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Milí čitatelia!
Chcelo sa vám po prázdninách opäť chystať školskú tašku? Čakali
vás opäť ranné vstávania, domáce úlohy a všetky tie povinnosti?
Dúfame, že náš časopis vám rozjasní ťažšie dni a trochu sa s nami
zabavíte. Preto sme sa my v redakcii už nevedeli dočkať, kedy
opäť začneme naplno tvoriť nové číslo v tomto školskom roku.
Všetkým vám prajeme veľa pekných, zábavných chvíľ v škole,
dobrých učiteľov, super spolužiakov a len tie najlepšie známky.
Tak veľa úspechov! 
Vaša redakcia

V škole to žije
Naši najmenší (3)
Tekvičková slávnosť (5)
Triedime odpad (5)
Mladý biológ (8)
Tajomná noc (10)
Tajomná noc (14,15)
Úspechy žiakov nás tešia (19)
Školská liga (19)
Zvonivé Vianoce v ŠKD (20)
Vianočný výchovný koncert v našej škole (21)
Zážitky za bránou školy
Na potulkách (4)
Až ku hviezdam (4)
Po stopách minulosti (9)
Arborétum Mlyňany (9)
Deviataci v hlavnom meste (10)
Vedomosti do hrsti (11)
Plavecký výcvik (11)
Erasmus + pokračuje (16,17)
Naša tvorba
Balady o hračkách (6,7)
Komiks – (Ne)Normálny deň (12,13)
Bájky z dielne našich štvrtákov (18)
Ódy na vyučovacie predmety (23)
Zábava
Zábava pre najmenších (7)
Sudoku (10)
Nájdi rozdiely (22)
Halloweenska osemsmerovka (15)
Winter crossword (22)
Bludisko (22)
Omaľovánky (10)
Naše úspechy v súťažiach
Technická olympiáda, Pytagoriáda,
Geografická olympiáda, SOŠkársky päťboj (24)

* v škole to žije * v škole to žije* v škole to žije* v škole to žije*

2.september bol pre nás významným dňom, pretože brány našej školy sa otvorili, aby
privítali nielen nový školský rok 2019/2020, ale taktiež, aby sme všetci privítali našich
najmenších žiakov – prvákov.
Prváčikovia sa nevedeli dočkať tohto dňa, keď v sprievode svojich rodičov zasadnú do
školských lavíc. Hneď po príchode do krásne vyzdobených tried, žiakov privítali usmiate
pani učiteľky, ktoré si prichystali pre každého žiaka malé prekvapenie. Ak by sa vám zdalo,
že toho ešte nie je dosť, máte pravdu. Do našej školy totiž prišiel primátor mesta Trenčín,
Mgr. Richard Rybníček, ktorý si nemohol nechať ujsť takýto významný deň. Prváčikov
potešil milými slovami a krásnou knihou, ktorá bude našim žiakom pripomínať tento
nezabudnuteľný deň.

Vitajte v našej “Bezručáckej“ rodine milí prváci!

TU NÁS MÁTE
V PLNEJ PARÁDE
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Žiaci 8.A a 8.B sa 24.
októbra zúčastnili exkurzie v
Kremnici. Navštívili banské
múzeum - Štôlňu Andrej.
Za odborného výkladu si
mohli
prezrieť
banskú
štôlňu, kde sa dozvedeli,
ako sa ťažilo zlato a
striebro v minulosti aj dnes.
V
expozícii
Mincovne
v
Kremnici si prezreli stroje,
na ktorých sa razili mince v
minulosti, tiež sa čo-to
priučili, ako sa razia mince
dnes.

Všetci štvrtáci a ja, sme sa jedného dňa vybrali
spolu s pani učiteľkami do Hlohovca, do Hvezdárne
Milana Rastislava Štefánika. Cieľom exkurzie bolo
naučiť sa niečo nové o vesmíre.
Vo hvezdárni nám najskôr na kupole ukázali
súhvezdia a planéty slnečnej sústavy. Rozprávali
sme sa o súhvezdiach Malá medvedica, Veľká
medvedica, Androméda, Perzeus, Labuť a Orion.
Dozvedeli sme sa, že planéty sa pohybujú veľmi
rýchlo, napríklad Zem sa pohybuje až rýchlosťou 30km za sekundu. Pamätám si, že
mesiac planéty Saturn sa volá Titan a dve trpasličie planéty sa volajú Makemake a
Eris.
Cestou domov sme sa zastavili v dedinke Podolie. Je to pri Novom Meste nad
Váhom, nachádza sa tam Park miniatúr. V tomto parku je veľa modelov slovenských
hradov. Najviac sa mi páčila Štefánikova Mohyla. Onedlho v parku pribudne aj
Trenčiansky hrad.
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Exkurzia sa mi veľmi páčila, už teraz sa teším na ďalšiu.

Michal Šifra (4.A)

Tekvica je oranžová,
kahanec v nej svieti.
Slávnosť naša tekvičková,
tešia sa z nej deti.
Mama, tato, babka, dedko,
všetci radosť majú,
vyrezávať, zdobiť, dietkam všetci
pomáhajú.
Jedna veľká ako dvere,
iná zasa mini,
nevadí to, veď spoločne
vyrastali z hliny.
Zdobia školu, balkón, chodbu,
tešia sa na jeseň.
Veď je o nich všade počuť,
halloweensku pieseň.
Voľno máme, prázdniny sú,
v pondelok aj v piatok.
Radi sme mu,
hoc je to len „americký sviatok“.

Mgr. Chochlíková

V rámci projektu o recyklácii
odpadu, sa zúčastnili deti ŠKD
pútavej prezentácie. Naše staršie
žiačky Janka Kalabová a Ema
Masarovičová,
ktoré sú členkami žiackej
školskej rady veľmi zaujímavo
porozprávali o tomto závažnom
probléme.
Primeraným spôsobom ho priblížili
mladším spolužiakom.
Bc.Sokolová
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V malej skrinke čarovnej bolo veľké tajomstvo.

Bol raz jeden chlapček,

Šašo Paťo na polici zažil veľké priateľstvo.

volali ho Palček.

Mal tam malú bábku Katku,

Dostal novú hračku,

takú drobnú kamarátku.

robotickú mačku.

Hlávku mala sklenenú, oči ako uhlíky,

Od radosti vykríkol: „Juchuchúúúúú!“

spolu oni zažili veľké šašovinky.

A vyhodil ju do vzduchu.

Nikto nevie, čo sa stalo,

A keďže mačka nemá krídla,

zrazu niečo zapraskalo.

svojmu osudu sa nevyhla.

Malá bábka spadla veru-preveru,

Palček sa len s hrôzou pozerá,

rozbila si hlávku svoju sklenenú.

ako mačka na zem padá.

Dominik Sollár (6.A)
V obchode na ulici,
boli hračky pri krabici.

Je to veru chvíľa nemilájeho nová hračka sa rozbila.
Alex Košara (6.A)

Stál tam macko plyšový,

Marienka, malá hviezdička,

kúpili ho malému Mišovi.

hnevá sa na ňu mamička.
Vraj rozbila peknú hračku,

Mišo už bol starší,

tak jej mamka stisla rúčku.

macko preňho nebol drahší.

Dostal nový mobil

Marienka len šepla potichučku:

a macka do kúta zahodil.

„Jurko mi ju zobrať chcel
a potom ju aj zahodil na zem!“

Macko zosmutnel,

Marienka len ľutuje,

že Mišo naňho zanevrel.

mama ju určite ubije.

Rozhodol sa nový domov hľadať ,
nájsť niekoho, kto sa oňho bude starať.

Joj, preveľmi ju ubila
a Marienka utiekla.

Hľadal, hľadal, nikoho nenašiel,

Veľmi ďaleko zašla.

o všetku motiváciu prišiel.

Mamka to ticho ľutovala,

Nevedel už kam má ísť,

každý Marienku márne hľadá.

napadlo ho na cintorín prísť.

Vyliezla na skalu,

A tam čaká, čaká na nového kamaráta,

potkla sa a spadla dolu.

ktorý ho bude mať rád ako vlastného brata.
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Vít Gabrhel (6.B)

Sofia Suchánová (6.B)

Porcelánovú bábiku Anička mala,

Rozpadla sa na márne kúsky,

v izbičke malej s ňou vystrájala.

Anička plače do blúzky.

Postavila z kociek vežičku,

„Bola to novučičká bábika,

a na vrchol posadila hračičku.

och, tak veľmi bude sa hnevať maminka!“

Prvýkrát drgne do vežičky,

To už mama na prahu stála,

hneď všetky roztrasú sa kocočky.

na dcérku remeň si chystala.

Druhýkrát udrela do veže,

„Anna! Som nahnevaná.

bábika už spadne isteže.

Prečo si s bábikou vystrájala?!

Tretíkrát do kociek kopla

Pozri, črepiny sú všade,

a bábika porcelánová spadla.

toto ešte kruté bude!“
Ema Tilandyová (6.A)

SPOJ ČÍSLA OD 1 DO 45 TAK, ABY TI
VZNIKOL OBRÁZOK. OBRÁZOK SI VYFARBI 

ZVLÁDNEŠ VYPOČÍTAŤ REŤAZOVÝ
PRÍKLAD?AK SA TI TO PODARÍ, ZA
ODMENU SI VYFARBI OBRÁZKY.

NÁJDI ČO NAJVIAC ROZDIELOV.
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* v škole to žije * v škole to žije* v škole to žije* v škole to žije*

Kto sme a čím sa bavíme?

Krúžok Mladý biológ funguje úspešne v našej škole už druhý
školský rok, preto sa nám patrí predstaviť.
Sme skupina nadšencov, kolektív priateľov, na čele s pani
učiteľkou Kresánkovou, v ktorých sa prebúdzajú skryté
schopnosti a rozvíjajú zručnosti potrebné na to, aby sme
dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého
sme súčasťou.

Poznávame živú prírodu, využívame
skúsenosti z prírody. Svoje praktické
využívame pri priamom skúmaní živej
pitve dážďovky zemnej, rybybravčového srdca, svalov atď., pri
odhaľujeme zázračný mikrosvet.

priame a autentické
zručnosti a tvorivosť
prírody, napríklad pri
pstruha potočného,
mikroskopovaní, kde

Naším cieľom je tak zvýšiť záujem detí ( žiakov základnej
školy ) o prírodovedné predmety a o problematiku životného
prostredia. Správnou motiváciou a aktivitami viesť deti
k uvedomovaniu si potreby vážiť si život vo všetkých
formách – rastliny, zvieratá, mikroorganizmy a celú prírodu
so všetkými jej krásami.
Podnikáme aktivity, prostredníctvom ktorých sa
u detí upevňujú už získané poznatky, ale obohatia sa
aj o pocity z nových zážitkov.
Najlepšie však našu prácu vystihuje výrok vedca
vedcov Alberta Einsteina: „Najvýznamnejším umením
učiteľa je prebúdzať v deťoch radosť tvoriť
a poznávať... ...radosť z uvažovania a
chápania je najkrajším darom prírody“
Mgr. Kresánková
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Naši žiaci sa vrámci školského klubu detí zúčastnili
spomienkovej slávnosti pri príležitosti 75. výročia
Slovenského národného povstania ktorá sa uskutočnila v
stredu 4. septembra 2019 pri Pamätníku umučených v
lesoparku Brezina.
Ďakujeme mestu Trenčín, že sme sa mohli zúčastniť a
veríme, že i ďalšie roky si budeme môcť pripomenúť túto
významnú udalosť.

Nový pohľad na svet stromov, kríkov a rastlín z celého
sveta mali žiaci 3.A a 3.B, keď vstúpili do arboréta v
Tesárskych Mlyňanoch. Vidieť najmohutnejší druh stromu,
sekvojovec mamutí, či ázijské druhy stromov, ktoré sú
stále zelené, máme možnosť na Slovensku len tu. A
predtým sme stihli vidieť aj najmohutnejšie zviera Európy
– zubra lesného . To je paráda.!
Mgr. Dúcky
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VYFARBI PODĽA POKYNOV:

Mgr. Jurzová

16.10.2019 sme my, žiaci 9.A a 9.B, išli na výlet do
nášho hlavného mesta, do Bratislavy.
Prvá zastávka bola v televízii Markíza, kde sme mali
šancu si popozerať štúdiá kde sa natáčajú Televízne
noviny a Teleráno. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí,
napr. počet svetiel a na čo slúžia všetky kamery (verte
nám, bolo ich tam veľa).
Potom sme sa presunuli do štúdia, kde sme si hneď
všimli veľkú tabuľu s podpismi niektorých z našich
obľúbených hviezd, napr. Miro Žbirka alebo Dominika
Cibulková. Žiaľ, nestretli sme žiadnych moderátorov.
Keď sme skončili v Markíze, naše kroky viedli na ďalší
bod programu – priamo do Národnej rady Slovenskej
republiky. Stážista Noro nám urobil prehliadku budovy,
a dokonca sme mali príležitosť zopakovať si učivo z
dejepisu a občianskej náuky, ktoré sme sa naučili v
8.ročníku. Boli sme na zasadnutí, ktoré nás síce príliš
nebavilo, ale bolo zaujímavé sa naň pozerať.
Keď sme vyšli zo zasadacej miestnosti, zažili sme, aké
to je, keď sa odhalí kauza (menovať ju nebudeme, ale
asi viete o akú ide). Videli sme mnohých politikov
dávať interview novinárom.
Na ďalší deň nám pán učiteľ povedal, že nás videl
dokonca aj televízii. Náš výlet sme si užili, a tak by
sme sa chceli poďakovať našim pani učiteľkám, že pre
nás zorganizovali takúto super exkurziu.
Žiaci 9.A a 9.B
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V utorok 17.12. sa družstvo štvrtákov z
našej školy zúčastnilo vedomostnej
sútaže Vedomosti do hrsti. Vybojovali
pekné tretie miesto a štvrtáci v hľadisku
si
odniesli
cenu
za
najlepšie
povzbudzovanie.

3.A + 3.B sa zúčastnili plaveckého výcviku. Po prekonaní
prvých prekážok (aké vybrať plavky, aká čiapka bude
vhodná) sa pustili do tvrdého tréningu. Pod dohľadom
špičkových plaveckých inštruktorov napredovali rýchlo
vpred, najmä pod vodou. A po desiatich týždňoch jasne
ukázali svetu, že na to majú!
Mgr. Dúcky
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Bolo práve 16.10.2019 a bol to úplne
normálny deň. V počítačovej miestnosti
prebiehal v poobedných hodinách redakčný
krúžok, keď sa zrazu stalo niečo, čo nikto
nečakal. Ako naša redakčná rada vyriešila
vzniknutú situáciu sa dozviete, keď si
prečítate náš príbeh.
P.S.: Tento príbeh je založený na
skutočných udalostiach .

1.

Redakčný krúžok naplno prebieha.
Redakčná rada sa pustila do tvorby svojich
príspevkov.
Táto tajnička
sa mi dnes
podarila!

ÚČINKUJÚCI:
Batková Dominika
Senešiová Lea
Kendralová Kiara
Minich Lilien
Markech Marko
Bieliková Vanesa
Lukáčová Veronika
2. Keď tu, zrazu, začuli niečo nečakané a
nezvyčajné.

3. Šťuk – šťuk.

Tááák, ešte
zamknem mrežu
na počítačovej
miestnosti a
môžem ísť domov.

Čo to je?

Čo to
hrkoce?

4. Zrazu im to došlo ...

Tak toto sa mi len
sníva!
Nás niekto zamkol
v triede?!
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5. S malou dušičkou sa šli presvedčiť, či to
nebol len planý poplach.

Naše najhoršie
predstavy sa
naplnili!

Oh nie!
Otvor sa,
otvor sa!!!

6. Premohlo ich zúfalstvo.

7. Mobily v taškách na chodbe...

Pomóóóóóc!

Keby sme
mohli aspoň
niekomu
zavolať!

8. Aspoň niekto na krúžku nepodľahol panike.

9.Sociálna sieť zaúradovala.

Baby, vy čo
stresujete?!?Veď
sme online!

10. A tu zrazu ...

11. Napokon všetko dobre dopadlo.
Uf! Ešteže sme
nepodľahli
panike.

Dvere sa
otvárajú!

Sme
zachránení!

Prišla
záchrana!
Huráááá!

Foto: Marko Markech (5.A) Námet: redakčná rada
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Každá škola cez deň žije svojím rušným životom, no v noci
sa mení na tiché miestečko – oázu pokoja a oddychu. No
na Bezručke sa aj počas noci dejú zvláštne veci. Tiché
nočné priestory ožívajú a školské strašidielka sa
prebúdzajú zo spánku. Teraz sa tak stalo 22. novembra
2019. Krátko po 18. hodine sa deťom a dospelákom
prihovoril
p.
riaditeľ
a
slávnostne
zahájil
najstrašidelnejšiu akciu roka – Tajomnú noc– pátranie s
duchom Duškom a jeho kamarátmi. Deti pozval ďalej
a dospelákom zaželal, aby si užili voľný večer.
Malí nocľažníci s netradičnou školskou výbavou – spacáky,
karimatky a pyžamká sa rozbehli do svojich strašidelne
vyzdobených tried. S úsmevom na tváričkách si vybalili
svoje veci a začali papať dobroty, ktoré im pripravili
šikovné a starostlivé mamičky i babičky. O 18:30 to
všetko vypuklo. Deti 1. a 2. ročníkov zoznámili p.učiteľky
s duchom Duškom a jeho kamarátmi Bojuškom, Tučkom,
Mudroškom a mohlo sa začať veľké hádanie hádaniek
a pátranie. Ešteže máme našu p. učiteľku Zuzku, pretože
jej fantastický hlas a úžasná hra na gitaru rozospieva
každé dieťa. Ani v tento výnimočný večer to nebolo inak.
Deti naučila pieseň Strašidlá a plní energie s pokrikom
„My sa nebojíme , my strach porazíme,“ sme sa presunuli
do telocvične, kde na nás čakalo famózne prekvapenie.
Skákadlá, šmýkačky, lezecká stena a fantastická hra
„Guľový blesk“. Každý bojoval s každým, no víťaz mohol
byť iba jeden. Neuveriteľné sa stalo uveriteľným, keď
deti z 1.B triedy vyhrali prvú cenu – kôš plný sladkých
dobrôt. Po vyčerpávajúcom boji, bolo potrebné doplniť
energiu strašidelným kuriatkom a vitamínovým čarovným
nápojom, ktoré nám s láskou pripravili naše pani kuchárky,
za čo im srdečne ďakujeme. Po výdatnej večeri čakala na
deti tajomná a hlavne strašidelná cestička. Deti sa
prezliekli do svojich kostýmov a vybrali sa prekonávať
svoj strach. Na tajomnej cestičke stretli rôzne zvieratká,
strašidelné postavičky, či počuli rôzne hrôzostrašné
zvuky. „No my sme predsa odvážni, my sa nebojíme, my
strach porazíme,“ potichu si spievali malí bojovníci. Prešli
celú cestičku, získali diplom, no najväčším úspechom bolo,
že prekonali vlastný strach.
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Po namáhavej cestičke, príjemne
unavení, sme sa vybrali do našich
„postieľok“. Pani učiteľky nám
dali pusu na dobrú noc, zaželali
nám krásne sníčky a prečítali
rozprávočku do spacáčiku. O
chvíľočku sa z našich „izbičiek“
ozývalo jemnučké chrapkanie.
Ráno deti zobudili hrejivé slnečné
lúče. Strašidlá zmizli! Zostali iba
deti a p. učiteľky. Spoločne si
umyli zúbky a tváričky, dali si
výdatné raňajky, pobalili svoje
batôžky a šup ho za dospelákmi.
Dospeláci
poďakovali
p.
učiteľkám za starostlivosť, čím
ich veľmi potešili. P. učiteľky
odchádzali domov s úsmevom na
tvári a s dobrým pocitom, že ich
práca má naozaj zmysel. Spokojné
boli deti, rodičia i p. učiteľky.
Všetky strašidlá zaľahli do
svojich izbičiek a budeme dúfať,
že sa opäť o rok prebudia.
Mgr. Reháková - Gajdúšková

H A L L O W E E N S K A

VYPOČÍTAJ, AK TO DOKÁŽEŠ

O
S
E
M
S
M
E
R
O
V
K
A

SLOVÁ:
witch, pumpkin,
black cat, scary,
spider, skeleton,
ghost, candies,
vampire, shave,
bat, evil, wolf,
shade, dark, pie,
werewolf, fire,
black

Marko Markech (5.A)

Tajnička:
_____
_________
_________

Natália Kondrlová (5.A)
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Projekt Dary prírody z programu Erasmus+ úspešne
pokračuje
aj
v
tomto
školskom
roku.
V októbri sme sa zúčastnili trojdňového stretnutia
učiteľov v tureckej Ankare a v novembri prebehlo
ďalšie projektové stretnutie žiakov a učiteľov,
tentokrát v chorvátskom meste Vinkovci. Za našu
školu sa ho zúčastnilo 5 žiakov, ktorí si odniesli
veľa
nezabudnuteľných
zážitkov.
Prvý deň týždenného výmenného pobytu začal
veľmi aktívne. Po srdečnom privítaní v Základnej
škole Ivana Mažuraniča a krátkej prehliadke sa žiaci pustili- za výdatnej teoretickej a
praktickej pomoci troch študentiek Fakulty chemického inžinierstva- do výroby prírodných
kozmetických výrobkov. Uvedomili sme si, že komerčné kozmetické výrobky obsahujú viac ako
100 chemických látok, ktoré sú často toxické pre životné prostredie. Vyrobili sme si vlastné
ecofriendly
krémy
aj
balzamy
na
pery
a
už
vieme,
ako
na
to.
Druhý deň nás po príchode do školy čakalo malé prekvapenie, súťaž, ktorý národný tím uhádne,
aké suroviny boli použité na prípravu smoothie v degustačných pohárikoch. Síce sme nevyhrali,
ale
“Živelji”
sme
si
na
zdravie
víťazov
pripili!
Program pokračoval návštevou miestnej televízie Plava Vinkovačka. Spoznali sme, ako taká
regionálna televízna stanica funguje a aj my sme sa stali súčasťou jej ranných správ! Po
výdatnom obede sme sa prešli po meste a skvelá sprievodkyňa a učiteľka anglického jazyka v
jednom nám povedala veľa zaujímavého o tomto krásnom slavónskom meste!
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Deň tretí bol rušný a plný neuveriteľných zážitkov!
Najskôr sme navštívili Biogas farmu, kde chovajú
hovädzí dobytok na mlieko a pestujú zeleninu trvalo
udržateľným spôsobom. Potom sme sa zoznámili s
chovom a trénovaním svetoznámych lipicánskych koní
v žrebčinci Djakovo, ktorý navštívila aj britská
kráľovná Alžbeta II. Po dobrom obede sme
ochutnali zmrzlinu vyrobenú z tekvicových jadierok.
Bola jednoducho skvelá! V podvečer sme absolvovali
prehliadku historického centra Osijeku, tretieho
najväčšieho mesta v Chorvátsku a dozvedeli sme sa
veľa o jeho významnej vojenskej histórii. Po takomto
náročnom dni plnom zážitkov sme spali ako babätká.

Štvrtý deň sa niesol v duchu udržateľného
rozvoja. Najskôr sme v škole vyrobili
ekologické kúpeľové soli a troška sme si
pritom zopakovali chémiu. Potom sme
navštívili podnikateľský inkubátor, kde si
miestni farmári môžu prenajať výrobné
kapacity a vyrobiť svoje výrobky na predaj.
Ukázali nám výrobu jablkového muštu, ktorý
sme potom aj ochutnali. Inkubátor bol
vybudovaný z európskych fondov na podporu
rozvoja vidieka. Navštívili sme aj malú rodinnú
farmu, kde chovajú 75 kráv a vyrábajú syry a
jogurty, za ktoré získali mnohé medzinárodné
ocenenia. Sú zapojení v združení, ktoré im
pomáha presadiť sa na trhu, a tak zastaviť
ekonomickú emigráciu a pomôcť ľuďom nájsť
si prácu a zostať žiť tam, kde sa narodili. Bol
to
veľmi
zaujímavý
deň
na
poľnohospodárskom vidieku.

Deň piaty a posledný bol dňom lúčenia. Trocha nám smútok
zahnala ochutnávka čajov vyrobených žiakmi z hostiteľskej
školy, balenie deň vopred vyrobených kúpeľových solí a
záverečné zhodnotenie stretnutia vo Vinkovci. Ale potom už sa
emócie nedali zastaviť. Objatia, priania, prísľuby zostať v
kontakte, slzy a opäť objatia! A tak to ma byť, keď sa lúčia
priatelia.
Laura Mikušková, Evka Kačinová, Kristínka Kročitá, Marek
Križovský a Matej Marchot, ďakujeme Vám za skvelú
reprezentáciu školy!
Mgr. Vavríková
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Chameleón a mucha

Chameleón a mucha

Chameleón ležal potichu na strome.

Bol raz chameleón a chcel chytiť muchu.

Zaumienil si, že chytí muchu. Hral sa na
mŕtveho. Mucha si ho nevšímala a
pristála na vedľajšom konári. Pomyslela
si, že si trošku oddýchne. No to ešte

Chameleón sa skamarátil s pavúkom a spoločne
nastražili na muchu pascu. Prichystali pavučinu,

ktorú natiahli cez dva stromy. Stalo sa niečo, s

netušila, že v jej blízkosti je prefíkaný
tvor. Ani sa nenazdala a už bola na jeho

čím chameleón nepočítal. Mucha sa spojila s
pavúkom. Chameleón sa snažil dolapiť muchu,

jazyku.

tak ju naháňal, naháňal až sa sám zachytil do

-Opatrnosti nikdy nie je dosťDaniel Ušák (4.B)

pavučiny.
-Keďchceš niekomu dôverovať,
musíš ho dobre poznaťDárius Holboj (4.B)

Sliepka a dážďovka

Sliepka a dážďovka

Bola raz jedna sliepka, čo milovala dážďovky. Po

Jedného dňa, kým sliepka spala,

upršanom dni, jednu malú dážďovku uvidela.

dážďovka si zmyslela, že vykope jamu v

Sliepka si povedala: „Má byť suché leto, ulovím

sliepkinej klietke. Predsa, keď sa sliepka

si ju! Nie som predsa vegetariánka.“ Sliepka sa

zobudí, jamu si nevšimne a určite do nej

rozbehla a ... Chňap! Už ju mala. Ale o kúsok

padne- pomyslela si dážďovka a jamu

ďalej, pri kuríne, bola ďalšia väčšia dážďovka.

vykopala. No keď sa sliepka prebrala,

Sliepka pustila malú dážďovku a utekala. Druhá

uvidela dážďovku vo svojej klietke a

dážďovka utiekla a malá sa zatiaľ schovala do

rozbehla sa za ňou, aby sa nasýtila.

diery. Sliepka nahnevane povedala: „Ach jaj, to

Dážďovka sa snažila uháňať, čo jej sily

príslovie :Lepší vrabec v hrsti, ako holub na

stačili, obzerala sa za sliepkou, či ju

streche, stále platí!“

dobehne alebo nie, keď zrazu – báááách!

Carolyn Michalíková (4.B)

Dážďovka sama padla do jamy. Dážďovka
sa rýchlo snažila prehrabať preč zo
sliepkinej klietky, keď začuje, čo sliepka
za ňou kričí: „ Nezabúdaj milá dážďovka,
kto druhému jamu kope, sám do nej
padá!“
Tereza Geršiová (4.B)
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Veľmi nás potešila správa, že naša žiačka, Viktória
Chladoňová
zo 7.B triedy, sa zúčastnila na
Majstrovstvách SR v cyklokrose v Krupine a skončila
na krásnom 3.mieste v kategórii žiačky.
VIKI BLAHOŽELÁME !!! SI ÚŽASNÁ !!!

V tomto školskom roku sa opäť roztrhlo vrece s
nadšencami pre šport. My sa tomu veľmi tešíme,
pretože pohyb je pre naše telo dôležitý. Žiaci,
korí navštevujú našu školskú ligu si zmerajú sily
v rôznych dispciplínach. Zatiaľ žiaci absolvovali
tri disciplíny, a to :
- beh na 60 metrov,
- ľah - sed za minútu,
- skoky cez švihadlo za dve minúty.
Jednotlivé výkony a získané body si naši lektoripani učiteľka Coboriová a pán učiteľ Vlnka
zodpovedne zapisujú do tabuľky, ktorá im na
konci školského roka napovie, komu zo žiakov sa
najlepšie darilo. Na najúspešnejších športovcov
čakajú zaujímavé ceny, ktoré im budú odovzdané
naším tohtoročným garantom športovej ligy –
Mariánom Hossom.
Všetci sa už nevieme dočkať, ktorí z vás budú
tými šťastnými. Športu zdar!
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Predvianočné obdobie u nás v škole je
vždy výnimočné. Všetko je krásne
vyzdobené, pri vstupe do školy nás
víta
vianočný
stromček
a
v
popoludňajších hodinách sa z každej
triedy ozývajú tiché tóny vianočných
piesní.
Deti si chvíle v školskom klube
spríjemňovali nielen spievaním a
počúvaním kolied, no spoločne so
svojimi pani vychovávateľkami sa
rozhodli, že si budú vyrábať rôzne
vianočné ozdoby: svietniky, rámiky, a
dokonca vyrobili aj pozdravy, ktorými
obdarovali a potešili svojich blízkych.
Len sa poriadne rozhliadnite, aké
šikovné ručičky majú tie naše
detičky! 
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Ách... čo viac si človek môže priať, ako začať posledný predvianočný týždeň
počúvaním kolied a krásnych príbehov. Hoci sme si to možno ani nepriali
a počas predvianočného zhonu na také niečo ani nepomysleli, naše srdiečka
boli v tento čas pohladené krásnym výchovným koncertom. Za tento zážitok
ďakujeme členom skupiny AYA, ktorí nám prišli zahrať a zaspievať nielen
svoje vianočné, ale aj tie tradičné piesne.
Všetci žiaci našej školy mali možnosť vypočuť si nielen nádherné texty
a melódie piesní, ale zamyslieť sa aj nad príbehmi, ktoré sa k jednotlivým
piesňam viazali. Ani by som si nepomyslela, že rockové gitary a rockové hlasy
dokážu vyčarovať takú jemnú a nežnú atmosféru. A aký by to bol koncert,
keby sme si nemohli zaspievať spolu s kapelou? Spievali sme, rozprávali sme
sa, zasmiali sme sa a boli sme jednoducho šťastní. Hoci stáli pred nami „len“
traja členovia kapely, mali sme pocit, že sme na obrovskom koncerte
obrovskej kapely. Každý z nás precítil radosť z blížiacich sa Vianoc
prostredníctvom tohto výchovného koncertu.
Myslím, že môžem povedať za každého účastníka tejto výnimočnej chvíle, že
to bol nádherný vstup do štvrtého adventného týždňa a veľmi zaň
ĎAKUJEME!
Mgr. Chochlíková
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HĽADAJ ROZDIELY!

VYFARBI
SI MA 

W I N T E R

SPOJ ČÍSLA OD 1 – 75.
OBRÁZOK SI POTOM VYFARBI.

22

C R O S S W O R D

NÁJDEŠ SPRÁVNU CESTIČKU?

* naša tvorba * naša tvorba *naša tvorba * naša tvorba * naša tvorba *
ÓDA NA TECHNIKU
Ó, technika tak komplikovaná,
ó, tá túžba teba pochopiť.
Ó, tá múdrosť skrz teba nám predaná,
ó, ten sladký pocit kábel uchytiť.
Ó technika moja,
tak krásna, tak oslobodzujúca.
Ó, tá túžba zametania a kydania hnoja,
nadšenie vo mne prebúdza.
Ó, všetky krásne tvoje tajomstvá,
úžasná tvoja podstata.
Vedou budúcnosti nazvatá,
skrz teba príde moja výplata.

Ó, hoblovanie pilníkom,
Ó, pribíjanie kladivkom.
Jak sladký pocit to byť robotníkom,
Ó, úžasným si motívom.

ÓDA NA BIOLÓGIU
Ó, biológia, predmet môj obľúbený,
si jadrom mojím, jadrom zemským.
Ó, biológia, nauč ma o šutroch,
všetko čo treba, hustota, hodnota,
ja - odpadávam z teba.
Vedieť chcem viac,
ó, príroda, čo viac ešte skrývaš?
Diamant, ametyst, jantár?
Všetko mi ukáž!
Ema Kraus (9.B)

Stanislav Kotrha (9.A)

Koľko slniečok

sa nachádza v tomto čísle Záškoláčika?
A je to tu zase!!! 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. Vaše
odpovede napíšte na papier s vaším menom a
triedou a vhoďte do urny, ktorá sa nachádza vo
vestibule školy (pri kávomate). Môžete tak hrať o
skvelé ceny. Do žrebovania budú zaradení len
čitatelia, ktorí odpovedia správne. Neváhajte a
zapojte sa, vyhrávajú až traja z vás!
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Olympiáda
slovenského
jazyka
-školské kolo1.miesto – Nora Stropková (9.A)
2.miesto – Soňa Jankovičová (8.A)

3.miesto – Nela Soldová (8.B)

Olympiáda
nemeckého
jazyka
-školské kolo1.miesto – Marek Križovský (9.B)
2.miesto – Nora Stropková (9.A)
3.miesto – Ema Žáčiková (9.B)

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
-školské kolokat.A: 1.miesto - Marek Križovský (9.B)
2.miesto- Stanislav Kotrha (9.B)
3.miesto – Michal Kotrha (9.B)

kat.B: 1.miesto – Erik Filipek (5.C)

kat.A- úspešní riešitelia:
Marek Križovský (9.B)
Stanislav Kotrha (9.B)

Olympiáda
anglického
jazyka
-školské kolokat.A: 1.miesto – Lukáš Pavlík (7.A)
2.miesto- Safiyah Almuhairi (6.B)
3.miesto – Mária Večerová (7.A)

kat.B: 1.miesto – Emma Kraus (9.B)
2.miesto – Bui Duc Hung (8.A)
3.miesto - Čechovská Daša (9.B)
Kat.C: 1.miesto – Vanda Podoláková (9.A)

Beh Soblahova
1.miesto – Sára Fazekašová (5.C)
2.miesto – Viktória Čudaiová (7.A)

3.miesto – Viktória Chladoňová (7.B)

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
-školské kolo5.ročník:
1.miesto – Gabriela Rizikyová (5.C)
2.miesto – Fazekašová Sára (5.C)
3.miesto – Mišáková Sofia (5.C)
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6.ročník:

8.ročník:

1.miesto –Nina Doktorová (6.B)

1.miesto – Max Pavlov (8.B)

2.miesto – Alex Košara (6.A)

2.miesto – Tomáš Obdržal (8.B)

3.miesto – Safiyah Almuhairi (6.B)

3.miesto – Jonáš Sládek (8.A)

7.ročník:

9.ročník:

1.miesto – Jakub Sollár (7.B)

1.miesto – Michal Kotrha (9.B)

2.miesto – Viktória Duvačová (7.A)

2.miesto – Adam Žuk (9.B)

3.miesto – Martin Šifra (7.B)

3.miesto – Stanislav Kotrha (9.B)

VŠETKO NAJLEPŠIE V NOVOM ROKU 2020
VÁM PRAJE VAŠA REDAKCIA 

