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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor  
 

Ahoj decká, 

sme radi, že po niekoľkomesačnej pauze sme tu zase. Tento školský rok bol 

zvláštny, plný prekvapení a zmien. Keby vám niekto minulý rok povedal, že sa 

zatvoria školy a budeme sa učiť z domu, verili by ste mu ??? 

Museli sme si veľmi rýchlo zvyknúť nosiť v škole rúška, dezinfikovať si ruky, 

zo dňa na deň ovládať nové aplikácie na počítači či v telefóne a posielať načas 

odfotené úlohy. Ale všetko na tomto svete má svoje výhody aj nevýhody, tak 

aj táto nová pandemická situácia nám priniesla aj pozitívne a niekedy veselé 

zážitky. Veď koľkokrát ste boli na online hodinách v pyžame 😊? Alebo sa 

s vami učil aj váš pes 😊?? A tie nekonečne kreatívne výhovorky 😊??? Pani 

učiteľky by vám vedeli rozprávať hodiny a hodiny.... 

Prečítajte si na strane 2 vaše odpovede na otázku: „Čo nám „Korona“ dala a čo 

nám vzala....“. Od strany 3 nájdete prehľad všetkého dôležitého, čo sa na našej 

škole za tento rok stalo. A samozrejme nebudú chýbať ani vaše práce, Eko 

okienko a obľúbené vtipy na záver. Tak pekné čítanie..... 

 

 
 

Na dolnej chodbe v každom pavilóne je stále naša Zoškova schránka, dúfame, 

že budúci rok už bude zase plná Vašich nápadov, odpovedí a prác. 

Tešíme sa na každý príspevok.  Váš Zoškov tím  

 

 
     2020-21 

Korona ročný špeciál 
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Všetko na tejto zemeguli má svoje výhody aj nevýhody. Spýtali sme sa aj Vás, 

ako ste prežívali „dobu koronovú“ a čo si o nej myslíte.  

Vaše názory a postrehy boli veľmi zaujímavé, niektoré vtipné, niektoré menej, 

a niektoré stoja aj za zamyslenie ......... 

 

         ☹ vzala                                  dala     😊                           

                      

           
Z nášho prieskumu vyplýva, že nám „Korona“ viac dala ako vzala, nie vždy však bolo 

o čo stáť. Ale aj v ťažkých časoch sa dá nájsť veľa pozitívnych a veselých 

momentov, aj keď občas sa tomu hovorí „smiech cez slzy“....   

Čo nám „Korona“ 

dala a čo nám vzala? 

 Pol roka prázdnin... 

 Rúška a dezinfekciu... 

 Ponaučenie o zdraví... 

 Viac spánku, hlavne ráno... 

 Menej stresu... 

 Pribral som asi 10 kg.... :-) 

 Akné...  

 Viac pohybu, trošku som aj pochudol... 

 Viac času s mojou rodinou... 

 Aplikácie, ktoré nikdy nepoužijem... 

 Naučil som sa lepšie variť... 

 Jednotky na vysvedčení... 

 Ušetril som vodu, lebo som sa menej 

sprchoval.... :-) 

 Viac voľného času... 

 Nudu ...  

 Viem zahrať na klavíri 1 pesničku... 

 Konečne som si upratala izbu.... :-) 

 

 

 Čerstvý vzduch... 

 Stretávanie s kamošmi vonku... 

 Letnú dovolenku pri mori... 

 Učenie sa v škole.... 

 Nákupy v obchodoch.... 

 Športové tréningy.... 

 Musel som viac upratovať... 

 Pokoj od súrodencov... 

 Slobodu... 

 Normálny život.... :-( 

     

 

 

  

 Mám nový počítač a lepšie 

počítačové zručnosti... 

 Ušetrila som viac peňazí... 

 Naučil som sa viac angličtiny počas 

hrania počítačových hier... 

 Viac času som strávil v prírode... 

 Dostala ma do 8.triedy.... :-) 
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Čo sa dialo na našej škole..... 

(Aj keď sme veľa aktivít museli tento rok vynechať, predsa len je toho dosť 😊) 

 

2.9 Začiatok šk. roka 2020/2021 

V stredu ráno 2. septembra nás privítala krásna 

škola s novou zateplenou fasádou. Počasie bolo 

slniečkové, tak isto ako aj naša nálada, že sa opäť 

stretávame a hlavne, že môžeme byť spolu 

v škole... Tušili sme, že to nebude dlho trvať – 

nakoniec sme už koncom októbra nabehli na online 

vyučovanie a naspäť sme sa vrátili až po Veľkej 

noci. A ako nám povedali pani učiteľky, škola bez detí bola veľmi veľmi smutná. Našťastie, 

aspoň deti z prvého stupňa sa učili v škole s pár týždňovou prestávkou celý školský rok.  

 

September – „Kúzelný zelovoc“ v školskom klube 

Centrum voľného času v Malackách vyhlásilo kreatívnu súťaž s názvom „Kúzelný zelovoc“, 

do ktorej sa zapojili deti zo školského klubu. Úlohou bolo poslať fotky netypických plodov 

zo záhradky. Špeciálne ceny získali Timotej Esterle z 1.B so „Strýkom Mrkvičkom“ 

a Tomáš Polák z 1.B s „Chobotnicou z Dolného konca“. Obidvaja dostali krásne ceny. 

 

26.9 Európsky deň jazykov 
 

Každý rok si rôznymi aktivitami pripomíname Európsky deň jazykov.  

Decká na druhom stupni našli obhorený list 

napísaný vtipnou zmesou slovenčiny, 

angličtiny a nemčiny. Bol od ducha našej 

školy s prosbou o pomoc. Bol tu totiž za 

trest 285 rokov zaseknutý, pretože si 

nerobieval domáce úlohy. Na hodine 

angličtiny či nemčiny sme potom rozlúštili 

tajnú správu zloženú z 10 slov, každé bolo 

napísané v inom európskom jazyku. Ako sme 

na to prišli? Pomohli nám štátne vlajky na 

druhej strane slov a tablety. A čo bolo 

v správe? Každá trieda dostala svoje slovíčko spojené so školou – napr: pero, kniha, lopta, 

stolička,... a  úlohou bolo nájsť ho v  10 európskych jazykoch na tabletoch a napísať ich 

do tabuľky  čo najkratšom čase. A ako sa nám darilo? Prečítajte si na ďalšej strane 😊. 
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Najrýchlejší čas dosiahla trieda 8.B a získala sladkú odmenu a nekonečnú vďačnosť 

Ducha našej školy :-), ktorý sa nám za pomoc poďakoval v rôznych jazykoch aj na 

nástenke... A my ďakujeme p. uč. Danke Valovičovej, Andrejke Smrekovej a Evke 

Reszkovej za nápad a realizáciu tejto zaujímavej aktivity. 

 

Na prvom stupni si naši malí 

cestovatelia vyskúšali, ako sa povie 

v rôznych jazykoch „Som zo ....“ 

a napísali si to pekne na nástenku. 

Na tričko potom umiestnili všetky 

hlavné mestá Európskych štátov, 

aby si vedeli aj odpovedať. 

A takúto peknú správu o tom 

napísala na hodine slohu Patrícia Chvílová z 3.B. (ďakujeme p. uč. Norike Handlovej). 

 

„26.9 je Dňom európskych jazykov. S pani učiteľkou sme sa o tomto významnom dni spoločne 

v triede rozprávali. Pýtala sa nás, či vieme, čo tento deň znamená. Veľa z nás nevedelo, prečo 

máme toľko jazykov. Aj sme sa nasmiali. Na pracovnom vyučovaní sme si vyrobili postavičky. 

Potom sme ich zavesili na nástenku, aby ich videli aj ostatní spolužiaci. 

                      Vo svete sa nestratíme, keď budeme ovládať cudzí jazyk.“ 

 

17.10-25.10 – „Bučové slávnosci“ – trocha inak 

„Celosvetová pandemická situácia zasiahla do 

našich životov a nevyhla sa ani Bučovým 

slávnoscám. Prinútila nás sa zamyslieť nad tým, 

ako aj v tomto zvláštnom roku v dlhoročnej 

tradícii pokračovať a podporovať všetkých 

malých aj veľkých umelcov v kreatívnej činnosti. Slávnosti úrody a tekvičiek sme preto 

preniesli z kultúrneho domu do online priestoru. Ani táto skutočnosť nestála v ceste 

našim tvorivým deťom, ktoré svoje práce prihlásili do súťaže. 62 tekvičiek a jesenných 

výtvorov bojovalo o vaše hlasy v kategórii „Vyrezávaná buča“. Až 18 skupín pod vedením 

pani učiteliek z materskej a základnej školy, pani vychovávateliek z družiny a za 

podpory rodičov, vyrobilo dielka s jesennou tematikou. Každá práca bola jedinečná, 

krásna a plná nápadu. Online formou prebehlo aj hlasovanie a vyhodnotenie prác. 

Odovzdávanie cien bolo síce náročné, ale zohratosť organizátorov to nezaskočilo 

a každé dieťa svoju cenu dostalo priamo do rúk. Nebolo by to možné bez podpory 

sponzorov a nadšencov tohto podujatia. Sme nesmierne šťastní, že sa Bučové slávnosci 

tento rok vydarili (i keď iným spôsobom), že sa do nich zapojilo nad očakávanie veľa 

súťažiacich a že nás sponzori aj tento rok podporili. Vidíme sa o rok .“ Toto nám 

napísala v mene organizátorov p. uč. Bibiana Štefanovičová. Ďakujeme. 
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Október - Projekt „Záložka do knihy“ 

V mesiaci október sme sa zapojili do projektu 

„Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania 

ukrytá vo veršoch básní alebo v próze“, ktorý 

vyhlásili Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne pri 

príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca 

školských knižníc 2020 (International School 

Library Month 2020) pre základné školy a osemročné 

gymnáziá. Našej škole bola vybraná ako partnerská 

škola Základná škola s materskou školou z Vlčian. A tak sme začali strihať, kresliť 

a maľovať, aby sme svojimi záložkami potešili decká z partnerskej školy. Hotové 

záložky sme poslali do partnerskej školy a už sme len čakali na to, aké záložky prídu 

nám. Nakoniec prišli a boli naozaj krásne. Môžete sa presvedčiť aj sami – sú vystavené 

na nástenke na dolnej chodbe v pavilóne B. 

                Projekt „Čítame radi“ 

Naša základná škola sa zapojila aj do rozvojového 

projektu "Čítame radi", cieľom ktorého je podpora 

čitateľskej gramotnosti žiakov. Knižničný fond 

školskej knižnice sme tak rozšírili o nové, 

zaujímavé  knižky v celkovej hodnote 800,- eur. 

Ďakujeme za infošky p.uč. Ivanke Dufkovej, ktorá má 

našu školskú knižnicu na starosti. Určite sa prídeme 

pozrieť. 

1.12 – Všetkovedko – vedomostná súťaž 

1.12. sa na našej škole odohral súboj o  najmúdrejšieho 

medzi najbystrejšími. Druháci, tretiaci a štvrtáci svojím 

výkonom dokázali, že rozumejú svetu, ktorý ich obklopuje. 

V súťažných otázkach ide o prepojenie všetkého, s čím sa 

deti doteraz v škole alebo rodine  stretli a čo sa naučili. 

Súťažilo spolu 41 detí: 12 druhákov, 13 tretiakov a 16 štvrtákov. Kto získal titul 

„Všetkovedko školy“ sa potom naša koordinátorka – p. uč. Mirka Hrodeková dozvedela 

24. 1. 2021 na internete a dala nám to vedieť. A ako to dopadlo? 

 
 

 

 

 

Titul „VŠETKOVEDKO ŠKOLY“ získala Kristína Strošová z 3.A triedy. 

Titul Všetkovedko získali Saskia Neradovičová zo 4.A a Denis Šprinc z 2.A. Všetci 

ostatní sú Všetkovedkovi učni. Blahoželáme !!! 
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5.12.2021 Mikuláš v škole 

Aha, ako úžasne sa celá 4.A poobliekala do 

anjelských, čertovských a mikulášskych 

kostýmov. Dobre vedeli, že veľké decká nie sú 

v škole, a keď niečo nevymyslia, nebude na 

Mikuláša žiadna zábava. A ako najstarší to 

vymysleli perfektne. S p.uč. Z. Pastierovou si 

pripravili aj krabicu s cukríkmi a prešli všetky 

triedy na 1.stupni, kde hľadali dobré aj zlé 

deti. Za básničku či pesničku si vyslúžili sladkosti a niektorí aj špinavú tvár od čertov😊. 
 

5.12.2021 Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok 

V decembri sme sa zapojili do 

celoslovenskej zbierky pod názvom: 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok!“. Táto krabička od topánok 

je veľakrát jediným vianočným 

darčekom, ktorí starkí v domovoch 

seniorov dostanú. Deťom sa táto 

myšlienka veľmi zapáčila a vďaka ich 

štedrosti a štedrosti ich rodičov sme zozbierali vyše 90 krabíc – boli naplnené niečím 

voňavým, sladkým či slaným, niečím na čítanie alebo na pamiatku. Krabičky boli 

skontrolované, pekne zabalené a potom putovali starkým do Stacionára v Zohore, ale aj do 

iných domovov pre seniorov na Slovensku. Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom s dobrým 

srdiečkom: rodičom, deťom a pani učiteľkám, ktoré sa do zbierky zapojili. 

 

9.12 Matematická pytagoriáda - 42. ročník  

V stredu 9. 12. 2020 prebehlo na našej škole školské kolo matematickej súťaže 

Pytagoriáda, ktorej cieľom motivovať záujem o matematiku a nájsť nové matematické 

talenty. Tretiaci a štvrtáci počítali v škole papierovou formou, tí starší dostali od p. 

učiteľky kódy a riešili úlohy online. Spolu sa zapojilo 64 šikovných matematikov. A ako 

to dopadlo? Úspešní riešitelia školského kola z druhého stupňa sa zúčastnili 13. a 14.4 

online okresného kola, kde sa im darilo veľmi pekne. Najlepšie umiestnenie z našej školy 

dosiahol Michal Dudek z 8.B – 2.miesto. Ostatní úspešní riešitelia okresného kola sú: 

3.ci – Daniel Filadelfi a Adela Chalmovianska, 4.ci – Matúš Oros, Martin Slovák a Anetka 

Huszárová,  5.ci – Dorotka Pastierová, 6.ci – Michala Chalmovianska, Michal Šebesta, 

Eliška Netriová. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme p. uč. M. Hrodekovej a p. 

uč. A. Goliašovej za organizáciu súťaže na našej škole a za zhrnutie výsledkov. 

 

 
P. uč. Z. Pastierová s našimi krabičkami 

... 



7 
 

22.12 - Vianoce v škole 

Čas pred Vianocami je na našej škole vždy veľmi pekný. Aj 

keď väčšie deti neboli v škole, aspoň na prvom stupni 

a v školskom klube detí sme si pripravili pekný vianočný 

program. Deti so pripravili koledy, vinše či scénky, a takto 

si pripomenuli, čo je na tomto svete najdôležitejšie – láska, 

radosť, dobré srdiečka a čas strávený s rodinou. A aby sme 

si tú radosť nenechali len pre seba, v školskom klube deti 

vyrábali vianočné pohľadnice, ktorými potom potešili zohorských dôchodcov. 

 

13.1 Olympiáda z ANJ 

Olympiáda z ANJ prebehla tento rok nezvyčajne – online. Ešte pred Vianocami prebehlo 

školské kolo – online písomná skúška bez odposluchu a najlepší štyria si vyskúšali aj ústnu 

skúšku. Najviac sa darilo Zuzke Marošovej zo 7.B a Alexandre Šimoníkovej z 9.A, ktoré 

sa zúčastnili aj online formy okresného kola, kde sa Alexandra stala úspešnou riešiteľkou 

(6.miesto). Srdečne blahoželáme a ako deviatačke jej želáme v ďalšom štúdiu veľa 

úspechov (aj s angličtinou 😊).  

 

31.3 - Olympiáda z MAT 

Tento rok prebehlo aj okresné kolo olympiády z matematiky online. Predchádzalo tomu 

školské kolo, ktoré bolo vzhľadom na prerušené prezenčné vyučovanie tiež na diaľku. 

Blahoželáme Dorotke Mackovičovej z 5.B, ktorá sa na to podujala a jej domáca príprava 

sa vyplatila – v okresnom kole sa stala úspešnou riešiteľkou (8.miesto) 

 

Apríl – „Správa z izolácie“ – literárna súťaž Denníka N 

P. uč. A. Keszi sa zapojila so svojou triedou 6.A do súťaže 

Denníka  N pre žiakov základných a stredných škôl. A viete 

čo? Úryvok Alžbetky Rakšányiovej bol vybraný 

a uverejnený v Denníku N, kde si ho mohli prečítať ľudia 

z celého Slovenska. S jej dovolením ho uverejňujeme aj my... 

„Viem, že to možno vyznie sebecky, ale keď mám byť úprimná, ja a moji rodičia si celkom 

tento stav užívame. (...). Každé ráno si zacvičíme a potom do 13:30 robíme povinnosti alebo 

online školu. Po obede si s tatinom vymyslíme dáky program ako napríklad karty, stolové 

hry, šoférovanie, kreslenie alebo sa ideme všetci prejsť s naším psom Bugrom, ktorý má 

už 15 rokov. Moja mama si väčšinou neužije srandu. V malej firme, v ktorej pracuje, majú 

veľa práce s grafikou. Ale ak už máme to šťastie, že má voľno, tak si zahráme Scrabble – 

stolovú hru so slovami. A večer si čítame knihy...“ 
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22.4 Deň Zeme – 1.stupeň 

Žiaci prvého stupňa sa celý týždeň na rôznych vyučovacích 

hodinách rozprávali o našej modrej planéte, kedy vznikla, kedy 

na nej vznikol život a ako nám slúži. Pozreli sme si videá 

o rôznych krásach na planéte a aj o tom, ako ľudia znečisťujú 

rieky, moria, lesy a ovzdušie. Porozprávali sme sa o tom, ako 

môžu deti prispieť k ochrane životného prostredia, čo je to 

recyklácia, prečo je potrebné triediť odpad a prečo je 

dôležité šetriť elektrinou a hlavne pitnou vodou. Na záver týždňa sme si urobili eko-testík, 

v ktorom sme sa sami ohodnotili a zistili, či naše konanie voči životnému prostrediu má 

bližšie k „Ekolenivcovi“ alebo „Ekobohovi“. Pripravili sme na dolnej chodbe v pavilóne B aj 

peknú nástenku (nájdete ju aj v našom Eko – okienku na str. 14), na ktorej sú naše práce 

na tému „Deň Zeme“. Na hodinách slohovej výchovy sme písali listy v mene planéty Zem, 

lesa a lesných obyvateľov adresované deťom, v ktorých naša planéta, lesy a živočíchy 

žiadajú deti o pomoc a ochranu – tri z nich nám p. uč. Norika Handlová vybrala, aby ste si 

ich mohli prečítať: 

      Milé deti! 

To som ja, Vaša Zem. Som veľmi rada, že oslavujete môj Deň. Má 

radosť, že mám pekné moria, lesy, lúky, mestá. Ale som aj smutná, že 

ľudia znečisťujú prírodu odpadkami. Veľmi mi to ubližuje a doplácajú 

na to aj zvieratá, ktoré sa môžu zraniť alebo aj zahynúť. Milé deti, 

prosím Vás, aby ste sa ku mne správali slušne a chránili ma. 

               Pozdravuje Vás Vaša planéta Zem.   (Emma Orthová 3.B) 
 

         Milí ľudia! 

Teší ma, že sa staráte o môj domov, v ktorom bývam. Najviac ma teší, že nevyhadzujete 

plasty do lesa, lebo by sa moji kamaráti mohli zavadiť. Mám radosť aj z toho, že vysádzate 

veľa nových stromčekov miesto starých, aby sme sa ma zvieratká mohli ukryť pred 

predátormi. Ale nemám radosť z toho, že niektorým mojim kamarátom sa v lese ubližuje. 

A počul som, že na niektoré zvieratká sa strieľa bez povolenia. Nám zvieratkám vadí ešte, 

že do lesa, nášho domova vyhadzujete pneumatiky, papiere a rozbité sklo. Dúfam, že toto 

onedlho skončí. 

                To si želá Váš jeleň.     (Alžbetka Prečuchová – 4.B) 

 

        Milá Lili, 

chcela by som, aby si mi pomohla, pretože neviem, čo mám 

spraviť, aby ma ľudia nešpinili. Dúfam, že sa ľudia polepšia a že 

nebudú na mňa hádzať odpad. Nie je to veľmi príjemné. Ale na to 

potrebujem všetkých ľudí, lebo nechcem mať všade odpad. 

                                                                                           Tvoja Zem    (3.B) 
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Apríl – Zázraky z odpadu 

V apríli sa naše deti zo školského klubu zapojili do súťaže 

„Zázraky z odpadu“, ktorú usporiadalo CVČ v Malackách. 

Nakoniec boli ocenené dve zohorské práce – deti z 1.B 

triedy vytvorili milú „Zajačiu rodinku“ z roliek od 

toaletného papiera a štvrté oddelenie zo školského klubu 

poslalo do súťaže spoločné dielo s názvom: „Kvety, ktoré 

nevädnú“, vytvorené z obalov na vajíčka. Deti dostali pekné 

darčeky, ktoré zostali v ŠKD. Za všetky infošky 

z o školského klubu ďakujeme Erike Dinušovej. 

 

9.5.2021 – Deň matiek 

Tento rok sme nemohli osláviť Deň matiek kvôli 

koronovým opatreniam naživo v kultúrnom dome. 

S myšlienkou preniesť program do rozhlasu prišla pani 

Janka Ščepánková z knižnice. Keďže sme nemali veľa 

času, poprosili sme o spoluprácu aj Súkromnú umeleckú 

školu, ktorá nám poskytla nahrávky našich šikovných hudobníkov z prvého stupňa. 

Zostalo nám vybrať deti, ktoré sa naučia básničky a pesničky. Nakoniec sme celý 

program nahrali a presne na Deň matiek v nedeľu doobeda odvysielali v obecnom 

rozhlase, aj za prítomnosti pána starostu Martina Zálesňáka. A nakoľko sa nám celý 

program veľmi páčil a veľa detí ho nepočulo, tak sme ho pustili aj na deň detí v školskom 

rozhlase. A koho ste mohli počuť? 

1. Alžbetka Prečúchová – 4.B - gitara 

2. Júlia Beňadiková – 4.A – báseň 

3. Dominika Dendisová – 4.A – harmonika 

4. Klára Haramiová – 3.A – báseň 

5. Adam Netri – 4.A – harmonika 

6. Matyáš Partl – 1.B – báseň a gitara 

7. Kristína Strošová – 3.A – báseň 

8. Emil Pastier – 2.B – harmonika 

9. Hanka Urbaničová – 3.B – pieseň 

10. Igor Rovný – 4.B – harmonika 

Tieto deti si zaslúžia veľkú pochvalu, naučiť sa hrať na hudobný nástroj či pekne 

recitovať a spievať si vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Mamičky a babičky sú vždy 

veľmi šťastné, keď vidia, čo všetko ich ratolesti už vedia. Ďakujeme našim účinkujúcim 

šikovníkom a tiež p. uč. Alexandre Partlovej, za dodanie nahrávok a podkladov. 
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Máj – Sokoliari Majstra Vagana – výtvarná súťaž  

Sokoliari Majtra Vagana zo Starej Ľubovne vyhlásili výtvarnú 

súťaž, kde mali deti poslať nakreslené obrázky dravcov a sov. Deti 

z nášho školského klubu sa zapojili v hojnom počte. Nakreslili 

krásne výtvarné práce. Táto súťaž bola zameraná na podporu environmentálnej výchovy 

detí a mládeže, rozvíjanie svetových kultúrnych tradícií zachovania sokoliarstva ako 

umenia lovu. Za odmenu deťom prišli krásne záložky do kníh a pexeso s motívom 

dravcova a sovičiek.  

1.6 Deň detí 

Deň detí bol na našej škole konečne taký, ako má byť – plný 

detí. Každú hodinu sa nám prihlásil školský rozhlas, kde sme 

sa dozvedeli, čo sa bude diať. A program bol naozaj pestrý:   

 Celý deň bol venovaný spomienke na nášho rodáka Albína Brunovského, ktorého 

meno naša škola s hrdosťou nosí. Keďže pán Brunovský sa okrem iného venoval aj 

návrhom známok, aj v tvorivých dielňach po druhej hodine sme vytvárali návrh 

známky na prírodné motívy, ako napr. lúčne kvety, či hmyz.  

 Na druhom stupni prebiehala aj súťaž o čo najrýchlejšie vyriešenie online únikovej 

miestnosti, ktorú pripravila p. uč. Danka Valovičová. Boli sme zavretí vo virtuálnej 

galérii, kde bolo treba vyriešiť zaujímavé úlohy na tému umenie, aby sme získali 

heslo od vstupných dverí a dostali sa von. Hra prebehla v trojčlenných tímoch na 

počítačoch. Najlepší tím z 9.A – Roman, Kristínka a Deniska - získal odmenu pre 

celú triedu. Online hra je stále k dispozícii na našej webovej stránke – 

www.zszohor.sk (príspevok zo dňa 1.6) – môžete si ju vyskúšať aj doma. 

 Tí, čo v sebe nemali umeleckého ducha, si išli na multifunkčné ihrisko zašportovať.  

 Bola vyhlásená aj špeciálna rozhlasová súťaž pre 

všetkých – počas celého vysielania sme dostali 

indície a zisťovali sme, čo majú dané veci spoločné. 

Peknú odmenu vyhrali triedy 1.A a 5.B, ktoré veľmi 

správne zistili, že Trpazlíci, Kozliatka, Zhavranelí 

bratia a dni do týždňa majú spoločné číslo 7. 

 Na prvom stupni ešte prebehlo aj prijatie 

prváčikov do „stavu študentského“ – síce nie v tom 

čase a takým spôsobom ako zvyčajne, ale predsa. 

Vo vysielaní školského rozhlasu sme si vypočuli aj 

informácie o projekte „Dni Albína Brunovského“ 

(prečítajte si na nasledujúcich stranách), či zdramatizovanú rozprávku od Ľubomíra 

Feldeka, ktorého knihu A. Brunovský ilustroval, a tiež vyhodnotenie súťaží a veselé 

pesničky. Všetkým spolupracovníkom, ktorí pripravili vysielanie rozhlasu a ostatné 

aktivity, veľmi pekne ďakujeme. A tiež ďakujeme ZRPŠ za sladkosť pre každé dieťa. 
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Základná škola Albína Brunovského v Zohore 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.    

 

 

 

 

 

1.6. – 29.6.2021 

    Deň detí – 1.6.  - kreatívne dopoludnie  

- návrh poštovej známky s motívmi kvetov a hmyzu 

  13.6 a 20.6 – Výtvarné sympózium 

       - za účasti detí, učiteľov a miestnych umelcov 

     - tvorba linorytov z návrhov detí  

     - tlač linorytov na plátenné tašky 

     - obnova drevených ceruziek v areáli školy 

 

 

 

Veľkorozmerný obraz „Fantázia z knihy“ 

- umiestnený v hale Pavilónu A 

- Autor: Marián Kimlička – výtvarný umelec zo Zohora 

   

 

23.6 - Plagát o Albínovi Brunovskom 

- vyhodnotenie súťaže o najkrajší triedny plagát 
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1.6 - 29.6 Projekt „Dni Albína Brunovského“ 
 

Projektom „Dni Albína Brunovského“ si naša škola 

pripomína život a dielo maliara, výtvarníka, 

ilustrátora kníh a grafika Albína Brunovského, ktorý 

sa narodil v Zohore. Na tento projekt sme získali aj 

finančnú dotáciu z Nadácie Západoslovenskej 

energetiky. Spýtali sme sa zopár zvedavých 

otázočiek pani zástupkyne, Andrey Hubekovej, 

ktorá celý projekt koordinuje: 

1. Dobrý deň, pani zástupkyňa, ako sa nám 

podarilo od Nadácie ZSE získať peniažky na náš projekt? 

ZSE vyhlasuje grantové programy pre školy, obce a občianske združenia. Zaujala 

nás výzva s názvom Zamestnanecký grantový program. Spolu s pani učiteľkami sme 

vypracovali projekt „Dni Albína Brunovského“ pre žiakov našej školy. Náš projekt 

bol úspešný a Nadácie ZSE ho finančne podporila. T  
 

2. Kedy a ako bude projekt „Dni Albína Brunovského“ prebiehať? 

Tento projekt prebieha od 1.6 do 29.6. Je rozdelený na viacero časti – v prvej časti 

deti vytvárali na Deň deti návrhy poštových známok. Druhé v poradí je výtvarné 

sympózium 13.6 a 20.6, kde deti aj za prítomnosti miestnych umelcov vytvárali 

z návrhov známok linoryty a tiež sa obnovovali drevené ceruzky pri hlavnom vchode 

do školského areálu. Tretím bodom je tvorba veľkorozmerného umeleckého diela 

na dolnej chodbe v pavilóne A. Štvrtou časťou projektu je súťaž medzi triedami 

o najkrajší plagát o Albínovi Brunovskom. 
 

3. Áno, už sme si všimli, že v pavilóne A vzniká nový veľký obraz. Kto ho maľuje 

a čo bude znázorňovať? 

Autorom nášho výtvarného diela je zohorský výtvarník pán majster Marián 

Kimlička, ktorý ako dieťa tiež chodil do našej školy. Dielo dostalo názov: „Fantázia 

z knihy“. Znázorňuje čarovný svet ukrytý v knihách, ktorý objavíte pri ich čítaní. 
 

4. Ešte nás zaujímajú aj naše ceruzky pri vchode. Boli štyri, teraz sú dve, koľko 

ich teda nakoniec bude a kedy? 

Naše staré ceruzky nám skrášľovali vstup do školy takmer 10 rokov. Pomaličky 

končí ich životnosť a bolo potrebné ich vymeniť. To bolo úlohou našich výtvarníkov 

v rámci výtvarného sympózia a následne naše nové 4 veselé ceruzky budú 

umiestnené na pôvodnom mieste v našom školskom parku.  

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme vám, pani zástupkyňa, veľmi pekne za Váš čas a už sa na všetky 

umelecké novinky tešíme. Bude tak na prvý pohľad vidno, že naša škola má blízko 

ku kráse a fantázii, ktorá sprevádzala život a dielo Albína Brunovského. Fotky 

z projektu si môžete pozrieť na našej stránke školy. Budú postupne pribúdať. 
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Zaujímavé životy našich žiakov 
 

 

                Laura a Nina Rybárové - Hokejbalistky          

 

Zoško: Ahojte, ako ste sa dostali k športu? 

Laura: Šport nás bavil od detstva. Od malička 

sme behali, lyžovali, skúšali sme aj tenis, ale 

najviac nás baví hokejbal.   

Zoško: Kedy a kde ste s hokejbalom začali? 

Nina: Keď sa v Zohore začal trénovať 

hokejbal, boli sme medzi prvými – s trénerom 

Branislavom Fekete. Začali sme už v škôlke 

a neodradilo nás ani to, že sme hrávali skoro so 

samými chlapcami. Tréningy boli 3 x do týždňa 

a neskôr sme hrávali skoro každý víkend aj zápasy. 

Zoško: Ako ste sa dostali do slovenskej ženskej hokejbalovej reprezentácie? 

Laura: Pred dvomi rokmi sme boli v lete na hokejbalovom kempe „246“ v Skalici 

a organizátori kempu dali o nás vedieť trénerom z reprezentácie. My sme o tom 

nevedeli, ale jedného pekného dňa nám prišiel na messenger nominačný list do 

reprezentácie. Vtipné bolo, že sme netušili, o čo ide, tak sme si to ani poriadne 

neprečítali. Nakoniec vyšlo najavo, že nás pozývajú na hokejbalový kemp 

reprezentácie do Žiliny. 

Zoško: Ako to na takých kempoch prebieha? 

Nina: V Žiline máme k dispozícii halu a kemp býva buď jednodňový v sobotu alebo 

dvojdňový počas celého víkendu. Tréningy bývajú dvojfázové doobeda a poobede. 

Trénujeme nahrávky, rôzne cviky, akcie na základe pokynov trénerov. Na záver si 

zahráme medzi sebou hokejbal. Keď máme zraz dvojdňový, tak po večeri máme 

spoločné stretnutia s trénermi, kde rozoberáme tréning a vzájomne sa spoznávame 

s ostatnými dievčatami z rôznych kútov Slovenska. 

Zoško: Čo Vás čaká v budúcnosti? 

Laura: Pred dvomi rokmi sme boli súčasťou tímu kategórie U18 na Svetovom pohári, 

ktorý sa konal v Českej republike. Skôr ako sme sa mohli minulý rok zúčastniť prvého 

kempu boli všetky sústredenia a športové akcie z dôvodu koronavírusu zrušené 

a momentálne čakáme, čo bude ďalej. Zo všetkých síl sa budeme snažiť prebojovať 

do užšieho výberu, aby sme mohli byť súčasťou tímu na Svetovom pohári. Držte nám 

preto všetci palce, nakoľko tento boj nebude vôbec jednoduchý, keďže patríme 

medzi najmladšie reprezentantky.   
 

Ďakujeme Laure a Nine za zaujímavý rozhovor a keďže sú už deviatačky, tak sa s nimi 

lúčime a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a tiež v športovej kariére. 
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 EKO  
 

 

Takúto peknú nástenku si pripravili deti na prvom stupni ku Dňu zeme 

 

 

Na každom kontajneri je napísané, čo všetko do neho patrí. 
 

 

Máme pre vás ešte jednu zaujímavú úlohu. Tieto drevené panely sa nachádzajú 

v lese pri Marianke. Zakryte si pravý obrázok a skúste si tipnúť, ako dlho sa 

dané veci rozkladajú v prírode... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte pripomíname, že na našej škole pokračujeme v zbere použitých zubných kefiek 

a starých bateriek. A do tried  a na dolné chodby nám pribudli nové, väčšie modré 

a žlté koše na triedený odpad. Je to takto oveľa lepšie, ďakujeme. 

 

OKIENKO 
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KRYPTOGRAM – na hodine slovenčiny 
        Zistite, ktoré písmenko je ktoré, a dostanete vtip... 

 

 
 

Zoškova poradňa 

 

 

Odpoveď : 
 Podľa expertov máme 

jedávať viac krát denne 
v malých množstvách. Je to 
dobré pre organizmus. 

 Daj si aj polievku, ak si veľmi 
hladný, môžeš si nabrať aj 
dva krát. 

 Opýtaj sa pani kuchárok, či 
nemajú na dupľu. 

 Hlavne vždy zjedz všetko, čo 
ti naložia, je to naozaj veľká 
škoda vyhadzovať jedlo. 
 

  

Problém:  

Niekedy sa mi zdá, že sú 
porcie v školskej jedálni 
malé. Čo mám robiť ??? 

 

 

 

 

 

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 

schránky na chodbe.  

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 
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 Kto je zubár? 

  - Taký človek, ktorý trhá zuby iným, aby mal niečo pod zub. 
 

 Malý chlapček telefonuje svojej babke: 

- Babka musíš rýchlo prísť k nám,  

       tvoja dcéra na mňa kričí!             

             

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                              

      
Na tomto mieste by sme sa radi poďakovali našej spolupracovníčke Lucii 

Drienovskej z 9.A, ktorá bola autorkou tematických dizajnov nápisu 

Zoško a želáme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu. A vy, ak ste zvedaví, 

akční a tvoriví, prihláste sa budúci šk. rok na krúžok „Zoško“. 

 Prečo má ďateľ zobák? 

  -  Aby si neudrel hlavu o strom!  

 

V ZOO na plote pri zebrách je tabuľka: 

- Pozor! Čerstvo natreté! 

Malý Janko si smutne vzdychne a zašomre: 

- Myslel som si, že tie pruhy sú pravé... 

Niečo zo zahraničia: 

 

Veselo a ešte veselšie   

 
 

  

 

 

Mamička:  

Janko, ale toto nie je rúško, 

ktoré si si ráno zobral do 

školy...?!? 

Janko:  

Hej, ja som si ho vymenil 

s Miškom a on si ho vymenil 

s Ferkom.... 😊 


