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jedného z najvýznamnejších maliarov obdobia
baroka. Svoju ďalšiu históriu bude teda škola
písať ako Základná škola Jána Kupeckého.
Prepožičanie čestného názvu prijímame ako
významné ocenenie práce celého kolektívu
zamestnancov školy, súčasného, ale aj tých
minulých. Je to pre nás výzva nepoľaviť, udržať
si dobré meno a zároveň záväzok šíriť meno a
odkaz Jána Kupeckého, či už prostredníctvom
výtvarnej súťaže Kupeckého svet, alebo Dní
Jána Kupeckého, ktoré sú spestrením
vyučovacieho procesu. Slávnostný akt
odovzdania čestného názvu bol súčasťou
slávnostnej akadémie, venovanej spomienke
na neľahký osud , životnú cestu a dielo
spomínaného umelca. Moja veľká vďaka patrí
všetkým žiakom a kolegyniam, ktoré sa
zaslúžili o zaujímavé multimediálne divadelné
predstavenie, predovšetkým pani učiteľke
Kataríne Horváthovej, autorke scenára a
režisérke. Ďakujem všetkým, ktorí nám pri
príprave našej školskej slávnosti pomohli:
pánu primátorovi Oliverovi Solgovi, Mestu
Pezinok, pracovníkom Pezinského kultúrneho
centra, Základnej umeleckej škole v Pezinku,
firme Impalex, firme Murat, pánu Hanúskovi,
pani Hanúskovej, pani Mikluškovej. Moje
poďakovanie patrí aj rodičom účinkujúcich
žiakov za ich podporu a pochopenie, že
prispôsobili svoj rodinný program a umožnili
deťom zúčastňovať sa nácvikov aj počas
víkendov.

Napísali o nás
(časopis Pezinčan – február 2015)

Blahoželanie škole

Základná škola na Kupeckého ulici
získala dekrétom Ministerstva školstva čestný
titul Základná škola Jána Kupeckého.
Slávnostné odovzdanie titulu sa uskutočnilo
16. februára v Pezinskom kultúrnom centre.
Súčasťou slávnosti bolo aj divadelné
predstavenie o živote tohto významného
barokového maliara, ktoré nacvičili učitelia so
svojimi žiakmi. Verejnosti bolo predstavené aj
nové logo školy. Zároveň boli odovzdané
ocenenia žiakom, ktorí sa úspešne zúčastnili
výtvarnej súťaže „Kupeckého svet“. V Malej
galérii bola následne otvorená výstava prác
žiakov pezinských škôl a ich hostí z Mladej
Boleslavi. K udeleniu titulu ako prvý blahoželal
riaditeľke školy Mgr. Kataríne Volankovej
primátor Oliver Solga, ktorý pripomenul
význam nášho slávneho rodáka v dejinách
umenia a jeho stále aktuálny príklad aj pre
súčasnú mládež.

Na počesť veľkého stredoeurópskeho umelca a
Pezinčana

Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka školy

16. február 2015 sa do histórie
Základnej školy na Kupeckého ulici v Pezinku
zapíše veľkými písmenami. Z rúk predstaviteľa
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky som prevzala certifikát,
ktorý oprávňuje školu niesť vo svojom názve
meno významného pezinského rodáka,
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Výtvarná súťaž
V tomto šk. roku sa na našej škole
konala výtvarná súťaž „Európa v škole“ 62.roč.
Triedne kolá sa konali v triedach 5. a 7. roč.
Žiaci boli v dvoch kategóriách II. 10-12-roční a
III. 13.15 roční. Z triednych kôl postúpili do
školského kola :
II.kat.:
1. Wittlinger Daniel, Laiferová Lívia 5.A

Divadielko v Školskom klube detí.
2. Drobný Vladimír, 5.C
3. Verešová Alexandra, 5.B
III.kat.:
1. Goga Marek, 7.A
2. Vencel Adam, 7.C
Žiaci z prvých miest postúpili do okresného
kola, ktoré sa konalo 18.2.2015 v CVČ. Tu žiaci
z 5.A Wittlinger a Laiferová získali 1.miesto za
kolektívnu prácu spolu so žiakmi 4.ročníka.

Tento rok sa nám podarilo pre deti
zorganizovať divadielko " Tri prasiatka ". Herci
deti naučili peknú pesničku s chytľavou
melódiou a čo to si s deťmi na úvod
pripomenuli o správaní k starším ale i k
rovesníkom. Rozprávka " Tri prasiatka " je
deťom známa a jej divadelné spracovanie bolo
pre deti atraktívne a sledovali ho jedným
dychom.

Všetkým výhercom gratulujeme a želáme im
veľa tvorivých úspechov do budúcna.
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tentoraz v oblasti Špicbergov v Severnej
Európe. Aj keď to bolo len prostredníctvom
internetu, bol to čarovný pohľad. Naposledy
sme mali možnosť vidieť čiastočné zatmenie
pred štyrmi rokmi v januári 2011 a na ďalšiu
dobrú šancu budeme čakať dlhých sedem a
pol roka.

Zatmenie Slnka
Zatmenie Slnka je nádherný prírodný
úkaz, ktorý nastáva v čase okolo novu
Mesiaca, keď sa Mesiac pri svojom orbitálnom
pohybe okolo Zeme dostane do blízkosti
spojnice Zem - Slnko. Vtedy tieň Mesiaca opíše
na povrchu Zeme úzky pás, z ktorého je
pozorovateľné úplné zatmenie. Z rozsiahlych
oblastí okolo tohto pásu je zatmenie
pozorovateľné iba ako čiastočné.

Čiastočné zatmenie Slnka sme mali
možnosť vidieť z celého územia našej
Slovenskej republiky, pretože počasie nám
prialo. Bolo to 20.marca 2015, ktorý bol
zároveň aj dňom jarnej rovnodennosti. Slnko
vyšlo v ten deň niečo pred 6.hodinou.

V našom meste bolo zatmenie
pozorovateľné viac ako dve hodiny s
maximom zatmenia okolo 62 % počas veľkej
prestávky okolo 10,45 hod. Žiaci pozorovali
zatmenie
pomocou ďalekohľadu aj
špeciálnych skiel. Okrem iného mali na
počítačovej učebni aj možnosť nahliadnuť
pomocou online prenosu na zatmenie v
Bratislave , kde bola statická kamera a pozrieť
sa aj na priebeh úplného zatmenia, ktoré bolo
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Lyžiarsky výcvik 2015 Makov – Kysuce

V dňoch 2.-6. februára 2015 sa
zúčastnili žiaci siedmeho ročníka lyžiarskeho
výcviku v peknom zimnom stredisku v obci
Makov na Kysuciach. Počasie bolo počas
celého pobytu pravé zimné, snehu dostatok,
čo je vždy predpoklad pre dobrú lyžovačku.
Začiatočníci sa naozaj skvele zhostili úlohy
naučiť sa základom lyžovania či jazde na vleku
a tí pokročilejší sa zdokonaľovali v tomto
nádhernom športe. Vďaka prístupu žiakov
k disciplíne a schopnosti rešpektovať svojich
vedúcich družstiev sa výcvik zaobišiel bez
zranení. Siedmaci si okrem zážitkov z lyžovania
utužili aj vzájomné vzťahy, vznikli nové
priateľstvá. Ubytovanie aj stravovanie bolo na
dobrej úrovni tak ako aj v predchádzajúcich
rokoch v Ski - apartmánoch Makov.

5

Noc s Andersenom 2015
Dňa 27.3.2015 sa žiaci zo 4.A a 4.C
zúčastnili akcie, ktorú pravidelne organizuje
Malokarpatská knižnica „Noc s Andersenom.“

Jan Kupecky
Jan Kupecky was born in Pezinok in
1667. He was the son of Protestant parents
from Mlada Boleslav. He had four siblings. He
began his studies with the Swiss painter
Benedikt Klaus. At the age of twenty, Kupecky
went on a long Italian study trip. Prince
Sobieski, the son of the Polish king John III
Sobieski helped him to become famous. He
returned to Vienna in 1709, after twenty-two
years spent in Venice and Rome. In 1733
Kupecky moved from Vienna to Nurnberg with
his family and worked there until his death in
1740. His inspirations were Caravaggio, Reni
and Rembrandt. His paintings include :
Portrait of Peter I of Russia, Portrait of Alexei
Petrovich
Tsarevich
of
Russia,
Portrait of Matej Bel,
Kuruc fighter...
His pictures are shown in many public and
national galleries. The City Gallery of
Bratislava owns the most complete collection
of graphic leaves of his paintings.

Túto nočnú akciu otvoril pán primátor
Oliver Solga prostredníctvom čítania rozprávky
a počas celej noci nás čakali rôzne aktivity:
- Malokarpatské múzeum pre nás pripravilo
zábavné hľadanie a riešenie úloh a krátky
výklad k “hviezdnym predmetom”, ktoré deti
označili za najzaujímavejšie z prebiehajúcej
výstavy
beseda
s
astronómom
Dušanom
Kalmančokom o hviezdach a vesmíre a ako na
darovaných mapách hľadať na oblohe tie
správne súhvezdia v správnom čase
- tvorivé dielne, na ktorých si každý mohol
vyzdobiť svoju vlastnú hviezdu

Hana RAFAJOVÁ, 9.B

- hra na mimozemšťanov a pozemšťanov, ktorí
museli nájsť spoločnú reč, a pritom dobre si aj
zasúťažili
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Pezinok – Mladá Boleslav
Pri príležitosti udelenia čestného
názvu našej škole po významnom barokovom
maliarovi Jánovi Kupeckom sa dňa 16. marca
uskutočnila slávnostná akadémia v Kultúrnom
centre, na ktorej boli udelené ceny výtvarnej
súťaže Kupeckého svet a naši žiaci odohrali
pod taktovkou pani učiteľky Horváthovej a
Wittlingerovej divadelné predstavenie o živote
tohto maliara. Medzi hosťami bol zástupca
Ministerstva školstva, vedy a výskumu,
predstavitelia mesta i delegácia družobnej 6.
základnej
školy
z Mladej
Boleslavi.
Predstavenie malo veľký úspech a vaši
spolužiaci i pani učiteľky si zaslúžia veľký obdiv
a uznanie za túto neľahkú, no úspešnú prácu.
17. marca sa konal na našej škole Deň Jána
Kupeckého, počas ktorého sa žiaci venovali
aktivitám súvisiacim so životom a dielom
tohto pezinského maliara v oblasti výtvarnej,
jazykovej,
dejepisnej
a
geografickej.
Pripomeňme si tieto významné udalosti našej
školy niekoľkými fotografiami:
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Beh mesta Pezinok

Witze zum Lachen

Dňa 11. apríla 2015 sa uskutočnil
v Zámockom parku beh mesta Pezinok, kde sa
naši žiaci umiestnili následovne:
Kategória deti
1. miesto - Matej Knapčok - 1.D
2. miesto - Michal Koman - 1.E
3. miesto - Dávid Remšík - 1.B
Kategória žiačky
1. miesto - Zuzka Féderová - 6.C
2. miesto - Petra Kurucová - 2.A
3. miesto - Bianka Halčínová - 4.C
Kategória juniori
1.miesto - Medard Feder - 8.C
3.miesto - Andrej Dubovský - 9.C

8

stala skutočnosťou. Počas trojdňového pobytu
v Mladej Boleslavi koncom marca predviedli
naši žiaci dve predstavenia. Tlieskali im žiaci
našej družobnej základnej školy,
dvoch
mladoboleslavských gymnázií aj seniori. Obe
predstavenia boli aj tu prijaté s nadšením.
Hoci výlet do Boleslavi bol prioritne akousi
„služobnou cestou“
divadelného súboru,
spájal sa tiež s odmenou za naozaj excelentný
divadelný výkon všetkých účinkujúcich. A
zážitky sa sypali. Veď sa trochu športovalo,
plávalo v Liberci, vzdelávalo a objavovalo na
pôde úžasného science miesta akým je
liberecká IQlandia... Výpravu privítali na
mladoboleslavskej radnici a čo by to bolo za
návštevu tohto krásneho mestečka, keby
nezavítala aj do automobilového Škoda
Múzea? A to všetko vo výbornej zostave a v
skvelej nálade. Poslednou zastávkou bola
návšteva slnkom zaliatej Prahy. Znamenala
naozaj nádhernú bodku nielen za týmto
výletom, ale za celým náročným obdobím pre
všetkých, ktorí sa podpísali pod úspech tejto
divadelnej hry.
Zostáva veriť, že podobných, našimi
žiakmi vytvorených divadelných kúskov, sa
dočkáme aj v budúcnosti.
(mh)

S divadlom do sveta

Aj pre Bena bolo určite cťou sa fotiť s
hereckými talentmi 

Pocit na nezaplatenie – keď je
akákoľvek
ľudská
snaha
korunovaná
úspechom a uznaním okolia . Presvedčili sa o
tom všetci aktéri divadelného predstavenia
Majster Ján Kupecký.
Počas Slávnostnej akadémie totiž sedeli
v hľadisku aj zástupcovia učiteľského zboru
našej družobnej školy z Mladej Boleslavi.
Divadelné predstavenie, ktoré v ten večer naši
„divadelníci“ odohrali , sa im natoľko páčilo, že
ich pozvali do Boleslavi, aby si predstavenie o
osobnosti, ktorá naše mestá spája, mohli
pozrieť aj žiaci ich školy. A tak sa myšlienka
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Noc Pavla Dobšinského

Ropeskipping

Dňa 27.3.2015 sa u nás na škole
uskutočnilo podujatie pod názvom Noc Pavla
Dobšinského. Keďže Pavol Dobšinský bol
významný
folklorista, zberateľ ľudovej
slovesnosti a radí sa aj do obdobia
romantizmu a bol aj jedným zo spisovateľov
štúrovskej generácie, tak sme si pripravili toto
podujatie, aby sme žiakom priblížili jeho
tvorbu a život hravou formou. Pre deti zo
šiestich tried 1.A, 2.C, 2.B, 3.C, 4.B a 4.D boli
pripravené zaujímavé úlohy a hry. Záver tohto
podujatia sme ukončili krásnou rozprávkou
a slávnostným rozdaním certifikátov. Touto
formou by som sa chcela ešte raz veľmi pekne
poďakovať
vedeniu,
učiteľkám
a
vychovávateľkám, ktoré museli vynaložiť
nielen čas ale aj veľa úsilia , aby táto akcia
mala úspech. Ďakujem.
učiteľka Janka Fecková

Deň 1.apríl je významným dňom pre
všetkých ľudí, ktorí majú radi zábavu, ale
hlavne robiť si zábavu z druhých ľudí. Tento
deň si však všetky štvrté ročníky užili trochu
nezvyčajne. Dňa 1.4.2015 k nám do školy
prišli ľudia, ktorí sa venujú ropeskippingu, čo
znamená v preklade netradičné skákanie cez
švihadlo. Žiakom sa táto akcia veľmi páčila,
niečo nové ich naučila a dokonca sa aj niektorí
prihlásili na kurz ropeskippingu. Koncom apríla
sa uskutoční aj súťaž v ropeskippingu ,do
ktorej by sa chcela zapojiť aj naša škola.
Dúfam ,že sa nám to podarí a že aj uspejeme.
Ďakujeme ropeskipping academy, bolo to
super.
žiaci 4.A, 4.B, 4.C, 4.D.

11

netradičného materiálu. Trpezlivosť si žiadala
aj ďalšia miestnosť, kde si žiaci vyrábali
ozdobné vajíčko s kuriatkom pripevnené na
štipec. Na záver si rodičia spolu s deťmi mohli
niektoré veľkonočné výrobky aj kúpiť, ktorých
finančný príspevok bude venovaný na pomoc
deťom v Afrike. Dobrú náladu počas celého
popoludnia sprevádzala príjemná veľkonočná
atmosféra a nechýbalo tiež občerstvenie.
Chcela by som sa týmto poďakovať svojim
kolegyniam, ktoré sa spolupodieľali na tejto
akcii a takisto aj rodičom, či deťom za ich
účasť. Som rada, že z našich „Veľkonočných
tvorivých dielní“ ste odchádzali s úsmevom,
spokojnosťou, so žiarivými očkami a radosťou
zo svojich výrobkoch, ktoré počas sviatkov
zdobili Vaše príbytky.

OK vo vybíjanej
Dňa 25.3.2015 sa konalo Obvodné
kolo vo vybíjanej žiačok v ktorom sme boli
blízko celkovému víťazstvu. Po prvom
vyhratom zápase to vyzeralo veľmi nádejne,
no v druhom zápase sme tesne prehrali a to
nám už nestačilo na celkové prvenstvo. Takže
nakoniec sme skončili na peknom štvrtom
mieste z ôsmich družstiev. Našu školu
reprezentovali žiačky: Budinská, Mácsová,
Rarigová, Ančicová, Petrusová, Čajkovičová,
Kadárová, Mečková, Hudčeková, Sekaninová,
Semešová a Jančovičová.

uč. Šmahovská Jana

Veľkonočné tvorivé dielne
V utorok dňa 24.3.2015 sme na našej
škole pripravili pre deti s rodičmi ,,Veľkonočné
tvorivé dielne“. Danú akciu otvorila pani
zástupkyňa PaedDr. Dagmar Boreková, ktorá
všetkých srdečne privítala a zaželala veľa
tvorivosti pri vyrábaní veľkonočných výrobkov.
Zároveň rodičov oboznámila, aké výrobky si
môžu v našich ,, Veľkonočných tvorivých
dielňach“ vyrobiť a na záver aj zakúpiť
niektoré z výrobkov našich žiakov a zapojiť sa
tak do projektu ,, Ako pomôcť deťom v
Afrike“. Jedna trieda sa zmenila na výrobňu
veľkonočných
kraslíc
prostredníctvom
voskovej techniky. Bolo to veľmi zaujímavé. V
druhej triede si žiaci s rodičmi mohli vytvoriť
rôzne veľkonočné pohľadnice, pozdravy a
dekorácie z papiera. Ďalšia dielnička bola
veľmi voňavá, pretože v nej deti s mamičkami
ozdobovali už upečené, veľkonočné koláčiky.
Šikovné ruky si mohli vyskúšať aj pri vyrábaní
veľkonočných zajačikov a košíkov z
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