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Úvod 
 

Milí naši čitatelia,  

 začal sa nový školský rok a my k  Vám opäť prichádzame 

s novým číslom školského časopisu.  

Je tu október. Všetci sme zbadali, že leto je preč a začala sa 

jeseň. Cítiť ju všade. Jeseň, ktorá má v sebe určitý druh pokoja 

prírody, čo neprináša žiadne iné ročné obdobie. Jeseň totiž 

uzatvára to, čo jar otvorila a leto povznieslo. Väčšina listov zo 

stromov už opadala, prvé mrazíky dokončili zber zeleniny, a na 

jabloniach ostalo len pár vytrvalých jabĺk, na ktorých sa hostia 

vtáčiky. Túlavým mačkám zhustla srsť a ježkovia si robia 

posledné úpravy svojho zimného pelechu. Príroda si ctí pokoj, no 

naša škola, ako aj ostatné, zdá sa, že sa odtrhla z reťaze. Máme 

za sebou plno zážitkov z rôznych akcií, ako napr. z dopravného 

ihriska, zo športového dňa, z exkurzie, zo súťaží v rámci akcií 

školského parlamentu, či školského klubu detí, zo školskej 

knižnice .... Deviataci usilovne cvičia tance na blížiaci sa Venček.  

Čo prinesie nové číslo školského časopisu? Veľa 

zaujímavého zo spomienok na leto, zo školského života, veľa 

nového, nepoznaného, veľa zážitkov, ale aj dobrej zábavy, 

tradičné rubriky, viac strán a hlavne súťaže, v ktorých výhercov 

neminú odmeny, no a samozrejme obľúbený ULIEVAK. 

 

V mene všetkých, ktorí sa na tvorbe prvého čísla časopisu 

podieľali, Vám želám príjemné chvíle strávené pri jeho čítaní ! 

 

           Renáta Havrilová 



Prázdniny v sedle 
 

Letné prázdniny sú pre kaţdé dieťa  tým najveselším 

obdobím v roku. Ani ja nie som výnimka.  

Tento rok som strávila dva skvelé týţdne v Jazdeckom 

klube Makov. Bola som tam spolu s oteckom, ktorý v JK Makov 

pracuje ako inštruktor  jazdectva. Kaţdý deň sme spolu chodievali 

na koňoch po okolí a spoločne sme sa starali o kone. Veľa som sa 

o koňoch naučila. Našla som si tam aj nové kamarátky: Ninku, 

Danielku, Lili a Táňu. 

 

         

Môj najobľúbenejší koník sa volá Rotwald. Je to veľký biely 

športový kôň plemena Slovenský teplokrvník. Rotwald je veľmi 

milý, zvedavý a najmä mlsný koník. Rád si pochutí na cukre a na 

slivkách. 

Kone sa však nevyuţívajú iba na športové jazdenie. 

Napríklad kôň  menom Brit je ťaţný kôň, ktorý zváţa drevo z lesa 

alebo ťahá vlečku so zásobami krmiva, či podstieľky pre ostatné 

kone. 

         
                                                         Ja a Rotwald 

            ťaţný kôň Brit 

Moje dva týţdne v Jazdeckom klube Makov boli tie 

najkrajšie z celých prázdnin. Veľmi by som si priala zaţiť ich 

znova aj na budúci rok. 

             Zuzka Trnková  4.A 



Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Silviou Rajnohovou 
 

Do „horúceho kresla“ sa ako prvá posadila pani učiteľka anglického jazyka. 

Vyspovedali ju Viki Hukelová a Viktor Tóth z 5.A triedy. 

 

Prečo ste začali učiť? Uţ ako malé dieťa som sa hrávala na učiteľku. 

Mojimi ţiakmi boli bábiky, kaţdá mala dokonca svoje meno a ţiacku 

kniţku, do ktorej som im zapisovala známky.  

 

Prečo ste sa rozhodli učiť práve na našej škole? Doteraz som učila na 

strednej aj na základnej škole a mám pocit, ţe učenie detí na základnej škole 

je môjmu srdcu bliţšie. Samozrejme, treba skúsiť všetko. Novými 

skúsenosťami a poznatkami sa človek učí.  

 

Kde ste pracovali predtým, než ste začali učiť? Vţdy som pracovala, 

pracujem a dúfam, ţe ešte dlho vydrţím pracovať v školstve.  

 

Koľko rokov už učíte?  Učím uţ 14 rokov.  

 

Páči sa Vám v Tomášove? Áno, veľmi sa mi tu páči. Všetky dôleţité 

zariadenia ako škôlka, obchody, lekár a rôzne iné sluţby sú blízko, čo mi 

veľmi vyhovuje. Taktieţ sú tu krásne miesta vhodné na prechádzky.  

 

Aký bol Váš obľúbený predmet v škole? Ja som bola vţdy skôr na jazyky, 

čiţe slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, ale bavil ma aj dejepis, 

občianska a výtvarná výchova.  

  

Koľko členov má Vaša rodina?   Sme traja.  

 

Aká je Vaša obľúbená farba? Mojimi obľúbenými farbami sú hnedá 

a modrá.  

 

Aká je Vaša obľúbená sladkosť? Priznám sa, ţe kaţdý deň potrebujem 

aspoň malú sladkosť (keksík, kúsok čokolády). Asi si to moja práca 

vyţaduje.  

 

Aké sú Vaše záľuby? Mojou najväčšou záľubou a zároveň aj prácou je 

práca s deťmi a učenie. Asi to bol môj osud uţ od narodenia.  Okrem toho 

je to ešte, samozrejme, angličtina, cestovanie, kultúra, hudba. Mám malú 

dcérku, s ktorou trávim svoj voľný čas najčastejšie. Hráme sa, tancujeme, 

kreslíme, chodíme na ihriská, výlety.  

 

Aká kultúra Vás fascinuje?  Keďţe som uţ 4x navštívila Grécko, tak to 

bude grécka kultúra.  

 

Aké historické pamiatky by ste chceli navštíviť?  Tých je niekoľko. Kaţdý 

štát má krásne mestá a pamiatky. Moţno by som niekedy rada videla Rím, 

Paríţ.   

 

Máte domáce zvieratko? Ak áno, aké?  Doma zvieratko nemáme, ale 

u starých rodičov, ku ktorým chodíme často, máme papagája.  

 

Prečo je podľa Vás angličtina v živote dôležitá? V súčasnej dobe je cudzí 

jazyk, a to najmä angličtina, veľmi dôleţitá. Viem to z vlastnej skúsenosti. Je 

lepšie učiť sa ju teraz ako si neskôr platiť drahé doučovania. Takmer 

v kaţdom zamestnaní sa vyţaduje znalosť angličtiny. Takţe moja rada – učte 

sa slovíčka! 

 

Čo by ste poradili žiakom, aby sa ľahšie naučili angličtinu? Ako som uţ 

spomínala, veľmi dôleţité je učiť sa poctivo slovnú zásobu, kaţdý deň si ju 

opakovať a pouţívať vo vetách. Taktieţ je dôleţité počúvať anglické piesne, 

pozerať anglické TV stanice, lebo aj pasívne sa na nás „nalepia“ nové slová.  

GOOD LUCK! 

 

Pani učiteľke prajeme veľa energie na zvládnutie svojich žiakov. 

ň 



Jazykové okienko 

15 slovných spojení, ktoré (možno) používate nesprávne 

Pouţívate „guličkové pero“?  „Počas voľného času“ radi športujete? Napriek 

tomu, ţe sa niektoré slovné spojenia pouţívajú denne, sú nespisovné. 

V nasledujúcich riadkoch prinášam niekoľko typických príkladov.  

           

Úspešný nový školský rok plný spisovných výrazov praje pani učiteľka                                                                                                             

                                                                                          

Mgr. Alexandra Staňová 

 

Tomášovský strom - Klub Stromu života 

Tento školský rok sa nám podarilo obnoviť činnosť Klubu Stromu života pri ZŠ 

Tomášov pod pôvodným názvom Tomášovský strom. Hneď prvé týždne sa nám 

registrovalo 29 žiakov druhého stupňa a 15 žiakov prvého stupňa. Členstvo je 

bezplatné a má veľké výhody.  

Organizácia Strom života už dlhé roky pripravuje pre svojich členov veľmi 

zaujímavé, na ekológiu orientované, súťaže, výlety, projekty, prednášky a 

semináre. Aj naši členovia sa hneď zapojili do biologickej súťaže, ktorá bude 

prebiehať v šiestich kolách celý školský rok. Tri dievčatá a 4 chlapci z druhého 

stupňa sa zúčastnili v dňoch 14. - 15. októbra 2016 bezplatného dvojdňového 

sústredenia Kremnický super workshop na Škole úžitkového výtvarníctva v 

Kremnici zameraného na základy starých remesiel ako šperkárstvo, práca s 

hrnčiarskym kruhom, tepanie, výrobu drevených hračiek, kreslenie komiksov a 

práca v kováčskej dielni.  

Niekoľko ďalších súťaží s peknými cenami čaká na vás všetkých počas celého 

školského roka. Odporúčam si pravidelne pozerať stránku www.stromzivota.sk a 

nech sa páči, neváhajte nás kontaktovať a informovať sa. Je tam veľmi pekná súťaž 

vo fotografovaní s názvom Zrkadlo duše 2016 alebo súťaž Spoločenstvo stromov 

2016.  

Určite nám dajte vedieť, aby sme Vám pomohli a mohli o vás aj napísať. Veľmi 

aktívni sú aj žiaci prvého stupňa v rámci Environmentálneho krúžku, ktorý vedie 

pani učiteľka Lucia Tvarušková a s ktorou výborne spolupracujeme. 

                                                              RNDr. Radovan Skyba    

Nesprávne  Správne 

buď na mňa milý buď ku mne milý 

dokazovací materiál dôkazový materiál 

guličkové pero guľôčkové pero 

k čomu je to dobré na čo je to dobré 

náchylný k niečomu náchylný na niečo 

obaja neprišli ani jeden neprišiel 

súhlas k niečomu súhlas na niečo 

to nevadí to nič 

Pekný výhľad, ţe?  Pekný výhľad, však? 

potrebný k niečomu potrebný na niečo 

počas voľného času vo voľnom čase 

(prísť) za hodinu (prísť) o hodinu 

cez to všetko napriek tomu 

ďaleko viac omnoho/oveľa viac 

detský kočiar detský kočík 



DETSKÉ  DOPRAVNÉ  IHRISKO 

V pondelok 12. septembra sme navštívili Detské dopravné 
ihrisko “TERKAR” v Galante. Cestovali sme autobusom. Cesta nám 
rýchlo ubehla. Tam nás milo privítala teta Terka, ktorá nám pridelila 
dopravné prostriedky – bicykle a kolobežky. Spolu sme prešli celé 
dopravné ihrisko a vysvetlili si (starší si zopakovali) základné pravidlá 
cestnej premávky. Riešili sme rôzne dopravné situácie pri kruhovom 
objazde, semaforoch, železničnom priecestí, parkovisku, zastávke 
autobusu, bufete, prechode pre chodcov… Našu rýchlosť nám 
ukazoval cestný radar. Potom sme boli rozdelení  do menších skupín, 
v ktorých sme praktizovali naše skúsenosti. Počasie nám tiež prialo. 
Po úspešnom zvládnutí praktickej časti a krátkej desiatovej prestávke, 
v triede sme si pozreli diafilm  “Bezpečnosť na ceste” – časť s názvom 
“Kto má prednosť?”.  

Cítili sme sa veľmi dobre a tešíme sa na ďalšiu návštevu. 
 

         

         

 
      žiaci 4.A a prvého stupňa ZŠ 

ŠKOLSKÝ PARLAMENT 

    V polovici septembra vyhlásil Školský parlament (ŠP) v každej triede našej školy 
súťaž o „NAJKRAJŠIU TRIEDU“. Dňa 11.10.2016 sme vybrali 4 členov parlamentu, 
ktorí sami za seba hodnotili a zapisovali body v rozmedzí 1 až 5 podľa kritérií: 
celková čistota triedy, lavíc, výzdoba triedy a aktuálnosť nástenky. Žiaci sa 
v triedach naozaj veľmi snažili, triedy boli upratané, čisté a s krásnymi jesennými 
nástenkami. Vyhrať však môže len jedna trieda. Po spočítaní všetkých bodov sa na 
prvých troch miestach umiestnili tieto triedy:   

3.miesto  2.A – 14 bodov 
2.miesto  1.A, 9.A – 15 bodov 
1.miesto  4.A – 17 bodov 

 
Víťazi, žiaci 4.A, dostali sladkú odmenu a motiváciu do ďalšej práce. Keďže táto 
súťaž nebola posledná a čaká nás ešte veľa ďalších, tak verím, že v duchu hesla „Na 
poriadok a čistotu – máme chuť a ochotu“ sa budeme všetci snažiť, aby sme sa vo 
svojich triedach cítili čo najlepšie.  

 

                            

                                                 

                                                              Koordinátorka ŠP  Mgr. Silvia Rajnohová 

 



V  ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

Prázdniny sú definitívne za nami a tak môţeme veselo pokračovať  v učení. Oslávili 

sme príchod prváčikov do školského klubu detí. Kaţdé dieťa zvládlo 7 rytierskych 

úloh veľmi odváţne a dokonca dokázali, ţe vody, varechy z kuchyne či rytierskeho 

meča  sa neboja. Od tejto vzácnej chvíle sú uţ naši KLUBÁCI. 

Akí sú? 

Sú veľmi šikovní. Mám z nich veľkú radosť. Kaţdý z nich je veľká hviezda, ešte 

chvíľu aj hviezdička. Sú originálni. Vynasnaţím sa im preto pomôcť spolu s rodičm 

i, aby sa z nich stali dobrí ľudia. 

Za všetkých pedagógov i veľkáčov-kamarátov im prajem veľa úspešných krokov na 

ich ceste po školských chodbách a triedach, aby všetky povinnosti zvládli a najmä 

aby sa im u nás páčilo. 

   
  

Je tu jeseň, vietor fúka, studená je celá lúka. Listy na zem padajú a deti v ŠKD ich 

zbierajú. Ţlté, hnedé, zelené - to sú farby jesene. Slnko na nás svieti, ale beda, uţ 

nám toľko tepla nedá. Zohrejme sa prácou, úsmevom. 

Vytvárali sme jeseň- moţno trochu inak. Naše jabĺčka, hrášky, panáčikovia, 

pavučinky, či jesenné stromy boli pre 7ročných ľudí náročné, ale výsledky boli 

nádherné. Vieme, ţe vitamínov v jeseni jesť veľa smieme a kaţdá práca s úsmevom 

hravo zvláda sa.  Sme šikovní, smelí KLUBÁCI. 

 

                     Bc.Zdenka Fülöpová 

      

Nie je piatok ako piatok  

V školskom klube máme 4 oddelenia, to uţ vieme všetci. Snaţíme sa, aby boli 

všetky dni príjemné, zaujímavé, pohodové, náučné a hlavne, aby sme sa všetci cítili 

príjemne. K tomu všetkému veľkou mierou dňa 30.9.2016  prispeli deti tretieho 

oddelenia. Pozvali  nás, druhé oddelenie, na bábkové divadielko, ktoré pripravili. 

Pozvanie sme s veľkou radosťou prijali.  Predstavenie bolo o jeseni. Formou 

jednoduchých otázok tretiačky zapájali do hry aj prvákov.  Bola to neplánovaná 

aktivita, ale o to zaujímavejšia. Divadielko deti ukončili spoločným tancom na 

veselú pesničku. Tretiaci, ďakujeme! 

                      

                                                         Klubáci z 2.oddelenia a Bc. M.Prokopová 

Nový školský rok sme začali aj v školskom klube detí s plným nasadením a elánom. 

S radosťou sme medzi nami privítali prváčikov, aj nové pani vychovávateľky  

V rámci týţdňa Vitamínikov sme si pripomenuli dôleţitosť ovocia a zeleniny 

v našom ţivote a ochutnali veľa druhov ovocia a zeleniny, aby sme boli po celý rok 

zdraví. V parku sme nazbierali mnoho farebných jesenných prírodnín...listy, 

gaštany, šípky, orechy, z ktorých sme v triede tvorili, lepili, aranţovali rôzne 

jesenné obrázky, dekorácie. Naše výtvory sme vystavili na nástenke. Jeseň 

a školský rok je v plnom prúde, uţ sa tešíme na ďalšie dobrodruţstvá, hry  a tvorivé 

nápady v našom Školskom klube. 

          Klubáci z  3.oddelenia a M.Stupková 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                            Klubáci zo  4.odd. ŠKD a  S. Franková 

Jeseň prišla......a zavítala aj k nám do 
ŠKD. My v 4.oddelení sme využili jej 
dary a zo svojich prác sme si urobili 
nástenku v našej triede. 
Nezabúdame však ani na pohyb na 
čerstvom vzduchu. Veď nie nadarmo 
sa hovorí –  

      "V zdravom tele, zdravý duch".  

                          

                            



Naša  tvorba- 1.stupeň 

     

         

Theo Kovács 3.A 

Z každého rožku trošku   

Dnes to bude chémia   

 Urán 

Urán je chemický prvok, ktorý má v periodickej tabuľke prvkov 

značku "U" s protónovým číslom "92". Meno dostal podľa vtedy 

novoobjavenej planéty Urán. Pôvodný názov "uranit" bol v roku 

1790 zmenený na "uranium". 

Základné údaje 

Rozomletý na prášok je samozápalný. Nie je príliš tvrdý a dá sa 

pri normálnej teplote kovať alebo valcovať. Pri zahrievaní je urán 

najskôr krehký ale čím je väčšia teplota, tým je plastickejší. 

História 

Urán bol ako prvok objavený v roku 1789 lekárnikom a 

profesorom chémie Martinom Heinrichom Klaprothom. V roku 

1896  Henri Becquerel zistil, ţe urán je rádioaktívny. Marie 

Curiová so svojim manţelom Pierrom Curiem z uránovej rudy 

izolovali nové dve prvky, a to polónium a rádium.  

Využitie 

Urán sa do 30. rokov 20. storočia pouţíval na výrobu rádia,  pre 

účely jadrového priemyslu sa začal urán pouţívať aţ počas druhej 

svetovej vojny. Urán sa pouţíval ako náplň do atómových bômb a 

neskôr po druhej svetovej vojne, sa začal pouţívať aj ako palivo 

do reaktorov v jadrových elektrárňach.  

 

Martin Bagačka 8.A 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1790


Matematická hádanka 

Hostinský a pocestní 

 Kedysi dávno prišli do hostinca štyria pocestní. Dobre sa najedli, 

zabavili sa, ale keď prišiel čas platiť, bolo po nálade. Prvý mal zaplatiť 27 

grajciarov, druhý 9, tretí 36, štvrtý 18, avšak spolu mali iba 9 grajciarov. Čo 

mohol hostinský urobiť? Vedel, ţe od nich viac ako 9 grajciarov nedostane. 

Nakoniec sa rozhodol, ţe im dovolí odísť v prípade, ak  sa im podarí celú 

svoju dlţobu spočítať na 9 grajciarov. Pocestní dlho premýšľali, aţ sa im to 

nakoniec podarilo. Ako situáciu vyriešili?  

 

Riešenie:  

Pocestní počítali nasledovne:  

1. 27 ---- 2 + 7 = 9 

2. 9 ---------------9 

3. 36 ---- 3 + 6 = 9 

4. 18 ---- 1 + 8 = 9 

 

To znamená, ţe : 4 x 9 = 36, z toho 3 + 6 = 9.  

 

Všimnite si skutočnosť: Pocestní mali platiť spolu 27 + 9 + 36 + 18 = 90. 

Ciferný súčet čísla 90 je tiež 9.  

 

    

Mgr. František Mészáros 

                                        

Naše prvé neisté skoky, 

menia sa na tanečné kroky. 

Pozorne počúvame učiteľa tanca, 

aby sme sa dostali do úspešného konca. 

Ako budeme na záver vyzerať, 

nedáva nám to v noci spať. 

Aký budeme mať make-up a vlasy? 

Dievčatá parádne šaty a opätky, 

chlapci nám budú robiť opierky. 

Chalani tiež nezostanú v hanbe, 

budú nám v oblekoch robiť garde. 

Čaču, mazúrku a wals, 

bude vedieť tancovať každý z nás. 

Očakávame náš veľký deň, 

kedy nebude stáť ani tieň! 

 

 

 

 
 

   9.A a p.u.A.Baková 



Opäť je tu chrípkové obdobie! 

Päť domácich receptov, ktoré pomôžu pri chrípke a prechladnutí 

 Jeseň je farebná a krásna, ale aj studená a veterná. S ňou nastupuje aj 

chrípkové obdobie, ktoré je momentálne v plnom prúde. Ak vás trápi 

chrípka, prípadne chcete posilniť imunitný systém, vyskúšajte niektorý 

z uvedených prírodných receptov.  
 

Cesnakový zázrak: Pretlačte 5- 6 strúčikov cesnaku, pridajte 0,25 l vody, 

150 g cukru a povarte pribliţne 10 minút. Nechajte odstáť 5 hodín. Skladujte 

v chladničke. Uţívajte 1 polievkovú lyţicu kaţdú hodinu. Pomáha pri kaţdej 

chorobe.  

 

Cibuľový čaj: Nakrájanú cibuľu zalejte studenou vodou. Priveďte do varu a  

varte 15 minút. Zmes nechajte odstáť, potom ju preceďte. Podľa potreby 

ochuťte medom.  

 

Cibuľový sirup: Pomáha uţ pri prvých príznakoch prechladnutia, ale aj pri 

začínajúcich problémoch s prieduškami. Cibuľu nakrájajte na malé kúsky, 

zalejte 3 lyţicami medu a poloţte na teplé miesto. Pribliţne do 15 minút 

pustí cibuľa do medu šťavu. Tú potom uţívajte po lyţiciach niekoľkokrát 

denne. Cibuľa dezinfikuje ústnu dutinu, rozpúšťa hlieny, tlmí bolesť.  

 

Med so škoricou: Táto lahodná zmes pomáha pri prevencii, ale aj liečbe 

viacerých chorôb. 1 kávovú lyţičku škorice zalejte 0,2 l vriacej vody a dobre 

premiešajte. Lúhujte 15 minút a nechajte vychladnúť. Pridajte 2 lyţice medu 

a dobre premiešajte. Vypite zmes pred raňajkami, prípadne pred spánkom. 

 

Zázvorový čaj: Nastrúhajte asi 5 cm kúsok čerstvého zázvorového koreňa 

a zalejte 0,3 l vriacej vody. Nevarte! Preceďte do väčšej nádoby a dolejte 

vriacou vodou do 0,5 l. Po odstátí dochuťte citrónom, medom, prípadne 

cukrom. Denne vypite maximálne 1liter čaju.  

                                              ( zdroj: Internet )                                                                                                                                                   

 Exkurzia: Modra 

 

 12. októbra sme sa zúčastnili exkurzie v Modre. Navštívili sme 

Múzeum Ľudovíta Štúra a taktieţ pamätnú izbu, v ktorej zomrel. Videli sme 

aj jeho hrob, pomník a miesto, na ktorom sa postrelil. Dozvedeli sme sa veľa 

nových informácií. Napríklad, ţe mal štyroch súrodencov. Jedného staršieho, 

Karola, a troch mladších – Samuela, Karolínu a Janka.  Jeho smrť spôsobila 

otrava krvi po zranení, ktoré utrpel nešťastnou náhodou pri poľovačke.  

 Tento deň bol úţasný! Super učitelia, ešte lepší kamaráti...  

Čo viac si priať.  

 

Hanka Ondrušová, 8. A 

 

            

                                                                                           

 

              



 Medzinárodný deň školských knižníc     

 
Celoslovenský projekt “Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice”   

k Medzinárodnému dňu školských knižníc 

 

Tohtoročnou témou bolo:  Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo 

v malých skupinkách. 

V našej škole sa uskutočnilo pod názvom: „Viac rozprávky do života 

všetkých ľudí“. 

Dňa 21.októbra 2016 si ţiaci prvého stupňa na tento deň pripravili 

zaujímavé podujatie, ktoré pozostávalo z dvoch častí. 

1.časť: Predpoludním ţiaci mali projektový deň. Na prvej  vyučovacej 

hodine prezentovali svoje obľúbené kniţky. Na druhej hodine si prezreli 

prezentáciu: „Ako vznikla kniha“. Na ďalšej hodine si „vyrábali“ svoje malé 

kniţky, ktoré aj ilustrovali. Pracovali v menších skupinkách. Potom 

nasledovala burza detských kníh. Šikovným piatakom sa podarilo predať aţ 

90 kusov detských kniţiek, ktoré priniesli ţiaci z celého prvého stupňa. 

Výťaţok z predaja bude pouţitý na nákup nových kniţiek do školskej 

kniţnice. 

 

        
 

       

2.časť: Rozprávkový karneval 

Deti sa po preoblečení do masky ľubovoľnej rozprávkovej bytosti vyšantili v našej 

telocvični. O dobrú hudbu sa postarali Robert Oros IX.A a Filip Múdry VIII.A. 

Po skončení karnevalu masiek  prešli do tried a po skupinkách strávili príjemný 

večer pri čítaní knihy v našej školskej knižnici. Pochutili  si na výborných koláčikoch 

od našich mamičiek a babičiek, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Dobrý čajík im 

uvarili naše pani kuchárky. Skvelý večer sme všetci ukončili zaslúženou odmenou za 

tvorivosť  a aktivitu počas celého dňa. 

             

                

      
                                                            p. učiteľky 1.stupňa a p. vychovávateľky ŠKD    



Relax  
 

1. Hádanky 
A)  Kým má listy svieţe, na vetvách mu sedia jeţe. Keď spadne jeţ na líčko, 

znesie hnedé vajíčko. Čo je to? 

B)   Čo za ročné obdobie má takéto počasie?  Veď neustále prší. Lístie padá 

zo stromov, konárik len suší. Čo je to? 

C)   Nie som ani zviera, ani rastlina, ani človek, predsa stále ţijem. Neustále 

vodu pijem. Čo je to?  

   

2. Hravá angličtina 

 

        3. Bludisko  
Ktorou cestičkou sa dostane myška k jabĺčku? Hornou alebo dolnou? 

          
 

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

do škatule   „JUNIOR – súťaže“  do 30.novembra.    Do súťaţe budú 

zaradené len kupóny so všetkými správnymi odpoveďami! 

 

MENO: ______________________________   TRIEDA: _________ 

Riešenia JUNIOR č.1 – RELAX  

 

1. Hádanky: _____________  , ______________, _______________ 

2. Hravá angličtina: vystrihni riešenia úloh a prilep tento kupón na 

zadnú časť  

3. Bludisko:  ____________cestička  



Športom ku zdraviu                                        

 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU NA ŠKOLÁCH  
 
V týţdni od 12.9. do 17.9. sa uskutočnil 2. ročník Európskeho týţdňa športu 

na školách. Zúčastnila sa ho aj naša škola. Ţiaci aj učitelia absolvovali 

štafetový maratón a florbalový maratón. Štafetový maratón pozostával 

z behu na atletickej dráhe po jednotlivých triedach, ktoré si predávali 

štafetový kolík.  

 

Florbalový maratón prebiehal formou zápasov,  na ihrisku vţdy ostala trieda, 

ktorá vyhrala. Spolu 198 ľudí vykonávalo pohyb 4,5 hodiny. 

  

Mgr. S.Minčík 

           Hudobné okienko   

                   

                 Marika Gombitová  
        – nekorunovaná kráľovná slovenskej populárnej hudby 

 
 Narodila sa v Turanoch nad Ondavou pri Stropkove.  
 Vyrastala v rodine, kde hudba vţdy mala svoje čestné miesto.  
 Má sestru a troch bratov, otec hral na husliach, v kostole na organe a 

krásne spieval.  
 Študovala hru na klavíri, najviac milovala spev. 
 V roku 1976 prijala ponuku Jána Lehotského pripojiť sa k jeho 

skupine Modus. 
 Ţivot sa neskladá len z víťazstiev. 30. novembra 1980, pri návrate z 

koncertu v Brne, následkom dopravnej nehody ochrnula od siedmeho 
stavca nadol. Aj po nehode pokračovala v koncertovaní. 

 Ako prvá slovenská speváčka sa M.Gombitová objavila v rakúskej 
hitparáde Die Grossen Zehn 

 Stala sa hudobnou ikonou – získala ocenenie Speváčka storočia, Ţena 
21. storočia alebo cenu Grand Prix Zväzu autorov a interpretov za 
celoţivotný prínos populárnej hudbe.  

 Jej pieseň „Vyznanie“ zvíťazila v ankete Hit storočia a je asi 
najemotívnejšou skladbou v histórii slovenského popu.  

 Marika Gombitová je ţivým príkladom, ţe pieseň sa nemusí len 
odspievať, ale dá sa aj preţiť.  

                            ( Zdroj: Internet ) 

Súťaţná otázka: Napíš, ako sa volal kultový muzikál z roku    1980, 

v ktorom si zahrala hlavnú úlohu?  
Svoje odpovede vhoď do škatule   „JUNIOR – súťaže“ do 30.novembra.  

Do súťaţe budú zaradené len kupóny so správnou odpoveďou.  Nezabudni uviesť 

meno a triedu! Traja  vyţrebovaní získajú sladkú odmenu, výsledky  v novom čísle  

-  JUNIOR č.2.  

                                                  R. Havrilová 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Turany_nad_Ondavou
https://sk.wikipedia.org/wiki/1976
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Lehotsk%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Modus_(hudobn%C3%A1_skupina)


Omaľovanky                                                                                                                                   

 
 

 

 
 Kristián Tvaruškó 6.A 

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 nemôţe stať.  

Zachráni  Ťa  náš  „ULIEVAK“. 

Nezabudni na dodržiavanie podmienok použitia tohto kupónu. 

Môžeš ho použiť iba v I. polroku a to do 23. januára 2017. 

Podmienky použitia tohto kupónu: 

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

výtlačku časopisu. Neopečiatkovaný kupón je neplatný! 

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

na hodine vyvolaný,  po predloţení tohto kupónu a po overení jeho pravosti sa odpoveď ruší 

– ţiak neodpovedá, je ospravedlnený. Kupón sa odovzdá vyučujúcemu.  

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

skúšaní. 

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

vysvedčení. 

 

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

 



 

 
Bibi Majtánová  5.A 

 

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

          Ninka Lengyelová zo 4.A a o „naj“ záverečnú stránku  Bibi Majtánová z 5.A 

Ich  kresba bude na titulnej a záverečnej stránke nášho časopisu počas celého školského     

roka 2016/2017.  Svoju odmenu si môţu vyzdvihnúť u  p. u. Havrilovej. 

 

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 

2016/2017 

 

 
 


