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           Úvodné slovo 

Milí naši čitatelia, s novým školským rokom prichádza i nový Záškoláčik, ktorý bude nielen inak 

vyzerať, ale bude doplnený aj množstvom zaujímavého čítania.  A i keď je už október, celá naša 

redakcia vám všetkým želá  úspešný školský rok 2012/2013, ktorý bude plný nových vedomostí, 

dobrých známok, radosti z učenia a zábavy        

                                                                                                                                                            -red.- 

 

 

 
      

Vek: 27 

Miesto narodenia: Malacky 

Znamenie: Baran 

Profesia: Herečka 

 

Mirka Partlová sa narodila 2.apríla 1985 v 

Malackách, kde chodila do základnej školy. 

Potom vyštudovala hudobnodramatický 

odbor v Bratislave na Štátnom konzervatóriu. 

Jej prvá muzikálová postava bola Ofélia v 

muzikáli Hamlet na Novej scéne. Nasledovala 

postava Amy v muzikáli Klietka bláznov, 

Crissy v muzikáli Hair, Minnie Faylovej v 

Hello,Dolly a Aničky  v Na skle maľované. 

Účinkovala aj v SND v hre Dom nad 

oceánom. Po hereckej skúsenosti na Novej 

Scéne v muzikáli Neberte nám princeznú sa 

na podlahy tohto divadla vrátila a účinkuje 

i vo  West Side Strory. Čoskoro jej do zoznamu 

pribudne aj úloha v muzikálovej podobe 

Fontány pre Zuzanu. Mirka je tiež členkou 

skupiny Babenky a týpci. Dňa 20. februára 

2009 sa zúčastnili druhého národného finále 

slovenského Eurosongu. Bohužiaľ do finále 

nepostúpili. Porazila ich  vtedy len 19 ročná 

Mária Čírová – o dva body. 

Nie však muzikály, ale denný televízny seriál 

Panelák urobil zo sympatickej Partlovej 

známu tvár. Scenárista Andy Kraus jej postavu 

barmanky a šikovnej speváčky tlačil stále 

častejšie do popredia a možno práve ona 

bude novou Agátou, okolo ktorej sa väčšina 

seriálového diania v začiatkoch krútila. 

Vďaka seriálu a pravidelnému objavovaniu 

sa na obrazovke, sa Partlová stala známou 

herečkou. 

 

                 

 (vytvorila: Natália Gáborová, 5.A, zdroj: cas.sk zivotopis.osobnosti.cz ) 
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Surikata vlnkavá (Suricata suricatta) 

 

Našu redaktorku Andrejku Gáborovú zaujalo jedno zvláštne zvieratko. Toto zvieratko sa nazýva Surikata vlnkavá 

a Anrejka sa rozhodla niečo o tomto zvláštnom cicavcovi zistiť. 

 

Rad: Šelmy  

Dĺžka tela: 30 cm 

Dĺžka chvosta: 20 cm 

Hmotnosť: 700 g 

Dĺžka gravidity: 11 týždňov 

Počet mláďat: 2 – 5 

Pôrodná hmotnosť:  25 – 36 g  

Dĺžka života: 12 rokov 

Potrava: hmyz (hlavne larvy chrobákov a motýľov), niektoré stavovce (plazy, obojživelníky, vtáky) 

Nepriatelia: dravé vtáky 

Spôsob života: denná aktivita, sociálny druh, hliadkuje stojac na zadných  nohách 

Výskyt: otvorené suché oblasti a savany Južnej Afriky 

  (pripravila Andrea Gáborová, 5.A) 

ROZHOVOR 

V rubrike Rozhovor, ktorý je v našom časopise novinkou, pre vás všetkých pripravila naša redaktorka Sára 

Madrová, žiačka 5.B, rozhovor s pánom riaditeľom, Mgr. Romanom Puchým,  

ktorý s radosťou odpovedal na všetky jej otázky  

  Kedy vznikla táto škola? 

Táto  škola mala slávnostné otvorenie 30.marca 1974, ktorého sa zúčastnil aj 

minister školstva SSR Ing. Štefan Chochol a veľa ďalších vzácnych hostí. 

Školu prevzal do opatery riaditeľ  Ján  Šinkovic. 

 

Páči sa vám byť riaditeľom? 

Funkcia riaditeľa školy je na prvý pohľad atraktívna, zaujímavá, ale zároveň 

predstavuje aj  veľkú zodpovednosť. Mojou úlohou je riadiť organizáciu 

ako celok. Riadim a zabezpečujem výchovno-vzdelávací proces. 

Zabezpečujem materiálno-technické vybavenie. Riaditeľ školy musí dobrý 

organizátor. Neustále sa musí venovať štúdiu a hlavne správne realizovať 

svoje poslanie. Práca s  ľuďmi je náročná a zodpovedná. Je vôbec jedna 

z najťažších. 
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Akú triedu najradšej vyučujete? 

Momentálne učím veľmi málo. Iba  päť hodín týždenne. Nemám obľúbenú a neobľúbenú triedu, ale do každej 

triedy chodím rád. 

 

Aké ste mali známky,keď ste boli dieťa? 

To vám radšej hovoriť nebudem. Opýtajte sa mojich dvoch synov. Tí keď si pozerali moje vysvedčenie tak sa iba 

usmievali. 

 

Aké máte záľuby? Máte rád šport? 

Na tieto dve otázky by som odpovedal jednou vetou. Mojou najväčšou záľubou je šport. Už od malička  som hrával 

futbal. Dokonca chvíľu aj za Čachtice. Dnes  už nehrám, ale všetok voľný čas venujem futbalu. či už ako tréner, 

funkcionár alebo ako futbalový radca  mojim synom, ktorí idú v mojich šľapajach. 

  

(pripravila Sára Madrová, 5.B) 

 

Dejiny Čachtického hradu 

Čachtický hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia. 

Patril medzi prvé hrady, ktoré zabezpečovali západnú 

hranicu Uhorska, najmä v 13. storočí, keď ho spravoval 

hradný kráľovský kastelán. V roku 1273 ho napadol a 

silno poškodil český kráľ Přemysl Otakar II. Medzi 

prvými pánmi hradu boli Peter a Pongrác z rodu Hunt-

Poznanovcov, načas patril aj Matúšovi Čákovi 

Trenčianskemu. V roku 1392 prešiel do majetku Stibora 

zo Stiboríc, ktorý vlastnil 15 hradov na Považí. V 

roku 1467 väznili na hrade husitského veliteľa Jána 

Švehlu. Hrad mal predovšetkým chrániť 

hranice Uhorska, preto bol budovaný ako mohutná 

pevnosť. Nikdy sa nestal prepychovým sídlom. Bývanie 

na hrade bolo nepohodlné. Jedinou aspoň trochu 

zdobenou časťou na hrade bola kaplnka. Od 

roku 1569 boli vlastníkmi Nádasdyovci. V 

roku 1708 dobyli hrad vojská František II. Rákoci a 

odvtedy začal pustnúť, aj keď začas slúžil ako väzenie. 

 

(pripravila  

Sára 

Madrová, 

5.B) 

 

 

 

 
 

                           

                         

                              Hádanky       

Zo zvučného som kovu, vysoko stávam,  

oplakávam mŕtveho, živých zvolávam. Čo 

som?  /nzov/ 

                                                                                                             

Nemá štetec ani farby, predsa lístie 

žltým farbí.  Čo je to? /Jseeň/ 

http://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/1273
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
http://sk.wikipedia.org/wiki/1392
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEie
http://sk.wikipedia.org/wiki/1467
http://sk.wikipedia.org/wiki/Husiti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kaplnka
http://sk.wikipedia.org/wiki/1569
http://sk.wikipedia.org/wiki/1708
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_II._R%C3%A1koci
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4zenie
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Keď ja idem, aj on ide, keď ja stojím, aj on stojí.  Čo som?/ňeiT/ 

 

Ostrý hosť som vám, keď k vám zavítam.  

Ľudia ma však radi majú k hostinám ma pozývajú a šunku mi predkladajú. /Chnre/ 

 

(sudoku pripravila: Andrea Gáborová, 5.A, hádanky pripravila Kristínka Lesajová, 5.B) 

 

 

          
 

 
(osemsmerovku pripravila Sabínka Selecká, 5.B) 

 

Vtipy 
 

 

Učiteľka v škole hovorí žiakom:                    

- Utvorte vetu so slovom Yeti.                     

Marienka:                                  

- Yeti je veľký snežný muž 

Janko:                                                  Vybrané slovo po Š: Šušťákovyna. 

- Yeti žije v horách.  

Móric:  

- Yeti zima?                     Učiteľ sa pýta Móricka:  
                                                     - Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by ti ich ostalo? 
                                                     - Sedem! 

 

                                                                                                                                                     Učiteľka hovorí Mišovi:                                                                                          
                                                                                                                                        - Prečo si dnes prišiel neskoro?  
                                                                                                               - Pomáhal som starej babke prejsť cez prechod.  
                                                                                                                                         - A to bola dve hodiny červená?  
                                                                                                                                                     - Nie. Len ona nechcela. 
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Sedia dvaja malí prváci a jeden hovorí druhému:  
- Už len 54 rokov a ideme do dôchodku. 
 
 

Jablková básnička 
 

Jeseň vítame, 

jablká zbierame 

Sú zdravé                         

aj tie malé. 

Sú chutné, šťavnaté, 

zelené a červené, 

veľmi výživné 

a vitamínové. 

Dúfam, že ich máte radi. 

Ja si s tou  výbornou chuťou neviem dať rady. 

(napísala Paulínka Blašková, 4.A) 

 
 

Od septembra, kedy sa začal nový školský rok sa naši žiaci zúčastnili a zapojili do rôznych akcií.  V rubrike Zo života školy 

vám, milí naši žiaci, ponúkneme fotky z niektorých z nich.  

 

Otvorenie školského roka 2012/2013 

 
V septembri sa opäť otvorili brány školy a začal sa pre nás nový školský rok. Pri jeho otvorení sme okrem starých žiakov, 

ktorí sa po prázdninách plných oddychu vrátili späť do školských lavíc, privítali aj nových žiakov, nových učiteľov i malých 

prváčikov. 
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Jesenné plody 

 
Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili súťaže s názvom Jesenné plody, na ktorej sa mohol zúčastniť každý, kto z plodov jesene 

vyrobil niečo pekné. 1.miesto s najväčším počtom hlasom získala  Ema Madunická zo 4.B 

                                 2.miesto s počtom hlasom 39 získala Lívia Harmadyová z 2.B a 3. miesto  Aneta Kolníková zo 4.B. 

Gratulujeme!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týždeň jablka 

 
V polovici októbra naša škola oslavovala Týždeň jablka. Hrali sme sa, kreslili, naučili sme sa niečo nové, a hlavne sme žili 

zdravšie. 
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Medzinárodný deň knižníc 

22.októbra oslavovala naša škola Medzinárodný deň knižníc, téma Mýty a báje. Pani učiteľky a pán učiteľ nám pripravili 

prezentáciu, v rámci ktorej si zahrali aj niektorí z nás, osemsmerovku a kvíz. Naučili sme sa niečo nové o mýtoch, bohoch a popri 

tom sme sa aj zabavili.  

 

 

 

                  Malý   futbal    

Náš  čachtický futbal bol dňa 
23.10.2012 .Skončil veľmi dobre, 
bolo to 15:2.Vyhrali sme!!! Pán 

učiteľ bol na nich hrdý. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.google.sk/imgres?q=futbalova+lopta&hl=sk&rlz=1R2ADFA_skSK408&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=8TP72ThRzmL92M:&imgrefurl=http://www.imitrade.sk/zbozi/antistresova-futbalova-lopta_79215/&docid=43QRW46JaDsVnM&imgurl=http://www.imitrade.sk/data/foto/rozmer-3/2250100PB2.jpg&w=500&h=499&ei=PDmJUI2qBIWSswaw_IHQDQ&zoom=1&iact=hc&dur=50&sig=100484167000367919791&page=1&tbnh=153&tbnw=153&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:94&tx=91&ty=115&vpx=103&vpy=178&hovh=224&hovw=225
http://www.google.sk/imgres?q=futbalova+lopta&hl=sk&rlz=1R2ADFA_skSK408&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=8TP72ThRzmL92M:&imgrefurl=http://www.imitrade.sk/zbozi/antistresova-futbalova-lopta_79215/&docid=43QRW46JaDsVnM&imgurl=http://www.imitrade.sk/data/foto/rozmer-3/2250100PB2.jpg&w=500&h=499&ei=PDmJUI2qBIWSswaw_IHQDQ&zoom=1&iact=hc&dur=50&sig=100484167000367919791&page=1&tbnh=153&tbnw=153&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:94&tx=91&ty=115&vpx=103&vpy=178&hovh=224&hovw=225
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(pripravila Emily Hotová, 5.B) 

 

 

 

Vymaľuj si  
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11 
 

 

 

Jazykolamy : 

Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorí z nich je najbrontosaurovatejší. 

Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme linoleum. 

Rozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora, alebo nerozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora? 

 


