
Všetky triedy našej školy sa zapo-
jili do Európskeho dňa športu, a to 
od prvého po deviaty ročník. 

Žiaci od piateho po deviaty ročník 
si zacvičili vo štvrtok 26.9. Piataci 
a šiestaci mali športové aktivity 
na futbalovom ihrisku na Tatran-
skej ulici, siedmaci až deviataci 
športovali v športovej hale na 
Hargašovej ulici. 

Žiaci prvého až štvrtého ročníka 
športovali v piatok 27.9. Prváci a 
druháci si v športovej hale na Har-
gašovej ulici vyskúšali tanečné po-
hyby a potom išli na prechádzku. 
Tretiaci a štvrtáci odišli športovať 
na futbalové ihrisko na Tatranskej 
ulici.  

Športové aktivity sa konali 2 až 3 
hodiny. ŠPORTU ZDAR! 

Európsky Týždeň Športu  

ZŠ s MŠ Hargašova, Záhorská Bystrica  
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Slovo na Úvod...  

Opäť Je Tu!  
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Opäť je tu koniec prvého polroka a s ním prvé číslo nášho školského časopisu a malá zmena v našej 
redakčnej rade. Po šesťročnom pôsobení a vedení školského časopisu z redakcie odchádza pani uči-
teľka Monika Zámečníková. Dovoľte, aby som jej touto cestou poďakovala za tvorivú a obetavú prá-
cu i odborné vedenie našich žiakov pri tvorbe časopisu. Verím, že napriek zmene v redakčnej rade sa 
vám bude časopis páčiť, veď ho tvoríte vy spolu s pani učiteľkami a učiteľmi. Náš časopis sa pravi-
delne vydáva na konci polroka a dostáva sa vám do rúk spolu s vysvedčením.  

Čas beží veľmi rýchlo. Teraz bol september a začiatok školského roka. Máme za sebou najkrajšie 
sviatky v roku – Vianoce a je tu koniec januára. Za tých dlhých päť mesiacov sme okrem učenia, na-
dobúdania nových poznatkov a skúseností, prežili aj veľa iného. Boli to rôzne športové aktivity, kul-
túrne podujatia, exkurzie, výlety a školské projekty. Pri čítaní tohto čísla sa o mnohých udalostiach 
dočítate viac.  

Verím, že s polročným hodnotením ste spokojní a s radosťou sa pustíte do čítania tohto prvého čísla,  
čím sa v spomienkach vrátite k prežitým udalostiam. Prajem vám príjemné čítanie, veľa chuti a síl 
do druhého polroka, nech sa vám v ňom darí aspoň tak ako v prvom, keď nie lepšie. 

pani riaditeľka 
PaedDr. Zuzana Kaliariková 

Slávnostné Otvorenie Školského Roka  

2. septembra sa začal nový školský rok. Žiaci - prváci - sa stretli s pani učiteľkami pred ôsmou hodi-
nou a spoločne vstúpili do športovej haly, kde sa uskutočnilo slávnostné otvorenie. Zo 77 prváčikov 
boli vytvorené štyri rovnocenné triedy. Prváčikov a ich rodičov privítali starší žiaci zo základnej ško-
ly svojím krátkym programom a tiež gymnastka zo City Kids v Záhorskej Bystrici. Prváčikom sa 
prihovorili postupne pani riaditeľka Kaliariková, pán starosta Krúpa a pán dekan Pokojný. Medzi 
hosťami, ktorí prišli privítať prváčikov bol aj predseda Rady školy pán Masarik a zástupca starostu 
pán Besedič. 



V septembri prišiel k nám do školy pán sokoliar. Ukazoval nám všelijaké druhy vtákov od sov až po 
krkavca. Niektorí z nás si ich mohli aj chytiť. Potom prišli na rad sokoly. Tu si niektorí mohli vyskú-
šať ako sokol loví a aké je to keď vám pristane na ruku. Dozvedela som sa veľa zaujímavostí. Naprí-
klad že jeden druh sokola by ste márne pozorovali v prírode lebo ho vyšľachtili ľudia. Veľmi sa mi 
to páčilo a už sa teším na podobné podujatia. 
Ďakujem a dovidenia.  

 Kristína Šujanová  

Sokoliar na Našej Škole 
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Dňa20. septembra sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje každý 
rok Únia nevidiacich a slabozrakých. Táto organizácia pomáha nevidiacim a slabozrakým v ich kaž-
dodennom živote a aj pri liečbach. Za pomoci nás , dobrovoľníčok z 8.B, sa na našej škole podarili 
vyzbierať 551, 91 eur. 

Vyzbieraná čiastka pomôže ľuďom, ktorí to v živote nemajú vôbec ľahké. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujali prispieť do zbierky a pomohli tak nevidiacim a slabozrakým. 

Laura Lengyelová, Terezka Liďáková z 8.B 
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Biela Pastelka 
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Celý program sa začal predhovorom pani učiteľky Mikolášikovej, ktorá to mala pod palcom. 

Tam predstavila jednotlivé triedy a ich štáty, ktoré v ten deň zastupovali a taktiež nás oboznámila 
s pravidlami celej akcie. 

Na Európskom dni jazykov na Hargaške  predstavila každá trieda II. stupňa určitú krajinu Európy. 

Napríklad Českú republiku, Nemecko, Francúzsko, Švédsko, Poľsko, Rusko, Španielsko a iné. Každá 
trieda sa rozdelila na dve skupiny. Jedna z nich súťažila za triedu získavaním bodov za správne splne-
nie úloh „cestovaním po štátoch“ jednotlivých tried, zatiaľ čo druhá obsluhovala vlastný stánok svojej 
príslušnej krajiny pre „ návštevníkov ostatných  krajín“ – žiakov iných tried. 

V stánkoch sme mohli nájsť zaujímavé kvízy, rôzne jedlá a mnoho ďalších atraktívnych akcií. Celá 
akcia slúžila na to, aby sme sa naučili niečo o krajinách v Európe. Všetky triedy druhého stupňa mali 
povinnú účasť. 

Naša trieda bola s podujatím spokojná a tešíme sa na budúci rok. 

Mimochodom, vyhrali sme 3. miesto a boli sme „ Švédi“ ☺ 

Prví boli„ Škóti z 9.A“  , na 2. mieste sa umiestnili„Francúzi z 8.B“. A špeciálnu cenu za najkrajší stá-
nok získali „Taliani zo 6.A“ 

Žofka Z., Miška M., Adelka F. , Ela H. zo 7. A 

  

Európsky Deň  Jazykov 



Odmena za čitateľské karty  
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V jeden slnečný piatok sme na začiatku školského 
roka išli s pani učiteľkou do kina. Rozprávka sa 
volala Hodinárov učeň. Kúpili sme si nápoj a ob-
čerstvenie, ešte sme sa stihli poobzerať po obcho-
de. Veľmi sa nám páčilo a chceli by sme si to zo-
pakovať. 

Flip Centrum vo Viedni 

FLIP centrum je vzdelávacia inštitúcia v hlavnom meste Rakúska, vo 
Viedni, v Erste Bank ( čo je ako u nás Slovenská sporiteľňa – banka). 
A celé sa to nachádza pri Hauptbahnhof Wien ( pre tých, čo nevedia, je to 
Hlavná stanica vo Viedni ☺ ). 

V ten deň sme sa učili len 3 hodiny a potom sme objednaným autobusom 
vyrazili na cestu. Bola rýchla. Keď sme prišli na miesto, tak ako prvé nás 
privítali 2 inštruktori – pani a pán, ktorí nás uviedli „do deja“. Povedali: „ 
Vo FLIP centre sa naučíte, ako narábať s financiami.“ 

Rozdali nám tablety, ktoré sme používali počas celej akcie- interaktívneho 
vzdelávania. Hneď potom sme sa presunuli na prvé stanovisko, kde nám 
vysvetlili, ako rozdeľovať financie na jednotlivé príjmy a výdaje. 

Na druhom stanovisku sa oboznámili s odbornými pojmami vo finančnej 
sfére. Tu bola trošku zapojená aj športová aktivita. Zapotili sme sa ponie-
ktorí. ☺ 

Potom sme sa presunuli do „trezoru“, kde sme v skupinkách súťažili 
o najlepšiu investíciu.  Nasledovali ďalšie stanoviská, ktoré sa samozrejme 
týkali  financií. 

Na konci sme mali kvíz, pri ktorom sme si overili, čo sme sa naučili. V tomto vzdelávacom centre  
sme sa dozvedeli veľa nových informácií. Inštruktori mali pútavý prejav, ktorý sa nám veľmi páčil. 

Ela H., Žofka Z., Miška M.,Teo M., Dano S., Rasťo Š. zo 7. A 
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Dňa 3. 12. 2019 v popoludňajších hodinách sa na našej škole uskutočnilo školské kolo známej súťaže 
v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Zúčastnili sa na nej žiaci prvého a druhého stupňa, 
ktorí sa rozhodli, že si takýmto šikovným spôsobom pomerajú svoje sily v prednese. Nebolo to veru 
ľahké vystúpiť pred obecenstvo a porotu, ale všetci súťažiaci vydali zo seba len to najlepšie. Každý 
z nich predniesol krásnu slovenskú povesť a mohol hrdo vyhlásiť, že „to zvládol“. Pre porotu bolo 
istotne náročné rozhodnúť o víťazoch súťaže. V každom prípade, naša škola je na všetkých súťažia-
cich právom pyšná a víťazom úprimne gratulujeme.  

Lenka Marečková, 5. C 

Umiestnenie súťažiacich: 

1.kategória: 1.miesto: nebolo udelené 

  2.miesto: nebolo udelené 

  3.miesto: Zuzana Šteňová – 2.A 

2.kategória: 1.miesto: Jozef Hudek – 4.C 

  2.miesto: Zuzana Ondrisková – 4.B 

  3.miesto: Samuel Mikuš – 4.A       

3.kategória: 1.miesto: nebolo udelené 

  2.miesto: Ela Hrubovčáková – 7.A 

  3.miesto: Samuel Žúbor – 7.B 

Do okresného kola súťaže Šaliansky Maťko postúpil Jozef Hudek, 
ktorý 28.1. 2020  bude reprezentovať našu školu.  

Šaliansky Maťko 



Vo štvrtok 7.11. 2019 sa triedy 8.B a 5.C vybrali na výstavu kníh do Incheba Expo Arény. Autobusom 

sme sa odviezli a už pri príchode sme videli, že tam bude plno ľudí. Pani učiteľka nám dala úlohu 

nájsť po tri knihy od zahraničných a slovenských autorov. Svoje stánky tam mali aj najznámejšie 

kníhkupectvá a RTVS tam tiež prezentovala svoje knihy. Popri tom tam bola aj výstava drahokamov. 

Výlet sme zakončili návštevou neďalekého Auparku. Bol to príjemne strávený deň. 

Radovan Mader 8.B 

Dňa 7.11 naša trieda 8.B s pani učiteľkou Šteffekovou navštívila Bibliotéku v bratislavskej Inchebe. 

Medzinárodný knižný veľtrh sa konal už po 27. raz. Mali sme možnosť vidieť novinky, ale aj staršie 

tituly, knihy od svetoznámych autorov, bestsellery i tie menej známe diela. Takisto sa tu nachádzala aj 

výstava minerálov a drahokamov. Boli tu umiestnené pódiá, kde sa konali vystúpenia autorov 

a program pre deti. Hlavným cieľom našej návštevy Bibliotéky bolo nájsť najnovšie knihy z dielne 

slovenských a zahraničných autorov, ktoré by zaujali čitateľov z našej školskej knižnice. Výstava však 

jednoznačne zaujme každého, koho knihy bavia. 

Laura Lengyelová 8.B  

Bibliotéka  
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Záložka do Knihy 

V októbri sa žiaci 1. – 5. ročníka našej školy zapojili do ďalšieho, už 10. ročníka obľúbeného pro-
jektu Záložka do knihy. 

Ako partnerská škola nám bola pridelená Základná škola s materskou školou z Prakoviec.  Na-
priek sprísneným podmienkam pre tvorbu tohtoročných záložiek naši žiaci vytvorili pod vedením 
svojich pedagógov množstvo krásnych záložiek plných detskej fantázie, imaginácie, farieb, ale aj 
námetov na peknú knihu. Viaceré z nich vznikli aj v priestoroch našej školskej knižnice. Prácu 
našich detí vysoko ocenili aj deti a pedagógovia z partnerskej školy. Také krásne záložky vraj 
ešte nedostali ani v jednom z predchádzajúcich ročníkov.  No a treba povedať, že nezaháľali ani 
naši partneri z Prakoviec a aj my sme od nich obdržali rad krásnych záložiek, ktoré dnes snáď 
slúžia svojmu účelu v obľúbených knižkách našich malých čitateľkov.  

Všetkým zúčastneným deťom aj pedagógom týmto ďakujem aj v mene detí z Prakoviec za ich 
snahu a tvorivosť. Tešíme sa na ďalší ročník. 

pani učiteľka 
Beáta Kolenová 

Deti zo 4. oddelenia ŠKD si záložky vytvorili v našej školskej knižnici. 



V dňoch 17. a 19. decembra 2019 sa v knižnici uskutočnila vianočná akcia pre našich najmen-
ších. Zúčastnili sa jej žiaci ŠKD odd. 3 a predškoláci z našej škôlky. Vrámci akcie deťom čítali 
vianočné príbehy Anna Zátopková a Kristína Šujanová. 

pani učiteľka 

Lucia Šteffeková  

Strana 9 Ročník 7, Číslo 1 

Vianočná Knižnica 

Adventné Čítania v Našej Knižnici 

Počas celého adventu ( čo sú 4 týždne do Vianoc) na našej škole cez veľké prestávky prebiehalo 
adventné čítanie. Pri adventom venci nám pani učiteľka Mikolášiková každý deň prečítala jeden 
príbeh so zaujímavou myšlienkou, podľa ktorej sa môžeme zdokonaľovať. Myslím si, že sa opla-
tilo spríjemniť si deň adventnou atmosférou v školskej knižnici. 

Ferko Szabó, 6. B 



Adventná Praha 

Náš krásny dobrodružný výlet do Prahy sa uskutočnil 2.-3. 12. 2019. Odniesli sme si odtiaľ veľa zážit-
kov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Navštívili sme Václavské a Staromestské námestie, Múze-
um voskových figurín, Karlov most a ďalšie. Veľmi nás zaujala stena Johna Lennona, známeho an-
glického hudobníka a skladateľa. Fotka je práve z toho miesta. Boli sme aj na prehliadke Malej strany, 
kde sme videli Katedrálu sv. Víta a Pražský hrad. Ale hlavnou atrakciou boli vianočné trhy. Rozvo-
niavalo tam chutné jedlo a vianočný punč, každý druhý stánok lákal sladkými cukrovinkami. Večer, 
po ubytovaní sa, sme sa na izbách zabávali, hrali sme karty, či iné spoločenské hry. Bohužiaľ, výlet 
bol príliš krátky. Radi by sme sa tam znova vrátili. 

Adela Augustinová, Nella Stašeková, 8.B 
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Do našej základnej a aj do mater-
skej školy zavítal Mikuláš 
v sprievode dvoch anjelov a dvoch 
čertov. Deti v materskej škole vy-
ronili aj pár slzičiek, keď sa zjavil 
v ich priestoroch, ale keď držali 
v rúčkach mikulášske balíčky väč-

šinou po slzičkách už nebolo ani 
stopy. S veľkou odvahou zaspie-
vali piesne a zarecitovali básne 
mikulášskej družine. Malí 
„čertíci“ sľúbili, že už budú po-
slúchať.  
Žiaci základnej školy sa tiež ne-

vedeli Mikuláša dočkať. Po-
stupne navštívil všetky triedy, 
dokonca prišiel pozdraviť 
a obdarovať aj žiakov 
v športovej hale. Mikuláša 
veľmi potešili piesne a básne, 
ktoré predniesli žiaci školy 
a nedali sa tak zahanbiť 
deťmi z materskej školy. 
Sladkosti dostali žiaci priamo 
od anjelov.  
Mikulášske balíčky pre deti 
materskej školy boli zakúpe-
né z financií OZ Rodičovské 
združenie pri ZŠ s MŠ Har-
gašova a sladkosti pre žiakov 
základnej školy 
z financií  Komisie školstva, 
mládeže a informatizácie, za 
čo ďakujeme. Vďaka patrí aj 
Mikulášovi a jeho verným 
pomocníkom, ktorých stvár-
nili žiaci 9. ročníka.  

pani zástupkyňa 
Mgr. Mária Šebíková  

Mikuláš v Škole 

 Vianočné Tvorivé Dielne v Škd 
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Vianočný Výlet do Viedne  

Vo štvrtok 12.12. sme ráno vyrazili do Viedne. Tohto predvianočného výletu sa zúčastnili žiaci 9.A 
a niektorí žiaci 7.B a 8.A.  
Okolo desiatej sme boli na mieste a naša prvá zastávka bola Dom mora alebo po nemecky Haus des 
Meeres. Prehliadku sme začali na najvyššom, desiatom poschodí, kde sme si mohli vychutnať krásny, 
ale studený výhľad na celú Viedeň. Na ďalších poschodiach sme mali možnosť vidieť rôzne morské, 
ale aj suchozemské živočíchy. Na najvrchnejších poschodiach boli akváriá s medúzami, rybami, krab-
mi, žralokmi a inými vodnými živočíchmi. Na nižších poschodiach boli v teráriách rozličné druhy ha-
dov, škorpiónov, pavúkov a ďalších zvierat. V jednej časti Domu mora sme mali dokonca možnosť sa 
prejsť medzi živočíchmi ako sú opice, netopiere, korytnačky, či rozmanité druhy vtákov. Počas pre-
hliadky sme mali šancu si niektoré zvieratá pohladkať. Na konci sme ešte zavítali do obchodu so su-
venírmi, kde sme si mohli kúpiť pamiatku na našu návštevu Domu mora.  
Následne sme sa peši presunuli na vianočné trhy na Námestie Márie Terézie, kde sme mali hodinový 
rozchod a voľný program. Na trhoch predávali rozličné jedlá, nápoje, vianočné suveníry a ozdoby, 
ručne vyrábané tovary a podobne. Všetci žiaci si túto hodinu naplno užili. Po hodine sme sa opäť zišli 
pod sochou Márie Terézie a vybrali sa na autobus. Čakala nás posledná časť nášho super výletu - cesta 
domov.  

Anna Zátopková, 9.A 
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Vianoce v 3. C 

„Príbeh Vianoc nikdy nestratí svoju krásu a pokračuje storočia,  

aby nás priťahoval.“ – Neznámy autor 
 

Už tradične sa december aj na  našej škole spája s najkrajšími sviatkami roka. Nedalo sa prehliadnuť, 
ako si každá trieda sviatočne-vianočne zdobí práve tú svoju. Voňavý a neobyčajne krásny vianočný 
stromček stál ako každoročne aj na chodbe prvého pavilóna, ktorý sa pýšil ozdobami šikovných detí. 
Vianočnú atmosféru spríjemnili tvorivé dielne ŠKD, ale aj vianočný koncert v spoločenskom dome. 
No favoritom zostávajú vianočné trhy v centre hlavného mesta, ktoré navštili viaceré triedy. Takto 
ich vnímala  3.C.  

Gúcka Eva, triedna učiteľka 

Jedného pekného dňa sa trieda 3.C vybrala na výlet na vianočné trhy. Nastúpili sme na autobus, kto-
rý nás odviezol do centra mestra. Zo zastávky sme išli na Hviezdoslavovo námestie, kde sa trhy na-
chádzali. Rozvoniavali tam všelijaké dobroty. Cestou cez Vianočné trhy sme minuli aj klzisko. Prišli 
sme k vianočnému stromčku, kde si niektorí kúpili punč. Peniazmi za nákup sme prispeli na choré 
detičky. Odfotili sme sa celá trieda pri stromčeku s Betlehemom. Ochutnali sme aj rôzne dobroty ako 
čokoládovú lokšu, langoš či perník. Nakoniec sme si s babami kúpili „drahokamy“. Cestou naspäť 
sme si ešte kúpili ovocný punč a plní zážitkov sme sa vrátlili späť do školy.  

Emmka Tvrdoňová, 3.C 

Raz sme celá trieda navštívili vianočné trhy. Potešilo nás to. Dali sme si mikulášske čiapky a išli 
sme. Na trhoch všetko rozvoniavalo,  v stánkoch nás čakal veľký výber jedla – zemiakové placky, 
cigánska pečienka, sladkosti....  Pozreli sme si vianočné trhy a na konci námestia nás čakal veľký 
vianočný stromček. Nebol to vlastne stromček, ale veľký vianočný strom. Všetci sme sa chceli pod 
ním odfotiť. Na fotke sme vyzerali ako malé 
vianočné darčeky ☺ Išli sme na Hlavné ná-
mestie a tam sme si kúpili jedlo a suveníry. 
Pohladkali sme aj Čumilov brmbolec, aby 
sme mali všetci šťastie. Na rozlúčku sme si 
dali punč. Náš výlet sa mi veľmi páčil 
a dúfam, že si ho vo štvrtej triede zopakuje-
me.  

Ella Görner, 3.C 

V stredu, ešte pred zimnými prázdninami 
išla naša trieda na vianočné trhy 
v Bratislave. Zo školy sme išli na autobus pri 
Tescu. V autobuse sme sedeli aj po traja, le-
bo tam nebolo veľa miesta. Na konečnej sta-
nici išla pani učiteľka kúpiť cestovné lístky, 
by sme potom stihli autobus. Ukázala nám aj 
sochu Hviezdoslava. Bolo tam aj klzisko. 
Prišli sme k prvému stánku. Predávali tam 
punč, len za symbolickú cenu 1 €, ktoré ide 
pre choré deti a starých ľudí. V ostatných 
stánkoch mali suveníry, jedlo a punč. Pani 
učiteľka povedala, že máme rozchod. 
Našťastie sa nikto nestratil ☺ Ja som si kúpil 
zemiakovú placku a na poslednú chvíľu aj 
varechu.  

Filip Šnajnár, 3.C  
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Vianočný les 2019 - zdobenie vianočných stromčekov  

Už tretí rok sa pod záštitou Bratislavského kultúr-
neho a informačného strediska koná v centre mesta 
akcia Vianočný les. O nádhernú výzdobu Prima-
ciálneho námestia sa tento rok postaralo 24 brati-
slavských škôl a medzi nimi aj naši tretiaci a štvr-
táci. 
Na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej 
výchovy zapojili svoju fantáziu, kreativitu a šikov-
né rúčky a vyrobili krásne vianočné gule a snehové 
vločky, ktorými spolu s pani učiteľkami ozdobili 
jednu z jedličiek pred Primaciálnym palácom a pri-
speli tak k vianočnej výzdobe nášho hlavného mes-
ta. 
Stromčeky boli na námestí vystavené do 14.12. a 
na ďalší deň prispeli k vianočnej atmosfére na 
Dobrom trhu na Klobučníckej ulici. 
Deti popri zdobení poriadne vymrzli, ale dobré 
jedlo a detský punč na následnej návšteve Vianoč-
ných trhov ich zohriali. 
Vieme, že sa náš stromček páčil aj hlasujúcim v 
súťaži o ten najkrajší a deti tak majú okrem nového 
pekného zážitku aj ocenenie svojej práce a motivá-
ciu do ďalšej tvorivej činnosti. 
 

Mgr. Lenka Banášová, triedna učiteľka 3.A 



 
 

Kategória Drobec: 

 
 
 

 

Matúš Paľov 3. B 

Michal Pokus 3. C 

Patrik Špirko 3. C 

Simon Jakubis 3. B 

Alica Bodová 3. C 

Benjamín Kirňak 3. C 

Jakub Mešťan 3. A 

Sabina Nemcová 3. A 

Jakub Haščák 3. C 

Natália Lisková 3. C 

Martin Kubiš 3. A 

Hana Králiková 3. B 

Matej Baláž 3. C 

Marianna Zámečníková 3. A 

Adriana Remišová 3. B 

Tak ako každý rok aj v tomto školskom roku sa 
naša škola zapojila do celoslovenskej informatic-
kej súťaže iBobor. Súťaže sa zúčastnilo 147 žia-
kov z druhého až deviateho ročníka.  Súťažilo 
sa v štyroch kategóriách: Drobec – žiaci 2. a 3. 
ročníka, Bobrík – žiaci 4. a 5. ročníka, Benjamín – 
žiaci 6. a 7. ročníka a Kadet – žiaci 8. a 9. ročníka.  
Mali sme 89 úspešných riešiteľov, z toho 20, ktorí 
získali plný počet bodov. Všetkým úspešným bla-
hoželáme, zúčastneným ďakujeme a tešíme sa aj 
na budúci rok. 

Dana Gregušová 
koordinátorka súťaže 

Kategória Bobrík: 

 
 
Kategória Kadet: 

 
 

Jakub Nagy 4. A 

Juraj Janešík 4. B 

Matúš Melichár 5. C 

Laura Lengyelová 8. B 

Samuel Prokop 9. A 
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Bavme Deti Športom 

Dňa 27.11. 2019 sa výber žiakov našej školy, 

II.A a III.B, pod vedením p. učiteľa Š. Dudí-

ka, zúčastnil na atletickej súťaži "Bavme deti 

športom." Žiaci zápolili v rôznych disciplí-

nach, v šesťčlenných zmiešaných družstvách, 

vo svojich kategóriách. Výber žiakov II.A 

obsadil výborné 2. miesto. Gratulujeme! 

pani učiteľka 
Zuzana Dudíková 

Hodina Kódu 

Dňa 12.12. mali žiaci zo 7.B netradičnú hodinu informatiky. V rámci dobrovoľníctva im pani 

PaedDr. Anita Škodáčková, PhD. zo spoločnosti Accenture prišla ukázať programovanie na 

stránke code.org. Deti sa zoznámili s blokovým programovaním a postupovali z levela do le-

vela. Keďže hodina rýchlo ubehla, deti si stihli vyskúšať prvé štyri levely. Keďže prihlasova-

cie údaje dostali domov, verím, že si programujú aj doma. Ďakujeme za oživenie hodiny 

a veríme, že nám vyrastú nejakí programátori.   

pani učiteľka 
Dana Gregušová 



Lyžiarsky Výcvik 
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Naši Malí Tvorcovia  

KOŽUCH (dejepisná báseň) 
 
V jednom dome zo slamy 
žil raz človek prastarý. 
Žil v tom dome úplne sám 
a volal sa Uragán. 
 
Jedného dňa v staroveku 
zistil, že má starú strechu. 
Hneď si veci vyrobil 
a strechu si opravil. 
 
 
 
 

 
 
Už mal v pláne mesto stavať, 
rozhodol sa to odkladať, 
začal sa mu kožuch párať, 
rozhodol sa ženu hľadať. 
 
Našiel ženu krásnu, mladú, 
ktorá chovala si kravu. 
Zabil kravu, kožu zobral  
a mal nový kožuch znova. 
 
Autorky z 5.A: Lujza Filipová, Sofia Rat-
kovská, Nela Pavlíková, Lea Mišík 

Posledný školský deň v starom roku si naši žiaci spestrili futbalovým turnajom miešaných 
družstiev tried 5-teho až 9-teho ročníka. Družstvo tvorili vždy tri dievčatá a traja chlapci. 
Zápasy mali výbornú úroveň ale vyhrať mohol iba jeden ... 

Výsledky turnaja: 

Kategória: 5-6 ročník: 1. miesto 6. B 7-9 ročník: 1. miesto 8. B 

   2. miesto 5. A   2. miesto 9. A 

   3. miesto 6. A   3. miesto 7. A 

   4. miesto 5. C   4. miesto 7. B 

   5. miesto 5. B   5. miesto 8. A 

pán učiteľ 
Martin Brňák 

Predvianočný Futbalový Turnaj 

Stolný Tenis 

Druhé miesto na majstrovstvá okresu v stolnom tenise chlapcov družstiev.  
pán učiteľ 

Martin Brňák 

zľava Bilka Paľo, Sika Marek, Baranovič Rišo, Bartoš Viktor 
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Pre Bystré Hlavičky  

1. Teplý vzduch stúpa hore, pre-
tože je ..... 

2. Vybrané slovo po obojakej spo-
luhláske B – zviera 

3. Rovinatá krajina sa volá ..... 

4. Kde sa vytvára moč? 

5. Na cestách vidíme doprav-
né ......... 

6. Jedna z hlavných svetových 
strán sa volá ..... 

7. Pohybujúci sa vzduch .... 

8. Skratka predmetu slovenský 
jazyk a literatúra 

9. Čo sa nachádza v ceruzke? 

10. Zakreslenie menšej časti úze-
mia sa volá ...... 

11. Ktoré zviera má pichliače? 

12. Najdlhšia časť tráviacej sústa-
vy .... 

Autor: Patrik Sabota, 3.C  


