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Školský rok a letné prázdniny utiekli ako voda a my sa opäť 
stretávame v školských laviciach v ďalšom školskom roku 2019/2020. 

   Verím, že bude pre nás všetkých rokom úspešným. Čaká nás 
množstvo akcií, projektov, výletov, súťaží, olympiád a množstvo iných 
aktivít, ktoré pre našich žiakov pripravia pani učiteľky a učitelia. Budem 
veľmi rada, keď sa budeme môcť pochváliť, aj prostredníctvom nášho 
časopisu, výsledkami šikovných žiakov, ktorých má naša škola naozaj 
veľa.

Zostáva mi len jedno. Zaželať všetkým veľa úspechov a chuti do práce. 

„Ľudí nemôžete nič naučiť, môžete im len pomôcť nájsť to, čo už v sebe 
majú.”

GalileoGalilei
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Športové úspechy v školskom roku 2019/2020
Dňa 24. 9. 2019 sa na Ostrove v Trenčíne konalo okresné kolo                        
v cezpoľnom behu, ktorého sa zúčastnili naše dievčatá aj chlapci. Jakub 
Polhorský z 9. B v súťaži jednotlivcov skončil na peknom 3. mieste. V jeho 
kategórii súťažilo 62 chlapcov, v kategórii žiačok 59 dievčat. Gratulujeme!
Dňa 28.10.2019 sa naši starší žiaci zúčastnili obvodového kola vo florbale. 
Umiestnili sa na 1. mieste a postúpili do okresného kola. Držíme im palce!

Spevácke úspechy
V októbri sa uskutočnili školské kolá speváckej súťaže Trenčianske hodiny. 
Výsledky: 1. kategória (1.- 3. roč.)
1. miesto: Hana Hromníková – postup do obvodového kola
2. miesto: Ema Markechová – postup do obvodového kola, Sofia Balážová
3. miesto: Dorota Jančová, Nela Sládková, Vanesa Liptáková, Simona Petrová
 

2. kategória (4.- 6. roč.)
1. miesto: Matej Kadák– postup do obvodového kola
2. miesto: Veronika Slivová, Zuzana Zaťková
3. miesto: Markéta Benková, Sherin Abdallová
 

3. kategória (7.- 9. roč.)
1. miesto: Natália Hrušovská – postup do obvodového kola, Sára Jašová
2. miesto: Pavol Klinčúch
3. miesto: Eva Petra Petrulová
Všetkým súťažiaci ďakujeme a postupujúcim držíme palce, aby úspešne 
reprezentovali našu školu.

Chceme sa pochváliť:
 šikovnými žiakmi,
 kvalitným zložením pedagogického zboru,
 krásnou výzdobou školy,
 interaktívnou technikou vo všetkých triedach,
 veľkým množstvom projektov a aktivít.
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opýtali sme sa p. uč. Baňárovej:

1. Čo vás priviedlo k povolaniu učiteľky? 
To, že som dnes učiteľkou, je čistá náhoda. Alebo to tak chcel osud? 
Každopádne, mojím snom bolo vyštudovať pracovnú a sociálnu psychológiu, 
a to aj napriek tomu, že ma učitelia aj rodičia presviedčali, aby som išla študovať 
učiteľstvo. 
Nakoniec som začala navštevovať PdF TU odbor učiteľstvo SJL – BIO a až po 
prvom ročníku som zistila, že ma učenie baví a chcem v tom naďalej 
pokračovať. 

2. Aký najkrajší zážitok/spomienku si vybavujete zo základnej školy?
Pekných zážitkov mám veľa, no medzi tie najkrajšie patrí koncoročný výlet 
v ôsmom ročníku. Išli sme na tri dni na chatu do Dolného Kubína, odtiaľ sme 
chodili na výlety do okolia, hrali sme futbal, pingpong, volejbal a vybíjanú spolu 
s učiteľmi, večer si rozprávali strašidelné príbehy, po ktorých sme celú noc 
nespali a výlet sme zavŕšili turistikou na Veľký Choč. 

3. Prečo ste si vybrali prácu na našej škole?
Kvôli trom dôvodom: 
1. Vždy som chcela učiť v dedinskej škole. 
2. Školu mi odporúčali viacerí známi, a to hlavne vďaka dobrému učiteľskému 
kolektívu.  
3. Cesta do školy mi autom trvá 7 – 10 min. :D

4. Čo sa vám na našej škole páči?
Toto je jedna z mála škôl, v ktorej sú kolegovia ochotní kedykoľvek nezištne 
poradiť a pomôcť.
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5. Aký cieľ chcete dosiahnuť/ alebo čo si najviac prajete?
Robím to, čo ma baví. A želala by som si, aby sa žiaci vzdelávali aspoň tak radi, 
ako ja rada učím. :P

6. Čo je vašim mottom alebo motivačným citátom?
Veľmi rada mám výroky a citáty francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint 
Exuperyho. Mnohé sa týkajú šťastia, lásky a priateľstva, teda vecí pre mňa 
dôležitých. V jednej z mojich obľúbených kníh (Malý princ) použil výrok: 
„Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“
A napríklad počas vysokej školy ma sprevádzal citát Mahátma Gándhího: 
„Najskôr vás ignorujú, potom sa vám smejú, potom na vás útočia a nakoniec 
vyhráte.“Niekedy sa podľa neho riadim aj dnes. :D

 

Na naše otázky nám odpovedala aj p. uč. Tomčufčíková:

1. Čo Vás priviedlo k povolaniu učiteľky?
Pre povolanie učiteľky som sa rozhodla pomerne neskoro (až 
v poslednom ročníku gymnázia). Avšak už od základnej školy ma veľmi 
bavila ruština a fascinovalo ma, keď som mohla svoje vedomosti posúvať 
iným a učiť ich.
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2. Aký najkrajší zážitok/spomienku si vybavujete zo základnej 
školy?

Každoročne sme organizovali s našou pani triednou učiteľkou Deň 
zdravej výživy. Bol to deň, keď sme sa cez prestávky stretávali na veľkej 
chodbe a ponúkali sme ostatným žiakom rôzne zdravé dobroty. Raz som 
vyhrala súťaž o najlepší ovocný šalát.

3. Prečo ste si vybrali prácu na našej škole?
Pravdupovediac, chcela som ísť učiť to, čo som vyštudovala na 
univerzite (slovenčina s ruštinou) a táto škola mi ponúkla presne také 
pracovné miesto.

4. Čo sa Vám na našej škole páči?
Na našej škole sa mi páči veľa vecí. Napríklad to, že každá trieda má 
svoje technické vybavenie (poznám školy, na ktorých technika nie je 
samozrejmosť), páči sa mi príjemná atmosféra v učiteľskom kolektíve, 
chutia mi obedy v školskej jedálni a občas sa mi páči aj práca žiakov na 
hodine 😊.

5. Aký cieľ chcete dosiahnuť/ alebo čo si najviac prajete?
Chcela by som zažiť situáciu, keď ma po rokoch stretnú moji žiaci 
a povedia mi, že som ich naozaj niečo naučila a zužitkovali to vo svojom 
živote.

6. Čo je Vaším mottom alebo 
motivačným citátom?

Zbožňujem všetky citáty od spisovateľa 
Paola Coelha, ale najviac mi srdce 
pookreje pri tomto: „Ak po niečom naozaj 
veľmi túžiš, celý vesmír sa spojí, aby si to 
dosiahol.“
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Milá babka Jozefína
Babička ma naučila variť si čaj s medom.

Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.

Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.

Raz im všetko s láskou vrátim,
v srdiečku ich skrývam.

Všetko najlepšie k tvojmu sviatku.
Aby si bola navždy mladá.

Milí starí rodičia
Milá starká a starký: ja vám želám k vášmu sviatku 

všetko najlepšie, veľa lásky, požehnania a aby ste sa dožili 
čo najväčšieho veku. Nech vás všetky choroby obídu. Nech 
máte veľa peňazí a Božej lásky.
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Pre babku Irenu
Všetko najlepšie k Tvojmu 

sviatku. Veľa šťastia, zdravia a 
nech sa Ti darí. Onedlho 

prídeme, teším sa na Teba.   Matej
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Moja mama

Moja mama,                                                                                                                       
čo na svet zrodila ma.                                                                                                                      
Ľúbim ju veľmi moc                                                                                                                                      

či je deň či noc. 

Stará sa o mňa neustále,                                                                                                                                        
aj keď prežívame chvíle ťažké.                                                                                         
Lebo jej srdce je ako kryštále,                                                                                            
sme spolu aj po ťažkej zrážke.

Keď sa cítim na dne,                                                                                                                             
keď sa cítim bludne,                                                                                                                      

keď sa cítim neporozumená,                                                                                                                     
pre ňu vždy niečo znamenám.

Vždy si nájdeme východiská,                                                                                                       
nájdeme správnu cestu                                                                                                             

a prejdeme spolu tie schodiská.                                                                                         
Zrazu cítim, ako by som mala sestru.

Budem na teba myslieť,                                                                                                    
nech sa stane čokoľvek.                                                                                                   

Za podmienok akýchkoľvek,                                                                                                           
aj keby som sa sveta už nemala uzrieť.      
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Ľúbim ťa, vážim si ťa,                                                                                                          
slová strácam, ako moc som ti vďačná.                                                                                               

Lebo ty si tým vzorom pre mňa,                                                                                            
aký som vždy chcela mať.

Naša korešpondentka

Cinquain je päťveršová báseň. Žiaci 8.A a 9.A vytvárali na 

hodine slovenského jazyka a literatúry cinquain na tému škola. Nech 
sa páči, posúďte, ako sa im to podarilo.

Trieda                                                                                  Škola

veľká, široká                                                                 základná, dôležitá

učím sa, píšem, sedím                             píšeme, čítame, smejeme  sa                                                       

sľubujem Ti múdrosť                                                    v Stankovciach

miestnosť                                                                             budova

Škola                                                                                    Učiteľka

oranžová, veľká                                                               usmiata, veselá

píšeme, čítame, počítame                                    píše, rozpráva, chodí

sme tu už tak dlho                                                                v triede

budova                                                                                  autorita 
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Umelecký opis - smrek (práce vybraných žiakov VIII.B triedy)

Nad dedinou malou sťa oriešok sa týči les, okolo ktorého mohutné skalné bralá 
stoja ako strážcovia. Na samom vrchu lesa, na lúke, ktorá hrá všetkými farbami stojí 
starý smrek. Má ihličie zelené ako smaragd a peň starý a zvráskavený. Doň sa zapísalo 
mnoho príbehov. Stojí tam najvyšší zo všetkých a pozoruje ničím nepoškvrnenú krásu 
prírody. Vedľa neho je jazierko, od ktorého sa slnečné lúče vykúkajúce spoza oblakov 
odrážajú do všetkých smerov. Na jeho mocných konároch radostne štebotajú vtáčiky, 
lebo sa cítia ako v náručí mamy. (Petra Eva Petrulová)

V strede hustého lesa medzi tancujúcou trávou, voňavými kvetinami 
a usilovnými včeličkami stojí hrdý smrek. Pýši sa svojim zeleným pichľavým kabátom 
a dlhými konármi. Keďže je ozrutný a zdatný, tak pod jeho ihličím sa skrýva niekoľko 
domčekov veveričiek a spevavých vtáčikov. Silu mu dodávajú jeho korene, ktoré sú 
skryté hlboko pod zemou. Jeho kôra je ako štít, ktorý ho chráni pred pani zimou, 
chladným vetrom a prudkým dažďom. (Lívia Letková)

Listy zelené ako jarné lúky a kôra tvrdá ako kamene ciest. Smreky sú nádherné 
stromy. Vyjadrujú česť a hrdosť našich nádherných hôr. Pokrývajú väčšinu našej 
domoviny. Naša matka, matka Zem, ich sem zasiala, aby sme sa mohli kochať ich 
nádherou. (Adriana Vendžurová)

Uprostred rozkvitnutej lúky týči sa mohutný pán v zelenom pichľavom kabáte. 
Zabára sa nižšie a nižšie do zeme, aby upevnil miesto, kde vyrastá už od malého 
semienka. Na zelenom kabáte sa kde tu objavujú malé hnedé gombíky, ktoré po 
odpadnutí nemusíš naspäť prišívať, pretože mu vždy narastú nové, krajšie. Jeho kabát 
ale neplní len ozdobnú funkciu, ale poskytuje ochranu aj ostatným členom lesa, keď sa 
sem tam počasie rozšantí. Zelenú farbu mu tíško závidia niektorí kolegovia v okolí, 
pretože tí si musia kabáty často meniť. Smrek preto každý rok vyhráva cenu – najväčší 
fešák lesa! (Soňa Grulišová)

V hlbokom lese stojí opustený strom. Jeho konáre sú posypané drobnými 
pichľavými ihličkami. Týči sa vysoko do nebies až sa zdá, že sa dotýka popolavých 
oblakov. Kmeň má štíhly a pevný a korene zavŕtava do zeme ako chobotnica svoje 
chápadlá okolo svojej koristi. Celý les dýcha jeho omamnú vôňu. (Šimon Zajac)
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Keď sa pozriem z okna, vidím veľký kopec, ktorý je zelený ako zarosená tráva 
a na jeho vrchu stojí majestátny smrek. Je vysoký až po oblaky, kmeň má tvrdý ako 
najtvrdšia oceľ. Popritom čo pozoruje svet ho držia silné korene, ktoré vydržia aj cez tú 
najsilnejšiu búrku. Väčšinou býva naklonený, raz napravo a raz naľavo. Niekedy mám 
pocit, že sa rozpráva s kríkmi, ktoré ho bránia od okolitých termitov. Jeho ihličie nikdy 
neopadáva a je veľmi pestré. Tiež v ňom žije veverička, ktorej orechy sú vždy v bezpečí. 
(Marek Lupták)

Svojim špicom siaha do neba vysoký smrek sťa hora. Ihličie mu vánok hladí, 
šišky vietor rozsýpal. Jeho konáre siahajú na druhý koniec lesa, objímajú zvieratká. 
Pýcha všetkých lesov na Vianoce rozvonia náš dom, pod krásou zelene nájdeš to, čo si 
si celý rok želal. Jeden z mnoho druhov, a predsa jedinečný. Opadá, dokáže zhodiť svoj 
pichľavý závoj a zahaliť sa do rúcha zimy. (Barbora Masárová)

Slnko už začína vychádzať spoza hory, žlté ako žĺtok vajca. V malinkej dedinke, 
menšej sťa oriešok, sa už prebúdzajú nie len ľudia ale aj zvieratá či rastliny. Na lúke 
obklopenými usilovnými včielkami sa už potôčik rozhučal ako vodopád, a teraz sa 
ligoce ako zlato. Pri tomto, síce malom no hlučnom potôčiku rastú kvety najrôznejších 
druhov. Pri nich stojí smrek, smrek vysoký ako Eiffelova veža s hrubým kmeňom ako 
pec. Na tomto kmeni sú veľké konáre, ktoré sa rozvetvujú až do celkom malých 
konárikov, tenučkých ako malíček na ruke. Smrek je krásou celej lúky, lebo nádherne 
vonia a svojimi šiškami natočenými nadol teraz pripomína kráľovnú obklopenú 
diamantmi. Tieto šišky sú obklopené ihličím hustým ako srsť, a keď na jeseň opadne, 
ostáva holý ako malé batoľa. Na jar už ale opäť naberá na svojej kráse. (Vanesa 
Letková)
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ČO MA ZAUJÍMA…

Zachráňte korytnačky

Korytnačky sa odlišujú od ostatných plazov 
tak, že ich telo je pokryté pancierom. Pancier 
vznikol spojením viacerých kostí (rebrá, stavce, 
kľúčna kosť a prsná kosť) do 2 častí:
1. brušný pancier (plastrón)
2. chrbtový pancier (carapax)
5 druhov korytnačiek je takmer vymretých kvôli 
plastom. Analýza ukázala, že takmer 1000 
korytnačiek našli mŕtvych na plážach....

zdroj: wikipedia
Náš korešpondent

ZACHRÁŇTE PLANÉTU !
Menej detí, menej CO2

Recyklovanie, pranie bielizne na tridsiatke, prechod na 
energeticky úsporné žiarovky, to všetko sú spôsoby, ako pomôcť nášmu 
životnému prostrediu, uvádza výsledky štúdie Daily Mail. Ale ak 
chcete našu planétu zachrániť, najlepším spôsobom je podľa štúdie 
švédskej univerzity v Lunde, nemať deti.

   Na základe aktuálnych emisných kvót by sa bez detí znížila uhlíková 
stopa jedinca žijúceho v rozvinutých krajinách v priemere o 58,6 ton 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4687400/Study-Want-save-planet-Don-t-children.html?ito=social-facebook
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oxidu uhličitého ročne. Čo je najviac v porovnaní s ďalšími aktivitami, 
ktoré môžete pre záchranu Zeme urobiť. 
 
Nejazdite autom a jedzte zeleninu

Ak sa potomstva nechcete vzdať, prestaňte jesť mäso, nemajte 
auto a menej lietajte. To sú totiž podľa štúdie ďalšie tri hlavné spôsoby 
ako znížiť množstvo oxidu uhličitého v prostredí -  hovorí vedúci štúdie 
Seth Wynes, inak bezdetný odborník.
Dodal, že tieto opatrenia majú oveľa väčší potenciál znížiť emisie, než 
bežne propagované vládne stratégie. Z analýzy 39 štúdií a vládnych 
správ ohľadne individuálnych možností životného štýlu, ktoré vedú    k 
znižovaniu úrovne CO2 v ovzduší, vládou odporúčané zelené aktivity 
ako recyklácia či prechod na úsporné žiarovky, len málo znižujú 
emisie. 
Napríklad, recyklácia je štyrikrát menej účinná pri znižovaní 
skleníkových plynov ako konzumácia rastlinnej stravy, úsporné 
žiarovky, sú osemkrát menej účinné. Keby sme žili bez auta, ušetrili by 
sme 2,4 ton CO2 ročne, jedením stravy na rastlinnej báze zas 0,8 tony. 
zdroj: plus7dni.pluska.sk

Náš korešpondent

Odborník z lesníckej fakulty: 

samoregulácia počtu medveďov 

neprichádza do úvahy

20. október 2019Zverejnené v O čom sa píše

K aktuálne mimoriadne pretraktovanej téme výskytu medveďov 

na Slovensku konečne dostal priestor v masmédiách aj odborník 
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z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.  Rozhovor 

so zoológom Tiborom Patakym z Katedry aplikovanej zoológie a 

manažmentu zveri LF TUZVO zverejnil včera denník SME na 

štvrtej strane víkendového vydania s titulkom „Zoológ: 

Medveďovi sa pri stretnutí musíte pozerať do očí.“Medveď hnedý 

pod Poľanou Foto: www.pravdaomedvedoch.skMedveď hnedý pod 

PoľanouV poslednej odpovedi zaujímavého interview pre denník 

SME sa T. Pataky otvorene vyjadruje k otázke, či je podľa jeho 

názoru na Slovensku veľa medveďov a či je za ich riadený 

odstrel: „Neviem si predstaviť, že sa to nebude do budúcnosti 

regulovať. Iný spôsob si neviem predstaviť. Samoregulácia 

neprichádza do úvahy, lebo potravy je stále dostatok a klíma sa 

otepľuje. Musí nastať minimálny odstrel. Ak si niekto myslí, že 

sa nestrieľa, tak je na veľkom omyle. Odstrel je nelegálny a treba 

ho zlegalizovať. V tomto štáte však nikto nič nekontroluje. Štátna 

správa na to nemá peniaze a ani to robiť nebude. Darmo máte 

na papieri zákaz, keď to nikto nebude kontrolovať.“

Náš korešpondent

www.pravdaomedvedoch.skMedve%C4%8F
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Naša korešpondentka
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Zaujímavosť dňa
Každý človek skonzumuje v priemere päť gramov plastu za týždeň - čo je 
približne váha kreditnej karty. Celosvetovo najväčším zdrojom plastov, 
ktoré ľudia požijú, je pitná voda, a to z vodovodu aj balená. Vysokú úroveň 
obsahu plastov vykazujú aj potraviny ako soľ, mäkkýše či pivo. 

Hádanky a vtip týždňa
hádanky
Babka guľatá, má sto sukien zo zlata, keď ju raz vyzliecť skúsiš, rozplakať sa 
pritom musíš..
Lúka plná žltých hlávok, strapatí ju jarný vánok. Keď si zopár vláskov chytí, 
urobí z nich padáčiky.. 
Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla stváram. Presvedčte sa, že 
netáram, keď ma drží ručička.. 
Vtip týždňa
      Hovorí námorník v spoločnosti:
"Raz som na jednom ostrove išiel po pláži a vidím tam sedieť takého divného 
vtáka.Ten vták tam znášal kockaté vajcia a hovoril!"
"Oh," zahučí to v spoločnosti a jedna dáma sa spýta:
"A čo hovoril ten vták?"
"No, čo asi. Au!"

Naša korešpondentka
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Bludiská pre dospelých

Nielen deti môžu riešiť bludisko. Zamyslite sa trochu. Ukážte, 
že nie ste horší ako vaše deti. Je to vlastne taká súťaž. Stopnite si 3 
minúty, dajte si rovnaké bludisko, kto bude prvý, vyhráva!
                                                        Veľa šťastia 

                             
                                                          

zdroj: www.sudoku.sk Náš korešpondent 
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Bludisko pre mladších

Zdroj: www.dobre-napady.sk

Náš korešpondent

http://www.dobre-napady.sk/


24

PRVÁCI   A  ICH   PRÁCA ...

 

 

Naša korešpondentka 
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Prázdniny

Náš korešpondent



28

Kolobeh vody

Naša korešpondentka

Náš korešpondent
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Vyučovanie v maskách

V pondelok, 28.októbra 2019, sme v našej triede 
privítali čarodejnice, strašidielka, kostričky, pavúčikov a 
dobrých duchov a takto sme si spestrili čas pred sviatkom 
Dušičiek.  Obliekli sme si kostýmy, pomaľovali sme si tváričky 
pavúčikmi, pavučinkami a netopiermi. Vyrobili sme si papierové 
tekvičky, ochutnali sme upírie zúbky zo slaných pukancov. 
Triedu sme vyzdobili omaľovánkami. Troška strachu, troška 
zábavy a príjemný deň v škole nám rýchlejšie ubehol. Tešíme 
sa na ďalšiu netradičnú aktivitu:) 

  Mgr. Balajová  a žiaci 2.A
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Na akej hodine to bolo ... ?

Hodnoty

Hodnotou sa stáva len to, čomu prisudzujeme dôležitosť. Každý človek má svoj 
vlastný rebríček hodnôt. Takto ich vnímajú naši žiaci:

Najväčšou hodnotou našej rodiny sme my deti. Rodičia robia všetko preto, aby sme 
mali všetko, čo potrebujeme. Keď sme chorí, nechodíme do školy a musíme toho veľa 
doháňať, lebo bez vzdelania sa nám bude ťažko hľadať dobrá práca. A bez zamestnania 
by sme nedokázali zabezpečiť rodinu. 

Vybrala som si spolupatričnosť, pretože si myslím, že držíme spolu, máme rovnaké 
názory a vieme sa dohodnúť. 

Najdôležitejšou hodnotou našej rodiny je zdravie - zdravie by sme za nič nevymenili

Zodpovednosť - rodičia nás vedú k tomu, aby sme prijali zodpovednosť za všetko, čo 
spravíme

Dôvera – nech sa stane čokoľvek, môžeme si navzájom veriť

Láska – hoci sa občas medzi sebou pohádame, vždy sa máme radi
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Naši korešpondenti
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BritishDay
Hello, friend!

Do you like   English?

Máš rád angličtinu? Vieš, v ktorých krajinách  sa týmto jazykom 
rozpráva? Sú to najmä Veľká Británia, Spojené štáty americké, Austrália 
a Kanada. Počas štúdia na našej škole sa o jednotlivých štátoch naučíš základné 
informácie na hodinách anglického jazyka. Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa po 
prvýkrát konal na našej škole BritishDay pre žiakov 9. ročníka. Počas neho sme 
sa bližšie oboznámili so zvykmi, kultúrou a tradíciami Veľkej Británie. Keďže 
obyvatelia tejto krajiny patria k najväčším spotrebiteľom čaju na svete, žiaci 
ochutnali čaj na anglický spôsob – čierny s mliekom. A k tomu sme nezabudli 
ani na sladkú sušienku. Takto posilnení si vypočuli to, čo si pre nich nachystali 
niektorí spolužiaci. Boli to veľmi pekné prezentácie v anglickom jazyku 
venované Británii.  Žiačky Nikola Janegová a Nikola Bulková nám priblížili zvyky 
tejto krajiny, ako napr. jazdenie áut po ľavej strane, obľúbené jedlá a zvyky 
počas sviatkov. Martin Hatlas priblížil jednotlivé časti, z ktorých sa Veľká 
Británia skladá  - Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko. Jeho spolužiačka 
Sára Hájeková si pripravila prezentáciu o typických anglických športoch. Možno 
nevieš, ale vo Veľkej Británii vládne kráľovná Alžbeta II. Viac informácií o nej 
sme sa dozvedeli z prezentácie Ondreja Cagalinca. Poznáš speváka Eda 
Sheerana alebo speváčku Adele, či staršie kapely ako Beatles alebo Queen? 
Všetci títo hudobníci pochádzajú z Británie a vďaka 
CharliemuMandincoviLordanovi sme si vypočuli ich najväčšie hity a bolo nám 
veselo.  Erik Jančo je veľký futbalový fanúšik, tak si pripravil prezentáciu 
o obľúbenom anglickom brankárovi. 

Uhádneš, ktoré mesto je hlavným mestom Británie? Je to Londýn. O tomto 
krásnom, historickom meste si pripravila peknú prezentáciu Sara Emília 
Blahová. Taký výlet do Londýna by veru nebol zlý nápad! Navštívili by sme 
známu hodinovú vežu Big Ben, bývalé väzenie TheTower, známu atrakciu 
TheLondonEye, Westminsterské opátstvo a typické anglické jedlo Fish and chips 
by sme si vychutnali v jednom z parkov. Čo tak Hyde Park!
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Na konci tejto peknej akcie sme sa zasmiali pri scénke Mr. Beana. Táto vtipná 
postavička má taktiež pôvod v Británii a na jeho vtipných príhodách sa smejú už 
generácie ľudí. 

Nezabudni, že angličtinou sa dohovoríš po takmer celom svete, a preto sa jej 
venuj denne aspoň chvíľku. Možno aj ty budeš jedným z ďalším deviatakov, 
ktorí sa predvedú so svojou prezentáciou a so znalosťou tohto svetového jazyka 


So, bye and have a niceday! 

                                                            

Naša korešpondentka
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Škola očami detí –  časopis žiakov ZŠ Jána Lipského s MŠ          
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Korekcie a úpravy: Mgr. R. Trebichalský
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