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ÚVOD 

 

Milí naši čitatelia,  

aj v tomto školskom roku k nám opäť prichádza Váš obľúbený časopis – 

JUNIOR - teraz v novom šate a s novými redaktormi.   

Babie leto nás túto jeseň akosi pomaly opúšťa. S prichádzajúcim novembrom 

si horko-ťaţko podalo kľučku. Nádhera teplého októbra je preč a s ním sa 

pominula aj výstava jesenných plodov a tekvíc. Tak, ako pribudlo 

chladnejších a hmlistých dní, pribudlo aj známok v ţiackej kniţke, dúfajme, 

ţe tých lepších viac. Učenie sa poriadne rozbehlo. Nezastaví ho ani jesenné 

prechladnutie, či nebodaj chrípka. Ale veď vitamínov zo záhrad bolo pre 

kaţdého dosť. November ale prináša so sebou nielen chlad, ale aj radosť. 

Halloweenské večierky sú u nás uţ dlhšie zauţívané. Prinesú trochu svetla 

nostalgickým dňom, ktorým hovoríme Dušičky. Po zbere úrody si treba 

spomenúť aj na blízkych, ktorí uţ nie sú medzi nami a priniesť im do 

temnoty trochu svetla zapálením sviece. A keď sa aj tieto smutné dni 

pominú, otvoríme dvere našej školy predškolákom i všetkým našim 

priateľom. Tak ako Vás, milí čitatelia, aj ich prevedieme našou školou a 

našimi úspechmi v učení. 

 

Ţeláme Vám príjemné chvíle strávené s časopisom. 

        redakčná rada 

 

 



 

 

Do „horúceho“ kresla sa posadila pani učiteľka Mgr. Dana Polyáková. 

1.Prečo ste sa chceli stať učiteľkou? 

 Mala som to v rodine. Učiteľkou bola aj moja mama. 

 

2. Prečo ste si vybrali ako aprobáciu slovenský jazyk a hudobnú výchovu? 

Od útleho veku som recitovala, spievala, navštevovala ZUŠ, hrala na klavíri. Tam 

sa pestoval môj vzťah k literatúre, jazyku a hudbe.  

 

3. Ako sa Vám páči na našej škole? 

 Páči sa mi tu rodinná atmosféra, ktorá tu vládne. 

 

4. Čo sa Vám páči na našich ţiakoch? 

V porovnaní so ţiakmi v mojom predchádzajúcom pracovisku sa mi tunajší ţiaci 

zdajú slušnejší, pokornejší a vďačnejší. 

 

5. Ako ste s našimi ţiakmi spokojná?  

 Ťaţko posúdiť, ešte som tu krátko. 

 

6. Chutí Vám jedlo v našej jedálni? 

 Podstatné je, aby chutilo vám. Vám chutí? 

 

7. Odkiaľ ste k nám prišli učiť? 

 Z bratislavskej Dúbravky. 

 

8. Prečo ste sa presťahovali do Malinova? 

Je tu najviac slnečných dní, navyše tu býva moja sestra. Dostala som od nej samé 

pozitívne referencie. 

 

9. Ktorý je Váš najobľúbenejší sviatok? 

 Asi tak ako pre väčšinu ľudí „VIANOCE“. 

 

10. Z čoho máte najväčšiu radosť? 

 Zo svojich detí a z ich úspechov. 

 

11. Povedali by ste nám niečo o svojom súkromí? 

Som vydatá a zároveň mám aj dve veľké deti. Syn Oliver skončil Karlovu 

univerzitu a pracuje v Prahe. Dcéra Marianna študuje herectvo na Janáčkovej 

akadémii  múzických umení v Brne.  

 

12. Ktorý vyučovací predmet ste mali najradšej, keď ste vy boli školáčkou? 

 Pochopiteľne slovenský jazyk a hudobnú výchovu. 

 

13. Máte nejaký nesplnený sen? 

Dávam si väčšinou reálne plány. Dá sa povedať, ţe všetko, čo som si zatiaľ 

naplánovala, sa mi splnilo. 

 

14. Čo robíte vo voľnom čase? 

 Upratujem. 

 

15. Máte obľúbenú knihu? 

Mám rada ruských klasikov, ako je Anton Pavlovič Čechov a Lev Nikolajevič 

Tolstoj. Pri „Anne Kareninovej“  som vţdy plakala. 

 

16. Čo Vám vţdy vyčarí úsmev na tvári? 

 Pekný slnečný deň a optimisticky  naladení ľudia. 

 

 

 

 

Za redakčnú radu nášho školského časopisu Vám prajeme veľa úspechov, veľmi veľa 

trpezlivosti a mnoho tvorivých nápadov na zvládnutie „svojich“ ţiakov. 

Ďakujeme za rozhovor.  

Leona Mihalovičová a Alica Palčeková 

 

Rozhovor 



Jeseň 

„Už prišla jeseň nádherná, Šarkan už lieta v oblakoch,  

teší sa každý z nás,  vidí tú nádheru, 

žltá a hnedá, červená,  listy zo stromov padajú, 

farbí svet zas a zas.  vytvoria perinu.“ 

 

Jeseň je najlepší čas na prechádzky, relax a  pohodu. Keď začne zo stromov padať prvé 

ohnivé lístie a vetvičky kríkov pospájajú pavučinkové nite babieho leta, nadíde čas na 

prechádzky prírodou so sprevádzaním usmievajúceho slniečka - na prechádzky po 

pestrofarebnom lese, kde môţeme uvidieť zvieratká, ako sa začínajú pripravovať na zimný 

spánok. Je to obdobie na púšťanie šarkanov a pre školákov to neznamená len príchod 

chladnejšieho počasia, ale aj návrat do školských lavíc po dlhom prázdninovom oddychu. 

A čo nám jeseň ponúka?  

– očiam ponúka paletu nádherných farieb 

-záhrady a príroda, o ktorú sme sa po celý rok usilovne starali, nám vydá svoje bohatstvo 

- ľudia sa pripravujú na chladnejšie počasie -  začínajú vyťahovať teplejšie oblečenie zo 

svojich skríň 

Počas dlhých jesenných dní máme viac času sa začítať do napínavej či dojímavo 

romantickej knihy, zahrať si karty či človeče, alebo sa len tak porozprávať. Môţeme 

zájsť do kina alebo na jarmoky, hody, vinobrania, typické pre toto ročné obdobie. 

Nezabudnite na jesennú party, na ktorej nesmú chýbať jedlé gaštany, sviečky, vyrezaná 

tekvica, veniec zo suchého lístia. Halloween je sviatok oslavovaný večer  31.októbra. 

Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú susedov. 

Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok. 

 

 

 

Jesenné dekorácie našich žiakov 
 

             

      

                   

Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodičom, ktorí nám pomohli  so svojimi deťmi 

vytvoriť  krásnu jesennú atmosféru na našej škole. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok
https://sk.wikipedia.org/wiki/31._okt%C3%B3bra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pohan


Žiacky parlament  

V tomto školskom roku začal pracovať na škole Ţiacky parlament (ŢP) pod vedením  

p. u. Mgr. Ivany Hubáčovej. Do jeho pôsobnosti patrí predkladanie návrhov na zlepšovanie 

úrovne školy, organizovať podujatia na spestrenie ţivota školy, viesť ţiakov k 

spolupatričnosti, dodrţiavaniu základov slušného správania a pomáhať a zlepšovať 

povedomie ţiakov v rámci dobrovoľníctva. Okrem jednotlivých termínovaných aktivít je ŢP 

poverený aj celoročnými úlohami - kontrolou šetrenia elektrickou energiou, spoluprácou so 

školským rozhlasovým vysielaním a školským časopisom a pomocou pri organizovaní 

aktivít na škole.  

 

Členovia ŽP: 4.A - Hukelová Viktória,  Tóth Viktor 

5.A - Petrek Dominik 

5.B - Pilinský Juraj 

6.A - Kerényiová Gabriela 

6.B - Palčeková Alica 

7.A - Múdry Filip 

8.A - Sztranyovszká Diana (predseda) 

9.A - Lászlóová Simona 

 

 
(Z fotky chýba Simona Lászlóová) 

 

Plán činnosti ŢP na prvé tri mesiace: 

1. SEPTEMBER - úvodné zasadanie ŢP, voľba funkcií ŢP, schválenie plánu činnosti 

2. OKTÓBER - vyhlásenie súťaţe o najkrajšiu jesennú nástenku, propagácia zberu   

papiera, akcia Deň jablka (16.10),  prihlášky do súťaţe Expert Geniality Show 

3. NOVEMBER - príprava Vianoc - dielne, program, vianočné nástenky – príprava,  

zbierka hračiek (na vianočné trhy), príprava, evidencia. 

Naša tvorba 

 

       

       

      

 



Medzinárodný deň školských knižníc 

Celoslovenský projekt “Najzaujímavejšie podujatie školskej kniţnice”  k Medzinárodnému dňu 

školských kniţníc ku dňu 26. októbra 2015 sa uskutočňuje pod záštitou ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu pána Juraja Draxlera. 

 

Dňa 23.októbra 2015 si ţiaci prvého stupňa na tento deň pripravili zaujímavé podujatie, ktoré 

pozostávalo z dvoch častí. 

 

1.časť: Predpoludním ţiaci mali projektový deň. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách prezentovali 

svoje obľúbené kniţky a tvorili k nim ilustrácie. Na tretej hodine si prezreli prezentáciu: Ako vznikla 

kniha.  

 

      

Potom nasledovala burza detských kníh. Šikovným štvrtákom sa podarilo predať aţ 140 kusov 

detských kniţiek, ktoré priniesli ţiaci z celého prvého stupňa. Výťaţok z predaja bude pouţitý na 

nákup nových kniţiek do školskej kniţnice. 

 

      

 

2.časť:Popoludnie  pokračovalo pestrým  a zaujímavým programom: 

a) Literárny karneval: Deti sa prezliekli za ľubovoľnú rozprávkovú bytosť a doniesli si kniţku, z 

ktorej tá rozprávková bytosť je. 

                       

b) Večerné čítanie: V našej malej kniţnici pri sviečkach a baterkách čítali s pani učiteľkou zo svojej 

obľúbenej kniţky. 

              

c) Diskotéka v kostýmoch 

d) Hľadanie pokladu: Deti hľadali poklad nielen v priestoroch, ale aj v areály našej školy. Za nájdenie 

pokladu získali vecnú cenu – kniţky, sladkú odmenu a diplomy. 

 

                     

 

Záver: Týmto zaujímavým, tvorivým a náučným vyučovaním, ako aj oslavou Medzinárodného dňa 

školských kniţníc, sme deťom chceli ukázať, čo všetko môţe kniţnica poskytnúť. Kaţdý určite získal 

pekné a veselé záţitky, ako aj veľa poučného si z podujatia odniesol. 

Všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí našim deťúrencom poskytli rôzne pochúťky a 

dobroty VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME! 

 



JAZYKOVÉ OKIENKO SLOVENČINY 
 

Milí žiaci, 

ako zrejme mnohí z vás vedia, v roku 2015 si pripomíname 200. výročie narodenia 

Ľudovíta Štúra – zakladateľa spisovnej slovenčiny.  

Pre vaše poučenie a snáď aj pobavenie som sa rozhodla do Vášho skvelého časopisu 

prispieť vlastnou rubrikou: „jazykovým okienkom slovenčiny“, kde by vám príležitostne 

uvádzala správne (spisovné) a nesprávne (nespisovné), ale v bežnej hovorovej reči 

používané slovné spojenia a formuly. 

 

 
 

Nesprávne  (nespisovné)    Správne (spisovné)  

       

za päť minút dvanásť    o päť minút dvanásť 

behom prázdnin     počas prázdnin 

gdo, nigdo, niegdo     kto, nikto, niekto 

idem pre kamaráta     idem po kamaráta  

hrám na klavír     hrám na klavíri 

hrám na flautu     hrám na flaute 

píšem s perom     píšem perom 

návod k obsluhe     návod na obsluhu 

krb      kozub 

dvadsaťjedna     dvadsaťjeden 

neni      nie je   

za prvé      po prvé 

za a), b)      po a), b) 

rohlík      roţok 

päť eura      päť eur  

 

 

Veľa spisovného hovorenia a písania praje pani učiteľka 

     

       Mgr. Dana Polyáková 

      

   HUDOBNÉ  OKIENKO        

Hosťom hudobného okienka  je MAJK SPIRIT-  slovenský rapper a člen 

skupiny H16. 
- vlastným menom sa volá  Michal Dušička 

- narodil sa v Bratislave 

- v mladosti sa venoval karate a futbalu (hrával v ŠK Slovan) 

- má vysokoškolské vzdelanie – vyštudoval management a biznis na CITY 

UNIVERSITY v Bratislave 

- vo voľnom čase sa venuje čítaniu kníh a ezoterike 

- v roku 2011 získal 2 ocenenia v ankete Slávik - objav roka a cenu za najlepší 

videoklip roka  

- v roku 2012 sa stal víťazom ocenenia MTV  Europe Music Awards v kategórii  

Best Czech and Slovak Act:  

 

- jeho manaţérom je Michal Matejovič. 

- V roku 2014 sa stal Majk Spirit porotcom v medzinárodnom formáte The Voice 

(Hlas Česko-Slovenska).                                        

  Zdroj: internet 

 

SÚŤAŽ: Napíš, ako sa volá jeho sólový album, vydaný v tomto  roku? 

Svoje odpovede vhoď do škatule   „JUNIOR – súťaže“ vedľa  BREJKOMATU 

do 30.novembra.Do súťaţe budú zaradené len kupóny so správnou odpoveďou.    

Traja  vyţrebovaní získajú sladkú odmenu, výsledky – v novom čísle:   JUNIOR č.2 

https://sk.wikipedia.org/wiki/H16


Relax  -  niečo aj pre najmenších 

1. Vyrieš hádanky! 

a. Keď ráno vstáva, začne deň. 

A keď ho zacloníš, uvidíš tieň. 

Zlaté a horúce lúčmi nás hreje, 

Kto sa to z oblohy veselo smeje? 

Čo je to?   ___________________ 

 

b. Bieloba sa sype z neba, 

uši, bruško studení. 

Keď však večer vyjde Mesiac, 

na striebro sa premení.  

Čo je to? ____________________ 

 

c. Poťahuje odfukuje, strašidelne zavýja. 

Nadvihne lístie, piesok, 

Zlosť si pritom vybíja. 

Prefukuje škáry v dverách, 

nenechá sa zastaviť.  

Čo je to?    ____________________ 

 

2. Pospájaj! 

Aké počasie je typické pre jednotlivé ročné obdobia? 

 

JAR    SNEH 

LETO    VIETOR 

JESEŇ    SLNIEČKO 

ZIMA    DÁŢĎ 

(Všetky tri súťaţné úlohy zostavila Dominika Kaţmérová z V.A) 

 

3. Vyplň krížovku a napíš slovo, ktoré ti vyšlo v tajničke! 

1. Prvý mesiac v roku je ... . 

2. ... odlieta  v jeseni  do teplých krajín.  

3. 4. decembra má meniny... . 

4. Má sedem bodiek. 

5. Kaţdé ráno kikiríka. 

6. Keď sopka vybuchne, tečie z nej ... .   

RIEŠENIE:__________________ 

 

 

2. 

 

 

 

 6. 

 

Ak máš chuť súťaţiť a vyhrať sladkú odmenu, vyplň, vystrihni a hoď do 

škatule „JUNIOR – súťaže“ vedľa  BREJKOMATU do 30.novembra.      

Do súťaţe budú zaradené len kupóny so všetkými správnymi odpoveďami. 

 

 

MENO: ______________________________   TRIEDA: _________ 

Riešenia JUNIOR č.1 – RELAX pre najmenších 

1. Hádanky: _____________  , ______________, _______________ 

2. Pospájaj:   jar - ________________, leto - __________________, 

   jeseň - ________________, zima - _______________. 

3. Krížovka: ______________________ 

 

1. 
 

         

 

 

         

 

3. 
         

 

4. 
         

 

5. 
         

 

 

         



Zaujímavosti –   Rekordmani živočíšnej ríše 

Najrýchlejšie zviera je gepard – dosiahne rýchlosť 100 km/h, podľa niektorých zdrojov 

dokonca 120 km/h 

 gepard       pavúk 

Ak by sme brali do úvahy telesné rozmery a vyvinutú rýchlosť, viedol by pavúk - Pokiaľ by 

sme chceli dosiahnuť vzhľadom na rozmery jeho tela rovnakú rýchlosť, muselo by to byť 

aţ 500 km/h 

  ťava         slimák 

Ťava pri dostatku vody zvládne prejsť aţ 150 km denne 

Pomalý ako slimák? Reálne to znamená prejsť 6 cm za minútu 

 

 ţaba    blcha 

 

Ţaba na jeden skok prekoná 4-5 metrovú vzdialenosť. 

Naj skokanom je blcha - skáče 30 cm do výšky a 50 cm do diaľky. Ak by sme mali my 

takéto schopnosti k pomeru nášho tela, skákali by sme do výšky 150 a dĺţky 250 metrov 

 

Zdroj: Internet 

 

OMAĽOVANKY 

   

 

 

(Pripravil Kristián Tvaruskó V.A) 

 



Prekvapenie – súťaž 

Vieš, ţe aj Tvoji učitelia boli raz deťmi.  

Vedel by si uhádnuť, kto je na týchto fotkách? 

 

    FOTKA   A        FOTKA  B 

              

Ak si myslíš, ţe to dokáţeš, vyplň súťaţný kupón a vyhraj! 

Vyplnený kupón vystrihni a hoď do škatule   „JUNIOR – súťaže“  

vedľa  BREJKOMATU do 30.novembra. Do súťaţe budú zaradené  

len kupóny s oboma správnymi odpoveďami. 

Pozor: musia tam byť celé mená (meno a priezvisko) 

 

MENO: __________________________   TRIEDA: _________ 

Riešenia:   JUNIOR č.1 – Prekvapenie 

 

FOTKA  A:  ________________________________________ 

FOTKA  B: ________________________________________ 

 

Čo na záver?         To najlepšie! 

Určite to aj ty poznáš.  

Máš zlý deň, alebo si sa nové učivo nenaučil a  vtedy akoby naschvál,  ťa v škole 

vyvolajú odpovedať. Nič „lepšie“  sa ani nemôţe stať.  

Zachrániť Ťa môţe náš „ULIEVAK“. 

Nezabudni,  môţeš ho pouţiť iba jedenkrát a iba na jednej vyučovacej hodine a to do 

22. januára 2016. 

Všetky podmienky pouţitia tohto kupónu si poriadne prečítaj! 

 

 

tu vystrihnúť ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



Záverečné slovo: 

Výherkyňou  súťaţe o „naj“  titulnú stránku školského časopisu sa stala: 

Bibi Majtánová zo IV.A 

Jej kresba bude na titulnej stránke nášho časopisu počas celého školského roka.     

Svoju výhru -  sladkú odmenu si môţe vyzdvihnúť u  p. u. Havrilovej. 

 

GRATULUJEME! 

 

 

Redakčná rada:  

- ţiaci piatej A a šiestej B triedy  

- pani učiteľky Renáta Havrilová a Dana Polyáková.  

Zodpovednosť za grafickú úpravu: Mgr. R. Havrilová 

Zodpovednosť za jazykovú úpravu: Mgr. D. Polyaková 

Vydala:   ZŠ Tomášov     

Školský rok   2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


