Školský časopis ZŠ Kupeckého Pezinok
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z biológie, chémie, či v súťažiach zo
slovenského a anglického jazyka. V čase
mimo vyučovania deti pracujú v rôznych
krúžkoch - umeleckých, poznávacích aj
športových.

Naša škola oslávila tridsiatku

Za tri desaťročia zo školy vyšli
stovky žiakov, z ktorých sú dnes mnohí
úspešní inžinieri, lekári, remeselníci,
podnikatelia ako aj reprezentanti v rôznych
športoch.
Naďalej si želajme, aby škola
napredovala a vychovávala morálnych ľudí
dobre pripravených pre život.
Ľudmila Benčúriková
Otvorením
školského
roka
2012/2013 si naša Základná škola na
Kupeckého
ulici
pripomenula
30.
narodeniny. Je druhou najväčšou školou
v Pezinku a navštevuje ju 691 žiakov.
V súčasnosti tu vyučuje 56 učiteľov.

Napísali o nás 
( ZŠ KUPECKÉHO FUNGUJE V
PEZINKU UŽ 30 ROKOV – TV
PEZINOK )
V roku 1982 bola slávnostným
prestrihnutím pásky otvorená Základná
škola na Kupeckého ulici. V tomto roku
teda oslavuje 30. výročie svojho založenia.
Pri tejto príležitosti pripravili súčasní ako
aj bývali žiaci školy pre pozvaných hostí
slávnostnú akadémiu. Tá sa konala v
piatok, 5. októbra v Pezinskom kultúrnom
centre. Pri založení Základnej školy na
Kupeckého ulici stála a prvé roky školu
viedla riaditeľka Gabriela Gyurischová. Po
nej sa na riaditeľskej stoličke vystriedali
pán Konečný a pán Gábriš. Potom opäť
zobrali vedenie školy do rúk ženy - Emília
Pilátová a následne Viera Radičová. Od
minulého roka je škola v rukách Kataríny
Volánkovej. Škola je zameraná na výučbu
cudzích jazykov a na prácu s počítačom. V
tomto školskom roku jej prah prekročilo
takmer 690 žiakov, ktorým sa venuje 56
pedagógov.

Od jej vzniku v roku 1982 až po
súčasnosť sa tu vystriedalo niekoľko
riaditeľov. Každý z nich sa svojou prácou
pričinil vždy o jej napredovanie a dobré
meno. Boli nimi : Gabriela Gyurischová,
Vladimír Konečný, Ivan Gabriš, Emília
Pilátová, Viera Radičová. Od vzniku školy
až dodnes tu pracujú s láskou pani
učiteľky Nataša Osuská a Anna
Bodžárová.
V súčasnej dobe už druhý školský
rok kormidlo riadenia dobre vedú
riaditeľka
Katarína
Volanková
a
zástupkyne Katarína Čuvalová a Dagmar
Boreková.
Škola sa vypracovala medzi
najlepšie v meste a zameriava sa na výučbu
cudzích
jazykov. Školský vzdelávací
program je obohatený aj o niektoré nové
predmety napr. regionálna výchova či
mediálna výchova. Škola pravidelne
dosahuje
veľmi
dobré
výsledky
v kolektívnych športoch ako sú basketbal,
futbal, vybíjaná, atletika a v olympiádach
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Mesiac úcty k starším

Dňa 23.10.2012 som s mojimi spolužiakmi
zo 4.C navštívila DSS v našom meste, na
Hrnčiarskej ulici. Stretnutie sme pripravili
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pre
dôchodcov sme pripravili pásmo básní a
ľudových piesní, ktorými sme ich veľmi
potešili. Vyrobili sme pre nich aj darčeky s
jesennými motívmi. Na záver sme si
pripravili množstvo otázok, ktoré sa týkali
hlavne ich detstva, na ktoré nám seniori
s radosťou odpovedali. Sľúbili sme im, že
ich určite aj s našou pani uč. Zbudilovou
navštívime pred Vianocami a chceme ich
potešiť s programom, ktorý pre nich
pripravujeme.

Môj najkrajší vianočný príbeh
Mala som šesť rokov a blížili sa
Vianoce. Veľmi som sa tešila na Štedrý
večer. V ten deň celý náš dom rozvoniaval
kapustnicou. Okrem tradičných darčekov
pod stromčekom mal prísť ešte jeden.
Mama totiž čakala bábätko. Veľmi som sa

Monika JEDINÁKOVÁ, 4.C
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tešila na súrodenca. "Kedy sa narodí?"
opýtala som sa mamy. "Mám termín na
Silvestra," odpovedala mi. Večer sme sa
najedli, zaspievali koledy a rozbalili
darčeky. Potom sme šli k babke, kde nás
tiež čakalo pod stromčekom prekvapenie.
V tú noc sme šli spať dosť neskoro. Nad
ránom ma mama budila: "Romanka,
vstávaj, musíme ísť do pôrodnice.
Dieťatko sa už hlási na svet." Rýchlo som
vystrelila z postele a spolu s ockom sme
mamku odviezli do pôrodnice. Tam si ju
nechali a my s ockom sme sa vrátili
domov. Okolo jedenástej dopoludnia
volala mama, že dieťatko sa už narodilo.
Volá sa Simon a váži takmer štyri
kilogramy. Zaradovala som sa, že je to
chlapec, lebo som túžila po bračekovi.
Mamu so Simonkom pustili až na
Silvestra. Keďže sme doma mali ešte
stromček, položili sme toho malého drobca
pod jeho vetvičky a spolu sme sa tešili.
Nikdy na tie Vianoce nezabudnem. Dostali
sme najkrajší vianočný darček, aj keď až
25.decembra.

O tejto aktuálnej téme sme diskutovali na
hodinách angličtiny v deviatych ročníkoch.
The students of 9. A grade have made
projects on this hot topic – the posters you
can see on different spots in our school.
Poukazujú v nich nielen na formy šikany,
charakteristiku šikanéra a obete, ale aj na to,
ako sa proti takémuto konaniu brániť.
Here are some ideas, opinions and advice
for you to learn:
What´s bullying and how can you stop it
and protect yourself?
... somebody hurts you
physically or mentally...
...ignore him/her or
tell your teacher, psychologist, parents, best
friend!
Kamila Poláková
...humiliates you...
...you should tell the
truth to your parents or police!
Michaela Poizlová

Šikanovanie

...it´s also insulting, ignoring,
cyberbullying...

Bullying

Stretli ste sa s ním?

...defend yourself and
speak!

Have you been bullied?

Simona Ondrejkovičová

Viete o niekom, kto šikanuje?

...pulling your hair, laughing
Can you manage bullying?

at you...
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...don´t ignore it and tell somebody – if you
don´t, bullies won´t stop!

Dano Matejovič

Maroš Malý

...it´s also when somebody
does something you don´t like...

...even if you´re pushed or

...protect yourself by

called names...

reporting it!
...telling

Eva Pätoprstá

someone

you trust will help you!
Natália Šillová

...and bullying is when someone makes
your life worse!
...be strong and tell
the truth about who bullies you!
Ema Jarošincová

Sánkovačka

...or if a person does something you hate...
...don´t be silent – speak!
Nika Kupkovičová

Dňa 12.12.2012 sa trieda 8.A
rozhodla ísť na kopec vo vinohradoch
sánkovať a guľovať sa. Tento program sa
konal po škole, namiesto vianočného
večierka. Naši žiaci si povedali, že keď
u nás v Pezinku už napadol ten sneh, tak
ho treba využiť. Z tohto dňa sme prišli síce
celí zmrznutí a vyštípaní, ale ten zážitok,
ktorý si zapamätá každý z nás, stál za to.
Za tento deň sa hlavne musíme poďakovať

...doing things to have power over you –
taking or damaging things and leaving you
out...
...bullies will keep
doing these things if you´re quiet!
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dozvedeli aj niečo z tradícii baníctva
v Malých Karpatoch blízko Pezinka.

našej pani učiteľke Wagingerovej, pretože
bez nej by sa tento nádherný deň plný
zážitkov a smiechu nikdy nekonal. 

Chodník bol otvorený v roku 2001. Dĺžka
trasy chodníka je približne 7 km a má 14
zastávok. Jednotlivé zastávky -stanovištia
sú označené v teréne stĺpikmi s číslom a
názvom
zastávky.
Na
niektorých
stanovištiach sú aj informačné tabule
s fotografiami a textom.

Regionálny deň 8.B

Jeden krásny septembrový piatok sa
konal v našej škole regionálny deň spojený
s tradíciami a zvykmi nášho regiónu. Pre
svoju triedu 8.B som vybral pochod po
pezinskom baníckom náučnom chodníku.

My sme sa zastavili pri stanovištiach 14 –
Rozálka, 12 – Kamenice, 11 – Kalvária, 10
– Flóra, 9 – Antimónové a pyritové bane,
5- Kúpele, 2–Fabiánov mlyn a papiereň a
1- Zumberg. Tradície pezinského baníctva
siahajú do začiatku 14. storočia a počas
dlhého obdobia sa tu ťažilo napríklad zlato,
striebro
či
antimón.
V baniach
s romantickými názvami ako napr.
Marianna, Terézia či Jozef pracovalo
mnoho našich predkov.

Na začiatku sa našli aj „brblači“ –
vyznávači
pravdepodobne
statického
pohybu, ale zbadajúc krásy okolitej krajiny
po pár desiatkach metrov ich to prešlo
a vytešovali sa teplu zo slniečka
a nádhernej modrej oblohy. Popritom sa

Pezinské baníctvo zaniklo tesne po
nežnej revolúcii, ale dodnes si ho
pripomínajú nielen príslušníci baníckeho
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spolku ale aj mnoho našich spoluobčanov.
Veď nie nadarmo sa hovorí, že kto
nepozná svoju minulosť, ťažko môže
tvoriť budúcnosť.

iBobor
V týždni od 12.11.2012 do 16.11.2012 sa
uskutočnila informatická súťaž iBobor.
Deti z našej školy si zmerali sily s deťmi z
celého Slovenska v troch kategóriách.
Dosiahli vynikajúce výsledky.

Ján Pitoňák

Výsledková listina.
V kategórii Bobrík súťažilo 41 tretiakov a
41 štvrtákov našej školy, z ktorých 11 detí
získalo diplom úspešného riešiteľa.
V kategórii Benjamín súťažilo 5 piatakov,
39 šiestakov a 16 siedmakov našej školy, z
ktorých 31 detí získalo diplom úspešného
riešiteľa.
V kategórii Kadet súťažilo 27 ôsmakov a
12 deviatakov našej školy, z ktorých 12
detí získalo diplom úspešného riešiteľa.
Ak chcete vedieť bližšie, o akú súťaž ide,
navštívte stránku www.ibobor.sk a v sekcii
archív úloh si môžte sami vyskúšať, aké je
to ľahké či náročné.
Ďakujem všetkým, čo pomohli a aj
deťom za to, aké boli úžasné.
Daniela Ondovčíková

fotografie – Jesika Tóthová
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Bobrík

Celkový počet súťažiacich: 10 322

Celkové poradie v SR

Meno, priezvisko a trieda
92. - 232. Jozef Kyčina, 3. A
333. - 451. Lucia Dubeková, 4. A

Benjamín
Celkové poradie v SR
185. - 372.
492. - 658.
660. - 680.
854. - 1107.
1337. - 1444.
1445. - 1474.
1499. - 1637.
1499. - 1637.
1672. - 1993.

Dosiahnutý výsledok
88,00 bodov, 99. percentil
80,00 bodov, 97. percentil

Celkový počet súťažiacich: 17 440
Meno, priezvisko a trieda
Matej Pätoprstý, 6. A
Lucia Koščová, 7. A
Zuzana Matúšková, 6. B
Adam Malý, 5. B
Alban Emini, 6. A
Barbora Duffalová, 7. C
Richard Holec, 6. A
Ema Podhorná, 5. B
Laura Kostrianová, 6. A

Dosiahnutý výsledok
76,00 bodov, 99. percentil
73,34 bodov, 97. percentil
72,00 bodov, 96. percentil
69,34 bodov, 95. percentil
66,68 bodov, 92. percentil
66,67 bodov, 92. percentil
65,34 bodov, 91. percentil
65,34 bodov, 91. percentil
64,01 bodov, 90. percentil

Kadet

Celkový počet súťažiacich: 11 414

Celkové poradie v SR

Meno, priezvisko a trieda
Michaela Zubrová, 8. A
Juraj Kebis, 9. B
Kristián Escher, 8. A
Roman Červenka, 8. C
Juraj Granec, 8. C
Kristína Rolková, 8. A
Tomáš Zámečník, 9. C
Patrik Špánik, 8. A
Michelle Morávková, 9. B

645. - 666.
1747. - 2010.
2239. - 2351.
2399. - 2654.
3511. - 3726.
3727.
3789. - 4090.
4131. - 4138.
4139. - 4345.
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Dosiahnutý výsledok
75,00 bodov, 94. percentil
68,01 bodov, 85. percentil
65,34 bodov, 80. percentil
64,01 bodov, 79. percentil
58,68 bodov, 69. percentil
58,67 bodov, 67. percentil
57,35 bodov, 67. percentil
56,34 bodov, 64. percentil
56,02 bodov, 64. percentil

Tuhý jód sa pri zahrievaní mení priamo na
plyn. Táto zmena skupenstva z tuhého na

plynné sa nazýva - odpoveď nájdeš v
tajničke)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Zliatina medi a zinku
2. Jediný kvapalný kov
3. Ako sa nazýva skupina prvkov, ktoré majú veľký význam pre zdravie človeka?
4. Fluór, chlór, bróm a jód tvoria skupinu nekovov, ktorá sa nazýva
5. Najrozšírenejší kov zemskej kôry
6. Železo, potrebné na prenos, sa nachádza v červenom krvnom tkanive, ktoré sa volá
7. Zliatina olova a cínu
8. Značka prvku, ktorý je nevyhnutný pre zdravý vývin a rast kostí a zubov
9. Najvýznamnejší polokov používaný v elektrotechnike
10. Hoci nekovy nevedú elektrický prúd, existuje forma nekovu, ktorá je vodičom
elektrického prúdu
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Podľa ................................... možno prvky rozdeliť na kovy, polokovy a nekovy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ušľachtilé kovy sú málo
Najrozšírenejší kov zemskej kôry – uveď jeho značku
Forma uhlíka nachádzajúca sa v prírode, ktorú používame na kreslenie
Plynný nekov, ktorý je súčasťou atmosféry, hydrosféry aj zemskej kôry a tiež
súčasťou ľudského tela
5. Jediný kvapalný kov
6. Názov skupiny jedovatých nekovov
7. Zliatina medi a cínu
8. Železo je potrebné na prenos ...................
9. Meď, striebro, zlato a platina patria medzi ............................kovy
10. Ktorý chemický prvok je nevyhnutný pre činnosť svalov, nervov a obehovej sústavy?
1.
2.
3.
4.
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