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5/2021-22              Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahoj decká, 
tak sme sa konečne po dvoch rokoch dočkali a 1. júna sme oslávili Deň detí tak, ako sa 
patrí. Celý areál školy sa premenil na čarodejnícku školu inšpirovanú Harry Potterom. 

Najprv nás pozabával vtipný kúzelník Peter Šesták a potom sa už všetky deti rozbehli, 
aby si mohli vyskúšať niektorú z vyše 15 disciplín – napr. miešanie elixírov, 

trojčarodejnícky turnaj, písanie brkom, blúdenie v pavučine v začarovanom lese, 
vyrábanie sovy Hedvigy, záchrana zlatej strely, či búranie hradu.  Za každú splnenú 

úlohu dostali deti nálepku a keď mali vyplnenú celú kartičku, vyzdvihli si u vedúcej ŠKD 
Eriky Dinušovej zaslúženú odmenu – papierovú tašku plnú darčekov. O zábavu sa postaral 

aj DJ Keram a o plné brušká naše milé pani kuchárky s cibuľovým chlebíkom. 

 

Veľká pochvala za nápad a organizáciu patrí E. Dinušovej a tiež všetkým pani učiteľkám, 
vychovávateľkám, kuchárkam a pani knihovníčke, ktoré sa trpezlivo venovali deťom celé 
poobedie. Ďakujeme aj obecnému úradu v Zohore a štedrým sponzorom za darčeky pre 

deti a  starším deckám z druhého stupňa, ktorí neváhali a ochotne pomáhali na 
stanovištiach a pri maľovaní na tvár.... A v neposlednom rade nás potešili naši škôlkári, 

ktorí sa prišli aj s rodičmi pozrieť, do akej super školy raz budú chodiť... 😊 

 

 

Všetky fotky z našich aktivít nájdete na našej webovej stránke www.zszohor.sk vo fotogalérii 
  Váš Zoškov tím  
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Na slovíčko s... 
pani učiteľkou  

Dankou Valovičovou o „Zoškovi“ 
 

Zoško: Ahoj, pani učiteľka. Školský časopis „Zoško“ vychádza v rámci Vášho krúžku 
od roku 2014, čiže ôsmy rok. Kde beriete stále nové nápady? 

P.uč: Na našej škole pracujú kreatívni učitelia, ktorí stále niečo 
vymýšľajú, a chodia sem super šikovné decká. Veď len v redakcii Zoška 
sa ich za ten čas vystriedalo vyše 50. A v neposlednom rade máme 
maximálnu podporu našej pani riaditeľky, za čo veľmi pekne ďakujeme. 

Zoško: Ako vyzerá práca redaktorov v Zoškovi? 
P.uč: Na začiatku každého čísla si rozdelíme, čo bude mať kto na starosti. Pozorne 

sledujeme, čo sa na našej škole deje – na prvom aj na druhom stupni a tiež v ŠKD. Články 
pripravujeme na počítačoch v PC učebni a po vytlačení časopisu ručne maľujeme 
hlavičku na prvej strane. Tiež sme si zobrali na starosť nástenky na dolnej chodbe, 
ktoré informujú o výsledkoch rôznych súťaží a projektov. Minulý rok sme skúšobne 
spustili aj vysielanie školského rozhlasu. No a najnovšia novinka – pripravili sme na našej 
škole Zoškovu únikovú miestnosť. Viac si o nej prečítajte na strane 10. 

Zoško: Čo je z Vášho uhla pohľadu na práci na školskom časopise najzaujímavejšie? 
P.uč.: Keď listujem v starých číslach, vrátia sa mi všetky spomienky, a krásne vidno, ako 

sa naša škola postupne mení. Napríklad na konci školského roka 2015 sme dali deckám 
anketu s názvom „Naša škola snov“. K ich nápadom sme sa teraz po 7 rokoch vrátili 
a vidíte, koľko z nich sa podarilo zrealizovať. Niektoré sú práve v procese realizácie – 
nové lavičky s vyvýšenými záhonmi a celý nový športový areál. No a ostatné nápady sú 
možno pekná inšpirácia do budúcnosti. 

 Nainštalovať kamerový systém 
 Vyrovnať hrboly na chodníkoch 
 Pridať odpadkové koše v areáli 
 Inštalovať lavičky v areáli 
 Vyčistiť antuku na bežeckej dráhe 
 Učiť sa niektoré predmety vonku 
 Nainštalovať interaktívne tabule 
 Namaľovať panelový plot za ihriskom 

Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavý rozhovor a želáme „Zoškovi“ aj v budúcnosti veľa 
dobrých nápadov a šikovných redaktorov. A kto chce, môže sa ku nám pridať. 



 

 Zaviesť školský rozhlas 
 Zriadiť školský bufet s bagetami 
 Neznámkovať niektoré predmety 
 Zriadiť oddychovú miestnosť 
 Učiť sa aj na tabletoch 
 Cez prestávky si púšťať hudbu 

a navštevovať sa medzi triedami 
 Inštalovať na škole klimatizáciu 
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Čo sa deje v našej škole..... 

 

22.4. Deň Zeme  
        - projekt na 2. stupni 

Na Deň Zeme sme dostali od našej 
Zemegule list s prosbou o pomoc:  

„Ahojte zohorskí kamaráti, 
som veľmi smutná, pretože som celá 

špinavá. A vôbec za to nemôžem. 
Vždy som sa snažila dať ľuďom 

všetko, čo som mala – čistú vodu na 
pitie, čistý vzduch na dýchanie, stromy na nábytok a knihy, ropu na kúrenie a dopravu, 
ale ľudia stále len berú a berú a nerobia nič pre to, aby som zostala zdravá a krásna. 

Dúfam, že my aspoň vy pomôžete, keďže je dnes Deň Zeme.“  

 A tak sme sa jej rozhodli aspoň trošku pomôcť. Každá trieda dostala postupne 5 úloh.  
1. Najprv sme si pozreli video o plastoch, a na základe toho vypracovali kvíz. 
2. Mali sme vyrobiť triedneho robota z odpadových materiálov. Povinná bola stará 

ponožka, krabička od čaju a plastová fľaša.  
3. Pomocou mobilov a QR kódov rozmiestnených na dolnej chodbe sme mali zistiť 

indície o prírode, doplniť ich do krížovky a vylúštiť tajničku. 
4. Stiahli sme si do mobilov aplikáciu PlantNet, pomocou ktorej sme identifikovali 

10 rôznych stromov v našom krásnom školskom areáli.  
5. Samozrejme posledná úloha bola najťažšia. Natočiť na mobil 30 sekundovú 

reklamu na tému ochrana prírody (šetrenie vodou, triedenie odpadu, a pod....) 
a doplniť ju aj hudbou a titulkami. 

Hodnotila sa rýchlosť a správnosť splnenia úloh 
a tiež kreativita. Výsledky boli postupne zverejnené 
na nástenke na dolnej chodbe na 2. stupni. Za každú 
splnenú úlohu dostala každá trieda časť obrázka 
s environmentálnym problémom, ktorý ako puzzle 
skladali na nástenku. Za plne poskladaný obrázok 
sme symbolicky vyčistili našu časť Zemegule 
v strede nástenky. A ako to dopadlo? Najlepšie si 
počínala trieda 7.B, druhé miesto získala 5.A 

a tretie 6.B.  Poďakovanie patrí p. uč. Z. Pastierovej a p. uč. D. Valovičovej za netradičné 
úlohy a realizáciu celej hry, ktorá trvala týždeň. Zabavili sme sa a zároveň sme si 
pripomenuli dôležitosť ochrany našej planéty. A tiež v rámci Dňa Zeme išli neskôr ôsmaci, 
ktorí sa nezúčastnili Dňa narcisov, s p. uč. A. Hubekovou na kanál a vyčistili jeho okolie. 
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 27.4. Deň Zeme - na 1. stupni 
 
V rámci Dňa Zeme sme na prvom stupni privítali 
Katarínu Nemčekovú s kolegami z poľovníckeho 
zväzu z Lozorna, ktorí pripravili pre naše deti 
zaujímavé stanovištia. Každá trieda sa zapájala 
do pripravených aktivít. Deti sa naučili rozlišovať 
lesné rastliny, identifikovali rôzne stopy zvierat 
a pierka vtákov, poprezerali si parohy, lebky 
a vypchaté zvieratká a vtáky, o ktorých im pán 
poľovník porozprával zaujímavé informácie. Tiež 
sme si vypočuli hru na lesnom rohu a iných poľovníckych nástrojoch. V kreatívnom kútiku 
sme si mohli vyrobiť náramky, náhrdelníky a všeličo iné, a potom sme sa odfotili 
v poľovníckych klobúkoch. Pri aktivitách pomáhali aj naši deviataci. Všetkým deťom aj 
učiteľom sa tento deň veľmi páčil. Ďakujeme p.uč. E. Rybárovej za zorganizovanie a za 
infošky. 

 
 

 

 

 

 

28.4. Deň narcisov – celoslovenská zbierka 

Dňa 28. apríla sa naša škola zapojila do Dňa 
narcisov. Ide o celoslovenskú  zbierku pre 
pacientov s onkologickými ochoreniami. Triedy 
8.A s p. uč. A. Smrekovou a 8.B s p. uč. D.  
Valovičovou boli vybavení  tričkami a poklad-
ničkami a chodili po Zohore a po našej škole, kde 
zbierali peniaze a rozdávali informačné letáky 
o preventívnych prehliadkach, aby sa nádorové 
ochorenia zachytili včas. Vyzbierali sme spolu 
úžasnú sumu 1136,73 €. Peniaze boli hneď 

poslané na účet nadácie Liga proti rakovine. Ďakujeme všetkým, čo prispeli na dobrú vec. 
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8.5 Deň matiek – program v kultúrnom dome 

Deň matiek bol príležitosťou 
poďakovať sa našim mamičkám za 
všetku tú vrelú lásku, trpezlivosť, nehu 
a starostlivosť, ktorou každá matka 
zahŕňa svoje deti. Spolu s Materskou 
školou v Zohore, Materským centrom 
Neposedko a SZUŠ Lozorno sme 
v nedeľu poobede pre zohorské 
mamičky a babičky pripravili v kultúrnom dome pestrý program.  Po príhovore pána 
starostu M. Zálesňáka a p. farára M. Komorného ste si mohli pozrieť tančeky a básničky 
najmenších detičiek z Neposedka a trošku väčších škôlkárov. Prváci, druháci a štvrtáci 
svoj program usilovne nacvičovali a tiež sa na to patrične vyparádili. Predstavili sa aj deti 
z triedy p.uč. A. Štefanovičovej Prečuchovej, piatačky z folklórneho krúžku p. uč. I. 
Bátorovej a svoje hudobné umenie nám predviedli Anička Dudeková na saxafóne 
a súrodenci Hanka a Igor Rovní na akordeóne.  

Celým programom nás sprevádzali 
šikovní moderátori - siedmaci Laura 
Strošová a Filip Pavlanský, a krásne 
vyobliekané dievčatá z folklórneho 
krúžku rozdávali pri vstupe kvietky 
všetkým prichádzajúcim mamičkám 
a babičkám. Celý program bol veľmi 
pekný a ďakujeme p. učiteľkám  Z. 
Kolesíkovej a A. Partlovej za jeho 
koordináciu. Veru nejednej mamičke 

či babičke sa od radosti a hrdosti na svoje deti tisli slzičky do očí. A čo dodať na záver?   

                                               Mamička moja, mám ťa rád..... 

28.5 - Zber papiera - výsledky 

Spolu sme vyzberali neuveriteľných 9 443 kg papiera. Výsledky súťaže: 

Jednotlivci                                      
 1.miesto – T. Štefanovičová, 6.A – 576 kg 
 2. miesto – Z. Kovárová, 3.A – 309 kg 
 3. miesto – H. Rovná, 7.B - 298 kg 

 

Ďakujeme všetkým deťom, rodičom aj starým rodičom, ktorí tento štvrtok medzi siedmou 
a druhou priniesli papier do školy. Získané peniažky budú použité na dobrú vec. 

 

 

Triedy (priemerný počet kg na žiaka): 
       1. miesto – 6.A – 77kg/žiak 
     2. miesto – 6.B – 55,5 kg/žiak 
     3. miesto – 5.A – 49,2 kg/žiak 
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30.5. - IQ olympiáda - finále 

11. ročníka súťaže  IQ olympiáda 2022 sa zúčastnilo 9 585 detí z celého 
Slovenska. Hlavné motto bolo: „Odváž sa používať vlastný rozum.“ Finále 
pre 60 najlepších sa konalo 25.5. na Trenčianskom hrade, kde bola pre 
súťažiacich zorganizovaná aj prehliadka Trenčianskeho múzea. Ceny 

odovzdával spevák Martin Madej. Do finále sa cez regionálne kolo prebojoval aj náš 
šikovný deviatak Michal Dudek, kde sa umiestnil na úžasnom 19. mieste. A čo on na to? 
„Celkovo to bolo ťažšie ako minulé kolá. Museli sme si poradiť s rôznymi typmi úloh, napr: 
na pamäť, postreh alebo hľadanie súvislostí. Celý deň bol výborne zorganizovaný a som 
rád, že som sa zúčastnil.“ Ďakujeme za postrehy a srdečne  blahoželáme. 

1.6 - Exkurzia na Devínsku Kobylu a Sandberg – 5.ci 

Dňa 1. júna žiaci 5.A a 5.B s p. uč. A. Smrekovou a p. uč. B. Šteffekom boli na exkurzii na 
Devínskej Kobyle. Na Sandbergu sme pozorovali malé vtáčiky včeláriky, aj sme si o nich 
prečítali zaujímavosti. Výstup hore na Kobylu po zelenej značke bol síce veľmi náročný, 
ale zvládli sme to všetci. A kto mal ešte zbytky síl a odvahu, vyštveral sa aj na novú 
vyhliadkovú vežu. No a potom sme sa za odmenu zastavili v kolibe na obed a na zmrzlinke. 

1.6. Divadelné predstavenie „Boy Band“ – Nová scéna 

V stredu 1.6., na Deň detí, sa žiaci 6. až 9. tried pekne vyobliekali a navštívili muzikál Boy 
Band na Novej scéne v Bratislave. Išlo o príbeh chlapčenskej skupiny, ktorá riešila 
problémy so svojím manažérom, ktorý im nechcel zaplatiť. Najviac sa nám páčili spevácke 
a tanečné výkony. My by som to tak dobre určite nezatancovali . Keďže sme nestíhali 
obed v škole, išli sme sa napapkať do McDonaldu a potom vláčikom domov do Zohoru. 
Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za vybavenie lístkov a za pekný deň detí. 
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1.6 Športový deň – prvý stupeň 

Čo by to bol za Deň detí, keby sme sa normálne učili? 
Druhostupniari išli do divadla a na exkurziu a tí, čo tam nešli, 
pomáhali na prvom stupni, kde bolo super veselo. Deti nesedeli 
v triedach, ale mali pripravené rôzne športové disciplíny na 
školskom dvore – skok z miesta, kopanie rôzne veľkých a ťažkých lôpt do brány či 
prekážkovú dráhu. Všetky výkony boli zapísané a na záver boli vyhlásení víťazi v 
jednotlivých disciplínach. Celý deň mala na starosti p.uč. L. Malinová. Ďakujeme. 
 

8.6. Divadelné predstavenie „Nebojsa“ v SND – prvý stupeň 

Aj naše menšie deti sa vybrali do divadla, dokonca do 
Slovenského národného divadla  v Bratislave. 
Divadelné predstavenie Nebojsa napísal Ľubomír 
Feldek. Rozprávač – mesiačik Január – si pripravil 
káru plnú príbehov. Nebojsa sa vybral do sveta, aby 
zistil, čo to vlastne ten strach je a na čo je dobrý. Po 
ceste  stretol veľa hrdinov z iných rozprávok, ale 
hlavne Marušku z rozprávky O 12 mesiačikoch, 

s ktorou ho okrem vynachádzavosti časom spojila aj láska. A ako to všetko dopadlo? Nuž 
ako v rozprávke – šťastne. A aj deti prišli z divadla šťastní a plní nových zážitkov. 
Ďakujeme p.uč. M. Hrodekovej za zorganizovanie akcie. 

9.6. - Matematický klokan – výsledky 

Dňa 11.4. 2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž „Matematický klokan“ pre deti od 
prvákov až po deviatakov. Z našej školy sa jej zúčastnilo spolu až 99 detí. Špeciálne 
blahoželáme tým, ktorí sa umiestnili medzi 20% najlepších na celom Slovensku a získali 
diplom úspešného riešiteľa: 
   1ci – Simona Šprincová, Timea Slezáková, Filip Weinštuk, Nina Kirschnerová 
   2ci – Mirela Chalmovianska, Daniel Lesňák, David Filadelfi 
   3ci – Jakub Kaňuch, Andrea Sekelová, Jonáš Borovský 
   4ci – Mirko Budaj, Daniel Filadelfi, Adela Chalmovianska 
   5ci – Laura Lukovská 
   7ci – Michala Chalmovianska, Aneta Skuhrová, Alžbeta Zina 

Rakšányiová 
   8ci – Viliam Ďatko                          9ci – Hugo Masár 
 

 

 

  

Všetci dostali k diplomu aj pero a tí, ktorí dosiahli 100% 
bodov, získali dokonca aj tričko. Ďakujeme p. uč. M. 
Hrodekovej za koordináciu súťaže a informácie o výsledkoch. 
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9.6. Anglická miniolympiáda – 3-ci a 4-ci 

Keďže je naša škola zameraná na komunikáciu v cudzích jazykoch, pani učiteľka E. 
Handlová zorganizovala miniolympiádu v anglickom jazyku, kde si mohli deti z 3. a 4. tried 
vyskúšať svoje jazykové zručnosti. Zúčastnilo sa jej 16 detí. Písomná časť obsahovala 
úlohy na  písanie, čítanie a počúvanie s porozumením. Do ústnej časti, ktorá pozostáva zo 
spellovania, opisu obrázku a z riadeného rozhovoru, postúpilo 6 najlepších – T. Sláma, E. 
Vicenová a Z. Kovárová z 3.A, J. Borovský z 3.B, K. Strošová zo 4.A a N. Krascsenitsová 
zo 4.B. Keďže deti išli medzitým do školy v prírode a ústna časť prebehne až po ich 
návrate, nenapíšeme vám sem teraz konečné výsledky, ale v každom prípade, ako nám 
potvrdila členka poroty - naša druhostupniarska angličtinárka p. uč. D. Valovičová, deti sú 
už na prvom stupni v angličtine veľmi šikovné, neboja sa ju používať, a to sa im určite 
v budúcom živote veľmi zíde. 

A čo ešte stihneme v júni? 

13.6 – 17.6 – Škola v prírode – 3ci a 4ci 

Decká sa vybrali do školy v prírode do hotela 
Severka v dedinke Zákopčie na Kysuciach. Išli 
s nimi p. uč. M. Hrodeková, I. Dufková, L. Malinová 
a p. vych. P. Lapčíková. Fotky potom nájdete na 
našej webovej stránke. 

 
20.6 – 24.6 – Plavecký výcvik – 6ci a 7ci 

Naši 6ci a 7ci absolvujú plavecký výcvik v športovej haly Malina v Malackách. Budú mať 
dve hodiny plávania s inštruktormi - každý deň od 12.00 do 14.00. 

                 27.6 a 28.6 – Branné cvičenie  

                      29.6 – Športový deň – druhý stupeň 

             30.6 – Koniec školského roka   
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Projekt adoptuj kravičku - ukončenie 

V septembri sme sa v rámci ŠKD zapojili do projektu „Adoptuj kravičku“, o ktorom sme 
Vás už v Zoškovi informovali. Adoptovali sme si virtuálnu kravičku, o ktorú sme sa počas 
celého školského roka starali. Našu kravičku sme si pomenovali Milka. Plnili sme rôzne 
úlohy, či už teoretické, alebo tvorivé. Každý mesiac prišlo zadanie, ktoré sme spoločnými 
silami zvládli. Bolo ich deväť. Okrem toho sme museli aj kravičku nakŕmiť, umyť, zabaviť. 
Deti si mohli poskladať puzzle a skladať obrázky kravičiek, a to všetko bolo obodované. 
Ďalšie body sme mohli získať zadávaním EAN kódov z mliečnych výrobkov do aplikácie. 
Tento mesiac sme dostali poslednú úlohu a to bolo odfotiť sa spoločne celá trieda a poslať 
pre potešenie fotku kravičke. Pre vaše potešenie ju prikladáme aj sem.  

 

 

Projekt sa v júni skončil a my sme na 90. mieste. Naša Milka prežila, deti sa všeličo naučili, 
dozvedeli veľa nových informácií o chove dobytka a tešili sa z každého jedného bodíka. 
Ak bude v budúcom školskom roku projekt opäť spustený, určite sa znova zapojíme. 
Ďakujeme p. vych. Erike Dinušovej, vždy vymyslí niečo zaujímavé. 
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Pre šikovné hlavičky a ručičky 
 

    
 !!!!  Predstavujeme Vám novinku na našej škole !!!! 

 
Zoškova úniková miestnosť - Escape room 

 
 

  
 

 
        

Zoško a Zošinka sa zo samej nudy potulovali po škole a robili 
učiteľom zle: našepkávali žiakom pri písomkách, čarbali na tabuľu 

nezmysly, strácali písomky, pili im nedopitú kávičku a tak ich 
nakoniec jedna pani učiteľka zamkla do krabice a uložila na 
bezpečné miesto v tajnej mini triede. Ak chcete, môžete ich 

skúsiť vyslobodiť, ale ak sa Vám to nepodarí, zostanete zamknutí 
v triede až do zajtra.  

 

Kto? Decká z druhého stupňa – v tíme môžu byť 3-4 členovia 

Kde? V škole v tajnej triede na prvom poschodí 

Kedy? Po dohode s p. uč. D. Valovičovou – poobede o 14:00 

Koľko to stojí? Veľa odvahy, trpezlivosti a mozgových buniek 

 

😊  Tešíme sa na vás – Zoškov tím  😊 
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Zaujímavé životy našich žiakov 

 

Dnes vám prinášame rozhovor 
s našim kamarátom a redaktorom 

Zoška Igorom Rovným z 5.B, ktorý 
je mladý hasič v Dobrovoľnom 

hasičskom zbore v Zohore a spolu 
s ostatnými členmi tímu sa 

zúčastňuje hasičských súťaží 
a ďalších obecných aktivít. 

1. Ahoj Igor, ako dlho si členom mladých hasičov v Zohore? 
I.R.: Do mladých hasičov som začal chodiť už v škôlke, takže asi 6 rokov. Tréningy mávame 

v stredy a v piatky hodinu a pol na dvore hasičskej zbrojnice v Zohore. V tíme je nás 
jedenásť- chlapci aj dievčatá, náš tím sa volá Plameň Zohor. Ako môžete vidieť na 
fotke, okrem mňa je tam aj deviatačka Natália, ôsmačka Andrea, siedmaci Lukáš, Samo, 
Peter, Šimon, a moja sestra Hanka, šiestačka Laura a piataci Matej a Hanka. Trénuje 
nás naša super trénerka Katka Velschmidt (Mackovičová). 

 

2. Čo ťa na tom najviac baví? 
I.R.: Najzaujímavejšie sú disciplíny, ktoré trénujeme, pretože musíme byť rýchli, šikovní 

a presní v práci s hadicami, a tiež musíme vedieť spolupracovať. Ide hlavne 
o natiahnutie hadíc cez prekážky, ich správne zmontovanie a zostrelenie terča prúdom 
vody. Ráta sa čas a počet trestných bodov. 

 

3. Počuli sme, že sa Vám na poslednej súťaži veľmi darilo... 
I.R.: Áno, po koronovej prestávke sme sa konečne zúčastnili okresnej súťaže mladých 

hasičov v Rohožníku a získali sme dve prvé miesta – v disciplíne CTIF a štafete a tým 
aj postup do krajského kola. Okrem toho sme získali aj cenu za najdisciplinovanejšie 
družstvo v súťaži a naša trénerka Katka medailu za dlhoročnú prácu s mladými hasičmi. 

 

4. Čo okrem súťaží ako mladí hasiči robíte? 
I.R.: Zúčastňujeme sa na rôznych akciách v obci – napríklad pomáhame pri stavaní máje 

pred požiarnou zbrojnicou, sme oblečení v rovnošatách ako čestná stráž pri 
slávnostiach v kostole a v lete mávame aj hasičský tábor, kde sa stretávame 
s kamarátmi z Nemecka. 

Ďakujeme Igorovi za zaujímavý rozhovor a držíme palce všetkým mladým hasičom, aby 
sa im aj naďalej na súťažiach tak výborne darilo. Je za tým veľa poctivých tréningov. A je 

výborné sa všeličo za mladi naučiť, nikdy neviete, kedy sa vám môže zísť 😊. 
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Problém : 

Prečo 
nemôžme 

v škole žuvať 
žuvačky? 

Odpoveď :   

 Pretože je to nebezpečné, keď 
deti behajú a rozprávajú, môže 
im žuvačka ľahko zabehnúť. 

 Pretože nezbedné decká lepia 
žuvačky pod školské lavice 
alebo stoličky, alebo ich hádžu 
na chodníky pred budovou školy. 

 A pretože p. uč. D. Valovičová 
nemá rada žuvačky (pokiaľ si 
chcete vyskúšať škrabať 
žuvačky z chodníka, príďte za 
ňou a urobíte aj dobrý skutok :) 

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 
schránky na chodbe.  

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

 

Ahojte decká, vítame vás v piatej časti nášho kvízu. Ak ste pozorne čítali tento 
časopis, určite už viete odpovedať na naše zvedavé otázky! Z 32 správnych 
odpovedí  z minulého čísla sme vylosovali výherkyňu, ktorou je:  Katarína Prešinská  
z 2.B.  Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do zborovne za pani učiteľkou 
Valovičovou .  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Vaše odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách. A nebojte, 
niekoho vylosujeme hneď v septembri. Pripíšte tam aj svoje meno a triedu. Výherca 

získa sladkú odmenu. 

Zoškova poradňa 

 

 

  

 

 

1. Aký kvet je symbolom Ligy proti rakovine? 
a) Ľalia 

b) Narcis 
c) Kaktus 
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       Skúste pospájať, čo k čomu patrí. 
 

 

 
 

 

 
 

        
 
 
 
  

 
 

Ak máte podobné vtipné tričko,  príďte a ukážte ho  pani učiteľke D. Valovičovej.  
 

Módna polícia 
 

 V našej módnej polícii si môžete opäť vyskúšať svoje 
znalosti angličtiny. A keď ju neviete, nevadí, dá sa použiť 

aj zdravý rozum... Určite sa pri tom pobavíte...   

 

 

Prestaň ma 
sledovať... 

 

 

 

 

Internet 
nefunguje, 
takže som 
dnes vonku. 

 

Anatomická tabuľka 
kruh - palička  - palička -  

palička -  palička -  
palička 

Nemôžeš mi hovoriť čo robiť, 
nie si moja dcéra. 



14 
 

Veselo a ešte veselšie 
 

 

        

   

 

 

                                                   A niečo zo zahraničia.... 

 

  ....                       

               

 

 

 

     

 

 

                              Tento časopis sme robili my: 

 

 

 

 

 

 

Samota v lese. O polnoci zrazu niekto zabúcha na 
dvere a pýta sa: - Potrebujete drevo? 

Zvnútra sa ozve podráždený hlas: - Nepotrebujem! 
Ráno sa majiteľ zobudí a drevo nikde.... 

 

 

Keď si uvedomíš, že sa blíži leto, 
ale ty máš ešte zimné telo 😊 

Mamička skúša prváka z hlások: "Na aké 
písmenko sa začína slovo prasiatko?" 

Prvák na to: "Na písmeno P." 
Mamička: "A čo má prasiatko na konci?" 

Prvák: "No predsa chvostík!" 

- Mamička, Mirko zjedol všetky špagety, čo 
si mu dala na tanier! 
- To je ohromné, Zuzka. A ako si to dokázala, 
že to zjedol? 
- Povedala som mu, že sú to dážďovky.                                                          

Chceme veľmi pekne poďakovať pani knihovníčke Janke Ščepánkovej 
z Miestnej ľudovej knižnice v Zohore, ktorá nás bola pozrieť a za 

celoročnú spoluprácu s obecnými novinami „Zohorský hlas“ priniesla 
každému redaktorovi Zoška sladkú odmenu a pero. Bolo to veľmi milé... 😊 


