
1 
 

 

 

 

1/2016-17        Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahoj decká, 

máme tu nový školský rok (fotografie zo slávnostného otvorenia nájdete na našej 

školskej webovej stránke), a s ním je tu aj nové číslo nášho časopisu.  

Hneď v septembri sme stihli jednu veľmi zaujímavú akciu. Dňa 30.9.2016 vystúpil 

náš literárno-dramatický krúžok ČRIENKA pod vedením pani učiteľky            

Mgr. Irenky Čisárovej pred celou školou. Spolu s hudobnou skupinou VEGA 

nacvičili divadlo o dvoch zakliatych kráľovnách - sestrách s názvom 

ZAKLIATE KRÁĽOVSTVO. 

Veľkí aj malí herci a hudobníci na ňom pracovali vyše roka a už ho hrali aj pre 

celú obec a tiež v rámci divadelného festivalu „Zohorský traktér“.  

   

  
 
Niečo zo zákulisia: Herci mali síce veľkú trému, ale časom opadla a poriadne 

si to užili. Veľkí aj malí podali výborné herecké výkony. Nakoniec bola zábava, 

hlavne kvôli tlačenici pri menení kulís na javisku. Niektorí herci získali veľké 

zásluhy za to, že trpezlivo nosili svoje nevšedné kostýmy, s ktorými pomáhala aj 

pani D. Švitlerová. O krásne kulisy sa postarala pani J.Cabadajová. A ešte by sme 

radi spomenuli pani M.Michalíkovú, ktorá pripravila scenár. ĎAKUJEME. 
       A o čom to bolo? To sa dozviete na strane 4. 

 

 
  

Tu sú všetci herci v plnej paráde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dolnej chodbe v každom pavilóne je naša obnovená Zoškova schránka, kde 

môžeš hádzať svoje príspevky, odpovede na kvíz, problémy do poradne a pesničky, 

o ktorých chceš vedieť viac. Napíš vždy svoje meno a triedu, môžeš získať sladkú 

odmenu  Tešíme sa na každý príspevok !!! 
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Aj tento rok pokračujeme v spoznávaní našich učiteľov.  

Uhádnite, koho sme vyspovedali teraz. :) 
 

ZOŠKO: Dobrý deň, pani učiteľka. Máte nejaké domáce zviera? 

P.uč.: V našej rodine máme najlepšieho priateľa človeka - fénku Peggy. Labradorka je už 

naším druhým psíkom. Po predchádzajúcom belgickom ovčiakovi zdedila meno. Je našou 

priateľkou už 10 rokov. 

ZOŠKO: Na akých školách ste učili? 

P.uč.: Učiteľujem už dlhých 31  rokov.  Začala som v  ZŠ Plavecký štvrtok. Po 22 rokoch som 

skúsila učiť deti v Martine. Bolo to krásnych 5 rokov. V 2014 som sa vrátila s rodinou na rodné 

Záhorie  a 2 roky som zastupovala v ZŠ Láb. Teraz učím v Zohore. 

ZOŠKO: Čo robíte najradšej vo voľnom čase? 

         P.uč.: Mojou najväčšou záľubou je interiérový dizajn. Priateľom 

a známym pomáham pri zariaďovaní ich bytov a domov. Pokúsila som sa 

navrhnúť zopár rodinných domov, štyri z nich boli zrealizované.     

ZOŠKO : Čo vás na učení baví?  

 P.uč.: Aj po 31 rokoch tvrdím, že učiteľské povolanie je extrémne náročné, ale súčasne aj 

krásne. Na mojej práci sa mi 

najviac páči rozmanitosť. Každý 

deň je iný, prináša nové emócie. 

Naša  práca je o komunikácii 

a to sa mi páči.  

ZOŠKO: Aké je vaše najob-

ľúbenejšie jedlo? 

P.uč: Som gurmán, ale asi by 

som nemohla žiť bez jabĺk, 

banánov, jogurtu a čokolády.  

 ZOŠKO: Čo sa vám páči na 

našej škole? 

P.uč: Zatiaľ sa len „rozkuká-

vam“. Ale prvý dojem bol dobrý 

- zdá sa mi, že v ZŠ Zohor sú 

slušné, vychované deti 

s dobrou pracovnou morálkou.     

ZOŠKO: Ďakujeme za váš čas 

:D 

Tajná identita 
 

 

 

P 

O 

 

A 

N 

G 

L 

I 

C 

K 

Y 

http://vsetkocochcete.blog.cz/1410/cokolada-prospieva-nasmu-zdraviu
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Čo sa deje na našej škole..... 

4.9.  Branné cvičenie  

Na brannom cvičení boli siedmaci a deviataci na 

Lábskom jazere a piataci so šiestakmi a ôsmakmi 

na Železnej studienke. Počasie bolo veľmi pekné. 

Na Lábskom jazere sme si opekali a hrali rôzne hry. Bol s nami aj malý psík, ktorý 

zjedol všetko čo spadlo na zem. Siedmaci dokonca chytili aj niekoľko malých 

rybičiek. Keďže sa ôsmakom nechcelo opekať, išli na prechádzku okolo jazier. 

Boli tak zaujatí prírodou, že išli nesprávnym smerom a trošku zablúdili. Našťastie 

sa všetci vrátili späť. Nič nie je krajšie ako deň strávený v krásnej prírode... 

 

9.9. Návšteva p.psych.Dr. Šrámkovej v 9-tych triedach  

Naši deviataci asi hodinku vypĺňali psychotesty a potom sa dozvedeli, na aké 

budúce povolanie sa najviac hodia. Držíme palce, aby im to pomohlo vybrať si tú 

správnu strednú školu. 

 

21.9. Jesenný zber papiera – výsledky 

Všetkým gratulujeme a ďakujeme aj rodičom a starým rodičom, ktorí pomáhali papier 

pozberať a doviezť. Zberom papiera pomáhame životnému prostrediu a za získané 

peniažky nám čoskoro v škole pribudne nové vybavenie.  

1. stupeň:   Kg/Žiak Žiaci KG 

      1.  IV.A 36,56 M. Kučera IV.B 258 

      2. III.A 41,50 A. Krebsová IV.A 178 

      3. I.B 21,30 I. Bodo III.A 169 

2. stupeň:  Kg/Žiak Žiaci KG 

1. VI.A 92,22 L. Vlčková IX.B 350 

2.       IX.B 89,46 A. Vilkusová VI.A 273 

3. VII.A 49,72 M. Kovárová VII.A 258 

 

 

 

 

 

 

 

29.9. Okresná súťaž 

v cezpoľnom behu v Malackách 

25 našich najlepších bežcov sa s p.uč. 

Hubekovou zúčastnilo cezpoľného behu 

v Zámockom parku v Malackách. Síce nikto 

neobsadil popredné miesta, ale všetci si 

aspoň  zašportovali v krásnom počasí. Viac 

šťastia nabudúce. 
 

A takto pomáhali pri kontajneri 

kamaráti zo 7.B. 
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30.9. Divadlo - Zakliate kráľovstvo 

Zákulisné detaily ste si už určite prečítali na 

prvej strane. A o čom to bolo? Zlá čarodejnica 

a sudička zakliali kráľovstvo. Kliatba rozdelila 

kráľovstvo vo dvoje a zdvojnásobila zlé vlastnosti 

kráľovských sestier – lenivosť (Leona) 

a namyslenosť (Izabela), ktoré však zasiahli aj 

ich poddaných – víly, sedmokrásky, šaša, 

ježibabu, poľovníka, vodníka, dvornú dámu a škriatkov. Všetci sa hašterili, klamali, kradli 

a spriadali plány proti kráľovnám. Dokonca aj krásny princ bol zakliaty, stále niečo 

hľadal. Našťastie sa zjavila ich stará kamarátka Klára a postupne vrátila sestrám 

spomienky na spoločný šťastný život. Nakoniec im víly kúzlom navrátili pamäť. Kráľovné 

všetkých pozvali na hostinu a žili šťastne až do teraz. A my sa už teraz tešíme na ďalšie 

predstavenie nášho divadelného krúžku. 

3.–7.10  Plavecký výcvik – 1. stupeň 

Toľko druhákov a tretiakov sa prihlásilo, že nakoniec sa na 

plaváreň Malina do Malaciek chodilo autobusom na 2 krát – od 

8:00 do 10:00 prvá skupina a od 10:00 do 12:00 druhá 

skupina. Aj keď to celé cestovanie, plávanie, prezliekanie 

a sušenie bolo náročné (hlavne pre ušné bubienky pani 

učiteliek), všetci sa nakoniec aspoň trošku zlepšili v plávaní 

a dúfajme, že si mamičky nebudú navzájom vymieňať šaty svojich detí ešte pol roka. 
 

5.10. Výstava „COSMOS“ –  

         očami Alice Cabadajovej z 9.A 

Hviezdna obloha púta na seba pozornosť už od 

nepamäti.  My sme mali tú možnosť sa zúčastniť 

nádhernej výstavy COSMOS DISCOVERY 

v bratislavskej Inchebe, kde sme mali príležitosť sa bližšie oboznámiť s vesmírom 

a postupným vývojom vedy, ktorá nakoniec umožnila aj prvé lety do vesmíru. Mňa osobne 

hneď na začiatku upútala informácia o prvých výpočtoch a snaha o preskúmanie vesmíru, 

keďže bol pre ľudí už odpradávna  stredobodom ich pozornosti.  

  Mnoho vecí z nej by som mohla vypichnúť,  no mňa najviac zaujala veta: „Videl 

som krásu našej Zeme, tak si chráňme náš domov, ktorým nám je táto planéta a neničme 

ju“, ktorú vyslovil  Jurij Gagarin – prvý človek, ktorý raketou vzlietol do vesmíru a ako 

prvý mal možnosť obletieť Zem a vidieť jej krásu tak, ako doposiaľ nikto pred ním. 

Páčila sa mi  jeho odvaha, tiež odvaha mnohých ďalších ľudí, ktorý sa odhodlali letieť 

tam aj napriek tomu, že sa nemusia vrátiť. Výstava ponúkala aj množstvo exponátov, čo 

bolo tiež veľmi zaujímavé a celá bola sprevádzaná audiosprievodcom, ktorý nám každému 

ponúkol samostatne si prejsť celou výstavou a zamerať sa na to, čo nás zaujímalo 

najviac.  

 

 

Takáto výstava by sa určite mala konať častejšie, pretože vesmír je niečo úžasné 

a niečo, čo ľudia nemôžu nikdy úplne preskúmať, preto je taká zaujímavá. 
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A takýto krásny 

„tekvičiak“ zdobí chodbu 

nášho školského klubu. 

 

 15.10. Bučové slávnosti – tvorivé dielne 

Bučové slávnosti sa v sobotu 15.10. začali už doobeda 

tvorivými  dielňami v KD – tu sa dlabalo, vyrezávalo, ozdobovalo 

a výsledkom boli úžasné tekvicové strašidielka, domčeky, 

dokonca aj vláčiky. Poobede sme si mohli prezrieť výstavu 

všetkých exponátov - atypickej zeleniny, vyrezávaných 

a vyzdobených tekvíc a výkresov. Veľa z nich vytvorili naše 

deti na 1. stupni na výtvarnej výchove a v školskej družine. Po 

strašidelnom maľovaní na tvár a „strašihrách“ nasledovalo 

slávnostné vyhodnotenie najkrajších výtvorov, lampiónový  sprievod a večer ohňostroj zo 

strechy kultúrneho domu. Účasť  bola tento rok hojná a počasie vyšlo na jedničku. 

17.-21.10  Plavecký výcvik 2. stupeň 

17.– 21.10  Týždeň zdravej výživy 

Tento týždeň prebehol na našej škole „Týždeň zdravej výživy“. Pani učiteľka Goliašová 

vymyslela nasledovné témy jednotlivých dní: 
 

 

17.10. Bábkové divadielko – pre 1. stupeň s hudobným doprovodom 

aj našich hudobníkov zo Základnej umeleckej školy 

18.10. Deň jablka 

 

 

  
17.10 Bábkové divadielko o starej hudbe 

Súkromná ZUŠ v Lozorne usporiadala pre prvý stupeň nevšedné bábkové divadielko, 

ktoré ukázalo deťom ako sa asi zabávali ľudia na hradoch. Umenie starej hudby hranej 

na originálnych starých hudobných nástrojoch bolo spojené s bábkami. Hudobne ho 

sprevádzali aj naši mladí hudobníci, o ktorých si môžete prečítať na strane 8. 

 

 

  

 

Pondelok: zdravie ukryté 

v strukovinách – decká na 

druhom stupni sa hrali na 

Popolušky a triedili 10 druhov 

rôznych strukovín. Podľa popisu 

na nástenke mali zistiť, ktorá 

je ktorá. Potom zo strukovín 

lepili krásne obrázky prírody. 
 

Utorok: deň jablka 

Streda: oranžový deň 

Štvrtok: zelený deň 

Piatok: zdravé pitie 
Počet jabĺk, oranžového 

a zeleného ovocia a zeleniny 

a zdravých nápojov  prišli 

každé ráno do tried zrátať 

naši deviataci. 

Najaktívnejšie triedy boli 8.A, 9.A a 7.A. 

A získali veľmi zdravé odmeny  

18.10  Deň jablka 

Na prvom stupni to voňalo úžasnými vôňami – vďaka ochotným mamičkám či 

babičkám sme mohli ochutnať jabĺčka na tisíc spôsobov - mňam, mňam. Tiež sa 

o jabĺčkach čítalo, rozprávalo, kreslilo, strihalo, lepilo a s jabĺčkami počítalo, 

dokonca aj tancovalo – všetky pikošky a detaily uverejníme v budúcom čísle. 
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Aktivity a projekty, 

                                        ktoré trvajú dlhšie... 

 

               EXPERT GENIALITY SHOW        

 

Aj tento rok sa zapojíme do súťaže, ktorá hľadá decká z 6.až 9.tried ZŠ, čo 

naozaj niečo vedia.  Teraz si prihlásení účastníci môžu vybrať z tém: 

 Dejiny, udalosti, umenie 

 Svetobežník 

 Góly, body, sekundy 
 

Ak si nevieš vybrať, môžeš si pozrieť príklady otázok na www.sutazexpert.sk. 

Jednotlivé otázky sú pre rôzne triedy rôzne náročné. Prihlásiť sa treba             

do 27.10.2016 u pani učiteľky Makytovej. Štartovné je 4 Eurá. 

Súťaž potom prebehne na celom Slovensku 1.12.2015. 

 

 

 English club  =  Anglický klub 
 

Keďže sa aktivity v rámci „Anglického klubu“ minulý rok 

osvedčili, budeme v ňom pokračovať aj tento rok. 6-ci až 9-ci  majú možnosť 

vypracovávať dobrovoľné zábavné domáce úlohy cez internet (na 

www.planetavedomosti.sk). Každý, kto vyrieši 10 domácich úloh cez internet, 

dostane jednotku. Tiež majú deti možnosť čítať zjednodušené príbehy               

v angličtine počas vyučovania, keď už majú hotové svoje bežné úlohy. Takto 

využijú svoj čas maximálne a môžu robiť individuálne pokroky. Výsledky 

odvážlivcov, ktorí sa zapoja do práce v 

Anglickom klube, môžete sledovať na nástenke 

oproti Sieni slávy na dolnej chodbe. Taktiež 

pripravujeme v apríli 2017 týždeň konverzácie 

s anglickými lektormi – tento rok už od 3 

triedy.  

 

 

 

Takže hurá do toho !!! 

 

http://www.sutazexpert.sk/
http://www.planetavedomosti.sk/
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Krúžky na našej škole  
 v školskom roku 2016/2017 

 

                 Športovo-poznávací  krúžok (p. Dufková)                              

       Malý turista (p. Hrodeková) 

                              Divadelno-literárny krúžok (p. Čisárová)                                                                                                                               

                                 Pohybové hry (p. Malinová) 

              Výtvarný s počítačom (p. Horváthová)  

                        Tanečný krúžok (p. Malinová) 

                           Kultúrno-turistický krúžok (p. Smreková) 

                                 Školský časopis Zoško (p. Valovičová)   

                          Moje Hobby (p. Štefanovičová B.)                                                  

                      Hudobná skupina VEGA (p. Štefanovič) 

                             Tanečný súbor Pramienok  (p. Olejárová) 

 Matematika – príprava na monitor (p. Goliašová a p. Mackovičová)      

Slovenský jazyk – príprava na monitor (p. Makytová  a p. Štefanovičová Ľ.) 

                                              Športový krúžok (p. Šteffek)  

                                     Flórbal (p. Bukovinová) 

             Stolný tenis (p. Handlová) 

 

  

 

 

Práca v krúžkoch je už v plnom prúde. Prebieha v poobedňajších hodinách v škole, 

v telocvični, v počítačovej miestnosti, v kuchynke, alebo dokonca aj v kultúrnom 

dome, či vonku v prírode. Niektoré deti po dohode s vyučujúcimi chodia aj na viac 

krúžkov.  

Informácie o čase a mieste konania krúžkových aktivít na druhom stupni a 

prípadne zmeny nájdete na nástenke na dolnej chodbe. 
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Nezvyčajné životy našich žiakov  

Hudba 
Veľa žiakov z našej školy sa (okrem poctivého učenia, samozrejme ) venuje aj 

rôznym zaujímavým krúžkom. Dnes sme si posvietili na decká, čo navštevujú 

Súkromnú základnú umeleckú školu. Sídli síce v Lozorne, ale učitelia chodia za 

nimi k nám do Zohora. Títo štyria začali hrať pred štyrmi rokmi všetci na flautu, 

a keďže vydržali a poctivo trénovali, prepracovali sa aj k nezvyčajným hudobným 

nástrojom.  

                                  Hanka                   Albert 

 

 

    

 

 

 

 

                                 Daniel                   Saška   

Okrem toho, že majú poobede 2 krát do týždňa hodinu hry na nástroj a 1 krát do 

týždňa spoločnú hodinu hudobnej teórie, tiež hrajú v detskom orchestri pri ZUŠ 

v Lozorne a príležitostne aj v školskom orchestri na našej škole. Držíme im palce, 

aby ich cvičenie na hudobné nástroje bavilo a robili veľké pokroky.  

Musíme však spomenúť aj našich nádejných klavíristov Danielu, Frederika  a 

Timeu, gitaristov Katku, Sašku, Martina a Šimona, malé huslistky Lucku 

a Adrianku a ostatných zobcových flautistov Sašku, Zuzku, Erika a Aničku.....  

 

Je obdivuhodné, že sa v súčasnej supermodernej počítačovej dobe niekto venuje 

hre na klasické hudobné nástroje. 

A nabudúce napíšeme ......... o nezvyčajných zvieratkách. 

  

  

 

 

 

 

Saxafón 

Klarinet 

Priečna 

     flauta 

Zobcová 

     flauta 
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Tento rok sme si pre vás nachystali „Kvíz o NAJ...“ Avšak teraz nejde o správne 

odpovede, ale o VÁŠ NÁZOR. Hlasovať môžu aj pani učiteľky . Vaše odpovede 

na papieriku hádžte do Zoškovej schránky na prvom aj druhom stupni.  

Vylosovaný výherca či výherkyňa získa sladkú odmenu . 

 

1.) NAJštýlovejšie oblečená učiteľka/učiteľ 

na našej škole?     

  a) p. Makytová               b) p. Koporcová 

  c) p. Hrodeková             d) p. Čisárová 

  e) p. Šteffek                 f) p. Kolesíková 

   

    

  

 

3.) NAJobľúbenejšie jedlá v školskej  

      jedálni ?       

  a) špagety                 b) ovocný koláč                                                   

  c) rezeň s ryžou        d) segedínsky guláš 

  e) rizoto                   f) halušky so syrom 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Problém : 

 Ráno nestíham 
do školy. Čo mám 

robiť? 

 

 

 

Odpoveď :  

1. Večer pred spaním si nachystaj 
oblečenie a tašku. 

2. Namiesto robenia úloh ráno si ich 
urob hneď ako prídeš domov zo školy. 
3. Vstaň 10 minút skôr a potom všetko 

stihneš. 
4. Keď sa ti nechce vstávať, nastav si na 
mobile namiesto budíka nejakú peknú 
pesničku, napr: „Jeden život s tebou, 

mi nestačííííí....“  
To ťa hneď na školu naladí . 

                  

 

 

 

 

2.) NAJobľúbenejší predmet na našej 

      škole?       
 a) matematika              b) angličtina 

 c) slovenčina                d) hudobná 

 e) telesná                     f) výtvarná                  
 

 

 

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 

schránky na chodbe.  

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 



10 
 

NOVÝ KOMIKS - Kormora 
                                                /Cormoor/ 

 

Môžete sa tešiť na nový komiks tohto roku! 

Zoznámte sa s novými postavičkami! 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Tento komiks je o piatich „najlepších“ kamarátoch, ktorý sú z inej dimenzie 

a snažia sa u nás na Zemi zapadnúť. Myslíte si, že zvyknutie si na iný čas, 

priestor a realitu je ľahké? Tešte sa na ich nezmysly, neúspechy, trapasy... či 

podvody? Až tak hrozné to zasa nebude :D 

 

 

 

 

 

ELI 

- veľmi sebaistá ovečka 

- plánuje sa stať kráľovnou 

ROCK 

- vtipkársky duch psíka!                   

- tajnosti? 

 

CARO 

- poletujúci zajo s televíziou na hlave! 

- veľmi veselý a otravný!! 

Doctor Claw a Valentino 

- dve mačiatka bračekovia 

- jeden hravý a druhý bojko  

Copyright by: Alexandra Ondríková 
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Hudobný kútik    Alan            

 

 
 

Alan Walker (narodený 24. augusta 1997) je hudobný producent, skladateľ a DJ, 

ktorý sa narodil v Northamptone v Anglicku. Píše hlavne elektronickú a tanečnú 

hudbu. Venuje sa tomu od svojich 14-tich rokov. Dnes sme si vybrali pieseň 

Sing me to sleep - Spievaj mi na dobrú noc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wait a second, let me catch my breath 

Remind me how it feels to hear your voice 

Your lips are movin', I can't hear a thing 

Livin' life as if we had a choice 

 

Anywhere, any time 

I would do anything for you 

Anything for you 

Yesterday got away 

Melody stuck inside your head 

A song in every breath 

 

Sing me to sleep now 

Sing me to sleep 

Won't you sing me to sleep now? 

Sing me to sleep 

Remember me, no time cannot erase 

I can hear your whispers in my mind 

I've become what you cannot embrace 

Our memory will be my lullaby 

 

Počkaj , nechaj ma chytiť dych 

Pripomeň mi , aké je to počuť tvoj hlas 

Tvoje pery sa hýbu , nemôžem nič počuť 

Žijeme život tak , ako by sme mali na výber 

 

Kdekoľvek a kedykoľvek 

Urobil by som pre teba čokoľvek 

Pre teba čokoľvek 

Včerajšok utiekol 

Melódia uviazla v tvojej hlave 

Pieseň v každom dychu 

 

Spievaj mi na dobrú noc teraz 

Spievaj mi na dobrú noc 

 

Nechceš mi spievať na dobrú noc teraz ? 

Spievaj mi na dobrú noc 

Pamätaj si ma, žiadny čas nemôžeš vymazať 

Počujem tvoje šepkanie v mojej mysli 

 

Stala som sa tým, čo nemôžeš objať 

Naša spomienka bude mojou uspávankou 
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- Viete, čo znamená skratka ZRPŠ? 

      - Zajtra ráno podpálime školu. 

 
 

 

                                 -Viete, aký náhrobný nápis majú na hrobe napísaní matikári? 

                                        - Odpočítavaj v pokoji.... 

 

A už tradične  

        niečo zo zahraničia... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tento časopis máme tento rok na svedomí MY: 

                                                                               

                                                                                              

                                                      

 

 
 

 

 

V škole sa rozprávajú dvaja prváčikovia: 

    - Ešte 56 rokov a ideme do dôchodku.   

 

 

 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2924/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2924/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2507/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2507/

