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Brokešová Alžbeta (4.B), 

Holá Melissa (4.C) 

Koreňová Alica (4.B) 

Krokvičková Gabriela (4.B) 

Lamošová Pavlína (5.A) 

Mončeková Kira (5.A) 

Pavlovová Alexa (5.A) 

Vágová Karin (5.A) 

Vargovič Boris (5.B) 

Večerová Mária (5.B) 

 

 

 

 

Milí čitatelia! 
Druhé číslo tohto školského roku je tu! Prinášame vám 
pútavé čítanie – tvorbu našich žiakov a tiež  veľa zábavy 
na letné prázdninové  dni. S naším časopisom sa určite 
nebudete nudiť.  
Želáme vám, aby chvíle strávené s časopisom Záškoláčik 
boli tie najkrajšie, hlavne plné oddychu a pohody. 
                                                                  Vaša redakcia 

Mgr. Barbora Petrechová 

Sold (6.B) 
Jarošová (9.B) 
Cellerová (9.B) 
Lackovič (4.A) 
Kosa (4.A) 
Gabrhel (4.A) 
Helešová (9.A) 
Vanca(9.B) 
Činčalová (9.B) 
Kačina (9.B) 
Žatková (9.A) 
Modrocká (9.A) 
Schmidt (9.A) 
Kuciaková (8.B) 
Šuleková (8.B) 
Čudaiová (7.B) 
Slezáčková (7.A) 
Lee (4.B) 
Modrocký (4.B) 
Galanová (4.B) 
Rolníková (4.B) 
Keleši (4.B) 
Ondruš (4.B) 
Charastej (6.B) 
Kalabová (6.B) 
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Ani tento rok nebol výnimkou a 
my – siedmaci, sme sa zúčastnili 
týždenného lyžiarskeho výcviku. 
Spolu so svojimi lektormi 
lyžovania – našimi úžasnými 
učiteľmi,  sme brázdili svahy 
lyžiarskeho strediska v Jasnej. 
Počasie nám prialo na výbornú, a 
tak nám nič nebránilo 
vychutnávať si každý kúsok 
svahu „veľkými oblúčikmi.“ 
Po výdatnej lyžovačke sme sa 
každý večer zabávali, 
rozprávali, tancovali a, 
samozrejme, aj oddychovali. 
Pripravili sme pre vás výber 
tých najlepších fotografií, 
ktoré hovoria o tom, že na 
lyžiarskom výcviku nebola núdza 
o zábavu. Smiech sa niesol 
nielen z izby na izbu, ale po 
celom okolí nášho hotela.  
Lyžiarsky bol jednoducho 
úúúžasný a nezabudnuteľný!                                                                                  
Ďakujeme                 7.A a 7.B 

Neodmysliteľnou súčasťou Bezručky je 
organizovanie Valentínskeho 
florbalového turnaja. Žiaci si ľubovoľne 
zostavia tímy, ktoré si navzájom 
zmerajú sily. Víťazný tím si na záver 
turnaja zahrá s výberom učiteľov. 
Tohtoročným víťazným tímom boli 
IMADŽINAJ. Srdečne gratulujeme a 
tešíme sa na ďalší ročník turnaja.  
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 Ako sa dá realizovať 

zážitkové učenie v praxi 

predviedli žiaci ôsmych 

a deviatych ročníkov počas 

hodiny anglického jazyka.  

Deň palaciniek alebo Pancake 

Day bol v Británii v minulosti 

obdobím, kedy rodiny minuli 

zásoby mlieka a vajec 

predtým, ako sa začali 

postiť. V súčasnosti už ide 

skôr o zábavu a príležitosť 

vychutnať si túto obľúbenú 

špecialitu.  

 

 

 

 

 

Najznámejšou udalosťou v deň 

palaciniek je každoročne veľký 

palacinkový závod pri budovách 

parlamentu vo Westminstri, ale 

aj žiaci si ho užili, ako sa patrí! 

Vyskúšali hneď  niekoľko 

variantov tejto skvelej 

pochúťky, vrátane tradičnej 

anglickej, s citrónovou šťavou 

a cukrom. Už teraz sa tešia na 

ďalší ročník. Veď receptov 

majú v zálohe ešte 

dosť!                                        

                      Mgr. Vavríková 
 Mmm, to bude 
dobrota! 

Na hodinách anglického jazyka stíhame popri zážitkovom učení aj iné zaujímavé veci. Nedávno sme 
sa rozhodli napísať zopár myšlienok na tému „TRI ŽELANIA….“  a rozhodli sme sa, že sa s vami – 

čitateľmi Záškoláčika, o ne podelíme.  

Three wishes 

          If I met a goldfish I would wish for these 3 things:  

          At first I would wish everybody in our family had time to go on holiday all together. We don´t have 

to go far away, just be together, share experiences and laugh a lot. For me it´s so important to spend 

time with my relatives, because I see my sisters getting older and be away from home more often. 

I sometimes feel I am the only child it´s not a big fun with my parents. 

          My second wish  would be maybe a bit silly and ordinary. If I were 5 cm taller, the doors to the 

world would open for me. I could try many more modeling jobs, better agencies and travel to different 

countries. If this wish didn´t come true I wouldn´t be so sad, because it´s still possible to work in 

a modeling industry, but with fewer options. 

          The third wish is a quite general. I would live happy life, if my grandparents stayed here as long 

as it´s possible, my parents as well, my middle sister was more cheerful and happily finished the 

schooland, my eldest sister finally settled down and found a dream place to live. I just wish health and 

happiness for everyone.     

                    Viktória Balušíková, 9.B 
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Three wishes 
 

          I am not sure what would I wish If I had three wishes. It was difficult for me to choose something 

because I´m quite happy in my life. But not everyone around me. I wouls wish health for my closest 

family and friends.  

I have one friend and her mother is ill. She has cancer, unofortunately for the second time. Her mom is 

the most positive person I´ve ever met. She´s fighhting but she´s so weak. It´s horrible to see 

someone struggling with his own life. 

          I always think, when you have to choose between health, love and hapiness the correct answer 

is happiness. Because I think when you´re happy, you have to be healthy too. But that´s not true. You 

can see so many people who are ill but still more happy than healthy people. So my second wish 

would be happiness in my future. Happiness like good work which I will enjoy, lucky family and friends. 

Because mostly when people around you are happy you will be too.  

          And the third wish. That´s not too important thing but I would like to be succesfull in athletics this 

year. Maybe i tis my last year, because next I am going to a High School (really difficult High School) 

and I don´t know If I will have much time for it. I would like to do athletics for very long time but I know i 

tis only about me. Not about any wish. I will have to work hard. 

A few days after I wrote this text, my friend´s mom died. Yeah, the world can be really unfair and 

sometimes i tis not about you but about destiny. 

                       Agáta Cellerová, 9.B 

 

Three wishes 

 

          What would I wish for if I had three wishes? If you asked me this question 9 years ago, I would 

certainly answer that I wanted to be a mermaid, because I loved snorchling and breathing in the water 

would be my fullfilled dream; to have a dog (or any other animal except spider) and to ride a horse. 

But today, my anwer would be completely different.  

         If I had three wishes, I would use only one of them. It´s so strange, because many people would 

wish for another 100 or 1000 wishes, but my only wish would be to have the power to treat every living 

creature on this Earth.  

         Here´s the reason why: When you wish for something, you probably do it because it´s supposed 

to make you feel happy. But who´s really happy? I think that everyone has got something that makes 

him sad and three wishes aren´t enough to solve all of these problems, because there will be always 

something new to worry about. It´s also true that I could wish for a skydiving or freediving course to 

make me feel happy, but I think I could do it even without three wishes and the hapiness would be 

even bigger, If I got it because of my own effort.  

       I think the happiest person is the one, who can enjoy the happiness of the others. And if I could 

treat every person or animal, even those who doctors can´t, they would be happy and the smile on 

their face would make me happy. I could see it every day and this would be my eternal source of joy.  

                      Karolína Jarošová, 9.B 
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Každoročne sa materské školy so sídlom 
v Trenčíne zapájajú do výtvarnej súťaže a ani 
tento rok nebol výnimkou.  

Slávnostné oceňovanie víťazov sa uskutočnilo 
dňa 13.3.2018. Naši šikovní žiaci si pripravili pre 
škôlkarov krásne divadielko, zopár tančekov a 
piesní. Škôlkari mali možnosť dokonca vidieť 
našich flautistov, na ktorých sme právom hrdí, 
pretože ukázali, ako im to spolu krásne ladí.  

Spomedzi všetkých víťazných diel bolo jedno 
výtvarné dielo ohodnotené špeciálnou cenou, 
ktorú si pripravil náš tohtoročný hosť – Július 
Bruna. Pamätný portrét si odniesla Alicka 
..................... z MŠ .....................  

Gratulujeme a ďakujeme za krásne strávené 
popoludnie  

 

Július Bruna- náš tohtoročný hosť Písmenkovej víly je 
uznávaný architekt a umelec. Redakcii sa podarilo 
urobiť rozhovor exkluzívne pre časopis Záškoláčik, v 
ktorom sa dozviete viac o jeho živote či tvorbe. Preto 
neváhajte a čítajte ďalej… 

 
 
1.  Vieme o �9�i�V�� �æ�H ste  aj  architektom .                  
�0�i�W�H �E�O�L�æ�ä�L�H k maliarstvu  ���L �D�U�F�K�L�W�H�N�W�~�U�H�" 
 
- Maliarstvo je menej závislé  na spoločnosti ako 
architektúra. No, keď sa pýtate, k čomu mám 
bližšie, tak Vám prezradím jednu moju zásadu: 
Keď dlho robím jednu vec a začne ma unavovať, 
tak sa rýchlo vrátim k tej, čo ma unavovala 
predtým. A takto sa snažím činnosti striedať.  
 

 
2. �0�i�W�H �Q�H�M�D�N�p �V�N�~�V�H�Q�R�V�W�L s �S�U�i�F�R�X s �G�H�(�P�L�"  
 
-Ja konkrétne nie, no môj strýko Miroslav Cipár je 
maliar a ilustrátor a môj bratranec  Martin 
Kellenberger je tiež ilustrátor. Ilustrovali veľké 
množstvo knižiek pre deti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.  �ÿ�R je  zdrojom  �Y�D�ä�H�M tvorby?                          
Kde ���H�U�S�i�W�H �Q�i�P�H�W�\�"  
 
- Fakticky pre mňa je 
 inšpirujúce všetko naokolo, 
 čo sa hýbe a čo ma zaujme. 
 Sú to ľudia, krajina, fotky… 
 
 
4. Ako sa Vám pozdávala práca tohtoročného 
víťaza? Čo by ste na práci vyzdvihli? 
 
- Na práci by som vyzdvihol najmä to, že už na 
prvý pohľad som videl, že maľba by bola vhodnou 
ilustráciou do knižky.  
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2. Pri obedovaní v školskej jedálni sa žiaci 
rozprávajú.  

3. Po obede odchádzajú zo školskej jedálne a 
zrazu zbadali pootvorené tajomné dvere.  

4.  Odhodlali sa vstúpiť do “tajomnej komnaty“. 5. Rozhliadli sa po komnate, až zbadali niečo, čo im 
udrelo do očí. 

Určite ste sa aj vy v škole niekedy nudili. 
Prichytili ste pri myšlienke objavovať nové 
veci a túžili ste po dobrodružstve. Čo sa 
skrýva za všetkými tými zatvorenými 
dverami na celej Bezručke? Ste zvedaví? 
Vydajte sa spolu s nami objavovať zákutia 
školy a zažijeme malé dobrodružstvo   

1. Žiaci sa na vyučovaní ukrutne nudia. 

To je 
nudáááá 

Už nech 
som doma! 

Pozrite, 
tie dvere! 

Nikdy som ich  
nevidel otvorené! 

Neviem, či 
môžeme, ale 

ideme! 
Myslíte, že 
môžeme dnu? 

Ja som zvedavý, 
čo tam je. 

Vidíte to  
čo ja?  

Myslím, že áno!  
Čo to môže byť? 

Účinkujúci:  

Boris Vargovič 

Mária Večerová 

Melissa Holá 

Alica Koreňová 

Gabriela Krokvičková 

Brokešová Alžbeta 

 
 

Všade na školách majú 
všelijaké kauzy, len u nás 

sa nič nedeje. 

Chcelo by to 
nejaké vzrúšo! 
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7. Ihneď spoznali, že je to čaša Petra Bezruča.  6.  Po dlhom pozorovaní sa rozhodli vziať vzácnu 
lesklú čašu do rúk. 

10. Po prečítaní im veru nebolo všetko jedno. 

9. 

 11. Dali odkaz späť do čaše, vyšli von z 
tajomnej komnaty a dvere sa za nimi zabuchli na 
dlhé roky. 

8. V čaši Petra Bezruča našli niečo, čo ich veľmi 
zaujalo. 

9. Prečítali si, čo im patrón ich školy odkázal.  

Vidíte, ako sa 
leskne? Určite 
je veľmi vzácny. 

Pozrite, som 
hotový!  

Viete, kto to je? 

Jasné! Patrón 
našej školy 

Peter Bezruč. 

Niečo je 
dnu! 

Prečítaj to, 
horím 

zvedavosťou. 

On nám normálne 
zanechal odkaz! 

Mali by sme to 
povedať všetkým 

a začať podľa 
toho makať! 

Musíme to uchovať pre 
ďalších žiakov. Možno 

to o niekoľko rokov 
zase niekto nájde. 
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 Pani učiteľky zorganizovali pre žiakov 5. ročníka exkurziu na hrad Budatín v Žiline. Tu  si 
pozreli krásnu výstavu drotárstva a dozvedeli sa viac o histórii blízkeho regiónu a potešili sa 
nádherným výhľadom z veže hradu. Prostredníctvom digitálnej prednášky im biológ prezentoval 
život živočíchov Slovenska. V nádhernom parku sa zrelaxovali a cestou späť navštívili unikátny 
Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej. Z výletu si priniesli množstvo vedomostí, zážitkov a 
suvenírov. 
 

Dňa 5.6.2018 naši klubáci 
prejavili svoju kreativitu a 
pustili sa do maľovania na 
chodník. Hneď bol školský 
dvor pestrejší a veselší. 
Škoda, že na druhý deň 
pršalo a výtvory našich detí 
sa pominuli. Ešteže sme to 
stihli všetko 
zdokumentovať, a tým sa 
nám podarilo podeliť sa aj s 
vami, naši milí čitatelia, o 
krásne maľby. Veď uznajte 
sami.  
                       Bc. Grežďová 
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Pomôžeš mi, 
prosím, nájsť cestu 

ku kostičke? 

Vyfarbi si obrázok podľa pokynov:  
0- šedá 2-modrá 
1- žltá 3-zelená 

S U D O K U 

Pokús sa čo 
najpresnejšie 

dokresliť druhú 
polovicu obrázka. 

Aké číslo sa skrýva pod zaparkovaným autom? 

Skús si otočiť obrázok 
hore nohami a prídeš na to. Mária Večerová, 5.B 

Mária Večerová, 5.B 



* naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * 
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Zafírová noc  
 

      „Obraz! Niekto ukradol obraz!“ kričala upratovačka. Ráno pred otvorením múzea zavolala 
policajtom, že sa stratil obraz Zafírovej noci. O pár minút prišli policajti a spolu s nimi aj detektív 
Classic.  

      Detektív zhromaždil všetkých podozrivých: upratovačku, ktorá zistila, že obraz chýba; 
predavačku, ktorá práve prišla do roboty a strážnika, ktorý tu bol celú noc. Detektív si všetkých 
prezrie a spýta sa: „Tak, kto sa teda prizná?“ Čakal. Nikto sa neozval. Prišiel k upratovačke a spýtal 
sa: „Kde ste boli pred hodinou?“ „Pred hodinou som upratovala miestnosť so šperkami. Potom som 
išla do miestnosti s obrazmi a zbadala som, že Zafírová noc je preč. Tak som zavolala strážnika 
a políciu.“ „A čo vy?“ podozrievavo si detektív prezrel strážnika. „Ja som chodil cez miestnosti 
a dával som pozor, keď som začul krik. Hneď som bežal cez miestnosť so starovekými zbraňami, 
okolo vchodu do múzea a bufetu. Potom som našiel upratovačku. „Stretli ste niekoho?“ spýtal sa 
Classic. „Nie, nikoho,“ odpovedal strážnik presvedčene. „A kde ste boli vy?“ otočil sa na 
predavačku. „Bola som v bufete. Vykladala som tovar, “ odpovedala predavačka, ale zdalo sa, že si 
tým nie je až taká istá. „Máme zlodeja,“ oznámil detektív a ukázal na predavačku. Predavačka bola 
taká prekvapená, že sa ani nestihla brániť, keď ju chytili dvaja policajti. „Ako ste to zistili?“ 
spýtala sa. „Pán strážnik povedal, že keď bežal k upratovačke, nikoho nestretol. Vy ste povedali, že 
ste vykladali tovar a navyše, zachytili vás bezpečnostné kamery.“ „Kamery? Vy tu máte kamery?“ 
čudovala sa predavačka, pretože si žiadne nevšimla. „Samozrejme, čo by sme to boli za múzeum,“ 
odpovedal strážnik.  

      A kde je obraz? Obraz sa našiel a predavačka išla do väzenia. Detektív Classic bol šťastný, 
pretože sa mu podarilo vyriešiť ďalší prípad.  

     Lucia Slezáčková, 7.A 

 

Voľnosť bráne peňazí 
 

         Prechádzala som sa po ulici. Tma, temnota, noc, človek. Tma, temnota, noc, človek. „Aaauuuu!“ 
stĺp. Takto to šlo asi desať minút. Potom som zazrela nečakaný jav, ktorý vôbec nezapadal do 
mojej postupnosti. 
         Človek, človek a človek. Zaostrila som zrak. Z bankomatu sa sypala kopa peňazí. Chcela som 
ísť bližšie, ale niečo mi to nedovoľovalo. Tí dvaja mali malé vrecká, do ktorých si dávali peniaze. 
Tak a tu niečo nesedelo. Keby som ja išla na bankovú lúpež, zobrala by som kamión. Dva, tri! 
Desať!!! Určite by som nešla absolútne nepripravená, bez zamaskovania či náradia. Navyše toto 
miesto nebolo ani v rohu, iba tak voľne umiestnený automat na obzvlášť viditeľnom mieste. Strávila 
som tu celú noc. Chlapov som pozorovala a nenapadlo mi ani len zavolať kolegov. Pred svitaním som 
zašla na verejné WC. No a... nikto nepýtal peniaze. Naozaj! Nevyhukovala tam žiadna otravná tetka, 
že: “Heeeeej, tridsať centov!“ Nie, že by mi to prekážalo, to vôbec, ale...ale. Vybavila som tu celú 
rannú hygienu a šla na lov ďalších zločincov. Celý deň prebehol normálne, až na jednu vec.  Nikomu 
nič nechýbalo, všetci boli šťastní, všade prázdno, až na jedno miesto. Bankomat. Úprimne, neviem 
prečo všetci vyberajú peniaze v polovici júna. Ako jediný možný dôvod prichádzala do úvahy 
dovolenka, keďže Vianoce sú ešte ďaleko. My, kriminálni policajti, niekedy naozaj rozmýšľame nad 
zvláštnymi vecami. Ďalší deň boli všetky obchody prázdne, tovar vykúpený, no proste prázdne 
budovy. Obyčajný človek odíde a po zvyšok dňa nadáva, akú má smolu. Každopádne, niekedy by som 
k nim tiež chcela patriť. Mne sa však začínajú tvoriť veľké súvislosti. Lúpež, rada, prázdnota. 
Zapísala som si do svojho poznámkového bloku. Večer, presne o 23:45, som sa pobrala k bankomatu. 
Vložila som kartu, naťukala som svoj pin, chcela 10 eur, vybrala ich, a nič zvláštne sa nedialo. Vtedy 
som ešte ani netušila, že počas dňa svojej dovolenky vyriešim svoj životný prípad. S mojou 3-
ročnou dcérkou som šla vybrať peniaze. Počas mojej nepozornosti, za vyberania karty, stihla Mia 
naťukať nejaké číslo a bankomat vyhodil balík 500-eurových bankoviek s hrúbkou 18,4 cm. Vôbec si 
nevymýšľam. Čistá realita. Tento bankomat sme samozrejme, okamžite zablokovali, aj keď je 
pravda, že ľudí sme tým asi veľmi nepotešili.  
 Cítim sa super. Zarobím, vyriešim, zarobím. Áno, presne tak. Tento prípad je (aj 
vďaka Miinej pomoci) definitívne uzatvorený. Otázkou zostáva iba to, akým spôsobom sa bankomat 
uvoľnil, odblokoval, alebo bol pokazený už predtým a pokazeným aj ostal. 
 
                       Ema Čudaiová, 7.B 
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     Dňa 3.5.2018 sme sa triedy 6.A a 6.B 
vybrali do Prírodovedného a Dopravného 
múzea v Bratislave. Ale poďme pekne 
poporiadku. 
     Nasadli sme do autobusu a ako už môžete 
tušiť, nikto sa nenudil. Ani sme sa nenazdali 
a už sme boli v Bratislave. Ako prvé sme šli 
navštíviť spomínané Prírodovedné múzeum, 
v ktorom sme mali možnosť vidieť veľké 
množstvo zaujímavých vecí. Ku 
najzaujímavejším kúskom patrila lebka ženy, 
žraločie zuby, vypchatá žirafa či vtáčiky.    
Samozrejme, nesmú chýbať ani pavúky. Po 
prehliadke múzea sme mali obednú – pre 
dievčatá nákupnú prestávku v obchodnom 
centre. Najedení sme ďalej šli navštíviť raj 
pre chlapcov - Dopravné múzeum. Boli tam 
vystavené autá z minulosti a našli sa tam aj 
motorky.  
     Neviem ako pre ostatných, ale pre mňa 
bola najlepšia cesta späť do Trenčína. 
Myslím, že pre pani učiteľky a pána 
autobusára až tak nie, pretože sme robili 
poriadny krik. Bol to pekný výlet, už teraz sa 
teším na ďalší. Ďakujeme!  
 
                                     Noemi Charastej, 6.B  
 

1. Bezručka 
2. prázky 
3. vysvečko 
4. slnko 
5. beach 
6. dovolenka 
7. začni 
8. zebra 

 
 
 

9. bazén 
10. lietať 
11. hotel 
12. sny 
13. tábor 
14. let 
15. vlak 
16. leto 

TAJNIČKA: 
_ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _, _ _ _ _  
_ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Janka Kalabová, 6.B 

T 
A 
J 
N 
I 
Č 
K 
A 

T 
A 
J 
N 
I 
Č 
K 
A 
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          Posledný aprílový týždeň u štvrtákov nebol obyčajným školským týždňom. Prebehol 
netradične a bol plný zážitkov. V pondelok ráno pani triedne učiteľky na prvej hodine 
vyhlásili, že začína Týždeň zdravého životného štýlu, ktorý sa bude niesť v znamení hesla: 
POĎME ŽIŤ ZDRAVŠIE.  

         Hneď v pondelok sme hľadali vo svojich hlavách, v múdrych knihách i na internete 
všetky možné aj nemožné informácie na túto tému. Na konci tohto informačného dňa sme už 
vedeli, čo všetko treba robiť, aby sme mohli o sebe povedať, že žijeme zdravšie.    

          V utorok sme sa venovali zdravej výžive, lebo pestrá a vyvážená  strava je zdrojom 
zdravia a krásy. Pripravovali sme zeleninové taniere a tuniakovú nátierku, ktorú sme potom 
zjedli s celozrnným chlebíkom. Bola to dobrôtka, niektorí si dali aj 5-krát. Veď bolo treba 
doplniť energiu po ťažkej práci. Niektorým pri čistení a krájaní tiekol pot, dokonca jednému 
aj kvapky krvi. 

          V stredu sme sa venovali, naopak, tomu, čo sa robiť nemá, ak chceme byť zdraví. Prišla 
za nami jedna teta a porozprávala nám o škodlivých látkach ako alkohol, cigarety, drogy 
a o ich zlom dopade na naše zdravie. 

          Vo štvrtok bol naším heslom – Pohyb. Pretože zdravé cvičenie veľmi prispieva k zdraviu 
človeka, od rána sme v telocvični cvičili, až sme sa spotili. Dali sme si kruhový tréning. 
Skákali sme, behali, nosili, hádzali, kotúľali, triafali.... Bolo to super. Napriek tomu, že nás 
bolo v telocvični viac ako  šesťdesiat, skoro vôbec sme nerozprávali. Zato zadýchaní sme boli 
riadne. Potom sme sa vybrali ešte na prechádzku popod Brezinu, aby sme nabrali do pľúc aj 
veľa kyslíka. 

          V posledný deň sme relaxovali, lebo duševná pohoda a veselá myseľ je kľúčom 
k dobrému zdraviu. Samozrejme, že sme sa len tak nepovaľovali v laviciach. Vybrali sme sa do 
knižnice, kde si pre nás tety pripravili ešte ďalšie zaujímavé novinky, hádanky, príbehy 
a rozprávky na tému zdravého životného štýlu. 

          Bol to dlhý týždeň plný aktivít, ktoré sa nám páčili. Veľa sme sa dozvedeli, ale 
uvedomili sme si najmä to, že svoje zdravie máme vo svojich vlastných rukách.            4.B 

 

       

 
UŽ MI TEČÚ 

 SLINKY, NA 

 KUS RYBACINKY  
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 D vitamín pomáha  
našim kostiam rásť, 

aj ja chcem tak vysoko 
do neba narásť.  

Mám rada celozrnný   
upečený chlieb, 

hneď si ho na tabuľku 
super jedál lep! 

 
          Alica Koreňová, 4.B 

 

Ovocie a zelenina 
to je moja špecialita. 
Každé ráno si ju dám,  
potom sa už hrám a hrám. 
 
Plávať, behať oplatí sa,  
potom zdravo nasýtim sa.  
Lenivieť sa neoplatí,  
každý na to raz doplatí. 
 
Vodu treba piť,  
ak chceš zdravý byť.  
Kvalitný aj spánok treba,  
budem čerstvý ako ryba. 
 
 
 
 
 
 
 

Čerstvý vzduch nám treba,  
mám rada trebárs i chleba.  
Veď je veľmi zdravý, 
vyrastú nám svaly.  
 
Ak chcem zdravý byť,  
nemusím sa biť.  
Zdravý životný štýl mám  
veľmi dobre sa ja mám. 
 
                   Anabelle Lee, 4.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musím vodu piť,  
aby som zdravý mohol byť. 

Keď veľa behám,  
tuk v bruchu nemám. 

Keď každý deň zeleninu jem, 
zdravo sa stále stravujem. 

 
                        Ján Modrocký, 4.B 

 

Nechcem byť stará, 
Len zdravá a hravá. 

Nechcem telku,  
len byť vonku. 
Jablko si dám, 

          veľkú radosť mám.   
Celozrnný chlieb, 

nervy posilní mi hneď. 
Zelenina farebná, 
vitamínov veľa má. 

Vitamíny potrebujem, 
hneď ich aj ja spotrebujem. 

Je to super deň, 
lepší než ten peň.  

 
                    Karolína Rolníková, 4.B 

 

Cvičím, cvičím raz, dva, tri,                         
už mám svaly po Tatry. 
Cvičenie je dobrá vec,                                  
nieže budeš lenivec.   
  
Športujem a plávam,    
aj rukami mávam.  
Behám, skáčem ako besný,  
raz mi bude patriť vesmír. 
                                                                         
Budem zdravý ako ryba,                             
veď mi tu už nič nechýba. 
Mám už zdravé telo,  
všetko zvládnem smelo. 

Ovocie a zelenina, 
vitamín C vo vnútri má. 
Imunitu posilní mi, 
zdravé jedlá prospejú mi. 
  
A keď budem veľa piť, 
budem ešte dlho žiť. 
A keď budem zdravo jesť, 
dokážem aj sveter pliesť. 
 
            Kristína Galanová, 4.B 

Oddnes jem len 
zdravo, 

urobím to hravo. 
Budem cvičiť, skákať, 

nebudem to flákať. 
  

Dám telu čo 
potrebuje, 

Všetko, čo si 
vyžaduje. 

Všetky zdravé veci, 
nech tak spravia 

všetci! 
 

          Martin Keleši, 4.B 
 

Zdravý duch a zdravé telo, 
do športu sa dajme smelo. 
Nikto nemá doma sedieť, 
teraz to už budem vedieť. 
Vonku dlhšie musím byť, 

moje telo bude žiť. 
 

                       Šimon Ondruš, 4.B 
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Na Bezručke to opäť žilo! V piatok 8.6.2018 sa brány 
našej školy otvorili pre všetkých nadšených priaznivcov 
školy. Pán riaditeľ slávnostne otvoril podujatie ŠESTKA 
DEŤOM. Hneď po úvodných slovách pána riaditeľa 
odštartoval program, ktorý si pripravili žiaci našej školy v 
spolupráci s pani učiteľkami. Bohatý program na javisku 
otvorili druháci s piesňou, ktorú venovali všetkým, ktorí 
túžili po nových zážitkoch. Program bol plný speváckych, 
tanečných, hudobných a dokonca aj dramatických 
výkonov.  

Počas programu si deti 
mohli  odskočiť k rôznym 
atrakciám, ktoré boli 
rozmiestnené po celom 
areály školy. Vyšantiť sa 
mohli na nafukovacej 
šmykľavke, lezeckej stene 
a zdolávali vlny vo vodných 
bublinách.. Medzitým naši 
šikovní telocvikári 
pripravili pre žiakov 
trojboj, kde každý, kto mal 
chuť športovať, si mohol 
overiť svoje športové 
danosti a zapojiť sa tak do 
súťaže o zaujímavé ceny. 

V ringu bojovali proti 
sebe gladiátori, ktorí 
silou nešetrili a svojho 
súpera položili na 
lopatky. Najlepší a 
najsilnejší gladiátori 
boli ocenení.  
Tanečná skupina 
Colorado roztancovala 
celý areál školy. 
Dokonca prebiehala aj 
škola tanca a každý, 
kto mal chuť, sa mohol 
naučiť zopár country 
tanečných krokov.  
Od zábavy si mohli 
všetci odskočiť  do 
bufetu občerstviť sa a 
pochutnať si aj na 
cukrovej vate či iných 
dobrotách.  
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Žiaci mali možnosť prostredníctvom virtuálnej reality 
preniesť sa do virtuálneho sveta a zažiť skutočný 
adrenalín. Niektorí sa odhodlali skočiť z  mrakodrapu a 
tí menej odvážni spoznávali podmorský svet.  
Maľovanie na tvár od našich pani vychovávateliek si 
nenechali ujsť ani malí, ani veľkí návštevníci.  

Keď sa schyľovalo k večeru, školský dvor 
sa premenil na festival pod holým nebom. 
Milovníci hudby si mohli prísť na svoje so 
skupinami Hash a Dríst. Hudba, spev a 
príjemná atmosféra sa niesla po celom 
Trenčíne. 

Naši šikovní deviataci 
spolu s pani učiteľkami a 
kuchárkami celý deň 
varili pre návštevníkov 
podujatia guláš. Hladoši 
si tak mohli prísť na 
svoje, pretože musíme 
uznať, že sa im vydaril 
na jednotku.  

Šťastie, ktoré vyžarovalo z tváričiek našich detí dokazovalo, 
že aj tento ročník podujatia ŠESTKA DEŤOM môžeme 
považovať za úspešný. 
Areál školy všetci opustili plní zážitkov, s úsmevom na tvári a 
brány školy sa zatvorili v neskorých večerných hodinách. 
Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa opäť o rok.  
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Túto školu navštevujem už deviaty rok a 
blíži sa tomu koniec. Toto úžasné miesto 
je miesto plné spomienok na detstvo, na 
minulosť, na detské hry, ktoré sme sa 
hrali ako malí. Možno vám to teraz príde 
zvláštne, ale toto je továreň. Aby táto 
továreň stále rástla, potrebuje vás, deti. 
Deti, ktoré si tu vytvárajú nové 
priateľstvá, nové zážitky, nové skúšky 
životom a dostávajú nové informácie, 
ktoré sú potrebné pre budúcnosť. 
Decká, užívajte si školu a vytvárajte si 
nové zážitky, na ktorých sa budete 
smiať, keď budete starší.  
    Veronika Helešová, 9.A 

Hoci do školy chodím už 9 rokov, až tento rok som 
si uvedomila, aké dôležité a potrebné sú poznatky 
zo školy v reálnom živote. Väčšinou, keď som sa 
učila, tak som si myslela, že tieto veci nikdy 
nevyužijem. Načo by som k životu potrebovala 
vedieť značky chemických prvkov a výpočet 
koncentrácie, ak by som ďalej neštudovala 
povolanie,  v ktorom by som to využila? Zistila som, 
že to význam rozhodne má a stretávame sa s ním v 
každodennom živote. Už len hnojenie rastlín, ak 
nejaké pestujete, či už v kvetináči, alebo v akváriu. 
Náročným akvarijným rastlinám potrebujete dodať 
tie prvky, ktoré potrebujú a ak tie prvky 
nepoznáte, je to ťažšie. Najlepším príkladom na 
využitie vzdelania v praxi je pravdepodobne 
pravopis. Napríklad, keď si prečítate niektoré 
komentáre na sociálnych sieťach a vidíte, ako 
niekto napísal „múdry ľudia,“ dvíha sa vám žalúdok a 
mienka o inteligencii jedinca značne klesá. Určite 
by ste tak skončiť nechceli. Týmto všetkým vám 
chcem povedať, že sa nemáte učiť len pre dobré 
známky, ale najmä pre seba a pre to, aby ste získali 
možnosti robiť to, čo vás baví, a aby ste sa vedeli 
orientovať v širokom okruhu záujmov.  
                      Karolína Jarošová, 9.B  

Ubehlo to a ani neviem ako. Všetky tie 
naše spoločné roky sa mi tratia z 
dohľadu. Niekedy veselé, radostné, ba 
raz aj strápené, búrlivé. Netreba sa 
hanbiť ani báť. Čaká na teba fúra úloh, 
učenia a trápenia, no spolu s týmito 
povinnosťami zažiješ veľa bláznivých 
zážitkov, na ktoré nikdy nezabudneš. 
Určite budú okolnosti, ktoré ohundreš, 
budeš nad tým vešať hlavu. Nečakaj, že 
sa ti všetko hneď podarí. Musíš sa 
vzoprieť a byť vytrvalý. Uži si týchto 9 
dobrodružných rokov a v budúcnosti 
budeš na seba hrdý. Je len ta tebe, ako 
prežiješ tento drahocenný čas.  
       Rachel Činčalová, 9.B 

Tak a je to tu. Koniec deviateho ročníka. Deväť rokov 
ubehlo ako voda. Ani som sa nenazdal a  už mi ostávajú 
posledné chvíle na mojej prvej škole. Zažil som tu 
veľa pekných, ale aj veľa ťažkých chvíľ. Keď sa však 
na ne teraz spätne pozerám, na všetky spomínam s 
úsmevom. Bolo to úžasné! Užite si základku, nech na 
ňu aj vy môžete spomínať v dobrom.  
             Ivan Vanca, 9.B 

Neberte život príliš vážne. Aj tak z neho 
nevyviaznete živý.  

           Jaroslav Kačina slovami českého komika 

Keď niečo neviete, niečomu 
nerozumiete, alebo vám jednoducho nie 
je niečo jasné, pýtajte sa!!! Jediná 
cesta, ktorou sa niečo naučíte, niečo 
zistíte, je pýtanie sa. Klaďte otázky a 
určite sa nájde niekto, kto pre vás bude 
mať odpoveď. Či už to bude učiteľ, 
učiteľka, rodič alebo aj váš kamarát.  
                                   Lina Schmidt, 9.A 
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V predchádzajúcom čísle Záškoláčika naša 
redakcia pre vás pripravila VEĽKÚ ČITATEĽSKÚ 
SÚŤAŽ, do ktorej sa zapojilo veľké množstvo z 
vás. Mali ste možnosť hrať o skutočne zaujímavé 
ceny. Jedinou vašou úlohou bolo spočítať koľko 
slniečok        sa nachádzalo v predchádzajúcom 
čísle Záškoláčika. Správnou odpoveďou bolo číslo 
18. Tí z vás, ktorí odpovedali správne a vhodili 
lístok so svojím menom, triedou a správnou 
odpoveďou do osudia, boli zaradení do žrebovania.  
Redakčná rada následne náhodným výberom 
vyžrebovala  až troch výhercov, ktorými sú: 

1. Sofia Holíčková 

2. Veronika Sobková 

3. Lilien Vicenová 

Výhercom gratulujeme a zároveň ďakujeme 
všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže. 
Nemusíte byť smutní, pretože už teraz pre vás 
pripravujeme ďalšiu čitateľskú súťaž o kráááásne 
ceny.  

Milí žiaci!  

 

Už nastal ten pravý čas,  

keď my, deviataci, opúšťame vás.  

Každý si vybral predsa vlastnú cestu, 

tak, ako ženích svoju nevestu. 

 

Učili sme sa čítať, písať počítať,  

aby sme si mohli z toho do života niečo vziať.  

Pôjdeme na stredné školy a povieme si: 

„Ej, ale na základke na nás dobrí boli.“ 

 

Bude nám za vami veľmi smutno,  

veď predsa urobili ste pre nás všetko.  

Takže lúčime sa my tu s vami,  

nech sa vám tu pekne darí! 

                                        

               Ľudmila Žatková, 9.A 

S blížiacim sa koncom nášho posledného ročníka 
si všetci uvedomujeme dôležitosť vzdelania. V 
súčasnom svete sa bez kvalitného vzdelania 
nikam nedostaneme. Učíme sa stále a je to pre 
nás prirodzený proces. Tak, ako sme sa učili 
chodiť, rozprávať, učili sme sa aj premýšľať.  

Po nástupe do školy sme rozvíjali všetky tieto 
veci – bola to cesta plná úsilia, učenia, testov. 
Teraz nám už nerobí problém vypočítať rovnicu 
ani vysvetliť Archimedov zákon. Vieme kriticky 
myslieť a prehodnotiť danú situáciu. V angličtine 
dokážeme viesť aj náročnejšiu konverzáciu. Toto 
všetko sme sa naučili počas deviatich rokov a 
čaká nás viac. Naučíme sa niečo nové a ďalej 
budeme rozvíjať naše doterajšie vedomosti.  

Čaká nás ešte dlhá cesta, ale pevne verím, že 
vzdelanie, ktoré sme doposiaľ nadobudli, nám 
poskytne pevný základ, na ktorom sa bude dať 
stavať – osvojovať si ďalšie vedomosti.  

             Veronika Modrocká , 9.A 
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OLYMPIÁDA- NEMECKÝ JAZYK 

1.miesto- Viktória Balušíková 9.B 
2.miesto- Ema Lečková  9.A 
3.miesto- Nina Mikitová 8.A 
                Emma Plíhalová 8.B 

OLYMPIÁDA – ANGLICKÝ JAZYK  
             -školské kolo- 
 

kategória A 1.miesto – Kristián Filimpocher 6.A 
                   2.miesto – Daša Čechovská 7.B 
                   3.miesto – Lucia Mrázová 7.A 
                                    Emma Žáčiková 7.A 
                                    Zara Demitrová 7.B 
 
kategória B 1.miesto – Roman Glončák 9.B 
                   2.miesto – Eva Hanková 8.A 
                   3.miesto – Jaroslav Kačina  9.A 
 
kategória C 1.miesto – Vanda Podoláková 7.A 

OLYMPIÁDA – ANGLICKÝ JAZYK  
              -okresné kolo- 

Kategória A 2.miesto - Kristián Filimpocher  6.A 

Kategória B 4. miesto – Roman Glončák  9.B  

OLYMPIÁDA – SLOVENSKÝ JAZYK 
              -školské kolo- 

1.miesto - Viktória Balušíková 9.B 
2.Miesto – Laura Stropková 8.B 
3.Miesto – Karolína Jarošová 9.B 
                 Katarína Kudělková 8.A 
                 Michal Kišš 8.B 

OLYMPIÁDA – SLOVENSKÝ JAZYK 
           -okresné kolo- 

Viktória Balušíková 9.B – 4.miesto 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠKOLSKÉ KOLO 

2.kat.  POÉZIA  1.miesto – Nikola Nemšáková 6.B 

                          2.miesto – Boris Vargovič 5.B 

                          3.miesto – Alexandra Bočáková 5.A 

2.kat. PRÓZA     1.miesto – Jonáš Sládek 6.A 

                          2.miesto - Laura Mikušková 6.A 

                          3. miesto - Ela Lauková 6.A 

3.kat POÉZIA    2.miesto – Sofia Mudranincová 8.B 

3.kat PRÓZA      1.miesto – Veronika Sobková 7.B 

                          2.miesto – Ema Čudaiová 7.B 

                          3. miesto -  Daša Čechovská 7.B 

 

 

             

 

Výtvarná súťaž – Príroda, životné prostredie a deti  

Emka Zbýňovcová z 
3.B triedy sa zapojila 
do regionálnej 
súťaže a jej práca 
bola ocenená vecnou 
cenou. Gratulujeme! 

Krásne 2.miesto vybojovali títo žiaci: 
Forouhar Samir,Jurák Marek,Kontrová Lola 

Fanny,Lackovič Alexander,Malík Lukáš,Murín 
Michal,Obeda Oliver,Pastva 

Sebastián,Straková Hana,Žáčik Eliáš 

McDonald’s Cup 

V Dubnici nad Váhom našu školu 
reprezentovali v behu na 60m:   
            Zara Demitrová 7.B – 1.miesto  
            Martin Varhaník 6.A – 2.miesto 
            Ema Čudaiová 7.B – 3.miesto 

ĽAHKÁ ATLETIKA- OKRESNÉ KOLO 

Beh na 60m – Agáta Cellerová – 3.miesto 
Štafeta 4x60m – 2.miesto: Cellerová 
                                           Čudaiová 

                                             Demitrová 
                                           Lečková 

Celkovo dievčatá obsadili medailové 3. miesto. 
BLAHOŽELÁME!!! 


