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Úvodník 
V dynamických časoch, ktoré žijeme a v ktorých sa situácia mení každý

deň a zo dňa na deň sa zmenili naše každodenné rituály, strácame svoje istoty a
začíname si klásť otázky. Ako dlho bude ešte trvať pandémia? Kedy sa všetko
vráti  do  starých koľají?  Čo  robiť  aby som to  ja,  moji  rodičia,  rodina  zvládli?
Odpovede sa hľadajú ťažko...Aj naši predkovia prežili  rôzne strhujúce a ničivé
obdobia a môžeme sa domnievať, že silu hľadali v každodenných maličkostiach,
rituáloch a tradíciách. Aj vy práve teraz čítate ďalšie vydanie školského časopisu,
ktorý si našiel svoje miesto v našom školskom kolorite. 

V tohtoročnom vydaní Vám predstavíme nového  pedagóga, rovnako si
zaspomíname na udalosti, ktoré sme prežili a predstavíme literárne práce žiakov,
ukážky  z  dištančného  vzdelávania  a  záver  je  venovaný  zábave  a  poučeniu.
Verím, že NÁŠ časopis bude pre Vás povzbudením v týchto náročných časoch.
Príjemné čítanie! 
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NAŠA LITERÁRNA TVORBA 
                                         Lucas Galko 

Orol 
Vajíčko v hniezde ticho leží, 
a mama pre potravu beží. 

Vtom škrupinka malá praská, 
v lese akoby náhle čas zastal. 

A keď na svet vtáča vyjde,
matka za ním ihneď ide. 
Vtáča rastie ako z vody, 

už patrí medzi veľké orly. 

Ale keď osudný deň nastal,
matkin život razom zastal. 

Orol smúti ako vie, 
otec ho len ľutuje. 

Na ďalší deň zima prišla, 
na otca choroba zišla. 

I otec poslednýkrát vydýchol, 
a z hniezda vypadol. 

I orol zletel za ním,
no ámen už bol s ním.

Orol sám už v hniezde žije, 
a z pramienka pri ňom pije. 

O pár rokov orol starý, 
vzniesol sa do hory.

Tam už poľovník čakal,
naňho strieľať začal. 

A majestátny orol, 
z výšin spadol nadol. 

Na zemi opustený leží, 
a na mŕtveho orla zase sneží. 

A v tom lese už orla nieto, 
no iných vtáčkov tam je sto. 
Orly iba sem tam zavítajú, 
chytiť myš a zasa odlietajú. 
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Jakub Porada, 6.B
Vajíčko 

Z vajíčka sa vyliahol malý
vtáčik, 

všetci ho volali Geňo Dráčik. 
Letí Geňo, letí medzi oblakmi,

ponad vysokými Tatrami. 
Z dola naňho kričia, 

Geňo, spadneš do malinčia. 
      

  Liliana Križková

 Sova

   , Sedí sova na konári

    .polievku si v hrnci varí

  Hotová je akurát

                .sova už má veľký hlad

 

    , 5.     Rastislav Kmeťo a Sára Kmeťová A      

  Farbičky

    ,Keď som bol ja maličký

   .kúpil som si farbičky

  ,Farbičky sú maličké

    .dal som ich ja mamičke

  ,Mamička sa potešila

  .od radosti podskočila

    ,Dostal som aj pusu sladkú

  , .za farbičku malú krátku

   ,Za pár rôčkov babička

  .nebola už mamička

     Našla malé farbičky

 .potešila detičky

Julianka Vlková, 5.B 

Žirafa

Žirafa je veľmi dlhá, končí až tam, 
kde je dúha. Dúha na oblohe je, žirafa
k nej putuje. Slnko svieti, oblak letí, 
zoo je vždy plná detí.

Babka 

Babka pečie koláče, praclíky aj 
pagáče. Vždycky sa mi ujde z nich, ich
vôňa mi berie dych. Druhá babka 
kuká telku, močí nohy vo vedierku. 
Navarený obed má, vždy sa o nás 
postará.

Dedko 

Dedko, to je majster veľký, stále 
niečo vymýšľa. Nečumí len do tej 
telky, ale tuho rozmýšľa. Píli drevo, 
píli strom, až sa trasie celý dom.
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Romanka  Marková  (5.B) 

Štyri ročné obdobia

Jeden rok má štyri doby
a každá z nich svet len zdobí.

Tá prvá sa volá jar, 
                            od prírody vel �ký dar.  
                           Vtáčiky si pospevujú, 

l                          lúčka kvetov rozkvitá, 
                            trávička už zelená sa, 

               pani jar k nám zavíta. 

              Druhá doba – to je leto, 
              každý z nás už iste vie to.
            Kúpalisko už nás volá, 
            kto vie, vel �kú vodu zdolá.                                         

Slniečko nám pekne svieti,
letný čas je, milé deti. 

               Ďalšia doba – pani jeseň, 
                kopy lístia už nám nesie.    
                 Vietor fúka z celej sily, 
                     pomaly sa ochládza, 
                      príroda sa ukazuje, 

farby stromov predvádza. 

                                                 A posledná – zima tu je, 
                                                 vietor vel �mi silno duje.

                                              Cez noc padlo tisíc vločiek, 
                                                  ej, to bude zábava, 

                                               všetci berú svoje sánky, 
                                                     každý na ne nasadá. 

A už je tu koniec roka, 
vráti sa zas za nami, 
recitujte túto báseň
od jari až do zimy.   
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Ela Sliacka, 5.A 

Víla jari

Malá jarnávílka
v postieľke si spinká.
Zasvietilo slniečko,
dopadlo jej na líčko.
Už si víla nepospí,

už má plno starostí.
So smiechom beží do záhrady

to je pre ňu ten čas pravý,
ten čas jari.

Pozobúdza stromy, kvietky,
pozobúdza veru všetky.

Pozobúdza všetok hmyz, zelená sa každý list.
Vtáčatká sa hrajú spolu
človeče a aj na školu.
Bude variť dobrôtky,
prečíta im poviedky,

naučí ich lietať,
ba aj pekne spievať. 

Na prípravu jari
však nepostačia čary.
Priatelia jej pomôžu.

Emma skočí do záhrady,
natrhá si prvosienky, kvietky jari,

Vilko má rýľ na starosti, prebudí zem v políčkach,
Lily skáče od radosti, ušli sa jej semiačka.

No a naša víla na všetko sa díva
z okna z kuchyne, nič jej neunikne.

Urobili všetko ako treba, a potom si dali s džemom chleba.
Jar prepukla v plnej kráse, a tak končí táto báseň.
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Matúš Filko, 1.A
Hruška hruške šušká, 
Máme plné brušká.
Kričia dolu Hele:

«Zjedz nás, kým sme zrelé!»

Lenka Kubalošová, 1.A 

Jednu malú hrušku 
Skryla som si v brušku.

A tú druhú veľkú, 
Tu mám pre Ivanku.   

Tomáš Tučka, 1.A

Hruška žltá, zelená, 
vitamíny v sebe má. 

Zahryznem si do nej rád, 
som jej dobrý kamarát. 
Hrušky, slivky, jahody, 
to sú ozajstné ovocné

hody. 

Gabriela Stoklasová, 1.A
Naša malá Anička, 

má nos ako hruštička, 
ale naša Janka. 

má ho ako slamka.

Šimon Berko, 1.A  

Slnko svieti, hruška zreje,
Šimonko sa na ňu smeje.

Liliana Linhartová, 1.A  

Tu je malá hruška,
dám si ju do bruška.
Vitamíny hruška má,

mamička mi ďalšiu dá.

Rebeka Halgošová, 1.A 
Hruška hruške šušká,
máme plné brušká.
A keď dozrejeme,

šup, deťom do bruška.



Slávka Klimová V.B

B  o  h  a  t  é   s  r  d  c  e  
Kedysi dávno, keď ešte nebolo o modernej technike ani chýru ani slychu, žilo jedno chudobné
dievčatko. Volala sa Bela. Jej mama odišla, keď bola malá a otec, ten musel pracovať vo dne i v
noci, aby si zarobili na krajec chleba. Keď prosila o jedlo alebo o peniaze, nikto si ju nevšímal. 

Jedného dňa prišiel do dediny bohatý kupec. Bol tvrdohlavý, zlý a lakomý. Kupec si všimol Belu,
ako prosí o jedlo. Usmial sa popod nos a prišiel k nej. Dal jej kosť, ktorá bola zašpinená od blata
a aby toho nebolo málo, kopol jej do konzervy kde bolo pár peňazí.  Vzal si ich a odišiel.  Bela
začala plakať. Keď otec zistil, čo sa stalo, išiel si to s ním vybaviť. Kupec sa iba smial, zobral bič
a začal ho bičovať. Keď kupec odišiel, Bela otca hneď začala ošetrovať. Nastala noc. Každý išiel
do svojich mäkučkých postieľok. Až na Belu a jej otca.

 Jedného dňa sa stalo niečo nezvyčajné. Prišlo 5 detí, ktoré mali dary pre Belu a jej otca. Jedno
dieťa donieslo jedlo, druhé donieslo vodu zo studne, tretie so štvrtým doniesli postele, vankúše
a deky, piate dieťa donieslo oblečenie a topánky. Bela a otec boli dojatí,  veľmi im boli vďační.
Hneď si išli po nejaké drevo z lesa a postavili si malý domček s pomocou ľudí, ktorí kedysi tiež
zažili chudobu. Boli takí šťastní.

 Ale veľmi dlho to netrvalo, pretože kupec prišiel znovu do dediny. Bela a jej otec sa rýchlo išli
schovať do domčeka, aby im nezobral ich veci. Kupec si tentokrát  nechcel zobrať ich veci, ale
chcel  Belu  a otca  za  svojich  sluhov.  Nuž  vypytoval  sa  a vypytoval,  kde  sú,  ale  dedinčania
nepovedali ani slovo. Kupec sa nahneval a povedal:  „Ak mi to nepoviete, celú dedinu nechám
zhorieť! Máte 24 hodín, aby ste mi povedali, kde sú. A to je rozkaz!“  Naštvaný odišiel do svojho
prepychového domu a čakal. 

Keď Bela išla spať, zrazu niekto zaklopal na dvere. Bola to stará pani, ktorá  prosila  o krajíček
chleba.  Bela  utekala  po  chlieb  a dala  jej  navyše  aj  vodu  zo  studne.  Povedala:  „Pani,
ospravedlňujem sa, ale sami máme málo. Viac Vám dať nemôžeme.“  

„Si milé dievča a preto ti dám malý darček“ povedala stará paní. „Tu máš, dávam ti vzácny dar.“
„Čo je to?“ spýtala sa Bela. „Je to kabát vyšitý zo  vzácnej látky. Vo vreckách budeš mať toľko
peňazí, koľko máš v srdci lásky.“ Povedala stará paní a zmizla. 

Na druhý deň Bela vyšla z domu a prechádzala sa po dedine. Keď zbadala chudobných ľudí, išla na
trh a nakúpila jedlo, pitie a iné veci. Keď kupec uvidel, koľko peňazí vyberá z vrecka, nahneval sa,
že ona má viac peňazí než on. „Sluhovia! Doneste mi ten kabát! A hneď!“ rozkázal kupec. Keď si
obliekol kabát, šiel si niečo kúpiť, ale peňazí nebolo nikde. Bela sa začala smiať a povedala mu:
„Ten kabát ti je nanič, pretože kabát ti dáva toľko peňazí, koľko máš ty lásky v srdci. A ty nemáš
žiadnu.“ 

Kupec sa nahneval,  hodil kabát na zem, poskákal po ňom, nasadol do koča a už sa do dediny nikdy
nevrátil. To, čo Bela kúpila, dala chudobným ľuďom.  

A to ja veľmi dobre viem, pretože tá kúzelná pani, to som bola ja.
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Sofia Ratkovská, 5.A  

1. KAPITOLA: ŠKOLSKÉ PROBLÉMY

Keď som prišla domov, zľakla som sa. Kde je môj papagáj?! Hneď som volala Vaneske.
„Ahoj, Vaneska! Nevieš kde je Vivi?“ „Nie, neviem.“

 „Ach! Tak nič. Ahoj!“ Vivi  je môj papagáj a veľmi mi na ňom záleží. 
Naposledy  bola vonku, keď sme naháňali mačku Čoki na skateboarde.

Presnejšie, naháňala ju Vivi. 
Nakoniec sme sa ocitli v zmrzline. 

Preto už s Vivi nechodím von. Idem spať a zajtra sa ju pokúsim nájsť. 
                                                                

***
„Lea, vstávaj!“ budila ma sestra Livi. „Koľko je hodín?“ opýtala som sa. 

„Veľa! Ide sa do školy!“  „Dobre.“ povedala som. Obliekli sme sa, najedli a odišli do školy. 
Livi bola prváčka a dalo mi veľa roboty, než som ju naučila čítať, ale už to vie a ja mám pokoj. 

Keď som prišla do školy, čakalo ma nemilé prekvapenie. Môj papagáj sa našiel. 
Mala ho v rukách pani učiteľka Mgr. Písaná. Skríkla som: 

„Vivi! Kde bola?“ 
„Tam kde nemá čo robiť!“ povedala prísne pani učiteľka.

„ Dáte mi ju prosím?“  
„Dám, ale to je naposledy!“ zapichla do mňa oči. 

„Ďakujem!“ zašepkala som a potichu som sa s Vivi  vytratila.

2. KAPITOLA: TO NIE JE PRAVDA!

Crrn- crrn! ozvalo sa školou. Prvá hodina - slovenčina. 
„Niéé!“ ozvalo sa so zadného radu. „Veď ja nemám domácu úlohu!“ povedal Oskar. 

Už je však neskoro, poznámka ho neminie. 
A tu stal sa zázrak. 

Prišla pani učiteľka Mgr. Vzdelaná, ktorá nás učí angličtinu a povedala Oskarovi:
 „ Oskar, to je naposledy, čo ti odpustím!“ 
Fíha!  Hovorí sa, že je najhoršia so školy. 

***
Cŕŕn- cŕŕn! „Jupí! Koniec školy!“ kričali chalani. 

Ja, Mia a Vaneska sme bežali na veterinárnu stanicu. 
Dozvedeli sme sa, že pani Havkáčová sa presťahovala. 

Super! Bolo to všetko naše! Bola som celá bez seba. Už žiadna škola. 
„Jupí!  To by bolo fantastické!“ pomysleli sme si. „Pomáhať zvieratkám a liečiť ich. 

To by bolo naozaj super.“ „Je to napísané  v zmluve. Tak poďme na úrad!
Tam to určite schvália!“ 
A tak sme išli na úrad.



Rozhovor s ….. 

V školskom roku 2020/2021 začal pracovať na našej škole pán učiteľ Alexander Čemez:      

Chceli ste byť odmalička učiteľom? Prečo?

Od malička som ním nechcel byť. 
Táto myšlienka sa vo mne zrodila až niekedy
v 9. ročníku základnej školy.

Bolo ťažké stať sa učiteľom?

V prvom rade  je  potrebné absolvovať  pedagogické  vzdelanie.  Štúdium niektorých  kombinácií
predmetov je viac náročné, u iných je to jednoduchšie. Druhý krok po absolvovaní pedagogického
vzdelania  je  prijatie  do  zamestnania,   pričom  mám  pocit,  že  absolventov  pedagogických
študijných  odborov  je  viac  ako  reálna  potreba  trhu  práce,  ale  to  tiež  závisí  od  kombinácie
predmetov.  Ťažšie  sa  v súčasnosti  hľadajú  učitelia  matematiky,  fyziky,  informatiky  a  ľahšie
učitelia humanitných odborov.

Ktorý predmet najradšej učíte a prečo?

Celkovo učím na našej škole tri predmety. Najradšej učím nemecký jazyk a občiansku náuku. Ak
porovnávam  nemecký  s anglickým  jazykom,  tak  vidím  v nemčine  oveľa  väčší  poriadok,
systematickosť, všetko tam do seba logicky zapadá, preto považujem nemčinu za ľahší jazyk ako
angličtinu,  hoci  mnohí  čitatelia  alebo  aj  moji  žiaci  so  mnou  nebudú  súhlasiť,  pretože  sa  im
nemecká gramatika zdá byť ťažká. Pokiaľ ide o občiansku náuku, tak tento predmet do značnej
miery zrkadlí spoločnosť a s tým súvisiace spoločenské javy a procesy a to z rôznych aspektov.
Skúmanie spoločnosti považujem za zaujímavé...

Prečo ste si vybrali práve našu školu?

Ja  som  si  školu  nevybral,  škola  si  vybrala  mňa.  Vo  všeobecnosti  mám  pocit,  že  si  vyberá
zamestnávateľ a nie zamestnanec. Postup bol taký, že som si rozposlal žiadosti o zamestnanie do
rôznych škôl a naša škola ma kontaktovala.

Kde ste učili pred našou školou?

Pôsobil som v jazykovom vzdelávaní, tzn. v jazykovej škole.

Čo najradšej robíte vo svojom voľnom čase?

Opravujem písomky. :D Venujem sa odbornej literatúre.

Aký najvtipnejší zážitok ste zažili v škole počas obdobia vzdelávania?

Spomínam si na dve príhody. Prvá bola zo strednej školy. Spočívala v tom, že pani učiteľka prišla
do triedy a povedala žiakom, že stratila knihu a že ju ide hľadať, tak upozornila žiakov, aby boli
ticho. Potom prišla o cca 10 minút a povedala, že knihu síce nenašla, ale už stratila aj kľúče.
Druhá príhoda bola na vysokej škole.  Jeden starší  pán docent  dostal  na začiatku  semestra  na
prednáške  od  pána  vrátnika  mikrofón.  Z mikrofónu  trčal  akýsi  kábel  a ten  končil  v akejsi
krabičke,  ktorá  sa  zmestila  do  ruky.  Problém  nastal  v tom,  že  pán  docent  nerozprával  do
mikrofónu, alebo do tej krabičky, ktorú si držal v ruke pred ústami, čo pôsobilo dosť komicky, ale
to ešte nebolo nič oproti  tomu,  čo sa stalo potom. Takýmto spôsobom pán docent  prednášal,
v jednej ruke mal teda krabičku, z ktorej trčal kábel a na druhom konci bol mikrofón, ktorý si
vložil  so  vrecka  saka.  Potom  druhou  rukou  siahol  do  toho  istého  vrecka,  v ktorom  mal
pravdepodobne nejaké  malé  kovové predmety.  To spôsobilo,  že  celou  miestnosťou rezonoval
zvuk z jeho vrecka. Na počudovanie všetkých pán docent vtedy vyslovil svoju neopakovateľnú
vetu: „To sú čo za zvuky. To ide asi z toho štadióna, zavrite prosím Vás okná.“
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Zaujímavosti, akcie, súťaže v našej škole
Prvácka (sovičková) trieda bola po prázdninách
pripravená prijať svojich nových prváčikov. V stredu,
skoro ráno začali nesmelo do triedy vstupovať
zvedavé dievčatá a chlapci. Po privítaní a zoznámení sa s
novou pani učiteľkou sa z  malých „škôlkarov“ v tento deň
stali veľkí žiaci - prváci. To, ako prváčikovia deň v škole
zvládli si môžete pozrieť v galérii. Prajem žiakom, aby sa
im v škole páčilo, aby si v nej našli veľa kamarátov, a aby
bola pre nich škola miestom, kam sa budú chcieť s
radosťou vracať.  Mgr. Bouchnerová 

V dňoch 10. novembra a 13. novembra 2020 sa žiaci druhého,
tretieho a piateho ročníka zúčastnili medzinárodnej informatickej
súťaže. Ukázali svoju šikovnosť a zručnosť v práci s počítačom. V
tomto roku spolu súťažilo 55 064 žiakov z 804 škôl.
Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 49 žiakov. 
Najlepší súťažiaci: 
Sára Husárová 2.A, Martin Filip 2.A, Nikola Letková 3.A 
Stella Justusová 3.B,  Nela Ragulová 5.B získali plný počet bodov. Diplom úspešného riešiteľa 
získalo 22 žiakov. Mgr. Blanka Jurišová, koordinátor súťaže 

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili regionálnej
výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti,
ktorú každoročne vyhlasuje Trenčianske osvetové
stredisko. Na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili žiaci
1. a 2. stupňa veľa krásnych prác, z nich 20 prác sme
poslali do súťaže. Úspechom je ocenenie žiačky 3.B Niny
Punovej s jej výtvarnou prácou Mačičky. 
Gratulujeme ! 

V piatok 16. októbra 2020 sa v našej škole uskutočnila súťaž o Najkrajšie jabĺčko. Žiaci prvého 
a druhého stupňa doniesli do školy 65 najkrajších jabĺčok a hrušiek
rôznych odrôd zo svojich záhrad. V škole sme ich vystavili a ostatní
žiaci a zamestnanci našej školy mohli zahlasovať. Hlasovania sa
zúčastnilo 152 žiakov a zamestnancov školy, ktorí rozhodli
o nasledovnom poradí výhercov:1. Paulína Repková 1.B

2. Adrián Panák 5.A
3. Michal Petro 5.B
4. Dominika Paceková 3.A
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Súťaž "Vyrob si Mikuláša"

Tak sme nazvali tohtoročnú školskú výtvarnú
súťaž pre žiakov 1.stupňa a deti v ŠKD. Tvoriví
žiaci si vyrobili postavičku Mikuláša. Dovolené
boli rôzne materiály a výtvarné techniky.
Podstatná bola nápaditosť, fantázia. 64
rozmanitých Mikulášov bolo vystavených na
prízemí školy. Mikulášske figúrky, ktoré získali
najviac hlasov, boli odmenené diplomom
a čokoládovou medailou. Maškrtu však dostali
všetci zapojení žiaci. 
1. miesto: Linhartová Liliana , Makiš Tomáš
2. miesto: Kubalošová Lenka
3. miesto: Birasová Nikola

Návrh vianočnej pohľadnice pre ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začiatkom decembra 2020 poprosilo deti, aby 
pomohli s návrhom vianočnej pohľadnice. Návrhy prišli nielen z celého Slovenska, ale aj z Česka, 
Francúzska či Veľkej Británie. Svoje diela zaslalo viac ako 3600 mladých tvorcov. Medzi nimi bolo 
aj 8 návrhov prváčikov z našej školy. Každý z tvorcov dostal od ministra osobný pozdrav a malú 
pozornosť.  Ďakujeme! Žiaci 1.A a pani učiteľka Balajová

Európsky deň jazykov v 3.A 

Každoročne od roku 2001 sa z iniciatívny Rady Európy 
v Štrasburgu dňa 26.septembra oslavuje Európsky deň
jazykov. 
O nevyhnutnosti a dôležitosti učiť sa cudzie jazyky dnes
 už nikto nepochybuje. Pri tejto príležitosti si žiaci z 3.A 
na hodine anglického jazyka vyfarbili vlajku pridelenej
krajiny, zopakovali názvy farieb po anglicky a v jazyku
krajiny, 
ktorá im bola pridelená sa naučili povedať „Volám sa.“ 
Well done, Nelka, Dominika, Amanda, Paulínka, 
Viktória, Hanka, Sebestián and Adam.
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Dňa  1.  12.  2020  prebehla  aj  na  našej  škole  za  sprísnených  hygienických  a
protipandemických opatrení celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 4.
ročníka ZŠ Všetkovedko.  Žiaci  predviedli  svoje  vedomosti,  schopnosť čítať s
porozumením, logické myslenie a správny úsudok.

Všetkovedko  prepája  všetky  oblasti,  s ktorými  sa  deti  na  škole  doteraz  stretli:  vlastivedu,
prírodovedu,  slovenský  jazyk  a  literatúru,  matematiku,  anglický  jazyk,  informatickú,  dopravnú,
hudobnú a výtvarnú výchovu. Mali možnosť ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje.
Veríme, že aj na súťažných otázkach sa veľa naučili a získali dôležité skúsenosti s písaním testov.

Teší nás hojná účasť. Tento rok sa zúčastnilo súťaže  33 žiakov 2 . – 4. ročníka.

Každý  súťažiaci  dostane  pekný  diplom.  Ak  sa  zaradia  vo  svojej  kategórii  medzi  30 %
najúspešnejších  riešiteľov,  získajú  titul  a diplom VŠETKOVEDKO a peknú cenu.  Najúspešnejší
súťažiaci  na  škole  dostane  diplom  s titulom  VŠETKOVEDKO  ŠKOLY.  Ostatní  získajú  titul
a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž.

Najlepšie výsledky zo všetkých našich súťažiacich dosiahli a titul Všetkovedko školy získali:

Sára Husárová 2.A, Ema Markechová 2.A, Janko Sliacky2.B

V kategórii Všetkovedko 2 - súťažilo 21 žiakov 2. ročníka, najlepšie výsledky dosiahli:

Sára Husárová 2.A titul Všetkovedko školy

Ema Markechová 2.A titul Všetkovedko školy

Ján Sliacky 2.B titul Všetkovedko školy 

Daniela Kubišová 2.B titul Všetkovedko

V kategórii Všetkovedko 3 - súťažilo 7 žiakov 3. ročníka, najlepšie výsledky dosiahli:

Nela Procházková 3.A titul Všetkovedko

Agáta Piláthyová 3.B titul Všetkovedko

V kategórii Všetkovedko 4 - súťažilo 5 žiakov.

Mgr. Karin Fábryová
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Dištančné vzdelávanie 
Dištančné vzdelávanie z informatiky - dievčatá 5.A a 5.B. Tvorba prezentácie - tematické 
zameranie „FAŠIANGY“.

Stella Chovancová, 5.B
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Tvorba prezentácie na tému „Môj domáci miláčik“
Nela Ragulová, 5.B

Romana Marková 5.B
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Adriana Slatinová, 5.A 

Tatiana Orlovská. 5.A  

Rozprávka o princeznej 

Bola raz jedna Elizabeth. Žila za šírim 

na krásnom . 
Jedného dňa prišiel veľký 

a uniesol ju. Drak ju tam držal v zajatí, až 

kým neprišiel krásny Wiliam 

na ešte Princ Wiliam vyslobodil krásnu princeznú Elizabeth 

ktorá sa  sa do neho  okamžite 

A žili šťastne až na veky. A zazvonil  
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Z rozprávky do rozprávky 2.C trieda
Či sme malí a či veľkí, rozprávka nás stále baví. 

Na hodine čítania sme sa dohodli, že v piatok odchádzame spolu do rozprávky. Nič 
nám túto neskutočnú radosť neprekazí. Vôbec nám nevadí, že sme všetci online 
a každý doma. Tešíme sa na cestu do rozprávkova. 

Samozrejme sme sa pripravili ako sa patrí. Boli sme rozprávkové bytosti oblečené 
v kostýmoch, každý mal svoje kráľovstvo, svoju rozprávkovú izbu. Hádali sme podľa
indícií, kostýmov, výstižných citátov z rozprávok, hádaniek, rozprávkové postavy 
alebo rozprávky. Aj mamy a staré mamy sme zobrali so sebou, aby s nami prežili 
putovanie rozprávkou. Ale teraz už tichučko, začína sa rozprávka...

Južnejšie ako na juhu, severnejšie ako na severe žil chudobný drevorubač. Mal veľa 
detí. Len po biede ich vládal uživiť...

V čítaní rozprávky sa striedali žiaci, vyučujúca a rodičia. Kto práve nečítal, sedel, 
ležal so zatvorenými očami a prežíval dej rozprávky. Výlet do rozprávky každý 
prežíval intenzívne a po svojom. Svoje zážitky a predstavu stvárnili na výkres. Zo 
všetkých prác po návrate do školy vytvoríme leporelo. Kresliť majú dovolené všetci, 
kto bol s nami v rozprávkove. 

     

Dominika Balážová, 2.C
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Zábava aj poučenie 

alebo ako povedal Charlie Chaplin „Myslenie, rovnako ako hra na husle alebo piano 
vyžaduje každodenné cvičenie“

Klikni na link. Over si svoje vedomosti a zabav sa.

1. Z písmen poskladaj slová B D P
https://wordwall.net/play/9846/064/984 

2. Prečítaj vetu a nájdi obrázok
https://wordwall.net/play/10047/776/629

3.Nájdi správne slovo k obrázku 
https://wordwall.net/play/10506/170/565

4. Ktorá mäkká slabika chýba? 
https://wordwall.net/play/11448/288/674 

5.Dolap krtka. Sčítanie do 10
https://wordwall.net/play/9843/180/987
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6.Dolap krtka. Odčítanie do 10
https://wordwall.net/play/9843/527/179 

TAJNIČKA .....................(tajničku tvorí  6 znakov)  je moja terapia.       Mgr. Jurigová Alžbeta            

Odpoveď sa dozviete, keď vyškrtnete 10 slov

T H G B H U

E U L A D B

N S U CH O Ň

I L C O P L

R E K R E E

A I R Á R V

L A :) L A A

K L A V Í R

1. Strunový sláčikový nástroj so štyrmi strunami.
2. Slovenský hudobný skladateľ, narodil sa v Pezinku 25.9. 1908, zomrel v Bratislave 5.8.1993. Bol 
pedagóg, teoretik. Je autor slovenskej národnej opery. Vo svojej tvorbe vychádzal zo slovenskej 
ľudovej melodiky. Eugen.......
3. Jednohlasný spev, spievaný väčšinou väčším počtom osôb, pôvodne bez sprievodu hudobných 
nástrojov. Texty  bývajú často latinské, buď prevzaté z Biblie alebo majú charakter modlitby.
4. Patrí do skupiny jednoplátkových drevených dychových nástrojov.  Jeho hlavné časti sú: 
hubička , súdok, vrchný diel, spodný diel a ozvučnica .
5. Úderový strunový hudobný nástroj s klaviatúrou, pri ktorom tón vzniká úderom kladivka na 
strunu.
6. Maurice ........ bol francúzsky hudobný skladateľ. Jeho najznámejšia skladba je Bolero.
7.Nemecký hudobný skladateľ barokovej hudby. Johan Sebastian.......
8. Hudobno-dramatický žáner, v ktorom sa celý príbeh vyjadruje spevom so sprievodom orchestra. 
9. Nemecký hudobný skladateľ a reformátor opernej tvorby. Bol predstaviteľom raného klasicizmu 
1740 až 1770. Christoph Willibald..........
10. Skladba pre sólový spev  s inštrumentálnym sprievodom, prevažne orchestrálnym. Najbežnejšia 
je v opere.
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Hádanky
Po zemi sa stále plazí, náladu si nepokazí. 

Okrídlenú tmavú myš cez deň lietať nevidíš. 

Preháňa sa po Savane, nosí tričká pruhované. 

Som krajčírom dobrej módy, nožnice mi trčia z vody.
Ja nešijem z ovčej vlny, ale strihám vodné vlny.

Najväčší silák som, unesiem vlastný dom.

Jazykolamy 

V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.

Juro neruj Jura ! Juro neruj Jura ! Juro neruj Jura!

Všetky húsky sa poprekoprcovali po priekope.

Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatami Pštrosou ulicou.

Ešte sa tie makovičky nevymakovičkovali.

Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku.

Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia.

Naolejuje Júlia Júliu, alebo nenaolejuje Júlia Júliu ?

Humor 

Učiteľ sa pýta žiakov:
- Žiaci, ako sa volá samica koňa?
Janko:
- No predsa konica. 

Učiteľka skúša žiaka:
- Podľa čoho usudzuješ, že slovenčina je materinský jazyk?
- Lebo môj ocko sa málokedy dostane k slovu...
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Škola očami detí – časopis žiakov ZŠ Jána Lipského s MŠ v Trenčianskych Stankovciah 

Korekcie a úpravy: Mária Stoklasová 

Redakčná rada: všetci, ktorí prispeli 
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