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2/2022-23  Školský časopis ZŠ A. Brunovského Zohor 

Ahoj decká,   
v piatok 11. 11. 2022 bol pre našich prváčikov veľmi významný deň, pretože boli 
oficiálne pasovaní za žiakov našej školy. A viete, koľko prvákov sa stalo novými 

riadnymi žiakmi Základnej školy Albína Brunovského? Presne 41.  

V ten deň sme boli všetci 
plní očakávania. Pani 
vychovávateľky pre 

prvákov zhotovili krásne 
čiapky. Triedne pani 

učiteľky I. Dufková a E. 
Juríková každému 

prváčikovi nasadili čiapku, 
poklopkali ho po ramene 

veľkou ceruzkou a oficiálne 
ho vyhlásili za 

právoplatného prváka. 
Všetci pasovaní dostali 
krásnu knihu, ktorú pre 

deti zakúpil Obecný úrad v 
Zohore. Dúfame, že 

čoskoro si tú knihu budú vedieť prečítať prváci aj sami. Niekoľko prváčikov sme sa aj 
spýtali zopár zvedavých otázočiek  – prečítajte si interview na strane 8. 

Milí prváčikovia, želáme vám, aby sa vám na našej škole páčilo  a kým opustíte jej 
brány, aby ste sa niečo naučili a zažili aj veľa zábavy s dobrými kamarátmi. 

                  

 

 

 

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  
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Od septembra sa stretávame na našich chodbách 
s novou pani učiteľkou a keďže sme veľmi 

zvedaví, sme radi, že nám o sebe niečo prezradila.                    

1. Prečo ste sa rozhodli učiť SJL a dejepis? A ktorý máte radšej? 
Mojím najobľúbenejším predmetom od základnej školy bola slovenčina, lebo som mala 
výbornú pani učiteľku, ktorá vedela všetko zrozumiteľne a ľahko vysvetliť, učila svoj 
predmet s radosťou a nadšením. Na gymnáziu som zase mala veľmi dobrého učiteľa 
dejepisu, ktorý históriu vedel podať zaujímavým a zábavným spôsobom, takže dovtedy 
pre mňa nezáživný a nudný predmet sa zrazu stal jedným z najobľúbenejších. Ale 
slovenčina ostala stále na prvom mieste.  

2. Čo rada robíte vo voľnom čase? 
Vo voľnom čase najradšej čítam knihy – beletriu i literatúru faktu a rada 
pečiem. Keď som bola mladšia, tak som zbožňovala korčuľovanie, či už 
v lete na kolieskových korčuliach alebo v zime na zimných korčuliach. 

3. Ako veľmi máte radi HP? Akú fakultu a akú postavu by ste si vybrali? 
Na stupnici od 1 do 10 určite 10. Harry Potter je stále jednou 
z mojich najobľúbenejších knižných sérií. Vyrástla som na tých 
knihách. Vybrala by som si Chrabromil a jednoznačne Harryho. 

4. Prečo ste sa rozhodli ísť na našu školu? 
Počula som, že učiteľský zbor je dobrý a súdržný kolektív, 
celkovo, že škola je na veľmi dobrej úrovni s efektívnym 
a ústretovým vedením. A tak som skúsila šťastie a poslala 
životopis. Som veľmi rada, že ma prijali. 

5. Páči sa vám na našej škole? A čo najviac? 
Veľmi sa mi páči, že škola organizuje a zapája sa do rôznych podujatí a akcií, ktoré 
prinášajú vzdelávanie žiakom zábavnejším spôsobom cez hry, súťaže a kreatívnu prácu 
žiakov. Európsky týždeň jazykov alebo týždeň ovocia a zeleniny boli akcie, pri ktorých 
žiaci uplatňovali svoje schopnosti a zručnosti. A na škole sa mi páči i kvôli mojim milým 
kolegyniam a kolegovi a vedeniu školy, ktorí mi pomáhajú a poradia mi.  

6. Počuli sme, že rada pečiete. Ktorý je váš najobľúbenejší koláč? 
Áno, veľmi rada pečiem, keď mám na to čas. Milujem čokoládu, preto medzi moje 
najobľúbenejšie koláče patrí lávový koláč a čokoládové brownies. 

Na slovíčko s.... 
pani učiteľkou 

Natáliou Ostrožlíkovou 

 

Ďakujeme za zaujímavé informácie a želáme veľa dobrých žiakov a zážitkov s nimi. 
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Čo sa deje na našej škole..... 
 

24.10. - Deň jablka – prvý stupeň  

Dňa 24.10 2022  sme si v škole 
pripomenuli „Deň jablka“. Žiaci  počas 
vyučovania riešili na túto tému rôzne 
úlohy. Tento školský rok sme sa 
rozhodli aj napiecť rôzne jablkové 
koláčiky, ktoré sme následne 
predávali za symbolickú cenu 50 
centov. Každá trieda si nachystala na 
svoju chodbu lavicu, kde predstavila 
svoje pekárenské výrobky. Žiaci mali 
rozdelené úlohy – jeden robil 

pokladníka a druhý chystal koláčiky podľa výberu kupujúceho. Tieto aktivity sme si začali 
chystať  cez veľkú prestávku a pokračovali sme cez 4. vyučovaciu hodinu. Žiakov to veľmi 
bavilo a vyzbierané peniaze odložili pani učiteľky do triedneho fondu. No a koláčiky, ktoré  
sa nepredali, si deti povymieňali a zobrali domov. A ušlo sa aj pani učiteľkám, za čo veľmi 
pekne ďakujú. Viac fotiek nájdete na našej stránke www.zszohor.sk 

25.10. – Exkurzia do prírodovedného múzea v Bratislave - druháci 

V utorok 25.10. sme sa všetci druháci 
vybrali na exkurziu do prírodovedného 
múzea. Chceli sme si rozšíriť vedomosti 
o nové poznatky z prvouky. Počas návštevy 
prírodovedného múzea sme si vypočuli 
prednášku o plazoch. Naučili sme sa nové 
veci, ale veľa z nich sme už vedeli 
z prvouky. Žiakov najviac zaujali živočíchy 
ako korytnačky a papagáje, ale aj pavúky 
a hmyz. Na konci si deti nakúpili rôzne 
suveníry: kamene, prívesky či pohľadnice, 
ktoré im budú pripomínať návštevu múzea. 
Deti si to veľmi užili a dúfame, že v tomto 
školskom roku nám aktuálna covidová 
situácia nezabráni navštíviť viac takýchto 
miest. Infošky na tejto strane nám poskytla p. uč. K. Snopková, ďakujeme. 
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7-11.11. - Jesenný týždeň zdravia – 2. stupeň 

Jesenný týždeň zdravia prebiehal od 7.-11. 
novembra. V každej triede si žiaci zahrali hru, 
kde sa dvojica žiakov postavila pred tabuľu, na 
ktorej bolo napísanié nejaké zdravé alebo 
nezdravé jedlo. Potom  ostatným dávali otázky, 
na ktoré mohli odpovedť áno a nie. Keď dvojica 
jedlo uhádla, vytvorila kartičku o danom jedle 
s obrázkom, so zaujímavým faktom a s cenou 
z letákov. Nakoniec sme kartičky vyzbierali 
a prišpendlili na nástenku na dolnej chodbe. 
Potom sme jedlá a nápoje postupne triedili podľa farby, zdravosti, chuti a ceny. 
Najzaujímavejšie boli debaty o tom, či je nejaká potravina zdravá alebo nezdravá a veľa 
z nich skončilo v strede pod kartičkou s otáznikom. Tiež nebolo jednoduché zaradiť 
potraviny podľa ceny, pretože ceny v letákoch sú platné pre rôzne veľké balenia a danú 
cenu bolo treba prepočítať na 1 kg, čo bola aj lekcia z finančnej gramotnosti. A veru 
niektoré potraviny nás svojou cenou riadne prekvapili. Nástenka na dolnej chodbe bola 
centrom záujmu dobré dva týždne a deti triedenie a debaty o potravinách veľmi bavili. Za 
dobrý nápad a realizáciu ďakujeme p. uč. A. Goliašovej. 

11.11. – Bibliotéka – výstava kníh v Bratislave 

Dňa 11.11. 2022 boli vybraní žiaci siedmeho, ôsmeho a 
deviateho ročníka na výstave kníh Bibliotéka 
v Bratislave. Išli hlavne tí, čo radi čítajú, navštevujú 
knižnicu a zapájajú sa do aktivít na hodinách literatúry. 
Ráno sme vyrazili vlakom, prestúpili na autobus a dorazili 
do Incheba Expo arény. Výstava bola rozdelená na dve 
časti: výstava minerálov a výstava kníh. My sme sem ale 
prišli kvôli knihám a tých tu teda bolo neúrekom. Od 
detských kníh až po bestsellery v slovenčine aj v iných 
jazykoch, od kníh na varenie po slovníky či encyklopédie. 
Na svoje si tu prišiel každý. Knihy ste si mohli popozerať 

a keď sa vám nejaká páčila, rovno na mieste aj zakúpiť za výhodné ceny. Pomedzi to všetko 
sa konali besedy s autormi, krst knihy „Pečie celé Slovensko“ (z ktorého je aj priložená 
momentka), mohli ste si dokonca zahrať spoločenské hry, ktorých pravidlá vysvetľovali 
nadšení študenti. Čas strávený tu rýchlo utiekol, nasadli sme teda na autobus, prestúpili 
na vlak a plní hodnotných zážitkov sme šli domov. Ďakujeme pani učiteľkám Z. Kolesíkovej, 
A. Smrekovej a A. Keszi za zorganizovanie a tešíme sa na ďalšie takéto akcie. 

 

 



5 
 

15.11. - Olympiáda zo SJL – výsledky okresného kola 

Naša víťazka školského kola Eliška Netriová z 8.B sa 10.11 zúčastnila okresného kola 
olympiády zo SJL, kde sa umiestnila na úžasnom 2.mieste so stratou jedného bodu na 
prvého. Zo srdca blahoželáme a za prípravu ďakujeme p. riaditeľke Ľ. Štefanovičovej. 

 

18.11. – Jaghali, spievajúci oheň - divadelné predstavenie 
 

V piatok 18.11 cez tretiu a štvrtú hodinu 
sa celá naša škola  zúčastnila 
divadelného predstavenia v rámci 
festivalu ochotníckych divadiel Traktér. 
Muzikálovú rozprávku s názvom  
„Jaghali, spievajúci oheň“ nám zahrali 
ochotníci z divadelného súboru Dobreta 
z Drahoviec. Rómska princezná Jaghali 
sa vzbúrila osudu, ktorý jej predurčil 
ženícha a tak bola zakliata do ohňa, kým ju jej pravá láska nezachránila. Herci veľa spievali 
a tancovali za hudobného sprievodu šikovného pána harmonikára. Mali pestré kostýmy 
a zaujímavé rekvizity – napríklad umelý oheň, či koleso so súhvezdiami, ktoré po roztočení 
posúvalo dej dopredu v čase. Nuž a čo nám viac treba ku šťastiu? „Ej, kotláre, kotláre....“ 
nám znelo v hlave ešte týždeň 😊. 

22.11. – COSMOS Discovery v Bratislave – 2.ročník  

Druháci sa vybrali na skvelú výstavu 
o vesmíre do Bratislavy. Táto 
jedinečná výstava vznikla v 
spolupráci s americkou NASA a 
vzdelávacím centrom Cosmosphere. 
Výstava deti previedla históriou 
pilotovaných letov do vesmíru od ich 
začiatkov až po súčasné a plánované 
misie. Obsahuje stovky originálnych 
vecí z USA a Ruska, ktoré boli vo 
vesmíre, jedinečnú zbierku 

skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. Súčasťou výstavy 
boli aj ukážky výcviku kozmonautova a virtuálna realita. Bolo to veľmi zaujímavé, aj keď 
dosť náročné na organizáciu vzhľadom na veľký počet návštevníkov. V každom prípade si 
deti výstavu veľmi užili. 
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27.11. - Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo 

Angličtine sa na našej škole venuje dosť veľa času a energie a z overeného zdroja sme sa 
dozvedeli, že veľa žiakov je v nej veľmi dobrých. Tí najlepší z najlepších si porovnali svoje 
sily v školskom kole olympiády, ktoré 19 zúčastnených žiakov preverilo písomnou aj ústnou 
formou v rôznych jazykových oblastiach – čítanie a počúvanie s porozumením, slovná 
zásoba, gramatika, tvorba príbehu a role play. Bolo to síce náročné, ale o to zaujímavejšie. 
A tu sú výsledky: 

  Kategória 1A – 7.ročník 
     1.  Tamara Štefanovičová, 7.A         
     2.  Sofia Cuperová, 7.A              
     3.  Filip Frndzík. 7.B     

Tamara a Laura sa budú pripravovať s p. uč. D. Valovičovou a zúčastnia sa 19. januára 
okresného kola v Malackách, kde je pani učiteľka aj dlhoročnou členkou odbornej poroty. 
Budeme im držať palce a potom vám dáme vedieť, ako sa im darilo.              
 

2.12. – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok  

Naša škola sa zapojila do 5. 
jubilejného ročníka celoslovenskej 
výzvy: „Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok“. Darčekové 
krabičky by mali obsahovať 
z každého trošku: niečo sladké, 
niečo slané, niečo teplé, niečo 
mäkké, niečo voňavé, niečo na 
zábavu, niečo zo srdca. Výzvu sme 

zverejnili na stránke školy a pani učiteľky sa s deťmi o tejto 
peknej akcii porozprávali. Napokon sme na celej škole 
vyzbierali 520,50 Eur, za ktoré sme nakúpili samotné 
vianočné krabice, darčeky a drobnosti. Potom sme krabičky 
v škole poskladali,  zabalili a 33 hotových krabičiek (zo školy 
a aj prinesené z domu) sme v piatok 2.12. odovzdali 
kontaktnej osobe projektu. Darčeky potešia na Vianoce 
seniorov po celom Slovensku a nám pripomenuli, aké pekné je 
myslieť aj na druhých. Všetkým deťom a rodičom, ktorí 
prispeli, zo srdca ďakujeme a za organizáciu v rámci našej 
školy ďakujeme pani učiteľke Z. Pastierovej 

Kategória 1B – 8.– 9.ročník  
1. Laura Strošová, 8.B   
2. Natália Havranová, 8.B    
3. Zuzana Marošová, 9.B     
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5.12. -  Mikulášske stretnutie v klube dôchodcov - ŠKD 

Naši starší kamaráti z  Jednoty dôchodcov v Zohore nás pozvali v pondelok 5.12.2022 do 
kultúrneho domu. Deti z 2.B, 2.C a 3.A si pripravili krátky 
program. Zarecitovali básničky ku sv. Mikulášovi, rozdali 
pohľadnice s vianočným motívom a krásne vyzdobené 
medovníčky. Touto cestou chceme poďakovať p. Havranovej 
za výrobu medovníčkov, ktoré poslala deťom, ale deti 
rozhodli, že ich chcú podarovať babičkám.  Na oplátku 
babičky podarovali deťom vlastnoručne vyrobených 
farebných papierových anjelikov a dve zlaté tajomné krabice 
plné sladkých čokoládových banánov. Toto stretnutie bolo 
veľmi milé a priateľské. Nieslo sa v dobrej a veselej 

predvianočnej atmosfére. Za darčeky ďakujú a na ďalšie stretnutia sa tešia deti zo 
školského klubu detí v Zohore.  

6.12. - Mikuláš v ŠKD 

December je plný predvianočných aktivít. Dňa 6.12 si 
pre deti prichystal Mikuláš balíčky aj u nás 
v školskom klube detí. Avšak čert ich schoval do 
knižnice a pre deti si pripravil čertovské úlohy. Deti 
s radosťou plnili všetko, čo mali v zozname. Prvá 
úloha bola „čertov škleb“, ktorý im ide dosť dobre, 
ďalšia „čertov bľakot“ a ten im ide perfektne – 
lepšie ako niektorým čertom. Ďalej po čertových 
stopách, hádzanie do kotlíka a maľovanie čerta so zatvorenými očami. Po splnení úloh 
dostali deti mikulášsky balíček, z ktorého mali obrovskú radosť. Takto skvelo to dopadne, 
keď naše úžasné pani vychovávateľky spoja svoje sily s pani Jankou z knižnice. Za 
sprostredkovanie infošiek z ŠKD ďakujeme vedúcej E. Dinušovej. 

25.11. a 9.12. – Vedecké súťaže – Náboj Junior a MaCHer 

25.11 sa naši šikovní ôsmaci a deviataci zúčastnili matematicko-fyzikálnej súťaže pre 
bystré hlavičky Náboj Junior v Bratislave. Pracovali v dvoch tímoch - 1.tím: V. Ďatko, L. 
Bodo, M. Chmela , M. Chalmovianska a 2. tím: K. Valentová, D. Hrodeková , J. Badrnová , E. 
Netriová.  9.12 sa potom tím v zložení M. Chalmovianska a E. Netriová zapojil do online 
súťaže MaCHer – čo je matematicko-chemická súťaž. Tento rok to bol prvý ročník. Decká 
si vyskúšali rôzne typy úloh a stresu, spoluprácu v tímoch a každá skúsenosť sa im určite 
raz zíde. Sme radi, že naša škola poskytuje svojim žiakom priestor na vyskúšanie si 
rôznych aktivít a súťaží.  
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Interview s prvákmi 
Prváci sú na našej škole už niekoľko mesiacov a tak sme 
sa rozhodli, že sa ich opýtame niekoľko zvedavých 
otázočiek. Pýtali sme sa Bruna, Maťka, Viky a Amálky. 

1. Čo sa vám páči na našej škole? 
B: Mne sa páči namaľovaná podlaha 
M: Mne sa páči naša trieda.    
V: Mne sa páči, že môžeme chodiť do družiny.  
A: Mne sa páčia obrázky na nástenke. 

                                     2.Čo sa vám nepáči na našej škole? 
                                                                         B: Keď deti kričia v triede.         

                                M: Mne sa nepáči veľa úloh. 
                        V: Mne sa nepáčia vešiaky.  
                        A: Mne sa nepáčia vešiaky. 

 3. A čo by ste radi zmenili? 
  B: Dal by som ľahšie hodiny. 
  M: Ja by som zmenil polohu našej triedy.  
  V: Ja by som chcela skrinky. 
  A: Aj ja by som chcela skrinky.  

 
 

 
 

 
 
 

Všetci vieme, že stúpajú ceny energií a treba šetriť, kde sa dá, tak vám 
prinášame zopár tipov, ako na to na našej škole: 

 

     

 
 

 
 

  

 

Odvážnym prváčikom ďakujeme za  
odpovede a ich pripomienky 

posunieme na vyššie miesta. Možno 
sa nejakých zmien počas ich 

pobytu na našej škole aj dočkajú... 

 

 Rolety odostrieme a pustíme do triedy 
denné svetlo, aby sme nemuseli toľko 
svietiť. Ale radšej sa nepozerajte počas 
hodiny veľmi nápadne z okna... 

 Na utretie rúk nám stačí jedna utierka 
a ak náhodou nie, mávame rukami, kým 
nevyschnú a ešte si pritom aj zacvičíme... 

 Pri odchode z triedy sa vždy pozrieme 
za seba a ak sme poslední, zatvoríme 
okná a vypneme svetlo. A kľudne to 
urobte, aj keď tam ešte niekto stále je... 
 

 Prinesieme si do školy náhradnú mikinu 
a keď je nám aj tak zima, urobíme 10 
drepov. Alebo si spomenieme na poslednú 
písomku a hneď nám stúpne tlak.... 
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Odpoveď : 

 Vyskúšaj ponožky, tie 
nikdy nesklamú. (Leda že 
by mal dotyčný veľmi veľa 
ponožiek)  

 Opýtaj sa svojich najbláz-
nivejších kamarátov, určite 
budú mať dobré tipy. 

 Vyskúšaj rôzne stránky na 
internete, je tam veľa 
nápadov, a možno by si 
nejaký mohol spraviť 
ručne aj sám :) 

 Vyrob kupóny na rôzne 
službičky, určite tým 
obdarovaného potešíš. 

Ak máš problém, napíš nám do 

Zoškovej schránky na chodbe.  

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

 

Ahojte decká, vitajte v ďalšom kole nášho kvízu. Čo sa týka minulého kola, pre 
sladkú odmenu do veľkej zborovne k pani učiteľke D. Valovičovej si môže prísť 

Zara Kovárová zo 4.A. Blahoželáme. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

Zoškova poradňa 
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Pre šikovné hlavičky a ručičky 

 
Nájdite tieto vianočné slová po anglicky v našej 
osemsmerovke a dozviete sa eskimácku múdrosť. 

  

 Vianoce - __ __ __ __ __ __ __ __ 
 Darčeky -  __ __ __ __ __ __ __ __ 
 Snehuliak- __ __ __ __ __ __ __ 
 Dekorácie- __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 Ryba- __ __ __ __ 
 Sneh- __ __ __ __ 
 Stromček- __ __ __ __  
 Moriak- __ __ __ __ __ __ 
 Vločka- __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                           
 

 

Recept na churros 
Churros ste mohli ochutnať na „Európskych 

trhoch“ v španielskom stánku. Je to 
jednoduchý recept so škoricou, takže sa hodí 

aj na Vianoce. Skúste si ho.... 

                  Potrebujeme: 
 

 
240 ml          voda   
110 g             maslo 
2 PL              kryštálový cukor                                
0,25 ČL         soľ  
125 g             hladká múka 
1 PL               vanilkový extrakt 
3 ks               vajce 
100 g             škoricový cukor    

 

                 Postup: 
1. Zohrejte vodu, maslo, cukor, soľ 

v hrnci a keď sa maslo rozpustí, 
primiešajte múku a vznikne kaša. 

2. Po vychladnutí vmiešajte postupne 
vajíčka (môžete miešať aj rukou) 

3. Z cesta vytláčajte na plech pásiky 
pomocou cukrárskej zdobičky a pečte 
v rúre cca 15 minút. 

4. Po vytiahnutí ešte teplé obaľte 
v škoricovom cukre a je hotovo. 
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       Skúste pospájať, čo k čomu patrí. 
 
 

 
 

 

 
  
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módna polícia 
 

Vaša tajná módna polícia vám prináša ďalšiu sériu vtipných 
tričiek z našich chodieb. Naozaj ide o čistú náhodu, že sú 

všetky v angličtine 😊.... 

Všetko čo chcem na 
Vianoce je WIFI 

 

Príroda je rytmus 
tvojho života. 

 

 Znudený, ale 
nikdy nie z teba. 

 

 

 

 

 

Ja milujem všetkých  
psov! Naozaj! 

Zabudni na chyby, ale 
zapamätaj si poučenie. 

Ak budete mať nejaké podobné vtipné tričká, príďte za p. uč. D. Valovičovou. 



12 
 

 

    
 

  

          

Ň 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                                                                                                    

 

            

    
 

 

 

 

  A niečo zo zahraničia  

 

Chuck Norris vybehne 
na piate poschodie v 

dvojposchodovom dome. 

 

 

Janko sa modlí pred Vianocami a zakričí: 
– Ježiško! Prines mi bicykel! 

– Nemusíš tak kričať. Ježiško nie je 
hluchý. – dohovára mu sestra. 
– Ježiško nie, ale babka áno. 

 

    Tento časopis máme na svedomí my: 

 

 

Milý Santa, 

všetko čo chcem je 
tučné bankové konto 

a štíhle telo. 
A prosím, 

nepomiešaj to zase, 
ako minulý rok... 

Najnovší 
hit, ako 

vyzdobiť 
stromček... 

 


