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5/2016-17        Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahojte decká,   

V piatok 31.3. strávili naši prvostupniari noc v škole. A prečo? Boli azda po škole? 

Ale čoby .  „Noc s Andersenom“ je akcia už tradične pripravená v spolupráci 

s miestnou knižnicou a jej šéfkou - pani knižničiarkou Jankou Ščepánkovou.  

Zúčastnilo sa jej 25 detí z 2. až 4. ročníka. 

Program bol ako vždy veľmi pestrý. Prišla k nám veľmi zaujímavá rodinka pána 

Hraška aj s dvomi synmi. Boli oblečení v krojoch, pán Hraško nám zahral na 14 

ľudových nástrojoch, ukázal plieskanie bičom, ale aj ľudové výšivky a spolu s pani 

Hraškovou nám porozprávali všelijaké ľudové zaujímavosti. Neskôr sme púšťali 

balóny šťastia na dvore. Večer sme si s p. uč. Jankou Cabadajovou zo škôlky 

prečítali knižku „Dievčatko so zápalkami“ od H.Ch. Andersena a potom sme o nej 

nakreslili úžasné obrázky. Teraz sú na výstavke na 1.stupni, prídite sa pozrieť. 

Mamičky sa postarali o koláčiky a na večeru bola super pizza ( ĎAKUJEME ) 

Večer skončil prespaním v škole v spacákoch, ale kedy deti nakoniec zaspali?  

Tak to je veľké tajomstvo.... 

 

 

Viac fotiek nájdete na našej webovej stránke, stoja naozaj za to....  
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TAJNÁ IDENTITA 
Veľa z vás zistilo, že sme sa v minulom čísle rozprávali 

s p. uč. Čisárovou, ktorá u nás už dlhšie učí na prvom 

stupni a tiež vedie Literárno-dramatický krúžok. Teraz 

by sme Vám chceli priblížiť ďalšiu pani učiteľku.  

Určite ľahko uhádnete, o koho ide.... 
 

ZOŠKO: Počuli sme, že máte radi šport. Prečo? 

PANI UČITEĽKA: Vždy som rada zisťovala, kde mám hranice svojich možností. A rada som ich 
posúvala. Tešilo ma, keď som zabehla alebo, zaplávala rýchlejšie, skočila ďalej či vyššie.  

ZOŠKO: Aká je vaša najveselšia spomienka s deťmi v škole? 

PANI UČITEĽKA: Radosť mám, keď sa deťom niečo pekné podarí: vyhrať, naučiť sa (napr. stojky 
a mlynské kolá - čo vy na to šiestačky?), vyparatiť, napísať. Raz som sa v písomke dočítala, že žena 
barana je baranica a že vodné vtáky majú masteničku pod trtólom.    

ZOŠKO: Akú vlastnosť si na deťoch najviac ceníte? 

PANI UČITEĽKA: Mám rada čestné deti. Deti s dobrým srdiečkom, ktoré sú ochotné pomôcť a 
podeliť sa s kamarátmi. 

ZOŠKO:  Čo by ste na našej škole vylepšili a ako? 

PANI UČITEĽKA: Rada by som čarovným kompresorom nafúkla našu telocvičňu. Alebo ju dala do 

kopírky a spravila aspoň jednu kópiu. Ďalej by som naším deťom dopriala krásne športové ihrisko a 
ešte ... 

ZOŠKO:  Viete aj oddychovať? 

PANI UČITEĽKA: Rada oddychujem. Rada čítam, chodím so psom na vychádzky, do hôr na 
turistiku. Rada plávam, lyžujem, pečiem a niekedy aj varím. Len času je málo.  

ZOŠKO:  Aké je Vaše obľúbené jedlo? 

PANI UČITEĽKA: Milujem čokoládu :)                                                   

                                                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

1.džús 

2.víno 

3.pivo 

4. horúca 
        čokoláda 

5.mlieko 

6.káva 

7. ľadový čaj 

8.voda 

9.nápoj 
 

 

 

Ak náhodou ešte stále 

neviete, ktorá pani 

učiteľka to je, skúste si 

vylúštiť túto krížovku o 

nápojoch. Samozrejme 

po anglicky. :D 

 

 

Ďakujeme krásne za odpovede.  

 

http://www.cestaksebe.sk/news/stop-mlieku-/
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Čo sa deje na našej škole... 
 

27.3-31.3 Týždeň zdravej výživy 

V rámci tohto týždňa sme v škole rozoberali zdravú 

výživu, ovocie, zeleninu a zdravý životný štýl v rámci 

rôznych hodín – matematiky, biológie, slovenčiny, 

geografie či dejepisu. Za každú takúto hodinu si trieda 

mohla vyrobiť ovocie alebo zeleninu z papiera a nimi sme 

si potom takto jarne ozdobili dolnú chodbu na druhom 

stupni. Super nápad – p.uč. Goliašová  

28.3 Deň Učiteľov 

Deň ako každý iný, ale predsa veľa žiakov nezabudlo na 

to, že je výnimočný – že sa pani učiteľkám a pánovi učiteľovi za ich prácu patrí aj 

poďakovať. Ich láska k deťom, kreativita, nadšenie, vedomosti aj skúsenosti sa každým 

dňom na nás žiakov prenášajú a v každom jednom zanechávajú svoju výnimočnú stopu. 

Zvlášť naši deviataci si krásnym spôsobom pani učiteľky uctili – pekne sa poobliekali a zo 

srdca sa poďakovali kvetmi, básňou či koláčikmi za všetky tie roky, ktoré spolu v škole 

strávili. Pekné, však? 

31.3  Noc s Andersenom –  

podrobnosti ste si už iste prečítali na prvej strane. Ešte sa nám tam 

nezmestilo jedno veľké poďakovanie za zorganizovanie tejto 

obľúbenej akcie pani učiteľkám Irenke Čisárovej a Mirke 

Hrodekovej. Takže zo srdca ĎAKUJEME, 

a už sa tešíme na ďalší rok...  

       

Takto nám pán Hraško hral na fujare.           

        

31.3  Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo v recitovaní  

Ako sme spomínali v minulom čísle, okresného 

kola v Malackách sa zúčastili víťazi 

obvodného kola v Stupave – Daniela Ivanická, Richard Prieložný 

a Albert Matlovič. Po náročnom doobedí, kde si všetci vypočuli 

všetky vystúpenia a tak sa mohli aj porovnať s ostatnými, si 

v silnej konkurencii úžasné tretie miesto v kategórii poézia 7-9. 

ročník vybojovala siedmačka Danka Ivanická. BLAHOŽELÁME 

a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy. 
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4.4  Matematická olympiáda –  

              okresné kolo v Malackách 6-ci až 8-ci 

Z našej školy sa okresného kola záčastnilo 10 žiakov, ktorí poctivo vypracovali úlohy 

domáceho kola. Na riešenie troch úloh sme v Malackách mali dve hodiny. Na povzbudenie 

sme dostali keksík a malinovku. V konečnom hodnotení sme dopadli výnimočne dobre - 

mali sme päť úspešných riešiteľov. Tomáš Dudek (6.B) obsadil v kategórií šiestakov prvé 

miesto, Timea Valovičová (7.B) sa medzi siedmakmi umiestnila na druhom mieste, Adam 

Korenič (8.A) a Michaela Struhárová (8.B) sa umiestili na druhom mieste v kategórií 

ôsmakov. Kristián Matula bol taktiež úspešným riešiteľom. Všetkým účastníkom 

ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k skvelým výsledkom. A tiež patrí 

vďaka pani učiteľkám Mackovičovej a Goliašovej za ich pomoc pri príprave.  

 

5.4  MONITOR – celoslovenské testovnanie deviatakov 

Dňa 5.4. naši deviataci absolvovali monitor - testovanie deviatakov z matematiky 

a slovenského jazyka. Na zatiaľ najväčšiu skúšku vo svojom živote sa poctivo pripravovali 

– s pani učiteľkami Makytovou, Goliašovou a Mackovičovou a pani riaditeľkou 

Štefanovičovou sa stretávali 2-krát do týždňa ráno o siedmej. Žiaci boli pri testovaní  

rozdelení do troch skupín. Najprv sa písala matematika, kde bolo 20 úloh. Potom 

slovenský jazyk, kde bolo až 25 úloh. Žiaci mali na vypracovanie každého testu 60 minút. 

Počas vypracovávania testov na žiakov dozerali niektorí naši učitelia a aj pár učiteľov zo 

stupavskej školy. Našim kamarátom sme celý čas držali 

palce. Veľmi priaznivé priebežné výsledky boli potvrdené už 

aj oficiálnymi výsledkami jednotlivých žiakov. Prvýkrát 

v histórii testovania sa niekomu z našej školy podarilo 

dosiahnuť 100 % úspešnosť z obidvoch predmetov. Náš 

hrdina je ADAM VALENTÍN z 9.B. Tak to si veru zaslúži 

obrovskú pochvalu. Samozrejme blahoželáme aj ostatným 

deviatakom k ich krásnym výsledkom. Ešte si však musíme 

počkať na celoslovenský priemer, aby sme sa mohli porovnať 

s ostatnými školami. 

7.4  Deň narcisov - aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky na 

podporu Ligy proti rakovine. Tri skupinky našich žiakov s pani 

učiteľkami M. Hrodekovou, B. Štefanovičovou a M.Križanovou sa 

vybrali po škole a tiež po dedine s oficiálnymi pokladničkami a tričkami 

Ligy proti rakovine. Za každý príspevok dostali darcovia symbolický 

narcis. V zamračenom počasí sa nám podarilo vyzbierať krásnych 

775,- Eur, ktoré už boli poslané na účet ligy proti rakovine.             

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme. 
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7.4 a 8.4 Zápis do prvej triedy 

Zápis do prvej triedy v piatok a sobotu úspešne absolvovalo 31 

detí. Naše pani učiteľky ich aj s rodičmi privítali, všetko im 

poukazovali, trošku si ich otestovali a nakoniec deti dostali malé 

darčeky. Na nových prváčikov sa už veľmi tešíme...  

11.4 Around the world – anglické divadlo 

Dňa 11.4. sme si v KD mohli pozrieť anglické divadelné predstavenie „Around the world“ 

(„Okolo sveta“), na ktoré sme sa poctivo pripravovali na hodinách angličtiny. Herci 

z Divadelného centra v Martine Andrej Šoltés a Miloš Kusenda dostali list od neznámeho 

človeka, že zdedili teleport. Obaja ho chceli získať pre seba, ale mohli ho dostať iba 

vtedy, ak pomôžu nejakej krajine s jej najväčším problémom. V Austrálii zadržali vodu 

pomocou stromov a dažďového tanca. V Číne pomohli premeniť uhoľného draka (továreň) 

na ekologickejšieho veterného draka (továreň). Pomáhanie sa im napokon tak zapáčilo, že 

chceli viac pomáhať ako vlastniť teleport, pretože cestovať a pomáhať sa dá aj bez 

neho. Divadelníci boli u nás už tretí raz – v mimulosti sme videli predstavenia Bratia 

Grimmovci a Ako dedko ťahal repku – a musíme povedať, že všetky tri sršali dobrým 

humorom, vtipnými rekvizitami a samozrejme výbornou angličtinou...  

13.4  – 17.4 Veľkonočné prázdniny – HURÁÁÁ 

                                                                Veď prázdnin nie je nikdy dosť... 

24.4 – 28.4 Týždeň s anglickými lektormi 

Už druhý rok sme sa mohli na našej škole zúčastniť „Intenzívneho konverzačného kurzu 

s anglickými lektormi“ – tentokrát sa mohli pripojiť žiaci už od 3-tej triedy. Prišli štyria 

lektori – Brianna (z Írska), Kathy a Matthew (z Anglicka) a Ben (z USA). Žiaci boli 

rozdelení do 9 skupín. 3 skupiny mladších žiakov mali 2 hodiny konverzácie denne 

a tí starší mali 3 hodiny denne počas celého týždňa. Všetky informácie o lektoroch, ich 

krajinách, skupinách a  rozvrhu na každý deň sme sa dozvedeli na nástenke na dolnej 

chodbe. Lektori sa striedali, čo nám umožnilo privykať si na rôzne prízvuky. Boli milí, 

kreatívni, trpezliví a veľmi sa im na našej škole páčilo. Tiež chválili vysokú úroveň 

angličtiny najmä žiakov vyšších 

ročníkov... :-) Na konci kurzu dostal 

každý účastník certifikát. 

 A tu je zhodnotenie týždňa od 

priamej účastníčky: „Na hodinách 

sa s nami lektori rozprávali, 

súťažili, hrali hry a dosť nás toho 

naučili. Aj keď sme niečo 

nerozumeli, vždy sme sa dorozumeli 

a veľa sme si užili. Podľa mňa to 

bola veľká zábava a skvelá 

skúsenosť.“ (Alexandra, 8.B) 

 
Lektorom sa páčila aj naša anglická nástenka  
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Nezvyčajné životy našich žiakov 
        NEZVYČAJNÉ   ZBIERKY 

 

 

 

A tieto zvedavé otázočky sme sa ich spýtali:    

1. Čo zbieraš? 

2. Ako dlho to zbieraš? 

3. Aký máš najzaujímavejší kúsok?  

4. Koľko kúskov máš vo svojej zbierke? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

V minulom čísle sme písali o nezvyčajných tancoch.  V tomto 

čísle sa dozvieme viac o našich spolužiakoch, ktorí sa vo 

svojom voľnom čase venujú svojim zbierkam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin, 6.B  

          -   PLECHOVKY   
pppplechovkyplechovky 

Kristián, 7.B  

          - NOŽÍKY 

Mária, 7.A           

               - PLAGÁTY 

1. Zbieram nožíky. 

2. Už 2 roky. 

3. Najvzácnejší nožík mám 

Karambit z Ameriky. 

4. Spolu mám 18 nožíkov. 

 

1. Zbieram plagáty skupiny 

„One Direction“. 

2. Asi rok. 

3. Zarámovaný plagát, kde 

sú všetci. 

4. Okolo 20. 

 

1. Zbieram plechovky od 

energetických nápojov. 

2. Jeden rok. 

3. Plechovka Big Shock Rio edícia. 

4. Mám ich 50. 

Alexandra, 7.A  

               - SERVÍTKY 

1. Zbieram servítky. 

2. 3 roky. 

3. Moja najkrajšia 

servítka je zlatá 

s čiernymi vzormi. 

4. Mám ich 1039. 

 

 

A nabudúce napíšeme o šikovných výtvarníkoch... 
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Kormora – časť 4. 
                                                /Cormoor/ 

 

 

Aj k našim kamarátom dorazili chýry o Veľkej noci. Zajo Caro si konečne nasadil 

uši a dúfajme, že si ich už nedá dole, lebo mu veľmi pristanú. 

 

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

z minulého čísla. Najobľúbenejšia miestnosť na škole je 

počítačová učebňa (teraz je už presťahovaná v novej prístavbe), najvtipnejšie 

hlášky má pán učiteľ Šteffek a najobľúbenejšie skúšanie je test na celú hodinu – 

hmmmm, zaujímavé... Z vašich odpovedí sme vylosovali Sašku Šimoníkovú 

z 5.B. Blahoželáme .  Pre sladkú odmenu si prídi do veľkej zborovne za p. uč. 

Valovičovou. A teraz sú na rade nové NAJ... našej školy.  

 

1) Čo najradšej robíte cez prestávky?   

a) učím sa na ďalšiu hodinu 

   b)  čumím von z triedy a pozorujem, 

               čo sa deje na chodbe 

       c) dorábam si tajne domáce úlohy 

            d) kreslím si na tabuľu 

            e) jem a pijem 

                     f) nič 

                                                                                                                                            
          3) Na ktorý predmet sa musíš najviac učiť? 

                      a) dejepis / vlastiveda  

                         b) biológia / prírodoveda 

                            c) angličtina 

                                d) slovenčina / čítanie 

                                   e) informatika 

                                      f) matematika 

                                   
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 : 

Prečo stále 
píšeme 

pisomky, 
niekedy aj 4 za 

deň? 

                                                      

 

Odpoveď :   

1. No tak to je ozaj ťažké mať 4 pisomky za 
deň. Hlavne si nachystať 4 rôzne ťaháky 
zaberie veľa času  

2. Veď podľa nášho kvízu o NAJ je 
najobľúbenejšia forma preverovania 
vedomostí práve test na celú hodinu, tak čo? 

3. Skús sa s pani učiteľkami slušne dohodnúť, 
či by 3 pisomky denne nestačili :-) 

 
 
 

ZOŠKOVA  PORADŇA 

 

 

2)  Čo je tvoja najobľúbenejšia 

desiata? 

    a) obložený rožok alebo bageta 

          b) niečo čerstvé z pekárne 

        c) susedova alebo kamarátova 

            d) smothie alebo ovocie 

        e) sladkosti 

             f) nič, v škole mi nechutí 

                         
 

 

 

 

Zoškov kvíz o NAJ... 
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Hudobný kútik 

 
 

 

Toto všetko bolo o tebe, nie o mne 

Objal si ma a povedal mi 

 

Povedal si mi, že si pripravený 

Na ten veľký, veľký skok 

Bola by som tvojou poslednou láskou, ty a 

ja navždy 

Toto si mi povedal 

 

Vzdávam sa ťa 

Všetko ti to odpúšťam 

Oslobodil si ma, oh 

 

Pošli moju lásku svojej novej milenke 

Správaj sa k nej lepšie 

Musíme sa zbaviť všetkých našich démonov 

Obaja vieme, že už nie sme deťmi 

Pošli moju lásku svojej novej milenke 

Správaj sa k nej lepšie 

Musíme sa zbaviť všetkých našich démonov 

Obaja vieme, že už nie sme deťmi 

 

Adele Laurie Blue Adkins je anglická speváčka a 

skladateľka, známa pod umeleckým menom Adele. Má 29 

rokov. Adele sa narodila 5. mája 1988 v Tottenhame v 

Londýne. Vyštudovala umeleckú školu. Slávnou sa stala 

po tom, čo jej kamarát uverejnil demo nahrávku na 

MYSPACE a oslovil ju producent. Sama si píše hudbu 

a už vyhrala veľa hudobných cien. 

 Send my love  

 

This was all you, none of it me 

You put your hands all over my body and 

told me 

You told me you were ready 

For the big one, for the big jump 

I´d be your last love, everlasting you and 

me 

That was what you told me 

 

I'm giving you up 

I've forgiven it all 

You set me free, oh 

 

Send my love to your new lover 

Treat her better 

We gotta let go of all of our ghosts 

We both know we ain't kids no more 

Send my love to your new lover 

Treat her better 

We gotta let go of all of our ghosts 

We both know we ain't kids no more 
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   A už tradične... 
     niečo zo zahraničia 

 

 

Tento časopis máme na svedomí MY: 

 

 
    

Veselo   

a ešte  veselšie 

 

 

 
 

 

 

  

Otec sa pýta syna: 

 - Čo ste robili dnes na vyučovaní? 

 - Na hodine chémie sme sa zaoberali 

výbušnými látkami.  

 - A čo máte na programe zajtra v škole?  

 - V akej škole? 

 

Učiteľ:  

- Musím Vám povedať, vážená pani, že 

váš syn je veľmi slabý v zemepise!  

Matka:  

- To nevadí, pán učiteľ. My aj tak 

nikde necestujeme. 

 

 

 

 
 

 

 


