Základná škola
Bezručova 66
Trenčín

Desiaty mesiac - posledný mesiac v lavici či pred
tabuľou. Za nami je ďalší školský rok a pred nami sú
vysvedčenia a prázdniny. Hurááááá!!! Veríme, že v
krásne letné dni vám bude robiť spoločnosť náš
Záškoláčik. Veď sme pre vás prichystali šťavnatú
dávku zábavy, zaujímavého čítania z diania našej
školy a veľa iného.
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Turnaj McDonald´s Cup (8)
Atletika (9)
Anglická olympiáda, Matematická olympiáda, Dejepisná olympiáda,
Fyzikálna olympiáda, Hviezdoslavov Kubín (24)

Tento rok si naši siedmaci užili
týždeň bez rodičov v spoločnosti
našich telocvikárov v lyžiarskom
stredisku Skalka arena.
Počasie im prialo na jednotku, a
tak si užili úúúúžasnú lyžovačku
plnú zábavy a smiechu.
Po lyžovačke si každý večer
spríjemňovali
rôznymi
hrami,
zábavnými
aktivitami,
tancom
alebo len dlhými nekončiacimi sa
debatkami na izbách. 
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Ako už býva zvykom, i tento rok sa
naša škola pripojila k medzinárodnému
podujatiu
Noc
s
Andersenom.
Opäť
sa
brány
ZŠ
otvorili
v netradičnom čase o 18-tej hodine
v
piatok
29.
marca
2019.
Okrem iných aktivít, ktoré mali žiaci
3. a 4.ročníka pripravené, prišiel,
trošku netradične, deťom porozprávať
o svojich spisovateľských skúsenostiach
mím V. Kulíšek, ktorý sa tentoraz
predstavil ako autor povestí z okolia
Trenčína.
Mgr. Čudaiová

Ja som vodník
Valentín. A čo
tu robíš ty?
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Haaaah!!!
To by si chcel
vedieť!?!

1. Odkiaľ máte podklady pre písanie
povestí z okolia Trenčína?
- To je zložité. Rôzne. Informácie
zozbieram z rôznych knižiek. Ale
prezradím vám, že som neznášal dejepis a
teraz o histórii píšem. 
2. Koľko povestí sa vám podarilo doposiaľ
napísať?
- Zatiaľ som napísal 5 povestí.
Momentálne pracujem na 6-tej.
3. Ako dlho sa venujete svojmu povolaniu?
- Ako mím pracujem už 40 rokov a ako
spisovateľ 6 rokov.

4. Ako dlho vám trvá, kým
spracujete jednu povesť?
- Záleží od množstva
podkladov. O vodníkovi
Valentínovi mi spracovanie
trvalo 2 mesiace, ale o opátovi
Štefanovi skoro rok.
5.

Máte svoje obľúbené miesto, kde sa vám
najlepšie tvorí?
- Najlepšie sa mi tvorí doma, keď som sám.

Natália Kondrlová, Batková Dominika 4.A

Vyfarbi si obrázok podľa pokynov.
1 – brown
2- yellow
3- orange
4- red
5- white
6- black
7- blue
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Aj tento rok sa zapojili do výtvarnej súťaže žiaci
trenčianskych
materských
škôl.
Odborná porota mala čo robiť, aby spomedzi všetkých
výtvarných diel vybrala tie "naj", pretože tento rok k nám
dorazili
skutočne
majstrovské
diela.
Slávnostné oceňovanie výhercov sa konalo 20. 3. 2019.
Malí umelci si prišli prevziať ceny a spoločne s písmenkovou
vílou našej školy strávili krásne slnečné popoludnie. Svojou
návštevou
nás poctil
aj Ing.arch. Július Bruna.
Už tradične vybral jedno výtvarné dielo, ktoré bolo ocenené
špeciálnou
cenou
portrétom.
Všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.

V utorok 30. apríla navštívili
žiaci 3.ročníka našej ZŠ
jedinú sprístupnenú jaskyňu
v západoslovenskom regióne –
jaskyňu Driny. Je naozaj
nádherná.
Rovnako
pekný
zážitok mali i z návštevy
hradu
Červený
Kameň.
Počasie im síce moc neprialo,
ale napriek tomu spoločne
strávili príjemný deň.
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Smutný príbeh
Raz na kraji lesa bola chalúpka. V chalúpke bývali starček a starenka. Žili spolu v láske
a v pokoji už dlhé roky.
Raz tadiaľ šiel mág. Existujú dobrí mágovia, ktorí liečia choroby a odháňajú nešťastie, ale sú
aj zlí mágovia, ktorí privolávajú démonov a zaklínajú ľudí. A práve takýto zlý mág šiel práve
naokolo a chcel sa trochu pobaviť. Preto privolal démona, ktorý sa premenil na starčeka.
Starenka sa veľmi čudovala, prečo je na ňu manžel taký zlý. Začalo sa to tak, že jej nadával,
potom ju bil a nakoniec vyhodil z domu. Keď vyšla von, uvidela tam zlého mága. Povedal jej: ,,Ak
je na teba tvoj manžel zlý, daj mu do čaju túto bylinu.“ A ako to dopovedal, zmizol v oblaku pary.
Starenka netušila, že dáva svojmu mužovi (tentoraz už skutočnému) do čaju jed. V noci starček
zomrel na následky otravy. Keď ráno starenka zistila, čo urobila, zobrala britvu a sama si vzala
život.
Takto končila väčšina mágových ,,zábaviek“. O tomto mágovi však už nikto nepočul.
Roman Ralaus 6.B

Fero – pažravec
Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden malý myšiak.
Volal sa Fero Myšiačik a bol veľmi pažravý.
Dom, v ktorom býval patril pánovi, ktorý nemal rád zvieratá, ale kupoval veľmi kvalitný
syr. Ferko veľmi rád jedol tento syr a chodil ho kradnúť.
Jedného dňa sa mu naskytla skvelá príležitosť.
Pán odišiel z domu a nechal pootvorenú chladničku.
Ferko sa hneď vydal na cestu. Cestou k syru to išlo pomerne ľahko.
Ťažšie bolo vyškriabať sa do chladničky.
Syr poľahky odtlačil, zhodil ho dolu a zoskočil naň.
Cestou naspäť ho čakalo veľa nebezpečenstiev: Lepidlá a pasce na myši s voňavým
syrom.
Keď už vyzeralo, že vyhral, pripučili ho dvere.
Tak sa skončil život pažravca Fera. Ostal po ňom iba chvostík.
Andrej Koreň 6.B

-Oco! Oco!
–Nevyrušuj, Erik! A hovor iba
vtedy, keď sa ťa opýtam!
–Dobre, tak sa ma opýtaj, či
môj brat padol von oknom.
Jakovlevová Nina 4.A

Učiteľka sa pýta žiaka:
- Jožko, videl si už ďatľa?
- Ánom v telke.
- A v lese?
- Nie, my telku do lesa nenosíme.

Senešiová Lea, 4.A
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V

atletickej

NOVÝCH

súťaži

HĽADÁME

OLYMPIONIKOV

konalo krajské kolo

sa

na štadióne v

Dubnici nad Váhom. V behu na 60m

zvíťazil a získal tak zlatú medailu
MARTIN VARHANÍK a VIKTÓRIA
ČUDAIOVÁ
2.miesto,

zaslúženú

obsadila
za

ktoré

si

striebornú

Týmto

umiestnením

postup

do

si

krásne
odniesla

medailu.
vybojovali

celoslovenského

kola,

ktoré sa bude konať 23.júna 2019.

Obom našim žiakom držíme palce!
Mgr. Coboriová

V piatok 3. mája sa konalo okresné
kolo futbalového turnaja
McDonald´s Cup pre chlapcov a
dievčatá prvého stupňa.
Našu školu reprezentovali žiaci,
ktorí obsadili pekné 3. miesto, a
to: Žáčik Eliáš, Jurák Marek,
Michal Murín, Samuel Bielik, Čaja
Michal, Kendralová Kiara, Koreňová
Veronika, Lackovič Kristián, Pastva
Sebastián.
Ďakujeme tiež Hugovi Farkašovi a
Adamovi Cvopovi, ktorí hrali v
základnom kole tohto turnaja.
Mgr. Coboriová

8

Okresné kolo v atletike sa uskutočnilo dňa 15.
mája

na

gymnáziu

atletickom
v

štadióne

Trenčíne.

na

Medaily

Športovom

získali:

Ella

Šujanová v skoku do výšky za 2.miesto, Saša
Pilková v behu na 300 m

a v skoku do diaľky

3.miesto, v behu 4*60m 2. miesto (Šujanová,
Demitrová,

Pilková,

Ševčovičová)

a

Martin

Varhaník v behu na 60 m 2. miesto.
Zároveň dievčatá ako družstvo získali za celkové
umiestnenie 3. miesto.

BLAHOŽELÁME!!!

Mgr. Coboriová

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 zaujímavé ceny. Vašou úlohou bolo spočítať koľko slniečok
sa nachádzalo v
predchádzajúcom čísle Záškoláčika. Správnou odpoveďou bolo číslo 20. 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. Adam Cvopa

2. Adam Tilandy
3. Adam Opatovský
Výhercom – Adamom gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým,
ktorí sa zapojili do našej súťaže.
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9. 5. 2019 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili
exkurzie
v
Modre
a
v
Bratislave.
Najskôr sme navštívili Múzeum Ľudovíta
Štúra v Modre s pamätnou izbou, ktorá je
autentickým
miestom,
kde Ľudovít Štúr strávil posledné chvíle
svojho života po nešťastnom zranení.
Neskôr si žiaci upevnili teoretické vedomosti
z fyziky, chémie a biológie v Auréliu,
zážitkovom centre vedy v Bratislave, ktoré
je miestom, kde sa zábava prelína s učením
a
kde sú
vedecké poznatky skryté
v
zábavných
experimentoch.
Žiaci si exkurziu užili a domov si priniesli
množstvo zážitkov a nových informácií.
Mgr. Petrechová

Stále nosí len červené tričká.
Parádnica s veľkým chvostom,
malá…

Čo je to?

Čo je to?
veverička

motýľ
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Z obväzov sa vymotal,
na krídlach mal farby.
Za to, že bol
húsenicou – kto už by sa hanbil.

Gabko Patrik, 4.A

Kartičku so zvieratkami
lúštili si deti sami.
Rozprúdila pohyb, um,
prospela nám na rozum.
Hádali sme kto je čím,
kto nám prvý zakričí,
odmeny už vidno ligot
kto to zvládol, volá Bingo !!!
Mgr. Pavlíková

B
L
U
D

Pomôžeš Jerrymu nájsť
správnu cestičku do skrýše?
Mal by si sa poponáhľať, lebo

ho Tom chytí!!!
Podarí sa ti to? 

I
S
K
O

11

Tentokrát náš tradičný komiks pre vás pripravili naši deviataci, ktorí sa rozhodli,
že všetkým čitateľom priblížia, ako to funguje v deň osudného testovania
deviatakov. Aké pocity zažívajú? Na čo myslia? Poďme sa spolu nato pozrieť.
1. Deviataci prichádzajú do školy s istými
obavami. Ich kroky smerujú do zberných tried.

2. Posledné chvíle pred začiatkom testovania
z matematiky…
Odchádzame!

Ráno som
nič
nejedla, je
mi zle.

Nie, to
zvládneš
aj bez nej.

Celé ráno som
taký nabudený,
dnes to bude
100 %

3. Posledné pokyny a rady pani učiteľky
a ide sa na vec.
Výborne, zatiaľ
nič z toho
nespĺňam.

Ups...

Sústreďte sa,
nemajte trému,
nejako to dopadne!
Len pero a
kalkulačka.
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Ja som si
zabudla
kalkulačku,
budem ju
potrebovať?

4. Už to vypuklo…..Prvé dojmy, zúfalstvo,
strach, panika….

Za chvíľu
odpadnem...

Nič takéto
som nikdy
nevidel

5. Po 1,5 hodine sa vrátili do zberných tried,
niektorí oslavovali, iní boli zúfalí...

Ja mám iba
30 %

6. Výmena dojmov z prvej polovice testovania.
Ja si
posledných
90 minút
nejako
nepamätám

Dopadlo to ako
skúšobné
testovanie

7. Po malom občerstvení a prestávke sa vrhli
na ďalší test- tentokrát zo slovenčiny.

Čo ste dali na
prvú otázku?
A druhú? A
ostatné?

8. Testovanie ušlo ako voda a teraz už len
čakať na výsledok.
Tak najbližší
mesiac asi von
nepôjdem...

Toska to
istí.
Neviem, či
vôbec môžem
ísť po dnešku
domov

Konečne je po
všetkom. Už len
dúfať, že sa
výsledky nejako
stratia.

Deviataci možu povedať, že konečne
majú

za

sebou

to,

na

čo

sa

pripravovali dlhých deväť rokov. My
ostatní im budeme držať palce, aby sa
im darilo a zároveň im ďakujeme, že
Také zlé
to
nebude.

sa s nami podelili o svoje pocity z

tohto náročného dňa.
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* naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba *naša tvorba *

NAŠA TRIEDA
Naša trieda 4. A,
chvíľu kľudná, chvíľu vystrája.
Ondrej nás v kľude nenechá,
s Paťom je samá neplecha.
Stále niečo vymýšľajú,
v nepleche sa predbiehajú.
Marek je náš športovec,
trochu bifľoš, no nikomu to nepovedz!
Marko svoju výšku cení
a náladu často mení.
Jakub má fantáziu veľmi veľkú,
asi príliš často kuká telku.
Náš Tomáš má svoj vesmír
a s talentom krásne kreslí.
Timon robí všetko aby,
nazbieral najkrajšie žaby.
Martinko k nám prišiel z Ruska,
odtiaľ pochádza tá super zmrzka.
Paťko Gabko sníva o tom,
že raz bude hokejistom.
Natálka je predsedníčka naša,
ktorá domov knihy znáša.
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Pre Máriu je veľké žúžo,
chodiť na dramatický krúžok.
Lea maličká ako zajačik,
je náš triedny maznáčik.
Laura ticho premýšľa,
nad čím Lili maturuje
a popritom myslí si,
iste dačo špekuluje.
Dominika vždy musí mať posledné
slovo,
bez toho to pre ňu nie je ono.
Kiara, tá je ako chalan,
pri bratovi nesmie sklamať.
Nakoniec je tu Ninka,
s ktorou je super každá chvíľka.
A teraz všetci veľký pozor!
Romanka z Turnej je náš triedny
dozor.
S nezbedníčkou Danielou,
ľúbi všetkých osemnástich anjelov.

Cabalová Daniela, 4.A

NÁJDI 7 ROZDIELOV. POTOM SI OBRÁZOK VYFARBI.

Hodiny slovenského jazyka vedia byť aj veľmi zábavné a dôkazom toho sú aj tieto

komiksy, ktoré vznikli v dielni našich piatakov. No uznajte, šikovní sú. 

Melissa Holá

Patrik Marček

Kristína Čáková

Hanka Straková
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Posledný marcový týždeň sa uskutočnil
dlho

očakávaný,

plánovaných

prvý

výmenných

zo

štyroch

mobilít

žiakov

a učiteľov v Rumunsku, meste Craiova, na
Scoala Gimnaziala “SF. Dumitru“.
Z Viedne sme odlietali plní očakávaní,
s kuframi,

obsahovali

ktoré okrem osobných vecí

aj

výsledky

našej

takmer

polročnej práce na projekte Erasmus +
s

názvom

The

Gifts

of

Nature

/

mimochodom návrh loga projektu pochádza

z dielne našich ôsmačiek/ a ktoré sme tam
spoločne s ostatnými krajinami prezentovali
(žiakmi pripravenú konzervovanú a sušenú
zeleninu

a

ovocie,

ako

aj

EATABLE

kalendáre a plagáty s národnými receptami).
Hosťujúca

škola

starostlivo

vybrala

rodiny, v ktorých žiaci z ostatných krajín
týždeň bývali a pripravila na celý týždeň

zaujímavý program na pôde školy,

ale aj

mimo nej. Program bol zameraný na plnenie
ďalšej

úlohy

-

prezentácie

nutričných

hodnôt vybraného ovocia a zeleniny . Okrem

žiakov, ich rodín, učiteľov, sme spoznali
veľmi pekné mesto Craiova, šieste najväčšie
mesto v Rumunsku, v župe Dolj. Má jeden
z desiatich najkrajších parkov v Európe

“Nicole Romanescu“ Park, veľkú botanickú
záhradu.
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Mesto má krásne zachované staré centrum
s mnohými múzeami - “Banie House“, galériami,
koncertnou sálou Oltenia, ktorú sme navštívili
počas skúšky miestneho symfonického orchestra
a známu univerzitu. Navštívili sme aj radnicu, kde
sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o histórii aj o
súčasnosti mesta.
V rámci celodenného výletu sme navštívili
starobylé

mesto

Targu

Jiu

na

rieke

Jiu

a pamätník svetoznámeho sochára Contantina
Brancusiho, ktorý v meste žil ako mladý, na
pamiatku tých, ktorí bojovali v prvej svetovej
vojne. Sochy sú umiestnené v dvoch krásnych
parkoch a sú hlavnou turistickou atrakciou mesta.
Týždeň

nám

veľmi

rýchlo

ubehol

a

to

najcennejšie, čo si žiaci z neho odniesli, sú nové
priateľstvá,

spoznanie inej kultúry, zvykov,

dejín, kuchyne, a to všetko v anglickom jazyku.
Všetci sme sa tešili na ďalšie spoločné
stretnutie, ktoré bolo tentoraz u nás v Trenčíne,
posledný májový týždeň. (No o tom si prečítate
už v nasledujúcom článku )
Mgr. Pomajbová, Mgr. Vavríková
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V dňoch 27.6.-31.6. sa uskutočnilo
už druhé výmenné stretnutie žiakov a
učiteľov

prírody,

v

rámci

tentoraz

projektu

na

našej

Dary

škole.

Mali sme toho na pláne veľa, a tak
sme od pondelka pilne pracovali a
pritom sa aj veľmi dobre zabavili.

Vždy ráno naši žiaci spolu so žiakmi s
Rumunska, Chorvátska, Španielska a
Turecka začali spolu s nami 2 hodinami
angličtiny. Po nich sa náš program

každý

deň

líšil.

V pondelok sme im ukázali naše
pekné mesto a o každej pamiatke si
niekto

zo

žiakov

pripravil

krátke

rozprávanie. Bolo to veľmi zaujímavé,
veľká vďaka všetkým zúčastneným!

V utorok sme navštívili tvorivé dielne v Galérii M. A.
Bazovského

a

spoznali

významných

umelcov

nášho

regiónu. A trošku sme sa nakoniec aj na maliarov zahrali



V stredu sme išli na výlet do skanzenu Sklený sen vo Valaskej Belej a pozreli si ručnú

výrobu skla. Dozvedeli sme sa veľa o tradícii výroby skla v tomto regióne.
18

Zo sklárskeho skanzenu

sme išli do

Čičmian, z ktorých krásy sa nám všetkým

zatajil dych! Ku koncu dňa sme si ešte
pozreli Slovenský betlehem v Rajeckej
Lesnej, kde sme našli všetky slovenské
pamiatky a všetko, čo je dôležité vedieť o
živote Slovákov.

Vo

štvrtok

nás

prijal

primátor

Richard

Rybníček, ktorý sa veľmi zaujímal o náš projekt a
porozprávali sme sa o environmentálnych otázkach.
Pracovali sme aj na úlohách, ktoré nám vyplývajú z
projektu, a na výsledkoch našej práce sme si veľmi
pochutili (príprava smoothie).
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V piatok sme si to naozaj užili! Stali sme sa súčasťou programu k MDD
Z každého rožka troška a všetky vystúpenia našich zahraničných partnerov zožali veľký
potlesk obecenstva. Bol to skvelý deň a večer! V sobotu ráno prišiel čas lúčenia. Aj sa

slzy zaleskli v očiach mnohých detí aj rodičov! Naši priatelia odišli, ale spomienky na
super

týždeň

zostali

v

našich

srdiečkach

navždy.

Chceme poďakovať našim žiakom aj ich obetavým rodičom za starostlivosť o deti,
vďaka

čomu

prebehla

celá

návšteva

bez

najmenšieho

problému!

Všetci sa už tešíme na ďalšie stretnutie v chorvátskom Vinkovci na jeseň.
Mgr. Vavríková, Mgr. Pomajbová
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Na hodine matematiky učiteľ hovorí:
-Keby som mal v ľavej ruke sedem
pomarančov a v pravej ruke osem
pomarančov. Čo by som mal?
Jožko sa hneď hlási a hovorí:
- Veľké ruky!

Jožko chytí rybu. Nešťastná ryba
hovorí:
-Pusť ma, splním ti jedno želanie.
Jožko odpovie:
-Ak je iba jedno, tak chcem, aby si bola
bez kostí.
Matka vraví synovi:
-Umy si ruky, kým pôjdeš do školy.
-Načo? Veď aj tak sa nebudem hlásiť.

Jurko príde do lekárne a hovorí:
-Dobrý deň, prosím si nejaké upokojujúce lieky.
-A pre koho?
- Pre rodičov. Nesiem domov vysvedčenie.
Otec sa pýta svojho syna:
-No tak, Ferko, ako stojíš v
škole?
-Celkom dobře, oci. Každý
deň v inom kúte.

Učiteľ hudby varuje
svojho žiaka:
- Ak ma budeš aj
naďalej takto
hnevať, tak
nahovorím tvojej
matke, že máš veľký
talent.

JÚLOVÝ VTIP

-Čo urobíš, keď ti
niekto povie v júli,
že škola volá?
-Nezdvihnem.

Vieš doplniť
posledný
výsledok?

21

Na Bezručke sa MDD oslavuje veľkolepo. A ani tento rok to nebolo inak, nieslo sa totižto
v znení „Z každého rožku trošku“. Tento rok boli oslavy MDD pre nás trošku viac výnimočné,
nakoľko sa ho zúčastnili i naši priatelia z projektu Erasmus +.
Ale začnime pekne od začiatku. Hneď v úvode sa nám predstavila tanečná skupina Len tanec.
Po ich vystúpení sme sa rýchlo presunuli na ihrisko, kde sa už chystal florbalový zápas našich
žiakov s Mariánom a Marcelom Hossom.

Po napínavom zápase sa naše šikovné deti presunuli na
pódium, pretože si pre svojich rodičov, starých rodičov
a

priateľov

programu

pripravili

nás

perfektný

roztancovali

program.

štvrtáci

s

V

úvode

Pomádou.

Nasledovali básničky a tanček na Macarenu od našich
najmenších – prvákov. Druháci sa predviedli ako smelí
námorníci. Tiež sa nám predviedli žiaci z krúžku Gitara
a

Flauta,

ktorí

zahrali

niekoľko

moderných

piesní

a zaspievali anglické piesne. Privítali sme u nás priateľov
z projektu Erasmus +, a preto sme sa rozhodli, že im
priblížime aj naše ľudové tradície – spev, tanec a naše
typické ľudové oblečenie. Preto žiaci prvého a druhého
stupňa zaspievali ľudovú pieseň a zatancovali ľudový tanec
v krojoch.
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V závere sa nám predstavili aj priatelia z Chorvátska,
Rumunska, Španielka a Turecka a predviedli nám ich

typické tance a piesne.

Bol to pre nás neuveriteľný

zážitok. V úplnom závere programu sme si zaspievali našu
školskú hymnu.
Po zábave na pódiu sa deti rozpŕchli po areáli a začala
sa tá pravá zábava. Skákadlá, maľovanie na tvár, vodné
bubliny, virtuálna realita, trojboj, športové súťaže a
mnoho iných vyčarilo úsmev na tvári našich detí.
Pochutnávali si na cukrovej vate i na výbornom guláši,
ktorý nám uvarili naši deviataci pod vedením našich
úžasných p. kuchárok. Podvečer nás roztancovali skupiny
Pell

Mell

59,

Noel

McCarthy

and

Band

a nezabudnuteľným zážitkom bol pre nás koncert
bývalého Superstáristu Tomáša Bezdedu. Zážitkov máme
veľa, ešte dlho budeme spomínať na naše MDD a tešíme
sa opäť o rok.

Mgr. Reháková- Gajdúšková

Jéééééj,
Tomáš Bezdeda 

23

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
-okresné koloKat. 1A: 1. miesto – Kristián Filimpocher 7. A
2. miesto – Andrej Brokeš 7. A
3. miesto – Martin Varhaník 7. A

Michal Kišš 9. B – 3. miesto

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
-okresné kolo-

Kat. 1B: 1. miesto – Emma Kraus 8. B
2. miesto – Niola Nemcová 9. A
3. miesto – Laura Stropková 9. B

1. miesto - Šimon Ondruš 5. A
3. miesto – Samuel Kišš 6. A
1. miesto – Ema Čudaiová 8. B
3. miesto – Michal Kišš 9. B

Kat. 1A: 1. miesto - Kristián Filimpocher 7. A

Kat. 1A: 1. miesto – Kristián Filimpocher 7. A
Kat. D: 2. miesto – Stanislav Kotrha 8. B
7. miesto – Adam Žuk 8. B
Kat. 1A: úspešný riešiteľ – Kristián Filimpocher 7. A

2. kat. Próza: 1. miesto - Samuel Kišš 6. A
3. kat. Próza: 2. miesto – Veronika Sobková 8. B
3. kat. Poézia: 3. miesto – Nikola Nemšáková 7. B

KRÁSNE LETO PLNÉ POHODY,

DOBRODRUŽSTIEV A ZÁBAVY
VÁM ŽELÁ CELÁ REDAKCIA
ZÁŠKOLÁČIKA 
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