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4/2016-17        Školský časopis ZŠ Zohor 
     

Ahojte decká,   

tento rok sa lyžiarsky výcvik siedmakom výnimočne 

vydaril. Mali sme veľa snehu, veľa slnka, decká boli super 

a ešte lepšie boli naše pani učiteľky telocvikárky A. 

Hubeková a R.Bukovinová.   

                   Podrobnosti si môžete prečítať na strane 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Takto vystrojení  sme 

lyžovali.  

Uhádnete, kto je kto ??? 

A takto sme sa večer 

zabávali  
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TAJNÁ IDENTITA 
Určite ste zistili, že v minulom čísle sme spovedali 

našu pani zástupkyňu Janku Koporcovú. Teraz by sme 

Vám chceli priblížiť ďalšiu pani učiteľku.  

Uhádnete, o koho ide? 
 

ZOŠKO: Učíte na našej škole už dlhšie, ale vyzeráte 

stále rovnako mlado. Ako to robíte? 

PANI UČITEĽKA: Ďakujem  Skrýva sa za tým radosť. Radosť v mojom živote, radosť 

keď vidím, že sú moji žiaci spokojní. 

ZOŠKO: Ktorú rozprávkovú postavu by ste si najradšej zahrali? 

PANI UČITEĽKA: Nemám žiadnu vyhradenú postavu, na strednej škole som hrávala 

rôzne. V každej je niečo žartovné  

ZOŠKO: Ktorý predmet učíte najradšej? 

PANI UČITEĽKA: Už na základnej škole som mala rada slovenský jazyk a to mi zostalo 

aj dodnes. 

ZOŠKO: Aké je vaše najobľúbenejšie ročné obdobie? A prečo? 

PANI UČITEĽKA: Každé jedno má svoje čaro , ale prázdniny sú 

prázdniny. 

ZOŠKO: Ako najradšej trávite dovolenku? 

PANI UČITEĽKA: Oddychom na horách a čítaním dobrej knihy. 

                                                           Ďakujeme krásne za Váš čas  

 

 

 

Krabica    __  __  __ 

                      12       

Taška   __ __ __ 

                   6  

Vrecko   __ __ __ __ __ __ 

                              5   3 
             

__  __  __  __  __  __        ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   
 1    2     3    4    5    6           7       8      9      10    11    12    13    14   

 

 

 

 

         Plechovka    __ __ __                              

                                   8   4 

 

   Kufor   __ __ __ __ __ __ __ __  

                9         1        7     

 

Ruksak   __ __ __ __ __ __ __ __ 

                   10                 14 

  

     Balíček   __ __ __ __ __ __  

                                     2 
                              

             Rieka   __ __ __ __ __ 

                                11     13 

Ak ste si ešte nie istí, o ktorú pani 

učiteľku ide, pomôže vám tajnička 

(samozrejme po anglicky   ) 
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Čo sa deje na našej 

škole... 
 

11.2 – 17.2 Lyžiarsky výcvik – siedmaci 

A tu sú infošky od priamych účastníkov. V sobotu ráno sme sa stretli pred kultúrnym 

domom. Keď sme dali kufre, lyže a lyžiarky do autobusu, nastúpili sme a vyrazili. Cestou 

sme sa zastavili pre žiakov z Jakubova. Spolu sme sa vydali na dlhú  5-hodinovú cestu 

k Horskému Hotelu Hydro v Krpáčove. Po príchode sme sa ubytovali a išli si otestovať 

svoje schopnosti na lyžiach. Večer nás rozdelili do skupín a potom sme pozerali videá 

o lyžovaní. Ďalšie dni sme lyžovali a lyžovali, doobeda aj poobede (okrem tretieho dňa, 

keď sme namiesto poobedného lyžovania išli na prechádzku).  Večer sme mali rôzny 

program: pozerali sme videá o lyžovaní, mali sme večer spoločenských hier aj karneval 

s diskotékou. V piatok doobeda sme išli posledný raz na svah, kde sme mali preteky 

v slalome. Poobede sme nastúpili do autobusu. Večer o pol desiatej  sme vyšli z autobusu 

akoby sme nespali celý týždeň, ale sme za tento nezabudnuteľný zážitok vďační pani  

učiteľkám A. Hubekovej a R. Bukovinovej.   

9.3 a 14.3 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 

Žiaci si už tradične zmerali sily v prednese poézie a prózy. Boli rozdelení do troch kategórií. 

Porotu tvorili pani učiteľky, ktoré učia slovenský jazyk a tiež sme radi medzi nami privítali 

našu bývalú pani učiteľku, zanietenú recitátorku, pani Helenku Kimličkovú. A tu je výsledková 

listina:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kategória (2.-4. roč.)                                  

    1. miesto: Hana Zálesňáková 

    2. miesto: Zuzana Marošová 

    3. miesto: Ema Brauneckerová               

 

1. kategória (2.- 4. roč.)  

   1. miesto: Laura Strošová 

   2. miesto: Adam Sabol 

   3. miesto: Alex Hrodek 

2. kategória (5.-6. roč.)  

    1. miesto: Albert Matlovič 

    2. miesto: Nikol Havlíková 

    3. miesto: Martin Cenko               

 

3. kategória (7.-9. roč.)  

    1. miesto: Richard Prieložný 

    2. miesto: Martina Kovárová 

    3. miesto: Adriana Búriková 

 

2. kategória (5.- 6. roč.)  

   1. miesto: Karolína Havlíková 

   2. miesto: Alexandra Rexová 

   3. miesto: Sebastian Benkovič 

3. kategória (7.- 9. roč.)  

   1. miesto: Daniela Ivanická 

   2. miesto: Anna Šimčíková 

   3. miesto: Natália Hrebeňová  

Našim víťazom sa v obvodnom kole v Stupave veľmi darilo:Daniela a Richard postúpili do 

okresného kola v Malackách z prvého miesta a Albert z druhého. Hanka si vyrecitovala 

3.miesto. Všetkým postupujúcim, ale aj každému, kto sa nebál vystúpiť pred porotu a 

publikum BLAHOŽELÁME. Boli ste fakt úžasní !!!!!!!  

 

 

POÉZIA PRÓZA   
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14.3 a 15.3  Pytagoriáda – okresné 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. Na okresnom kole v Malackách sa najviac darilo bratom Dudekovcom – 

štvrták Michal aj šiestak Tomáš skončili každý vo svojej kategórii na úžasnom 2.mieste, 

k čomu im GRATULUJEME a tiež aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali. 

15.3  Bavme deti športom 

Dňa 15.3.2017 sa v Bratislave 

uskutočnila súťaž „Bavme deti 

športom“, ktorej sa zúčastnili aj 

naši žiaci z 1.stupňa. Našu školu 

reprezentovali: N. Havranová, Z. 

Miklášová, T. Selič, Š. Sedlák, N. 

Rybárová, S. Ritomská, H. Zálesňák 

a S. Mundok. Súťažilo sa v 10 zaujímavých atletických disciplínach ako sú behy, skoky, 

ale aj hod oštepom a medicinbalom. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 10 základných škôl 

a medzi nimi naši malí športovci  skončili na krásnom 3.mieste. Celú súťaž mala pod 

palcom p.uč. L. Malinová. GRATULUJEME !!! 

16.3  Olympiáda z fyziky – okresné kolo 

Na olypiádu z fyziky sa pripravovali štyria naši deviataci s p.uč. B.Štefanovičovu 

niekoľko mesiacov. Aj keď boli príklady na okresnom kole v Malackách neuveriteľne 

ťažké, Adamovi Valentínovi z 9.B sa podarilo stať sa úspešným riešiteľom a obsadil 

v celkovom poradí výborné 3.miesto. BLAHOŽELÁME !!! 

17.3 Bearish dream – Zneužívanie moci 

Kultúrno vzdelávací program s pesničkami na tému šikana, na ktorom sa v našej 

telocvični zúčastnili prváci až piataci. 

21.3 Biblická olympiáda – dekanátne kolo 

Po niekoľkomesečnej príprave s p.uč. B.Šteffekom 

a tiež s p.farárom Komorným sa naše dievčatá 

Svetlana Martinková z 9.A, Katka Šimoníková a Timka 

Valovičová zo 7.B vybrali na dekanátne kolo Biblickej olympiády. A viete čo???? 

Podarilo sa im vybojovať  2. miesto a stali sa úspešnými riešiteľkami. UAU.... 
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Toto sú básne našich ôsmakov, ktorí sa s pani učiteľkou Zlatkou Kolesíkovou 
venovali na hodinách slohu tvorbe básní s nepriamymi pomenovaniami.  

Sen 
Raz ráno zo záplavou slnka 
topiť sa v hrdzavenom listí. 
Lámať nádeje, ktoré v mori sa vlnia 
a chlad nás v zime hostí. 
 
Pomaly slnko upadá do večerného spánku 
a mesiac sa hrá so sestrami na nočnom stolku. 
Myšlienka skamenela a oči ostali hľadieť 
a v tom zrazu krásny sen, v ktorom som chcela odletieť. 
 
               (Lenka Štefanovičová, 8.B) 

 

 

 

 

 

 

Nočná obloha 

Keď slnko ráno zaplaví zem lúčami, 
tak sa aj mesiac brodí medzi hviezdami. 
Keď ráno lúče lámu noc tmavú, 
tak aj v noci hviezdy blikajú. 
 
Pri pozeraní na tú krásu, 
na tú nádhernú večernú okrasu, 
na tie hviezdičky, čo poletujú 
                                 a blikajú na oblohe, 
na ten mesiac v jeho hlavnej úlohe. 

 
Myšlienky mi z toho poletujú v hlave. 
Ani neviem, na ktorú mám myslieť práve. 
Myšlienky sa predbiehajú medzi sebou 
a hovoria si, že každá chce byť tou pravou. 

 

Jeseň 

Leto nám už končí 
a začína jeseň 
no všetko krásne nekončí, 
začína táto báseň. 
 
V jeseni všetky listy hrdzavejú  
strácajú život svoj. 
Všetky krásne červenajú 
A tým tvarujú svoj pestrý kroj. 

                      ( Adela Neradovičová, 8.B) 

 

No len jedna môže byť tá pravá. 
Tá,  ktorá je z pomedzi všetkých  
                                                najviac hravá. 
Je to tá, ktorá ukazuje na blikajúce hviezdy. 
Na tie, na ktoré sa budem  
                            radostne pozerať navždy.  

                                          (Michaela Tóthová, 8.B) 
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Nezvyčajné životy našich žiakov 
Zaujímavé tance 

 

 

 

Tieto otázočky sme sa ich spýtali:    

1. Akému druhu tanca sa venuješ? 

2. Ako často mávaš tréning? 

3. Koľko rokov tam chodíš? 

4. Chodíš na vystúpenia alebo súťaže?  

5. Vystupoval si aj niekde v zahraničí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

V minulom čísle sme písali o nezvyčajných športoch.  A v tomto čísle sa dozvieme viac 

o našich spolužiakoch, ktorí sa venujú zaujímavým tancom.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Chodím do folklórneho 

súboru Klnka. 

2. Trénujem 3-krát do 

týždňa, každý pondelok, 

utorok a stredu. 

3. Chodím tam už štyri roky. 

4. Áno. Vystupujeme každý 

víkend. 

5. V Tunise a na Kanárskych 

ostrovoch. 

 

 

 

 

1. Venujem sa folklórnemu 

tancu v detskom 

folklórnom súbore súbore 

Lúčka. 

2. Tréningy mávam 2-krát do 

týždňa, v pondelok 

a stredu. 

3. V tomto súbore tancujem 

šiesty rok. 

4. Dva razy do mesiaca. 

5. Áno. Bol som už 

v Bulharsku,  Chorvátsku, 

Francúzku a Číne. 

 

 

 

1. Venujem sa hip-hopu v 

Stupave 

2. Trénujem 2 x do 

týždňa 

3. Jeden a pol roka 

4. Áno. 

5. Áno, v Prahe. 

Ń  1. Sme žiačky tanečného odboru 

v Súkromnej základnej umeleckej 

škole v Lozorne. 

2. Trénujeme 2-krát do týždňa asi 

hodinu v tanečnej sále v Lozorne. 

3. Chodíme tam druhý rok. 

4. Áno. Vystupovali sme  v Lozorne, 

Kuchyni ale aj u nás, v Zohore. 

LUKÁŠ, 9.A 

FILIP, 9.B 

SOFIA, 7.B 

 ANETKA, LUCKA, ANIČKA a ZUZKA,  2.A 
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Kormora – časť 3. 
                                                /Cormoor/ 
 

Carovi sa neviditeľný darček až tak nepáčil. Ale to ho od nových 

priateľov neodradilo a chcel sa s nimi trošku viac spriateliť. Ako to 

dopadlo? Čítajte ďalej...  

                   

Tak vidíte, že to nie je jednoduché, keďje každý z iného sveta. 

Ale to nám nevadí.... 

 

 Copyright by: Alexandra Ondríková 
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Určite ste už zvedaví na výsledky nášho „Kvízu o NAJ...“ 

z minulého čísla. Tento raz sa zapojilo 51 detí. 37 žiakom 

by sa nepáčilo nosiť uniformy. 36 žiakom sa najviac páči na interaktivnej  tabuli 

pozerať filmy. 19 žiaci hlasovali, že najobľúbenejší deň v školskom roku je deň 

detí. A vylosovali sme.... Hanku Marošovú z 6.B . Pre sladkú odmenu si prídi do 

veľkej zborovne za p. uč. Valovičovou. A teraz sú na rade nové NAJ... našej školy.  

 

1) Ktoré je tvoje najobľúbenejšie miesto 

                                   v škole?   

a) Počítačová miestnosť 

     b) WC 

         c)  Telocvičňa 

            d) Tvoja trieda 

            e) Jedáleň                                       
                                                                                                      

  

          3) Ktorý typ skúšania ti vyhovuje? 

                      a) odpoveď pred tabuľou  

                         b) odpoveď z miesta 

                            c) test na celú hodinu 

                                d) päťminútovky 

                                   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 Ak máš problém, napíš nám  

do Zoškovej schránky na chodbe.  

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

    

Problém :  

Na chlapčenských 
záchodoch stále niekto 

ciká vedľa záchoda. 
Hrozne to tam potom 

smrdí. 

 

 

 

Odpoveď :   

1. Tak toto je fakt problém... Ty, 
kto to robíš, skús si nacikať 
vedľa záchoda doma a potom 
nám prídi povedať, čo na to 
vaši.  

2. Len zvieratká cikajú hocikde. 
Ľudia si to po sebe vždy utrú. 

3. Ak nevieš ako na to, príď nám 
povedať, zabezpečíme 
školenie.... 

 
 
 
 
 
 
 

ZOŠKOVA  PORADŇA 

 

 

2) Ktorý vyučujúci má  

                najvtipnejšie hlášky?   

    a) p.uč. Čisárová 

          b) p. uč. Križanová  

             c) p.uč. Valovičová 

                d) p.uč. Malinová  

                    e) p.uč. Bukovinová 

                        f) p.uč.Šteffek 
 

 

 

 

 

Zoškov kvíz o NAJ... 
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               Shawn Mednes    
 

je kanadský spevák a hudobník, narodil sa 8.8.1998. 

Známym sa stal uverejňovaním cover verzií známych 

piesní na populárnych sociálnych sieťach v 2013. Má 

mladšiu sestru, ktorá sa volá Aaliyah. Jeho prvý 

album sa volal HANDWRITTEN („Ručne napísaný“).  

My sme si vybrali jeho pieseň 

     Mercy 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobný kútik 

 

Máš nado mnou moc 

Ani nepoznám tvoju silu 

Stojím sto stôp nad zemou 

Ale padám, keď som okolo teba 

 

Ukazuješ mi otvorené dvere 

Potom ideš a zabuchneš ich predo mnou 

Už ďalej nemôžem 

Hovorím, zlato 

 

Prosím, zmiluj sa nado mnou 

Ber to zľahka kvôli môjmu srdcu 

Hoci ma nechceš raniť 

Trháš ma na kusy 

Mohla by si sa prosím zmilovať 

Zmilovať nad mojim srdcom 

Mohla by si sa prosím zmilovať 

Zmilovať nad mojim srdcom 

 

Išiel by som nocou 

Len aby som bol blízko teba, zlato 

Srdce staré a usvedčené 

Povedz mi, že som sa nezbláznil 

 

 

  

 

You've got a hold of me 

Don't even know your power 

I stand a hundred feet 

But I fall when I'm around you 

 

Show me an open door 

Then you go and slam it on me 

I can't take anymore 

I'm saying baby 

 

Please have mercy on me 

Take it easy on my heart 

Even though you don't mean to hurt me 

You keep tearing me apart 

Would you please have mercy 

Mercy on my heart 

Would you please have mercy 

Mercy on my heart 

 

I'd drive through the night 

Just to be near you, baby 

Heart old and testified 

Tell me that I'm not crazy 
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Tento časopis máme na svedomí MY: 

 

 
     

     

Veselo   

a ešte  veselšie 

 

 

 
 

 

Pani učiteľka hovorí žiakom: 

- Cez tento týždeň si odkladajte kamienky 

za každú nadávku. Po týždni: Janka 

prinesie 2 kamienky, Uršula 1 kamienok a 

Janko kričí: 

- Uhnite, veziem štrk! 

 

 

Ako chápem matematiku...??? 

Leteli dve ťavy, jedna ryšavá 

a druhá doľava. Koľko váži kilo 

asfaltu, keď má ježko 24 rokov? 

 

 

 

Niečo zo zahraničia.... 

Učiteľka napísala žiakovi do 

žiackej knižky poznámku:  

,,Váš syn nič nevie." 

Otec dopísal: 

,,Práve preto ho posielam do 

školy." 

 

 


