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Milí kamaráti!                                

Tento školský rok k vám prichádzame po prázdninách v trochu novom 
šate. Časopis s názvom Oskar vám prinesie nové zaujímavosti zo sveta našej 
malej školy.  Ako aj v predchádzajúcom časopise v ňom nájdete váš obľúbený 
ulievák.  

Budeme radi, ak sa zapojíte aj vy, milí žiaci a spolužiaci a prispejete 
nám niečím zaujímavým.  

Veríme, že ste si v lete oddýchli a zažili kopec dobrodružstiev a krás-
nych dní so svojimi kamarátmi a rodinou. 

Želáme Vám pohodový štart do nového školského roka.  

	 	 	 	 	 	 Vaša redakcia  
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Slávnostné otvorenie školského roka 

2019/2020 

Po uplynutí krásne teplých letných prázdnin sme sa vrátili do školy obohatení o prí-

jemné zážitky. 2. septembra sa opäť otvorili brány školy a začal sa tak školský rok 

2019/2020. 

 Počasie nám príliš neprialo, ale privítanie bolo o to milšie. Po odznení hymny Sloven-

skej republiky nás cez školský rozhlas privítala naša pani riaditeľka Mgr. Z. Sarková spolu so 

starostom našej obce Tomášov Ing. I. Pomichalom, PhD. a zaželali nám veľa úspechov do nového 

školského roka.  

Laura Rajcsányiová a Natália Karkesová, žiačky 4.A triedy 

Privítali sme aj nové tváre 

Do „horúceho“ kresla sme posadili naše milé panie učiteľky Mgr. Mar>nu Tkáči-
kovú, Mgr. Martu Melkovú a našu p. vychovávateľku Katku Kováčovú, ktoré na 
našej škole pôsobia od septembra a opýtali sme sa ich: 

1. Na našej škole ste nová, ako sa Vám páči kolektív, prostredie? 

p. uč. Tkáčiková: „Prostredie školy je pekné,  veľa vecí je tu nových, cítim sa tu príjemne. 
Kolegyne sú veľmi milé a priateľské, cítim sa medzi nimi veľmi dobre.“ 
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p.uč. Melková: „Kolegovia sú veľmi milí a pomáhajú mi zoznámiť sa čo najlepšie s no-
vým prostredím a pravidlami v škole. Na škole panuje poriadok a kľudná atmosféra vďaka 
vedeniu školy a ústretovým kolegom.“ 

p. vychovávateľka Kováčová: „Áno, som tu nová, kolegyne ma prijali veľmi dobre, stále 
mi ochotne pomáhajú, preto som rada, že môžem pracovať v takomto príjemnom a priateľ-
skom kolektíve. Páči sa mi, že škola po vyučovaní ponúka žiakom veľa možností ako stráviť 
popoludnie, či už v ŠKD alebo nainých vzdelávacích krúžkoch.“ 

2. Stihli ste si už obľúbiť niektorú z tried? 
p. uč. Tkáčiková: „Som triednou učiteľkou 1.A triedy a keďže najviac vyučovacích hodín 

mám s nimi, tak túto triedu som si obľúbila najviac.“ 

p. uč. Melková: „Rýchlo som si obľúbila všetkých žiakov, ktorí sa na vyučovanie pekne 
pripravujú, hlásia sa, robia si domáce úlohy pravidelne, ale hlavne počas vyučovania 
nevyrušujú (takže zatiaľ väčšina žiakov 3.A a 4.A triedy).“ 

p. vychovávateľka Kováčová: „Som tu krátko a venujem sa najmä IV. oddeleniu, tak asi by 

som mala povedať, že toto oddelenie, ale každé oddelenie je dobré a  niečím výnimočné.“ 

3. Kedy ste sa rozhodli pre povolanie učiteľky/vychovávateľky? 

p. uč. Tkáčiková: „Nad povolaním učiteľky som rozmýšľala už ako malá. Stále som sa 
hrala na učiteľku. Ale definitívne som sa pre toto povolanie rozhodla až na strednej škole a 
som tomu dodnes rada.“ 

p. uč. Melková: „Už na strednej škole, ale rozmýšľala som aj nad povolaním detskej le-
kárky. Pôvodne som však chcela na pedagogickú fakulte študovať telesnú výchovu a geo-
grafiu. Pre učiteľstvo prvého stupňa som sa rozhodla, keď sa mi narodil prvý syn. Je to 
tvorivá práca a rada pracujem s deťmi najmä na 1. stupni.“ 
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p. vychovávateľka Kováčová: „Uvažovala som už dlhšie obdobie, ale len raz som sa 
odhodlala. Zaujala ma možnosť podieľať sa na výchove a odovzdávať svoje skúsenosti 
ďalej. 

Rozhovor s našimi novými p. učiteľkami a p. vychovávateľkou pripravili a uskutočnili: Lukácsová 
L., Csenkey K., Baľovčík D., Chrzan M., Pačindová H., Urdzik L., Čičáková M., Gavajdová 
M., Ondrejčínová B.,  

Bezpečnosť školáka  

Októbrová 
beseda u 
druhákov 

V mesiaci október 
mali prváci a dru-

háci našej školy besedu s pani policajtkou na tému: Bezpečnosť školá-
ka. Žiaci sa dozvedeli  možné riziká, ktoré im môžu hroziť doma, v ško-
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le, či na ulici. 
Rozp ráva l i 
sa  aj o  tom 
ako správne 
r e a g o v a ť 

v „krízových“ situáciách. Besedu vied-
la por. Mgr. Michaela Petrášová 
z ORPZ v Senci.   

p. uč. Pilinská 

 

Súťaž pre žiakov 1. a 3. roč-
níka 

Vieš, aký nápis nájdeš na každom policajnom aute?  

Napíš svoju správnu odpoveď a spolu so svojím menom, priezviskom a triedou 
vhoď do  našej krabice s názvom časopis Oskar, ktorú nájdeš na chodbe 
našej školy. Troch z Vás vyžrebujeme a sladko odmeníme. 
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Rozvíjanie logického myslenia  

Pre žiakov 4. až 9. ročníka tu máme taktiež súťaž. Zapoj sa a otes-
tuj svoje logické myslenie. Ponúkam vám zopár úloh, na ktorých 
si môžete vyskúšať, aké je tvoje logické myslenie. Máš ho? Alebo 

ho nemáš? Prelúskaj tieto hádanky a dozvieš sa! 

1. Loď priplávala do prístavu. Z paluby spustili lanový rebrík, 

ktorý sa ponoril dva metre pod hladinu. Nastal príliv a hladina sa zdvihla o 50 centimet-

rov. Aká dlhá časť rebríka zostala ponorená po prílive? 

2. Majiteľ chaty pricestoval na víkend neskoro v noci. Keď vstúpil do miestnosti, bola 

zahalená tmou. Vedel, že na poličke je sviečka, pri nej petrolejová lampa a v kúte sporák 

s pripravenými trieskami na zapálenie. V škatuľke mal iba jedinú zápalku. Čo zapálil naj-

skôr?  

3. Lekár prehliadol chorého pacienta a predpísal mu tri veľmi účinné tabletky, ktoré mal 

užívať presne po tridsiatich minútach. Ako dlho ich pa cient užíval?  	 	 	  

Správne odpovede môžeš hádzať do krabice, ktorú nájdeš na chodbe našej školy. Neza-
budni k odpovediam napísať svoje meno, priezvisko a triedu, aby sme si ťa v prípade 
výhry mohli nájsť. Zapoj sa a vyhraj! Troch z vás odmeníme. Súťaž končí 18. decembra 
2019. Výhercov odmeníme ešte pred Vianocami.  

DEŇ JABLKA 

V tento jesenný októbrový deň sa na našej 
škole súťažilo. V zmysle hesla: „Jedno jablko 
denne a  choroba sa nám vyhne,“ si  žiaci 
mali priniesť na desiatu šťavnaté a  chutné 
jabĺčka plné vitamínov. Zástupcovia školské-
ho parlamentu vo svojej triede spravodlivo 
počítali ohryzky zo zjedených jabĺk.  Deti sa 
naozaj veľmi snažili, jabĺčka sa rýchlo míňali, 
ale vyhrať mohli len tí, ktorí zjedli najviac. 
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Všetci sme ale spokojní, že sme si na jabĺčkach pochutnali a posilnili si  v tomto sychravom poča-
sí svoju imunitu. A tu sú víťazi: 

1.stupeň: 1.miesto 4.B (38 jabĺk), 2. miesto: 2.A (34 jabĺk) a 3. miesto 3.B (33 jabĺk)                             

2.stupeň: 1. miesto: 5.A (73 jabĺk), 2. miesto 7.B (25 jabĺk)  

3. miesto 6.A (21 jabĺk)                                  

                       Žiacky školský parlament a p. uč. Rajnohová

Deň jablka z pohľadu našich žiakov… 

 Vedeli ste o tom, že existuje deň jablka? Je to 21. október. My, žiaci ZŠ Tomášov 
sme si tento deň uctili oslavou jablka. Ste zvedaví, ako to prebiehalo? Našou úlohou si bolo na 
tento deň priniesť do školy jabĺčko, niektorí ich priniesli aj viac. Na prvej a druhej prestávke sme 
ich mali za úlohu zjesť, až nás bruchá boleli, predsa každá trieda chcela vyhrať. Niektoré triedy si 
nepriniesli len jabĺčka, ale aj iné jabĺčné dobroty (jablkové koláče, džúsy, sušené jablká, jablkové 
pyré). Deti mlsali dosýtosti a pomáhali aj učitelia.  

 Potom nastúpil školský parlament, ktorý vyzbieral ohryzky a vyhlásil výsledky. Na 
prvom stupni sa umiestnika 4.B tried s počtom 38 zjedených jabĺčok. Na druhom stupni 5.A s 
počtom 73 zjedených jabĺčok. Viete si to predstaviť? Školský parlament napočítal 224 zjede-
ných jabĺk.  

 Veľmi sa tešíme, že sme sa do tejto celosvetovej aktivity zapojili. Boli sme nadšení, že 
sa dá maškriť aj zdravo.  

     Ďakujeme! 

 Žiaci P. Bertók, D. Baľovčík z 4.B triedy a  M. Mráz a L. Škorec zo 4.A triedy 
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Niečo pre angličtinárov  

Tekvica od žiakov z krúžku Nápadníček 

HALLOWEEN 

October 31 is Halloween and is now celebrated in many countries around the world, but do you 
know anything about the origins of this scary special day? Read the article and find out. 

The origins of Halloween 

If you think of Halloween, you probably think of scary carved pumpkins, all kinds of fancy dress 
and children asking for sweets. And if you think of a country that celebrates Halloween, you 
probably think of the United States first. Americans and Canadians have adopted Halloween in a 
big way, but Halloween traditions actually come from 16th-century Ireland, Scotland and England. 

The tradition of Halloween on 31 October comes from the ancient Celtic festival of Samhain. 
Samhain was the Celtic New Year and they celebrated it on 1 November because that was the end 
of summer and harvest time (life) and the beginning of winter (death). It was also the time for 
ghosts to return to earth for a day. People lit a big fire, wore special clothes made of animal skin 
and hoped to be safe from the ghosts and the winter. In AD 609, the Catholic Church put the 
Christian celebration of All Saints Day on 1 November. In AD 1000, the church added All Souls 
Day on 2 November, and All Hallows Eve – or Halloween – moved to the night of the 31st. 

Pumpkins 

The Celts carved faces into vegetables like turnips, potatoes and squash (a pumpkin is a kind of 
squash) to scare the ghosts and other spirits and make them go away. It was sometimes called a 
jack-o’-lantern because of an Irish story about a man, Jack. He played a trick on the devil and 
then had to walk the earth for all time as a punishment. Irish people who came to live in the United 
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States in the 1800s found pumpkins much easier to carve, and the tradition became the one we 
see today.    

Fancy dress 

The Celts were afraid of the ghosts that came on Samhain. If they went outside after dark, they 
covered their faces with masks. They hoped any ghosts they met would think they were ghosts 
too and would leave them alone. In early America, the Native Americans and the first Europeans 
celebrated the end of the harvest, but not Halloween. When Irish people arrived, the harvest festi-
val started to look more like Halloween and it became popular across the country. In the late 19th 
century, people tried to make Halloween less about ghosts and religion and more about celebra-
ting the season with a party for neighbours and family. That’s why Americans today wear all 
kinds of Halloween costumes and not just scary things like witches and ghosts like in other 
countries. 

Trick or treat 

This is another tradition that began in Europe, this time in England. When the church introduced 
All Souls Day, rich people gave poor people ‘soul cakes’, a small cake made with spices and rai-
sins. It replaced the Celtic tradition of leaving food outside houses for the ghosts. ‘Going a-sou-
ling’ was popular in England for hundreds of years until about the 1930s. The Americans kept 
the tradition, but today children knock on people’s doors and ask for sweets. Going trick or 
treating is so popular that a quarter of the sweets for the year in the United States are sold for 
this one day. 

The rest of the world 

Halloween has become the United States’ second-biggest commercial festival after Christmas. 
Halloween is also celebrated in other countries, but it’s not as big as in the United States, even in 
the countries where the traditions began. Mexico celebrates the Day of the Dead from 31 Octo-
ber to 2 November and some of its traditions, like giving gifts of sugar skulls, are starting to mix 
with Halloween. In this way, the celebration of Halloween continues to change as new traditions 
join the oldest of the Celtic ones.  

                Angličtinári a p. uč. Rajnohová                                                                                                          
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PRVÁCKA PASOVAČKA 

A tak prišiel ten dlho očakávaný deň….deň, keď sa naši prváci a noví klubáci stanú právo-
platnými členmi nášho ŠKD. Očakávali ho hlavne starší žiaci, pretože to boli práve oni, 
ktorí sa podieľali na jeho príprave. Už celé týždne predtým sme chystali, vyrábali, lepili a 
vyfarbovali prvácke pasy, navrhovali súťažné disciplíny a to všetko v najväčšej tajnosti. 
Pre prvákov to malo byť veľké prekvapenie. A nielen pre prvákov. Pasovaní boli aj starší 
žiaci, ktorí sú v ŠKD nováčikovia a aj naša nová pani vychovávateľka Katka. Tajomstvo sa 
nám podarilo udržať naozaj dobre. Nikto z nich nič netušil. Každý obdržal svoj originálny 
prvácky pas, do ktorého dostal za každú splnenú disciplínu veselú pečiatku. Naši veľkáči 
im pomáhali zo všetkých síl. Všetky disciplíny deti zvládli s úplnou ľahkosťou. Potom ako 
správni rytieri pokľakli a boli pasovaní slovami „Pasujem Ťa za rytiera školského klubo-
vého spolku mečom, varechou a bublinkami z bublifuku.“  Každý nový klubák dostal malý 
darček. Nakoniec zaklopaním na bránu ŠKD a prejdením cez ňu bol oficiálne prijatý do 
klubu. 

VITAJTE, NAŠI NOVÍ KAMARÁTI A CÍŤTE SA S NAMI DOBRE! 

    deti ŠKD a pani vychovávateľky 
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Deň školskej knižnice – Čítanie nás baví

Posledný deňpred jesennými prázdninami si žiaci 1. stupňa spestrili vyučovanie podujatím k príleži-
tosti Dňa školskej knižnice – Čítanie nás baví. Žiaci si v tento deň priniesli svoju obľúbenú knižku 
a kostým rozprávkovej bytosti. A taksa v triedach čítalo, hralo divadielko, kreslilo a spievalo. Žiaci 
navštívili aj školskú knižnicu. kde prebiehala výstavka kníh spojená s predajom. Veľkým lákadlom 
bola aj burza kníh (248 ks), ktoré žiaci priniesli do školy na predaj. Výťažok z predaja ( 164,95 
eur) sa použije na nákup nových knižiek do šk. knižnice. Počas oddychu pri čítaní a hraní divadiel-
ka si žiaci pochutnávali na pečených dobrotách od mamičiek, ktoré si na tento deň priniesli. Touto 
aktivitou sme chceli u žiakov podporiť chuť do čítania knižiek a ukázať, čo všetko môže knižnica 
poskytnúť.     

        p. uč. O. Lipková a Chrzanová 

“Človek, ktorý nechce čítať, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, 
ktorý nevie čítať.” 
     Mark Twain 
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SUDOKU 
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     Zdroj: Pinterest 

 

ZŠ TOMÁŠOV, ŠKOLSKÁ 7 16



Zodpovednosť za príspevky a grafickú úpravu:  
     Mgr. Henrieta Chrzanová 
Zodpovednosť za jazykovú úpravu:  

Mgr. Alena Kyselicová  

U L I E V A K

Pečiatka 

Kupón na 
neskúšanie

Platnosť do 
15. januára 
2020

ZŠ Tomášov Oskar č. 1 2019/2020

Meno a 
priezvisko 
žiaka:

Trieda:

Podpis žiaka

Podpis vyu-
čujúceho

Dátum využi-
tia kupónu
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Podmienky použitia 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 smie 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 pol-
ročnom vysvedčení.
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