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Batková Dominika (4.A), 

Jakovlevová Nina (4.A) 

Kondrlová Natália (4.A) 

Senešiová Lea (4.A) 

Pastva Samuel  (8.B) 

Stanislav Kotrha (8.A) 

 

 
 

 

Milí čitatelia! 
Ani sme sa nenazdali a ďalšie číslo obľúbeného 
časopisu a spoločníka na voľné chvíle je tu. Dúfame, 
že sa tešíte a prajeme vám, aby ste sa pri čítaní 
nielen zabavili, ale tiež preniesli spolu s nami do 
sveta Bezručky.       
                                                        Vaša redakcia 

Mgr. Barbora Petrechová 

Sollár Jakub (6.B) 

Kišš Samuel (6.A) 

Kišš Michal (9.B) 

Čudaiová Ema (8.B) 

Čechovská Daša (8.B) 

Luokkanen Sarah (8.B) 

Bakayová Katarína (8.B) 

Heleš Michal (7.B) 

Kalabová Janka (7.B) 

Medveď Jakub (7.B) 

Podoláková Vanda (8.A) 

Mgr. Čudaiová  

Mgr. Pomajbová  

Mgr. Vavríková  

Mgr. Kiššová  

Mgr. Reháková Gajdúšková 

Mgr. Lubjáková 



  * v škole to žije  * v škole to žije* v škole to žije* v škole to žije* 
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 A opäť sa nám začal nový 
školský rok. Pre niekoho znamená 
veľa. Hlavne pre našich 
prváčikov, ktorí sa konečne 
dočkali a prekročili prah našej 
školy. So svojimi pani učiteľkami 
sa naučia zvládať všetko ľahšie, 
naučia sa písať, čítať a tiež na 
nich čakajú nové priateľstvá, 
zážitky, skúsenosti a mnoho 
krásnych chvíľ v kolektíve 
Bezručky.  
  Plní nadšenia a možno aj trošku 
s obavami nastúpili do nového 
školského roka aj naši deviataci. 
Čaká ich totiž náročný rok, kedy 
si otestujú svoje vedomosti  a 
budú sa uchádzať o miesta na 
rôznych stredných školách. 
Všetkým žiakom držíme palce a 
prajeme krásny a úspešný nový 
školský rok 2018/2019.  

Žiaci 9.A a 9.B už tradične privítali nových prváčikov a 
popriali im mnoho úspechov. 

Spoločná fotka s pani učiteľkou Mgr. Ivanovičovou, 
 s ktorou začínali svoje školské dni. 

V školskom klube detí 
bolo hneď na začiatku 
roka veselo. Zo školského 
dvora sa ozýval smiech a 
nadšenie na tváričkách 
prvákov bolo obrovské. 
Pani vychovávateľky si 
totiž pre nich pripravili 
obrovské prekvapenie a 
spolu so štvrtákmi 
zorganizovali „uvítaciu 
párty“. Celé popoludnie 
spoločne súťažili, 
zabávali a smiali sa.    
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Žiaci tretieho ročníka sa v termíne od 17. 
do 21. septembra 2018 zúčastnili školy 
v prírode v krásnom prostredí na Homôlke.  
Skvelé zážitky z výletov a súťaží 
umocňovalo nádherné, ešte letné počasie. 
Deti celý týždeň bez rodičov zvládli na 
jednotku. Ani sa nenazdali a bol piatok.  
Mnohí by si pobyt radi predĺžili, ale to, 
žiaľ, nešlo. Mali predsa pred sebou všetky 
školské povinnosti tretej triedy. 

Mmmmmm, to boli 
špagety!!! 

Mňaaaam…. 

Zoznámili sa s objektmi ľudovej architektúry v 
Čičmanoch, kde navštívili aj miestne múzeum.  
Pani sprievodkyňa ich bližšie oboznámila s tajomstvami, 
ktoré ukrývali typické čičmianske domčeky. Ľudové 
vzory na chalúpkach našich tretiakov zaujali natoľko, 
že sa rozhodli ich využiť aj v nasledujúcej aktivite.  
Po príchode na chatu sa všetci pustili do maľovania 
tričiek, ktoré si vyzdobili ľudovými vzormi. Takto si 
vytvorili krásnu spomienku na nezabudnuteľnú školu v   
prírode.              

Kým mi špekačku 
opečú, prečítam 

si ešte 
Záškoláčika. 
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  V jeden krásny jesenný deň sme sa spolu 
s pani učiteľkami vybrali na exkurziu do 
Hvezdárne v Hlohovci. Po ceste sme sa 
zastavili na prehliadku parku miniatúr, 
ktorý sa nachádza pod holým nebom 
priamo v obci Podolie. V tomto parku sú 
vystavené rôzne hrady, zámky, kostolíky 
alebo rodné domy známych osobností 
Slovenska. Od pani sprievodkyne sme sa 
dozvedeli veľké množstvo informácií  
o tom, ako sa stavajú takéto maniatúry  
a rôzne zaujímavosti a  pikošky. Po 
prehliadke všetkých miniatúr sme si 
zakúpili malé suveníry a posilnili sme sa, 
pretože nás čakala ešte cesta do 
Hlohovca. Cesta ušla celkom rýchlo a pán 
autobusár nás vysadil priamo pred 
hvezdárňou, kde nás čakala milá pani, 
ktorá mala pre nás prichystanú prednášku 
s názvom „VESMÍRNE CESTY“. Oboznámili 
sme sa so slnečnou sústavou, so 
súhvezdiami letnej oblohy a ich legendami. 
  Bola to skutočne krásna a 
nezabudnuteľná vesmírna cesta. 
                                    žiaci 4.A  
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Slávnosť, na ktorú sa 
každoročne teší celý prvý 
stupeň, sa nenechala 
zahanbiť ani tento rok. 
Školská jedáleň doslova 
praskala vo švíkoch, pretože 
deti spolu so svojimi rodičmi 
prišli, aby si spoločne vyrezali 
svojho svetlonosa. Fantázii sa 
medze nekladú, a tak sa 
tekvičky pomaly začali 
premieňať na malé 
strašidielka. Svoje výrobky si 
deti zobrali domov, aby sa z 
nich mohli tešiť ešte viac  
počas krásnych jesenných 
večerov.  

VYFARBI OBRÁZOK PODĽA ČÍSEL: 
 
1 – ŽLTÁ  
 
2- RUŽOVÁ 
 
3- ČERVENÁ 
 
4- SVETLOMODRÁ  
 
5- TMAVOMODRÁ  
 
6- ZELENÁ  
 
7- ČIERNA 
 
8- HNEDÁ  
 

Batková Dominika (4.A) 
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Balada o rozbitej hračke 
 
 

Jojže Bože, čo sa deje, 
letí lopta beznádejne. 
Šašo sa už v kúte krčí, 
toto bude tvrdý úder. 

 
 A už letí ako vták, 

dole na zem a bum-bác.  
Bábika len tíško vzliká,  
dnes stratila spoločníka. 

 
Kamaráta milého,  

pozrite sa na neho. 
Už ho nik viac nezlepí,  
nieto žiadnej potechy. 

 
Krásne čosi prežili,  
priateľstvo si užili. 

Zostal smútok, spomienka, 
na dobrého priateľka.  

 
 

                Jakub Sollár, 6.B  

Balada o rozbitej hračke  
 
 

V jednom dome na Vianoce,  
chlapec darček otvára.  

Papier je už na franforce 
a vytiahne dinosaura.  

 
Ale chlapec je dosť zlý,  
všetky hračky rozbíja. 

Dinosaurom trhá chvosty 
a potom ich postráca.  

 
Stále s ním o niečom búchal,  
tento chlapec rozum nemá. 

On na neho iba kričal: 
„Dosť! Nechaj ma!“ 

 
Stále ho len za chvost ťahal 

a chudáka pristupával.  
Dokonca do ryže dával  

o stenu ho taktiež hádzal. 
 

Jedného dňa však,  
vyhodil ho von oknom. 
Preletel on ponad krík,  
padol rovno ku schodom.  

 
Dievčatko ho uvidelo, 

rýchlo k nemu zamierilo.  
Zo zeme ho zodvihlo 
a domov ho doviedlo.  

 
No nakoniec sa ukázalo,  
že je dinosaurus rozbitý.  

Do koša ho zahodilo, 
kde bol dino veľmi smutný.  

 
Už prišiel aj o ucho,  

na bruchu je samá diera.  
A v tom koši chudák dino,  

pomaličky už zomiera.   
 
 

                                                                                  
  Samuel Kišš, 6.A 

Príbeh o rozbitej hračke 
 
     Bola som ešte malé dievčatko. 
Chodila som do škôlky. Z tohoto 
obdobia si moc nepamätám, no do 
pamäti sa mi však vryla cesta domov zo 
škôlky. Malo to jediný dôvod. Šli sme 
okolo výkladu, uprostred ktorého 
sedela ONA.  
     Bábika – krásna ako anjel. Dlhé 
vlnité vlasy, krásne telo v nádherných 
čipkovaných šatách. A tie veľké modré 
oči hľadeli priamo na mňa! Tak veľmi 
som po nej túžila!  
     Mama vravela, že taká bábika nie 
je na hranie pre malé dievčatko, lebo 
je porcelánová a veľmi krehká. O to 
väčšie prekvapenie to bolo, keď som ju 
videla na Vianoce sedieť pod naším 
stromčekom.  
           Zrazu nás nedelilo veľké hrubé sklo výkladu. Bola tam a čakala na mňa. Celý 
večer som ju zvierala v náručí. Tešila som sa, koľko nových účesov jej spravím, koľko 
šatičiek jej budem skúšať.  
     Večer, príjemne unavená a spokojná, som moju krásnu bábiku posadila na poličku. 
V momente, keď som sa otočila a zamierila do postele, začula som tupý náraz. S 
hrôzou som sa pozrela pod poličku, kde som zrazu uvidela už iba kôpku črepov 
pokrytých jemnou krásnou čipkou.     
                                                               neznámy autor  
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Trenčiansky samosprávny kraj 
usporiadal 5.ročník dňa 
otvorených dverí a my sme, 
samozrejme, na ňom nemohli 
chýbať.  Zúčastnili sme sa 
vedomostného kvízu o Európe, 
kde sme si upevnili naše 
vedomosti a boli sme za to aj 
odmenení množstvom cien. 
Sledovali sme okolie Trenčína z 
najvyššieho poschodia pomocou 
hvezdárskeho ďalekohľadu a 
dokonca sa nám ušlo aj z úžasnej 
torty, a tak sme si trošku 
zamaškrtili.  

Počas desiatich jesenných 
týždňov sa žiaci 3. ročníka 
zúčastňovali plaveckého výcviku 
na ZŠ Novomeského pod 
vedením p. uč. Coboriovej. Popri 
zábave sa naučili základy 
niektorých plaveckých štýlov, 
ale hlavne na konci výcviku už 
nikto nemal strach z vody, bez 
problémov sa všetci ponárali a 
pobyt vo vode si užívali. 
 
                    Mgr. Čudaiová 
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   HoryZonty je podujatie, kde extrémni športovci, 
horolezci, turisti a ďalší predvádzajú  
dobrodružné filmy o svojich výpravách, životoch, postojoch 
voči prírode a podobne. 
  Aj tento rok ho navštívili žiaci z našej školy. V sálach kina 
Metro sa počas vyučovacích hodín premietali filmy pre 6. až 9. 
ročník. Premietali filmy napr. o cyklistovi, čo cestoval okolo 
sveta, kajakároch, ktorí skákali dole vodopádmi a odpadkoch na 
Slovensku.  
  V každom filme sa snažili poukázať na to, čo sa počas života 
naučili. Po skončení filmov sa všetci šťastne hrnuli späť do 
školy na šiestu vyučovaciu hodinu. 
         
                                  Samuel Pastva a Stanislav Kotrha 
  
 

Pani učiteľka sa pýta žiaka: 
-Vymenuj mi 5 živočíchov žijúcich vo vode. 
-Delfín... 
-A ďalej? 
-Jeho mama, tato, sestra a brat. 
 

Vlk sa pýta Červenej čiapočky: 
„Prečo si celá zelená?“ 
Ona odpovie: „Lebo som fanúšička Petra 
Sagana...“ 
 

 Pani učiteľka sa pýta žiačky: 
Koľko ročných období poznáš, Anička? 
Dievčatko chvíľu premýšľa a potom odpovie: 
-Prosím, päť: jar, leto, jeseň, zima a prázdniny! 
 

Príde pán k doktorovi a pýta sa: 
„Pán doktor, ako je na tom moja 
manželka?“  
Doktor odpovedá: „Nevyzerá moc dobre.“ 
Muž odpovedá: „To viem, ale chcem 
vedieť, ako je na tom zdravotne.“ 
 

Učiteľka dala žiakom slohovú 
úlohu s témou: Keby som bol 
riaditeľom firmy. Všetci žiaci 
sa pustili do písania, iba 
Matej nie. 
„Prečo nepíšeš?“ -  pýta sa 
učiteľka.  
- „Čakám na sekretárku.“  
 

Muž nasadne do taxíka. 
„Kam to bude?“ pýta sa taxikár. 
Muž odpovie: „K zubárovi, bolia ma 
oči, nič nepočujem.“ 
 

Senešiová Lea (4.A) 
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  Dňa 23. 11. 2018 sa brány našej školy opäť 
otvorili a pani učiteľky s úsmevom na tvári 
privítali žiakov prvých a druhých ročníkov.  
Žiaci prišli na "Tajomnú noc", aby prekonali 
svoj strach a hlavne, aby zažili noc plnú 
zážitkov a zábavy.  
  V telocvični si zasúťažili o zaujímavé ceny   
a neskôr si pri sviečkach vychutnali chrumkavé 
kuriatko v školskej jedálni.  
  S plným bruškom sa pomaly pobrali do školy, 
kde ich už čakala dlho očakávaná "Nebojsova 
cesta odvahy" a za jej zvládnutie každý žiak 
získal krásny diplom. 

Nebojsovej cesty 
odvahy sa zúčastnili aj 
naše pani učiteľky    
a mali veru čo robiť, 
aby porazili svoj 
strach. 
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Na TAJOMNEJ NOCI bola 
vyhlásená súťaž o najlepšiu 
grimasu. Prváci a  druháci si 
nacvičili súťažné grimasy a odborná 
porota vybrala spomedzi všetkých 
detí desať najlepších. Za týchto 
top 10 grimás mohli v nasledujúci 
týždeň hlasovať všetci žiaci školy. 
Pozorne si prezrite, ktoré grimasy 
sa uchádzali o vaše hlasy.  

Nakoniec sa 
najlepším 
GRIMASISTOM  
stal Lukáš Gajdúšek 
z 2.A. 
Práve jemu sa 
podarilo „vystrúhať“ 
tú naj grimasu.  
Víťazovi ešte raz 
blahoželáme.   
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ÚČINKUJÚCI: 

Škriatok – Senešiová Lea 

Pátrači – Jakovlevová Nina 

           Kondrlová Natália 

           Batková Dominika           

 

 1. Inkriminovaná triedna kniha. 2. Niekoľko žiakov sa rozhodlo, že to nenechajú 
len tak... 

3. Keď začnú sledovať stopy, všimnú si niečo 
podozrivé! 

4. Pátranie... 
Ukradnutých čiapok pribúdalo, obalov od horaliek 
tiež, no žiaci si s pátraním nevedeli dať rady. 

5. Hľadajú v triedach a vtom príde ďalší žiak... 

1. Deťom na Bezručke záhadne začali miznúť 
čiapky. 

Ja som si predsa 
ráno čiapku 

brala!?... Niekto 
mi ju ukradol! 

Nenecháme sa 
predsa okrádať! 
Začneme pátrať 
na vlastnú päsť. 

Vidíte to? Je to už 
tretí obal od 
HORALKY pri 

zmiznutej čiapke! 

Niečo mi 
tu nesedí! 

Navrhujem, aby 
sme ich začali 

sledovať! 

Má to niečo 
spoločné! 
 Ale čo? 

Aj mne 
zmizla čiapka! 

Poďte na 
miesto činu! 

6. Dobehnú na miesto činu... 

Pozrite sa, 
všetky obaly 

smerujú k 
šatni! 

Pátrajme tam! 
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8.V šatni zbadajú kopu búnd a čiapok. 
7. Potichu otvárajú dvere...   

11. Odpoveď ich zaskočila, no pochopili, čo 
sa tu celý čas dialo... 

9. Rozhodnú sa, že pátranie dokončia. 10. To, čo tam zbadali ich prekvapilo.  

Psssst, 
musíme byť 

úplne potichu. 

Vidím dobre? Čo 
to má znamenať? 

Kde sa to tu 
vzalo? 

Pozrime sa  
pod to!  

Možno tam 
nájdeme 

vysvetlenie. 

Kto si?  
A čo tu robíš? 

Som dobrý 
škriatok 

BRMBOLEC  
a chcel som 

nazbierať čo 
najviac teplých 

čiapok a 
bundičiek pre 

deti, ktoré si to 
nemôžu dovoliť. 

Nechcel som, aby 
niekomu bolo v 
zime chladno. 
Hneváte sa na 

mňa? 

Pre tvoje deti 
čiapky ušijeme 

a radi 
darujeme. 

Nie, 
nehneváme 

sa. 
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* naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba *naša tvorba * 

  

Piataci sa tak zahĺbili do našich dejín, že sa 
rozhodli spríjemniť si vyučovanie tým, že si 
vytvoria projekty. Projekty im nielen spestrili 
výučbu, ale dokonca im pomohli pri lepšom 
zapamätaní si učiva.  

Morča  
 

Viete, čo je to morčiatko? 
To je domáce zvieratko. 
Dožíva sa päť rôčkov, 

za to spraví veľa krôčkov. 
Chutí mu hlavne uhorka, 
chrumká  ju do utorka. 
Toto krásne zvieratko, 
si drž radšej nakrátko! 

Ak nechceš mať doma trus, 
daj si radšej torty kus. 

 
       Nina Jakovlevová (4.A) 
       Natália Kondrlová (4.A) 
 

* naša tvorba  * naša tvorba * naša tvorba *  * zábava * zábava * zábava * zábava * 

Jakovlevová Nina (4.A) 
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Dňa 5.12.2018 sa žiaci našej školy 
zúčastnili anglického predstavenia, aby si 
mohli vyskúšať angličtinu v praxi. 
Predstavenia s názvom - The Bold Rabbit in 
Africa - sa zúčastnili žiaci štvrtého, 
piateho a šiesteho ročníka a veľmi sa nám 
páčilo. Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka si 
pozreli predstavenie s názvom Onliners a 
tiež sa im veľmi páčilo. Anglické hodina tak 
trochu inak bola veľmi zaujímavá. 
                               Mgr. Pomajbová 

Dňa 6.12.2018 žiaci piateho 
ročníka navštívili v rámci hodiny 
slovenského jazyka a literatúry 
mestskú knižnicu, oddelenie pre deti 
a mládež. Mohli sa do knižnice 
zapísať, prípadne si vymeniť knihy, 
pozreli si nové priestory knižnice a 
na záver si zahrali kvíz, v ktorom 
sa im darilo skvele. Ďakujeme a 
určite sa vrátime. 
                      Mgr. Pomajbová 

  V decembri sa štvrtáci zúčastnili veľmi 
zaujímavej besedy s mladou, veľmi príjemnou 
a zábavnou herečkou Patríciou Sopkovičovou. 
Nebola to totiž obyčajná beseda. 
  Interaktívna beseda spočívala v tom, že 
herečka hrala a prerozprávala žiakom dej 
detskej knihy od spisovateľky Zuzany 
Líškovej. Kniha bola veľmi zaujímavá, pretože 
v nej vystupovali škriatkovia, ktorí sa 
prihovárali hlavnej hrdinke knižky. Musíme 
povedať, že štvrtákov knižka zaujala 
natoľko, že sa rozhodli si ju na hodinách 
čítania aj celú prečítať. Kto sa nebojí 
škriatkov a chce zažiť tajomné veci, 
odporúčame prečítať si knižku s názvom „Ako 
sa Ela naučila vidieť neviditeľné“.  
  Za krásne strávené dopoludnie sa žiaci pani 
herečke poďakovali a dokonca jej na flautách 
zahrali aj zopár vianočných piesní.  
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  Naša škola opäť nadviazala na tradíciu 
výmenných partnerstiev škôl z iných krajín, 
takže v nasledujúcich dvoch rokoch 2018 - 
2020 žiaci našej školy budú mať možnosť 
komunikovať v angličtine nielen doma, ale aj v 
zahraničí, ako osobne tak i písomne, spoznať 
iné krajiny, ich zvyky, kultúru, školský 
systém. Náš projekt DARY PRÍRODY - je 
zameraný na všetko, čo nám príroda 
poskytuje, ako to môžeme využiť, no i na 
nutnosť jej ochrany. Tešíme sa na spoluprácu 
so Španielskom (www.sanviator.com), 
Chorvátskom (www.os-imazuranica-
vk.skole.hr), Rumunskom 

(www.scoalasfdumitru.ro) 
a Tureckom (www.finalokullari.com.tr). 
 
 
Čo je ERASMUS + ? 
Erasmus+ poskytuje príležitosti na vytvorenie 
partnerstiev medzi školami a inštitúciami v 
celej Európe s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu 
výučby a učenia.  
"Strategické partnerstvá" umožňujú 
partnerom spolupracovať na otázkach 
spoločného záujmu po dobu 2 až 3 rokov a 
zaviesť inovatívne postupy a/alebo sa zapojiť 
do novej formy spolupráce s partnermi z 
rôznych sektorov. 
 
Projekt – DARY PRÍRODY 
 Cieľom projektu je rozvíjať uvedomenie si  
prínosov prírodných zdrojov v každodennom 
živote. Hlavnými cieľmi je uvedomiť si, že 
nielen my sme povinní zachovať prírodu pre 
budúce generácie, ale aj to, že môžeme 
využívať prírodu okolo nás na to, aby sme 
zlepšili život v mnohých oblastiach (potraviny, 
kozmetika, zdravie) a aby sme mohli dokonca 
vytvárať produkty založené na prírode, ktoré 
môžu byť zdrojom príjmu.   
  
 
  
 

 Naším cieľom je, aby naši študenti pochopili, 
že príroda to nie je len čistá voda a vzduch, ale 
každá rastlina, každý strom, každá kvetina 
alebo bylinka, ktorú vidia okolo seba a že 
všetky sú cenné a môžu byť použité rôznymi 
spôsobmi. Prostredníctvom práce na projekte 
študenti rozvíjajú svoju kreativitu napríklad pri 
navrhovaní krabičiek na balenie produktov a pri 
tvorbe marketingovej stratégie pre niektoré 
produkty. Budú navrhovať, tvoriť a pokúšať sa 
predávať svoje vlastné výrobky, ktoré im 
pomôžu rozvíjať dôležité kompetencie potrebné 
pre ich budúci život. Budú skúmať svoje 
tradičné kultúry a vymieňať si materiály, ktoré 
sú výsledkom práce, ktorá im pomôže lepšie 
spoznať a oceniť ostatné kultúry. 
  
 Každý mesiac budú žiaci pracovať na rôznych 
aktivitách k danému projektu. Za sebou máme 
už niekoľko aktivít. 
V Septembri sme absolvovali aktivitu s názvom – 
Hi, Partners!  - tu žiačky ôsmeho ročníka 
(Podoláková, Mrázová, Kraus, Čechovská, 
Kaščáková, Demitrová) krásne spracovali 
prezentácie s názvom – naša krajina, naše 
mesto, naša škola – ich nádherné videá si 
môžete pozrieť na stránke našej školy :-) 
V Októbri nás čakala aktivita s názvom – 
Project Identity – úlohou bolo navrhnúť, 
nakresliť a odprezentovať logo a slogan pre náš 
projekt. Naša práca mala obrovský úspech, 
naše dievčatá vyhrali a ich logo bude 
všadeprítomné na našom projekte – 
gratulujeme!!!! (Kraus, Čechovská, Kaščáková, 
Demitrová). Výherný slogan patrí našim 
partnerom z Chorvátska. 
  
 

Logo projektu 

Slogan projektu 

http://www.sanviator.com/
http://www.sanviator.com/
http://www.sanviator.com/
http://www.sanviator.com/
http://www.sanviator.com/
http://www.sanviator.com/?fbclid=IwAR2ob9leGgxz5J5H_jroMtIPskLCnoLgMicORTfkMrmGnqTuDDDnY6aWRaI
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.os-imazuranica-vk.skole.hr/
http://www.scoalasfdumitru.ro/
http://www.scoalasfdumitru.ro/
http://www.scoalasfdumitru.ro/
http://www.scoalasfdumitru.ro/
http://www.scoalasfdumitru.ro/
http://www.finalokullari.com.tr/
http://www.finalokullari.com.tr/
http://www.finalokullari.com.tr/
http://www.finalokullari.com.tr/
http://www.finalokullari.com.tr/
http://www.finalokullari.com.tr/
http://www.finalokullari.com.tr/
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V novembri sme pracovali na aktivite s 
názvom – As Good As Fresh – cieľom bolo 
odprezentovať videá sušenia, zavárania, 
konzervovania ovocia a zeleniny na zimné 
obdobie, recepty našich mám. Úžasné 
videá si môžete pozrieť na našej 
školskej stránke :-) 
  
V decembri nás čakali sviatky a aktivita 
spojená so sviatkami – Beauty of the 
Nature – úlohou bolo ozdobiť vianočný 
stromček pomocou darov prírody (šišky, 
sušené ovocie, jabĺčka, hrušky, 
popkornové reťaze)  
 

V dňoch 5.- 9.11. 2018 sa v chorvátskom meste Vinkovci, vo východnej Slavónii, konalo prvé 
stretnutie zástupcov piatich škôl zúčastnených v Projekte Dary prírody /The Gifts of Nature. 
Hosťujúca škola - Základná škola Ivana Mažuraniča nám pripravila program, v ktorom nás 
oboznámila so školou, jej vyučujúcimi a žiakmi. Škola existuje už šesťdesiat rokov a pred 
šiestimi rokmi sa presťahovala do nových moderných priestorov. Navštevuje ju okolo 400 
žiakov  prvého a druhého stupňa. Počas troch pracovných dní sa zástupcova škôl dohodli na 
termínoch stretnutí počas nasledujúcich dvoch rokov trvania Projektu, ako aj  na prvých 
zaujímavých aktivitách a úlohách, ktoré pre žiakov z Projektu vyplývajú.  
Ďalšie stretnutie, tento raz už aj s účasťou žiakov zúčastnených škôl, bude v marci 2019 
v Rumunsku. 
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Aj tento rok sa deviataci podujali pripraviť pre svojich spolužiakov 
Mikuláša. Spomedzi mnohých záujemcov boli vybraní najlepší adepti. Tí si 
tento rok pripravili naozaj dokonalé kostýmy Mikuláša, čerta a anjela. 
Nezabudli ani na sladkosti a uhlie. Z programu sa najviac tešili najmladší 
žiaci. Mikulášovi zaspievali, zarecitovali i keď sa objavili aj slzičky strachu. 
Zábavné bolo, že vo vyšších ročníkoch si Mikuláš vypočul báseň Mor ho! 
Príjemný deň mali aj pani učiteľky, ktoré dostali maľované srdiečka na tvár.  
 
     
            Text: Mgr. Kiššová      Foto: Michal Kišš (9.B) 

Z nevyškrtaných písmen (čítaj ich po riadkoch) dostaneš TAJNIČKU:_________________ 
 

V osemsmerovke nájdi slová: 
 
KOMÍN, ÚLOHY, PRÍRODA, 
TRAKY, TMA, MÚKA, OKO, MAPA, 
PRALA, NOVINY, ON, VODA, 
LAMPA, SYN, METLA, MISA, 
OROL, SLÁK, PLES, IHLA 



TAJOMSTVÁ ZIMY 
 
 

Letný  čas už sa kráti,  
snehové vločky padajú,  

veď pani Zima sa vždy vráti,  
keď stromy sa mrazu poddajú.  

V kútoch domov už sa ligocú stromčeky,  
na nich trblietavé ozdoby,  
deti rozbaľujú darčeky 

a riešia predvianočné záhady. 
Hlavolamy dedom Mrázom,  

pokreslené na oknách,  
Zima je už za rohom 

a my zaviati v snehových perinách.  
 

Čechovská Daša (8.B) 
 
 
 
  

119 

                                               
 
 

Príroda je celá bledá,  
veď je snehom zasnežená.  

Rieka celá zamrznutá, 
nikde nie sú kôpky blata.  

Keď už slnko zapadá, 
tma sa rýchlo rozrastá. 

 
 
 

 
 
  

Mráz na trávu v noci sadá,  
zas začína vianočná nálada.  

Ľudia pečú perníkové domčeky,  
v kútoch stoja ligotavé stromčeky.  

Zima klope na dvere,  
bundy, rukavice, šál a ideme!  

 
                 Luokkanen, Bakayová (8.B) 

ČARO ZIMNÉHO VEČERA 
 
 

Tmavou nocou svet pokojný,  
svet sŕdc a oči detí,  
stačia, aby posvietili,  
aby ľudia šťastne žili.  

Hviezda stúpa na oblohu,  
ukazuje cestu k Bohu.  
Vločky padajú na lesy,  

z oblohy až na zem klesli.  
Z ľudí všetkých šťastie jasá,  

takýto svet, to je krása! 
 

         Čudaiová Ema (8.B)  
 
 

KRÁSA ZIMY 
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Mesto Trenčín v 
spolupráci s hokejovým 
klubom pripravili pre 
žiakov 2.ročníka 
korčuliarsky kurz. 
Žiaci celý týždeň 
chodili na zimný 
štadión, kde pod 
vedením štyroch 
trénerov zvládli 
„abecedu“ 
korčuľovania. Posledný 
deň kurz končil 
OLYMPIÁDOU, kde za 
zvládnuté disciplíny 
žiaci dostali medaily.  
 
        Mgr. Lubjáková 

M 
 
I 
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A 
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Heleš Michal, Kalabová Janka, Medveď Jakub (7.B) 
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  Vianoce boli predo dvermi, a tak sa žiaci 9.B pustili do pečenia 
medovníčkov. Išlo im to výborne a dievčatá ukázali veľkú šikovnosť 
pri výrobe medovníkovej chalúpky, ktorá bude zdobiť ich triedu v 
tomto predvianočnom čase. Chlapci tiež nezaháľali a prekresľovali 
maketu chalúpky na cesto. Výborne sa pritom zabavili a hladní domov 
tiež nešli. Recept na medovníčky si preložili do angličtiny a mohli ho 
porovnať s tradičným britským vianočným pečivom - zázvorovými 
mužíkmi. 
                                                            Mgr. Vavríková 
 

1. Icy cold 
 

2. North pole animal 
 

3. You wear them on your feet 
 

4. It comes from the sky in winter 
 

5. How you feel in front of a fireplace 
 

6. Wear it around your neck to keep 
warm 
 

7. A season 

Read the clues and fill in the blanks 
using the words in the box. 

1. 
 
 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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MODLITBA ZA ŠKOLU  
 
 

Milý Anjel, strážca môj, 
pomôž mi, aby som mala pokoj. 

Po ceste do školy dávaj na mňa pozor, 
tak ako učiteľky cez dozor. 

Pomôž mi rozvíjať svoje myšlienky, 
kamarátiť sa s dobrými ľuďmi,  

nie hriešnikmi. 
Pomôž mi naučiť ďalších, že všetci sme ľudia,  

aj tých, čo občas peklom blúdia. 
 

Milý Anjel, strážca môj,  
pomôž mi, aby som mala pokoj.  

Nech pokračujeme s bojom proti šikane, 
a zastavíme všetko plakanie.  

Pomôž učiteľom, aby nás naďalej podporovali, 
a aby nás stále chránili. 

 
Milý Anjel, strážca môj,  

pomôž mi, aby som mala pokoj.  
Naďalej tu  pri mne stoj, 

prosí ťa priateľ tvoj.  
 

 Podoláková Vanda (8.A) 

MODLITBA ZA ŠKOLU 
 

Pane Bože za školu ťa prosím,  
tú, z ktorej si skúsenosti nosím. 
Ochraňuj ju, stále pri nej stoj, 

prosím, prosím, prosím, Bože môj! 
 

Aby sme v nej našli pokoj, radosť, 
dobrých ľudí tiež nech je v nej dosť. 

Aby druhým domovom nám bola, 
prosím, nech je taká naša škola! 

 
 Čudaiová Ema (8.B) 

 V predvianočnom čase sa celá Bezručka vybrala 
za kultúrou. A kam? Nebolo treba chodiť 
ďaleko, pretože Mestské divadlo Trenčín uviedlo 
zimnú rozprávku Perinbaba. Veselí komedianti, 
Zubatá, Perinbaba, Jakub a Alžbetka, ktorá 
bola silnejšia ako smrť, všetkých príjemne 
naladili na blížiaci sa vianočný čas. Alžbetku si 
dokonca zahrala naša žiačka Sofia Mišáková zo 
4.C. Sofinke prajeme veľa ďalších hereckých 
úspechov.  

22 
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 Redakcia časopisu Záškoláčik sa opäť 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. Slniečka musíš hľadať 
naozaj pozorne. Vaše odpovede napíšte na papier a 
vhoďte do urny, ktorá sa nachádza vo vestibule 
školy (pri kávomate). Môžete tak bojovať o skvelé 
ceny. Minuloroční víťazi môžu potvrdiť, že zapojiť 
sa do našej súťaže sa naozaj oplatilo. 
 No POZOR! Do žrebovania budú zaradení len 
čitatelia, ktorí odpovedia správne. Každý žiak sa 
môže zapojiť iba raz!  
 Neváhajte a zapojte sa, vyhrávajú až traja z vás!  

Koľko slniečok        sa nachádza v tomto čísle Záškoláčika?  

 Každoročne sa krúžok „VAREŠKA“ 
teší veľkému množstvu záujemcov. 
I tento rok to nie je inak. Malí i 
veľkí kuchtíci sa učia variť, či 
piecť slané i sladké dobroty od 
výmyslu sveta. Svoju kreativitu 
prejavujú pri vymýšľaní vlastných 
receptov a zdobení koláčikov. 
Dokonca môžeme tvrdiť, že 
upratovanie kuchynky a umývanie 
riadov je pre nich najviac 
obľúbenou činnosťou. Tešíme sa, 
že aj v tomto roku vychovávame z 
našich žiakov šikovných kuchárov 
a kuchárky. 
 
      Mgr. Reháková Gajdúšková 

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA: 
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PYTAGORIÁDA 
-školské kolo- 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 
-školské kolo- 

kat. A: 1.miesto - Michal Kišš  9.B 

                    - Adam Krištof 9.B 

kat. B : 1.miesto - Jonáš Sládek 7.A 

kat. A: 4.miesto - Michal Kišš 9.B 

                    - Adam Krištof 9.B 

 

Príroda, životné prostredie a deti  
 30. ročník regionálnej výtvarnej súťaže 

1.miesto - Suchý Ondrej 2.A 

3.ročník Adam Tilandy 3.A 1. miesto 

Alexander Pješčák 3.C 2. miesto 

Ella Jánošová 3.A 3 .miesto 

4.ročník Gabriela Rizikyová 4.C 1. miesto 

Timo Resek  4.C 2. miesto 

Patrik Dinka 4.A 3. miesto 

5.ročník Šimon Ondruš 5. A 1. miesto 

Saliyah Almuhairi  

5.B 

2. miesto 

Nina Doktorová 3. miesto 

Alexander Lackovič 4. miesto 

6.ročník Viktória Čudaiová 6. B 1. miesto 

Samuel Kišš 

7.ročník Martin Kianička 7.B 1. miesto 

Nela Soldová 

8.ročník Ema Čudaiová 8.B 1. miesto 

Nora Stropková 8.A 2. miesto 


