
   

Výhercovia súťaže o „NAJ“ stránku školského 

časopisu JUNIOR v šk. roku 2017/2018 

Z  56 zaslaných návrhov postúpilo do užšieho finále 8 najlepších.  

Výber bol naozaj ťažký.  

Komisia (zložená z p. riaditeľky, p. učiteliek, p. učiteľov  

a žiakov - tento rok žiaci 6.A) rozhodla nasledovne: 
 

1. miesto:  Kristián REKEŇ  7.B  (titulná stránka) 

2. miesto: Linda KLEMBASOVÁ 7.B (záverečná stránka) 

 

                  

                1. miesto           odmena pre výhercov      2. miesto 

GRATULUJEME! 
Zodpovednosť za príspevky z I. stupňa a grafickú úpravu: Mgr. R. Havrilová 

Zodpovednosť za príspevky z II. stupňa a jazykovú úpravu: Mgr. A. Staňová 
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Úvod 

Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj 

zmien počasia.  Prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so 

svojim chladným počasím. Okrem chladnejšieho počasia prináša aj začiatok 

školského roka. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné opadaného 

lístia, ktoré vytvára farebné koberce. Štebotavé lastovičky postupne čoraz viac 

utíchajú a odlietajú prečkať tuhú pani Zimu do teplých krajín. Ostatné zvieratká 

nelenia a usilovne znášajú do svojich brlohov zásoby potravy, ktoré im pomôžu 

prečkať mrazivú zimu. Dni sú čoraz kratšie, slniečka je menej a aj studený vietor 

začína vystrkovať rožky. Ale treba sa pozrieť aj na iné stránky jesennej prírody, ako 

je zber plodov a zeleniny, ktoré nám budú dávať vitamíny počas zimy a ochránia 

nás pred pazúrmi neželaných chorôb. Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti 

váľajúce sa v kope lístia, alebo stačí len pohľad na lietajúceho draka. 

Toto kúzelné obdobie je, podľa mňa, najkrajším z celého roka. Stromy hrajú 

farbami ako pestrofarebné kvety. Jeseň je veľmi zaujímavé ročné obdobie so 

svojskou atmosférou a postačí, ak sa na ňu pozrieme zblízka a zistíme, že je to 

naozaj tak.                                                            Natália Franková 6.A 

 

 

 

 

 

 

  

 S týmto úprimným vyznaním Vás vítam v novom školskom roku aj ja.  

Prvé  číslo  školského časopisu Vám prináša mnoho zaujímavostí zo života školy, 

rozhovor, nové súťaže, niečo pre jazykárov, život Klubákov, obľúbené rubriky, 

omaľovanky, jazykové okienko, relax , rôzne súťaže a samozrejme ULIEVAK. na prvý 

polrok. Veľa príjemných chvíľ strávených v spoločnosti  časopisu  JUNIOR  Vám  želá    

                           Renáta Havrilová 
 



 

Rozhovor s pani učiteľkou  

  Mgr. Alenou Kyselicovou 
 

Milú pani učiteľku slovenského jazyka a výtvarnej výchovy 

vyspovedali Nina Lengyelová a Viktória Filová, žiačky 5. B.  

 

 Čo ste vyštudovali?  

  Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

 Prečo ste prišli učiť práve na našu školu?  

  Počula som, že sú tu veľmi dobré a šikovné deti.  

 

 Aké predmety vyučujete?  

  Slovenský jazyk a výtvarnú výchovu.  

 

 Rozdávate žiakom poznámky?  

  Do dnešného dňa som ešte nemusela zapísať ani jednu.  

 

 Chodíte na prechádzky do lesa?  

  Les mám vedľa domu a chodím sa prechádzať aj so psom.  

 

 Aké je vaše obľúbené zvieratko?  

  Mačka, ktorú mám tiež doma.  

 

 Aká je vaša obľúbená farba?  

  Červená a modrá.  

 

 

 Máte deti?  

  Mám dve dcéry a už aj dvoch vnukov.  

 

 Čo najradšej robíte vo svojom voľnom čase?  

  Vo voľnom čase rada pracujem v záhrade, v zime, keď sa 

 nedá ísť do záhrady, čítam.  

 

 Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor a prajeme jej veľa 

 príjemných chvíľ prežitých so svojimi žiakmi.  

 

             

                         p. u. Alena Kyselicová, Viki Filová 5.B a Ninka Lengyelová 5.B 

 



WORKSHOP  MLADÝCH NOVINÁROV 

 Dňa 22.9. sme cestovali do Nitry na Workshop mladých novinárov na dva 

dni.  Po príchode nás rozdelili do skupín. Skupiny boli podľa typov článkov, napr. 

Konšpirátori, Objektívne spravodajstvo, Bulvár, Blogeri atď. Začali sme vymýšľať 

názov článku, potom, čo sme dostali tlačovú správu o "povodni" v Nitre. Následne sme 

šli do TV Nitrička, kde sme videli ako sa natáčajú správy a ako sa do nich pridáva 

pozadie. Okrem toho nás nechali vyskúšať si natočiť reportáž. Potom sme sa vrátili na 

hotel, kde sa konala "tlačová konferencia". Usporiadatelia a učitelia s nami rozohrali 

hru, v ktorej nám poskytovali informácie do článku. Následne sme navštívili Univerzitu 

Konštantína Filozofa v Nitre, kde sme mali prednášku, rozprávali sme sa s vydavateľmi 

univerzitného časopisu Občas nečas a boli sme v rádiu. Vrátili sme sa na hotel, kde sme 

dokončovali naše články, odovzdali ich a prezentovali ich. Na druhý deň sme 

absolvovali prednášku o tvorení fotopríbehu a následne sme si vytvorili vlastný. Po jeho 

dokončení a odprezentovaní sa už workshop skončil. Rozlúčili sme sa a odišli z hotela.  

 Dúfame, že tam pôjdeme aj na budúci rok.  
 

                       Andrea Jazmin Siposová a Dominika Kažmérova, 7.A 

 

       
  

      
 

        foto: RS 

              ADOPTOVALI  SME  SI  KRAVIČKY 

 Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli darovať svoje kravičky deťom na 

adopciu, aby si uvedomili, aké sú kravičky výnimočné a užitočné, lebo nám dávajú 

mlieko. 

 Adoptuj kravičku je projekt Mliečneho fondu, ktorý je financovaný 

slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Cieľom projektu je 

zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov zo Slovenska ako aj zvýšenie 

povedomia o slovenských prvovýrobcoch mlieka. 

 My, žiaci 4.A triedy, sme sa rozhodli, že podporíme spotrebu mlieka 

a mliečnych výrobkov, a preto sme si spolu s pani učiteľkou adoptovali kravičky. 

Dňa 26.septembra 2017 sa nám podarilo adoptovať si  kravičku MILKA, ktorá 

býva na farme  v LOZORNE. Po adoptovaní sme si  ju mohli a stále môžeme 

„online“ nakŕmiť, česať, hrať sa s ňou, postarať sa o jej pohodlie. Adopcia sa nám 

veľmi zapáčila, tak sme sa rozhodli, že si adoptujeme aj býčka. Tak sa aj stalo. Dňa 

9. októbra 2017 ku kravičke Milka pribudol aj býček MOOBY. Je z farmy, ktorú 

môžeme nájsť vo VAJNOROCH  v Bratislave.  

 Od autorov tohto skvelého projektu sme dostali prísľub, že v priebehu roka 

môžeme naše adoptované kravičky navštíviť na ich farme. Už sa na ne veľmi 

tešíme. Pridajte sa aj vy k nám! 

Podrobnosti nájdete na www.adoptujkravicku.sk. 

 

   

                                                   žiaci 4.A  a p. u. R. Havrilová

http://www.adoptujkravicku.sk/


Literárna tvorba našich žiakov 

 
 

                                         

Môj najkrajší prázdninový deň   
 

Chata 
 

Bolo krásne teplé ráno a my sme sa rozhodli ísť prejsť do lesa. Prešli 

sme krásnu lúku, kde sa pásli kravy a ovečky. Prišli sme do lesa. Prvé, čo sme 

videli v lese boli krásne zvieratá, stromy a svieži vzduch. Našli sme pár 

hríbov a pár pestrých listov. Videli sme aj dvoch poľovníkov a povedali nám, 

že videli malú líšku .   S poľovníkmi tam boli aj poľovnícke psy.   

Keď sme odišli z lesa, prišli sme späť na chatu a naobedovali sme sa. Trochu 

sme si oddýchli. 

 Poobede sme išli opekať a prišla tam aj moja ♥ najlepšia kamarátka  

♥ menom Silvia. Skoro do rána sme boli vonku a v noci sme si so Silviou 

nafarbili vlasy na červeno. Potom u nás spala a bolo ďalšie ráno.  

                   

    
  

                         Adriana Árvaiová 6.A



  Z pera našich tretiakov    

     

      

 

      „ Super stroj “ 

 

 Na hodine fyziky pri preberaní vlastností kvapalín nám žiak  

STANISLAV PALLA zo 6.A predviedol vlastnoručne vyrobeného 

hydraulického robota. K svojej práci potreboval kartón, zopár 

striekačiek a hadičiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ak aj ty máš chuť vyrobiť si niečo podobné, môžeš to dokázať 

pomocou krátkeho videa na YouTube: 

JAK  VYROBIT  ROBOTOVOU  ARMATURU  VYROBENOU 

HYDRAULICKY  Z KARTON. 

                p. u. I. Pilinská 



JESENNÉ  DNI  v ŠKD – 1 .časť 

 Začiatkom októbra sme v školskom klube detí privítali 

prváčikov, v rámci celoklubovej aktivity Prvácka pasovačka. Na 

návštevu „Veľkej školy“ sme sa veľmi tešili. Naši starší kluboví 

kamaráti nás vrúcne privítali, ba aj potleskom. Na školskom dvore pre 

nás pripravili zaujímavé súťažno-zábavné disciplíny. Počasie nám 

mimoriadne prialo, takže sme sa vyšportovali, vybehali do sýtosti. Po 

úspešnom zvládnutí všetkých úloh sa každý prváčik slávnostne pasoval 

za Rytiera Školského klubového spolku. Za odmenu si zaslúžili malý 

darček, v podobe farbičiek a vodoviek. Toto milé a pre prvákov veľmi 

významné popoludnie sme zakončili hrami na preliezkach, loptovými 

hrami ale aj tvorivými hrami v piesku. Už sa veľmi tešíme na ďalšie 

spoločné aktivity s našimi „klubákmi“: druhákmi, tretiakmi a štvrtákmi. 
 

                         2. oddelenie ŠKD– 1.B trieda a p. vych. Monika Stupková 

      

       

Vitamíny sú organické látky, ktoré sú dôležité 

pre fungovanie ľudského organizmu. Sú 

nevyhnutné pre správnu funkciu orgánov, 

tkanív, svoj význam majú aj pri reprodukcii a 

raste. Všetci vieme, keď chceme byť zdraví – 

musíme jesť veľa vitamínov. A práve preto 

sme sa rozhodli, že v školskom klube sa 

budeme venovať aj tejto téme.  Rozprávali 

sme sa, vyzdvihli dôležitosť jedenia ovocia 

a zeleniny, vyfarbovali omaľovanky, vyrábali 

obrázky a hlavne sme ochutnávali. Najviac 

nám chutili mrkvička, paprika – žltá, zelená, 

červená, hrušky, jablká, mandarínky, 

maliny. Veríme tomu, že aj takto sme aspoň 

trošku prispeli k tomu, aby sme boli zdravší  

a  odolnejší proti chorobám. 

  3.oddelenie a p. vych. Monika Prokopová 

        
 Sme prváci, dobrí žiaci, po prváckej pasovačke aj výborný 

KLUBÁCI. V škole, kde sme iba my prváci, sa nielen učíme, ale aj 

popoludnie využívame na vyskúšanie svojej obratnosti, rýchlosti, či 

vytrvalosti pri jesenných tvoreniach. Naše hry sú kreatívne plné 

šantenia, zábavy. Domov sa nikomu nechce. Čím to bude? Aktivitami, 

ktoré vytvárajú pozitívnu klímu a radosť na škole v duchu veľmi 

príjemnej, priateľskej a pokojnej atmosféry. My prváci sme dobrí 

klubáci. 

              1.oddelenie a p. vych. Bc. Zdenka Fülöpová 

 



JESENNÉ  DNI  v ŠKD   -   2.časť 

      
 

 Škola je už v plnom prúde a ani my v školskom klube 

nezaháľame. Najradšej sa hráme vonku na školskom dvore a preto sa 

tešíme krásnemu jesennému počasiu. Využívame všetky dary prírody. 

Vytvárame z nich krásne jesenné dielka, či staviame naše stavby. Z 

chutných plodov jesene sme si spravili zdravý bufet - ochutnávali sme 

ovocie aj zeleninu. A možno by sa rodičia aj čudovali ako nám to 

chutilo. Športujeme, hráme sa, súťažíme a pritom si všetci navzájom 

pomáhame a rešpektujeme sa. Sme ako jedna veľká rodina, kde všetky 

malé hádky a nedorozumenia veľmi rýchlo prehrmia. 

    

 
                          

                        5.oddelenie ŠKD a p. vych. Stanka Franková 
 

 

 

Báseň  

o matematike... 

 

Matematika má veľa tvárí, 

rada učí, baví, ba aj kvári. 

Je to logická veda, 

pomôže nám učiteľka, keď treba. 

        Píše, kreslí, vysvetľuje, 

tabuľu vždy celú skryje. 

Usmieva sa, občas mračí, 

kričí, keď sa jej niečo nepáči. 

  

Plus a mínus, to už vieme, 

Všetky čísla zapíšeme. 

Matematika je vážna veda, 

nabifliť sa ona nedá. 

Sčítať, krátiť, násobiť 

a pritom sa zabaviť. 

     Matematika nie je hračka, 

Neporadí si s ňou zlá žiačka. 

Treba v hlave niečo mať, 

aby si mohol matematiku študovať.  

                                   
 

                                                   žiaci 7.B      

 

Linda Klembasová 

Matematika sa 

nám bude hodiť do 

budúcnosti a +... 

nebudeme blbí. 

Zoltán Benián 

Matematika je 

potrebná do života. 

 

Timko Matejčík 

Matika je dobrá do 

života aj keď ju 

nemá každý rád. 

 

Emília Máťušová 

Je zábavná, existuje 

veľa možností na 

výpočet. Je 

ľahká, hravá a zíde 

sa nám do života. 

 

Bibiana Zubová 

Je potrebná aj keď 

mi nejde. Je zábavná 

takisto ako pani 

učiteľka. 

Nina Leváková 

Mám ju rada, lebo 

ma baví, a preto, 

lebo ma učí super 

učiteľka . 

Andrea Nagyová 

Mám ju každý deň 

v týždni a to mi 

vadí, ale je 

potrebná.  



Ak chceš vyhrať sladkú odmenu, vyškrtaj v osemsmerovke anglické 

výrazy , vystrihni ju a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na 

prízemí)  do 4.decembra 2017. Nezabudni napísať svoje meno a triedu. 
 

ANTISTRESOVÁ  OMAĽOVÁNKA 

 
Veronika Nagyová 7.A 

             

                                         Meno:                             trieda:                                
 

 
 

SÚŤAŽ JUNIOR č.1 – AUTUMN 

 

Ak chceš vyhrať sladkú odmenu, vyškrtaj v osemsmerovke anglické 

výrazy , vystrihni ju a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na 

prízemí)  do 4.decembra 2017. Nezabudni napísať svoje meno a triedu. 



HALLOWEEN 

 Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho 

predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú 

susedov. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, 

Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade v Austrálii a na Novom Zélande. 

Pôvod má v Írsku ako pohanský sviatok. 

 Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického 

Halloweenen (doslovný preklad: predvečer všetkých svätých). 

Halloween je pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain - pohanský 

nový rok (koniec pohanského roka). Možno sa stretnúť aj s názvom 

predvečer sviatku všetkých mŕtvych. Tradičnými znakmi Halloweenu sú 

špeciálne vyrezané tekvice (Jack-o'-lantern), vo vnútri ktorých je 

sviečka, čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, pavučiny, 

metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Typickými farbami sú červená, 

žltá, oranžová a čierna. 

 

Michaela Mišičáková 7.A 

 

Omaľovánky - HALLOWEEN 

 

 
Kristián Tvaruškó 7.A 



VEDELI  STE ? 

 PAPIER bol vynájdený v Číne – okolo roku 105 sa o to postaral 

vládny úradník ZAI LUN.  Papier vyrábal z bambusových odrezkov 

a pružín vlákien rastlín. Suroviny varil na kašu. Pridával aj handry a 

kôru. Do tohto vývaru ponoril bambusovú sieť,ktorá sa pokryla tenkou 

vrstvou kaše a nechala sa vysušiť. Papier sa potom od siete ľahko 

odlúpil. ZAI LUN dostal za tento vynález šlachtický titul. 

 Pred vynájdením papiera sa na písanie požíval PAPYRUS – 

vyrábali ho Egypťania z trstiny, rastúcej pri Níle. Neskôr na to použili 

PERGAMEN, ktorý sa vyrábal z kože kôz, oviec a jahniat. Číňania si 

tajomstvo výroby papiera chránili až do 7. storočia. Vtedy sa tajomstva 

zmocnili Japonci  a oveľa neskôr Arabi a Európania. Vďaka tomuto 

vynálezu môžeš aj ty dnes čítať knihy a časopisy. 

 

       zdroj: Internet 

1. Vyškrtni v osemsmerovke nasledovné slová: 

PERO,MAPA,ATLAS, ZOŠIT,  DIPLOM, KNIŽNICA,  FARBIČKY, 

DREVO, OBRÚSOK, MAĽOVANKA, STROM, PAPIER, PLAGÁT,  

CERUZKA, ČASOPIS, KNIHA, VÝKRES,  GUMA, POHĽADNICA, 

LAMPA, UČEBNICA, KRABICA. 

 

2.  Usporiadaj nezbedné písmená!   
Číselný kód označuje poradie písmen v ABECEDE.          

 
 

SÚŤAŽ:  Vyhraj odmenu! Vyrieš úlohy. Napíš svoje meno a triedu – 

kupón vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na 

prízemí)  do 4.decembra 2017. Držím palce.  
 

JUNIOR č.1 – PAPIER     Meno: ____________________ trieda:______ 

1. ___________  ___________   ___________   ___________   

2. ________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Is It 'Autumn' or 'Fall'? 



Why does this season have two vastly different 

names? 

 
The trees are turning; the weather's getting cooler; Pumpkin Spice Lattes are 

back—it's fall!  No, that one friend who cares deeply about English tells you: 

it's autumn. So how did two completely unalike words come to refer to the 

same season?  

   

Both 'autumn' and 'fall' originated in Britain. So why is 'fall' primarily used in 

America?  The older of the two words is autumn, which first came into English 

in the 1300s from the Latin word autumnus. (Etymologists aren't sure where 

the Latin word came from.) It had extensive use right from its first appearance 

in English writing, and with good reason: the common name for this 

intermediary season prior to the arrival of autumn was harvest, which was 

potentially confusing, since harvest can refer to both the time when harvesting 

crops usually happens (autumn) as well as the actual harvesting of crops 

(harvest). The word autumn was, then, a big hit. 

Names for the season didn't just end with autumn, however. Poets continued to 

be wowed by the changes autumn brought, and in time, the phrase "the fall of 

the leaves" came to be associated with the season. This was shortened in the 

1600s to fall.  

 Around this time, England's empire was fast expanding, which meant 

that the English language was going places. One place it went was to the New 

World, and it set up shop in North America in the 1600s. As time went on, the 

English spoken in America and the English spoken in Britain diverged: there 

wasn't as much contact between the two groups of English speakers. Throw 

into the mix the independence of the United States, and the fact that the type of 

English spoken in America became part of our early national identity, and the 

gulf between the two dialects of English widened. 

 A handful of words got caught in the identity crisis, and fall was one of 

them. Both autumn and fall were born in Britain, and both emigrated to 

America. But autumn was, by far, the more popular term for quite a long time. 

In fact, the "autumn" sense of fall wasn't even entered into a dictionary until 

1755, when Samuel Johnson first entered it in his Dictionary of the English 

Language.  

 By the middle of the 1800s, American English and British English had 

diverged, and so had fall and autumn. One early American lexicographer, John 

Pickering, noted in his entry for fall: 

A friend has pointed out to me the following remark on this word: "In North 

America the season in which this [the fall of the leaf] takes place, derives its 

name from that circumstance, and instead of autumn is universally called the 

fall." — John Pickering, A Vocabulary, or Collection of Words Which Have 

Been Supposed to Be Peculiar to the United States of America, 1816 

 We aren't sure why fall flourished in the United States—Pickering's 

friend gives us no further particulars—but by the mid-1800s, fall was 

considered to be entirely American by American lexicographers. Fall is still 

occasionally used in countries where British English is spoken, but usually 

only in a handful of fixed phrases, like spring and fall. 

 

                                                      Mgr. S. Rajnohová 



Relax 

 

1. Hádanky: 
a) Pestré farby zrazu majú  b) Závidí mu každý chvost, 

    na zem tíško dopadajú.                     pestrý je a dlhý dosť. 

   Zamávajú stromom raz,                   k oblakom už rýchlo pláva, 

   odfúkne ich vietor zas.                     nám na zemi z výšky máva. 

   Čo je to?....................    Čo je to?........... 

 

 2. Tajnička:      Zelenina obsahuje .................  ..  ................... 

 

 
 

pripravili K. Tvaruškó a A. Havran 7.A 

 

3. Osemsmerovka – Počasie je nevyspytateľné, ako keby bol apríl. 

Vyškrtaj slová a z ostatných písmen sa dozvieš dokončenie vety: 

 

Najlepším a najúprimnejším je  taký človek, ktorý má veľký kus 

............................  ....................... . 

 

 
pripravil M. Parajka 7.A 

 

SÚŤAŽ:  Vyhraj odmenu! Vyrieš úlohy. Napíš svoje meno a triedu – 

kupón vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na 

prízemí)  do 4.decembra 2017.  Držím palce.  
 

JUNIOR č.1 – RELAX     Meno: ____________________ trieda:______ 

1. Hádanky:   a) ________________      b)  __________________   

2. Tajnička: ____________________________________________________ 

3. Osemsmerovka:_______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



JAZYKOVÉ  OKIENKO  

AKO JE TO SPRÁVNE ? 

Nesprávne:    To závisí na tebe 

Správne: To závisí od teba.  Ale:  To záleží na tebe.  

 

Nesprávne:   Buď na mňa milý.  

Správne: Buď ku mne milý.  

 

Nesprávne:   Hudba k tancu a pohode. 

Správne: Hudba do tanca a na pohodu.  

 

Nesprávne:     Text delíme na odstavce.  

Správne: Text delíme na odseky.   

 

Nesprávne:     Jedná sa o to, že....  

Správne: Ide o to, že....   

 

Nesprávne:      Hovor na mikrofón !  

Správne: Hovor do mikrofónu !  

 

Nesprávne:     Doporučiť / doporučovať cenu, výrobok .... 

Správne: Odporučiť /odporúčať cenu, výrobok .... 

 

Nesprávne:    Vzhľadom k tomu...  

Správne:  Vzhľadom na to...   

 

 

Spracovala:      Dana Polyáková 

 

Najlepšie na záver – ULIEVAK 
 
 Veď aj ty to určite poznáš. Máš zlý deň, alebo si sa nové učivo 

nenaučil a  vtedy akoby naschvál,  ťa v škole vyvolajú odpovedať.  

Nič „lepšie“  sa ani nemôže stať.  Zachráni  Ťa  náš  „ULIEVAK“. 

Nezabudni na dodržiavanie podmienok použitia tohto kupónu. 

Môžeš ho použiť iba v I. polroku a to do 19. januára 2018. 

Podmienky použitia tohto kupónu: 

1. Kupón na neskúšanie je platný len s originálnou pečiatkou a nachádza sa v každom 

výtlačku časopisu. Neopečiatkovaný kupón je neplatný! 

2. Žiak po zakúpení časopisu kupón vystrihne a vyplní  meno, triedu a podpíše sa. Ak 

bude  na hodine vyvolaný,  po predložení tohto kupónu a po overení jeho pravosti sa 

odpoveď ruší – žiak neodpovedá, je ospravedlnený. Kupón sa odovzdá vyučujúcemu.  

3. Kupón sa sme použiť len raz a to len na jednej vyučovacej hodine  a len pri  ústnom 

skúšaní. 

4. Kupón nesmie byť použitý pri skúšaní, keď sa rozhoduje o známke na polročnom   

vysvedčení. 

 

tu odstrihnúť  ----------------------------------------------------------------------------------- 

      



   

Výhercovia súťaže o „NAJ“ stránku 

školského časopisu JUNIOR v šk. roku 

2017/2018 

Z  56 zaslaných návrhov postúpilo do užšieho finále 8 

najlepších.  

Výber bol naozaj ťažký.  

Komisia (zložená z p. riaditeľky, p. učiteliek, p. učiteľov  

a žiakov - tento rok žiaci 6.A) rozhodla nasledovne: 
 

1. miesto:  Kristián REKEŇ  7.B  (titulná stránka) 

2. miesto: Linda KLEMBASOVÁ 7.B (záverečná stránka) 

 

                  

                1. miesto           odmena pre výhercov      2. miesto 

GRATULUJEME! 

Zodpovednosť za príspevky z I. stupňa a grafickú úpravu: Mgr. R. Havrilová 

Zodpovednosť za príspevky z II. stupňa a jazykovú úpravu: Mgr. A. Staňová 

ZŠ Tomášov 

2017/2018      

 


	Why does this season have two vastly different names?



