
 

 

 

 

 

Milí čitatelia  nášho školského časopisu 

             Prešiel rok a žiada sa aj tu na stránkach nášho časopisu   pochváliť  množstvom 

 podujatí, ktoré sa na škole uskutočnili.  Naša škola vďaka  fantastickým  úspechom  v 

 olympiádach  a predmetových súťažiach, výborným športovým úspechom kolektívov, ale aj 

jednotlivcov,  sa v minulom školskom roku umiestnila na krásnom 3 . mieste v súťaži Škola 

roka a tiež na 3. mieste v súťaži Športová škola roka. Veľmi ma tešia úspechy našich žiakov 5. 

ročníka a 9. ročníka  v testovaniach, kde  žiaci  dosiahli výsledky   nad celoslovenský priemer. 

Moja vďaka patrí všetkým žiakom aj p. učiteľkám a p. učiteľom, ktorí sa o tieto výsledky 

 zaslúžili. Verím, že aj tento rok budeme v takýchto úspechoch pokračovať. 

              Tento rok bude pre nás ešte niečím výnimočný. V apríli 2017 to bude už 20 rokov, čo 

naša škola získala čestný názov Základná škola Janka Kráľa. Pri tejto príležitosti sa plánujeme 

verejnosti predstaviť slávnostnou akadémiou. 

            Milí žiaci , každý rok je náročný a niečím aj výnimočný.  Zapojíme sa opäť do súťaží 

a olympiád , ale ja do nových projektov. Spomeniem napríklad „Do školy na bicykli“, 

„Týždeň zdravej výživy“, „Športová olympiáda pre žiakov 1. stupňa“, „Týždeň tolerancie“, 

„Rok čitateľskej gramotnosti“ , „Buď on-line, ale bezpečne“ a mnohé iné. Verím, že na 

všetkých sa budete aktívne podieľať. 

         

         Prajem všetkým Vám, aby ste sa v škole cítili dobre, aby bola pre Vás miestom, kde 

získate nové vedomosti, zážitky a budete na ňu len v dobrom spomínať. Prajem všetkým 

pedagógom, ale ja nepedagogickým zamestnancom  veľa trpezlivosti  a chuti do práce. 

                                                                                        PhDr. E. Vondráková, riaditeľka školy 
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Ahojte! 
Prešli prázdniny a my aj v tomto školskom roku budeme pokračovať vo 

vydávaní školského časopisu. 

Budeme sa snažiť priniesť Vám mnoho zaujímavostí, príspevkov zo života 

školy,  reportáže,  novinky a zábavu. 

  

Neváhaj a pridaj sa k nám! 

• Staň sa redaktorom, fotografom, grafikom, tvorcom stránok………. 

• Prejav sa a ukáž všetkým, čo dokážeš…………….. 

• Náš časopis rád prijme šikovných žiakov, medzi ktorých patríš aj Ty! 

• Čakáme len na Teba, tak nepremýšľaj! 

• Všetky príspevky, články, postrehy a mnoho ďalšieho prines! 

 

Pri tvorbe stránok nášho časopisu nám pomáha p. uč. Cisárová a p.uč. 

Spilá. 

Ak máš chuť, vyhľadaj ich a dozvieš sa viac. Tešia sa na Teba členovia 

redakčnej rady. 

 

Žiacky parlament 

Úlohy nášho žiackeho parlamentu: 

1. Byť pomocníkom pri riešení problémov. 

2. Prispievať k riadeniu a fungovaniu našej školy. 

3. Podávať návrhy, vhodne formulovať požiadavky. 

4. Presadzovať a chrániť záujmy rovesníkov. 

5. Navrhovať opatrenia na zlepšenie fungovania školy. 

6. Usmerňovať dodržiavanie školského poriadku. 

 

Na svojom zasadnutí sme zvolili: 

Predsedníčku – Janku Lešňanskú – 8. B 

Koordinovať prácu parlamentu a pomáhať mu pri jeho činnosti bude pani 

učiteľka Cisárová. Parlament sa bude schádzať raz za mesiac. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vlastná tvorba    

Leto 

 
 

Radosť, oddych , zábava a je tu letná nálada ,  
užime si letný čas ,  
lebo leto je iba zas .  

Skákať , spievať , aj   radovať ,  
každý deň sa kúpať a prázdninovať . 

Chodíme ku dedkom , babkám ,  
i na dovolenku sa chystáme  

Chorvátsko , Tunisko , aj Egypt navštívime .  
Všetci kričia a tešia sa z prázdnin !  
A za týždeň je tu opäť september ,  

zo záhrady všetko ber !  
Práca a povinnosti zase začnú  
a do rúk nám knižky vpadnú ,  

slnko vystrieda dážď  
a teplo príde o rok zas .  

Labašková – 8.B  
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                         Dovolenka a cesta do školy 

 

Slnko svieti na krajinu ,  

cestujeme ku Londýnu .  

Kamaráti , zajtra škola ,  

mamina ich hneď späť volá .  

Všetci boli na dovolenke ,  

Dal som kvety sestre Lenke .  

Oddych , šport , a zábava ,  

môj kamoš  ma zabáva .  

čítali sme knihu  

roztopil som cez noc kryhu .  

Všetci máme veľkú radosť , 

Učiteľka veľká milosť .                                                    Michal Bruňo 6.A                          
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    Návrat do školy  
Škola naša krásna , 

začínaš nám zasa .  

Voláš , vítaš  

a nič za to nepýtaš .  

Knižky , perá , farbičky ,  

lavice a stoličky .  

Čakajú na nový štart .  

Ale , nie je to žart ! ?  

Prázdniny sa skončili ,  

zábava i oddych .  

Cvičenia a písomky ,  

prídu na váš stolík .  

Predmety sú hravé ,  

nové veci tiež .  

Ak mám pravdu povedať ,  

strácam z toho reč .  

Slovenčina , slovenčina ,  

rozprávam ňou od malička .  

Správne íčka , pravopis , 

naučím sa ako nič . 

Hudobná je predmet dobrý ,  

hudobnú stále skúmame ,  

učíme sa nové veci ,  

svet hudby povstane .  

Výtvarná naša ,  

kreslí na nej Saša .  

Kvety , ľudí , zvieratá , 

ktože to len poráta ?  

Predmety po škole končia ,  

Domov sa už chystáme .  

Ďalší deň príde zajtra ,  

už sa teším náramne .    

                           Ema Berníková 7.B  

 

https://zszahorskaves.edupage.org/news/


 

 

Škola bola  

 

Kamarát oddychuje pri škole , 

na oblohe videl zore . 

Zajtra ide na dovolenku , 

on vždy nenosil členku . 

Raz nie dvakrát mal aj vinu ,  

musel doma čítať knihu . 

Vždy on je veľký športovec , 

keď mu kúpili jednu vec . 

Zo slnka mal radosť , 

z dažďa zase slabosť . 

Je to veľká záhada ,  

keď sa človek zabáva . 

Daniel Mičuda 6.A 
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Škola a prázdniny  
 

Slnko značí , že je začiatok leta . 

Koniec úlohám , písomkám 
tešíme sa . 

Začiatok oddychu , školy dosť , 

keď skončí škola máš ohromnú 
radosť . 

Keď rodičia pracujú , sme doma 
sami , 

s kamarátmi odpálime kofolu s mentolkami . 

Povinnosti učiť sa sú dávno fuč ,  

od školy do kanála hodíme kľúč . 

S ústupom tepla končí leto , 

prichádza škola , všetci vieme to . 

Dni budú dlhé ako dažďové mraky . 

Kniha do ruky , začiatok školy , 

zábava končí , je školský rok nový . 

Detský krik vonku utíchol . 

Skákať vidíš iba olympionikov . 

Timotej Adamčík 8.B 
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Začiatok školského roka 

 

http://os-cavle.skole.hr/


Teplé slnko svieti , 

lúkou bežia deti . 

Pri veselej pesničke  

Kričia , skáču v mäkkej trávičke . 

A už padá kvapka dve 

dáždik kvety poleje . 

Mračno silu stratilo 

deťom radosť spravilo . 

Prázdniny sa končia , 

oddych a zábava sa lúčia . 

To je smiechu , to je vravy 

to je chuti do práce ! 

Stíchlo pole zavial vietor 

škola brány otvára , všetkých žiakov zvoláva . 

Do školičky za ránky máme nové tašky , knižky , 

písanky . 

Škola je vážny dom väčšina 

detí sa teší doň ! 

Kamarátov zase stretnú v ňom . 

Školský zvonec zneje a 

povinnostiam sa škola smeje !  

Michal Zuštiak 8.B  



 

Škola  

 
 

Deťom začínajú povinnosti ,  

prázdniny  boli plné radosti ,  

teraz práca začína sa ,  

do rúk kniha a učiť sa .  

Zábava a teplo končí ,  

treba sa už začať učiť ,  

aby sme sa mohli tešiť ,  

na víkendy s kamarátmi .  

Cez leto nám bolo dobre , 

oddýchli sme si úžasne ,  

na korčuliach , na zmrzline .  

Keď budeme poučený ,  

kričať skákať vonku , 

do bahna či do vody ,  

s pršiplášťom v daždi .  

Natália Liptáková 8.B  
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Škola prišla až ku nám ,  

slnku , teplu zbohom dám . 

Oddych , radosť konči sa ,  

povinnostiam venujem sa .  

Tešíme sa na víkendy ,  

zabávať sa s kamarátmi ,  

od večera do rána . 

 

 

Čítanie kníh ? Veľa práce ,  

radšej ma dážď pozerať sa budem ,  

učenie moc nemám v láske ,  

to radšej skákať a kričať budem . 

Desať mesiacov to trvať bude ,  

       už sa všetci tešíme ,   

na prázdniny a hlavy prázdne ,  

2 mesiace zábavy to bude .  

Jana Lešňanská 8.B  
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Škola volá 

  
 

 

 

 

Cez dovolenku som športoval ,  

s kamarátmi futbal hral .  

Keď som šiel do školy ,  

zábava a oddych skončili .  

V taške nosím knihy a zošity ,  

keď  prídem zo školy ponáhľam sa na párty .      

Som rád , že slnko svieti ,  

na školskom dvore behá veľa detí .  

Všetka radosť ubehla ,  

keď ma stretla puberta .  

 

 

Bianka Kočtúchová a Lucia Navrátilová 6.A    
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 ROZHOVOR S PRVÁKMI 

Väčšina z nás má už 1. stupeň za sebou a už nemá veľa času zamýšľať sa nad tým, aké to bolo keď 

sme boli prváci, ktorý už skoro ráno otravovali rodičov, aby mohli ísť do školy.  Na to aby sme zistili 

aké je to byť prvákom teraz,  nemusíme použiť žiaden stroj času, iba pár prvákov, ktorý nám budú 

odpovedať na otázky. 

Emmka Ďuríková – 1.A 

Otázka-  Aký je tvoj najobľúbenejší predmet? 

Odpoveď- Anglický jazyk 

Otázka- Ako sa volá tvoja p. učiteľka? 

Odpoveď- P. učiteľka Eva Maťková 

Otázka-  Máš rada svoju p. učiteľku? 

Odpoveď- Áno, veľmi. 

Otázka- Aká je p. učiteľka? 

Odpoveď-  Je milá, ale niekedy kričí, keď ju nahneváme. 

Otázka- Poznáš nejaké písmená alebo čísla. 

Odpoveď- Áno poznám veľmi dobre. 

Otázka- A vieš aj počítať? Napr. 1+2? 

Odpoveď- ...3 

Otázka- Našla si si aj nejakých kamarátov?  

Odpoveď- Áno veľa, Napr. Paťku alebo Matúša.  

Otázka- A chce sa ti ráno vstávať do školy? 

Odpoveď- Áno chce. 

Otázka- A kto Ťa budí? 

Odpoveď- Mamka. 

Otázka- Čo robíš rada vo voľnom čase? 

Odpoveď- Učím sa veci do školy. 

 

Zatiaľ čo odpovede ďalších dievčat sa  väčšinou 



podobali, odpovede od chlapcov sa líšili. Veď predsa nie je záhadou, že chlapci vidia veci inak ako my, 

dievčatá. 

 

Matúško Horečný 1.B 

Otázka- Aký je tvoj najobľúbenejší predmet? 

Odpoveď-  Telesná výchova a najradšej mám posilňovanie s činkami. 

Otázka- Máš rad svoju p. učiteľku? 

Odpoveď- Áno. 

Otázka- Ako sa volá tvoja p. učiteľka? 

Odpoveď-  P. učiteľka Iveta Čičvarová. 

Otázka- A aká je? 

Odpoveď-  Je milá, ale kričí. 

Otázka- Vieš napísať nejaké písmená? 

Odpoveď- Áno napr. R a A. 

Otázka- A vieš aj počítať? Napr. 5+5? 

Odpoveď- ... 10 

Otázka- Páči sa ti nejaké dievča? 

Odpoveď –Áno. (Pre zachovanie 

tajomstva, si meno dievčaťa, 

redaktori zoberú až do hrobu.) 

Otázka- Chce sa ti ráno vstávať? 

A kto ťa ráno budí? 

Odpoveď- Nie, nechce a budí ma 

mamka. 

Otázka-  Máš nejaké zviera? A ak 

áno, ako sa volá? 

Odpoveď- Mám morčiatko, volá sa 

Maximka, ale keď je zlá, tak ju 

volám Maxima. 



Otázka- A čo rád robíš vo voľnom čase? 

Odpoveď- Rád hrám futbal s kamarátmi. 

Rozhovor pripravili- J. Lešňanská - 8.B, E. Berníková- 7.B, E. Čatloch-7.B 

 

 

 

 

Prečo musíme chodiť do školy?  
Škola je miesto , kde sa učíme , ale aj 

spoznávame sami seba a ľudí okolo nás . 

V škole sa okrem vedomostí naučíme :  

- Poznať a pochopiť seba samého a iných ľudí okolo 

seba  

- Dobre komunikovať s inými ( vrstovníkmi , staršími 
žiakmi ,  dospelými  )  

- Správne riešiť konflikty 

- Mať celkom dobrý odhad na iných , odhadnúť akí 
sú , čo môžeme od nich očakávať, ako sa budú 
správať  

- Byť empatickí a vedieť vycítiť , čo kto prežíva , čo 
sa odohráva v jeho duši , či je práve teraz smutný , 
nazlostený  alebo nešťastní 



- Tolerovať aj tých spolužiakov , ktorí sú celkom iní 
ako my , odlišní s inými záujmami , názormi  

- Brať iných spolužiakov takých , akí sú , ich 
rozdielmi , odlišnosťami , chybami a nedostatkami  

- Meniť svoje správanie ,  keď sa ukáže ,  že nie je 
dobré , že nevedomky ubližujeme iným  

- Stávať sa postupne ľudskejšími , pomáhať iným , 
slabším 

- Stáť na strane tých , ktorí to potrebujú  

- Naučiť sa nevysmievať sa tým , ktorí sú od nás 
slabší , zraniteľnejší 

- Naučiť sa pracovať v tíme , byť schopní sa 
s ostatnými dohodnúť , prijať dohodu či kompromis 

- Pochopiť svoje správanie a správanie iných  

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 Podľa niektorých historikov je pôvod Halloweenu v predkresťanských keltských 

zvykoch. Podľa nich sa totiž 1. novembra končila vláda boha slnka a začala vláda 

boha smrti. Pritom putovali duše tých, ktorý minulý rok zomreli do ríše smrti. 

Masky stríg a oheň mali ľuďom pomôcť zahnať zlých duchov a démonov a viesť 

dobré duše do ríše smrti. írski mnísi sa týchto predstáv chytili a v 8. storočí ich 

preniesli na kresťanský sviatok v dnešnej dobe známy ako Deň všetkých 

svätých. 

 

Katolícka Cirkev slávi 1. novembra sviatok všetkých svätých. O deň neskôr je 

Pamiatka zosnulých. V tieto dva dni zdobíme hroby vencami, kvetmi, 

sviečkami. Spomienkou na zosnulých vyjadrujeme úctu a spomíname na nich. 

Na Slovensku siaha úcta k mŕtvym až k našim praslovanským predkom. Podľa 

ich predstáv sa duše zomrelých naďalej zúčastňovali na udalostiach svojho rodu, 

ktorý si ich mal uctievať primeranými obradmi. 

 

 

      

E. Berníková 

-7.B 

 



 

HLAVOLAMY 
 

Vrece 

Chudobný roľník išiel na jarmok predávať hrach a šošovicu, ale keďže mal len jediné vrece a 

nechcel, aby sa mu hrach a šošovica pomiešali, nasypal najprv do vreca hrach, poriadne ho 

zaviazal a hore ešte nasypal šošovicu. Na jarmoku chcel od neho kúpiť hrach bohatý krčmár, 

ale o šošovicu nemal záujem. Roľník navrhol krčmárovi, že šošovicu odsype do jeho vreca a 

krčmár si odnesie hrach v roľníkovom vreci, s čím však krčmár nesúhlasil, lebo jeho vrece 

bolo lepšie a väčšie. 

Akým spôsobom sa dá bez akýchkoľvek prostriedkov alebo pomôcok premiestniť hrach do 

krčmárovho vreca, ak šošovicu nemáte kam vysypať a nechcete ju znehodnotiť tým, že ju 

vysypete na zem? 

Hrušky 

V záhrade je niekoľko stromov. Na jednom z nich, na hruške, rastú hrušky (dosť logické ;-). 

Zafúkal silnejší vietor a spôsobil, že na strome už nie sú hrušky, avšak hrušky nie sú ani pod 

stromom (pre vychytralých ani nikde vedľa stromu). 

Viete to vysvetliť? 

Jabĺčka 

 

V košíku máte 5 jabĺčok.  

Viete, ako ich treba rozdať piatim deťom, aby každé dostalo jedno celé jabĺčko, a aby 1 

jabĺčko zostalo v košíku? 

 

 

Správne odpovede  nájdeš na stránke www.brainden.com 

 
Na tvorbe 1. čísla časopisu Motýľ v  školskom roku 2016/2017 s p. učiteľkou 
Cisárovou a Spilou spolupracovali a príspevky pripravili J. Lešňanská, E. 
Čatloch, E. Berníková a žiaci s vlastnou tvorbou. 


