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1/2022-23  Školský časopis ZŠ A. Brunovského Zohor 

Ahoj decká,   
vitajte v novom školskom roku 2022/23. Letné prázdniny utiekli ako voda, ale 
v škole sa usilovne pracovalo a po prázdninách nás čakalo veľa noviniek. Okrem 
nového krásneho športového areálu, o ktorom sa dozviete viac na 2. strane 
v rozhovore s pani zástupkyňou A. Hubekovou, dávame do pozornosti aj novú 
netradičnú mini triedu v priestoroch bývalého kabinetu SJL a MAT, ktorá je 
vybavená tulivakmi, dataprojektorom,  sklápacími stolíkmi a taburetkami. V čase 
korony sa síce využívala len ako izolačná miestnosť, ale teraz už môže slúžiť 
všetkým žiakom. Na dolnej chodbe v pavilóne A pribudla televízna obrazovka, kde 
sa pri špeciálnych príležitostiach premietajú informácie a fotografie, no 
a opätovne sme sprevádzkovali vysielanie školského rozhlasu. A tiež máme nových 
členov v redakčnej rade nášho časopisu, ktorých týmto medzi nami vítame. 

V tomto roku sa rady našich žiakov a učiteľov rozrástli – máme vyše 360 žiakov  
v 19 triedach – z toho 40 prváčikov, 2 nové pani učiteľky, 1 novú pani asistentku 

a 1 novú pani vychovávateľku. Želáme im, nech sa im u nás páči a všetkým 
učiteľom a žiakom želáme úspešný školský rok. A ako sa úspešne rozbehol a čo 

všeličo sme už zažili, sa môžete dočítať na strane 3.   

 

 
 

Na dolnej chodbe v každom pavilóne je naša Zoškova schránka, ktorá sa teší na vaše 
príspevky, odpovede na kvíz, problémy do poradne, vtipy či inzeráty.  

Napíš vždy svoje meno a triedu, môžeš získať sladkú odmenu. 
Tešíme sa na každý príspevok.  Váš Zoškov tím  

   
Prvý deň v škole - prváčikovia s rodičmi počúvajú príhovor p. riaditeľky Ľ. Štefanovičovej. 
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Niekoľko rokov sa pošuškávalo, že budeme mať v 
škole nový športový areál, keďže ten pôvodný tu 
bol úplne od začiatku – čiže viac ako 50 rokov a už 
dávno nezodpovedal požiadavkám na športovanie 

na hodinách telesnej výchovy. Ale dlho sa nič nedialo. Nakoniec sa nové ihrisko stalo realitou 
a my sa na neho s radosťou a hrdosťou pozeráme každý deň. 

Zoško: Dobrý deň, pani zástupkyňa. Môžete nám vysvetliť pozadie tohto projektu? 
P.uč.Hubeková: V rámci výzvy grantového programu Fondu na podporu športu s názvom 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ sme spolu s Obecným 
úradom v Zohore vypracovali v roku 2020 projekt na obnovu nášho školského športového 
areálu. Vypracovanie projektu a jeho schválenie trvalo takmer 2 roky a stálo nás nemálo 
času a úsilia. Nakoniec sme získali príspevok vo výške 109 571,91 Eur a zvyšok do celkových 
nákladov 227 268,31 Eur financoval Obecný úrad v Zohore. Ďalšie mesiace trvalo výberové 
konanie na zhotoviteľa, kde sa podľa zákona vyberá najlepšia ponuka minimálne troch firiem. 

Zoško: Ako prebiehala samotná rekonštrukcia?  
P.uč. Hubeková: Minulý apríl sa konečne začalo s 
prípravnými prácami. Najprv museli byť vyrúbané 
staré topole, ktoré rástli popri plote. Boli už staré 
a predstavovali riziko pre športujúce deti, hlavne vo 
veternom počasí sa z nich odlamovali vetvy. Potom 
boli v starej asfaltovej ploche vyvŕtané otvory, aby 
mala kade odtekať prebytočná voda, okolitý terén 
bol vyrovnaný a potom už mohlo prísť k pokládke a náteru nového povrchu, osadeniu bránok, 
košov a ochranných sietí. Ihrisko bolo dokončené a skolaudované koncom júna. 

Zoško: Takže teraz ho už môžeme veselo používať? 
P. uč. Hubeková: Áno, už tam žiaci chodia cvičiť počas 
hodín telesnej výchovy. Okrem využívania tartanovej 
bežeckej dráhy a nového pieskového doskočiska si na 
ihrisku v strede môžeme zahrať futbal, basketbal, 
hádzanú, hokejbal, volejbal, či tenis. V poobedných 
hodinách môže ihrisko využívať aj verejnosť. Samozrejme 
platia tu určité pravidlá, aby nám ihrisko vydržalo čo 
najdlhšie – napr. aká ja vhodná obuv alebo zákaz požívania 

alkoholických nápojov na ihrisku. Tieto pravidlá ako aj otváracie hodiny pre verejnosť 
nájdete v prevádzkovom poriadku ihriska na našej webovej stránke a tiež na stránke obce.  

 Na slovíčko s.... 
pani zástupkyňou 

Andreou Hubekovou 
  

 Staré ihrisko po vyrúbaní topoľov. 

 

 

Ďakujeme za zaujímavý rozhovor a za intenzívne angažovanie sa v rekonštrukcii ihriska. 
Hneď sa nám na hodinách telesnej výchovy oveľa lepšie behá a cvičí ... 😊 
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Čo sa deje na našej škole..... 
 

7.9. - Návšteva „Zóhrskej izbétky“ p. Juraja Štefanoviča 

29. augusta bolo 77. výročie Slovenského 
národného povstania. Aby sme si toto výročie 
pripomenuli, druháci, tretiaci a štvrtáci 
navštívili „Zóhrskú izbétku“. Tú zriadil vo 
svojich priestoroch nám dobre známy pán Juraj 
Štefanovič, ktorý sa už dlhé roky venuje histórii 
našej dediny a zbieraniu starých predmetov. 
Deti pozorne počúvali zaujímavé rozprávanie 
pána Štefanoviča o SNP. Zaujímalo ich, kto s 
kým a prečo bojoval, kto zo Zóhranov sa do 
bojov zapojil. Deťom sa veľmi  páčilo, že  si mohli 
zblízka pozrieť naozajstné  uniformy, vziať do 
ruky skutočné zbrane, veci a výstroj vojakov, 
ktoré boli použité v bojoch o našu slobodu. 
Ďakujeme pánovi Štefanovičovi za pozvanie 
a radi prídeme zase. 

16.9. a 22.9. - Exkurzia vo včelárstve – 1.stupeň a 6.ročník  

Včielky sú pre našu prírodu veľmi dôležité – Albert 
Einstein povedal: „Ak uhynie posledná včela, ľuďom 
zostávajú štyri roky života“. Preto sme sa za nimi 
vybrali na  Včeliu farmu Dušana Dedinského v 
Devínskej Novej Vsi. Celý areál je krásny, plný kvetín 
a dekorácií. Najprv sme mali prednášku o včelách 

a potom 
testík o tom, 
čo sme si 
z prezentácie 
zapamätali. 

Obľúbenou časťou bola ochutnávka medu, kde 
sme vyskúšali rôzne druhy medov, napr. škoricový, 
agátový, chilli, a veľa ďalších. Boli sme aj vo 
výrobni a v sklade s medom a videli sme aj to, ako 
sa med varí. Starší si kúpili aj krásne spomienkové 
tričká.  
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16.9 – Hokejbalový nábor – ŠKD 
 
Dňa 16.9.2022 sa chlapci prvého, druhého a 
tretieho ročníka zúčastnili náboru do 
Hokejbalového klubu v Zohore. Pán Peter 
Kovár - tréner HBK ROCONABA spolu so 
svojimi pomocníkmi pripravili pre chlapcov 
tréning, kde si mohli vyskúšať ako  to na 
takýchto hokejbalových tréningoch prebieha. 
Aj keď  počasie nebolo veľmi priaznivé, 
tréning sa veľmi vydaril. Chlapci strieľali na 
bránku, skúšali prihrávku, či len tak viesť 
loptičku. Zažili veľa zábavy a popasovali sa aj s kondičkou. Dúfame, že sa aspoň pár 
chlapcov pridá do HBK ROCONABA a budeme im fandiť. Kto by sa chcel pridať  tréningy 
pre tých najmenších sú: utorok, streda a piatok od 17:30-18:30 na multifunkčnom ihrisku.  
 

23.9.-30.9. – Európsky týždeň športu na školách 

Naša škola sa zapojila do 7. ročníka Európskeho týždňa športu. Tento nápad Európskej 
komisie s heslom ,,Be Active“ sa ujal v celej Európe, a má za cieľ ľudí všetkých generácií 
rozhýbať a venovať sa športu aj s kamarátmi. Na našej škole prebiehali spoločné 
rozcvičky na novom športovom ihrisku - deviataci mali na starosti prváčikov, ôsmaci 
druháčikov, a tak ďalej. Odbehli sme si dve kolá a medzitým sme si zacvičili pár cvikov, 
ktoré nám ukazovali pani učiteľky z prvého stupňa. Veľmi sa nám to páčilo, vyskúšali sme 
si nové ihrisko, zoznámili sa s našimi najmenšími žiačikmi a hlavne sme zopár minút 
vymeškali z hodiny 😊. Takže hýbte sa, decká, môže to byť aj zábavné... 

 Deviataci s prváčikmi v akcii na našom novom ihrisku. 
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26.9. – Európsky deň jazykov  

Tento deň vznikol z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu. Hlavnou myšlienkou je, že rôzne 
jazyky v Európe sú súčasťou nášho bohatého kultúrneho dedičstva a keď sa budeme učiť 
cudzie jazyky, bude si 700 miliónov Európanov v 46-tich krajinách navzájom aj lepšie 
rozumieť.  

Na prvom stupni sa deti dozvedeli, že slovenský jazyk patrí medzi slovanské jazyky a tiež 
sa naučili, čo znamená, že človek je dvojjazyčný alebo viacjazyčný. Počúvali nahrávky 
rôznych európskych jazykov a veľakrát sa im aj podarilo uhádnuť, o aký jazyk išlo. Deti 
zisťovali, ktorí spolužiaci vedia rozprávať aj iným jazykom. Kto vedel, zaspieval pieseň 
v cudzom jazyku. Na hodine výtvarnej výchovy kreslili štátne vlajky európskych štátov. 
Cieľom všetkých aktivít bolo pochopiť význam ovládania cudzích jazykov. 

 Na druhom stupni sme začali tým, 
že si každá trieda v rámci 
vysielania školského rozhlasu 
vylosovala jeden štát, o ktorom si 
celý týždeň chystala informácie – 
na hodinách výtvarnej výchovy 
a techniky kreslili mapu, vlajku 
a názov krajiny a na hodinách 
angličtiny či nemčiny sme prekladali základné frázy do daného jazyka krajiny a tiež sme 
na tabletoch vyhľadávali o danej krajine bližšie informácie, ktoré sme si prichystali na 
samostatné kartičky. Keď sme toto všetko dali na veľký kartón, mali sme základ pre náš 

stánok na „Európske trhy“. Potom už len stačilo 
priniesť rekvizity, suveníry, obliecť si šaty vo 
farbách krajiny, namaľovať si vlajku na líce, 
rozložiť repráky, pustiť typickú hudbu, a hlavne 
naservírovať typické jedlo či nápoj danej krajiny, 
ktoré deti pripravili deň vopred s pani učiteľkami 
alebo doma s rodičmi. Každý záujemca mohol 
potom za 50 centov jedlo ochutnať.  

Počasie bolo krásne a tak sa trhy mohli 
zorganizovať vonku – podarilo sa nám to 5.10 po štvrtej hodine.  Deti sa vo svojom stánku 
striedali, informovali návštevníkov o svojej krajine, rozprávali frázy v danom jazyku 
a návštevníci chodili zo stánku ku stánku, ochutnávali národné jedlá a postupne vypĺňali 
pracovný list informáciami o daných krajinách. Najrýchlejší boli žiaci zo 6.A, blahoželáme. 
Ďakujeme veľmi pekne predmetovej komisii jazykov za nápad a realizáciu a všetkým 
triednym učiteľom za pomoc pri organizácii stánkov počas trhov a rodičom za pomoc 
s prípravou jedál. Všetky fotky z trhov nájdete na našej webovej stránke. 
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8.10 – „Bučové suávnosci“ – a ako sme sa zapojili v rámci školy 

V sobotu sme sa stretli v areáli Kultúrneho domu v Zohore 
na tradičných „Bučových suávnoscách“, ktoré každý rok 
organizuje Hudobná skupina „Vega“ a ich priatelia 
v spolupráci s obcou Zohor, ZŠ Albína Brunovského a OZ 
Neposedko. Decká z prvého stupňa sa na ne chystali už 
v škole, kde na hodinách výtvarnej výchovy a tiež poobede 
v ŠKD vyrábali výkresy a jesenné dekorácie z tekvíc 
a z prírodných materiálov. Kto však nestihol tvoriť v škole, mohol prísť doobeda do areálu 
KD, kde boli pripravené tvorivé dielne – v stane so stolmi boli k dispozícii zadarmo tekvice 
a tiež materiál na výzdobu a naozaj praskal vo švíkoch – prišli malé deti s rodičmi, ale aj 
veľa našich starších školákov. Pre tých menších bolo otvorené detské ihrisko a tiež sa 
mohli povoziť na poníkoch. Poobede sa súťažné práce odovzdali do haly KD, kde 
organizátori pripravili krásnu výstavu. Tento rok sa zapojilo rekordný počet malých a 

veľkých umelcov. Obdivovať sme 
mohli takmer 160 detských výtvorov, 
9 dospeláckych, 15 typov atypickej 
zeleniny a 9 obrovských tekvíc.  
Prebehlo verejné hlasovanie v týchto 
kategóriách: vyrezávané tekvice – 
domáca tvorba detí, vyrezávané 
tekvice – domáca tvorba dospelých, 

vyrezávané tekvice – tvorivé dielne 
detí. Počas hlasovania až do večera prebiehali veselé súťaže, deti si mohli dať namaľovať 
tvár a zabehať si medzi bublinkami, vytvoriť si zvieratká s balónikov, či pochutnať si na 
výborných palacinkách.  Po vyhodnotení víťazov sme sa zabavili na diskotéke DJ Kerama 
a bohatý program sme ukončili lampiónovým sprievodom a vystúpením Fakírky Kiky. 
Hudobná skupina „Vega“ a jej priatelia organizátori by sa radi poďakovali všetkým 
sponzorom a pani učiteľkám a vychovávateľkám z ŠKD a všetkým ostatným, ktorí prišli 
pomôcť. A my zase ďakujeme za krásne strávený jesenný deň naplnený tvorením, 
rozhovormi s priateľmi, rodinnou zábavou a detskou radosťou. Dovidenia zase o rok.   

13.10 – Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo 

Poviete si, že po slovensky predsa vieme všetci, ale olympiáda vás preverí 
z gramatiky,  písomného aj ústneho prejavu. Školského kola sa zúčastnili traja 
najšikovnejší slovenčinári z ôsmych a deviatych tried. Gramatický test bol online a potom 
nasledovala písomná transformácia textu a prejav na danú tému prezenčne v škole. 
Víťazkou školského kola sa stala Eliška Netriová z 8.B a budeme jej držať palce 
v okresnom kole 11.11. 

Víťazné tekvice a za nimi výstavka detských prác. 
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10.10 - 14.10. – Projekt „Hovorme o jedle“ 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 
vyhlásila jubilejný X. ročník projektu „Hovorme o jedle“. 
Naša škola sa oficiálne prihlásila do projektu cez internetovú 
stránku. Na každý deň boli vyhlásené jednotlivé témy, v rámci ktorých pani učiteľky 
vymysleli pre deti na prvom stupni zaujímavé aktivity na hodinách výtvarnej výchovy či 
pracovného vyučovania a okrem toho sme sa vybrali aj mimo školu na rôzne exkurzie. 

10.10 - Exkurzia v mlyne bratov Pilárikových v Skalici  
V rámci témy „Chlieb, cestoviny, zemiaky“ sa naši siedmaci dozvedeli, ako prebiehalo 
mletie múky v minulosti a ako prebieha dnes, ako vyzerajú mlynárske stroje a čo sú silá.  

11.10. - Exkurzia v jablkovom sade 
V utorok bola téma „Ovocie, zelenina a orechy z našich sadov“ a žiaci 
z 5.A, 5.B a 6.B sa vybrali do jablkového sadu pri Dunajskej Lužnej, 
ktorý sa volá Dobrý Ježko. Ukázali nám, ako sa pestujú a skladujú 
jablká a ako sa potom ďalej spracúvajú. Viacerých druhov jabĺk 

môžeme konštatovať, že tie naše slovenské sú naozaj veľmi chutné. 

12.10 – Exkurzia na farme First Farms  
Táto pôvodne dánska spoločnosť má svoje pobočky vo 
viacerých krajinách a je známa vysokou kvalitou 
starostlivosti o zvieratká. Naši prváčikovia v rámci 
témy „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských 
kravičiek“ navštívili farmu v Plaveckom Štvrtku, kde si 
mohli pozrieť, ako bývajú kravičky, kde sa pasú a ako sa 
spracováva čerstvé mlieko. Dokonca videli aj novonarodené teliatko. 

13.10 – Téma „Odkiaľ jedlo pochádza“ bola spracovaná v rámci Európskeho dňa jazykov, 
kde sme ochutnávali jedlo z rôznych európskych krajín - bližšie info sú na str. 5. 

14.10 – Návšteva Včelej farmy - prebehla už koncom septembra, pretože včeličky už 
v októbri spia – prečítajte si na str.3. V piatok si potom v rámci témy „Cukry, tuky, soli“ 
žiaci zo špeciálnej triedy vyrábali „zdravé“ cukríky.  Téma „Jedz a hýb sa“ zase 
zarezonovala v rámci Európskeho týždňa športu – viď str.4. 

Všetky tieto aktivity sme zdokumentovali a prezentáciu podloženú fotografiami sme 
poslali organizátorom projektu. V rámci výtvarnej časti „Chutné maľovanie“ sme poslali 
koláž ôsmačky Michaly Chalmovianskej. Tak uvidíme, možno bude naša snaha aj ocenená. 
A ak nie, vôbec nevadí, pretože sme sa všeličo naučili a tiež sa pri tom zabavili. Za 
koordináciu projektu a poskytnutie informácií ďakujeme pani učiteľkám Ivete Bátorovej 
a Erike Juríkovej. 
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Október – Mesiac úcty k starším 
 
12.10 – Spolupráca ŠKD s klubom dôchodcov  

Dňa 12.10 sme s deťmi z 5.oddelenia navštívili Klub jednoty 
dôchodcov Zohor. Pre našich starkých sme si pripravili program 
v podobe básničky, pesničky a tanca. Nezabudli sme ani na 
obrázky pre starých rodičov. Po našom vystúpení nás ponúkli 
sladkými maškrtami a čajom ako od babičky. Po občerstvení nás 
čakal kvíz – určili sme si štyroch žiakov, ktorí bojovali za celé 
oddelenie proti tímu dôchodcov. Boli tam rôzne otázky z rôznych tém – ako napr. 
vlastiveda, prírodoveda, rozprávky, hudba, by dokonca aj o našej škole. Deti si lámali hlavu, 
ale úspešne všetko spoločne zvládli a zvíťazili. Vyhrali sme sladkú odmenu, ale aj zdravé 
jabĺčka, ktoré sme si v ŠKD potom rozdelili. Bolo to krásne a príjemne prežité popoludnie. 
 

15.10 – Stretnutie dôchodcov v kultúrnom dome 

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším usporiadala obec Zohor v sobotu poobede 
stretnutie dôchodcov v kultúrnom dome. Celé milé poobedie moderovala p. uč. Bibiana 
Štefanovičová. Na začiatok programu predniesol krásnu báseň Jakub Kaňuch zo 4.A 
a potom zatancovali deti aj dospelí z folklórneho súboru Zóhranek a Zóhran. A tradične 
pomáhali aj naši ôsmaci a deviataci, ktorí sa pekne vyobliekali a pod pozorným okom pani 
učiteľky Štefanovičovej sa zahrali na čašníkov a čašníčky a roznášali občerstvenie. A ako 
sme zistili z nemenovaných zdrojov, šlo im to vskutku výborne a nechýbal im ani úsmev na 
tvári. Patrí im veľká pochvala za ochotu venovať svoj voľný čas takejto milej aktivite. 
 

 
„Čašníčky a čašníci“ s p. uč. Bibianou Štefanovičovou. 
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17.10 – 21.10 – Plavecký výcvik – šiestaci  

24 našich šiestakov sa 
zúčastnilo plaveckého 
výcviku v Malackách v 
plavárni Malina. Bolo to 
náročné, pretože sme 
každé  ráno museli vstávať 
na vlak o 7:10. Prvý deň nás 
rozdelili do 3 skupín podľa 
toho, ako sme preplávali 
bazén. Každé ráno sme si 
dali rozcvičku na suchu 
a potom aj v bazéne. 
Postupne sme sa učili 

dýchať a nedýchať pod vodou, plávať rôzne štýly, bezpečne skákať, potápať sa a bolo 
veľa zábavy, hlavne s plávacími „slížikmi“. Najviac sa nám páčili skoky. Potom sme si na 
stanici mohli za odmenu kúpiť fornety. A celý týždeň sme sa  v škole poriadne neučili =) . 

17.10 – Prednášky o drogách a kyberšikane 

Tento týždeň navštívila našu školu pani policajtka mjr. Ing. Ľ. Dankovičová z policajného 
zboru z Malaciek, ktorá viedla prednášky o trestnoprávnej zodpovednosti za drogy 
(tretiaci a ôsmaci) a o tom, ako sa nezamotať do sociálnych sietí (štvrtáci a siedmaci). Na 
prvých stretnutiach nám vysvetlila, prečo sú drogy i alkohol také nebezpečné a podelila 
sa s nami o svoje reálne skúsenosti z praxe a z vlastného života. Na konci nám ukázala 
kufrík s drogami z policajného skladu a odpovedala nám na otázky, ktoré sme jej položili. 
Druhé prednášky o sociálnych sieťach boli zamerané rôznych na to, aké nástrahy nás 
čakajú na internete a  ako si správne preverovať informácie a to je v tejto dobe zvlášť 
naozaj dôležité. V prípade, že potrebujeme pomôcť alebo poradiť sa môžeme obrátiť na 
anonymnú Linku Detskej Istoty 116 111. Podobné prednášky pre ostatné triedy prebehnú 
na jar. Už sa veľmi tešíme. 

19.10 – Športové popoludnie v ŠKD 

V ŠKD sa každú chvíľku niečo deje, no a 19.10 sme si pripravili športové popoludnie na 
našom novom ihrisku. Pripravili sme si 5 stanovísk: 1. presúvanie lopty - slalom medzi 
kužeľmi, 2. rôzne skoky podľa veku detí cez tréningový rebrík, 3. prekážková dráha, 4. 
streľba na basketbalový kôš a 5. streľba na futbalovú bránu. Deti si tieto stanoviská 
vyskúšali vždy po oddeleniach. Všetci sme si popoludnie užili s úsmevom na tvári a v zdraví. 
Vďaka patrí všetkým deťom z 3.B, ktorí pomáhali na stanoviskách. 
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25.10.- Expert geniality show –  termín na prihlásenie 

Expert geniality show je celoslovenská súťaž pre decká 
od 5-tej po 9-tu triedu. Tento rok prebieha už 16 ročník 
súťaže. Zabojovať môžete v dvoch témach. 5-ci a 6-ci 
si zasúťažia v témach: „Ako funguje svet“ a „Päť 
jazykov kultúry“. Tí starší si vyberú až po prelistovaní 
testu  dve z nasledovných tém:  

 Tajomstvá prírody 
 Do you speak English? 
 Od Dunaja k Tatrám 

Na výber máte vždy 4 možné odpovede a ak ste si 
odpoveďou istí, môžete ju špeciálne označiť a dostať 

za ňu ešte viac bodov. Na všetko je 60 minút. Zaregistrovať ste sa mohli do 25.10. u p. 
uč. Danky Valovičovej – stihlo 28 záujemcov. Štartovné je 5 eur. Súťaž prebehne na našej 
škole v utorok 30.11.2021 doobeda – na výber je tradičná papierová verzia alebo decká 
môžu súťažiť aj online. Ak chcete vedieť viac, choďte na stránku www.sutazexpert.sk 
a nájdete tam príklady úloh z minulých rokov. Ak sa vám pošťastí byť medzi 100 
najlepšími, ste v hre o pekné ceny. Svoje výsledky nájdete potom pod svojím kódom 
v januári na internete. Tiež vyhlásime „EXPERTA školy“, to bude ten, kto z našej školy 
získa z obidvoch tém najlepšie umiestnenie. 
 

    

25.10. - Všetkovedko – termín na prihlásenie 

Všetkovedko – veľký súboj o najmúdrejšieho medzi 
najbystrejšími. Ide o celoslovenskú súťaž pre žiakov 2. až 
4.triedy. Každý žiak súťaží vo svojej vekovej kategórii. Pre 
druhákov je prichystaných 24 otázok a pre tých starších 
30 otázok. Čas na vypracovanie je 40 minút.  Na výber sú 4 
možné odpovede, tú správnu treba zakrúžkovať. Do 25.10. 
sa u p. uč. Mirky Hrodekovej zaregistrovalo 25 detí. 
Súťažiť sa bude potom tiež v utorok 30.11.2021 doobeda 
a výsledky si každý môže nájsť podľa svojho kódu na 
internete v januári. Štartovné je 5 Eur a tí najlepší dostanú 
pekné ceny. Podrobné informácie si môžete nájsť na 
www.vsetkovedko.sk. Najlepší žiak zo školy získa titul „ VŠETKOVEDKO školy“. Všetkým 
odvážlivcom budeme držať palce, je totiž dobré vyskúšať si rôzne typy úloh a tiež aj 
časové rozloženie zadaní. Nikdy neviete, kedy sa vám to zíde. O výsledkoch vás budeme 
informovať v niektorom z našich ďalších čísel. 

 

 Mozgolamy 
 Svetobežník 
 Góly, body, sekundy 
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KRÚŽKY NA NAŠEJ ŠKOLE 

          v šk. roku 2022/23 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deti začali pracovať v krúžkoch koncom septembra. Chodia do telocvične, na ihrisko, či 
do počítačovej miestnosti. Činnosť krúžkov budeme postupne mapovať – o novom krúžku 

DofE si môžete prečítať na nasledujúcej strane. 

Tenis  
2. - 8. ročník 

p. uč. A. Hubeková 
 

Počítačovo-modelársky 
5. - 8. ročník 

p. uč. B. Šteffek  

Zoško – školský časopis 
5. – 8. ročník  

p. uč. D. Valovičová 
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Krúžok DofE 

Dofe je rozvojový program pre študentov, ktorý založil v roku 
1956 vojvoda z Edinburghu (Duke of Edinburgh) – princ Phillip, 
manžel nedávno zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II (na fotke). 
Celosvetovo sa do programu zapojilo už vyše 6000 študentov. 
Keďže máme tento krúžok na našej škole prvý rok, spýtali sme sa 
na podrobnosti p. uč. Ivety Bátorovej, ktorá ho vedie. 

O čo v DofE ide?  
Prihlásiť sa môže každý vo veku 14 až 24 rokov, kto chce na sebe pracovať. Zlepšíš sa v 
aktivitách, ktoré ťa bavia, vyskúšaš si niečo, čo ťa vždy lákalo, naučíš sa nastaviť si 
vlastné ciele a spôsob, ako ich dosiahnuť, zažiješ nezabudnuteľnú dobrodružnú expedíciu 
a spoznáš nových kamarátov. Na konci získaš medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý 
môžeš priložiť k prihláške na školu alebo aj k žiadosti o zamestnanie. 

V čom konkrétne spočíva moja účasť na programe? 
Vyberieš si 3 aktivity a určíš si ciele, ktoré chceš v každej oblasti dosiahnuť. Každej 
aktivite sa potom venuješ 1 hodinu týždenne. Spolu ti DOFE zaberie 3 hodiny týždenne. 
Môžeš si vybrať úplne nové aktivity alebo pokračovať v tých, ktoré už popri škole robíš. 

Aké rôzne aktivity tam môžem robiť? 
Vybrať si môžeš z nasledujúcich troch oblastí - rozvoj talentu (zručnosti) – napríklad 
v hudbe, výtvarnom umení a pod., šport a dobrovoľníctvo. Takže vidíte, že nejde  
o akademické znalosti a každý sa môže zapojiť a rozvíjať bez ohľadu na známky v škole. 

Musím ovládať angličtinu? 
DofE pôsobí už 8 rokov aj na Slovensku, takže registrácia aj certifikácia prebieha 
v slovenčine. Bližšie informácie nájdeš aj na www.dofe.sk.  

Akú maximálnu úroveň môžem dosiahnuť? 
Postupne prechádzaš tromi úrovňami - bronzová, strieborná a zlatá. Odlišujú sa dĺžkou 
plnenia, vekovým limitom a počtom dní na dobrodružnej expedícii. 

Ako to reálne prebieha a ako sa program ukončí? 
Svoj pokrok sleduješ v aplikácii a celý čas ťa podporuje tvoj 
mentor. Mentormi na našej škole som ja a p. uč. A. Keszi. 
V septembri sme absolvovali aj dvojdňové školenie pre 
vedúcich.  Na záver ťa čaká dobrodružná expedícia s kamošmi.  

Do programu DofE sa na našej škole zapojilo 11 ôsmakov, teraz sú už zaregistrovaní 
a spolu s mentorkami hľadajú konkrétne možnosti svojho rozvoja. Budeme im držať 

palce, aby sa im podarili dosiahnuť všetky ciele. 
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Grantový program FCC bližšie ku komunite - Zohor 2022 

V spolupráci so spoločnosťou FCC Zohor, s.r.o. naša škola zrealizovala 
projekt s názvom „Revitalizácia areálu ZŠ“ z cieľom zvýšiť jeho 
estetickú a funkčnú hodnotu a tiež sme do projektu zahrnuli zameranie 
našej školy -  environmentálny aspekt vo vzdelávaní.  

Zo získaných prostriedkov (3 027 €) sme zakúpili 
vyvýšené kvetináče na kvety a lavičky, ktoré ste si 
už mohli všimnúť pred budovami školy. Je to 
v našom areáli novinka, ale máme pocit, ako keby tu 
boli odjakživa. Lavičky poslúžia deťom pri čakaní na 
vyučovanie a aj rodičom pri čakaní na deti. 
A kvetiny v kvetináčoch im to čakanie spríjemní. 
Tiež sme zabezpečili a osadili k telocvični štyri 

vyvýšené záhony, ktoré budú využívať deti prvého 
stupňa na hodinách pracovnej výchovy a prvouky na 
pestovanie rôznych byliniek, ovocia a zeleniny.  
Z vlastných zdrojov školy boli zakúpené aj dve zberné 
nádoby na dažďovú vodu, ktoré budú umiestnené 
k odkvapovým rúram pri telocvični. Táto voda bude 
používaná na zalievanie záhonov a tak sa naučíme 
znovu využívať prírodné zdroje. Zamestnanci aj žiaci 

ZŠ A. Brunovského ďakujú FCC Zohor, s.r.o. za poskytnutú dotáciu a za spoluprácu.                                                                        

Projekt „Adoptuj kravičku“ – vyhodnotenie z minulého roka 

Minulý rok sme sa zapojili do projektu „Adoptuj kravičku“. Ako škola sme sa zaregistrovali 
na stránke www. adoptujkravičku.sk, kde sme si adoptovali jednu kravičku, ktorej sme dali 
meno Milka. Bližšie informácie o vymyslení, založení a priebehu projektu nájdete na hore 
uvedenej webovej stránke. Všetky úlohy – praktické aj teoretické - sme vypracovali 
v rámci ŠKD. Získavali sme body za splnené zadania. Dozvedeli sme sa veľa nového 
a zaujímavého o živote kravičiek, o práci farmárov a poľnohospodárov. Hrali sme o veľa 
zaujímavých cien. Nakoniec sme skončili na 54.  mieste. Všetkých zúčastnených škôl bolo 
244. Síce sme nič nevyhrali, ale nie je vždy dôležité vyhrať. Tešíme sa na ďalšie podobné 
nápadité projekty, ktoré nám prinesú veľa zábavy, nových informácii a tvorivosti. 
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Problém: 

Prečo musíme 
byť v škole tak 

dlho? 

Odpoveď : 

 Choď sa pozrieť do školy 
v Británii, tam sú deti 
každý deň v škole až do 
pol štvrtej. 

 Keď budeš mať všetky 
úlohy, nemusíš byť 
každý deň po škole 😊 

 Nájdi si v rámci školy 
niečo pekné – kamarátov, 
krúžok, dobré jedlo, 
pomoc učiteľom a ani 
nebudeš vedieť, ako ti 
prejde čas. 

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 

schránky na chodbe.  
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

 

Ahojte decká, v novom šk. roku prichádza nový kvíz. A nebojte sa, nezabudli sme 
ani na posledného výhercu nášho kvízu z minulého roka. Tým je Šimon Jakab z 
terajšej 4.A. Príď si po sladkú odmenu za pani učiteľkou Valovičovou . 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Vaše odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách. Pripíšte tam aj 
svoje meno a triedu. Výherca získa sladkú odmenu. 

 

  Zoškova poradňa 

 

 

 

                                                           

 

 

 

1. Koľko stánkov rôznych krajín 
bolo na Európskych trhoch: 

a) 10 
b) 8 

c) 11 
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 Aj si ráno prečítate, čo máte napísané na tričku? Raz tam 

jedna šiestačka mala ťahák a ani o tom nevedela... 😊 Presne to slovíčko totiž 
mali práve v ten deň na písomke z angličtiny a tak musela chodiť po triede 

chrbtom ku spolužiakom ...  
 

                            
       Skúste pospájať, čo k čomu patrí. 
 

 

 
 

 

 
          
   

 

 

 

 

 

 

 

 
Ak máte nejaké vtipné tričká, príďte ich ukázať p. uč. D. Valovičovej. 

 

Ja som  
Inžiner 
Enžinier 
Inženier 

Som dobrý 
v matike. 

 

 

 

6 % mozgu 
zostalo, 
prosím 

rozprávajte 
pomaly. 

 

 

Sústreď sa na dobré . 

 

Láska je vo vzduchu: 
prestaň dýchať. 
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           Veselo a ešte veselšie 

 

 

  

          

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

     

 

                              
    
 
 
 

 

  A niečo zo zahraničia...  

 

Príď k nám 
hocikedy, 
dvere sú 
otvorené. 

 

Život je ako bonboniéra, nikdy nevieš čo ochutnáš. 

Rozprávajú sa dve babky: 
- Z nás troch by bolo 
perfektné kvarteto. 

Janko vbehne do triedy po zvonení a bez klopania. 
,,Janko, pekne sa vráť za dvere a vojdi ešte raz, ale 
tak, akoby vošiel napríklad tvoj otecko!", povie pani 

učiteľka. 
Janko vyjde, o chvíľu vykopne dvere, vrazí do triedy 

a zrúkne: ,,Večera je už na stole?!” 

   

Hm. Cez leto som všetko 
prečítal. Už sa nudím. 

Jéj, nový Zoško! 

    Tento časopis máme na svedomí my: 

 

 

  

Originálny Zoškov Komix   (....by Dorka M :-) 

- Jej, aký pekný psík, a má rád deti? 
- No, normálne mu stačia psie 

granule.... 


