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3/2022-23  Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor 

Ahoj decká,   

sme tu s naším tretím tohtoročným číslom. A čo máme nové? Po dlhšej dobe sme 
sa vybrali do sveta. Fanúšikovia nemeckého jazyka zo siedmych, ôsmych 

a deviatych tried sa vybrali na exkurziu do predvianočnej Viedne. A takto im to 
svedčalo pred budovou parlamentu.... 

 
A čo všetko tam videli a zažili? Dozviete sa na strane 4. Okrem toho sme boli 

veľmi úspešní v olympiádach a mali sme aj deň v maskách. Tak príjemné čítanie.... 

 

 

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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 Pani učiteľku Eriku poznajú hlavne naši prváčikovia. 
A keďže sme veľmi zvedaví, aj my sa chceme o nej 
niečo nové dozvedieť. Preto sme sa jej spýtali zopár 
otázočiek a sme radi, že bola ochotná na ne odpovedať.
                                                                                                                            

   1. Dobrý deň, pani uč. Juríková, prečo ste sa rozhodli stať sa pani učiteľkou? 
Už v mladšom školskom veku som sa hrávala s bábikami na školu. Veľmi ma to bavilo. Keď 
som sa rozhodovala pre strednú školu, tak bolo rozhodnuté. Vybrala som si strednú 
pedagogickú školu. Potom som pokračovala na vysokej škole pedagogickej. A odvtedy učím. 

   2. Prečo ste si vybrali práve našu školu? 
Počula som o vašej škole iba samé pozitíva, či už od mojej sestry, ktorá tu učí alebo od 
mojej mamy, ktorá vo vašej škole  pred pár rokmi vypomáhala  ako dôchodkyňa  na prvom 
stupni a v školskom klube. 

   3. Počuli sme, že učíte prváčikov, aké to je? 
S prváčikmi je úplne iná práca ako s piatakmi alebo deviatakmi. Prváci prichádzajú do 
nového prostredia – do školy, kde si musia zvykať na nový režim a určité povinnosti. Takže 
si to z mojej strany vyžaduje veľa trpezlivosti, láskavosti a porozumenia. 

   4. Čo sa vám na našej škole páči? 
Páči sa mi okolie našej školy, ktoré mi pripomína oázu zelene 
a pokoja, ale páči sa mi aj  výzdoba chodieb a vybavenie tried. 
Veľmi dobre sa cítim v kolektíve kolegýň prvého  stupňa. 

   5. Aká je vaša obľúbená rozprávková postava a prečo? 
Najradšej mám kreslené rozprávky „O krtkovi“, asi preto, že 
som na nich vyrastala. 

   6. Čo robíte najradšej vo voľnom čase? 
Vo voľnom čase rada bicyklujem a lyžujem. Po večeroch rada čítam kriminálne príbehy od 
Dominika Dána. Naposledy som od neho prečítala Tajomný závoj. 

  7. Dozvedeli sme sa z tajných zdrojov, že ste sestra p.uč. Ivety Bátorovej – 
matematikárky na druhom stupni. Prezradíte nám o nej nejakú pikošku? 

Áno, veď sa aj veľmi podobáme.....ha, ha. Keďže je moja sestra odo mňa o pár rokov 
staršia, často ma musela voziť v kočíku po ulici, namiesto toho, aby sa hrala so svojimi 
rovesníkmi. A tak sa často stávalo, že ma okoloidúcim ľudom chcela predať, alebo  aspoň 
vymeniť za žuvačku....  

Na slovíčko s.... 
pani učiteľkou 

Erikou Juríkovou 

 

 

Tak to je naozaj vtipné... :-) Ďakujeme za Váš čas a želáme Vám veľa dobrých 
detí a veľa pekných chvíľ strávených na našej škole. 
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Čo sa deje na našej škole..... 
 

15.12. - Vianočné pohľadnice - ŠKD 

Henry Cole bol obchodník z Anglicka, ktorému záležalo na 
spoločenskej etike. Vlastnoručne písal každý rok 
vianočné pozdravy, ktoré posielal svojím známym. Prial im 
veselé Vianoce a šťastný Nový rok. Keďže mal toho veľa, 
oslovil maliara Johna Calcotta Hersleya, aby namaľoval 
obrázok, na ktorom bola šťastná rodina sediaca za štedrovečerným stolom. Na pohľadnici 
bol napísaný text s prianím a lepili sa na ne známky s vianočným motívom. Teraz už 
papierové pozdravy vyšli z módy a nahradili ich elektronické - cez mobilné telefóny, mailom 
a iné. My sme si však v školskom klube založili tradíciu výroby vianočných a novoročných 
pozdravov. Deti vlastnoručne vyrobia pohľadnice, ktoré zabalíme do obálok. Niektoré 
osobne roznesieme a s niektorými nám pomôžu pani poštárky, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme. Priania posielame hlavne našim starším kamarátom - babičkám a deduškom, 
ktorí sú v klube dôchodcov. Obdarovávame aj sponzorov, čo nám prispievajú pri rôznych 
akciách v školskom klube. Sme veľmi radi, keď môžeme v dnešnej dobre potešiť ľudí, čo 
sú možno už aj osamotení, smutní, chorí.  

Prikladáme jedno pekné poďakovanie od p. Blažky Strošovej: „Zase sa budeme opakovať 
ako vlani, ale vy, vychovávateľky, spolu s detičkami ste nám starším urobili radosť už len 
tým, že ste na nás mysleli v tomto predvianočnom čase. Potešili ste nás a za to vám patrí 
veľká vďaka. Všetkým detičkám, ktoré priložili ruku k dielu a v neposlednom rade aj Vám 
vychovávateľkám, že ich takto vediete k úcte starším. Tak celému ŠKD prajem krásne 
a požehnané vianočné sviatky a všetkým hlavne zdravie.“ Túto peknú tradíciu by sme si 

chceli zachovať a každoročne opakovať.  
                      (Za ŠKD E.Dinušová) 

16.12. – Vianočný les  
 - ozdobovanie školského vianočného stromčeka 

Dňa 16.12 sme sa zúčastnili celoobecnej akcie Vianočný 
les, ktorú organizoval Obecný úrad, Záhrada Zuzana s OZ 
Neposedko.  Deti 1. stupňa vyrábali ozdoby z rôzneho 
materiálu: drevo, papier, plast..... Vyzdobiť stromček pred 
obecným úradom za našu školu sa podujala špeciálna trieda 
pani učiteľky A. Prečuchovej a Z. Holičovej. Sme veľmi 
radi, že sme sa mohli zúčastniť.  
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16.12. – Exkurzia v predvianočnej Viedni – 7ci-9ci 

Dňa 16.12. 2022 sa vybraní žiaci s p. uč. A. 
Smrekovou vybrali na exkurziu do Viedne. 
Najprv sme boli na krátkej prechádzke ulicami 
Viedne. Navštívili sme aj Dóm Sv. Štefana 
(Stephansdom).  Potom sme navštívili 
Prírodovedné múzeum. Boli tu rôzne miestnosti 
s rôznymi exponátmi - podmorské zvieratá, 
motýle, dinosaury, či človek v praveku. Mimo 
exponátov sme mohli obdivovať aj dizajn 
interiéru múzea. Po dvoch hodinách sme sa 

stretli vo vestibule a vyrazili sme na vianočné trhy.  Pod tematicky ozdobeným adventným 
vencom sme dostali rozchod. Stánky s jedlom i ručne robenými ozdobami boli postavené 
do kruhu a v strede sa nachádzal kolotoč. Svoje si tu prosto našiel každý - jedlo, pitie 
alebo aj suvenír a pri nákupoch sme si precvičili aj nemčinu. Keď sme sa v plnom počte 
potom opäť stretli, vyrazili sme na cestu späť. No a po ceste sme sa ešte zastavili v 
čokoládovni a nakúpili si ďalšie dobroty. Večer sme šťastne dorazili ku škole a odtiaľ sa 
pobral každý svojou cestou. Exkurzia mala ešte netradičnú bodku týždeň po Vianociach, 
keď sme si na hodinách NEJ pozreli prezentáciu vytvorenú z fotiek z výletu, porozprávali 
sme sa o navštívených miestach a popočúvali tradičné nemecké koledy. A do toho sme ešte 
mali sladkú spomienku na Vianoce v podobe vanilkových rožkov, ktoré sme si upiekli sami 
na hodinách techniky z orechov, ktoré sme počas jesene zozbierali a vylúpali tiež na 
hodinách techniky. A tým sa celý vianočný projekt p. uč. A. Smrekovej uzatvoril. Týmto 
jej ďakujeme za celú organizáciu, za krásne autentické zážitky a obohatenie slovnej 
zásoby nemeckého jazyka a dúfame, že podobnú akciu zorganizuje aj po ďalšie roky. A tiež 
ďakujeme ZRPŠ za finančnú podporu exkurzie. 
 

19.12. – Vianočná besiedka – školský klub 

Rok sa s rokom snúbil a my sme opäť prežívali najkrajšie obdobie v roku – advent - čas 
ohlasujúci príchod Vianoc . Čas, kedy sa všetko po zotmení rozsvieti, ligoce, očakávame 
potešenie z bielej prikrývky. Čas, ktorý vonia škoricou, vanilkou, práve upečenými 
medovníčkami. Čas, kedy sa všetci zídeme pri jednom stole, stromčeku, vianočných 
rozprávkach alebo si spoločne zaspievame nadčasové a snáď ani nikdy neobohrané koledy. 
V priestoroch našej ŠKD sa uskutočnil vianočný večierok. Je to každoročné slávnostné 
ukončenie kalendárneho roka v podobe vianočných vystúpení našich žiakov. Do programu 
sa zapojili žiaci 1. stupňa. Program bol v skutku bohatý a rôznorodý, žiaci prezentovali 
svoje mimoriadne schopnosti v rôznych oblastiach, či už v hudobnej alebo tanečnej. 
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Zaspievali nám piesne, 
zarecitovali vianočné vinše, 
zatancovali svoje tance. 
Program ukončila spoločná 
pieseň „Tichá noc, svätá noc“ 
v podaní všetkých žiakov 
a pedagógov. Na záver boli 
deti obdarované darčekom - 
krásnou knihou. Popriali sme 
si príjemné a požehnané 

vianočné sviatky. Nech sa nám vyhnú akékoľvek starosti a nahradia ich len samé radosti. 
Najkrajšie Vianoce, plné štedrosti, lásky, pokoja a hlavne zdravia!   (Za ŠKD p. vych. Lenka 
Hurbanová) 
 

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň 

Do programu tohtoročnej vianočnej besiedky sa zapojili žiaci všetkých tried prvého 
stupňa, dokonca aj niektorí druhostupniari. Besiedka trvala jednu vyučovaciu hodinu 
a sprevádzala ho detská hudobná skupina Vega. Program bol rozmanitý: zabavili nás 
záhorácke pranostiky, básničky i pesničky, vlnili sme sa v rytme piesne „All I want for 
Christmas is you....“ Všetky deti a ich triedne pani učiteľky si zaslúžia veľkú pochvalu, že 
si nacvičili taký pekný program a svojím vystúpením spolu vytvorili krásnu predvianočnú 
atmosféru, ktorú podporilo aj netradičné vianočné zvonenie na začiatok a koniec hodín 
počas celého predvianočného týždňa. 
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12.1. – Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí – školské kolo 

Aj tento rok sme sa zapojili do tradičnej súťaže v recitovaní povestí. Školské kolo sme 
mali rozdelené do 3 kategórií, kde sa následne umiestnili žiaci: 
 

1.kategória (2-3.roč.): 
1. Juraj Smrek 
2. Daniel Lesňák 
3. Anna Hnátová 

 
2. kategória (4-5.roč.): 

1. Andrea Sekelová 
2. Alena Škovranová 

  
3.kategória (6-9.roč.): 

  1. Júlia Beňadiková.  

Víťazi postúpili do okresného kola v Malackách, kde sa síce neumiestnili na popredných 
priečkach, ale to vôbec nevadí. Získali nové skúsenosti, vyskúšali sa postaviť pred cudzie 
publikum a  to sa im v budúcnosti určite zíde. 
 

19.1. – Olympiáda v ANJ – okresné kolo v Malackách 

Tento štvrtok bol pre našu školu mimoriadne úspešný. Víťazky 
školského kola Olympiády v ANJ - Tamara Štefanovičová zo 7.A 
a Laura Strošová z 8.B sa zúčastnili okresného kola v Malackách, kde 
si veľmi dobre poradili zo silnou konkurenciou žiakov okolitých škôl. 

Tamara mala vo svojej kategórii (A1) 12 súťažiacich a umiestnila sa na úžasnom 2. mieste 
a Laura v kategórii B1 porazila všetkých 17 ostatných zúčastnených škôl a vyhrala 1. 
miesto. Týmto postúpila do krajského kola v Bratislave a samozrejme jej budeme vo 
štvrtok 16.2. silno držať palce. Obidvom srdečne blahoželáme !!!! 

24.1.– Olympiáda z MAT – okresné kolo v Malackách 

Aj tento rok sa naši najšikovnejší matematikári zúčastnili na 
olympiáde z matematiky – zatiaľ piataci a deviataci. V tejto 
olympiáde ide nielen o vyriešenie príkladov, ale hlavne o presné 

popísanie myšlienkových postupov, ako sme sa k správnym výsledkom dopracovali, čo nie 
je úplne jednoduché. Na základe úspešného vypracovania školského kola  sa do okresného 
kola dostali dvaja piataci Mirko Budaj a Daniel Filadelfi – Danko bol úspešný riešiteľ. No 
a deviatak Viliam Ďatko dosiahol veľký úspech -  umiestnil sa na úžasnom 2. mieste a bude 
nás reprezentovať v marci aj v krajskom kole v Bratislave. Blahoželáme a budeme mu 
držať palce. 
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17.1. – Olympijský odznak všestrannosti   

Starší žiaci našej školy (6-te až 9-te triedy) absolvovali ešte 
pred Vianocami na hodinách telesnej výchovy testy 
všestrannosti, ktoré obsahovali takéto disciplíny: výdrž v 

zhybe, člnkový beh a vytrvalostný člnkový beh, sed-ľah, skok do diaľky znožmo z miesta 
a hod medicinbalom vpred. Dosiahnuté výsledky spolu s presným vekom a inými údajmi boli 
zaslané na ústredie Olympijského a športového výboru. Tam boli vyhodnotené a každý žiak 
dostal osvedčenie so svojimi silnými a slabými stránkami. Teší nás, že máme na škole aj 
výborných športovcov a týmto žiakom sa podarilo získať odznak všestrannosti: 

                                          

 

 

20.1. – Ako som  pomohol svojmu kamarátovi – výtvarná súťaž 
 

Žiaci z 1. stupňa sa zapojili v novembri do výtvarnej súťaže, ktorú 
vyhlásilo Centrum voľného času v Malackách na tému “Ako som 
pomohol svojmu kamarátovi, ktorý je niečím iný“ (slabší, chorý, 
menší, znevýhodnený)”. Úlohou žiakov prvého stupňa ZŠ bolo 
nakresliť obrázky, v ktorých opíšu dobrý čin, ako niekomu 
pomohli v ťažkej situácii a stali sa jeho hrdinom. Do súťaže sme 

poslali viacero prác a dvaja žiaci - Emil Pastier zo 4.B a Hanka Hoľanová z 3.B mali práce 
ocenené a získali hodnotné dary. Ostatní účastníci dostali za účasť drobnú pozornosť. 
Tešíme sa, že na škole máme veľa talentovaných žiakov. (p. uč. Suchová) 

Bronzový odznak: 

 Badrnová Tamara 
 Beňadiková Júlia 
 Rurik Norbert 
 Alena Tomáš 

 Culák Alexander 
 Masár Bruno 
 Matlovičová Eliška 
 Rakšányová Alžbeta 
 Šebestal Michal  
 Sedlák Šimon 
 Skuhrová Aneta 
 Hrodeková Diana 
 Mundok Samuel 
 

Strieborný odznak: 

 Ďatko Viliam 
 Zálesňáková Hana  
 

Zlatý odznak: 

 Rexa Matyáš 
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30.1. – Big Bang vs Stvorenie sveta - Divadelné predstavenie v ANJ 

V deň vysvedčenia išli naši tretiaci až deviataci 
do kultúrneho domu, kde sme videli divadelné 
predstavenie „Big Bang“, ktoré nám prišli 
zahrať dvaja známi herci z Divadelného centra 
v Nitre. Divadlo bolo čiastočne v angličtine, 
preto sme sa na novú slovnú zásobu pripravovali 
aj na hodinách angličtiny. Predstavením nás 
sprevádzal samotný Stvoriteľ so svojím 
pomocníkom Gabom. Čo jeden vymyslel, to ten 
druhý z lásky k nemu vyrobil. V predstavení 
sme videli nielen to, ako vznikol vesmír, 
zemeguľa či oblaky, ale aj to, že slnko 
svieti vždy na určitú časť planéty, niektoré zvieratá žijú vo vode a iné na 
suchu, či vo vzduchu. A hlavne to, že o našu planétu je potrebné sa starať, aby 
nám čo najdlhšie zostala taká pekná, ako bola na začiatku. Ocenili sme aj dobré 
nápady, rekvizity a vtipné momenty a samozrejme angličtinu... 😊. 

3.2. - Návšteva výstavy Cosmos Discovery  

Dňa 3.2. boli štvrtáci na výstave v Cosmos Discovery v Bratislave  
spolu s triednymi pani učiteľkami E. Handlovou a Z. Suchovou. 
Tentokrát bolo nahlásených málo tried, čím sme mali lepší 
priestor a viac času si prezrieť výstavu dôkladnejšie. Na konci 
si žiaci mohli zakúpiť suveníry a po zakúpení žetónu previezť sa 
na vesmírnych atrakciách.    

A takto opísala výstavu priama účastníčka – 
Andrejka Sekelová zo 4.A. Pridávame sa aj 
my k pochvale od pani učiteľky. 

10.2. - Deň v maskách  

Tento deň bol výnimočný pre všetky deti, 
pretože mohli prísť do školy v maskách. Na 
prvom stupni sa zapojili všetky deti a aj pani 
učiteľky, ale aj na druhom stupni bolo veselo.  
No a poobede si šli deti z ŠKD zatancovať do 
kultúrneho domu. Naša redakcia vyhlásila 

súťaž o najvtipnejšiu triednu fotku. A ako to dopadlo? Dozviete sa v ďalšom čísle. 
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Problém : 

Chcem sa 
zlepšiť 

v angličtine. 
Čo mám robiť? 

 

Odpoveď : 

 Počúvaj veľa anglických 
pesničiek, pozeraj seriály 
a filmy v angličtine. 

 Poriadne sa uč všetko na 
hodiny  v škole. 

 Požičaj si od p. uč. Danky 
Valovičovej v škole časopisy 
a knihy a čítaj si ich.   

 Hraj sa hry na počítači 
v angličtine. 

 Daj si pod poštár učebnicu a 
počas spania budeš čerpať 
učivo. 

 A hlavne toto všetko rob 
každý deň 😊 

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

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

Ahojte decká, vitajte v našom kvíze. Teší nás, že sme dostali veľké množstvo správnych 
odpovedí na naše predchádzajúce otázky. Preto sme sa rozhodli vylosovať až dvoch 

výhercov. Pre sladkú odmenu pani učiteľke Valovičovej si môže prísť Katarína Prešinská 
z 3.B a Nicky Maderová zo 7.B! A tu sú naše nové otázočky. 

 

000 up 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

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

Zoškova poradňa 

 

 

 

 

 

 

1. Aké  hlavné mesto v zahraničí navštívili 
v predvianočnom čase naši druhostupniari? 

a/ Varšava   b/ Viedeň c/ Budapešť 
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  PRE šikovné HLAVIČKY  a RUČIČKY
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Hlášky našich učiteľov na druhom stupni : 

Ako dobre poznáte našich učiteľov? Skúste pospájať, kto čo často rozpráva..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Pomôžte Wednesday 
nájsť darček na Valentína. 

Myslíte si, že bude rada ? 

 

 

P.uč. Valovičová      (a) 
P.uč. Smreková       (b) 
P.uč. Keszi              (c)            
P.uč. Šteffek         (d) 
P.uč. Kolesíková      (e) 
P.uč. Bukovinová     (f) 
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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. Zabavíme sa 

a súčasne sa naučíme niečo po anglicky...  

 

 

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

Vdýchni budúcnosť 
a vydýchni minulosť 

Medzi nami 

Poďme ! 
Je víkend. 

To nie 
je tvoje 

Viď dobro vo 
všetkých veciach 
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Veselo a ešte veselšie  

 

 

  

          

 

                         

 

 

                                                                                                                    

 

 

                           

 

 

 

    
 

 

 

  A niečo zo zahraničia  

 

 

 

 

Americkí vedci zistili, že ľudia, ktorí 
chodia neskoro, majú v priemere oveľa 

lepšiu náladu ako tí, čo na nich čakajú.... 😊 

    Tento časopis máme na svedomí my: 

 

Miláčik, povedz mi pár hrejivých slov... 
- Slnko, radiátor, solárne panely... 

- Hľadáte čarovnú ženu? 
- Áno.... 

- Teší ma. Ja som Baba Jaga. 

Oni fakt 
jedia 

nosy !!! 

 

 


