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ÚVODNÍK:

Pozdravujeme všetkých našich čitateľov!

Predstavujeme Vám druhé a zároveň posledné

číslo našich Kráľovín v školskom roku 2021/2022!

Tento rok sme síce mali plánované štyri čísla, ale

Covid-19 nám to v decembri opäť prekazil. V

minulom čísle sme zhrnuli všetko, čo sa udialo

medzi septembrom 2021 a februárom 2022. V

tomto čísle máme teda zhrnuté obdobie medzi

marcom a júnom 2022. Opäť sa dozviete niečo o

našich školských akciách, výtvarných či

vedomostných talentoch, zasmejete sa na perlách

našich žiakov a zasúťažíte si!

Prajeme pekné letné prázdniny a tešíme sa na Vás

po prázdninách !

-ACh-

Obsah:

ÚVODNÍK ........................................................ s. 2
Tešíme sa na leto (báseň) ............................ s. 2

Zo života školy:
Deň vody ....................................................... s. 3
Návšteva knižnice .....................................  s. 4 
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti ....... s. 4
1. apríl............................................................. s. 5 
Zápis do 1. ročníka ..................................... s. 5
Testovanie 9 ................................................ s. 5
Veľkonočné svietniky ................................ s. 6
Veľkonočné tvorenie v ŠKD ..................... s. 6
Deň Zeme ..................................................... s. 7
Deň Zeme v ŠKD ........................................ s. 8
150. výročie Ľ. Podjavorinskej ................ s. 8
Testovanie 5  .............................................. s. 9
Robin Hood .................................................. s. 9  
Rovesnícke vzťahy .................................... s. 9
Koncoročný výlet 1. a 2. ročníka ........... s. 10
Škola v prírode na Duchonke .................. s. 10
Jendu hodinu učiteľom ............................ s. 11
Deň detí ...................................................... s. 12
Dni mesta ................................................... s. 13
Beseda s pani S. Zeliskovou ................... s. 13
Noc v škole ................................................ s. 13

Intreview s učiteľmi................................... s. 14

Sieň slávy:
Vedomostné súťaže ................................ s. 14
Športové súťaže ...................................... s. 18
Umelecké súťaže ..................................... s. 20

Čítajte s nami ............................................ s. 22

Perly z našich školských lavíc ............... s. 23

Učíme sa jazyky ........................................ s. 24

Súťaž – logické úlohy .............................. s. 25

2

Redakčná  rada:
Šéfredaktori: 
Vanessa Tomášiková (6. A),
Adam Vlasko (7. A).

Redaktori:
Barbora Kováčová (6. B), Matej Majtán (7. A),
Benjamín Raj (7. B), Adam Chovanec (8. B).

Grafická a jazyková úprava:
Mgr. Daniela Muchová Žákechová

Tešíme sa na leto

Tešíme sa na leto,
vraj každý už vie to.
Na dovolenky pôjdeme,
more, či bazén si užijeme.

V táboroch sa zabávajme,
nových kamarátov spoznávajme.
Babky, dedkov navštevujme,
chvíle s nimi vychutnávajme. 

Každý deň poďme na vzduch von,
užime si, kým opäť zazvoní školský zvon.

-VT-



Medzinárodný 
deň vody

Svetový deň vody (angl. World Water Day) je určený na 22.

marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia

Spojených národov (OSN). Témou Svetového dňa vody 2022, ktorý

si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, je „Podzemná

voda“. Cieľom tohtoročnej kampane bolo vysvetliť životne dôležitú

úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch,

poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu

klímy. Prečo je podzemná voda dôležitá? Takmer všetka sladká voda

na svete je podzemná voda (98 %), ktorú na povrch čerpáme

pomocou čerpadiel a studní. Bez podzemnej vody by život nebol

možný. Väčšina suchých oblastí sveta úplne od nej závisí a veľká

časť podzemnej vody je voda, ktorú používame na pitie, sanitáciu,

výrobu potravín a priemyselné procesy. Podzemná voda je tiež

mimoriadne dôležitá pre zdravé fungovanie ekosystémov, ako sú

mokrade a rieky. -AV-

22. marec je vyhlásený ako Medzinárodný deň vody. Nezabudli sme si ho pripomenúť ani na

naše škole. Žiaci sa obliekli do modrej farby, vypočuli si poučnú reláciu venovanú tohtoročnej

téme - podzemná voda. Opäť si zasúťažili v rýchlosti pitia čistej vody. Najlepšie sa tejto

úlohy za 1. stupeň zhostila 1. C a za druhý stupeň 5. B.

Zo života našej školy
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Návšteva knižnice – objavovanie čara kníh

Už snáď každý vie, že marec je mesiacom kníh. Aj preto práve v

tomto mesiaci sa žiaci prvého stupňa boli viackrát pozrieť do našej

mestskej knižnice. Mnohé z nich sem zavítali po prvýkrát. Milá pani

knihovníčka ich privítala a potešila sa, že majú nových malých

čitateľov. Deti sa oboznámili s tým, ako to v knižnici funguje a ako

sa v knižnici treba správať.

Nazreli do Historickej izby, ktorá slúži ako múzeum o vzniku a histórii mesta Novej Dubnice,

aj ako učebňa vlastivedy. Odišli s peknými zážitkami a mnohí aj s novými požičanými knihami.

Tešia sa na čítanie najmä dobrodružnej, ale aj náučnej literatúry. -BR-

Anglický jazyk - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

Každý z nás vie, že marec je mesiac kníh. V tomto mesiaci sa naše pani učiteľky na hodinách ANJ

rozhodli prebudiť v nás záujem o čítanie anglickej literatúry. V spolupráci s kníhkupectvom Littera so

sídlom v Martine pripravili pre žiakov výstavku kníh rôznych úrovní a rôznych žánrov. Žiaci druhého

stupňa si mohli vybrať knihy podľa záujmu a zapojiť sa do čitateľského maratónu, výsledkom ktorého

bolo vytvoriť projekt o prečítanej knihe. Následne si žiaci mohli knihy zakúpiť a pokračovať v čítaní aj

doma. -MM-

Víťazné projekty žiakov:

1. Nikola Slamková 9.B

2. Bohdana Shkorba 9.B

3. Nina Blažejová 5.B

4. Adrian Kabát 5.B

5. Alena Holčeková 7.A
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1. apríl
Prvý apríl na našej škole začal veľmi

zaujímavo. Po dvoch rokoch sme si ho

chceli riadne užiť. Aj preto sme

vymýšľali rôzne prekvapenia pre

učiteľov. Čakali ich konfety, museli si

svojich žiakov hľadať v iných triedach,

pripravili sme pre nich základný vojenský

výcvik a samozrejme sme napodobňovali

ich hodiny. -VT-

Zápis do 1. ročníka
Zápis sa konal 5. a 6. 4. 2022. Naši budúcoroční prváci pani učiteľkám pri zábavných

aktivitách ukázali ako sú pripravení plniť svoje školské povinnosti a čo všetko už zvládnu.

Ukázali, že sú naozaj šikovní a do školy sa tešia. Na pamiatku na tento pre nich tak výnimočný

deň dostali malé darčeky. -BR-

Testovanie 9

Dňa 6. 4. 2022 sa uskutočnilo celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníka. Žiaci písali
90-minútové testy v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Výsledky boli pre nás potešujúce, nakoľko v oboch predmetoch žiaci skončili nad
celoslovenským priemerom.
MAT – priemerná úspešnosť našich žiakov – 56,8 % (priemer SR – 53,2 %)
SJL - priemerná úspešnosť našich žiakov – 69,4 % (priemer SR – 59,1 %) -ACh-
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Veľkonočné svietniky

V školských dielňach sa opäť začalo pracovať. Na hodine techniky si žiaci 7. A k Veľkej noci

vyrobili drevené svietniky. Mnohí z nich prvýkrát v živote mali možnosť pracovať s drevom a

zistiť, aké náročné je upraviť kúsok „dreva“ do požadovaného tvaru (pílenie, brúsenie,

vŕtanie, ...) Svietniky dozdobili servítkovou technikou (dekupáž), prípadne ornamenty

vypaľovali. -AV-

Veľkonočné tvorenie v ŠKD
Aj žiaci v ŠKD sa pripravovali na Veľkú Noc. So šikovnými pani vychovávateľkami vyrobili rôzne

veľkonočné dekorácie a veľkonočné pozdravy. -BK-
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Deň Zeme
História tohto medzinárodného dňa

siaha až do roku 1969 a k menu John

McConnell. Prvý Deň Zeme bol

oslavovaný v San Franciscu. Táto

akcia mala veľký hlas a OSN začala

tento sviatok oslavovať od roku

1971. Od roku 1990 sa k Amerike

pripojili ostatné štáty sveta a

odvtedy je 22. apríl Medzinárodným

dňom Zeme.

Žiaci našej školy už tradične mali prísť do školy v zelenom oblečení. Okrem toho vyrábala

každá trieda plagát. A že sme kreatívni, posúďte sami. Vďaka týmto aktivitám každá trieda

dostane body do súťaže o najlepšiu triedu. Tá bude vyhlásená na konci roka. –VT-
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Deň Zeme v ŠKD
Deň Zeme si deti v školskom klube pripomenuli
vedomostným kvízom o prírode, výrobou darčeka z
odpadového materiálu a vyčistením okolia školy od
odpadkov. Je dôležité vštepovať deťom lásku k
prírode už od malička. Sme radi, že naše deti vedia
ako sa máme o prírodu starať a ako aj oni môžu
prispieť k ochrane životného prostredia. -VT-

150. výročie narodenia

Ľudmily Podjavorinskej
Dňa 26. 4. si žiaci prvého stupňa pripomenuli

150. výročie narodenia Ľudmily Podjavorinskej.

Pri tejto príležitosti deti čítali úryvok z knihy

Čin - Čin, pozreli si rozprávkovú podobu tohto

milého diela a vytvorili niekoľko ilustrácií, ktoré

si môžete pozrieť. -MM-
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Robin Hood – divadelné predstavenie

V dňoch 19. a 20. mája sa viaceré triedy 1. a 2. stupňa
prišli pozrieť do divadla Andreja Bagara v Nitre na
detské predstavenie o bájnom anglickom
ľudovom hrdinovi Robinovi Hoodovi. Rozprávku na
motívy legendy o šľachetnom hrdinovi Robinovi
Hoodovi vyrozprával vtipkujúci trubadúr. Príbeh nielen
plný dobrodružstva, odvahy, lásky a vtipu, ale hlavne o
boji proti bezpráviu a o ochrane utláčaných a
chudobných ľudí. Žiakov predstavenie nielen zaujalo,
ale čo-to aj naučilo. -BR-

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutočnilo v stredu 18. mája 2022. Tak

ako aj deviataci, tak aj piataci boli testovaní z matematiky a vyučovacieho jazyka

(slovenský jazyk a literatúra). Ich testy boli ale len na 60 minút. Výsledky testovania do

uzávierky novín neboli zverejnené (majú byť 23. 6. 2022). -AV-

Testovanie 5

Rovesnícke vzťahy
Koncom marca a v apríli sa konali pre žiakov 5. – 8. ročníka besedy na tému rovesnícke

vzťahy. Aktivity so žiakmi robila sociálna pedagogička Mgr. Erika Prostredná z Centra

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dubnici nad Váhom. Žiaci napríklad

vypĺňali pracovné listy, v ktorých vyjadrovali ako sa cítia vo svojej triede, rozprávali si

navzájom pozitívne vlastnosti a riešili problémové situácie v triede. –BK-
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Koncoročný výlet 1. a 2. ročník

Naši prváčikovia a druháčikovia sa vybrali na svoj

prvý koncoročný výlet do malebnej obce

Nezbudská Lúčka, ktorá leží na okraji pohoria

Malá Fatra. V obci navštívili Rozprávkový les,

v ktorom „býva“ množstvo postavičiek. Deti ich

poznajú zo slovenských, ale aj zahraničných

rozprávok, napr.: 3 prasiatka, vlk, čo zjedol

babičku, žabí princ, drak, víly, princezné… a mnohé

ďalšie rozprávkové bytosti, ktoré si aj my dospelí

pamätáme z detstva. Z areálu je nádherný

panoramatický výhľad na Hrad Strečno. -AV-

Škola v prírode na Duchonke

V dňoch 23. - 27. 5. 2022 absolvovali žiaci 4. ročníkov Školu v prírode na Duchonke. Boli

ubytovaní v penzióne Slniečko. Žiakom sa páčili pekné izby, chutila im výborná strava a tešili

sa hlavne z programu s animátormi pod názvom Môj rodný kraj. Téma sa prelínala so

súťažami a hrami počas celého týždňa. Deti boli rozdelené do skupín a súťažili medzi sebou.

Za jednotlivé súťaže získavali body, ktoré sa na konci spočítali a na základe výsledkov sa

určilo poradie. V rámci pobytu absolvovali turistické vychádzky okolo Duchonky a náučný

chodník na Kulháň. Spoznávali okolitú prírodu - stromy, rastliny, živočíchy, ktoré žijú v tomto

prostredí. Pochutili si na opekačke a na záver pri vyhodnotení dostali krásne ceny s logami

Slniečka. Myslíme si, že zažili naozaj krásnu a nezabudnuteľnú školu v prírode. –BR-
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Žiaci si na hodinách biológie a fyziky mohli vyskúšať, aké je to byť učiteľom. Na vlastnej koži

zistili, či dokážu odučiť hodinu tak, aby ich spolužiaci pochopili učivo, aby ich dokázali zaujať

a takisto spravodlivo ohodnotiť pri skúšaní. Tiež si museli pripraviť zrozumiteľné poznámky

a odučiť celú hodinu tak, ako by boli profesionáli. Niektorí to zvládli lepšie, niektorí horšie

a niektorí úplne perfektne a stáva sa z nich silná konkurencia pre naše pani učiteľky a pánov

učiteľov. Dúfame, že o rok to budeme môcť opäť vyskúšať. -BK-

Jednu hodinu učiteľom
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Deň detí
Počas dňa detí naši šikovní telocvikári pripravili pre všetkých žiakov športové súťaže.

Žiaci prvého stupňa súťažili v 4 disciplínach:

1. Zbieranie kužeľov

2. Preskoky cez švihadlo

3. Podliezačka

4. Hod na cieľ

Víťaznými triedami po ročníkoch boli 1.C, 2.A, 3.A, 4.A

Druhostupniari mali turnaj v prehadzovanej (dievčatá) a vo florbale (chlapci). Okrem toho mali

prvýkrát tzv. No bag day, čo znamenalo, že do školy mali prísť bez školských tašiek a s

originálnymi náhradami. -VT-
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Dni mesta Nová Dubnica

Beseda s pani 
Soňou Zeliskovou

Noc v škole

V sobotu 4. 6. naše mesto oslavovalo 65. narodeniny. A my sme boli samozrejme pri tom. Naši
šikovní spolužiaci sa zapojili do programu – nacvičili si pieseň, tanec, zahrali na hudobných
nástrojoch, prichystali akrobatické predstavenie a hlavne sa poriadne zabavili. Všetkým
zapojeným ďakujeme a ešte raz VŠETKO NAJLEPŠIE NOVÁ DUBNICA. -BR-

Dňa 8. 6. sa žiaci siedmeho ročníka

zúčastnili besedy o nevidiacich s pani

Soňou Zeliskovou. Naučili sa, ako

správne pomôcť nevidiacemu v

bežnom živote, aké pomôcky im

uľahčujú všetky bežné činnosti a aj si

sami vyskúšali, aké ťažké je pohybovať

sa aj v známom priestore, keď

človek nevidí. -AV-

V piatok 10. 6. sa naši deviataci rozhodli, že strávia noc v škole. Túto „prespávačku“ si
poriadne užili – najskôr hrali volejbal na školskom ihrisku, potom večera v podobe pizze,
následne veľa tanca, spoločenských hier a hlavne zábavy. Veríme, že aj táto noc prispela ku
ich krajším spomienkam na našu školu. -ACh-
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V tomto čísle sme sa rozhodli predstaviť vám triedne pani učiteľky najmladších
žiačikov, teda prvácke pani učiteľky. -BK- a –VT-

Odpovedá tr. p. uč. 1. A
Mgr. Slavka Kopčanová:

1. Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?
Dieťaťom.

2. Ako ste objavili svoje povolanie?
Neobjavila, mama povedala, že budem učiteľka, tak 
ňou som.

3. Koľko rokov učíte?
Jój....veľa.

4. Prečo ste začali pracovať práve na našej
škole?
Lebo to mám blízko domov.

5. Na ktorom mieste v škole sa cítite najlepšie?
V mojom novom sklade.

6. Aký bol váš obľúbený predmet v škole?
Voľná hodina, prestávky a prázdniny.

7. V ktorom predmete ste mali najhoršie
známky?
Nepamätám.

8. Čo radi robíte vo voľnom čase?
Spím a jem čokoládu.

9. Vyskúšali ste aj iné povolania?
Áno.

10. V akom povolaní by ste boli úplne
neschopná?
Kozmonaut.

Odpovedá tr. p. uč. 1. B
Mgr. Jeanette Švaralová:

1. Čím ste chceli byť, keď ste boli 
malá? 
Asistentka, učiteľka.

2. Ako ste objavili svoje povolanie?
(pozn. redaktora - pani učiteľka neuviedla 
odpoveď na túto otázku)

3. Koľko rokov učíte?
16

4. Prečo ste začali pracovať práve na 
našej škole?
Dochádzka.

5. Na ktorom mieste v škole sa cítite 
najlepšie?
V malej zborovni.

6. Aký bol váš obľúbený  predmet v 
škole?
Zemepis, biológia, dejepis,....

7. V ktorom predmete ste mali  
najhoršie známky?
Matematika.

8. Čo radi robíte vo voľnom čase?
Kávičkujem.

9. Vyskúšali ste aj iné povolania?
Áno.

10. V akom povolaní by ste boli úplne 
neschopná?
Chirurg.

Interview s učiteľmi
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Moje NAJ: Mgr. Slavka

Kopčanová

Mgr. Jeanette

Švaralová

Mgr. Marianna 

Seewaldová

Mgr. Matrcela

Laššová

Obľúbené jedlo Čokoláda Všetko, čo ma nezje 

Okrem bryndzových 

halušiek a rybacej polievky

Čokoľvek so zeleninou Bryndzové 

halušky

Obľúbené farby Čierna Všetky Modrá Ružová a modrá

Obľúbené filmy Komédie, krimi Všetky, okrem 

hororov

Komédie Harry Potter

Obľúbené     zviera Lev Nemám Pes Pes a mačka

Obľúbené miesto na 

Slovensku

Chata v lese Hrady, zámky, 

príroda

Kdekoľvek tam kde sa 

cítim dobre

Všade dobre, 

doma najlepšie

Odpovedá tr. p. uč. 1. C
Mgr. Marianna 

Seewaldová
1. Čím ste chcela byť keď ste 
boli malá?
Učiteľka.

2. Ako ste objavili svoje 
povolanie?

Ono si našlo mňa

3. Koľko rokov učíte?
12 

4. Prečo ste začali pracovať 
práve na našej škole?
Výborná dochádzka

5. Na ktorom mieste v škole sa
Cítite najlepšie?
V triede

6. Aký bol váš obľúbený predmet 
v škole?
Slovenský jazyk a hudobná výchova

7. V ktorom predmete ste mali 
najhoršie známky?
V matematike

8. Čo radi robíte vo voľnom 
čase?
Pečiem

9. Vyskúšali ste aj iné povolania?
Nie.

10. V akom povolaní by ste boli 
úplne neschopná?
Ekonóm

Odpovedá tr. p. uč. 1. D
Mgr. Marcela Laššová:

1. Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?
Zverolekárka

2. Ako ste objavili svoje povolanie?
Na strednej škole 

3. Koľko rokov učíte?
11 rokov

4. Prečo ste začali pracovať práve na našej 
škole?
Oslovil ma inzerát na internete 

5. Na ktorom mieste v škole sa cítite 
najlepšie?

V triede a v zborovni
6. Aký bol váš obľúbený predmet v škole?

Matematika a dejepis
7. V ktorom predmete ste mali najhoršie  

známky?
Z chémie 

8. Čo radi robíte vo voľnom čase?
Čítam knihy a spím.

9. Vyskúšali ste j iné povolania?
Áno, počas štúdia na vysokej škole som 

pracovala ako servírka a chyžná.
10. V akom povolaní by ste boli úplne 

neschopná?
Letuška
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Matematická olympiáda – okresné a krajské kolá

Dňa 12. 4. 2022 sa konalo okresné kolo v matematickej olympiáde pre žiakov 6., 7. a 8.

ročníka. Naši žiaci dosiahli výborné výsledky.

Kat: 6 – 4.miesto Matušíková Michela zo 6. B

Kat: 7 – 2.-3. miesto Matej Majtán a Slotík Tomáš,

4. miesto Vlasko Adam (všetci 3 zo 7.A)

Kat: 8 - 1. miesto Chovanec Adam z 8. B.

Dňa 29. 3. 2022 sa konalo krajské kolo pre žiakov 9. ročníka. Mário Suchomel z 9. A bol 

nielen úspešným riešiteľom, ale skončil na krásnom 6. mieste. -AV-

Sieň slávy

Dňoch 29. a 30. 3. 2022 sa konalo online okresné kolo Pytagoriády. Z našej školy sa 
zapojilo 15 žiakov z 3. – 8. ročníka. Úspešní riešitelia dosiahli krásne výsledky.

3. ročník – Viktor Čelko z 3. B – 4. - 7. miesto

4. ročník – Matúš Števanka zo 4. C –2. miesto

5. ročník – Šimon Štefančík z 5. A – 2. miesto

6. ročník – Tomášiková Vanessa zo 6. A – 2. miesto

Chovancová Martina zo 6. B – 6. miesto

7. ročník – bez úspešných riešiteľov

8. ročník - Chovanec Adam z 8. B – 1. miesto -VT-

Pytagoriáda

Biologická olympiáda – okresné kolo

Dňa 21. 4. 2022 sa na Základnej škole, Centrum
I v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo
Biologickej olympiády v kategórii D.
V projektovej časti skončila Michaela

Matušíková zo 6. B na 1. mieste.
V teoreticko-praktickej časti za našu školu
súťažili Matúš Šipkovský (6. miesto) a Samuel
Štrauch – obaja zo 7. A. -MM-
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Súťáž Englishstar

Dňa 5. 5. 2022 sa 84 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej súťaže v anglickom

jazyku ENGLISHSTAR. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje

vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Testovou formou si overili svoje znalosti v oblasti

anglickej gramatiky a čítania s porozumením. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci:

• 100 % - LUKÁŠ BURAJ, ALEXANDER ŠEVČÍK

• 99 % - Juraj Zavadil, Emma Škundová

• 98 % - Linda Karáčoňová, Dávid Dorica

• 97 % - Ľubomír Kadlec, Zoja Štefančíková, Nina Pagáčová, Júlia Vlasková, Alex

Celec, Laura Essenderová, Lenka Hrašková, Jessica Šlepecká

• 96 % - Liliana Kytová, Emily Seewaldová, Peter Waldecker, Adriana Guzoňová,

Sára Marušincová, Barbora Remenárová

• 95 % - Sebastian Bložoň, Dominik Múdry, Marian Čepela, Sabina Gáborová

• 94 % - Alica Mikušová, Lukáš Čičmanský, Barbora Kováčová, Simonka Kabátová,

Nikola Slámková, Nina Vavrincová

• 93 % - Kristína Bieliková, Oliver Paulovič, Hana Kaššová

• 92 % - Dominika Janíková

• 91 % - Viktória Bieliková, Michal Pružinec, Adrian Kabát

• V kategórii 89 až 80% skončilo 33 žiakov

• V kategórii 79 až 70% skončilo 9 žiakov.

• V kategórii 69 až 60% skončilo 4 žiaci.

V kategórii 59 až 50% skončil 1 žiak.

Všetci súťažiaci bez ohľadu na výsledok testovania získavajú diplom a malý darček. Najlepší

súťažiaci postupujú do žrebovania o hodnotné vecné ceny.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za veľmi úspešnú reprezentáciu školy a prajeme

veľa úspechov v ďalšom štúdiu anglického jazyka.

Aj podľa týchto výsledkov je vidieť, že nás angličtina baví  a naše pani učiteľky nás vedia

správne motivovať. -MM-
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Stolný tenis – okresné kolo
- sa konalo 22. 3. 2022 v stolnotenisovej hale v Novej
Dubnici. Naše družstvo dievčat v zložení Dorota
Porubanová (6.B), Barbora Kováčová (6.B), Emma
Ježová (6.A) a ja Vanessa Tomášiková (6.A) sa
umiestnilo na krásnom 3. mieste.
Chlapci sa tiež umiestnili na 3. mieste v zložení Michal
Marko (9.B), Michal a Richard Závodský (9.B) a Matej
Nosál (8.B). -VT-

Dňa 12. 4. 2022 sa žiačky našej

školy zúčastnili turnaja vo

vybíjanej v telocvični Spojenej

školy J. Bosca v N. Dubnici.

Turnaja sa zúčastnilo 5

mužstiev – ZŠ, Pod Hájom,

Dubnica n/V., ZŠ Košeca, ZŠ, P.

Demitru, Dubnica n/V a domáci

tím zo SŠ J. Bosca.

Vybíjaná – okresné kolo

Našu školu reprezentoval tím zložený z dievčat 5. a 6. ročníkov, konkrétne Liliana Čapáková,

Nina Ranušová, Michaela Šukalová, Diana Teluchová, Ema Kmeťová, Alexandra

Marušincová, Zuzana Hantáková, Sofia Kováčiková, Nikki Prachár, Viktória Bartáková a

Júlia Ďurechová. Dievčatá podali na turnaji veľmi dobré výkony a obsadili konečné 2. miesto.

Diplom a pohár, ktorý získali, si môžete pozrieť pri zborovni. -BK-

Futbal žiakov
Okresné kolo sa konalo 11. 4. 2022 s na futbalovom štadióne v Dubnici nad Váhom. Naši chlapci

si zmerali sily s tromi ZŠ z Dubnice nad Váhom. Tím v zložení Tobias Schiller (5. A), Andrej

Habánek (6. B), Adam Cyprian, Peter Ďatko, Tobias Jančovič, Adam Palieska, Andrej

Kováč (všetci zo 7. A) a Michal Kuric (7. B) obsadil na turnaji celkové 2. miesto. -ACh-
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Atletický štvorboj – okresné, krajské a celoštátne kolo 

Okresné kolo mladších žiačok a žiakov (5. – 7. ročník) sa konalo 3. 5. 2022 na štadióne

v Dubnici nad Váhom.

Atletický štvorboj pozostával z disciplín:

• beh na 60 m,

• skok do diaľky,

• hod raketkou Vertex (náhrada granátu),

• vytrvalostný beh na 600 m dievčatá a 1000 m chlapci.

Našu školu reprezentovalo 10 dievčat a 10 chlapcov. Každý žiak musel absolvovať všetky

disciplíny. Vo vyhodnotení jednotlivých disciplín dosiahli naši žiaci nasledovné výsledky:

v behu na 600 m dievčat obsadila 2. miesto Nikola Kocianová (6. A), v behu na 60 m

dievčat 3. miesto Klára Vinczeová (7. A), v behu na 1000 m chlapcov 1. miesto Adam

Palieska (7. A) a v hode Vertexom chlapcov 2. miesto Adam Palieska a 3. miesto Adam

Cyprian (obaja 7. A). V celkovom hodnotení v súčte všetkých disciplín sa Klára Vinczeová

umiestnila na 2. mieste a Adam Palieska na 3. mieste. Obaja naši žiaci tak postúpili do

krajského kola.

Krajské kolo sa konalo 24. 5. 2022. Zúčastnila sa ho nakoniec

z našej školy len Klára Vinczeová. V silnej konkurencii

dievčat, z ktorých väčšina bola z rôznych atletických klubov,

vybojovala 2. miesto v skoku do diaľky. Čo je však

dôležitejšie, získala v súčte bodov zo všetkých disciplín

celkové 2. miesto. Tým si zabezpečila postup do

celoslovenského finále.

Celoslovenského finále bolo v dňoch

13 a 14. júna v Šamoríne. V silnej

konkurencii v rámci majstrovstiev

Slovenska Klára predviedla slušné

výkony, aj keď poznačené nervozitou

a trémou. Za jej perfektnú

reprezentáciu jej patrí veľké

ĎAKUJEME! -AV-
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O deťoch, ktoré išli hľadať rozprávku

Vesmír očami detí

Pod týmto názvom vyhlásila Mestská knižnica v Piešťanoch v spolupráci s ďalšími inštitúciami
výtvarnú súťaž pre deti 1. stupňa. Zorganizovala sa pri príležitosti 100. výročia narodenia
slovenskej spisovateľky Kláry Jarunkovej.Z našej školy sa zapojili žiaci 1. a 2. ročníka. Prváci
prečítali rozprávku O škole, do ktorej sa nedalo prísť načas, druháci O psovi, ktorý mal chlapca.
Následne už len nakreslili čo, sa im v rozprávke najviac páčilo. -ACh-

Ústredná hvezdáreň v Hurbanove každoročne

vyhlasuje výtvarnú súťaž s názvom Vesmír očami

detí. Do prvého kola súťaže, ktoré zahŕňa okresy

Ilava, Púchov a Považská Bystrica, sme poslali

výkresy detí z 2. – 4. ročníka. S radosťou

oznamujeme, že medzi víťaznými prácami,

postupujúcimi do celoslovenského kola, je aj práca

Rebeky Suchanovej z 2. A. -BR-

Čitateľský oriešok

Naši druháci a štvrtáci sa zapojili do súťaže Čitateľský

oriešok. Čítaním príbehov a riešením úloh na porozumenie

textu rozvíjali svoje čitateľské zručnosti. Využili aj

vedomosti z prírodovedy, vlastivedy, angličtiny a

matematiky. Potom sa zahrali na umelcov a spojili príbehy

do výtvarnej práce, kde sa stretli všetci hrdinovia z

rozprávok. Deťom sa páčili úlohy a aj vtipné ilustrácie.

Zapojené triedy môžu v júni získať ocenenie. Tešíme sa na

ďalšie čítanie aj v budúcom ročníku! -MM-
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Dobšinského rozprávkovo
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vyhlásilo

už 16. ročník výtvarnej a literárnej súťaže. Naši žiaci na

prvom stupni sa do súťaže zapojili so svojimi ilustráciami.

Ako motiváciu počúvali niekoľko rozprávok, ktoré sa pokúsili

nakresliť.

Považské osvetové stredisko ocenenilo práce našich

šikovných druháčok Timey Pogádlovej a Emy Holasovej

a štvrtáčok Emilly Seewaldovej a Sophie

Gernátovej. Výstavu prác môžete navštíviť do 30. júna

2022. -MM-

Čarovná záhrada
Poslednou výtvarnou súťažou v tomto školskom

roku je súťaž, vyhlásená Slovenským zväzom

záhradkárov pod názvom Čarovná záhrada. Poslali

sme do nej práce žiakov prvého stupňa. -BK-

Píšem, píšeš, píšeme

Naši druháci a štvrtáci sa zapojili do literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme, ktorú

každoročne vyhlasuje Verejná knižnica Michala Rešetku, v Trenčíne v spolupráci s

Trenčianskym samosprávnym krajom. Žiaci mohli písať poéziu alebo prózu na ľubovoľnú tému.

a doplniť ju ilustráciou. Tešíme sa zo snaživosti našich žiakov vo vlastnej tvorbe. Ich dielka si

môžete pozrieť na web stránke školy. -MM-
21



Ahojte. Opäť sa hlásim so svojou rubrikou. Dnes som si pripravil špeciálnu komiksovú edíciu. 

Viac si môžete pozrieť aj na mojej web stránke, kde pravidelne pridávam recenzie na knihy. 

https://citanie-s-matom.webnode.sk/. -MM-

Batman: Rok nula

Kúpil som si ho za 2 eurá v trafike. Nemohol som si takúto príležitosť nechať

ujsť. Pravdupovediac som moc od toho nečakal. Áno, samozrejme, napísal to

Scott Snyder, takže nejaké tie očakávania som mal, aj keď som bol trochu

skeptický. A aké bolo moje prekvapenie? Z komiksu som nevedel odrhnúť oči.

Mladý neskúsený Batman bol hrozne sympatický a Alfred tiež dokáže hneď

prirasť k srdcu. Vadil mi trošku „klišeoidný“ dej ale nie je to nič, na čo by sa

nedalo zvyknúť. Nepáčilo sa mi, že Snyder často rozbiehal nové dejové línie

a nedokončoval tie začaté. Ešte neviem ako to celé dopadne, pretože druhú

časž nemám, ale pravdepodobne si ju tiež kúpim. Komiksu dávam 9/10.

F.F.: Příchod Galaktuse od Stana Leeho a Jacka Kirbyho

Klasika, ktorú by ste mali určite skúsiť, ak ste fanúšik komiksu. Na

začiatok varujem - že to je retro. To znamená, nadmerné množstvo

komentovania zo strany autorov a hromada textu. Dúfam že vám to

teraz nezabráni v prečítaní. Stan sa úžasne vyhráva s postavami.

Postavy sú to, na čom stojí celý komiks. Preto je aj F. F. tak populárna.

Stan dáva postavám charakter. Príbeh bol skvelý. Stan nám tu

predstavuje nového záporáka – Galaktusa, ktorý je úžasne

skomponovaný. Prvý raz sa objavujp aj inhumanes. Keď to obohatíte

kresbou Jacka Kirbyho, vznikne vám klasika. Aby ste nemysleli že je to

bezchybné, tak vám sem dám aj jeden negatívny postreh. Celkom ma

unavuje ako F. F. vždy vyrieši nejaký „ultrakomplikovaný“ problém tak,

že sa tam zjaví Watcher a dá nejakú kúzelnú vecičku a zrazu je všetko

v pohode. A kvôli tomuto sa úplne ničí atmosféra. Už sa nebojíte o

postavy, lebo viete, že sa zjaví Watcher a všetko vyrieši. Komiksu

dávam 9/10.

F. F.: Soudný den od Stana Leeho a Jacka Kirbyho

Voľné pokračovanie na príchod Galaktusa má nesklamalo. Tento

príbeh, ktorý vytvorili Stan Lee a Jack Kirby je úžasný. Chcel by

som si ho celý prečítať, ale bohužiaľ tieto dve knihy sú to jediné,

čo v češtine vyšlo. Každopádne tu máme debut Black Panthera. Na

komikse oproti minulej knihe mi vadilo, že začal veľmi veľa

dejových línií. Takže sme sa v jednu chvíľu ocitli že preskakujeme

z jedného miesta na druhé, potom na tretie a na pol strany znova

potom niekde inde. Ak je tam viacero línií, človek má pocit, že sa v

tom všetkom začína strácať. Ale Stan to vynahradzuje úžasnými

postavami. Ale to už by som sa začal opakovať. Komiksu dávam

opäť 9/10.

Čítajte s nami
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MAT vo 8. A:

U: Aké 3 priamky poznáme pri kružniciach?

Ž: Osečnica, priesečnica a dotyčnica.

(správna odpoveď – sečnica, nesečnica, dotyčnica)

BIO v 7. B:

Odpoveď žiaka z hormonálnej sústavy:

Ž: Pohlavné hormóny zabezpečujú kockatenie hlasu.

CHE vo 8. A:

Písanie vzorcov kyselín:

H2SiO3 – kyselina krémičitá

Správne – kyselina kremičitá (Si je kremík a nie krém :D)

HCl – chlorid vodný

(správne kyselina chlorovodíková) 

:D

MAT:

U: Čo je prvočíslo?

Ž: To je prvé číslo v abecede. :D

U: Vysvetlite mi jednoducho svojimi slovami čo je priamka? 

Ž: Dlhá čára.

HUV:

U:  Naučíme sa  pieseň......

Ž: Nemôžeme sa učiť niečo, 

čo už vieme všecti?  

Perly z našich lavíc

Na záver: Niet nad úprimnosť žiakov, keď im horí pod zadkom 

Občas sa aj snaha cení :)

Keď sa  snažíte nahrabať body a zistíte, že matikárka p. uč. Muchová ma rada delfínov  :D
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Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

August
September

Október
November
December

Čas
Sekunda
Minúta
Hodina

Deň
Týždeň
Víkernd
Mesiac

Rok

Kalendár

Monday
Tueseday

Wednesday
Thursday

Friday
Satrurday

Sunday

Time
Second
Minute
Hour
Day

Week
Weekend

Month
Year

Calendar

Montag
Dienstag
Mittwoch

Donnerstag
Freitag

Samstang
Sonntag

Januar
Februar

März
April
Mai
Juni
Juli

August
September

October
November
Dezember

Zeit
Sekunde
Minute

Uhr
Tag

Woche
Wochenende

Monat
Jahr

Kalender

Январь
Февраль

Март
Апреля

Май
Июнь
Июль
Август

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Время
Второй
Минута

Урок
День

Неделя
выходные дни

Месяц
Год

Календарь
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Učíme sa jazyky

Opäť som si pre vás pripravil niečo užitočné – rozdelenie roka. Keďže sa blížia prázdniny, teda väčšia 
pauza od školy, tak toho bude trošku viac, aby ste sa nenudili. Nakoniec máme pre vás aj  predprípravu 
na nový školský rok – predmety v škole. Tak príjemné učenie sa. -ACh-



Ruský Jazyk
Literatúra

Informatika
Fyzika 
Chémia
Biológia

Geografia

Mathematics
Slovak
English
German
Russian

Literature
Informatics

Mathematik
Slovakisch
Englisch
Deutsch
Russisch
Literatur 

Informatik

Русский
Литература

информатика
Физика
Химия

Биология
География
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SÚŤAŽ – logické úlohy

Baví vás súťažiť, hádať a vyhrávať? Tak vás môže zaujať naša súťaž, do ktorej sa 

môžete zapojiť takto: 

1. Odpovedzte správne na všetky otázky.

2. Napíšte ich na papier so svojím menom a triedou.

3. Podpísaný papier s odpoveďami vhoďte do schránky oproti zborovni (posledný deň 

súťaže je piatok 24.6.2022)

Súťaž vyhodnotíme: 27.6.2022

Prajeme veľa šťastia a dávajte si pozor na chytáky!                                                   -ACh-

1. Niekde v našom časopise sme skryli štyri
slová, ktoré sú sfarbené . Zložte z
nich vetu, ktorá nám je v tomto období
blízka.

3. Mama dala Katke misku plnú 47 cukríkov. 7 bolo
mentoliek, 24 bolo karameliek. Zvyšné boli ovocné.
Koľko bolo citrónových, ak 3 boli jahodové, 8
jablkových a 5 malinových?

???
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Vyhodnotenie súťaže z minulého čísla

Zo správnych odpovedí sme vylosovali nasledujúce mená: Andrej Habánek (6. B), Matúš Slávik

(6. B) a Vanessa Košinárová (7. B). Páčilo sa nám, že 2 triedy sa zapojili ako kompletné

kolektívy a keďže odpovedali správne, rozhodli sme sa ich odmeniť balíčkom cukríkov. Ceny

odovzdávala Barobrka Kováčová – členka našej rady. Pozrite si fotky z odmeňovania. -ACh-

2. úloha - Aké znamienko je na 
konci rozkazovacej  vety?,

VÝKRIČNÍK

3. úloha - Koľko kostí je v 
ľudskom tele pri narodení a 
koľko v dospelosti?
DIEŤA – cca 300
DOSPELÝ ČLOVEK - 206  

Správne odpovede: 
1. úloha - Miešanie farieb:
Červená + modrá = fialová
Žltá + červená = oranžová
Modrá + žltá = zelená

4. úloha - Janko si napísal na kartičky
čísla od 1 do 7. Dal si ich do vrecka a
postupne vytiahol 3 kartičky. Čísla na
kartičkách vždy sčítal. Aké najmenšie a
aké najväčšie číslo mohlo vyjsť po
sčítaní kartičiek?
NAJMENŠIE – 6
NAJVÄČŠIE– 18

http://www.zsjk.edupage.org/

