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Na úvod
V tomto čísle nájdete

Milé decká,

ani sme sa nenazdali a prvý polrok tohto školského roka je za
nami. Pred pár dňami ste si prevzali polročné výpisy známok. Ak
ste s nimi neboli spokojní, máte jedinečnú príležitosť v najbližších
piatich mesiacoch urobiť všetko pre to, aby vaše pocity
z vysvedčenia na konci školského roka boli iné, ako teraz.
My sme sa rozhodli, že vám trošku oživíme druhý polrok
vydávaním nového školského časopisu. Cesta k nemu nebola
jednoduchá, ale podarilo sa a prvé číslo práve teraz držíte
v rukách. Bude vychádzať ako občasník a okrem tlačenej formy ho
nájdete aj na IŽK.
Zaradili sme doň niekoľko pravidelných rubrík. V každom
čísle teda nájdete zaujímavý rozhovor s niekým z členov
učiteľského zboru. Keďže je medzi vami množstvo veľmi šikovných a talentovaných detí, postupne vám ich
predstavíme a niekoho možno touto cestou motivujeme . Tiež budete mať príležitosť sa postupne zoznámiť so
všetkými členmi redakčnej rady.
Naša škola dosahuje v priebehu celého školského roka množstvo úspechov v rôznych oblastiach. Pomôžeme
vám zorientovať sa v nich komplexným prehľadom o tom, kde všade sme tieto úspechy dosiahli.
Dennodenne sú vyučovacie hodiny plné nielen informácií, ale aj veselých príhod a hlášok z vašich radov i z úst
učiteľov. Tak prečo by sme sa na nich spoločne nezasmiali? Prinesieme vám prehľad všetkého, čím žije naša
škola, aktivít ktoré chystáme i tých, ktoré sme už zrealizovali.
Samozrejmou súčasťou časopisu sa stanú vaše práce, ktoré ste v tvorivých chvíľkach napísali nielen na
hodinách, ale aj kdekoľvek inde. Takže sem s nimi!
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Uvítame akýkoľvek nápad či dokonca pomocnú ruku kreatívneho „pisálka“ .
Nech sa páči, čítajte!
Mgr. Mária Hrivnáková

Nové pani učiteľky v našej škole
Pani učiteľka Katarína Kľučárová
Na akej škole ste študovali?
Na strednú som chodila na gymnázium v Bratislave. Ako vysokú školu som študovala Strojnícku fakultu
Slovenskej Technickej Univerzity.
Prečo ste sa rozhodli práve pre našu školu?
Bývam v Pezinku a mám to do práce blízko. Okrem toho má naša škola dobrú povesť.
Ktoré boli Vaše obľúbené predmety, keď ste chodili do školy?
Angličtina, fyzika a telesná.
Ako trávite voľný čas, aké máte koníčky?
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Moje koníčky sú turistika a šport. Voľný čas trávim s rodinou a so psom.
Čo sa Vám v našej škole páči?
Páčia sa mi žiaci a kolegovia v práci.
Ďakujeme za rozhovor.
pani učiteľka Michaela Hajtmanová
Na akej škole ste študovali?
Študovala som na Univerzite Komenského v Bratislave. Konkrétne na Pedagogickej a Prírodovednej fakulte.
Prečo ste sa rozhodli práve pre našu školu?
Pretože sa mi páči mesto Pezinok a atmosféra v škole je príjemná.
Ktoré boli Vaše obľúbené predmety, keď ste chodili do školy?
Moje obľúbené predmety boli telesná výchova a biológia.
Ako trávite voľný čas, aké máte koníčky?
Rada chodím do prírody, športujem, spievam a trávim čas s priateľmi a rodinou.
Čo sa Vám v našej škole páči?
Páči sa mi kolektív v práci, priateľská atmosféra a žiaci, ktorí sú aktívni.
Ďakujeme za rozhovor.
Žiaci 5.D

Na linke Pezinok – Mladá Boleslav
Keď nás minulý školský rok navštívili siedmaci z družobnej školy v Mladej Boleslavi, tešili sme sa, čo všetko
s nimi zažijeme – oboznámime ich s našim rodným mestom, vybláznime sa v aquaparku, prespíme v škole.
Mali sme krásne zážitky a predstavovali sme si, ako sa znova
stretneme.
Netrvalo dlho a v tomto školskom roku sme si naplánovali exkurziu do
Mladej Boleslavi. Mali sme veľmi bohatý program. Po náročnej
šesťhodinovej ceste sme dorazili do školy, kde sme sa ubytovali. Ráno
sme si dali hodinu telocviku s českými kamarátmi, aj ďalšie dve
hodiny sme sa učili v siedmych a ôsmych triedach na hodinách fyziky,
češtiny, angličtiny, matematiky, informatiky. Po obede sme vyrazili autobusom do Liberca, kde sme absolvovali
výstup na vrch Ještěd a skončili sme v IQlandii, interaktívnom centre vedy a techniky, kde sme zažili kopec
zábavy. Po návrate do školy sme mali spoločný A-Z kvíz s českými kamarátmi s otázkami týkajúcimi sa našich
dvoch národov. Posledný deň nás pán učiteľ Krejčík povodil po starej Boleslavi, dozvedeli sme sa veľa
zaujímavostí. Pred odchodom sme ešte zavítali do múzea škodovky medzi staré i najnovšie modely áut.
Až na zmeškaný vlak a o hodinu neskorší príchod sme si exkurziu užili a budeme radi, keď budeme mať
možnosť sa opäť stretnúť.

Žiaci 7.B

Spoločná oslava
V dňoch 24.10. – 26.10. 2018 sa naša škola obliekla do modrej, červenej a bielej farby. Farieb, ktoré
spájajú od roku 1918 dva národy – Čechov a Slovákov. Na žiadnej oslave
nemôžu chýbať priatelia a tak naše pozvanie prijali pani učiteľky a žiaci 9.
ročníka z družobnej 6. ZŠ s MŠ z Mladej Boleslavi. Vo štvrtok deviataci
putovali po stopách významných osobností našej spoločnej histórie.
Navštívili Brezovú pod Bradlom, Žiaci vzdali hold M. R. Štefánikovi
položením kytice modro-červeno-bielych kvetov.
Putovanie za minulosťou pokračovalo návštevou zámku v
Topoľčiankach , ktorý bol v čase prvej Československej republiky
obľúbeným letným sídlom prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka.
Večer sa niesol v duchu súťaženia – deviataci úspešne zvládli AZ kvíz v českom aj slovenskom jazyku a
prostredníctvom filmu Rukojemník sa preniesli do roku 1968.
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V piatok sa vyučovanie začalo o 8,00 slávnostne , spomienkou na roky nie tak dávno minulé, hymnou
Československej republiky. Pre starších to bola nostalgia, aj hrča v krku, pre deti prekvapenie. Vyučovanie –
historický deň - pokračovalo netradične, na rôznych stanovištiach, ktoré sa venovali historickým medzníkom
Československa. Kým bol žiakom 8. a 9. ročník premietnutý v PKC film Dubček, natočený podľa knihy autora
Ľuboša Juríka Rok dlhší ako storočie, ostatní žiaci v
škole putovali po stopách Štefánika, dozvedeli sa,
ako sa menila naša krajina v priebehu časov, ako sa
menili rôzne politické systémy, stali sa divákmi
Bratislavskej lýry, vyskúšali rôzne módne kreácie
toho obdobia, mohli v rukách držať staré
československé mince a bankovky, zahrať sa hry
detstva svojich starých rodičov. Niektoré stanovištia
sa však venovali aj tej odvrátenej strane našej
histórie– autentické výpovede ľudí, ktorých daná
doba postihla negatívne.
A ako túto časť dejín vnímali deti? Úplné ticho, vnútorné spracovanie témy, u mnohých aj otázky, či to bolo
naozaj tak, ale objavila sa aj slza. Deti si túto históriu vzali za svoju, prijali ju a zhodnotili. Aj toto je dôležitý
moment v ich živote. Do aktivít boli zapojení aj tí najmenší žiaci. Pripravovali projekty, pozerali Matelka,
Filmárika a Filmušku ale aj Kremienka a Chocholúšika. Konštatovanie detí nás veľmi potešilo – rozprávky boli
super!
Aj takýmto spôsobom sa škola pokúsila o to, aby súčasná mladá generácia poznala udalosti, ktoré sa stali
dávno predtým, ako sa narodili.
Učitelia a žiaci 9. ročníka

So srdcom na dlani ... pre Plamienok
Už po štvrtý raz sme sa my žiaci spolu s našimi učiteľmi a rodičmi zapojili počas Vianočných trhov v našom
meste do charitatívnej akcie na podporu neziskovej
organizácie
Plamienok.
S radostnou ochotou sme
sa počas dvoch dní
striedali pri našich dvoch
stánkoch. Rodičia predávali
výbornú
kapustnicu
a vianočný punč, učitelia
a my
zasa
výrobky,
zhotovené pre tento účel.
Neodradila nás zima a chlad, ani poletovanie snehu. Niektoré deti strávili
v predajnom stánku aj 3-4 hodiny. Dobrá vec sa podarila...
... a tak sme mohli vo štvrtok 31. januára privítať medzi nami v škole pani
doktorku Jasenkovu, riaditeľku OZ Plamienok. Porozprávala nám o ich
práci pre nevyliečiteľne choré deti, o námahách i radostiach, ktoré táto
práca so sebu prináša. Zaujímali sme sa aj o možnosti dobrovovoľníctva,
ale to musíme ešte vyrásť. Odovzdali sme jej vyzbieranú sumu a dohodli
sme sa, že niekedy navštívime ich priestory v Bratislave.
účastníci stretnutia

Naše úspechy
ATLETIKA
Cezpoľný beh je súťažou trojčlenných družstiev žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Žiaci
môžu súťažiť v dvoch rôznych disciplínach – jednotlivci alebo družstvá. Naši
žiaci boli úspešní v oboch kategóriách
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Okresné kolo:
Veronika Behalová 7.C – 1. Miesto
Šimon Peter Šipoš 8.B – 2. Miesto

Krajské kolo: družstvo 5. miesto
Veronika Behalová 7.C
Bianka Kloknerová 9.A
Simona Sagálová 9.A

DETSKÁ ATLETIKA
Družstvo 2 miesto (Matej Knapčok, Hana Šipošová, Terezka Matušková, Samuel Bobovský)
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
V novembri sa na škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zo školského do
okresného kola postúpila žiačka 9. Ročníka Stanislava Porubanová.
Stanislava Porubanová – 1. miesto
Barbara Lachkovičová – 2. miesto
Vladimír Drobný – 3. miesto
MATEMATIKA
Sezamko a Sezam je matematická súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci 5. až 9. ročníka. Každý účastník
dostane raz za mesiac poštou sériu 4 úloh, ktoré žiaci musia do stanoveného
termínu vyriešiť. Za tento školský polrok dostali dokopy 3 séria. Po skončení súťaže
sa 32 najúspešnejších riešiteľov môže zúčastniť 4 dňového matematického
sústredenia.
Zatiaľ úspešní riešitelia:
SEZAMKO: Ema Koleníková, Samuel Bobovský, Simona Bochničková, Kristína
Toporová
SEZAM: Nina Koleníková
OK Matematická olympiáda
Kategória Z9
Vladimír Drobný – 9.C – 1. miesto

Kategória Z5
Matúš Miklóš – 5.D – 2. miesto

Úspešní riešitelia
Bochničková Simona – 5.D
Remšík David – 5.B
Koleníková Ema – 5.B
NÁBOJ – JUNIOR – krajské kolo
V novembri vybraní žiaci 7. – 9. ročníka vytvorili 3 štvorčlenné tímy
a rozhodli sa overiť si svoje vedomosti, šikovnosť a dôvtip na
matematicko – fyzikálnej súťaži NÁBOJ. Príklady boli netradičné
a pomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým
záujem o matematiku a fyziku. Obtiažnosť príkladov postupne
narastala. Naši žiaci preukázali matematickú zdatnosť a z počtu 50
súťažných tímov, sme sa umiestnili na peknom 7.mieste.
ANGLICKÝ JAZYK
Olympiáda – školské kolo
Do you speak English? Yes, I do. Že je to pravda, dokázali mnohí žiaci našej školy
v školskom kole olympiády z anglického jazyka. Uvádzame tých najúspešnejších.
Vladimír Drobný: 1. miesto - 1.B kat.
Viktor Meluš: 2. miesto - 1.B kat.
Jakub Schusznix: 3. miesto - 1.B kat.

Kristián Meluš: 1. miesto - 1.A kat.
Filip Holický: 2. miesto - 1.A kat.
Maxim Ján Sarkocy: 3. miesto - 1.A kat.
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Galéria žiakov
FESTIVAL VEDY A TECHNIKY – CELOŠTÁTNE KOLO
Na celoštátnom finále súťažnej prehliadky Festival vedy a techniky, ktorá sa konala v bratislavskej Inchebe,
získal Vladimír Molnár z 9.C cenu poroty s projektom Fajčenie teenagerov. Cenu mu udelila asociácia pre
mládež, vedu a techniku. Dnes vám chceme tohto žiaka predstaviť v našej galérii.
Vladimír Molnár je žiakom 9.C triedy.
Reprezentoval našu školu na 21. ročníku Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018,
ktorý sa konal 8. a 9. novembra 2018 v Bratislave. Je to prehliadka najlepších
vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z 8 krajských kôl
na celoslovenské finále. Takmer 150 talentovaných žiakov zo ZŠ a SŠ, vrátane
zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v 11
kategóriách. Svoje práce obhajovali pred členmi odbornej hodnotiacej komisie
zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov.
Vladimír reprezentoval našu školu v kategórii Biológia s projektom: Fajčenie
teenagerov. Úspešne sa prebojoval cez okresné a krajské kolá až na
celoslovenské finále. Jeho aktuálna téma o fajčení našich 13 až 16 ročných žiakov
zaujala aj odbornú porotu. Svoj výskum uskutočnil na základných školách
v Pezinku, na jednej ZŠ v Modre i na pezinskom a modranskom gymnáziu.
Dotazník s otázkami vyplnilo takmer 350 žiakov. Najzávažnejším zistením bolo, že viac ako 50% respondentov
už vyskúšalo svoju prvú cigaretu. Hypotéza, že po cigarete siahajú skôr dievčatá ako chlapci sa stopercentne
potvrdila. Tento pálčivý problém síce nevyriešil, ale získal Cenu poroty AMAVETu.
Vladimír je všestranným chalanom. Rád športuje, najobľúbenejšou disciplínou je orientačný beh. Z predmetov
ho najviac fascinuje biológia. Medzi je ho záľuby patrí aj chémia, bavia ho rôzne chemické pokusy.

Lyžiarsky kurz
Tradične sa žiaci 7. ročníka zúčastňujú na lyžiarskom kurze. Pretože v 7. ročníku máme 4 triedy, rozdelili sme
sa na dva turnusy. Náš turnus bol hneď po vianočných prázdninách. Privítali nás nadmieru zasnežené Kysuce,
konkrétne Makov. Mali sme výborné podmienky na lyžovanie, čo sme s radosťou aj využili. Na záver sme sa
usporiadali lyžiarske preteky... a výsledok bol nasledovný:
1. družstvo : 1. Koleniková, 2. Marková, 3. Jakabovičová
2. družstvo : 1. Zápražný, 2. Kubica, 3. Porubský
3. družstvo : 1. Grus, 2. Wild, 3. Guštafíková
4. družstvo : 1. Ježíková, 2. Federová, 3. Vandriaková
Druhý turnus lyžiarskeho kurzu je od 4. do 8. februára.

Predmet s názvom Humor








P. O. Hviezdoslav napísal dielo HAJTMANOVA ŽENA
Vymenuj historické obdobia: Historické obdobia sú na: jar a na jeseň
Poznáme tri druhy stromov: listnatý, ihličnatý, drevený
A do je ten P.O.H.? Teho nepoznám.
Dobroslav Chrobák: Nevesta a vôl
HUV: Barok: Pani učiteľka, vtedy ste žili?
Kosti predkolenia: ihličnatá kosť, píšťala

5

V prvej triede sa v septembri pýta pani učiteľka:
- Kto vie, koľko je 1+2?
Nikto sa nehlási.
- To naozaj nikto nevie?
Po chvíľke sa nesmelo prihlási jedno dievčatko:
- Ja teda neviem koľko je 1+2, ale určite je to to isté, ako 2+1, pretože operácia sčítania je na telese reálnych
číslic kumutatívna!
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