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Brokešová Alžbeta (4.B), 

Holá Melissa (4.C) 

Koreňová Alica (4.B) 

Krokvičková Gabriela (4.B) 

Kudělková Simona (7.A) 

Lamošová Pavlína (5.A) 

Mončeková Kira (5.A) 

Oravcová Tamara (6.B) 

Oravec Kristián (7.B) 

Pavlovová Alexa (5.A) 

Vágová Karin (5.A) 

Vargovič Boris (5.B) 

Večerová Mária (5.B) 

Dinka Adrián (4.A) 

Kecera Tomáš (4.A) 

Košara Alex (4.A) 

Zaťkováá Timea (5.A) 

Capáková Kristína (4.A) 

Dubinová Adriana (8.A) 

 

 

Pišná (9.B) 

Pavlíková (9.B) 

Jurásková (9.B) 

Vanca (9.B) 

Masár (9.B) 

 Cvik (9.B) 

Forgáčová (6.A) 

Heneková (2.A) 

Charastej (6.B) 

 Joneková (6.B) 

 

 

Milí čitatelia! 
Prinášame vám nové číslo Záškoláčika, ktorý bude vaším 
verným spoločníkom počas trávenia vášho voľného času.  
V tomto čísle si môžete prečítať i zaspomínať na zážitky 
zo školských akcií.  
Želáme vám, aby chvíle pri čítaní nášho časopisu boli 
príjemné a  dúfame, že zažijete i veľa zábavy.  
 
                                                                  Vaša redakcia 

Mgr. Barbora Petrechová 



  * v škole to žije  * v škole to žije* v škole to žije* v škole to žije* 
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Mnohí z vás ani len netušia, čo má naša škola nové. Tak sme sa preto rozhodli 
oboznámiť vás so školskými novinkami. Dnes sme si pre vás vybrali jednu z 
nich. Je to niečo, čo každý z vás doma má. Poďte s nami hádať: Je to 
miestnosť v dome, určite v nej každé ráno raňajkujete, chystáte si desiatu, 
alebo prosíkate maminu ešte o kúúúsok čokolády. Uhádli ste? Áno, správne. 
Je to kuchynka. V našej škole nám pribudla krásna nová kuchynka, z ktorej sa 
všetci maškrtníci, kuchárikovia, no tiež pani učiteľky vytešujú. Práve 
kuchynka sa stala miestom, kde každý týždeň veľa detí varí a pečie rôzne 
dobroty.  Za dverami kuchynky sa z pani učiteľky a zo žiakov stávajú 
skutoční  kuchári a odborníci na jedlo. Okrem toho tu spolu s pani učiteľkami 
zažijú veľa srandy a poriadne sa nasmejú. Určite ste aj zvedaví, čo všetko už 
„ukuchtili“ však? Tak my vám aspoň zopár dobrôt ukážeme na fotkách. Ale 
pozoooooor! Upozorňujeme vás, že sa vám určite začnú zbiehať slinky.  

Tak čo? Aj vy ste 
už hladní? 

Neváhajte a 
budúci rok sa 
prihláste na 

krúžok varenia 
tiež  



NAHLIADNITE DO NAŠICH 
DENNÍČKOV A PRENESTE SA S 
NAMI DO LETNÝCH DNÍ 
NAŠEJ PIRÁTSKEJ ŠKOLY V 
PRÍRODE: 
 
Pondelok – Príchod  
Cestovali sme autobusom do 
Banskej Štiavnice. Keď sme po 
dlhej ceste prišli na miesto, pani 
učiteľka nás rozdelila do izieb. 
Všetci sme sa išli prejsť ku jazeru 
Počúvadlo  a navštívili sme aj 
minifarmu. Neskôr sme hrali 
futbal a iné hry. Dostali sme 
tričká – každá trieda inej farby a 
každý si ho mal ozdobiť kresbami. 
 
 
 
 
 

Utorok – Výlet do Banskej Štiavnice  

Na výlet sme cestovali autobusom, ktorý patril 
kedysi futbalovému klubu Barcelona. V Banskej 
Štiavnici sme navštívili Banské múzeum, 
Botanickú záhradu, Starý zámok  a tiež štôlňu 
Bartolomej. V bani bola veľká zima a úzke 
chodbičky. Boli sme aj v dielničkách – Terra 
Permonia, kde sme si vyrábali rôzne zaujímavé 
veci- prívesky, masky a iné.   Pani učiteľky nám 
dali aj rozchod a nakúpili sme suveníry pre 
rodičov. 

 

Streda – Hľadanie pokladu 

Dnes sme mali hľadať poklad. Všetci 
sme sa tešili a boli sme netrpezliví, čo 
v ňom bude. Pani učiteľky nám 
prichystali stanovištia, ktoré sme 
museli prejsť a zbierali sme body. 
Body nám pomohli získať potrebné 
množstvo kľúčov, pomocou ktorých 
sme nakoniec truhlicu s pokladom 
otvorili.  

Neskôr sme sa šli prejsť do okolitej 
prírody a hrali sme spoločenské hry.  

 

 4 



5 

Štvrtok  

V tento deň sme toho stihli 
naozaj veľa. Vstali sme skoro 
ráno  a vyrazili sme na biofarmu 
neďaleho našej chaty. Tam nám 
poukazovali všetky zvieratká a 
ponúkli nám čerstvé syry.  

Keď sme sa vrátili na chatu, bolo 
veľmi horúco, tak sme na tráve 
hrali vojnu s vodnými balónmi. 
Bola to veľká zábava.  Keď sme si 
oddýchli, zahrali sme si turnaj vo 
vybíjanej medzi triedami. Pani 
učiteľky založili oheň a  išlo sa 
opekať. Po opekačke nás čakala 
pyžamová párty, na ktorú sme sa 
všetci tešili. Tancovali sme, 
spievali a zabávali. Tento deň bol 
úúúúžasný!!!  

Piatok – cesta domov 

A posledný deň je tu. Ráno sme vstali a 
pobalili sme si všetky veci. Všetko na 
izbách sme museli poupratovať, čo bolo 
veľmi ťažké. Pani učiteľky nám pomohli.  

Čakala nás veľmi dlhá cesta domov – do 
Trenčína. Išli sme domov unavení a plní 
nových zážitkov. Škola v prírode bola 
super, no tešíme sa už aj na rodičov.  

VAŠI (už) TRETIACI  

-Jožko, prečo píšeš 
tak rýchlo?  
-Chcem dopísať skôr, 
ako sa mi minie tuha. 
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Ako každý rok, aj v tomto roku k nám zavítalo 
krásne babie leto, ktoré je späté v ŠKD s 
každoročnou akciou „Tekvičková slávnosť“. 
Pani vychovávateľky vyzdobili jedáleň, ktorá 
bola v duchu Halloween. Tvorivá nálada 
nechýbala, rodičia s deťmi vyrezávali 
svetlonosov, ktorý vyzerali skvelo – 
strašidelne. Naša jedáleň bola plná radosti, 
smiechu a hlavne dobrých ľudí. Čo si viac 
môžeme želať? Kto nebol, môže ľutovať.  

SLOVÁ: 

deň, deti, hruška, 
jablko, jeseň, 
košík, lístie, 
mesiac, november, 
október, 
september, slnko, 
strom, škd, škola, 
tma, zima 

 

TAJNIČKA 

Kira Mončeková (5.A) 
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V jeden krásny jesenný deň sme sa my – tretiaci, vybrali do neďalekého kúpeľného mesta 
Trenčianske Teplice. Naše prvé kroky viedli na Mestský úrad, kde na nás pracovníci úradu 
spolu s pánom primátorom čakali s veľkými prekvapeniami. Najprv nás privítala pani 
viceprimátorka a zaviedla nás na pútavú prednášku o meste. Oboznámili sme sa s históriou 
kúpeľného mesta a dozvedeli sme množstvo pikošiek. Mestskí policajti nás oboznámili so 
svojou prácou, porozprávali nám rôzne zaujímavosti, a potom sme sa pomaly pobrali na 
prechádzku mestom. Spoznávali sme kúpeľné domy, kúpeľné hotely, historickú budovu- 
Hammam či rôzne historické pamiatky. Na konci našej púte sme sa prešli po kúpeľnom 
parku, prešli sme po moste slávy a čo by to bolo za návštevu Teplíc, keby sme neochutnali 
miestnu špecialitu - kúpeľné oblátky.  Kto ešte toto neďaleké mesto nenavštívil, dávame 
vám tip na krásnu nedeľnú prechádzku.  

STOJ! 
LEBO STRELÍM! 

V priestoroch Verejnej knižnice M. 
Rešetku v oddelení literatúry pre deti 
a mládež sa rozrástla pestrofarebná 
záhrada.  
Okrem rozprávkových kvietkov a 
stromov lemovaných plôtikom z rýmov 
a útulným pelieškom psa Osmidunča v 
nej priamo medzi knihami  kvitnú aj 
riekanky a porekadlá. Žiaci z 3.C si 
odniesli plno zážitkov z jej zákutí.  
 
                            Mgr. Ripková 
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Druháci sa so svojimi pani učiteľkami rozhodli, že spoznajú krásy mesta Bojnice.  
Navštívili Zoo a z výletu sa tak tešili, že dokonca zložili v autobuse básničku.  

V ZOO sme sa tešili, 

keď opičky sme videli. 

Sloník mával chobotom, 

aj keď iba za plotom. 

Takto všetci pospolu, 

zažili sme zábavu. 

Tamara Oravcová (6.B), Adrián Dinka (4.A) 
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Maličká kačička,                                       
vypadla z košíčka, 
už nie je nožička, 
plakala kačička. 
  
Prišla k nej mačička, 
plakala trošička, 
deti zomierajú, 
a všetci plakajú. 
  
Pohreb už chystajú, 
ale naň nemajú, 
financie už nie sú, 
a kačičku nesú. 
  
Už ju pochovali, 
a stále plakali, 
detičky siroty, 
papajú dobroty. 
  
Detičky pribrali, 
na zdravé nemali, 
dobroty sladučké, 
plakali mamičke. 
  
 

 
 
 
 
Maličké kačičky, 
vzali do ručičky, 
dali im zdravé jesť, 
a veľký koterec. 
  
Novú mamu majú, 
o kačičky sa postarajú, 
dobre to dopadlo, 
už majú na jedlo. 
  
Sladké si občas dajú, 
ale inak sa mu vyvarujú, 
vedia že zdraviu škodí, 
a na vývin sa nehodí. 
  
A poučenie z básne máme, 
že vždy, keď niekam ideme,  
tak sa aj pripútame!!! 
  
Katarína Forgáčová  (6.A) 
 

BALADA O KAČIČKE 

V reštaurácii: 
-Prosím, môžete mi priniesť porciu 
pravopisných chýb? 
-To, žiaľ, nemáme. 
-Tak prečo ich máte na jedálnom lístku ? 

-Ktoré drevo je najmäkšie? 
-Piliny.  

-Mamička, nesiem ti prekvapenie. 
-Aké? 
-Kúpil som cukríky, lebo chlieb vypredali. 

Po pralese ide mravec a za ním ide slon. Slon 
mravca čoraz viac doháňa, až sa mravec 
naštve a rozkričí sa na slona. 
-To sa ti ide, keď som ti vyšliapal cestu! 
 

Jurko dostal z matematiky 5 a z hudobnej 
výchovy 1. Otec sa veľmi nahneval a mama sa ho 
pýta:  
-Prečo sa tak veľmi hneváš? 
-Dostal 5 z matematiky a ešte sa mu chcelo aj 
spievať. 

-Ľudia jedia na pôst ryby a čo jedia ľudožrúti?  
-Rybárov. 

Alex Košara  (4.A), Tomáš Kecera (4.A) 

- Mamička, otecko 
práve prišiel domov! Čo 
mu ukážeme najprv? 
Tvoje nové šaty, alebo 
moju žiacku knižku? 
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Počuli ste o tom, že na Bezručke 
bývajú strašidlá? Nieeee?!? Naši 
prváci a druháci každoročne 
pozbierajú všetky sily, vyzbroja sa na 
boj proti školským strašidlám a vydajú 
sa na Nebojsovu cestu odvahy. Tento 
rok bola tajomná noc po temných 
chodbách školy skutočne zahalená do 
strašidelného rúcha. Žiaci sa aj 
napriek tieňom a zvukom  odhodlali 
zdolať tajomnú cestu. Povieme vám, že 
školské strašidlá  mali čo robiť a 
určite sa poriadne zapotili, pretože 
naši malí odvážlivci sa tento rok na ne 
prichystali skutočne majstrovsky. 
Áááále, čo vám budeme rozprávať, 
veď posúďte sami.  

Okrem tajomnej cesty na našich žiakov 
čakalo nemilé prekvapenie. Dozvedeli sa, 
že krutá čarodejnica Zloprajnica 
začarovala rozprávky tak, že sa úúúúplne 
poplietli. Dokázal ich niekto oslobodiť? 
Samozrejme! Pre naše šikovné hlavičky to 
nebol žiaden problém. V telocvični si 
zasúťažili s rozprávkovými postavičkami a 
zvládnutím všetkých stanovíšť napokon 
rozprávky oslobodili.  

Tajomná noc  

 

Dnes máme tajomnú noc, 

strašidiel sem príde moc. 

Nebudem sa ich ja báť, 

nebudem tu v kúte stáť. 

Veď sú to len milé učky 

z našej školy, z Bezručky. 

 

    Dominika Heneková (2.A) 
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POČAS TAJOMNEJ NOCI SME SA VÁS PÝTALI: 

NEMÁ  RUKY, NEMÁ 
NOHY A PREDSA DVERE 

OTVÁRA. 
  
Čo je to? 
 
                              

(vietor) 

NEUSTÁLE MENÍ TVAR A 
AJ TAK JE TO STÁLE 

GUĽATÉ. 
 

Čo je to? 

(mesiac) 

TAKTIEŽ SME SA VÁS PÝTALI, KTORÚ ROZPRÁVKU MÁTE NAJRADŠEJ 
SPOMEDZI TÝCH, KTORÉ ZAKLIALA ČARODEJNICA ZLOPRAJNICA. 

STE ZVEDAVÍ, KTORÁ ROZPRÁVKA JE NAJOBĽÚBENEJŠIA? 

POZRITE SI NÁŠ GRAF: 

1.Ako si sa pripravoval/a na tajomnú noc? 

Emka: Chystala som si kostým. 

Jakub: Tešil som sa. 

Patrik: Veľmi, veľmi som sa tešil. 

 

 
 
 
 

2.Čo si myslíš, čo ťa dnes čaká? 

Timea: Strašidlá. 

Terezka: Tajomná cesta a strašidlá. 

Vaneska: Súťaže v telocvični. 

Jakub: Rezne s chlebom v jedálni. 

 

 

3. Čo špeciálne si si priniesla/priniesol 
na dnešnú noc v škole? 

Emka: Nič špeciálne. Len čelenku. 

Dominika: Špeciálny rúž.  

Tamarka: Moju parochňu. 

Vaneska: Moju obľúbenú kožušinku. 

Sofia: Plyšového zajačika. 

 

  

 

 

4. Ako si sa pripravoval/a na 
strašidlá? 

Patrik: Skvele. 

Rasťo: Nijak. 

Paťka: Že ich vystraším. 

 

VYFARBI 
MA 

Adrián Dinka (4.A) 

Kira Mončeková (5.A) 

Žiaci a Pavlína Lamošová, Vágová Karin, Mončeková Kira  (5.A) 
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ÚČINKUJÚCI: 

Jožko – Boris Vargovič 

sekretárka- Simona Kudělková 

spolužiačka- Pavlína Lamošová 

učitelia- Melissa Holá 

          Adriana Dubinová 

          Alexa Pavlovová 

          Timea Zaťková 

          Karin Vágová 

          Kira Mončeková 

           

 

 

1. Inkriminovaná triedna kniha. 

2. Po vyučovaní sa Jožko balí domov a omylom z 
katedry berie aj triednu knihu.  

3. Spokojne  odchádza zo školy domov, no v 
taške si nič netušiac nesie aj triednu knihu.  

4.  Doma: Vybaľovanie vecí z tašky a nemilé 
prekvapenie.  

5. Na druhý deň  majú učitelia poradu v zborovni a 
pátrajú po triednej knihe. 

Stalo sa vám niekedy, že ste si omylom 
zbalili do školskej tašky vec niekoho iného? 
Ako ste sa zachovali? Priznali ste sa, alebo 
ste mlčali a nechali ste si to len pre seba? 
A čo je vôbec správne? Prečítajte si náš 
príbeh a určite zistíte, ako by sa mal 
zachovať každý jeden z nás.  

Úúúf, konečne 
domov! 

Ááá, dokelu! 

Triedna kniha?!? 
Nevidel ju 

niekto? Niekde predsa 
musí byť! 

Kto mal 
poslednú 

hodinu v 6.A? 



   Foto: Kristián Oravec (7.B) Námet: Tamara Oravcová (6.B) Boris Vargovič (5.B) 
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7. Jožko počuje oznam v školskom rozhlase a 
premýšľa. 

6.  Triedna kniha sa stále nenašla. Preto sa 
učitelia rozhodli informovať ostatných o strate 
triednej knihy prostredníctvom rozhlasu. 

10. Učitelia sedia zúfalí v zborovni, no vtom 
príde pani sekretárka s radostnou správou. 

9. 

 11. A aké ponaučenie vyplýva z nášho príbehu? 

8. Jožko klope na dvere sekretariátu školy. 9.Jožko sa priznal pani sekretárke, že si omylom 
zbalil do školskej tašky aj triednu knihu.   

Stratila sa triedna 
kniha 6.A. 

Ak ju niekto videl, 
nahláste to na 
sekretariáte. 

Čo mám teraz robiť? 
Mám sa priznať, 

alebo mlčať? 

Dúfam, že 
som sa 

rozhodol 
správne. 

Prepáčte
. 

Nič sa nedeje, 
hlavne, že sa našla. 

Máme ju! 

Hurááá!! 

Ponaučenie pre učiteľov: 

Dávajte si pozor na triednu knihu! 

 

Ponaučenie pre žiakov: 

Keď sa stane čokoľvek zlé, vždy 
treba povedať pravdu! 
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* naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba *naša tvorba * 

  

  
 

NÁJDI 10 ROZDIELOV! Obrázok si potom vyfarbi  

  
     Raz cez prázdniny sme sa vybrali na Moravu. Bolo nás tam asi 7 rodín. Bývali sme vo dvoch 
chatkách.  
     Keď sme sa vrátili z cyklotúry, tak sa všetci vybrali na dolnú chatu, ale ja s mojím 
kamarátom sme ostali na hornej chate. Chceli sme si pozrieť televíziu, no nevedeli sme nájsť 
ovládač. Začali sme ho teda hľadať. Boli sme akurát v kuchyni, keď sme začuli zvláštny zvuk. 
Znel ako ston nejakého dievčatka. Okamžite sme vybehli na terasu a bežali sme dole varovať 
ostatných. A zrazu sa môj kamarát pozrel na svoje nohy: mal obuté papuče! Otočili sme sa 
a bežali sme naspäť. Môj kamoš našiel tenisky a ja som zatiaľ hliadkoval. Obul sa a už sme boli 
na odchode, keď sa zrazu vo dverách niečo mihlo. Strašne sme sa zľakli. Vybehli sme von 
a bežali na dolnú chatu. Celí zadýchaní sme dobehli. Na chate nás privítali ostatné decká, ktoré 
nám porozprávali o objave v lese. Našli malú chatrč! Bola už tma a po udalostiach z hornej 
chaty sa tam už nikomu nechcelo. Na druhý deň sme tam šli. Išlo nás asi 9. Jeden chalan mi 
podal kľúč. „Odkiaľ ho máš?“ spýtal som sa ho a on mi odpovedal: „Našli sme ho pri chate“. So 
strachom som otvoril dvere. Boli tam čarbanice. Rovno oproti mne bol nápis: Zomriete!!!!! 
     Dosť ma to vystrašilo. Rýchlo sme sa otočili a bežali sme späť na chatu.  
Večer sa tam vybralo pár odvážlivcov. Ja som medzi nimi veru nebol. Vrátili sa s tým, že tam 
nič nie je. V noci prišla za mnou kamarátka, že by chcela vyskúšať novú aplikáciu na mobil – 
vyvolávanie duchov. Aplikáciu sme skúšali asi hodinu, no nič. Už sme si chceli ľahnúť, no vtom 
sa nám niekto ozval! Cez chrčanie som ho takmer nepočul. Tichým hlasom povedal: „Zomriete!“  
     Ráno sme to nikomu nepovedali. Prišiel za mnou otec, či už som zbalený. Totálne som na to 
zabudol. Uf, aspoň sa ten strašný výlet skončil. Už žiadneho ducha neuvidím. Alebo hej??????? 
 

Vargovič Boris (5.B) 

Pavlína Lamošová (5.A) 
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Dňa 20.10.2017 sa na našej škole konalo 
účelové cvičenie, ktorého cieľom bolo, aby 
sme si my - žiaci druhého stupňa, preskúšali 
svoje pohybové schopnosti.  

Keď sme prišli na školský dvor, naše triedne 
pani učiteľky nám rozdali súťažné kartičky, 
na ktoré nám deviataci písali naše výsledky 
z aktivít, ktoré si pre nás pripravili. Chodili 
sme rôznymi stanovišťami, ako napr. chôdza 
po lane, hod granátom do debny, 
absolvovanie  prekážkovej dráhy, za čo 
najlepší čas a mnoho iného. Medzi aktivitami, 
ktoré si pripravili deviataci, bol aj  chvíľkový 
tréning s trénermi boxu, ktorý vyhrali 
nemalé víťazstvá. Bola medzi nimi aj 
majsterka Európy v thajskom boxe. 
Vyskúšali sme si, ako to prebieha na tréningu 
boxovania.    

A keďže účelové cvičenie nebolo práve 
v najteplejší  deň, postupne sme všetci 
uzimení žiaci prichádzali do jedálne, napiť sa 
horúceho čaju.   

Po absolvovaní všetkých aktivít sme išli so 
svojimi pani učiteľkami na prechádzku. 
Pravdaže sme sa nezabudli prihovoriť 
každému psíkovi, počas cesty okolo 
rodinných domov. Po prechádzke sme sa 
znova ocitli pred školskou jedálňou, v ktorej 
nás už čakal obed. 

Keď sa skončilo účelové cvičenie, spoza 
mrakov vykuklo slnko. Kebyže nám zasvietilo 
už aj zrána, účelové cvičenie by bolo 
úúúúplne bezchybné. 

Simona Kudělková (7.A), Adriana Dubinová (8.A) 

  

  

                      

 

To vážne?  
Už tam letííííím… 

Počuli ste, že Bezručku 
navštívila majsterka 
Európy v thajskom 

boxe? 



* naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * 
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Matka príroda 

 

Ó, ty krásna farebná, 

ukáž svetu svoju mladosť, 

aby príroda malebná 

rozdávala iným radosť. 

  

Daj mu večné krídla moci, 

všetci ťa však ničíme, 

pomoc treba vo dne, v noci, 

kým tú krásu zničíme. 

  

Nech vzlietne ponad runy sveta, 

nech vidí, ako život hynie, 

pomocnú ruku podaj, matka, 

než všetko živé zahynie. 

  

Ó, kráľovná, čo ovláda všetko čulé, 

ochráň svet pred pasekou, 

aby prežilo to zverstvo milé 

a bolo krásou odvekou. 

  

               Michaela Pišná (9.B) 

 

Óda na prírodu 
 
Príroda, ty ktorá stvorila si všetko živé,  
prežila všetky éry nové, 

ó, ty vznešená a mocná pani,  
ktorá mávnutím ruky všetko zmení. 
  
Staráš sa o všetky výtvory svoje,  
keď zima udrie, všetkých spať zaženieš,  
jar ledva oči otvorí a ty hneď všetkých zobúdzaš,  
do očí túžbu života, vložia im ruky tvoje. 
  
I nám si ju vložila,  
hneď s prvým nádychom, výdychom, 
bo si dobre videla, 
stvorenia so silným duchom. 
  
Tam, kde sa ruka tvoja dotkne, 
život klíči, rastie, podobu mení,  
každý kúsok tvojej lásky dostane, 
ó, ty vznešená a mocná pani. 
                                      Pavlíková (9.B) 
 

Hudba 

 

Ó, hudba, tvoj skvelý hlas 

tvoje ruky, ktoré ma objímu a celý svet 
stíchne.  

Hudba, ako priateľ, ktorý podrží nás ako 
svetlo v tmách. 

 

Tvoje tóny, do ktorých sa môžem zabaliť 
ako do prikrývky, ponoriť ako do jazera. 

Zlatom sa jagajú.  

Ty vždy vieš, ako sa cítim. 

A keď chcem, môžem sa do teba ponoriť 
zas. 

                                                  
         Jurásková (9.B) 

 

  

Modré oči  

 

Ó, vy Sargasové more v jedinom pohľade. 

Vy, čo ma prečítate skôr než najlepší lekári. 

Dodávate mi nádej žiť a schopnosť zabúdať na zlé. 

Vo vás sa svet vždy zdá krajší, ako v skutočnosti je.  

Človek vo vás môže blúdiť celé veky, 

ale vašu podstatu predsa nájsť nemôže.  

 

Ó, povzneste ma, 

povzneste ma nad moje starosti a útrapy. 

Dovoľte mi, prosím, uniknúť do vašej hĺbky,  

nech sa môžem nechať unášať po vašich vlnách.  

Unášajte ma ďalej a ďalej,  

kým na svet nezabudnem. 

Zostaňte otvorené a usmejte sa na svet, 

nech ľudia môžu vidieť tento krásny výkvet. 

 

                                    Ivan Vanca (9.B) 

 



17 

Óda na šľapky 

 

Ó, šľapky moje obľúbené 

pekné, čierne i krojené.  

Životnosť majú nízku, 

nebezpečenstvu sú na blízku.   

Podošvu majú z korku, 

ošúpem si s ňou uhorku. 

Skončilo ich veľa v koši, 

nepatria do žiadnej oši.  

 

Vidia často podlahu, 

byť šľapkami chce odvahu. 

Keď sa včely z úľa roja, 

zachráni ma  šľapka moja, 

nemajú radi vodu 

a nestarajú sa o módu.  

Viac ako obuv sú šľapky, 

chcú ich všetky matky. 

Do všetkých sŕdc patrí šľapka, 

ako voda, čo zo strechy kvapká. 

 

                    Masár (9.B) 

 

Óda na Pringles 

 

Ó, Pringles, Pringles chipsov značka najlepšia, 

rozžiari všetky, ba aj kamenné srdcia. 

Mať tak len plechovku, jednu jedinú,  

tá delikatesa nemá cukru veľkú hladinu.  

  

Najlepšia príchuť – solené,  

to sú tie chipsy milené.  

Príchutí stovka je,  

fantázii sa strop nekladie.  

Paprika či Onion-Garlic, 

miluje ich nejeden básnik.  

Príchuť láka k nebesiam, 

chrumkám, papkám, ľúbim – MŇAM.  

  

Cenu zlata majú mať,  

dajú sa aj grilovať. 

Kúp päť plechoviek, reprák získaj, 

do hudby si v rytme pískaj. 

Sheeran, Swift či Madonna, 

aj ona Pringles má doma.  

Pre vegánov a aj vegetariánky,  

Je určený tento pokrm krásny.  

 

                             Dominik Cvik (9.B) 

 

Dňa 17.10.2017 sa všetci 
štvrtáci vybrali na exkurziu. 
Prvou zastávkou bol kaštieľ v 
Svätom Antone. Milá pani 
sprievodkyňa pútavo rozprávala 
o jeho histórii aj majiteľoch. 
Prezreli sme si aj zvonicu, ktorá 
ku kaštieľu patrí.  
Druhou zastávkou bola 
Hvezdáreň vo Veľkých 
Bieliciach. Premietli nám film o 
slnečnej sústave a boli sme sa 
pozrieť aj v kupole na 
ďalekohľady. Žiaľ, bolo 
zamračené, tak sme nemohli 
pozorovať Slnko.  
                                            
 Mgr.Ivanovičová 
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Vo vode som 
nezastaviteľný! 

11.10. sme mali v škole bábkové divadlo. 
Bolo to super. Vystupovali tam 
srandovné bábky. Videli sme, čo všetko 
bábky dokážu robiť. Ovládala ich teta 
Ema a ujo Pepa.        
                                        Ninka 

Najviac sa mi páčila speváčka Liliana. 
Srandovne zdvíhala prsia a tancovala 
zadkom.  
                                        Eliáš 

V divadle sa nám všetkým veľmi páčilo. 
Bábkari nám predstavovai ich bábky, 
ktoré sa volali marionety. 
                                        Maxim 

Páčilo sa mi úplne 
všetko! Bábky 
dokázali hrať na 
klavíri, skákať, 
tancovať. Bábky 
nám podávali ruky a 
tiež sme si mohli 
vyskúšať ovládanie 
bábok. Bolo to 
super! 
                   Natália 

V tomto školskom roku boli pre žiakov jesenné a 
zimné dni trošku viac výnimočné. Každú stredu sa 
žiaci premieňali na malých plavcov a učili sa základné 
techniky plávania. Plavecký kurz viedol skúsený p. 
učiteľ a zároveň aj tréner Maťo Vlnka. Pani učiteľky 
žiakom držali palce a povzbudzovali ich z pevniny. 
Malí plavci počiatočný strach z vody rýchlo prekonali 
a postupne zvládali základné plavecké prvky, ako 
ponáranie sa, splývanie, dýchanie do vody či obraty a 
skoky do vody. V posledný deň výcviku žiaci 
predviedli všetko, čo sa naučili, a za ich veľkú snahu 
boli odmenení diplomom. Plavecký kurz zvládli všetci  
a sme právom hrdí na našich malých plavcov. 
                                        Mgr. Reháková-Gajdúšková 
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   Ako každý rok aj tento rok zavítal do našej školy 
svätý Mikuláš, pretože sa dozvedel, že tu máme žiakov 
poslušných a dobrých. No prišiel aj so svojimi 
pomocníkmi, anjelmi a čertmi. Čerti si tu prišli na 
svoje, pretože v každej triede mali veru čo robiť. 
Čerti pokreslili každého nezbedníka uhlíkom z pekla a 
anjeli za dobré správanie rozdávali srdiečka na líčka. 
Dostali ste aj vy také? Že nie??? Tak musíte začať 
poslúchať pani učiteľky a budúci rok sa ujde srdiečko 
určite aj vám.  

Každá trieda si pripravila kratučký program pre 
Mikuláša, začo všetci dostali sladkú odmenu. Naši 
najmenší dokonca Mikulášovi aj zatancovali. Spev a  
radosť sa šírili po celej škole.  

Všetci sme sa tešili z Mikulášovej návštevy a on za 
naše krásne básničky, pesničky a tance sľúbil pánovi 
riaditeľovi, že o rok príde zas. Už teraz sa tešíme!  

 

 
Už budem dobrá.  

Sľubujem! 
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  V I A N O Č N Á    T A J N I Č K A  

1. Vianočné piesne  
2. Pod stromčekom si nájdeme 
3. Zdobíme ich cukrovou  polevou  
4. Jeme ich s medom a cesnakom  
5. Symbolom Vianoc je vianočný… 
6. Štyri týždne pred Vianocami 
7. 6.12. je deň Svätého ..... 
 8. 24 dní sladkostí(Adventný…)  

9. Tri gule zo snehu  
10. Priniesli Ježiškovi dary 

(Traja .....)  
11.  Ježiško sa narodil v ....  

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8.  
9.  

10. 
11. 

Tomáš Kecera (4.A) 

POMÔŽ SANTOVI NÁJSŤ CESTIČKU 
KU SOBOM. 

SPOJ ČÍSLA OD 1 – 41. OBRÁZOK SI 
VYFARBI   

Alexa Pavlovová (5.A) 

Kristína Capáková (4.A) 



   

  

  

  

 C  S  R  E  B M  E C E D 

 C  H  R  I  B  B  O  N W  E 

 A                               A  R  Y  R  R E  B  I K 

 H             C  R  I  N  T  R  P N  A 

 L  A  O  O  S  A   E  I  T  L 

 E  N  T M  L  T  D  N E  F 

 G  D  C  L  E  S M  E R W 

 N  L  G  I  F  T  A  A U  O 

 A  E  N  A M W  O  N  S  N 

 R  E  I N  D  E  E  R  S  S 

 Christmas crossword 

Words: angel, berry, candle, carols, 
christmas, comet, december, gift,  hat, pine, 
red, reindeer, ribbon, snowflake, snowman, 
winter.  
 

   SPRÁVNE VYPOČÍTAJ A VYFARBI:  
   7- ČERVENÁ           10- BLEDOZELENÁ   
   8 –BLEDOHNEDÁ   11- ŽLTÁ 
   9-TMAVOHNEDÁ   12- ORANŽOVÁ 
               13- ZMAVOZELENÁ 

POMÔŽEŠ MI 
NÁJSŤ CESTIČKU 

KU DARČEKU? 

21 

Alžbetka Brokešová (4.B) Alicka Koreňová (4.B) 

Kira Mončeková (5.B) 
Gabriela Krokvičková (4.B) 
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    Schúlila som sa do kútika. Vzlykla som a k hrudi som pritiahla kolená. Odkedy 
ocko odišiel, mamina sa stále rozpráva sama so sebou a často plače. Keď plače ona, 
plačem aj ja, lebo mi to je ľúto. Utrela som si slzy a nehybne sledovala fotku nad 
mojou posteľou. 
    Na fotke bol s nami ešte aj ocko. Maminu som zdola počula strašne kričať 
a plakať. Niečo s rachotom spadlo na zem. Myslela som si, že je to koniec. Opäť 
som sa rozplakala a pritúlila si plyšáka. „To je v poriadku...“ Pohladila ma čiasi ruka 
po hlave. Mykla som sa a zodvihla hlavu. Stála tam žena. Bola to starenka a zároveň 
prekrásna mladá dáma s milým úsmevom a dokonalými šatami. „Už sa viac nemusíš 
báť.“ Pozorovala som ju. Vtom som si všimla, že dole je ticho. Krik a plač ustál a ja 
som počula kroky v izbe. V izbe sa neskutočne niečo zableslo a víla sa vzniesla do 
vzduchu. Poslednýkrát sa usmiala a dvere izby sa otvorili. Do izby vošla mamina 
a tatino. „M-m-mami?!“ Netušila som ako reagovať. Do očí sa mi nahrnuli slzy, ale 
boli to slzy šťastia. Mamina sa usmiala a otecko tiež. Vzali ma za ruky a ja som ich 
so širokým úsmevom objala. Ľahla som si do postele a chvíľu som ešte sledovala 
rodičov. Bola som neskutočne šťastná. Potom som zaspala.  
    A od tej noci som bola vždy s oboma rodičmi každé ráno, každý večer, ba aj 
noc...Len tá dobrá víla sa mi už nikdy neukázala. Jedno je však isté, teraz som 
šťastná. 
 

 
     Niekedy dávno pradávno, v jednej dedinke žil jedenásťročný chlapec,  ktorého 
nazývali Kubo. Bol to prostý chlapec, ako každý desiaty občan v tej dedine. A ten 
Kubo, to som ja. 
    Moji  spolužiaci mi vravia, že o tretej ráno sa dejú nadprirodzené veci. Ale ja 
sa ničoho nebojím! Skúsim to a som zvedavý, čo sa udeje.  
Je jedenásť hodín v noci. Po celodennom učení som len tak padol do postele, ani 
som si neumyl zuby a už som spal. Pred spaním som ani len nepomyslel na ten sľub, 
ktorý som dal spolužiakom, že o tretej v noci sa zobudím a vyskúšam, aké 
nadprirodzené veci sa môžu diať. Stalo sa to, zobudil som sa o tretej v noci a v 
izbe som mal otvorené okno. Keď som šiel spať, bolo predsa zatvorené. Či nie? 
Vstal som z postele a pozrel sa von oknom. Hneď pred oknom bol storočný strom 
a ja som uprene čakal, kedy mi padne do okna.  Vtom som si pomyslel, že sa idem 
dole do kuchyne napiť mlieka a potom možno zaspím. Šiel som dole schodmi a to, 
čo som zbadal ma vystrašilo – v kuchyni sa svietilo. Že by to bola sestra? Veď tá 
sa bojí chodiť v noci sama do kuchyne. Na prekvapenie to bola moja mama. Spýtal 
som sa jej, čo tam robí a povedala mi, že varí obed. Spýtala sa, že čo mi je na tom 
také strašne čudné. Celé sa mi to nezdalo a tak som sa jej spýtal, či existujú 
mimozemšťania. To, čo mi odpovedala, ma zarazilo. Odmeraným, hrubým hlasom 
povedala, že určite áno! Teraz som už radšej mlčal. Nalial som si pohár mlieka a 
rozhodol som sa, že idem hore do svojej izby.  Vtom som sa zobudil.  
    Keď som ráno prišiel do školy, všetko som vyrozprával spolužiakom. Spolužiaci 
sa mi zasmiali a ja som vtedy všetko pochopil. Keď v niečo veríme, môže sa nám 
to aj naozaj stať.  

Lívia Joneková (6.B) 

Noemi Charastej (6.B) 
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 * naša tvorba * naša tvorba *naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba *    

Redakcia časopisu Záškoláčik sa rozhodla, že pre 
vás zorganizuje „Veľkú čitateľskú súťaž“. Naša 
súťaž bude prebiehať v mesiaci február. Vašou 
úlohou bude spočítať, koľko slniečok (pozor, iba 
slniečko z Bezručky) sa nachádza  v tomto čísle 
Záškoláčika. Vaše odpovede napíšte na papier a 
vhoďte do  urny, ktorá sa nachádza vo vestibule 
školy (pri kávomate). Môžete tak bojovať o skvelé 
ceny. Do žrebovania budú zaradení len čitatelia, 
ktorí odpovedia správne. Neváhajte a zapojte sa, 
vyhrávajú až traja z vás!  

Koľko slniečok        sa nachádza v tomto čísle Záškoláčika?  

 
 
 
  Možno si hovoríte, že Vianoce nie sú v dnešnej dobe 
také skvelé ako kedysi, no verte, že sú lepšie než 
Vianoce budúcnosti. 
  Bolo ráno v roku 2040. Sneh by ste hľadali márne. 
Existovali iba špeciálne haly, v ktorých bol umelý 
sneh, dostupný len pre bohatých ľudí. Deti sa ráno 
zobudili a pustili si špeciálnu TV, teda niečo medzi 
virtuálnou realitou a TV, kde ste sa sami stali hrdinom 
TV seriálu. Po deťoch sa  zobudili ich rodičia, unavení 
z práce v obrovských továrňach.  
  Všade bol smog a všetky budovy boli v špeciálnych 
kopuliach s čistým vzduchom. Za vzduch sa platilo 
podobne ako za plyn či vodu. Rodičia si uvedomili, že 
sú Vianoce až keď sa pozreli do interaktívneho 
kalendára. „Deti!“ zvolal otec, „viete, čo je dnes za 
deň?“ Deti neodpovedali, na čo bol otec zvyknutý, 
a tak pokračoval: „Dnes sú Vianoce!!“ Deti konečne 
zareagovali dvojhlasným: „Jupí!!!!“ Deti poprosili 
rodičov, aby im zaplatili guľovačku (ak sa nepamätáte 
prečo, začnite čítať odznova).  
  Po guľovačke sa vrátili a začali si otvárať všetky 
špeciálne darčeky pod stromčekom. 
 
 

VIANOCE BUDÚCNOSTI 
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Vargovič Boris (5.B) Vargovič Boris (5.B) 
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ŠŤASTNÝ ROK 2018 PLNÝ KRÁSNYCH ZÁŽITKOV VÁM PRAJE VAŠA REDAKCIA. 

PYTAGORIÁDA 
-školské kolo- 

3.ročník: 1.miesto –Erik Filipek 3.C 
               2.miesto – Timo Resek 3.C 
4.ročník: 1.miesto- Nina Doktorová 4.C 
               2.miesto- Šimon Ondruš 4.B 
5.ročník: 1.miesto -Igor Vargovič 5.B 
               2.miesto- Boris Vargovič 5.B 
               3.mieso -Tomáš Krajčovič 5.B 
6.ročník: 1.miesto- Martin Kianička 6.B 
7.ročník: 1.miesto- Ema Čudaiová 7.B 
               2.miesto – Lucia Mrázová 7.A 
8.ročník: 1.miesto – Michal Kišš 8.B 
                

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 
-školské kolo- 

kategória B: Matúš Puček 6.B – 1.miesto 

kategória A: Michal Kišš 8.B – 1.miesto 

                    Adam Krištof 8.B – 2.miesto 

Kategória B: Matúš Puček 6.B – 5.miesto 

Kategória A: Michal Kišš 8.B – 2.miesto 

                    Adam Krištof 8.B 

SOŠkársky päťboj 
-krajské kolo- 

Naši chlapci sa zúčastnili SOŠkárskeho 

päťboja, kde súťažili proti ďalším 12 

základným školám. Vybojovali nám 

krásne 5.miesto. Gratulujeme!!! 

8.-9-ročník: 

 Michal Kišš 8.B  

Adam Krištof 8.B  

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA  
-školské kolo- 

5.ročník: Igor Vargovič 5.B – 1.miesto 

               Martin Šifra 5.B – 2.miesto 

               Tomáš Krajčovič 5.B – 3.miesto 

 

6.ročník: Andrej Brokeš 6.A – 1.miesto 

               Tomáš Obdržal 6.B – 2.miesto 

               Janka Kalabová 6.B – 3.miesto 

 

7.ročník: Michal Kotrha 7.B – 1.miesto 

               Stanislav Kotrha  7.B – 2.miesto 

               Marek Križovský 7.B – 3.miesto 

 

8.ročník: Michal Kišš 8.B -1.miesto 

               Matej Urbánek 8.A -2.miesto 

               Ella Šujanová 8.A – 3.miesto 

 

9.ročník: Ema Lečková 9.B -1.miesto 

               Agáta Cellerová 9.B – 2.miesto 

               Dominik Cvik 9.A – 3.miesto 

  Dňa 6.12.2017 sa v športovej hale na Sihoti 
uskutočnil ďalší ročník futbalového turnaja 
pre žiakov 1.-3.ročníka ZŠ za účasti hráčov 
A-tímu pod názvom MikulAS cup. V 
spoločnosti Mikuláša a anjelov si zmerali sily 
žiaci z ôsmich trenčianskych škôl, kde sa naši 
žiaci umiestnili na perfektnom 3. mieste. 
GRATULUJEME!!! 

Technická súťaž – hrdina remesla 
 -krajské kolo- 

  Naši žiaci sa dňa 11.1.2018 zúčastnili 
krajského kola technickej súťaže - 
Hrdina remesla. Súťažili v dvoch 
kategóriách: Robotika a Ručné 
obrábanie kovov.  
  Výborne reprezentovali našu školu a 
Jaroslav Kačina získal 1. miesto v 
kategórii robotika. Blahoželáme!!! 


