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Je to neuveriteľné, ale ďalší školský rok je opäť 

úspešne za nami. Žiak, rodič alebo učiteľ, prváčik 

a či minister, každý vie o tom svoje, že veru 

nebol jednoduchý. Ale uplynul. A vás milí žiaci 

a tiež milé pani učiteľky teraz čakajú za 

vynaloženú snahu, trpezlivosť a úsilie dlhé 

týždne zaslúženého oddychu. Dúfame, že si ho 

užijete naplno, aby sme sa mohli plní energie 

onedlho opäť stretávať v triedach a na 

chodbách našej obľúbenej inštitúcie. Ďakujeme 

vám za vašu priazeň a veríme, že vás naše 

články budú tešiť, informovať a zabávať aj v tom 

nasledujúcom – novom školskom roku 

2021/2022. Nech žijú prázdniny!  

– redaktorský tím Zakasárniček –  

                                                     

 

I.                 

dvojmesačník      

jún 2021     

3/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Snáď najväčšou udalosťou od posledného vydania nášho časopisu sa stal 

„minizápis“ budúcich prváčikov, ktorý sa uskutočnil v sobotu 8.5.2021. 

Celý uplynulý školský rok bol poznačený pandémiou, mnohé škôlky ostali 

na dlhý čas zatvorené a nie všetci rodičia budúcich prváčikov vedeli 

posúdiť, či ich dieťa je dostatočne zrelé a pripravené na vstup do školy. 

Práve preto bolo pre našu školu dôležité, aby sme 

rodičom poradili, pomohli sa zorientovať 

a odpovedali na prípadné otázky. Keďže klasický zápis sa nekonal, naše pani učiteľky 

rozdelili deti do malých skupiniek a venovali sa im vo vopred oznámenom čase. 

Budúci žiaci si vyskúšali jednoduché úlohy zamerané na 

koncentráciu, pamäť, pozornosť či motoriku. Zaviazať si 

šnúrky či správne uchopiť ceruzku nie je zďaleka jediné, 

čo by mal mať správny prváčik v malíčku. Pomocnú 

ruku podávali deťom aj naše ochotné pani 

psychologičky a vedenie školy. Už teraz vám, naši milí 

budúci žiačikovia držíme všetky palce.  

Možnosti rozvoja praktických zručností žiakov sa na našej škole opäť rozšírili po 

tom, čo v koncovej časti školského dvora za jedálňou pribudli ďalšie štyri vyvýšené 

záhony, výsadba ovocných kríkov, kompostovisko či hmyzí hotel. Okrem paradajok, 

paprík, jahôd sa žiaci môžu postarať o egreše, 

vinič, maliny alebo bylinkovú záhradku a spoločne 

sa podeliť o zaslúženú úrodu. O polievanie, 

okopávanie, ba dokonca trhanie buriny je už teraz 

obrovský záujem. Príďte sa sami presvedčiť do nášho školského klubu. 

Projekt „komunitnej záhrady“ finančne podporilo nákupné centrum VIVO!  

Záver školského roka je na základnej škole neodmysliteľne spojený 

s odchodom deviatackého dorastu na stredné školy. So svojimi mladšími 

spolužiakmi sa rozlúčili naozaj originálne. Koncom mája sa v rámci projektu 

„Zvedaví bádatelia“ stali vedeckými mentormi pre tretiakov a štvrtákov, pre 

ktorých si pripravili fyzikálne pokusy 

z prírodovedného učiva prvého stupňa. Svojím 

zanietením a tvorivým prístupom si u mladších 

kolegov vyslúžili nie len uznanie, ale ich aj hravou formou motivovali k ďalšiemu 

štúdiu prírodných vied. Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Nadácie ZSE.  

„Zdravé utorky“ sa na ZŠ Za kasárňou za uplynulý rok stali už akýmsi pojmom. Pravidelný 

prísun ovocia i zeleniny je pre imunitu dieťaťa, obzvlášť v súčasnej situácii, kľúčový. Žiaci sa 

na svoju vitamínovú nádielku tešia každý týždeň a učitelia sa nestačia čudovať koľko srandy 

sa dá v triednom kolektíve zažiť s takou reďkovkou, ringlotou či uhorkou. Na to, aby túto 

zdravú pozornosť od reťazca Kaufland získali žiaci aj do 

budúcna, je potrebné zahlasovať na www.cerstvehlavicky.sk 

do 23. júna. Zo všetkých registrovaných škôl vzíde iba jedna 

víťazná, pričom sa zohľadňuje aj počet žiakov na danej škole. 

Preto neváhajme! A hlasujme.   
 

Text: Samuel Brčák • Foto: Monika Hulenová, Petra Kicková 
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Po rozhovore s deťmi v oddelení sme sa ku „Dňu Zeme“ 
dohodli, že v priebehu nasledujúceho dňa (21.4.) si 
urobíme brigádu, počas ktorej budeme čistiť okolie školy. 
Vyhrabali sme listy medzi kríkmi, ale aj šišky a ihličie na 
tráve pod stromami. Ako pracovné náradie mali deti 
hrable, lopaty, fúrik, plastové vrecia a, samozrejme, 
gumové rukavice. V určených odstupoch na celej ploche 
začali s radosťou pracovať a zbierať odpad do vriec, ktoré 
pán školník odniesol na miesto, kde odpad patrí.  
 Na základe informácie zo Strediska kultúry Bratislava 
– Nové Mesto sa aj naši žiaci zapojili do súťaže k narodeniu 
spisovateľa „Čítame pre radosť - čítame Feldeka". Pani 
vychovávateľka Zemánková ako vedúca dramatického 
krúžku vybrala štyri dievčatá, ktoré sa s radosťou 
pripravovali počas siedmych popoludní v ŠKD, ale aj doma 
na dramatizáciu úryvkov z knihy Modrá kniha rozprávok. 
Rovnako, nácvik absolvovali aj dve dievčatá zo 4.C od p. 
uč. Jakubišinovej. Dňa 11.5. p. učiteľka Jakubišinová s p. 
vychovávateľkou a p. asistentkou Barborou Gregušovou 
nahrali čítanie – dramatizáciu na mobilné telefóny a 
odoslali na uvedenú e-mailovú adresu. Budeme s napätím 
čakať na výsledky súťaže!   
 Občianske združenie pod názvom Pátrač Tino v 

spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave tento školský rok 

vyhlásili obrázkovú súťaž pre žiakov „Tajomstvo lesa". 

Nakoľko sa aj v minulom šk. roku deti prihlásili do súťaže 

usporiadanej touto organizáciou a boli spokojní aj deti, aj 

ich rodičia s výstavou výtvarných prác v Apponyiho paláci, 

tešili sa aj teraz na danú tému, kde môžu výtvarne zobraziť, 

čo si pod tajomstvom lesa predstavujú. Do súťaže pôjde 

nakoniec šesť výtvarných prác a tu je niekoľko z nich.       Text a foto: Margita Zemánková 

 

Máj, lásky čas... Presne v tomto znení sa niesla výzva, do ktorej sa naša ŠKD zapojila po prvýkrát. Myšlienka 
ako urobiť radosť seniorom zo zariadenia Casa Slovensko Bratislava sa objavila na sociálnych sieťach 
a následne sme ju preniesli do nášho ŠKD. Počas celého mesiaca vytvárali deti pod vedením vychovávateľov 
pohľadnice – priania podľa vlastnej fantázie. S čistou úprimnosťou vpisovali svoje myšlienky a túžby. Do 
obálky väčšina pribalila aj menší darček s motívom srdca a iné. Do výzvy sa zapojilo 7 oddelení a spolu 
poputovalo do zariadenia 75 obálok. Na tejto akcii participovali vychovávateľky Nikoleta Simandelová 
a Zuzana Adamovičová, ktoré následne obálky odovzdali osobne do zariadenia.  
Seniori sa veľmi potešili a ich úsmev na tvári bol najväčšou vďakou pre všetkých. Určite budeme v tejto výzve 
pokračovať aj v budúcich školských rokoch. Text: Nikoleta Simandelová • Foto: Zuzana Adamovičová  
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V mesiaci máj sa počas dvoch týždňov vystriedali deti zo všetkých oddelení 

ŠKD na prednáške s možnosťou kladenia otázok na tému „Šikana 

a kyberšikana“ pod vedením V. Vrábelovej a A. Benianovej. Deti hneď na 

začiatku stretnutia riešili krátku tajničku, aby sa dozvedeli, o čom bude 

naša prednáška, čím sa stupňovala ich zvedavosť. V tajničke zistili, že 

hlavnou témou prednášky je ŠIKANA.  

S deťmi sme si vysvetlili základné pojmy, prejavy a rozdiely medzi šikanou 

a kyberšikanou. Hľadali sme spolu odpovede na otázky – ako sa volá ten, 

čo šikanuje, a naopak ten, čo je šikanovaný, ako sa účinne brániť, ale aj čo 

sa stane, ak sa šikana nezastaví hneď na začiatku a komu ju nahlásiť. Na 

záver sme diskutovali o pocitoch obete i agresora. Deti počas prednášky 

vedeli odpovedať na naše otázky. Priznali sa, že mnohé už prišli do styku 

so šikanou. Po prednáške mohli klásť otázky týkajúce, 

ktoré sme im zodpovedali. Na záver dostali ešte jednu 

tajničku, ktorú si vylúštili vo svojom oddelení alebo 

doma (nájdete ju na strane 17).   Text a foto: A.V. Benianová 

 
Prvého júna opäť školou prenikal detský smiech a 
radosť. K Zakasárnickému Dňu detí sme žiakom 
prichystali veselú výzdobu pred a vo vestibule školy. V 
triedach 1. stupňa deti čakali sladké prekvapenia a 
žiakov 2. stupňa lízanky s filmovými predstaveniami v 
triedach. Niektorí starší žiaci mali program s pani 
učiteľkami v prírode. Popoludní mali deti v ŠKD 13 
súťažných stanovíšť s rôznymi zábavno-športovými disciplínami, ktoré si za pekného počasia skutočne užili. 
„Čerstvé hlavičky“ z Kauflandu deťom pri tejto príležitosti nadelili dvojnásobnú nádielku vitamínov – kivi a 
ringloty. Všetci sme prežili spoločný príjemný deň a v škole okrem tradičného školského dňa opäť vládla 
radosť na tvárach našich zakasárnikov trochu inak.                                       

 
                                                     Text: Petra Kicková • Foto: Ján Červenák  
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Po návrate do škôl a adaptačnom programe žiakov 2. stupňa sme sa 

všetci opäť vrhli na klasický vyučovací systém. Sme veľmi radi, že sa 

nám podarilo žiakov 8. a 9. ročníka ešte pred odchodom na stredné 

školy poučiť o trestno-právnej zodpovednosti mladistvých. Kladieme 

dôraz nie len na vzdelanie našich detí, no i zdravý rozvoj osobností. 

Pani policajtka z prevenčného oddelenia PZ III. pútavo viedla 

prednášku na spomínanú tému v školskej zborovni. Žiakom sa páčila i 

záverečná diskusia a dali nám dobrú spätnú väzbu. Deti I. stupňa 

zároveň dostali do tried informačný materiál „Bezpečne cez 

prázdniny”, tiež z dielne policajného zboru, s ktorým budú skupinovo 

pracovať s p. učiteľkami a vychovávateľkami vo svojich triedach.  

 

Dňa 11.6. sme mali na 

školskej záhrade a 

dvore dobrovoľnícky projekt Moje mesto. Prišlo k nám 17 ľudí 

z Microsoftu, ktorí nám opäť o niečo vylepšili školský areál. 

Organizátori p. Kicková a p. Hulena sa dobrovoľníkom 

venovali a pracovali spolu s nimi. Renovoval a natieral sa plot 

pri komunitnej 

záhrade VIVO, vyčistilo 

sa doskočisko a 

obnovoval náter na drevenom 

stole pri grile. Vďaka nadácii 

Pontis a poskytnutému grantu 

sme si opäť trochu vykrášlili 

exteriér našej školičky.             Text a foto: Petra Kicková 

Počas druhého júnového piatku deti 1. stupňa absolvovali workshop „3D kino“ a výstavu spojenú s pokusmi 

v zážitkovom centre vedy Aurelium. Po uvoľnení opatrení si deti užili výhru z jarnej súťaže Veľkonočná lúka - 

OC VIVO, kde sme získali 1. miesto. Deti v sprievode pani učiteliek Baranovej a Gregušovej B. strávili vo 

vedeckom centre interaktívne dopoludnie a ako mladí výskumníci si dobrodružstvo vedeckého bádania 

vyskúšali na vlastnej koži. Výhra sa im veľmi páčila a užili si ju naplno! Text: Petra KIcková • Foto: Katarína Baranová 
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Deň matiek 

 
V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka  

Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, čo jej v roku 1907 zomrela matka, začala viesť kampaň za 

vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch v USA. 

Iniciatíva 8. mája 1914 vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za deň matiek. Vtedajší 

prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek vyhlásený za 

celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky 

krajiny na svete. V Československu sa tento deň začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice 

Masarykovej, dcéry vtedajšieho prezidenta T. G. Masaryka. Tak či onak, Deň matiek sa dotýka každého z  

nás. Matku má alebo mal každý, niekto milujúcu a niekto na ňu spomína s výčitkami, ale pravda je, že 

každej musíme poďakovať za to, že sme tu, veď robili len to, čo vedeli a robili to s láskou a energiou, 

ktorú dnes nechápeme, kde brali. Ďakujem mami, že Ťa mám! 

Anne Marie 

Jarvis → 

 

Text a kvíz: Tereza Kečkešová 3.B  

Ahojte! Som tu 
zase, vaša 
Kvízerka. Aj ja som 
mama. Ale to je 
teraz jedno. Opäť 
tu na vás čaká kvíz. 
Dúfam, že ste si 
pozorne prečítali 
text! Ak áno, bude 
to pre vás úplne 
ľahké. Každá 
správna odpoveď 
má priradené 
písmeno, z ktorých 
poskladáte slovo 
do záverečnej vety. 

1. Ako sa volá žena, ktorá ako prvá začala viesť kampaň za vyhlásenie dňa matiek? 
     a) Anna Marta Jarvis   T  
     b) Anna Maria Jarvis   Z  
2. V ktorom roku zomrela mama Anny M. Jarvis?   
     a) 1907   A 
     b) 1970   B 
3. Ako sa volal dokument, v ktorom prezident USA vyhlásil Deň matiek za  národný sviatok?  
     a) Tomáš G. Masaryk   N  
     b) Woodrow  Wilson    S  
4. V Československu sa Deň matiek začal oslavovať od roku:  
     a) 1923   L    
     b) 1932   C 
5. Na ktorý deň pripadá sviatok „Deň matiek“? 
     a) druhá májová nedeľa   Ú 
     b) druhá júnová nedeľa    A 
6. Ako sa volala dcéra prezidenta T. G. Masaryka?  
     a) Tereza Masaryková   T  
     b) Alica Masaryková      Ž       
7. V ktorej krajine sa začala kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám?  
     a)  Austrália    L  
     b) USA              I                                            Každá mama si __________ darček. 
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Medzinárodný deň detí 

 Medzinárodný deň detí (skratka MDD) sa zvyčajne oslavuje 1. júna (ale nie na celom svete). História tohto 

sviatku siaha do 50. rokov 20. storočia. Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej 

konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) vo švajčiarskej Ženeve ešte 

v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, 

detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Nie je celkom jasné, prečo 

bol vybraný práve 1. jún ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 

21 krajinách sveta. Úplne prvýkrát vo svete bol Deň detí 1. júna oslavovaný v San Franciscu v spomínanom 

roku 1925.  

 

Text a kvíz: Tereza Kečkešová 3.B  

MDD má aj svoju 

vlajku. Na zelenom 

podklade 

symbolizujúcom rast, 

harmóniu, sviežosť a 

plodnosť sú okolo 

znaku Zeme 

sústredené figúrky v 

podobe ľudí 

červenej, žltej, 

modrej, bielej a 

čiernej farby. → 

 

Čaute! Zase sa 
vidíme. Dúfam, 
že kvízy správne                   
vypĺňate a 
neplytvate tak 
mojou 
námahou. Ak ste 
si prečítali text, 
kvíz čaká len na 
vás! 
Ahooooooooojt
e, vaša Kvíz-
Vierka!  

 1. Zvyčajne sa oslavuje MDD:  
    a)    1. júla                        P  
    b)    1. júna                      U 
2. História tohto sviatku siaha do 50. rokov: 
    a)    20. storočia              Ž   
    b)    21. storočia            O  
3. Konferencia, na ktorej vznikla myšlienka vymedziť pre deti ich deň, bola v: 
    a)   Žemeve                     Z   
    b)   Ženeve                      I 
4. Na konferencii boli zástupcovia: 
    a)    54 krajín                  T  
    b)    53 krajín                  R 
5. Prvýkrát bol MDD oslavovaný v:  
   a)   San Franciscu           E   
   b)   Los Angeles              I  
                                                                     __________ si svoje detstvo!  
 

Jankova mama sa pýta pani 

učiteľky:  

„Prečo môj syn dostal zo 

zemepisu päťku?” 

Pani učiteľka odpovie: „Lebo 

hľadal Rimavskú Sobotu v 

kalendári!” Text: Samuel Kollár 3.B  → 
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Danubiana 

Skvelý nápad na výlet je Danubiana. Každý rok tam cestujem 

loďou. Teraz sme museli kvôli covidu autom, čo bola veľká 

škoda, lebo plavba má svoje čaro.  

V tomto múzeu moderného umenia sa uskutočňuje veľa výstav. 

Cez víkend ma zaujala grafická výstava od Albína Brunovského. 

A ako vždy, aj teraz som sa bol pozrieť na sošku malého 

sadrového mužíka s veľmi zaujímavým a exotickým menom. Je 

naozaj coolový a podľa mňa by sa s ním mal každý zoznámiť aj 

osobne.  

Určite si choďte pozrieť aj sochársky park obkolesený Dunajom. 

Pre tých, ktorí navyše obľubujú koláčiky a radi si posedia v 

kaviarni s umeleckým duchom je Danubiana ideálnym 

víkendovým kultúrnym zážitkom. Text a foto: Oliver Bednárik 4.C 

 

↓Text: Renáta Mrugová 4.A  

1. Alica blúdi čarovným lesom už niekoľko dní. Zrazu narazí na leva a jednorožca a chce zistiť, aký 

je deň. Lev klame vždy v pondelok, utorok a v stredu. Jednorožec vo štvrtok, piatok a v sobotu. 

Lev jej povie: „Včera som klamal.“ Jednorožec dodá: „Aj ja.“ Aký je teda deň? 

 

2. Jedno kráľovstvo bolo s okolitým svetom spojené len jediným mostom. Ten strážili vojaci, ktorí 

z kráľovstva nepustili nikoho, kto sa snažil utiecť a každého, kto chcel do kráľovstva vojsť, 

poslali po moste späť. Stráže mali počas dňa len jedinú päťminútovú prestávku, počas ktorej na 

moste nehliadkovali. Prechod cez most trvá presne 8 minút. Jednej žene sa ale podarilo z 

kráľovstva po moste utiecť. Ako to urobila? 

 

3. Na rodinnej oslave sa stretli starý otec, stará mama, dvaja otcovia, dve mamy, štyri deti, tri 

vnúčatá, brat, dve sestry, dvaja synovia, dve dcéry, svokor a svokra. Dokážete určiť, ako je 

možné, že na oslave bolo len 7 ľudí?  (Správne odpovede nájdeš na poslednej strane.) 
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Text: Hana Vincze 6.C 

1. Papier – kôš je modrej farby 

Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové 

obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný 

papier. Ale NEPATRÍ SEM: mokrý, špinavý a dokonca ani mastný papier! 

 
2. Plasty – kôš je žltej farby 

Patria sem: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové 

vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov 

a kozmetiky. Nepatria sem: mastné obaly so zvyškami potravín, obaly z nebezpečných látok ako napr. 

motorové oleje, farby a pod. 

 
3. Sklo – kôš zelenej farby  

Patria sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové 

sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod. NEPATRIA SEM: 

porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV  obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo 

technické druhy skla.  

 
4. Kovy – kôš červenej farby 

Patria sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. 

NEPATRIA SEM: kovové obaly kombinované s iným materiálom (napr. tuby z krémov a pást), mäkké 

vrecúška (napr. z kávy), kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, nadrozmerný kovový 

odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov. 

 
5. Bioodpad – kôš hnedej farby 

Patria sem: šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný 

odpad. NEPATRIA SEM: popol, stavebný odpad a pod. 
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apagáje sú obľúbené farebné zvieratká, ktoré sa nachádzajú po celom svete. Tie, ktoré pochádzajú 

z Južnej Ameriky, Strednej Ameriky a Mexika sa nazývajú papagájmi Nového sveta, zatiaľ čo tie z 

Ázie, Afriky a Austrálie sú papagájmi Starého sveta. Dnes je na svete viac ako 300 druhov. Bohužiaľ, 

niektoré z nich sú ohrozené. Medzi papagáje patria napriklad ary, klinochvosty, korely, kakadu, lori 

a papagájce. Papagáje sa prevažne stravujú rôznymi semenami, orechmi, plodmi, nektármi a 

kvetmi. Papagáje majú na rozdiel od človeka veľmi málo chuťových pohárikov. Kým človek ich má asi 9000, 

tak papagáje asi len 350. Z toho vyplýva, že o chuti toho veľa nevedia. O korelách je všeobecne známe, že 

nerozoznajú sladkú chuť a nie je žiadnou novinkou, že papagáje nerozoznajú ani ostrú príchuť. Papagáje sú 

jediné vtáky, ktoré dokážu jesť nohami. A zaujímavé je, že uprednostňujú jednu nohu a  rovnako ako my 

ľudia, aj ony sú buď praváci, alebo ľaváci.  

 

Vo voľnej prírode imitujú iných členov svojho kŕdľa, čo im umožňuje komunikovať o dôležitých veciach, ako 

je jedlo či v prípade, keď im hrozí nebezpečenstvo. Dokážu tiež napodobniť iné zvieratá, ktoré ich ohrozujú, 

a tak sa vedia ochrániť pred predátormi. V domácnosti, ako iste viete, dokážu napodobniť aj ľudskú reč. A 

najlepšie to ide africkým papagájom. Jeden z tohto druhu mal slovnú zásobu až 100 slov. Najväčší papagáj 

na svete je Kakapo, ktorý môže mať viac ako 60 centimetrov. A je tiež jediným druhom, ktorý nemôže lietať. 

↑ Text: Hana Bolfová 3.B 

Bludisko: Tereza Haladová 3.B 
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Stromy nepoznajú internet ani telefón. Napriek tomu sú navzájom 
spojené, a nielen koreňmi. V pôde pod lístím sa usadili živočíchy, ktoré 
im pomáhajú. Sú to huby.  

Niektoré huby so stromami radi spolupracujú. Pomáhajú stromom 
posielať správy. Keď nejaký strom chce povedať inému stromu niečo 
dôležité, pošle cez korene tekutinu. Huba obkrútila okolo koreňov 
mäkké pletivo – vyzerá ako vata. Huba takto preberie správu od stromu 
a cez jemné vlákna ju pošle ďalej. Tieto vlákna popretkávajú celú plochu 
lesnej pôdy a spájajú stromy navzájom. Všetci teda počujú, čo strom 
hovorí. 

Huby však neponúkajú svoj internet zadarmo. Podobne ako tvoj internet 
doma niečo stojí, aj stromy zaň musia platiť. V lese však neexistujú 

peniaze, ale niečo podobné, a to cukor. Za cukrom sa všetci idú zdivieť. 
Potrebujú ho na rast. Stromy si sladkosti vyrábajú samy pomocou listov a slnečného svetla.  

Huby vyžadujú od stromov až tretinu cukru z toho, čo stromy samy vyrobia. A to je veľmi veľa. Ale pretože 
stromy by bez internetu nemali ani potuchy, že im hrozí nebezpečenstvo, platia bez váhania. 

Hubový internet neprenáša len správy, ale aj cukor. Ak chce nejaký strom pomôcť inému stromu, pošle mu 
porciu sladkostí. Huba však nerobí vždy, čo by mala. Niekedy pošle časť sladkostí inému druhu stromov. To 
sa stromom nepáči, lebo v lese si navzájom pomáhajú iba stromy rovnakého druhu. 

 

 

 

 

 

 

 

Čo myslíte: Aké dlhé sú jemné biele nitky huby obsiahnuté 

v jednej čajovej lyžičke lesnej pôdy? 

a) jeden centimeter 

b) viac ako meter 

c) viac ako kilometer 

 

Ak sa vám tento článok páčil, skúste si v kníhkupectve vyhľadať knihu 

od spisovateľa Petra Wohllebena s názvom „Počuješ rozprávať 

stromy?“. Nájdete v nej nielen tieto zaujímavosti, ale aj mnoho 

ďalších, takisto zaujímavých informácií.  

 

Učiteľka napíše na 
tabuľu: 2+2= 
„Aký je výsledok?” 
pýta sa Jožky. 
„Vyrovnaný zápas!”  
 

Text a foto: Dominik Križan 3.B 

Vtip: Samuel Kollár 3.B ↓ 
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1. Na výrobu náramku budeš 

potrebovať 2 bavlnky dvoch 

rôznych farieb a nožnice.  

 

2.  Odstrihni si z nich 3 kusy jednej 

farby a 4 kusy druhej vo veľkosti 

60 cm pre dieťa a 70 cm pre 

dospelého.  

 

3.  Prelož 7 rovnako dlhých 

bavlniek na polovicu a na konci, 

kde nie je slučka, urob uzol.  

 

4.  Pri uzlíku uviaž kúsok bavlnky, 

ktorú priviažeš o stolík, stoličku...  

 

 

5.  Navleč si ich na prsty. Jednu 

farbu na ľavú a druhú farbu na 

pravú ruku.  

 

 
 

6.  Voľný malíček na pravej ruke si 

zoberie bavlnku od ľavého 

ukazováka.  

 

 
 

7.  Potom si prsty presuňte tak, 

aby bol malíček voľný.  

 

 

 

8.  Potom voľný malíček berie 

zasa z druhej ruky od ukazováka. 

Tento krok opakujem až do konca 

 

 

 

9.  Treba ho raz za čas zaťahovať. 

Na náramky si môžete navliecť aj 

mušle, dierkované kamienky... 

 

 
Text a foto: Tereza Haladová 3.B 
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pani zástupkyňou pre ŠKD pri ZŠ s MŠ Za kasárňou 2 

 

1. Na našej škole pôsobíte ako pani zástupkyňa pre školský klub a zároveň sociálny pedagóg. Čo je 

vašou každodennou pracovnou náplňou?    

Mojou každodennou pracovnou náplňou je vedenie školského klubu detí. Organizácia, dokumentácia, 

podujatia a podobne. Tiež mám každý rok triedu v ŠKD, tento rok prváčikov. Veľmi rada organizujem 

prednášky a preventívne stretnutia. Rada sa podieľam na estetizácii školy a úprave jej areálu. 

Zbožňujem mimoškolskú pedagogiku, zážitkové učenie a rada organizujem s tým spojené aktivity. Som 

súčasťou podporného tímu, pracujem s deťmi ako skupinou a aj individuálne. Vždy pomôžem tam, kde 

treba. Taktiež učím etickú výchovu a pracujem na rôznych školských projektoch.   

2. Aký vplyv malo podľa vás dištančné vzdelávanie na správanie alebo schopnosti žiakov? Zmenili sa 

v niečom? Vrátili sa iní?   

Deti prvého stupňa sa do školy veľmi tešili a rýchlo nabehli na život, na aký boli zvyknutí pred dištančným 

vzdelávaním. Z môjho pohľadu sa deti nezmenili. Čo sa týka druhého stupňa, návrat bol po dlhej dobe, 

postupne nabiehali na bežný režim. Prínosný bol mesačný adaptačný program, kde mali možnosť okrem 

aktivít, hovoriť individuálne aj skupinovo o svojich pocitoch a prežívaní. Zmenili sa fyzicky – vyrástli.   

3. Čo sa vám páči na našej škole?   

Mne sa naša škola páči ako celok. Budovy, areál, umiestnenie, dietky, rodičia a kolegovci. Pôsobím v nej od 

školského roku 1998/99. Mám k nej vybudovaný skutočne hlboký vzťah, pretože je to nie len moja práca, no 

i záľuba. Škola prechádza rôznymi prerodmi a zmenami. Vládne tu príjemná atmosféra a radosť.  

 

Rozhovor ..................................... s Petrou Kickovou  
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4. Ako trávite svoj voľný čas? Máte nejaké koníčky, prípadne záľuby?   

Voľný čas rada trávim v prírode, len tak sa túlam po milovanom Slovensku, najmä strednom, rada 

hubárčim, turistikujem, robím sezónne športy ako lyžovanie, rýchlochôdza, plávanie, cyklistika. Milujem 

prácu v záhrade, sadenie, rýľovanie, strihanie kríkov a zbieranie úrody. 😊 A zaváranie 

všelijakých mňamiek. Veľmi rada aj periem, varím a pečiem. Mojim koníčkom je spev. Venujem sa mu od 

svojich šiestich rokov, vlastne takmer celý život, ak nepočítam šestnásťročný výpadok – materstvo. Rada 

spievam operné árie a v minulosti to boli country piesne s gitarou.   

5. Máte nejaké obľúbené miesto v našej krajine, ktoré rada navštevujete alebo sa tam rada vraciate?   

Milujem Slovensko ako kraj. Mám rada lúky na jar, skaly, jesenné hory, aj zasnežené zjazdovky či oddych pri 

vode. Konkrétne miesto nemám.   

6. Keby ste si mohli vyskladať svoj obľúbený jedálniček z ponuky našej školskej jedálne, aké „menu" 

by to mohlo byť?   

Ja ľúbim jedlo ako také, bolo by to niečo sa slaninkou, klobáskou a mäsom.  

7. Aké je vaše obľúbené ovocie alebo zelenina?   

Mám rada naše sezónne ovocie, najradšej to, čo si odtrhnem zo stromu. Najviac asi jablká.  

8. Čo by ste touto cestou – jednou vetou – odkázali našim žiakom a ich učiteľom?   

Nech sa stále radi a s úsmevom stretávame v našej školičke a nech sa venujú tomu, čo ich baví.   

Rozhovor pripravili: Hana Vincze a Diana Cibulková z 6.C 

 

 

 

Recenzia ..................................... I K A B O G 

Túto krásnu detskú knižku som si sama veľmi 

obľúbila. Napísala ju známa spisovateľka, ktorú 

iste všetci poznáte: J.K. Rowlingová. Ak vám to 

meno nič nehovorí, tak vám napoviem, že je to 

autorka, ktorá napísala Harryho Pottera. Kniha 

IKABOG je o sile pravdy a o kráse priateľstva. Je 

o odvahe a ľuďoch, ktorí asi nepoznajú 

príslovie: „Lož má krátke nohy”. Príbeh je o 

niekoľkých priateľoch a príšere, ktorá najprv 

existovala iba v predstavivosti niektorých ľudí 

(ktorých iní považovali za bláznov), až kým sa 

naozaj neobjavila. Knihu dopĺňajú originálne 

detské ilustrácie. Tak ja už vám ďalej nejdem 

prezrádzať a prajem vám pekné čítanie. 😊  

Text: Renáta Mrugová 4.A 
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(Ak zakrúžkuješ správne písmenká, dozvieš sa odpoveď.) 

 

1. Ktoré z týchto jedál nie je slovenské?                                                                           5. Kde vynašli hamburgre? 

A) granadir                                                                                                                              A) Hamburg 

B) paradajková polievka                                                                                                       B) U.S.A. 

C) trdelník                                                                                                                               C) Anglicko 

2. Ako sa volá cukrovinka na obrázku A?                                                                       6. Ktorú rybu najviac jeme? 

A) Marshmallow                                                                                                                        Y) šťuka 

B) Marshmello                                                                                                                  Z) losos 

C) Marschmellow                                                                                                             Ž) kapor  

3. Čo je zobrazené na obrázku B?                                                                                7. Čím sa obaľuje suši? 

K) špenát                                                                                                                           A) jedlý papier 

L) rukola                                                                                                                                 Á) morské riasy 

M) kapusta drobná                                                                                                               B) nakladaný šalát v omáčke 

4. Koľko druhov údenín majú Nemci?                                                                             8. Aká zmrzlina je najobľúbenejšia? 

K) 150                                                                                                                                      L) vanilková 

L) 1500                                                                                                                                   M) malinová 

M) 1050                                                                                                                                  N) čokoládová 

   

Pochádza z Nepálu, Indie, Bangladéša, Pakistanu a Srí Lanky. Kvety majú bielu až 

fialovú farbu a rovnako tmavofialové až čierne sú jeho chutné dužinaté plody. 

Čo je to?    _   _   _   _   _   _   _   _ 

 

 
Katka sa pýta mamy: „Mami, čo to máš v bruchu?“ 

Mama odpovedá: „Bábätko.“ 
„A máš to bábätko rada?" pokračuje Katka.   
„Jasná vec!“ začuduje sa mama.  
Katka pohoršene skočí mame do reči: „A prečo si ho teda zjedla?!“  

 
Janko príde domov a povie mamke:  

„Ahoj mami, chceš počuť vtip?“ 

„Áno, Janko,“ odpovie mama.  

„Vtip,“ sucho zahlási synček.  

 

A 

B 

Text: Hana Vincze a Diana Cibulková 6.C 

 Text: Samuel Kollár ↓ 
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Text a grafická úprava: Dávid Gašparovič 5.D 

 

POSTUP : 
 

POTREBUJEME : 

• limetka 
• sóda 
• mäta 
• cukor 

POSTUP : 

1.  Limetku nakrájame na osminky, vložíme do pohára a pridáme cukor.  
2.  Pomocou tĺčika stlačíme limetky, aby pustili šťavu.  
3.  Pridáme mätu. Ešte raz potlačíme, aby aj mäta pustila arómu. 
4.  Dolejeme sódou a poriadne pomiešame.  
5.  Nakoniec dozdobíme mätou alebo limetkou. 
 

1.  Do pohára pridáme ľubovoľné množstvo kociek ľadu a medzi tým si urobíme kávu. 
Pre deti odporúčam 1-3 čajové lyžičky instantného nápoja Caro zaliať 2 dl vriacej vody.  
2.  Asi do polovice pohára nalejeme kávu/Caro a potom pridáme mlieko. Vrch nápoja 
môžeme ozdobiť šľahačkou. Osladíme cukrom podľa potreby a máme HOTOVO! 

POTREBUJEME : 
 

• MOJITO • 

•  ICE  •  
•  COFFEE  • 

• káva/Caro 

• ľad 

• mlieko 
• šľahačka 
• cukor 
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Malý detektív Charles 

                                                                                                     Text: Renáta Mrugová 4.A • Foto: Hana Hollá 4.A 

eviem ako vy, ale v niektorých chvíľach by som chcela vedieť, čo si myslia iní ľudia alebo zvieratá. 

Napríklad, keď som pozorovala psa, prišlo mi na um, na čo asi teraz myslí. Chlapec, o ktorom píšem, 

takú schopnosť mal. 

 Písal sa rok 2003 a malý chlapec menom Charles sa 

chystal do školy. Bol iný ako ostatné deti. Bol omnoho 

bystrejší a vedel nahliadnuť do mysle druhých. Túto 

schopnosť však nezdieľal s rodinou ani priateľmi. Priateľov 

ani nemal.   

 Nastal prvý školský deň a malý Charles sa vydal 

cestou sám. Trasu poznal ako vlastné topánky, lebo si ju 

s mamou trénoval cez prázdniny. Všetky deti tam boli 

s rodičmi. Malý chlapček však sprievod nepotreboval. Našiel 

triedu, do ktorej ho pridelili a bez strachu vstúpil. Prvý 

školský deň ubehol veľmi rýchlo. Pre Charlieho to bol iba 

obyčajný, bezvýznamný deň v jeho tajuplnom živote. Keď sa 

vrátil domov, zo zvyku si išiel čítať. Čítal si knižku ktorú 

pravdepodobne všetci poznáme. „Sherlock Holmes“. 

Sherlock bol odjakživa jeho vzorom. 

 Druhý týždeň v škole sa začal konfliktom. Hneď čo prišiel do triedy, zbadal deti otočené chrbtom. Hádali 

sa. Podišiel bližšie a videl blonďavé dievča a tmavovlasého kučeravého chlapca, ktorí na seba kričali. Dievča sa 

volalo Ellie a chlapec Mike. Ako zistil, Ellie stratila svoj denník a Mika obviňovala, že jej ho ukradol on. Myslela 

si to, lebo sa jej neustále pýtal, čo tam má napísané. Charles mal príležitosť využiť svoju nadprirodzenú 

schopnosť. Privrel oči, sústredil sa a nakukol do Mikovej mysle... Nie... Mike to nebol. Denník neukradol a ani 

na to len nepomyslel. Nahliadol teda do mysle iných spolužiakov. Zatiaľ čo sa Ellie a Mike škriepili, on hľadal 

páchateľa. Po pár minútach prišiel na to, že vinníkom je spolužiačka menom Sandra. Malý detektív náhle 

vykríkol: „Bola to Sandra!“ Všetci sa k nemu otočili a nechápavo naňho zízali. Povedal, že vraj bola zvedavá 

a spolužiačke Ellie závidela jej bujnú fantáziu a chcela mať nejaký nápad na sľúbenú slohovú prácu. Sandra sa 

bránila, no Charles mal príliš dobré a pravdivé argumenty. Nakoniec sa Sandra priznala a Ellie denník vrátila. 

Za tento čin bola Ellie Charlesovi veľmi vďačná a odvtedy boli aj s Mikom nerozlučná trojka.  

 Čo myslíte vy? Využije v budúcnosti Charlie svoje schopnosti a stane sa detektívom ako Sherlock? 

 

N 

Leto sa už začína, 

hurá, bude zmrzlina! 

Dva mesiace voľna 

budú, 

dúfam, že nezažijem 

nudu. 

 

S kamarátmi pôjdem do 

kina, 

čaká ma popcorn a čokyna. 

Potápačské okuliare dám si 

hneď 

A preplávam celý svet. 

 

Ráno dlho spím, 

keďže do školy ísť 

nemusím! 

Pôjdem sa pozrieť do 

sadu, 

či netreba poliať úrodu. 

 

Leto 
Báseň: Hana Bolfová 3.B  
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  1                      

   2                 

    3               

      4                

  5                    

     6             

 7                     

  8                  

    9                  

 10                       

                
11                        

     12                  

  13                    

                

  14                    

     15              

                

     16              

                

    17                

   18                 

      19              

  20                    

    21               

    22               

1 Večer, keď si ľahnem do postele, rodičia mi čítajú ..... . 
2 Umelý človek iným slovom.     
3 Dáva nám mliečko a robí „mé".     
4 Živočíchy, rastlinstvo tvoria ..... .   
5 Priateľ iným slovom.       
6 Rozprestrie krásny veľký chvost.    
7 Koník má na kopyte ..... .     
8 Chodíme do nej každý pracovný deň.   
9 Má heslo „Pomáhať a chrániť" (telefónne číslo 158) 

10 Rada hryzká oriešky a skáče z konára na konár.  
11 Krajina, v ktorej žijem.        
12 Príjemne nás osvieži počas horúčav.    
13 ..... zjedla deda, povedala na medveďa.   
14 Človek, ktorý šikanuje.        
15 Jeden z rodičov.         
16 Pijem ju každý deň.        
17 Malý šašo sa volá ..... .      
18 Píšem do neho diktát.       
19 Čítame z nej.        
20 Jedlo medzi raňajkami a obedom.    
21 Koč ťahajú ..... .        
22 Keď na mňa svieti slnko, stojí vždy pri mne.  

 

← Krížovka k téme „Šikana“ zo str. 3 

← Vytvorila: A.V. Benianová 

Korona, korona 
 

Po svete dnes zlá správa letí,  
no tak, nebojte sa deti! 
Korona vám nemusí spraviť vôbec nič, 
no nestačí na ňu zobrať len bič. 
 
Rúška, ruky, rozostupy dodržiavaj každý 
deň! 
Inak,  korona tu bude aj cez jeseň. 
 
Keď ťa niečo bolí, nechoď do školy! 
Radšej k doktorovi choď. 
A nie na dovolenkovú loď. 
 
Vysoké čísla zle je, zle je! 
Radšej máme nízke!  
Hurá, už sa to deje! 

Napísala: Hana Bolfová 3.B 

Učiteľka v škole hovorí žiakom:  

„Utvorte vetu so slovom Yeti.”  

Marienka:  

„Yeti je veľký snežný muž.”  

Janko:  

„Yeti žije v horách.”  

Móric: „Yeti zima?” Text: S. Kollár 3.B 

 

Vytvorila: Diana Cibulková 6.C 



 

 

 

 

 

 

 

 

Viete, kto je špičkový nájomný lovec z 

planéty Kamino so špeciálnym 

Mandalorian brnením z vesmírnej ságy 

Hviezdnych vojen?  

Keď vyplníte krížovku, tak to zistíte. 

 
 

  1.          

  2.          

  3.          

4.            

   5.         

  6.          

7.            

8.            

 

1. 2. 3. 

4. 

5. 6. 7. 

8. 

Vymyslel a zostavil: Matúš Hál 3.B ↓ 

 Chuck Norris našiel domovskú stránku bezdomovcov. 

 Chuck Norris ti vyplatí 50 € v 100 eurových bankovkách. 

 Chuck Norris chráni dáždnik pred dažďom. 

 Chuck Norris sfúkne sfúknutú sviečku. 

 Chuck Norris si napľuje do úst. 

 
 

Chuck Norris raz nastúpil na nesprávny vlak,  
ten sa potom vykoľajil na správnu trať. 
 

Chuck Norris je už dávno po smrti,  

ale smrť sa mu to bojí povedať. 

 

Viete čo sa stane,  

keď príde Chuck Norris do neba? 

V momente je to peklo. 

 

Správne odpovede zo strany 7 

1.  Keďže v nedeľu hovoria obaja pravdu, tento deň to byť 

nemôže (lev tvrdí, že včera klamal, ale v sobotu neklame). 

Jedna z postáv teda musí klamať. Správnou odpoveďou je 

teda štvrtok. Včera, teda v stredu, lev skutočne klamal. 

Keďže jednorožec klame vo štvrtok, môže povedať, že 

včera klamal, pretože v stredu hovorí vždy pravdu. 

2. Kým mali stráže prestávku, žena sa rýchlo vydala 

mostom a nikto teda nevedel, že kráľovstvo opustila. 

Vedela však, že na druhú stranu mosta za 5 minút neprejde 

(keďže cesta trvala 8 minút), a preto sa v polovici mosta 

otočila a zamierila späť ku kráľovstvu. Keď sa stráže 

vrátili z prestávky a uvideli ženu prichádzajúcu po moste, 

okamžite ju poslali preč do susediaceho kráľovstva podľa 

ich zákona. A tak sa žene podarilo ujsť. 

3.  Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že na oslave musela 

byť kopa ľudí, v skutočnosti ich bolo len sedem. Celé 

rodinné stretnutie pozostávalo z troch detí, súrodencov – 

dvoch dievčat a jedného chlapca. Zostava pokračuje ich 

rodičmi a rodičmi otca súrodencov. 

 

← Text a vtipy: Samuel Kollár 3.B 

↓↓ 

Syn pračloveka donesie zo školy 

vysvedčenie. Otec ho číta a hovorí: 

„To, že si prepadol z lovu, to 

chápem, veď si malý. Ale to, že si 

prepadol z dejepisu, ktorý má dve 

strany, to je hanba!” 

 

Učiteľka rozdáva žiakom vysvedčenie.  

Ivko sa naň pozrie a zahlási: 

„Jój, pani učiteľka, veru neurobíte mojej mamine 

radosť.” 

„Tak ako dopadlo vysvedčenie?” pýta sa babička.   

„Samé jednotky!” s pýchou odpovie Móricko.   

„No to si sa musel celý rok pilne učiť, že?”  

„Ale kdeže celý rok, len chvíľku, než som sa ho 

naučil poriadne sfalšovať.” 

 


