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3/2016-17        Školský časopis ZŠ Zohor 
     

Ahojte decká,   

 v sobotu 21.1. sa kultúrny dom opäť premenil na 

rozprávkovú krajinu, kde krásnu princeznú 

Snehulienku (Natáliu) požiadal o ruku driečny 

princ (Lukáš).  

A potom  

nasledovala veselá 

tancovačka plná víl, 

trpaslíkov, princezien, kvetiniek a  ďalších 

nevšedných bytostí. „Rozprávkové Zrkadlo“ (pani 

vychovávateľka Erika) pozvalo všetky masky na 

pódium a každej sa ušla sladká odmena. 

Tombola bola už tradične veľmi bohatá, s predajom 

lístkov pomáhali naši šikovní ôsmaci. Prvú cenu – 

tortu - vyhrala nakoniec ôsmačka Lenka (asi za odmenu :-). Všetci tancovali, 

zabávali sa, DJ Marek púšťal suprové pesničky, bol aj dym, bublinky a svetelné 

efekty – no diskotéka ako vyšitá... Za zorganizovanie 

patrí vďaka p.uč. Štefanovičovej a Dinušovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj pani učiteľky boli zamaskované na nepoznanie – 

mrknite na našu web stránku .   

Dúfame, že sa stretneme aj na budúci rok. 
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Prišli ste na to, že sme minule spovedali pani učiteľku 

z 1.stupňa Evičku Rybárovú? Učí u nás len krátko a je 

tento rok triedna v 2.A.  

Teraz je na rade ďalšia pani učiteľka. Uhádnete, ktorá? 

Tretia otázka vám určite napovie....  
 

 

ZOŠKO:  Dobrý deň. Koľko rokov  učíte na našej škole? 

PANI UČITEĽKA: V Zohore som začala pracovať v roku 2004. To znamená 12 

rokov.  

ZOŠKO:   Aká je vaša najobľúbenejšia pesnička? 

PANI UČITEĽKA: Mám veľa obľúbených piesní. Počúvam 

piesne Richarda Müllera - Baroko, Jako kníže Rohan, Štestí 

je krásna vec...     

ZOŠKO:   Nosíte rada vysoké opätky?  

PANI UČITEĽKA: Vysoké opätky sú neodmysliteľnou 

súčasťou môjho šatníka, mám ich rada.   

ZOŠKO:   Čo vás na práci v škole najviac baví? 

PANI UČITEĽKA: Je to neustále spoznávanie nových tvárí. Sledujem premenu 

malých detí na dospelákov. 

ZOŠKO:   Čo rada robíte vo voľnom 

čase? 

PANI UČITEĽKA: Rada čítam, 

pozerám telku, chodím do prírody 

a stretávam sa s priateľmi.  

Ďakujeme pekne za rozhovor :-D 

 
 

 

 

 

TAJNÁ IDENTITA 

 
 

 
 

Čln 

Hlúpy 

Platba 

Pamäť 

Vtip 

Vírus 

Mrkva 

 Už viete o ktorú pani učiteľku ide?  

Ak nie, vylúštite tajničku, 

samozrejme po anglicky  

 

http://rexik.zoznam.sk/forum/chat/novy-svet-(clik)/26
http://www.fashions.estranky.sk/clanky/testy/aky-styl-v-obliekani-vyznavas-_.html
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Čo sa deje na našej škole... 
 

 

7.12. Deň sv.Mikuláša   

Už tradične sa naši deviataci na 

Mikuláša zhostili čestnej úlohy. 

Pripravili si krásne kostýmy čertov aj 

anjelov a samozrejme najkrajší  bol  

Mikuláš (Lukáš Kollárik). Spolu zo 

svojimi triednymi pani učiteľkami 

navštívili najskôr škôlku, kde deťom za ich básničky a pesničky porozdávali sladkosti. 

Potom prešli všetky triedy na škole. Našli tu veľa dobrých detí, ktoré dostali cukríky. 

Avšak aj čerti mali práce až až a niektorých nezbedníkov postrašili, začiernili a dokonca 

aj niektoré pani učiteľky skončili s čiernymi líčkami, či nosom.  (Čím to asi bude?). 

 

 7.12. Planetárium do škôl  

Naši piataci, šiestaci a ôsmaci mali v rámci hodín 

geografie a fyziky interaktívny program v našej 

telocvični, kde bola nafúknutá obrovská kupola. 

Decká si ľahli do nej na žinienky a pozreli si 

efektnú show aj s výkladom lektora, ktorá ich 

veľmi zaujala. Mladší videli film o pôvode života a 

ôsmaci o histórii astronómie. Už sa tešíme nabudúce.... 

7.12 a 8.12  Pytagoriáda – školské kolo 

Matematická súťaž pre 3 až 9.ročník je zameraná na rýchlosť a presnosť. Na 

vypočítanie 15 príkladov je síce 60 minút, ale za každé ušetrené 4 minúty sa k bodom za 

príklady priráta ďalší 1 bod. Na postup treba mať aspoň 10 príkladov správne. Školského 

kola sa zúčastnili všetci jednotkári a do okresného kola nakoniec postúpilo zo všetkých 

tried 14 najlepších. Budeme im v marci na okresnom kole v Malackách držať palce. 

 

13.12. Šaliansky Maťko – školské kolo súťaže 

v recitovaní slovenských povestí prebehla na našej škole v dvoch 

kategóriach - 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Do okresného kola 

postúpili tretiak Erik Esterle a  piatačka Saška Šimoníková. Aj 

keď sa na okresnom kole neumiestnili na prvých miestach, parí im 

veľká vďaka za ochotu sa naučiť niečo navyše a reprezentovať 

našu školu. 
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Naše reportérky na výhliadkovej 

terase v Dome mora… 

9.12. Viedeň – predvianočná exkurzia 

Na tradičnú exkurziu do Viedne sa prihlásilo tento rok veľa 

detí, takže sa museli rozdeliť na dve skupinky. Žiaci 6. až 8. 

ročníka  išli do Viedne autobusom. Navštívili sme Dom mora 

s krásnym výhľadom na celú Viedeň a Prírodovedné múzeum. 

Nakúpili sme si niečo malé na vianočných trhoch pri radnici, kde 

sa nám zišli aj naše znalosti nemčiny (ešte že sa ju poctivo 

učíme ) a ako čerešničku na torte sme si boli osladiť život v 

čokoládovni v Kittsee. Deviataci išli nakoniec vlakom o týždeň 

neskôr a namiesto Domu mora navštívili múzem umenia 

Albertina. Za zorganizovanie výletu patrí veľká vďaka pani učiteľke Smrekovej. 

Vielen Dank, Frau Lehrerin :-) 

22.12. Vianočná besiedka - bola ozaj veľmi pekná a zaujímavá a tak sme jej 

venovali celú stranu. Môžete si o nej prečítať na strane 5. Viac fotiek nájdete aj na 

našej www stránke školy. 

17.1. a 19.1. Olympiáda z angličtiny a nemčiny -  okresné kolá 
Už tradične sa v januári stretli najlepší z najlepších jazykárov v Malackách, kde ich 

čakala krutá písomná časť a následne ešte ťažšia ústna skúška v cudzom jazyku. A tu sú 

výsledky našich – všetci sa stali úspešnými riešiteľmi – Branko Turčány (9.B) a Martinka 

Kovárová (7.A) v anglickom jazyku a Anička Šimčíková a Simonka Spustová z 9.B 

v nemeckom jazyku. Branko dokonca skončil na úžasnom štvrtom mieste. 

     BLAHOŽELÁME !!!!  

 

21.1. Školský karneval – o veselom školskom karnevale 

ste si už určite prečítali na prvej strane. Viac fotiek nájdete na 

našom školskom webe. 

 

24.1. Olympiáda z matematiky -  okresné kolo  

Olympiáda  je náročná na premýšľanie a hľadanie správneho 

riešenia zadaných príkladov – 5-ci mali na 3 príklady 2 hodiny 

a 9-ci mali na 4 príklady 4 hodiny. Čas sa zdá byť dlhý, ale kým 

matematici popíšu celý postup, ako sa k výsledku dopracovali, 

poriadne sa zapotia.  Podmienkou účasti na okresnom kole bolo 

úspešné vyriešenie domáceho kola. No a úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali 

piatak Jakub Slezák (7.miesto) a deviataci Anička Šimčíková (4.miesto), Svetlanka 

Martinková a Adam Valentín (spolu na 8.mieste).  GRATULUJEME !!!! 

 

    31.1.  Polročné výpisy 

                  3.2. Polročné prázdniny – HURÁ !!! 

      11.2 – 17.2. Lyžiarsky výcvik - siedmaci 

 20.2. – 24.2. Jarné prázdniny – 3 x HURÁ !!! 
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Dňa 22.12.2016 sa v telocvični našej školy konala 

vianočná besiedka s názvom „Zázračná vlasatica“. 

Bola vlastne oživením príbehu, ktorý sme si 

v každej triede prečítali vopred.  

 

Traja hvezdári spolu s tromi sestričkami 

hviezdičkami putovali po svete (naši šikovní 

deviataci), aby našli vlasaticu, ktorú zbadali na 

nebi. Prvý ju chcel nájsť pre bohatstvo, 

druhý pre slávu a tretí pre moc. Na svojich 

cestách po jednotlivých krajinách (každý 

ročník predstavoval jednu krajinu) pútnici 

stretávali dobré deti, s ktorými sa 

spriatelili.  Deti im dali talizman na cestu 

a tiež vianočné dobrôtky či ozdoby, typické 

pre ich krajinu, ktoré vlastnoručne vyrobili. 

Tiež si nacvičili vianočnú pieseň z danej 

krajiny a na rozlúčku ju pútnikovi 

zaspievali.  

Nakoniec sa všetci traja hvezdári stretli 

v našej škole v Zohore, kde ozdobili vianočný 

stromček ozdobami od detí a keď spojili 

talizmany, vytvorili z nich na samom špici 

„vlasaticu“, za ktorou tak dlho putovali. Všetci 

traja prišli na to, že táto hviezda nebola pre 

slávu, moc, či bohatstvo, ale preto, aby oslávili 

Vianoce spolu, aby sa spolu podelili a  získali 

nových priateľov. Kvôli tomu sme sa aj my v tento 

krásny deň stretli v našej telocvični a po krátkom 

príhovore pani riaditeľky sme sa pred vianočnými 

prázdninami rozlúčili.  

Za dobrý nápad a tiež realizáciu patrí poďakovanie pani 

učiteľke Márii Mackovičovej a tiež všetkým pani 

učiteľkám a pánovi učiteľovi, ktorí pomáhali deťom 

s pečením sladkostí, chystaním ozdôb a škatúľ vo 

farbách svojich krajín a tiež s nácvikom piesní.  
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Nezvyčajné životy našich žiakov   
Zaujímavé športy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V minulom čísle sme písali o nezvyčajných domácich zvieratkách. Teraz 

prišiel čas na zaujímavé športy. Na našej škole je mnoho detí, ktoré vo 

svojom voľnom čase hrajú futbal, flórbal, či hokejbal. My sme si však 

posvietili na nezvyčajnejšie športy. V tomto čísle vám predstavíme 2 naše 

spolužiačky – druháčku Lauru a šiestačku Martu. 

 

 

  

 

 

Čauko Lauri! Vraj chodíš na lukostreľbu, ako si 

sa k tomu dopracovala? 

Začala som tam chodiť s mojim bratancom 

Tomášom. 

Ako často trénuješ?    Každý štvrtok.  

Ako dlho už chodíš na lukostreľbu?  Už 2 roky. 

Kam chodíš na lukostreľbu?  Do dediny Gajary. 

Chodíš na súťaže? 

Ja nie, ale moje kamarátky áno. 

Čo ťa na tom najviac baví? 

Najviac ma baví, keď trafím stred.  

 

 

Ahoj Marti! Ako dlho už chodíš na karate? 

Už 3 roky.  

Ako často trénuješ? 

Chodím trénovať 2 krát do týždňa.   

Kam chodíš na karate? 

Do Stupavy. 

Aký máš pásik (karatistický opasok)? 

Biely s oranžovými koncami.  

Čo ťa najviac baví na karate? 

Cvičenie zostáv – volajú sa KATA.  
 

Laura - lukostreľba 

Marta - karate 

A nabudúce sa budeme zaoberať kamošmi, 

ktorí sa venujú rôznym typom tanca… 
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Kormora – časť 2. 
                                                /Cormoor/ 
 

O tom, ako sa kamaráti ovečka Eli, psík Rock, a mačiatka Claw 

a Valentino odmenili zajovi Carovi za to, že im pomohol, aby sa dostali 

na našu planétu... 

 

                   

 

Tak čo si myslíte, zostal zajo Caro neviditeľný? Páčilo sa mu to, alebo nie?  

Viac sa dozvieme sa nabudúce.... 

 Copyright by: Alexandra Ondríková 
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 Určite ste zvedaví, ako dopadlo vaše hlasovanie. Takže: 

najobľúbenejšie zvonenie je „Ta ne“ od Kristíny (asi 

preto, že ho už nepoužívame). Z ďalších nápadov vyberáme Po schodoch, Iba  

spolu, Albatraoz... Naj miesto na ťahák ste si vybrali na ruke a najstrašidelnejšie 

písomky dáva podľa vás p.uč. Križanová. Ale aj tak ju máme všetci radi Z vašich 

príspevkov sme vylosovali Simona Dúbravčíka z 7.A. Gratulujeme !!! Pre sladkú 

odmenu si príď do veľkej zborovne za p. uč. Valovičovou. Tešíte sa na naše nové 

otázočky? 

  

 
 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

           3) Ktorý je tvoj najobľúbenejší deň v škole? 

a) Deň detí 
b) Branné cvičenie 
c) Predvianočné dni 
d) Deň zeme 
e) Každý piatok 

 

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

svoje meno a triedu. Možno nabudúce vylosujeme práve Teba  

 

 

 

 

 

    
Zoškov kvíz o NAJ... 

2) Ktorá aktivita na interaktívnych   
       tabuliach je najlepšia? 

a) Pozeranie filmu 
b) Hranie hier 
c) Opisovanie poznámok 
d) Prezentovanie projektov 

 
 

1) Páčilo by sa ti nosiť školskú 
uniformu? 
 

a) Áno -  stále 

b) Nie - nikdy 

c) Možno pri niektorých 

príležitostiach 

 

Problém : 

Chce sa mi cez 
hodinu ísť na WC 
a viem, že sa to nemá. 

Čo mám robiť? 
 

 

Odpoveď :  

1. Skús počkať na prestávku. Snáď 
nechceš zmeškať tú zábavu na 
hodine . 

2. Objem tvojho mechúra sú tak 3 dcl.  
Akú veľkú fľašu si nosíš do školy? 
Nemusíš ju vypiť na raz... 

3. Popros niekoho, aby ti pripomenul 
cez prestávku, že máš ísť na wc, 
a nebudeš chodiť zbytočne cez 
vyučovanie.  

 
 
 
 

 

 

Ak máš problém, napíš nám  

do Zoškovej schránky na chodbe.  

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 
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                  This is what you came for 
 

 

             

 

Baby, this is what you came for 
Lightning strikes every time she moves 
And everybody's watching her 
But she's looking at you, oh, oh 
You, oh, oh, you, oh, oh 
You, oh, oh, you, oh, oh 
You, oh, oh, oh, oh 
 
Lightning, this is what you came for 
Lightning strikes every time she moves 
And everybody's watching her 
But she's looking at you, oh, oh 
You, oh, oh, you, oh, oh 
You, oh, oh, you, oh, oh 
You, oh, oh, oh, oh 
 
We go fast 'til they can't replay 
Who knows why it's gotta be this way 
We say nothing more than we need 
I say "your place" when we leave 
 

Lightning, this is what you came for 
Lightning strikes every time she moves 
And everybody's watching her 
But she's looking at you, oh, oh. 

Hudobný kútik 
  

 

Zlato, toto je to, prečo si prišla 
Blesky udrú vždy keď sa ona hýbe 
A všetci sa na ňu pozerajú 
Ale ona se pozerá na teba, oh, oh 
na teba, oh, oh, oh 
na teba, oh, oh, oh 
na teba ,oh, oh, oh 
 
Blesk, to je to, prečo si prišla 
Blesk uhodí vždy, keď sa ona hýbe 
a všetci sa na ňu dívajú 
ale ona sa díva na teba, oh, oh 
na teba, oh, oh, oh 
na teba, oh, oh, oh 
na teba, oh, oh, oh 
 
Ideme rýchlo, pokiaľ nemôžu opakovať 
Kdo vie prečo to bude zrovna takto 
Nehovoríme nič viac než potrebujeme 
Hovorím "tvoje miesto" keď odchádzame 
 
Blesk, to je to, prečo si prišla 
Blesk udrie vždy ke sa ona hýbe 
a všetci sa na ňu pozerajú 
ale ona sa pozerá na teba, oh, oh. 
 
 
 
Tebe, oh, oh, oh 
Tebe, oh, oh, oh 
oh,oh 
 
Zlato, to je pro co jsi přišla 
Blesk uhodí pokaždé když se hýbe 
Yeah 

Adam Richard Wiles, známy pod umeleckým menom 

Calvin Harris, je škótsky hudobný producent, DJ, 

spevák a skladateľ. Calvina Harrissa medzinárodne 

preslávil jeho tretí štúdiový album 18 Months. 

Debutoval na prvých priečkach britských rebríčkov. 

Spolupracoval s množstvom iných umelcov. Má aj 

svoje vlastné hudobné vydavateľstvo. 
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     A ešte niečo zo zahraničia... 

 

 

 

             Tento časopis máme na svedomí MY: 

 

 
     

     

Veselo  a ešte  veselšie 

 

 

 

 
  

Škola nás má pripraviť na život, nie o život.=))  

 

 

 

Andrejka sa predčasne vráti  

domov zo školy: „Mama, mám jednu  

dobrú a jednu zlú správu.  

Dobrá správa: škola vyhorela!  

Zlá správa: vysvedčenia sa podarilo  

zachrániť.“  

 

„Tobias, kde je tvoje vysvedčenie?“ pýta sa mama svojho syna.   

On jej na to odpovie: „To som požičal Michalovi. Chce totiž nastrašiť rodičov.  

 

 

 

 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-639/

