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Vymaľuj si. 
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Pár slov na úvod ... 

Milí spolužiaci, 

školský rok sa opäť začal a s ním teda aj školská dochádzka. Pre niektorých je to rok 

prvý, pre iných posledný na našej Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína. Tento školský rok 

sme začali trošku neskôr kvôli rekonštrukcii školy. Ani sme sa však nenazdali a už je tu 

štvrťrok. Učenie je samozrejme v plnom prúde a za tých pár mesiacov sa udialo mnoho 

zaujímavých vecí, takže sme nezaháľali a poponáhľali sme sa pripraviť nové číslo nášho 

časopisu Záškoláčik. 

 Tento rok sa v redakčnej rade stretli: Kristína Gáborová, Alica Janíčková, Romana 

Valová, Marián Kubáň, Katarína Ranušová, Alexandra Sýkorská, Adrián Vido,               

Silvia Gažová, Michaela Chudá, Daniela Košíková, Dominika Líšková, Simona Štefková 

a Klaudia Zatovicová. 

Prajeme príjemné čítanie. 

Vaša redakcia 

 

P. S. Chceme sa  poďakovať pani učiteľkám, ktoré učia slovenský jazyk a dohliadajú na to, 

aby tu neboli chybičky. Číslo, ktoré držíte v rukách, nám skontrolovala pani učiteľka        

Mgr. Júlia Hanicová a Mgr. Jana Kozáčková. 

 

 

 

 

Malá anketa: 

Čo hovoríte, žiaci, na to,  že nám prerábajú školu? 

(vyberte jednu možnosť)   

a) Nevadí mi to. 

b) Vadí mi to. (uveď dôvod) 

c) Je mi to jedno. 

d) Je to dobré, pretože konečne budeme mať prerobenú školu. 

e) Vlastný názor. (uveď) 

Svoj názor  vhoď do označenej  škatule, ktorá sa bude nachádzať pred zborovňou. 
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Prvý školský deň 

Skončili sa nám prázdniny a s nimi 

aj leto. Treba ísť do školy. My sme si 

prázdniny trošku predĺžili, no celé tie dva 

mesiace ubehli veľmi rýchlo. Všetci sme 

sa spoločne stretli pred školou 9. 

septembra o 9:00. Všimla som si, že 

väčšine z nás sa veľmi nechcelo po 

prázdninách znovu do školy. Naši malí 

prváci však prišli po prvýkrát do školy       

s úsmevom. Aj im sa síce ťažko vstávalo, 

no nakoniec to zvládli a prišli, ako sa na 

prvákov patrí. Prvýkrát s nimi prišli aj 

rodičia. 

Potom sme vošli na našu školskú 

chodbu, kde nás privítal pán riaditeľ aj       

s pánom zástupcom. Samozrejme, 

nechýbali ani všetci učitelia. Po úvodnom 

príhovore rozdelili našich malých prvákov 

do dvoch tried. 1.A triedu má pani učiteľka 

Durcová a 1.B pani učiteľka Balalová. Ako 

inak dostali aj svoj prvý šlabikár. Keď už 

každý prvák vedel, do ktorej triedy bude  

chodiť, odišli aj so svojimi pani učiteľkami 

a rodičmi do svojich nových tried. 

My starší sme sa dohodli so svojimi 

triednymi učiteľmi na chodbe, čo si máme 

doniesť a v akej triede budeme na druhý 

deň. 

Školský rok sme začali tak trošku  

v bojových podmienkach, pretože nám 

menili okná a maľovali triedy. Zároveň 

sme mali o týždeň dlhšie prázdniny, takže 

sme boli aj trošku pozadu s učivom. Škola 

je už zvnútra upravená, čiže sa už môžeme 

normálne učiť. Momentálne nám školu 

zatepľujú a maľujú. 

Takto sme začali nový školský rok 

2010/2011. 

 

Prerábanie školy 

 

Ako ste si určite všetci všimli, tento 

školský rok sa na našej škole dejú 

zaujímavé veci. Ešte počas prázdnin boli 

vymenené staré okná , čo sme si mohli 

všimnúť hneď v prvý deň nového 

školského roka. Táto zmena veľmi 

prospela našej škole, pretože tie staré okná 

už za veľa nestáli. Keď už sa vymenili 

všetky okná, nasledovalo ešte veľa vecí, 

ktoré bolo treba upraviť. 

 

 

 

Školu začali zatepľovať a maľovať. 

Pri škole je neustále niekde postavené 

lešenie a úpravy stále pokračujú. Predná 

strana školy je už hotová. Po výmene okien 

nasledovalo zatepľovanie a spravenie 

novej fasády. Vybrali oranžovú farbu, 

takže je to celkom príjemná zmena. 

Úprava školy väčšine žiakov vôbec 

neprekáža. Je však pravda, že ten občasný 

hluk nie je veľmi príjemný. A ani ten 

zápach. Ale na druhú stranu aspoň budeme 

mať peknú, novú a prerobenú školu. 
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Týždeň jablka 

Každý školský rok sa uskutočňuje akcia k týždňu jablka. 

Jablká sú zdravé, sladké aj kyslé, krásne šťavnaté. Jabĺčka sú veľmi výživné a obsahujú veľa 

vitamínov, ktoré posilňujú náš imunitný systém, a preto sme zdraví. Sú pekne sfarbené. Je ich 

veľa druhov.  

V septembri a októbri sa zbierajú a vtedy sú aj najlepšie. Môžeme z nich uvariť 

a upiecť, na čo si len spomenieme. Koláče patria medzi najobľúbenejšie recepty z kuchyne. 

Jabĺčka sú výborné a ja si myslím, že aj najlepšie v surovom stave. 

Keď si si aj ty priniesol cez týždeň jablka krásne jabĺčko a postaral si sa tak o svoje 

zdravie, mohla tvoja trieda získať titul – Trieda jablka. Najviac ich mali v triedach 3. A, 3. B, 

8. A, 8. B. 

Pridajte sa aj vy a každý deň zjedzte aspoň jedno jablko. 

 

 

Najkrajšia tekvica 

Ako každý rok aj teraz sa na našej škole konala výstavka tekvíc. Tekvice na túto 

výstavu spravili žiaci  z  prvého stupňa. Najprv doma s rodičmi našli tú najkrajšiu tekvicu, a 

potom si ju pripravili. 

Či už z nej niečo vyrezali, alebo na ňu niečo nakreslili. Prípadne na ňu prilepili, čo 

doma našli. Všetky tekvice boli nádherné a tak niet divu, že každá mala svoje miesto na 

výstavke oproti zborovni. Bolo vidieť, že nápadov  a fantázie máte dosť.  Každá tekvička 

dostala svoje číslo,  a potom sa rozhodovalo o najkrajšej. Bolo ťažké vybrať tú naj, lebo 

všetky boli veľmi pekné. 

 

Výsledky vášho hlasovania dopadli takto: 

1. miesto – Sára Madrová 3. B   6. miesto – Matej Kolník 3. A 

2. miesto – Jakub Lukáčik 1. B   7. miesto – Richard Liška 1. A 

3. miesto – Alexandra Paráková 4. B  8. miesto – Peter Gablovský 4. A 

4. miesto – Emília Hotová 3. B   9. miesto – Katarína Černoková 4. A 

5. miesto – Martin Bublavý 4. A           10. miesto – Andrea Gáborová 3. A 
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Jeseň – kultúrny program 

My, žiaci I. stupňa, sme pripravili program o jeseni pre oslávencov na Roľníckom 

družstve v Čachticiach. Nacvičili sme piesne, spoločenský tanec, divadielko „ O červenej 

čiapočke“ i básničky o jeseni. Myslíme si, že sa to oslávencom páčilo, lebo nám veľmi 

tlieskali. 

S týmto predstavením sme vystúpili aj pred žiakmi prvého stupňa a pozvali sme 

i predškolákov z MŠ.  

Odmenili nás veľkým potleskom a na záver sme dostlali šťavnaté jabĺčka, aby sme 

boli celú zimu zdraví.  

Účinkujúci 

Deň školských knižníc 

 

 

Dňa 25.10.2010 sa uskutočnila 

súťaž ku Dňu knižníc. Súťažil celý druhý 

stupeň našej školy. Súťaž spočívala v tom, 

že každá trieda spravila projekt o svojej 

triede, akí sú tam ľudia, koľko ich je, 

akého majú triedneho učiteľa. 

Žiaci mali rôzne nápady. Niektorí 

to vzali vážne, iní zasa s riadnou dávkou 

humoru. Vyhrať však mohli len traja. 

Jedno určite nemožno poprieť, snažili sa 

všetci. Každý chcel byť najlepší. A tak sa 

počas týždňa všetci snažili vymyslieť čo 

najlepšiu stránku knihy, stránku o svojej  

triede. Potom svoje nápady realizovali. 

Učitelia nám vychádzali v  

 

ústrety a na každej hodine, na ktorej 

sa dalo, nám dovolili pracovať na 

projektoch. Týždeň sa blížil ku koncu a 

naše práce tiež. V piatok sme už hotové 

stránky knihy odovzdali pani učiteľke 

Imriškovej. 

V pondelok 25.10.2010 sme sa 

všetci hneď počas prvej hodiny stretli v 

jedálni školy. Po úvodnom príhovore sme 

začali s prezentáciou. Ako prví išli piataci 

a postupne po triedach až po deviatakov. 

Z každej triedy boli prezentovať 

svoj projekt jeden alebo dvaja žiaci. Bolo 

veľa nápadov a každý bol iný. 

Keď sme skončili s prezentáciami, 

bolo už len na učiteľoch rozhodnúť, kto 

bol najlepší. 

Na treťom mieste skončila 5.B, na 

druhom 9.A a na prvom mieste sa 

umiestnila trieda 8.B hlavne vďaka 

vynikajúcej prezentácii Petra Piscu. 

Takto naša škola oslávila Deň 

školských knižníc. 
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Pasovanie za prváka 

Už aj naši najmenší spolužiaci  majú za sebou pasovanie za žiakov Základnej školy 

Štvrtej sednice Tatrína.  

Pasovanie prebiehalo pod vedením pani učiteľky Durcovej a Balalovej.  

Každý  žiak odišiel s diplomom.  
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Šport 

Žiaci našej školy sa zúčastňujú rôznych športových krúžkov. Na našej škole máme 

tieto športové krúžky: Florbalový (chlapci a dievčatá), futbalový, stolnotenisový.  

Dievčatá začali hrať florbal tento školský rok . Chlapci už hrajú florbal druhý školský 

rok. Naše florbalistky sa v okresných kolách umiestnili na výborných miestach tak isto, ako aj 

chlapci.  

Aj naši futbalisti reprezentovali úspešne školu.  

 

Zopár výsledkov: 

Veľký futbal – 2. miesto - chlapci 

Florbal – starší žiaci – oblastné kolo – 2. miesto - chlapci 

Cezpoľný beh – 4. miesto 

Florbal – mladšie žiačky – oblastné kolo – 1. miesto 

Florbal – mladšie žiačky – okresné kolo – 2. miesto 

. 

Zábava 

O tom, že sme šikovní niet pochýb. Ale nie vždy odpovedáme správne. 

 Žiak na otázku, aký podnik je v Smoleniciach, odpovedá, že na lepenie smoly. 

 Prečo Ti mama dezinfikuje ranu? 

- Pretože by som vykrvácala. 

 Kde sa čistí odpadová voda? V autoumyvární. 

 Ako vznikla Veľká Morava? Vrásnením. 

 Odkiaľ sú Solúnsky bratia? Z Jeruzalemu. 

 Konštantín a Metod vymysleli hlavolamiku. 

 Čo sa vyrába v Košiciach? 

- Neviem, ja som tam ešte nebol. 

 Kto založil bájku? 

- Človek. 

 Ako sa nazýva literárna príloha Slovienskich narodnich novín, ktoré vydával Ľ. Štúr. 

- Orol skalný. 

 

Ak aj vaša hodina bola niečím zaujímavá, daj nám o tom vedieť. 
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F o t o g a l é r i a 

 

Rekonštrukcia školy 

 

 

Najkrajšia tekvica 

 

 

Jeseň       
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