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S knižnými úlovkami

Knihomoli
si vychutnali Bibliotéku

Jediný knižný veľtrh na Slovensku – Bibliotéka – otvoril svoje brány dokorán a my sme
s radosťou vstúpili.
Papierový svet plný príbehov deckám nie je
cudzí, teda aspoň zopár takých sa nájde. A hoci
ich nie je veľa, tešíme sa aj z toho mála. Každý
si z Bibliotéky niečo odniesol – knižku pre seba
alebo darček k blížiacim sa Vianociam. Už vo
vlaku počas cesty naspäť sme v knižkách listovali a s pôžitkom sme ich ovoniavali. ...pretože
vôňa novej knihy je nenapodobiteľná a nezameniteľná.
Návštevníkov na Bibliotéke bolo veľa, chvíľami
sa nám zdalo, že až príliš, ale aj napriek tomu
deckám neschádzal úsmev z tváre. Boli predsa
vo svojom živle – medzi knihami. A boli skvelé!
Hor sa do čítania, knihomoli!
HD
V nových knihách listovali už vo vlaku

Krásne
sviatky
všetkým
Na adventnom kalendári sa otvára
posledné okienko. Je na ňom číslo 24.
Takmer s bázňou siaham na papierový oblôčik. Naťahujem chvíľu, prstom
prechádzam po jeho okrajoch. Svet sa
zrazu scvrkol, zmenšil sa a zmizol, roztopil sa ako snehová vločka na dani.
Ostalo len to posledné okienko...
Mám? Nemám? Zvedavosť sa mieša s
akýmsi zvláštnym nevysvetliteľným
podvedomým strachom. Čo ak bude
prázdne?
S jemným puknutím sa vrátka sa prelomili. Oči sa zaleskli a srdce rozžiarilo.
Nie, nie je tam čokoládka. Je tam niečo
lepšie. Krajšie. Sladšie.
Je tam láska, ktorá nám na zem poslala
Božie dieťa. Čo viac sme mohli dostať?
Nech sú aj Vaše sviatky naplnené pokojom, radosťou, láskou a vzájomnou
blízkosťou. Nech nehrajú prím darčeky, ale čistý ľudský cit. Nech ste s tými,
ktorých máte radi a nech Vás toho vianočné kúzlo sprevádza počas celého
ďalšieho roka.
Požehnané vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku želá ZŠ s MŠ
Jaslovské Bohunice.
HD
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O b l o h a plná š a rka nov

Všetci spolu

J

eseň má tvár šarkana. Krásne farebného,
usmiateho, s dlhokánskym chvostom.

nad zemou, dlhými chvostmi písali po oblohe
jeseni farebné odkazy.

Októbrové počasie bolo ako vystrihnuté zo
žurnálu, nádherne slnečné! Nedalo sa ho nevyužiť na šarkaniádu. Dobrý vietor rozohnal
rannú hmlu a odhalil belasú oblohu. Šarkany
všetkých možných tvarov a veľkostí sa vznášali

Decká behali, snažili sa, aby ten ich krásavec
vydržal vo vzduchu čo najdlhšie alebo vyletel
čo najvyššie. Veď sa súťažilo. A ak mal šarkan
navyše najdlhší chvost, tak bola výhra istá.
Hod balónom sa zdá ako celkom ľahká discip-

Súťaž o najdlší chvost

Zaslúžené odmeny

Hod balónikom

Šarkany, do vzduchu!

lína. No skrotiť ľahký balón je viac ako ťažké.
Šarkaniáda zaplnila nebo nielen šarkanmi, ale
aj detským smiechom a radosťou. Vznášali sa
celkom bezstarostne a októbrový vietor ich odnášal kamsi veľmi, veľmi ďaleko.
HD

Lienka
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Deviatakom sa prednáška veľmi páčila

Aby raz vedeli pomôcť

V

rážka, je celosvetovo treťou najčastejšou príčinou úmrtí? Vzniká v
dôsledku upchatia mozgovej cievy krvnou zrazeninou. Približne 80%
pacientov má aspoň jeden z troch príznakov: porucha reči, ochrnutie
končatín, pokles ústneho kútika. Naši deviataci to už vedia.

Vedeli ste, že mozgová mŕtvica, ľudovo nazývaná aj mozgová po-

Prednáška bola super. Otázok v následnej diskusii padlo neúrekom
– vážnych, aj vtipných a úsmevných. Svoje spravil aj mimoriadne pozitívny prístup pána doktora. Ďakujeme!
HD

rámci projektu SME v ŠKOLE absolvovali deviataci zaujímavú prednášku s MUDr. Petríkom. Hlavnou témou bola cievna mozgová príhoda. Väčšina ľudí sa asi opýta, načo im to je,
veď sú to ešte len decká. Ale rozpoznať príznaky cievnej mozgovej
príhody a vedieť, čo robiť ďalej, je mimoriadne dôležité bez ohľadu
na vek. Pomôcť môže naozaj aj dieťa. Mozgová príhoda prichádza
nečakane, ale nie bez varovania.

KOMPARO

Slovenčina dala zabrať viac ako matematika

V apríli sa všetci deviataci zúčastnia na celoštátnom Testovaní 9. Pre každého jedného
z nich bude výsledok veľmi dôležitý, stredné
školy totiž naň prihliadajú v prijímacom konaní.
Každý chce obstáť čo najlepšie, a preto je dobré, aby mali žiaci s podobnými testami skúsenosti. V cvičnom testovaní KOMPARO tak
majú možnosť vyskúšať si testy podobné tým,
ktoré ich čakajú na Testovaní 9.
KOMPARO je dobrovoľné, no každoročne sa
zapájajú všetci deviataci, pretože vyhodnotenie KOMPARA prináša podrobné informácie
o výsledkoch jednotlivých žiakov a tiež v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska. Učiteľ, žiak i rodič sa dozvie, ktoré úlohy dieťaťu
robia problém a čo si treba ešte zopakovať.
Testovanie z matematiky, slovenského jazyka,
všeobecných študijných predpokladov a fyziky absolvovali aj tohtoroční ôsmaci. Deviataci
mali test z matematiky a slovenčiny.
Nielen pre žiakov môže byť toto testovanie prínosom. Pre školu predstavuje užitočnú spätnú
väzbu.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať rodičovskej rade, ktorá finančne podporila naše zapojenie sa do KOMPARA.
Výsledky budeme poznať v druhej polovici decembra.
HD

Deviataci majú cvičné testovanie za sebou.
V apríli už pôjde o veľa.
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Siedmaci pri Pribinovi

Pred Diecéznym múzeom

Corgoňovi sme pošúchali palec, vraj to plní želania

Lienka

Siedmaci hľadali
poklad v Nitre
Siedmaci vymenili hodiny dejepisu v škole za zaujímavú prehliadku krásnej starobylej Nitry. Zábavnou formou prešli celou históriou od Veľkej Moravy a jej panovníkov cez život a dielo svätého
Konštantína – Cyrila a Metoda. Informácie žiaci dostávali zábavnou a nenútenou formou, neustále museli byť v strehu, pozorne
počúvať, pretože počas celej prehliadky spolu so sprievodkyňou
riešili úlohy, ktoré ich mali priviesť k vytúženému pokladu.
Za dve hodiny absolvovali žiaci prehliadku Nitrianskeho Horného
mesta s Pribinovým námestím, Katedrály svätého Emeráma a napokon navštívili Diecézne múzeum.
Odmenou pre žiakov nebola len sladkosť, ale predovšetkým množstvo zaujímavých informácií, ktoré v spojení s prehliadkou majú
oveľa väčšiu váhu.
HD

Pomaly sa blížime k pokladu

Lienka
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Kuk
do sveta
malého
veľkého
atómu

J

e taký malý, že ho ani nevidíme. Ale
skrýva v sebe takú silu, že si to dokážeme len veľmi ťažko predstaviť.
Atóm.
Čo by sme kameňom dohodili, máme tu
atómovú elektráreň. A čo sa skrýva za jej
múrmi, čo sa to tam vlastne deje a načo
taká elektráreň vlastne slúži, na to sa so
zvedavosťou sebe vlastnou vybrali pozrieť
naši prvostupniari.
Takéto učenie je určite lepšie a zaujímavejšie ako to v laviciach.
HD

Zaujímavé!

Fázy Mesiaca
chutne a hravo

Dievčatá sa nedali zahanbiť

Takú geografiu by sme brali všetci

Ako sa dá učiť hravo, a dokonca aj chutne, sa
presvedčili žiaci piateho ročníka na geografii
pri téme Fázy Mesiaca. Pomocou keksov, výkresu a obrázku Zeme si vytvorili jednoduchý
model, pri ktorom si utvrdili, ako to s fázami
Mesiaca naozaj je.
Povestná čerešnička na torte bola tentokrát vo
forme nepoužitých keksov.
Mňam!
Mgr. Ondrej Macháč

Úsmev, prosím!
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Súťažilo sa o najkrajšiu tekvicu

V e č e r st rašidiel

O

d detstva nás strašia bubákmi, čertmi a kadejakými mátohami. Poznáme to asi všetci.
A tak sme sa rozhodli pozrieť týmto mátohám na zúbok! Čoho sa to vlastne bojíme?
Nie je ten strach náhodou len v našej hlave?
Pozvaní boli všetci, veľkí aj malí, deti aj dospelí. Školský areál sa premenil na strašidelnú krajinu. Pod stromami sa blikotavo mihali svetielka vo vyrezaných svetlonosoch, nad
hlavami sa vznášali duchovia, z truhly vstávala mŕtvola, v strašidelnom tuneli človek
nevedel, čo a odkiaľ na neho vyskočí. Kost-

Poďme sa báť!

livci s kosami vyliezali z tmy a nehlučne sa
približovali k nič netušiacim návštevníkom.
Pre všetkých, ktorí prešli strastiplnou strašidelnou cestou, bola pripravená projekcia a
pohostenie.
Nasledoval pochod s lampášmi, strašidelný
kvíz a po ňom diskotéka.
Celý tento deň sa niesol v znamení strašidiel.
Decká aj učitelia boli od rána v strašidelných kostýmoch, s pomaľovanými tvárami...
Pohľad na podaktorých naozaj vyvolával
zimomriavky. Popoludní sa vyrezávali tekvice. Bolo ťažké vybrať tú najkrajšiu, pretože

Všetko sa chystá na večer

všetky boli perfektné. Medzitým sa chystalo
všetko na večer. Po zotmení to malo vypuknúť...
Nevedeli sme, koľko ľudí príde, pretože akcia sa konala prvý krát. Boli sme veľmi milo
prekvapení velikánskou účasťou! Rodičia i
deti boli zvedaví, nedočkaví a snáď aj milo
prekvapení. Mnohí nešetrili slovami chvály.
Odchádzali sme neskoro večer unavení, ale
veľmi, veľmi spokojní.
Deckám sa páčilo, zažili niečo nové, perfektné, mali kopec zážitkov, a o to predsa išlo.
HD

Lienka
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Popoludňajšie vyrezávanie tekvíc

Pani riaditeľka zobrala výzvu vážne a tiež mala kostým.
S úsmevom zapózovala.

Niektoré masky boli naozaj strašidelné

Niektorí mali odvahu ľahnúť si do rakvy
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Naše najobľúbenejšie sviatky

U

ž len párkrát sa vyspíme a sú tu!
Očakávané čarovné Vianoce...
Od detstva v nás zostáva to príjemné teplo, ktoré sa rozhostí všade naokolo len
raz v roku. Zrazu dobro víťazí nad zlom, ticho prebíja hluk a aspoň na chvíľu veríme
na zázrak.
...a tešíme sa z toho, že sme spolu, že je nám
dobre, že máme všetko, čo k životu potrebujeme.
U nás v škole sa už mesiac pred sviatkami
vznášala chodbami vôňa sladučkých medovníkov. To dievčatá v kuchynke chystali
perníčky na vianočné trhy. O lepiace pištole
zvádzali boj učitelia i žiaci, tvorilo sa ostošesť, aby bolo na trhoch čo ponúknuť. Po
minuloročnom prvom ročníku sa nechceme dať zahanbiť.
A takto vnímajú Vianoce naši piataci?
Eliška Kubová Danajová: Na Vianoce sa každý rok veľmi teším. Veď sú to predsa najkrajšie sviatky roka. No aspoň pre mňa. Veď
posúďte sami, kto by sa na Vianoce netešil?
Najviac sa teším na večeru a darčeky. Každý rok chodíme na vianočné fotenie. Je to
naša vianočná tradícia. No máme aj iné,
napríklad každý Štedrý deň rozdávame po
rodine Betlehemské svetlo a pozdravy s
fotkami. Na štedrovečernej večeri si vždy
veľmi pochutnám. Po večeri si vždy pustíme lampión šťastia alebo lodičky z papie-

ra, ktoré púšťame na potoku Blava. Potom
ideme dovnútra, lebo nás čakajú darčeky.
O polnoci ideme na polnočnú omšu. Na
druhý deň máme vianočné posedenie. Príde
k nám celá rodina a povymieňame si darčeky. Dúfam, že tieto Vianoce budú prekrásne
a čarovné ako boli doteraz každé.
Prajem aj Vám šťastné s veselé Vianoce a
šťastný nový rok!

Timotej Melicher: Na Vianoce sa vždy veľmi teším. Je to môj obľúbený sviatok. Teším
sa na stavanie stromčeka. Čakanie na Vianoce strávim tým, že pozeráme rozprávky,
pečieme oblátky a medovníčky. A vždy sa
veľmi teším hlavne na prázdniny. No neteším sa na sneh, lebo nemám rád zimu.
HD

Tvoríme výrobky na vianočné trhy

T e s t o v a nie piatako v
V stredu 21.11.2018 sa konalo celoslovenské
testovanie žiakov piateho ročníka z matematiky a slovenčiny. Cieľom je zistiť úroveň vedomostí žiakov pri prechode na druhý stupeň.
Hoci od začiatku školského roka ubehol už
nejaký čas a žiaci už dávno preberajú piatacké
učivo, testovanie sa robí až teraz. Ktohovie, či
by boli výsledky iné, keby sa testovanie robilo
na konci štvrtého ročníka?

slovenčiny som mala väčší stres. Nie som si až
tak istá, že to dopadne tak, ako som si predstavovala. Z triedy som odchádzala celá roztrasená. Počas prestávky som sa upokojila, najedla
a s mojou najlepšou kamarátkou sme sa rozprávali. Potom nám naša triedna pani učiteľka
rozdala sladkú odmenu. Doma ma čakalo veľa
otázok, ako to všetko prebiehalo. V ten deň na
mňa moja rodina myslela.

nám pán učiteľ čítal pokyny k testu, vo vnútri
som si povedala: „Nemôžem mať stres, musím
sa sústrediť.“
Prvá bola matematika, tá bola jednoduchá, ale
ako prišla na rad slovenčina, tá už taká jednoduchá nebola. Keď som oba testy dokončila,
veľmi sa mi uľavilo. Povedala som si: „Konečne
to mám za sebou!“
Teraz už len čakať na výsledky.

Žiaci to vnímali rôzne:
Aneta Mruškovičová: V stredu sme my, piataci, písali monitor. Ráno, aj deň predtým som
bola v strese. Boli sme rozdelení do skupín.
Najskôr sme písali test z matematiky a potom
zo slovenského jazyka. Keď som sa dozvedela,
že mám na tridsať úloh len šesťdesiat minút,
veľmi som sa zľakla, že to nestihnem. Z matematiky som mala celkom dobrý pocit. Úlohy
neboli až také ťažké, ako som si myslela. Zo

Ljubka Jankovičová: V škole nás učitelia pripravovali na monitor. Keď prišiel ten deň, tak
som sa tešila, ale trochu aj bála. Prišla som do
školy s dobrým pocitom, že to budem mať
konečne za sebou. Keď sme prišli do triedy,
v ktorej sme mali písať test a videla som na tabuli harmonogram, bol to divný pocit, pretože
som si uvedomila, že je to jedna z najdôležitejších vecí za tento školský rok. Keď som sa pozrela za seba, videla som pani z inšpekcie. Keď

Dominika Bokorová: V stredu sme písali
monitor. Ak si myslíte, že to bolo strašné, tak
nie, bolo to v pohode. Aj keď som mala stres
a trvalo to krátko, tak som si povedala, že to
musím dať.
...ak sa pýtate, z čoho som mala väčší stres, tak
to bola slovenčina. Prečo? Ja ani neviem.
Vždy keď máte z niečoho stres, pomyslite si na
blízkych.

Lienka

9

Jesenný
zber
papiera
V tomto školskom roku sme sa rozhodli
zorganizovať zber papiera dvakrát. Prvý
raz na jeseň a potom na jar. V tom októbrovom sa nám spoločnými silami podarilo nazbierať 11 237 kg papiera.

Bude zo mňa muzikant

Na ľudovú nôtu

Prišla k nám návšteva priamo z Očovej! Pán
Anton Budinský si k nám priniesol rôzne hudobné nástroje a s vtipom jemu vlastným nám
ich všetky pekne predviedol. Fujaru snáď pozná každý, podaktorí vedeli, čo je drumbľa, ale

takú okarínu sme videli a počuli prvýkrát.
Aj sme si zatancovali, aj sme sa zabavili a snáď
sme sa aj niečo nové naučili.
HD

Aspoň takouto troškou chceme pomôcť
životnému prostrediu. Jedna tona zberového papiera zachráni až 17 stromov. Vynásobené, spočítané, podčiarknuté - spolu
je to 187 stromov, ktoré sme zachránili
pred výrubom. Skvelé, však?
Najviac papiera priniesla deviatačka Eliška Juríková, ktorá tak deviatakov poslala
do vedenia tabuľky. A kto bude víťazom v najbližšom jarnom zbere papiera?
...jednoznačne príroda!
Tak šup, šup, odkladať papier.

HD

Švárni junáci

Náboj
junior

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do vedomostnej súťaže Náboj junior. Tá
bola určená druhostupniarom, ktorí v štvorčlenných tímoch súťažili v riešení fyzikálno-matematických úloh. Ich úlohou bolo za
120 minút vyriešiť čo najviac príkladov. Na
ich vyriešenie však bolo treba mať filipa, vy-

žadovali totiž istú dávku invencie a dôvtipu.
Našu školu zastupovali dva tímy – jeden
tvorili ôsmaci - Veronika Bokorová, Filip
Pavlík, Patrik Bulla a Tobias Hutta, druhý
tvorili deviatačky Natália Blatnická, Alexandra Hetešová, Martina Rapantová a Marcela
Tomašovičová.
Zo začiatku sa deviatačky držali pomerne
vysoko a dúfali sme, že si udržia piate miesto, prípadne sa posunú ešte vyššie. Škoda,
nepodarilo sa. Napokon sa umiestnili na 24.
priečke, ôsmaci skončili na 53. mieste.
V náboji junior súťažilo 312 žiakov, ktorí

tvorili 78 tímov. Tento počet bol rekordný
nielen u nás na Slovensku, ale aj v Poľsku a
v Čechách, kde sa táto súťaž konala presne
v tom istom čase. Na Slovensku sa súťažilo
v 24 mestách.
O rok do toho ideme znova. Samozrejme,
víťazstvo poteší, ale v tomto prípade, keď
vidím, ako žiaci po súťaži diskutujú, aké
nadšenie to v nich dokáže vyvolať, tak je to
oveľa, oveľa viac...
Tešíme sa z týchto bystrých a šikovných žiakov!
HD
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Balenie evakuačnej batožiny

Resuscitácia na cvičnej figuríne

Skúšanie ochranných masiek

Lienka
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Ú č elo vé
c viče n i e
Prvé októbrové ráno nás počasie veľmi nešetrilo a studený vietor nám poriadne vyštípal líca. Chlad nás predsa nemôže odradiť! A tak deviataci
rozložili na školskom dvore niekoľko
stanovíšť. Tu si mohli žiaci vyskúšať
resuscitáciu na figuríne alebo cvičné telefonovanie na tiesňovú linku.
Nemohli chýbať ochranné masky.
Podaktorí sa len prizerali, iní si ich
s radosťou vyskúšali. Naučili sme sa
zbaliť evakuačnú batožinu, rozpoznávať výstražné signály alebo rozlišovať
topografické značky. Ošetriť zlomeninu aspoň na figurantoch decká tiež
zvládli.
Naši najstarší žiaci sa snažili tým
mladším povysvetľovať a aj názorne ukázať veľa nového a užitočného.
Snáď sa im to aspoň trochu podarilo,
hoci uznali, že to bolo náročné a že by
s učiteľmi určite nemenili.
HD
Názorná ukážka ošetrenia zlomeniny

Volanie na tiesňovú linku
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Možno budúci expert

EXPERT

P

osledný novembrový deň sa naša
škola pridala 599 školám, ktoré sa
zapojili do súťaže Expert geniality
show. Žiaci mohli predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením,
logické myslenie a správny úsudok. Uvidíme, či sa medzi nimi nájdu aj takí, ktorí
sa budú môcť popýšiť titulom EXPERT.
Piataci a šiestaci mali témy vopred určené, ostatní žiaci si vyberali dve témy z ponuky – Svetobežník, Tajomstvá prírody,
Mozgolamy, Dejiny, udalosti, umenie, Do
you speak English a Góly, body sekundy.
Úlohy boli postavené trochu inak než tie
v písomkách. No uvidíme, ako sa našim
expertom darilo, výsledky prídu koncom
decembra.
HD

Niektoré otázky vraj neboli
celkom jednoduché

Lienka

Zaslúžená chvíľka oddychu

Chlapci skončili vo volejbale
v Trnavskom okrese štvrtí
V 2. novembrovú stredu sa hrali dohrávky
Školských majstrovstiev okresu vo volejbale
žiakov v MŠH Trnava.
V boji o 4. – 6. miesto sa naši chlapci stretli so
ZŠ Atómovou a ZŠ Gorkého. Oba zápasy vyhrali s prehľadom 2:0. Spočiatku hrali stuhnuto,
postupne sa uvoľnili a hru si užívali.
Ako tím zožali pochvalu za peknú hru aj za
sympatické a vzorné vystupovanie a správanie

sa – chlapci sa vzájomne podporovali, miestami využili aj pre nich typický humor.
Hráči: Lukáš Kostolanský (IX.), Jakub Bača
(IX.), Samuel Plesník (IX.), Tomáš Matovič (IX.), Erik Šallai (VIII.), Marcel Monček
(VIII.), Aleš Michalica (VIII.), Tobias Hutta
(VIII.).
Mgr. Lenka Šallaiová

Seniori nás nabili

V posledný deň pred prázdninami sme strávili
dve hodiny v Zariadení pre seniorov Bohunka. Pozvali nás na priateľský zápas. Zasúťažili
sme si v zhadzovaní kolkov a hádzaní loptičiek
do „jablonky“. Treba oceniť pravidelný tréning
seniorov, ktorý bol korunovaný víťazstvom,

Seniori nám nedali šancu

pretože v oboch disciplínach porazili našich
šiestakov. Na záver prebehlo aj vyhodnotenie,
obe družstvá získali diplom a žiaci navyše aj
sladkú odmenu.
Mgr. Lenka Šallaiová

Zaslúžené víťazstvo

