
                                                     

 

  

 

 

  

 

Milí čitatelia,  

s miernym odstupom vám prinášame nové číslo časopisu Čimo, 

v ktorom nájdete akcie, ktoré sa uskutočnili a súťaže, ktorých sa 

zúčastnili naši žiaci v čase od decembra do marca tohto školského 

roka.   

Ďalšie číslo sa pokúsime vydať na konci školského roka. 

Prajeme príjemné čítanie „denníka“ našej školy. 

 

 Redakcia 

 

september – október 2013 

december – marec 2015 



Obvodné kolo Technickej olympiády 

 Technická olympiáda 

je súťaž určená žiakom 

základných škôl v Slovenskej 

republike, ktorá svojím 

obsahom motivuje žiakov      

k tvorivej činnosti. Súťaž má 

postupový charakter, žiaci 

súťažia v teoretických 

vedomostiach a praktickej 

zručnosti vo dvojiciach i jednotlivo. 

3. decembra 2014 sa na Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad 

Váhom uskutočnilo obvodné kolo. V kategórii A (dvojice) súťažilo 16 žiakov               

a v kategórii B (jednotlivci) bolo 7 žiakov.  

Z našej školy sa olympiády zúčastnili 3 žiaci: L. Ševčík a M. Valo (9. ročník)                

v kategórii starší žiaci a A. Mrázik (6. ročník) v kategórii mladší žiaci. 

 

L. Ševčík a M. Valo získali vo svojej kategórii 3. miesto  

 

Žiaci v každej kategórii najskôr písali test, v ktorom mali preukázať teoretické znalosti 

a potom nasledovala praktická časť, v ktorej mali v kategórii A: podľa technického 

náčrtu zhotoviť z pripraveného materiálu, pomocou nástrojov a náradia výrobok pod 

názvom „Držiak vidlicových kľúčov“ a kategória B: z pripraveného materiálu               

a pomocou náradia zhotoviť raketoplán podľa priloženého obrázku. 



Mikuláš v škole  

My, deviataci, sme sa 

rozhodli, že budeme pokračovať v 

tradícii, ktorú začali naši bývalí 

deviataci. Zohnali sme si masky 

anjelov, masku Mikuláša a nechýbali 

ani čerti. Na Mikuláša sme sa 

prezliekli, namaľovali a s radosťou 

sme sa vybrali po jednotlivých 

triedach v škole a zavítali sme aj do 

škôlky. Nechodili sme s prázdnymi 

rukami, a to vďaka OZ 

Podjavorinskej deti, ktoré nám 

prispelo na kúpu cukríkov.  

No nezabudli sme ani na ľudí 

v dedine. Boli sme v pekárni,           

v obchode, na obecnom úrade, na 

pošte, ale aj v domove dôchodcov. 

Snáď sme zamestnancom aspoň 

trocha spríjemnili deň. My sme si to 

užili a dúfame, že sa v tradícii bude 

pokračovať.            K. Malinková, 9. roč. 

  



Návšteva družobnej školy  
 

V dňoch 7. – 9. decembra 2014 navštívila našu školu partnerská IX. A trieda 

zo Základnej školy Václava Havla Poděbrady. Prišlo k nám 17 žiakov s ich učiteľom 

češtiny a zároveň riaditeľom školy p. Vlastimilom Špinkom. Naši deviataci robili         

s touto triedou dva roky medzinárodný internetový eTwinning projekt, ktorý bol veľmi 

úspešný. Od stupňa víťazov nás na Slovensku delili iba bodíky. Naši partneri s tým 

istým projektom získali v ČR prvé miesto a za odmenu dostali peniaze na stretnutie    

s našimi žiakmi.  

Privítali sme ich u nás v nedeľu podvečer a potom v pondelok celý deň prežili 

obidve triedy spolu. Po oficiálnom privítaní, výmene darčekov a rozhovoroch             

v knižnici nasledovali športové zápasy v telocvični. Po obede sme išli spoločne       

na Bradlo, aby sme sa ako partneri česko-slovenského projektu poklonili pamiatke 

zakladateľa Československa M. R. Štefánika. Naši priatelia boli prekvapení 

mohutnosťou a krásou tejto mohyly i celého kraja. Potom sme navštívili pamätnú izbu 

Ľ. Podjavorinskej, kde naši hostia získali podrobné informácie o jej živote a diele,     

p. Ivan Mrázik ich oboznámil aj s históriou obce. Po večeri sme sa všetci stretli          

v ubytovacom zariadení na Hrubej Strane. Pri dobrotách, ktoré pripravili aj rodičia 

našich žiakov, sa kamaráti dobre zabavili, porozprávali sa a nadviazali blízke 

priateľstvo. Na tretí deň po zastávke u starostu obce Ing. P. Bahníka a po rozlúčke 

odišli naši priatelia cez Bratislavu do Viedne a potom domov.  

Žiaci budú ešte dlho spomínať na toto pekné a zaujímavé stretnutie. Napriek 

tomu, že sa už poznali z „elektronických“ schôdzok, osobné stretnutie bolo chvíľočku 

trocha rozpačité. Zakrátko však zahrali na tvárach úsmevy, rozprúdili sa rozhovory, 

ozýval sa smiech a pri lúčení sa objavili v očiach aj slzičky. Vďaka Vám, priatelia, za 

pekné chvíle, 

ktoré sme 

spoločne 

prežívali 

počas práce 

na projekte    

i pri tomto 

stretnutí. 

 



Pytagoriáda 

 

Dňa 10. decembra 

2014 na našej škole prebehlo 

školské kolo matematickej 

súťaže Pytagoriáda. 48 žiakov 

3. – 8. ročníka sa mohlo 60 

minút „popasovať“ s rôznymi 

ťažšími či ľahšími logickými 

príkladmi. Každý žiak súťažil 

vo svojej kategórii. Na základe súčtu bodov za správne vypočítané príklady 

a ušetrený čas vznikol rebríček. Vo svojich kategóriách zvíťazili: 

3. roč.: Juraj Helík,  4. roč.: Marek Onofrej, 5. roč.: Martin Helík,  6. roč.: Jakub 

Durec,  7. roč.: Erika Stachová,  8. roč.: Lenka Kovačovicová 

Požadovanú hranicu bodov, ktoré sú potrebné na postup zo školského kola, 

získal Marek Onofrej, ktorý postúpil do okresného kola, ktoré sa bude konať v marci 

na ZŠ Tematínska v Novom Meste nad Váhom. Gratulujeme! 

 

Matematická olympiáda 

V stredu 21. januára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej 

olympiády v Novom Meste nad Váhom. Po úspešnom absolvovaní školského kola sa 

do okresného kola dostali  dvaja naši žiaci - L. Kýšková (pre chorobu sa okresného 

kola nezúčastnila) a M. Helík (obidvaja 5. ročník). Ten v kategórii Z5 získal 1. miesto. 

Keďže okresné kolo pre túto kategóriu je najvyššie, žiaci ďalej nepostupujú. Martinovi 

k umiestneniu srdečne gratulujeme a v ďalších školských rokoch držíme palce, aby 

sa umiestnil na tom istom mieste ako tento školský rok. 

   Okresné kolo 

Na matematickej olympiáde som postúpil na okresné kolo, ktoré som vyhral, 

a tým pádom som vyhral s jedným protivníkom z dediny „celú” súťaž, lebo ma 

nepozvali (ani nepozvú) do trenčianskeho kola. 

Bolo mi tam dobre, boli tam celkom ľahké príklady a slušná konkurencia.   

                                                                                                         Martin Helík, 5.roč. 



Vianočné trhy 

Dňa 16. decembra 2014 sa 

uskutočnili v priestoroch našej školy 

tradičné Vianočné trhy. Žiaci, rodičia 

i ostatní obyvatelia obce si mohli prísť 

nakúpiť vianočné svietniky, ozdoby 

a iné drobnosti, ktoré vyrobili žiačky 

a žiaci ZŠ spolu s ich vyučujúcimi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystúpenie v Domove dôchodcov 

Každoročne chodia naše deti v predvianočnom období potešiť svojím tancom 

a piesňami klientov 

a zamestnancov 

v neďalekom Domove 

dôchodcov. Spolu s pani 

učiteľkami Matějkovou, 

Stutzovou a Komžíkovou 

nacvičili pestrý program, 

ktorým opäť spríjemnili 

predvianočný čas. 



Blší trh 

 

Posledný pracovný deň pred 

zimnými prázdninami sa už neučieva, ale 

organizujeme Blšie trhy.  Žiaci si môžu 

priniesť drobné hračky, ktoré už doma 

nepotrebujú a predať ich za symbolickú 

sumu svojim spolužiakom. Starší žiaci si 

v tento deň otvárajú svoje „prevádzky“ – 

kaderníctvo, masážny salón, nechtové 

štúdio, veštiareň, predajne pečiva 

a punču...  

Peniaze, ktoré naši žiaci získali organizovaním Blšieho trhu, sme tento rok 

odoslali na účet Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava. Medzi školou    

a DFNsP bola podpísaná darovacia zmluva. Celková výška daru bola 184 €.  

Pán riaditeľ nemocnice poslal našej škole ďakovný list, ktorý patrí 

predovšetkým našim žiakom, ale aj všetkým dospelým, ktorí ich v ich úsilí podporili.  

 

  

  

 



Olympiády 

Olympiáda v nemeckom jazyku 

 Je už peknou tradíciou, že sa žiaci našej školy zúčastňujú olympiády 

z nemeckého jazyka. Tento školský rok to „zostalo“ už len na deviatakoch, keďže sa 

ako poslední učia nemčinu ako prvý cudzí jazyk. Pod svojím odborným vedením ich 

na túto ťažkú, no zaujímavú a prínosnú súťaž pripravovala p. uč. Šupáková. 

 Školského kola sa zúčastnili traja deviataci, z ktorých napokon s najvyšším 

počtom bodov postúpil do okresného kola L. Ševčík. Na 2. mieste skončila              

K. Hrončoková a 3. miesto obsadila K. Malíková. 

 Okresné kolo sa konalo 13. januára 2015 v Trenčianskej Teplej. Aj tu bol náš 

Lacko úspešný a podarilo sa mu prebojovať až do krajského kola. 

 S nádejou na umiestnenie sa L. Ševčík zúčastnil aj krajského kola, a to 11. 

februára 2015, opäť v Trenčianskej Teplej. Ako vždy, predstavovalo tvrdú 

konkurenciu a zúčastnili sa ho len tí najlepší. Lacko ukázal, že svojimi vedomosťami 

a jazykovými zručnosťami sa nestratí ani v takomto výbere a vzorne reprezentoval 

našu školu. Ďakujeme a želáme veľa úspechov v nemeckom jazyku aj na strednej 

škole! 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 Nielen v nemeckom jazyku sú však naši deviataci šikovní. Svoje kvality si boli 

zmerať aj na olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú opäť organizovala 

p. uč. Šupáková. 

 Školské kolo sa konalo v decembri a zúčastnilo sa ho 6 žiakov 9. ročníka. 

Úlohy boli náročné a zamerané najmä na čítanie s porozumením. Určite však pre 

nich predstavovali výbornú prípravu na Testovanie 9. Najúspešnejšie sa s nimi 

„popasovala“ K. Hrončoková, ktorá postúpila do okresného kola. Na 2. a 3. mieste 

sa so zhodným počtom bodov umiestnili V. Miklovičová a K. Malinková. 

 Okresné kolo tejto olympiády sa organizovalo v Novom Meste nad Váhom. 

Karolínka našu školu aj tu úspešne reprezentovala, keďže sa stala úspešnou 

riešiteľkou a obsadila 4. miesto. Gratulujeme a želáme úspešnosť v slovenskom 

jazyku i naďalej v Testovaní 9, a neskôr aj na strednej škole! 

 

 



Lyžiarsky výcvik 

Lyžiarsky výcvik sa tento školský rok konal v dňoch od 12. 1. do 16. 1. 2015 

v lyžiarskom stredisku Ski Čertov v pohorí Javorníky. Prišli sme v pondelok ráno 

autobusom a v piatok sme si balili veci do tašiek a odchádzali domov. 

 Lyžovačka bola ráno a poobede. Skupiny boli rozdelené do družstiev: 

snowboard (pán učiteľ Peráček), lyžiari (pán riaditeľ Samek) a lyžiari začiatočníci 

(pani učiteľka Sameková). 

Bývali sme v hoteli, kde sme mali k dispozícii raňajky, obed a večeru + malý 

bufet pre hladošov. Na izbách sme boli ubytovaní po 2 - 5 ľuďoch. 

Po lyžovaní sme si vypĺňali voľný čas hraním stolného futbalu, diskotékou, 

pozeraním telky a zábavou na izbách.       

                                                                                    L. Kýšková, 5. roč. 

 

 

 



Šaliansky Maťko 

 

 Obľúbenou súťažou u žiakov našej školy je aj súťaž v prednese slovenskej 

povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Tento školský rok sa jej okresného kola, 

ktoré sa konalo 21. januára 2015 v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste 

nad Váhom, zúčastnili 2 naše žiačky. V 2. kategórii nás reprezentovala S. Galová  

(4. ročník) a 3. kategória bola zastúpená M. Ševčíkovou (7. ročník). Obe dievčatá 

nás svojimi výkonmi opäť vzorne reprezentovali, za čo im patrí veľká vďaka a prianie 

ďalších úspechov v tejto náročnej súťaži! 

 

Zápis do 1. ročníka 
 

V dňoch 3. a 4. februára 2015 na škole prebehol zápis do 1. ročníka. 

Zúčastnilo sa ho 16 detí. Zápis prebiehal zábavnou a pútavou formou. „Cirkusoví 

šašovia“ privítali budúcich prvákov a previedli ich pripravenými stanovišťami, kde 

pani učiteľky 1. stupňa zisťovali zrelosť predškolákov: sociálnu zrelosť, reč dieťaťa, 

jemnú a hrubú motoriku, matematickú predstavivosť a orientáciu. 

Výrazné nedostatky sa u detí neprejavili a nedostatky, ktoré boli spozorované, 

boli skonzultované s rodičmi, ktorým boli odporučené návštevy odborných poradní 

(hlavne logopedickej). 

Na budúcich prváčikov sa už tešíme a dúfame, že sa im v škole bude od 

septembra páčiť. 

 

  



Prevencia závislostí + Kyberšikana 

 

V dňoch 4. až 6. februára 2015 sa na našej škole 

uskutočnili preventívne prednášky pre žiakov  2. stupňa. 

Poslucháčky 5. ročníka Univerzity M. Bella v Banskej 

Bystrici v rámci povinnej praxe  prišli našich žiakov 

oboznámiť o prevencii pred rôznymi závislosťami. Pre 

žiakov 5. a 6. ročníka si pripravili tému: Prevencia 

drogových závislostí  a pre žiakov 7., 8. a 9. 

ročníka: Kyberšikanovanie.  

S mladšími žiakmi sa porozprávali, ako sa majú správať, keď im budú ponúkať 

drogy a aké následky by malo, ak by ich začali užívať, starším žiakom zase 

rozprávali, s akými nástrahami sa môžu stretnúť v kyber-priestore, na čo si majú 

dávať pozor a upozornili ich, ako majú problémom predchádzať.   

Dňa 12. februára 2015 k nám prišla p. kpt. Mgr. Mariana KMECOVÁ z KR PZ 

v Trenčíne, ktorá robila prednášku žiakom 7. ročníka na tému: Bezpečné 

používanie internetu a žiakom  8. – 9. ročníka: Trestno-právna zodpovednosť 

mladistvých.                                      

 

 



 Testovanie Comdi 

 

Od minulého školského roka je naša škola zapojená do projektu Comdi 

(z anglického názvu COMputer DIagnostic, t. j. počítačová diagnostika).  

Cieľom programu je pomáhať jednotlivcom v akomkoľvek veku pri 

rozhodovaní o otázkach vzdelávania, profesijnej prípravy, voľby zamestnania 

a rozvoja kariéry počas života. Kariérové poradenstvo pomáha jednotlivcom 

pri rozhodovaní o profesionálnom a vzdelávacom zameraní. 

 Žiaci 9. ročníka i žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú 

možnosť sa otestovať pri rozhodovaní sa o správnom profesijnom zameraní a pred  

voľbou študijno-profesijného vzdelávania sa na stredných školách. 

Na našej škole toto testovanie prebehlo u žiakov 9. ročníka. Žiaci prešli 

jednotlivými testami, v ktorých odpovedali na množstvo rôznych otázok. Po uzavretí 

testovania externí psychológovia test vyhodnotili a každému žiakovi vystavili tzv. 

malé vysvedčenie. V ňom bolo uvedené množstvo informácií o ich vlastnej 

autoidentifikácii  (sebapoznaní), t. j.  zisťovali sa úrovne ich vedomostí, schopností, 

zručností, profesijných predpokladov a osobnostných vlastností, ktoré sú také 

dôležité pri budúcom uplatnení sa na trhu práce. Tieto informácie im mohli pomôcť 

pri rozhodovaní sa, kam smerovať po skončení základnej školy. 

 

 

 

 

                 



 Podjavorinskej Bzince –  

                    Hviezdoslavov Kubín 

 
Školské kolo 

 Každoročne sa v našej škole organizuje aj súťaž v umeleckom prednese 

poézie a prózy Podjavorinskej Bzince, celoslovensky známa ako Hviezdoslavov 

Kubín. Ani tento školský rok tomu nebolo inak. Školské kolo sa konalo sa 9. februára 

2015 v priestoroch školskej knižnice. Teší nás, že sa ho zúčastnilo až 40 detí 

a početné zastúpenie v ňom mali i chlapci. Všetci sa na svoj prednes zodpovedne 

pripravovali, o čom svedčali aj ich dobré výkony. Porota v zastúpení p. učiteliek z 1. 

i 2. stupňa tak mala neľahkú úlohu vybrať tých najlepších, ktorí postúpili do 

obvodného kola. Výsledné poradie bolo nasledovné: 

   1. kategória – poézia: B. Vidanová (3. trieda) 

              – próza:  L. Urbanová (2. trieda) 

   2. kategória – poézia: S. Galová (4. trieda) 

            – próza:   L. Kýšková (5. trieda) 

   3. kategória – poézia: M. Ševčíková (7. trieda) 

            – próza:   V. Miklovičová (9. trieda) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obvodné kolo 

 Obvodné kolo súťaže sa konalo 11. marca 2015 v Mestskom kultúrnom 

stredisku v Novom Meste nad Váhom. Zúčastnilo sa ho 6 vyššie spomenutých našich 

žiačok. Dievčatá opäť nesklamali a potvrdili svoje kvality zo školského kola. 

Aj v ťažkej konkurencii recitátorov z mnohých škôl ukázali, že sa nestratia. Napriek 

viacerým veľmi dobrým výkonom sa podarilo napokon dosiahnuť umiestnenie 

Libuške Kýškovej (3. miesto) a Veronike Miklovičovej (2. miesto), ktorá získala aj 

postup na okresné kolo. Úspešným dievčatám blahoželáme a ostatným ďakujeme za 

vzornú reprezentáciu školy, a zároveň želáme veľa úspechov i v ďalších ročníkoch 

tejto súťaže! 

Okresné kolo 

 V tomto školskom roku teda mala aj naša škola po viacerých rokoch 

zastúpenie v okresnom kole vďaka úžasnému recitačnému nadaniu žiačky 9. ročníka 

V. Miklovičovej. Už tradične bolo organizované v priestoroch našej školy na počesť 

významnej rodáčky obce Ľ. Podjavorinskej, a to 30. marca 2015. Zúčastnili sa ho 

najlepší recitátori z okresu Nové Mesto nad Váhom a teší nás, že i medzi toľkými 

dobrými recitátormi vynikol Veronikin nesporný talent. V precítenom podaní prózy od 

J. Greena Na vine sú hviezdy ukázala, že je v okresnom kole zaslúžene. Napriek 

tomu, že sa jej nepodarilo postúpiť na krajské kolo, jej ďakujeme za výbornú 

reprezentáciu školy a želáme ešte veľa podobných úspechov! 



Babice 

Projekt "Poznávej přítele od malička" 

 

Babický karneval   

 

V nedeľu 1. marca 2015 sa konal 

tradičný detský karneval, ktorý sme 

v tomto roku v Babiciach ozvláštnili aj my 

našou návštevou. Dominovali mu pekne 

vyzdobená sála, nápadité masky, ktoré sa 

snažili zaujať nielen farebnosťou, ale aj 

originálnosťou, veseliace sa deti 

a zábavné súťaže: preťahovanie lanom – 

Slováci : Česi, ktoré sme vyhrali, skákanie vo vreciach zasa prehrali...Nakoniec to 

celé skončilo samozrejme „nerozhodne“! 

Odmenou pre deti boli zaujímavé ceny tomboly, úsmev na tvári a spokojnosť vďaka 

príjemne prežitému dňu. 

 

 

 
 

 

  



Karneval 

 

Naša základná škola 

dňa 5. marca 2015 

v spolupráci s partnerskou 

obcou Babice usporiadala 

detský karneval. Táto akcia 

sa uskutočnila v rámci 

miniprojektu ,,Poznávej 

přátelé od malička“. Vďaka 

úspešnému schváleniu 

projektu obce Babice sa 

uskutočnila vzájomná česko-

slovenská návšteva detí a rodičov na karnevale. Taktiež vďaka projektu obec Babice 

zabezpečila výzdobu, občerstvenie a odmeny pre všetky deti v maskách.  

Deti sa dobre zabavili a potešili sa pozvaniu na ďalšiu návštevu, tentoraz v Babiciach 

na Veľkonočnej dielničke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncert skupiny AYA 

Multimediálny protidrogovo-motivačný koncert 

Trinásta komnata je 

ďalším pokračovaním 

úspešnej série 

protidrogových 

multimediálnych 

výchovných koncertov, 

ktoré organizuje skupina 

AYA. 

Svet drog v programe 

prirovnávajú k trinástej 

komnate, do ktorej túži 

zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek. Napriek tomu, že nás na 

ňu upozorňujú a vystríhajú pred jej nástrahami, pokiaľ neucítime jej zlo na vlastnej 

koži, neveríme, že je v nej až taký chlad a tma. V tejto „čiernej diere“ môže zlo 

nebadane udierať, podrážať a mlátiť, no my netušíme odkiaľ údery prichádzajú. 

Každý z nás má ale v živote možnosť vybrať si tie správne vysvietené dvere, kde 

nikto nevymontoval žiarovky, aby sme oslepli a nevypol kúrenie, aby sme stuhli         

a padli. 

V programe má 12 šťastných, správnych dverí svoje pomenovanie: priateľstvo, 

láska, rodina, sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie, vzdelanie, 

humanita, česť a spravodlivosť. Kto otvorí tieto dvere a vkročí dnu správnou nohou, 

nemá chuť a ani potrebu nazerať do zakázanej, trinástej komnaty. Počas koncertu 

jeho účastníci preventívne nazerajú aj do jej útrob a prostredníctvom príbehov zo 

života je poukázané na neskutočné prázdno, ktoré v nej vládne. 

Program využíva vizuálnu silu prepracovanej zadnej projekcie s rozmermi 3x4 m, 

motivačné texty v spojitosti s melodickou hudbou a výborné muzikantské výkony. 

Celkovú atmosféru výchovného koncertu dopĺňa motivačné slovo v podaní Mgr. 

Borisa Lettricha, speváka skupiny AYA. 

V programe sú použité výpovede známych i menej známych osobností, ktoré svojimi 

postojmi a názormi privedú mladých ľudí k čistému životnému štýlu.  



Hádzaná – okresné kolo  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dňa 10. marca 2015 sa konalo Okresné kolo v Hádzanej  žiakov základných 

škôl v športovej hale v Novom Meste nad Váhom. Aj keď sa tomuto športu 

nevenujeme špeciálne (iba na hodinách TV), naši žiaci v tejto hre dosahujú pekné 

výsledky. Tento školský rok v kategórii žiakov i žiačok skončili zhodne na 2. mieste. 

A pritom chalanov od postupu na krajské kolo delilo ozaj len máličko.  

             Mgr. P. Peráček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beseda so záchranármi 

 
Dňa 19. 3. 2015 dopoludnia do našej školy zavítali záchranári  p. Ján Kudlík    

a p. Ľubka Porubská zo Záchrannej zdravotnej služby v Novom Meste nad Váhom. 

Pútavou formou žiakom 1. stupňa predviedli, ako podať prvú pomoc zranenému, 

resuscitáciu, ošetrenie úrazov a ako volať na núdzovú linku. Vďaka nim naše deti 

budú v budúcnosti vedieť, ako sa majú zachovať v situácii, v ktorej by mohli 

zachrániť ľudský život. Ďakujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva okresnej knižnice 

 
Keďže marec je mesiacom knihy, každoročne sa v tomto období konajú 

podujatia, pri ktorých sa snažíme, aby sme deťom priblížili čítanie kníh a zoznámili 

ich s novými titulmi. Pri tejto príležitosti žiaci 1. stupňa navštívili okresnú knižnicu 

Ľudovíta Vladimíra Riznera v Novom Meste nad Váhom, kde im pracovníčky knižnice 

pripravili pútavé rozprávanie o detských publikáciách.    

  



Babice II. 

 

Projekt "Poznávej přítele od malička" 

 

Tvorivé dielničky pre šikovné ručičky 

Príjemné popoludnie sme opäť strávili 

v Babiciach. Tentokrát tvorivo!  

Tvorivé dielničky nás obohatili o nové 

nápady. Deti spolu so svojimi rodičmi mali 

možnosť zdobiť veľkonočné vajíčka, pliesť 

korbáče, zdobiť veľkonočné medovníky, vyrábať jarné dekorácie... 

Bola aj ochutnávka veľkonočného pečiva z Moravy a zo Slovenska - aj my sme 

priniesli naše „tradičné bzinské“ dobroty. 

 V kultúrnom programe sa predviedli deti z MŠ Babice a tiež deti z našej školy a MŠ. 

Nakoniec bola vyhodnotená výtvarná súťaž na tému: Jar a Veľkonočné zvyky 

a tradície. Deti si domov odniesli pekné ceny za výtvarné práce, ktoré boli vystavené 

aj na OÚ v Babiciach. 

 

 



Zo školských lavíc 

(alebo Čo učitelia nevedeli a žiaci áno ...) 

 

 Čím sú prispôsobené vodné vtáky životu vo vode? (BIO, 5. roč.) 

 medzi nohami majú blany 

 Ktorý hmyzožravý cicavec vie lietať? (BIO, 5. roč.) 

 veverička 

 Ktoré končatiny slúžia žabe na skákanie? (BIO, 5. roč.) 

 skákacie blany 

 Vtáky majú na nohách.... (BIO, 5. roč.) 

 žiabre 

 Na čo slúžia koreňom koreňové vlásky? (BIO, 6. roč.) 

 na pohybovanie 

 Kde sa nachádza chlorofyl? (BIO, 6. roč.) 

 v bazénoch 

 Ktoré svaly nám pomáhajú pri dýchaní? (BIO, 7. roč.) 

 mimické 

 Ako delíme zuby podľa tvaru a funkcie? (BIO, 7. roč.) 

 hryzáky a záhlavné 

 V žalúdku sa nachádza:..... (BIO, 7. roč.) 

 - kyselina citrónová     - slinné žľazy 

 Slimák je hermafrodit, to znamená, že.... (BIO, 9. roč.) 

 ...že je slizký 

 Ako sa môže človek nakaziť vírusom HIV? (BIO, 9. roč.) 

 vzduchom , nepohlavne 

 Ako sa volá stupnica, ktorá meria silu zemetrasenia? (BIO, 8. roč.) 

 zemetrasomer 

 

 


