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2/2016-17        Školský časopis ZŠ Zohor 
     

Ahojte decká,   

prinášame vám už v minulom čísle sľúbené 

zaujímavosti z dňa 18.10., kedy sme na našej 

škole oslavovali Deň jablka. Chcete sa o ňom 

dozvedieť viac? Čítajte ďalej   

Jablko nie je len obyčajné ovocie, ale má aj veľmi 

dobré účinky na naše zdravie. Práve preto sme sa 

rozhodli osláviť tento deň aj na našej škole.  

Vyučovanie na prvom stupni sa nieslo v znamení 

jablka. Či na hodinách slovenčiny, matematiky, 

prírodovedy, telesnej, či výtvarnej výchovy. 

Súťažili sme v tanci s jablkom, kde vyhrali 

Kristínka Kudlicová a Soheila  Farzam z 1.B.  

V behu s jabĺčkom vyhrali Anička Dudeková z 2.A 

a Matúš Lukna z 2.B. V súťaži o najťažšie 

a najľahšie jablko vyhrali Scarlet Kureková 

a Alex Hrodek zo 4.A. Naši tretiaci vytvorili 

krásne jabĺčko želaní, presnejšie žiaci 3.B. 

Deti odchádzali zo 

školy s dobrou 

náladou, novými  

poznatkami  o dôležitom  zdroji energie, vitamínov 

a  samozrejme si pochutili na vynikajúcich  

voňavých  

koláčikoch  od  

mamičiek 

a babičiek. 

Za infošky ďakujeme p.uč. Evičke Horváthovej. 

 

 

Viac úžasných fotiek  a celý náš časopis 

nájdete aj na webovej stránke školy 

www.zszohor.sk   
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Prišli ste na to, že sme minule spovedali pani učiteľku Kolesíkovú, ktorá učí 

u nás prvý rok a je triedna 6.B? Prišla na to aj Zuzka Marošová z 3.B, ktorá 

napísala do našej Zoškovej schránky milý list. Preto jej udeľujeme sladkú 

odmenu, príď si pre ňu do veľkej zborovne. Teraz je na rade ďalšia pani 

učiteľka. Uhádnete, ktorá? 
 

ZOŠKO:  Fajčili ste niekedy?  

PANI UČITEĽKA:  Viem že to škodí, ale áno. (nikto nie je dokonalý...) 

ZOŠKO:   Ako veľmi vás baví maľovať? 

PANI UČITEĽKA:  Veľmi ma to baví a aj doma si 

vyrábam kade čo do bytu alebo darčeky. 

ZOŠKO:   Ktoré predmety učíte najredšej? 

PANI UČITEĽKA: Dá sa povedať, že všetko rada učím 

okrem hudobnej výchovy.  

ZOŠKO:   Čo robíte vo voľnom čase? 

PANI UČITEĽKA:  Ja som veľmi všestranný človek, 

takže je toho veľa. (korčuľujem, lyžujem, mám rada 

adrenalínové športy, cestujem, fotografujem a jazdím na koňoch) 

ZOŠKO:    Kde všade ste už pracovali?   PANI UČITEĽKA:  Okrem školstva 

mám aj iné skúsenosti. V oblasti 

obchodu (ekonomika),  no a keďže 

rada jazdím a cestujem, tak som 

jeden čas pracovala aj ako vodička 

medzinárodnej kamiónovej 

dopravy. 

ZOŠKO: Fíha, veľká vďaka za 

zaujímavý rozhovor :-D  

 

 

 

 

 

 
     

        
 

 

    

TAJNÁ IDENTITA 

 

Myslíte si, že viete,  

o ktorú pani učiteľku ide ? 
Táto krížovka Vám pomôže – 

 je o dome (samozrejme po anglicky)  

 

Posteľ 

Zubná kefka 

Kuchyňa 

Záhrada 

Auto 

Mydlo 

Televízia 

Koberec 

Mraziak 

Hračka 

 

 

 

https://dee4di.com/2016/05/25/bliskie-spotkanie-z-nauczycielka/
https://www.askideas.com/funny-horse-face-picture/
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Čo sa deje na našej škole... 
 

21.10 Farebná jeseň – výtvarná súťaž pre deti 

Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže „Farebná 

jeseň“. Siedmaci spolu s pani učiteľkou Andreou Smrekovou 

na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili  úžasné brošne 

v tvare jabĺčok, hrušiek a listov a vznikla veselá jesenná 

úroda v debničke, ktorá bola ocenená diplomom a cenou 

v Centre voľného času v Malackách.                       

                                 

25.10  Imatrikulácia prvákov  

Najstarší žiaci - 

deviataci pomohli 

prijať do našej školy 

prváčikov. Polepetko – 

Lukáš Kollárik bol 

veeeeľmi popletený 

a sprevádzal našich 

najmenších žiačikov pri rôznych úlohách, ktoré si 

pre nich ostatní deviataci pripravili. Naši malí 

kamaráti pomohli zase Polepetkovi, aby nebol až 

taký popletený. Podarilo sa im to a nakoniec ich Polepetko s Bodkou – Natáliou 

Hrebeňovou pasovali za riadnych prváčikov. Všetci za odmenu  dostali čokoládky 

a cukríky. Vitajte medzi nami, prváčikovia  

8.11 Výstava lego na cestách 

Putovnej výstavy lega v Bratislave sa zúčastnili naše 

decká z prvého stupňa. Výstava bola veľmi zaujímavá a 

mala 4 časti:  

1. Rozprávky  (bol tam aj obrovský drak chrliaci dym) 

2. Vesmír (vzdelávacia časť) 

3. Dopravné prostriedky 

 (rôzne modely z minulosti až 

do súčasnosti, vrátane 

obrovského 7 metrového modelu lode Titanic) 

4. Veľká hracia plocha  - tu sa deti mohli hodinu a pol 

hrať a postaviť si čo len chceli. 

 

Viac úžasných fotiek nájdete na našej školskej 

stránke. Všimnite si, ako majú naše deti na 

nich vyočené oči a otvorené ústa od údivu  
 

Srdečne blahoželáme !!!! 
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10.11 Bibliotéka-výstava kníh v Inchebe 

Vybraní žiaci z druhého stupňa šli za odmenu na výstavu kníh do 

Bratislavy. Strávili tam asi 4 hodiny. Zučastnili sa aj prednášok 

a prezentácií o nových knihách a tiež si mohli prezrieť, prípadne 

kúpiť knižky za výhodné ceny.  Tu sú výroky priamych účastníkov: 

 Bola tam obrovitánska biblia, ktorú sme mohli chytať iba v rukavičkách. Škoda, že 

stála vyše 1000 Eur. 

 Tiež sme si mohli vyskúšať zahrať rôzne staršie aj nové spoločenské hry. 

Niektorí sa tak zahĺbili do hry, že zabudli ísť na prednášku, ale nikto si to ani 

nevšimol  

 Videli sme aj herečku Karin Hajdu. 

 Zaujímavá bola učebnica matematiky, ktorú vytvorili študenti pre študentov. 

Rozdávali tam o nej letáčiky. 

 Ku kúpenej knihe mi dali aj veľa časopisov zadarmo. 

Na koniec boli naše deti pochválené, lebo sa správali veľmi slušne a milo. 

 

15.11 Olympiáda zo slovenského jazyka  

Na pár detailov sme sa spýtali víťazky školského kola Sofie Stopkovej. 

ZOŠKO:  Ahoj Sofia, koľko sa vás zúčastnilo školského kola? 

      Sofia: Školského kola sa nás zúčastnilo 7 z oboch deviatich tried. 

ZOŠKO:  Ako to prebiehalo? 

Sofia: Ako prvé nám pani riaditeľka rozdala zadania z predošlých rokov  ročníkov na 

doma, aby sme vedeli do čoho sa púšťame. Neskôr v školskom kole sme mali jednu 

hodinu na vypracovanie prvých dvoch písomných častí olympiády. Tretiu, ústnu časť, 

sme všetci pod dohľadom p.uč. Makytovej a pani riaditeľky plnili po šiestej 

vyučovacej hodine. Nasledovné dva dni sme čakali na výsledky. 

ZOŠKO: Čo bolo pre teba najťažšie a čo  najzaujímavejšie? 

Sofia: Pre mňa osobne bola najťažšia ústna časť, pri ktorej sme dostali tému na 

prednes a museli sme vytvoriť improvizované rozprávanie pre ostatných súťažiacich 

a pani učiteľky. Zaujímavou úlohou bola druhá písomná časť, teda transformácia 

textu. Zadaním bolo spracovať text na základe Ezopovej bájky.  

Sofia skončila napokon v okresnom kole 15.11 v Malackách na 6. 

mieste.  Gratulujeme a tiež ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

 

23.11 – Monitor 5  - celoslovenské testovanie piatakov 

Všetkým našim piatakom sme držali palce pri celoslovenskom 

testovaní piatakov zo slovenčiny a matematiky. Testovanie prebehlo vo všetkých troch 

skupinách bez komplikácií za účasti externého dozoru zo Stupavy. Oficiálne výsledky 

budú až pred Vianocami, budeme Vás o nich informovať. 
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23.11 Exurzia v EDULABe 

Dňa 23.11. 2016 išli triedy 1.B. a štvrtáci na 

exkurziu do EDULABu v Bratislave, kde mali 

ukážkové hodiny finančnej matematiky 

s tabletmi. Lektori mali pre nich pripravené 

stanovištia, na ktorých sa deti striedali 

každých 10 minút. Starší sa mohli zahrať s X-

boxom, kde si trénovali pozornosť. Všetko sa 

ďeťom veľmi páčilo. Edulab spolupracuje aj 

s www stránkou www.kozmix.sk, čo je internetový portál pre učiteľov a žiakov. 

Naše pani učiteľky z prvého stupňa zadávajú svojim žiakom cez túto stránku 

dokonca aj domáce úlohy – napríklad zo slovenčiny, matematiky a vlastivedy. 

 

30.11 Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo  

Písomnej časti školského kola sa záčastnilo spolu 11 siedmakov 

v kategórii A a 16 ôsmakov a deviatakov v kategórii B. Úlohy boli 

veľmi ťažké, zamerané na odposluch, čítanie, gramatiku a slovnú zásobu. Najlepší 

traja postúpili do ústnej časti, kde ich čakalo rozprávanie príbehu podľa obrázka 

a riadený rozhovor. Do okresného kola po tvrdom boji postúpili Martina Kovárová 

zo 7.A a Branislav Turčány z 9.B. Čaká ich ešte poriadna príprava s p.uč. 

Valovičovou a v januári im budeme držať palce v okresnom kole v Malackách. 

 

A čo nás ešte do konca decembra ešte čaká?   

                         Podrobnosti nájdete v budúcom čísle... 

7.12 Mikuláš – v škôlke a škole           

        7.12 Planetárium do škôl – piataci, šiestaci a ôsmaci 

 7.12 a 8.12 Pytagoriáda  

                       - matematická súťaž pre 3 až 9.ročník 

9. 12. Viedeň – predvianočná exkurzia 

        13.12. Šaliansky Maťko – školské kolo 

                            v recitovaní slovenských povestí 

22.12. Vianočná besiedka 

 Od 23.12 – Vianočné prázdniny – HURÁÁÁ :-) 

 

http://www.kozmix.sk/


6 
 

Aktivity a projekty, 
                                               ktoré trvajú dlhšie... 

    
 

Minule sme písali o súťaži Expert Geniality 

Show. Všetkovedko je podobná súťaž, lenže pre prvý 

stupeň ZŠ. Každý rok v nej súťažia žiaci od 2. do 

5.triedy. Za 45 minút je treba vyriešiť 30 úloh. Kto 

bude veľmi šikovný, dostane diplom Všetkovedka 

a malý darček. A komu sa nebude až tak veľmi dariť, 

dostane aspoň diplom Všetkovedkov učeň.  

Túto súťaž mala na starosti pani učiteľka Čisárová. 

Štartovné bolo 4 Eurá. Súťaž prebehla na všetkých školách naraz 1.12. Výsledky 

sa účastníci dozvedia v januári na internete podľa kódu, ktorý im bol pridelený. 

Takže všetkým odvážlivcom držíme palce, aby sa umiestnili, čo najvyššie :-D 

 

 English club  =  Anglický klub 

Hello kids !!! 

Na základe minuloročných výborných ohlasov aj tento rok organizujeme 

v spolupráci s jazykovou školou Talktalk v Bratislave 

kurz konverzácie v anglickom jazyku s anglickými lektormi.  

  Kedy?      v týždni 9.5-12.5.2017 od utorka do piatka (keďže v pondelok 

je štátny sviatok) 

  Ako často?     3ci-5ci - 2 vyučovacie hodiny každý deň –  spolu 8 hodín  

  6ci-9ci – 3 vyučovacie hodiny každý deň – spolu 12 hodín  

Lektori budú preberať témy z každodenného života, prispôsobené 

podľa úrovne jednotlivých tried. Decká budú mať príležitosť 

počúvať originálnu výslovnosť a prekonať vnútorné bariéry 

v komunikácii v cudzom jazyku. Keďže sa už záujemci prihlásili, 

vieme, že budme mať spolu 9 skupín, takže prídu 4 lektori. Možno 

aj tí, čo tu boli minulý rok. Už sa na nich tešíme  

 

 

 

Všetkovedko 
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Nezvyčajné životy našich žiakov   
Domáci miláčikovia 

  

Mnoho detí na našej škole chová doma domáce zvieratká, ako sú napríklad mačka, 

pes, škrečok alebo morské prasiatko. Niektorí z nás však majú nezvyčajné 

domáce zvieratká, ktoré sa tak často nevidia. Teraz vám ich predstavíme. Spýtali 

sme sa Lacka, Ninky a Mišky nasledovné 4 otázky: 

1. Ako sa volá tvoje výnimočné zvieratko a ako dlho ho už máš? 

2. Aký druh zvieratka je to? 

3. Je starostlivosť o toto zvieratko náročná? 

4. Čím ho kŕmiš? 

        

        

 

 

 

 

 

                                   

     

 

 

 

 

    

 

1. Volá sa Teodor a mám ho 2 roky. 

2. Druh: Burundug, veverička. 

3. Umýva sa sám, ale každý deň 

čistím klietku. 

4. Žerie orechy a jedlo pre škrečky. 

1. Volajú sa Timon a Maiki. Nemám ich ani 

rok. 

2. Druh: osmák degu. 

3. Starostlivosť je trošku náročná, pretože 

keď dostanú žrať tak sa bijú...:)  

4. Žrať dostávajú špeciálne granule. 

1. Volá sa Luna a mám ju 2 a pol roka. 

2. Druh: poník 

3. Veľmi. Ráno ju kŕmim, po obede čistím 

stajňu, jazdím na nej a večer nastielam 

slamu, nosím vodu a zase kŕmim. 

4. Dávam jej ovos, kukuricu, kvasnice, 

ovocie, zeleninu a suché pečivo. 

Ninka, 7.A 

Miška, 8.B 

Lacko, 6.A 

A nabudúce napíšeme o zaujímavých športoch... 
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1.Vianočné gule 

Budeme potrebovať: , , , 

Postup:   

Nafúkneme balón,  obtočíme ho rôznofarebnou vlnou,  balón aj s vlnou natrieme 

lepidlom, necháme zaschnúť, balón praskneme nožíkom alebo kružidlom a opatrne 

ho vyberieme. 

Výsledok :    

Už len zavesiť na vianočný stromček . 

                                                            A môžeme spraviť aj iné tvary, napr.: 

2. Recept  na šťastné  medovníčky 

Budeme potrebovať: 

  400 g hladkej múky,  170 g  práškového cukru,   

50 g masla,  2 ks   vajec,  1 PL  rumu,  3 PL  medu, 1 KL sódy bikarbóny,  

1 KL  korenia do medovníkov  
 

 Postup:  
1. Všetky suroviny majú mať izbovú teplotu. 

2. Suroviny spracujeme a cesto necháme 1 hodinu 

odpočívať. 

3. Cesto rozvaľkáme na 3 mm a vykrajujeme figúrky. 

4. Plech potrieme tukom a pečieme v horúcej rúre asi 

10 minút pri 180 stupňoch. 

5. Ešte horúce potrieme vajíčkom. 

6. Pekne upečené ozdobíme bielkovou polevou. 

 

Mňam, mňam  

 

  alebo . 
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Kormora – časť 1. 
                                                /Cormoor/ 
 

O tom, ako si zajo Caro namaľoval svojich kamarátov a nakoniec im -  

ovečke Eli, psíkovi Rockovi, a mačiatkam Clawovi a Valentinovi 

pomohol, aby sa dostali na našu planétu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A ako si kamaráti poradia na našej planéte?   

Dozvieme sa nabudúce... 
 

 

 

Copyright by: Alexandra Ondríková 
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 Konečne sú tu výsledky „Kvízu o NAJ...“. Do nášho 

kvízu sa zapojilo 50 detí a aj nejaké pani učiteľky. Za 

najštýlovejšie oblečenú pani učiteľku ste vyhlásili p.uč. Koporcovú. 

Najobľúbenejší predmet na škole je telesná výchova a naj jedlo v školskej 

jedálni je rezeň s ryžou. Vylosovaný výherca je tento krát štvrták Hugo Masár 

. Pre sladkú odmenu si prídi do veľkej zborovne za p. uč. Valovičovou. A teraz 

sú na rade nové NAJ... našej školy.  

 

1.) Aké je vaše obľúbené zvonenie? 

  a) Peter Nagy – Láska je tu s nami 

     b) Adam Ďurica - Mandolína 

       c)  Kristína – Ta ne 

         d) Pôvodné zvonenie - cŕn 

         e) Iná pesničká ... (napíš svoj tip)                                       

                                                                                                      

  

          3.) Ktorá pani učiteľka dáva strašidelné písomky? 

                      a) p. uč. Križanová  

                         b) p. uč. Valovičová 

                            c) p. uč.  Hrodeková 

                               d) p. uč.  Smreková 

                                  e) p. uč. Handlová 

                           

Vaše názory čakáme v našej Zoškovej schránke. Napíš na papierik svoje 

odpovede a aj svoje meno a triedu. Možno nabudúce vylosujeme práve Teba  
 

 

 

 

 

 

 

    

Problém : 

Stále nám v škole 
vŕtajú a búchajú... 

Ako sa mám 
sústrediť? 

 

 

 

Odpoveď :  

1. Skús si dať štuple do uší, a pani 
učiteľke len prikyvuj, možno si 
to nevšimne. 

2. Už nám kvôli tomu aj odpadli 
niektoré hodiny, a to sa tuším 
nikto nesťažoval  

3. Neboj, potrvá to len do Vianoc, 
a potom už budeme mať dve 
krásne nové triedy. V jednej 
z nich bude PC učebňa, ktoré 
bude hneď poruke. A za to to 
predsa stoji...  

 
 
 

ZOŠKOVA  PORADŇA 

 

 

Ak máš problém, napíš nám  

do Zoškovej schránky na chodbe.  

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

2) Kde je tvoje najobľúbenejšie   

        miesto na ťahák? 

      a) pod nohou na stoličke 

        b) v rukáve 

          c) pod obrusom 

            d) napísané na ruke 

              e) pod testom 

 

Zoškov kvíz o NAJ... 
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Spevák Sting je veľmi známy, preto sme si tentoraz vybrali pesničku od neho.
   

 
 
 

  

                                     
                     Desert Rose 

 

 

             

 
Layli ya layli ya (oh night,oh night) 
Hadi muda tweela (It´s been too long) 
Wana nhavis ana wala ghzalti 3x 
(That I´ve been looking for my loved one) 
 
I dream of rain 
I dream of gardens in the desert sand 
I wake in vain 
I dream of love as time runs through my hand 
 
I dream of fire 
These dreams are tied to a horse that will never tire 
And in the flames 
Her shadows play in the shape of man's desire 
 
This desert rose 
Each of her veils, a secret promise 
This desert flower 
No sweet perfume ever tortured me more than this 
 
And as she turns 
This way she moves in the logic of all my dreams 
This fire burns 
I realize that nothings as it seems 
 
I dream of rain 
I dream of gardens in the desert sand 
I wake in vain 
I dream of love as time runs through my hand 

Hudobný kútik 

 

Oh noc, oh noc 
Je to už príliš dlho 
Keď som hľadal moju milovanú 
 
Snívam o daždi 
Snívam o záhradách v púštnom piesku 
Zbytočne sa zobúdzam 
Snívam o láske, zatiaľ čo čas mi uteká cez prsty 
 
Snívam o ohni 
Tie sny sú priviazané ku koňovi, ktorý sa nikdy 
neunaví 
A v týchto plameňoch 
Jej tiene hrajú v tvaroch mužskej túžby 
 
Táto púštna ruža 
Každý z jej závojov je tajným sľubom 
Táto púštna kvetina 
Žiadny sladký parfém ma nikdy nemučil viac. 
 
A akonáhle sa otočí 
Tak, ako sa hýbe v logike všetkých mojich snov 
Tento oheň horí 
Uvedomujem si, že nič nie je, ako to vyzerá 
 
Snívam o daždi 
Snívam o záhradách v púštnom piesku 
Zbytočne sa zobúdzam 
Snívam o láske, zatiaľ čo čas mi uteká cez prsty 
 
 
 

  

Sting, vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner, 

sa narodil 2.októbra 1952 v Anglicku. Je anglický spevák, 

skladateľ, multiinštrumentalista, aktivista, herec. Bol 

hlavným spevákom skupiny The Police. Predal viac ako 100 

miliónov albumov. A ozaj, jeho pseudonym Sting znamená 

žihadlo. 

 

http://www.sting.com/PR
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Tento časopis máme na svedomí MY: 

 

 
     

Veselo  a ešte  veselšie 

 

 

 
  

Jožko bol prvý deň v škole. 

- Tak čo, synček, - spýtala sa ho po príchode mama, - čo 

ste sa tam naučili? 

- Nič mamka, - vzdychol si malý Jožko, - kázali nám prísť 

aj zajtra. 

 

 

 

 

 

Ale sem 
dúhy.... 

 
Vzdychne si študent pred skúškou: 

- Ach, keby sme tak boli na Mesiaci. 

- A to už prečo? - pýta sa ho priateľ. 

- Lebo na Mesiaci je všetko 6-krát 

ľahšie. 

Učiteľka napomína žiakov: 

- Prosím vás, nehláste sa, keď nič 

neviete. Nie sme predsa v parlamente. 

As cool as 
a cucumber 

 

 

Niečo zo 

zahraničia 


