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ODBREMEŇME NAŠU ZEM
RECYKLUJEME!
Je pravda, že Slovensko vyprodukuje menej odpadu v porovnaní s väčšími krajinami
sveta. Faktom však ostáva, že recyklujeme málo! V tomto smere sme omnoho nezodpovednejší
než iné krajiny Európskej únie. Europoslanci stanovili cieľ, podľa ktorého by sme mali v roku
2020 recyklovať až 50% komunálneho odpadu. V súčasnosti je to len asi 23%.
Naša škola žije ekológiou. V mnohých triedach dokonca nájdeme okrem odpadkových
košov určených na plasty a biologicky rozložiteľný odpad aj zberné nádoby na papier. Žiaci
jednotlivých tried so svojimi triednymi učiteľmi pravidelne upratujú areál školy. Následne sa
učia správne triediť jednotlivé kusy nájdeného odpadu.

VIEŠ SPRÁVNE RECYKLOVAŤ?
Niektorí ľudia hodia ,napríklad, starú žiarovku do zbernej nádoby určenej na sklo. Iní
zase mastnú papierovú škatuľu od pizze do koša na papier, pričom žijú v presvedčení, že
recyklujú správnym spôsobom. Separovanie odpadu je hotová „veda“. Na druhej strane, ak si
osvojíme zopár pravidiel ,zistíme, že to nie je také náročné. Časom sa nám veľa úkonov úplne
zautomatizuje.

Vedeli ste, že...
 Do zbernej nádoby na sklo nepatrí zrkadlo, porcelán, keramika
či žiarovka?
 Do kontajnera na papier by sme nemali hádzať použité mastné
kuchynské utierky alebo špinavé papierové obaly?


Gumy či molitanu sa nezbavujeme použitím zbernej nádoby na plasty?

Úloha: SPOJ uvedený odpad so správnymi zbernými nádobami.

NIEČO Z BIOLÓGIE (Natália Mikulová – 5.A a Viktória Opalková – 6.B)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Ako sa nazývajú živočíchy, ktoré majú chrbticu?

6. Vajíčka rýb

2. Ktorý orgán zabezpečuje pohyb krvi v cievach?

7. Rastlina rumovísk, ktorá má rovnaký

3. Samičie pohlavné bunky voláme…

názov ako báseň/balada Ľ. Podjavorinskej.

4. Larvy obojživelníkov sú…

8. Najjednoduchšie jednobunkové organizmy

5. Zelené farbivo v rastlinách nazývame…

9. Medzi zmysly patria čuch, chuť, zrak, sluch a…

JAZYKOVÉ OKIENKO
1NESPRÁVNE: Šiel som po pero.
SPRÁVNE: Šiel som pre pero.
2NESPRÁVNE: Postavím sa do rady na obed.
SPRÁVNE: Postavím sa do radu na obed.

3NESPRÁVNE: Hovorím na vás s dôverou.
SPRÁVNE: Hovorím k vám s dôverou.

VYSVETLENIE
1. So slovesom ísť sa spája predložka PRE nie PO.
2. Rada (ženský rod) znamená poučenie, odporúčanie. Rad (mužský rod) –
usporiadanie v jednej línii za sebou alebo vedľa seba.
3. Slovesá HOVORENIA (volať, hovoriť) sa viažu s DATÍVOM (predložka k).

PRE NAJMENŠÍCH
VYMAĽUJ OBRÁZOK PODĽA SVOJEJ FANTÁZIE

JAZYKOVÉ OLYMPIÁDY
SLOVENSKÝ JAZYK
Dňa 28.11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo
slovenského jazyka v Skalici na SSOŠ Via Humana. Naša žiačka
Simona Khulová z 9.A triedy obsadila krásne 2.miesto. Úlohy
boli rozdelené na písomnú a ústnu časť.
„Jednoznačne najťažšia bola pre mňa ústna časť, v ktorej som
v priebehu 3-5 minút mala vytvoriť slávnostný príhovor pri
príležitosti otvorenia školskej výstavy na tému: OKTÓBER –
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Trochu sa mi triasol hlas.“ hovorí
Simona. Simonka, gratulujeme k úspechu v skutočne náročnej súťaži.

ANGLICKÝ JAZYK
Dňa 16.1.2019 v okresnom kole olympiády z anglického
jazyka našu školu reprezentovali Richard Rehúš zo 7.A a Anetta
Abdiu z 9.A. V kategórii 1B (8-9.ročník) získala naša Anettka
pekné 2.miesto. Musíme však podotknúť, že rozdiel medzi ňou
a víťazkou bol jediný bod. Blahoželáme a obom žiakom ďakujeme.

OLYMPIÁDA Z DEJEPISU
Naša deviatačka Kristína Vidová z 9.A sa zapojila do
okresného kola dejepisnej olympiády, ktorá sa konala 14.2.2019.
Bolo možné získať maximálne 100 bodov. Olympiáda pozostávala
z troch častí: monotematická, učivo 9. ročníka, dejiny a pamiatky
regiónu.
„Spočiatku som mala strach, ale keď som videla test a obrázky v ňom, nervozita zmizla.“
Kristínka obsadila pekné 3. miesto. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
V okresnom kole olympiády z biológie 12.2.2019 v kategórii C sa na 3. mieste umiestnila
Sárka Čederlová (9.A). Úspešnou riešiteľkou je i Slávka Mihálová (9.A).

Zlaté 1. miesto získala Vanesska Hlavačková (9.A). Ale to bol len začiatok.
Žiačka 20.3.2019 porazila všetkých súperov i na krajskom kole, ktoré sa konalo
na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Sme pyšní
a blahoželáme.
Veľká vďaka patrí aj pani učiteľkám, ktoré našich žiakov na súťaže pripravovali, menovite
Mgr. Edita Pláteníková, Mgr. Andrea Chomová, Mgr. Ľubica Jankovičová, Mgr. Anna
Kičková.

SERIÁLY, KTORÉ ODPORÚČAJÚ NAŠI ŽIACI
SÁRA HASLOVÁ (7.B)
si momentálne ,,ulietava“ na seriáli STRANGER
THINGS. ,,Pozerám ho v angličtine so slovenskými
titulkami.” hovorí Sára. Doposiaľ sú natočené 2
série, pričom 3. sa pripravuje.
Príbeh je sústredený na štyroch školopovinných
kamarátov. Jeden z priateľov sa stratil, a tak ho zostávajúci traja išli hľadať. V lese našli dievča
s oholenou hlavou a nadprirodzenými schopnosťami, ktoré dokáže hýbať predmetmi len
svojou mysľou. Aj ona sa pridala k pátraniu po nezvestnom. Toto záhadné dievča sa volá
ELEVEN. Prečo? To zistíš, keď si pozrieš seriál.

DIANA DŽAČOVSKÁ (3.A)
obľubuje

slovenský

PRÁZDNINY,

seriál

v ktorom

si

dokonca spolu s mamou zahrala.
V jednej z epizód si kupovala
zmrzlinu. ,,Tento diel sme doma
s rodinou pozerali“. s úsmevom
vraví

Diana.

Hoci

sa

na

obrazovke objavili len na pár
sekúnd, bol to pre ňu zážitok.
Na fotke je Dianka so sestrou Laurou (6.A) a detskými hercami seriálu.

Zaujímavosti
 Tvorcovia Stranger Things čerpali inšpiráciu aj z filmov E.T. Mimozemšťan, či

Blízke stretnutie tretieho druhu.
 Logo seriálu je graficky podobné názvom niektorých kníh Stephena Kinga z 80. ro-

kov.
 Herečka Millie Bobby Brown (Eleven) spočiatku odmietala nechať si oholiť hlavu.

TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME…
Ondrej Cibula (7.C)

Adriana Ňukovičová (7.B)

Chutná kalkulačka

Tajomstvo mojich očí

Máme doma malú mačku,

Plný zošit poznámok,

ktorá zjedla kalkulačku.

od nervov som roztrhala obľúbený náramok.

Potom doma stále fučala,

O päť minút znova zvoní,

tiež od bolesti kňučala.

učka rýchlo slzy roní.

Teraz v spálni pri telke,

Zas a znova nestíha,

leží Líza v postieľke.

vo dverách sa svižne mihá.

Mama preháňadlo mačke dala,

Skúša nás očividne rada,

ale kalkulačka stále v bruchu stála.

milovať svoju prácu nie je vada.

Pridal som Lízke do jedla škoricu

Dostala som hroznú známku,

a trpezlivo čakal na jej stolicu.

porazilo z toho moju mamku.

Zrazu som moju kalkulačku zbadal

Telefóny v škole zakázané máme,

a počty som opäť hravo zvládal.

aj tak sa s nimi tajne hráme.

Konečne už zazvonilo,
všetkých nás to posilnilo.
Aj tak rada v našej škole bývam,
o dobrých známkach často snívam.

OCEŇUJEME SA NAVZÁJOM!
Pozitívne oceňovanie druhých je nesmierne dôležité. Ak budeme hľadať
v druhých pozitívne vlastnosti, dáme im ich najavo, môžeme ľuďom naozaj pomôcť. Uvidia
samých seba v lepšom svetle ,a následne dokážu hľadať to dobré v druhých.
Aj na hodinách etickej výchovy si naši žiaci túto zručnosť trénujú. A veľmi radi. Obľubujú
,samozrejme, aktivity hravou formou. Najkrajší je moment prekvapenia, keď si o sebe prečítajú
niečo pekné.

OBĽÚBENÉ HLÁŠKY NAŠICH UČITEĽOV
„Je tu smrad ako v Carihrade.”

„Já vím a ty nezapomeneš.“
„Nekrič na mňa, ja som plachá.“
“Migaj!”
„Posečkaj synečku.“
„ Dozvieš sa v ten pravý čas.“
„Čo tu strašíš?“

“Chceš byť zapísaný vo V.I.P knižke?”

NÁVŠTEVA RÁDIA AETTER
Dňa 22.1.2019 sa konal ROZHLASOVÝ WORKSHOP RÁDIA AETTER, ktorý si
pripravili študenti Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
pre žiakov základných škôl. Keďže sme vždy zvedaví a dychtiví po nových skúsenostiach a
zručnostiach, prijali sme ich milé pozvanie.

Dozvedeli sme sa, ako funguje rádio, osvojili
sme si správne nahrávanie zvuku bez vzniku šumov a
jeho strihanie, pripravili sme si svoje vlastné vysielanie,
ktoré

nakoniec

naši

šikovní

žiaci

ELENA

BALÚNOVÁ (7.B) a MATHIAS KUBÍČEK (8.A)
odvysielali. V momente, keď začalo vysielanie sme
pochopili, že táto moderátorská dvojica je dokonale
zladená.
Ďakujeme našej pani riaditeľke Ing. Svetlane
Chábelovej, že iniciovala tento skvelý deň.

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY
1.m i e s t a s ú n a š e !
MAJSTROVSTVÁ OKRESU V
BASKETBALE ŽIAKOV
Mladí športovci zo Sadovej sa stali víťazmi
Okresného kola v basketbale žiakov ZŠ - 6.3.2019, a tak si zabezpečili postup do krajského
kola. Prajeme veľa ďalších úspechov!

MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA VO FUTSALE
Dňa 21.2.2019 sa chlapci našej školy zúčastnili Majstrovstiev kraja vo futsale. Celý
priebeh bol dramatický a veľmi napínavý. Športovci však jednoznačne zvíťazili a s krásnym
1. miestom postupujú na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA.
Patrik Opálek, Daniel Bogdalík,
Alexander Prelec, Lukáš Koprna,
Marek

Macho,

Norbert

Hegy,

Sebastián Jankovič, Damián Dobiáš,
Andrej Barcaj, Mgr. Vladimír Včelka
srdečne blahoželáme a ďakujeme!

MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE CHLAPCOV
Deň pred majstrovstvami vo futsale naši žiaci odohrali florbalový zápas okresného kola
a získali 1. miesto. Postúpujú do krajského kola. Gratulujeme, tešíme sa s vami.
Hráči: Filip Piroha, Martin Kadlečík, Daniel
Bogdalík, Lukáš Koprna, Denis Surový, Patrik Opálek,
Alexander Prelec, Patrik Sprušanský, Denis Glos,
Stanislav Kováč.

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V BASKETBALE ŽIAČOK
Dňa 31.1.2019 na Základnej škole s materskou školou J. Mudrocha v Senici si naše
žiačky zahrali súťažne basketbal. Z piatich škôl okresu sme sa umiestnili na peknom 2. mieste.
Reprezentovali nás: Dermeková Diana, Gergelová Sabina, Kučerová Aneta, Mošovská Ester,
Ondisová Adriana, Pavelková Patrícia, Sarkányová Amália, Vajglanová Viktória.
GRATULUJEME!

PRIRAĎ MENÁ FUTBALISTOV, TRÉNEROV A NÁZVY
FUTBALOVÝCH KLUBOV K OBRÁZKOM.

Luka Modrić, Antoine Griezmann, Santiago Solari, Pavel Hapal,
Hajduk Split, Charleroi, Udinese Calcio

ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM, KDE A AKO ŽIJEME!
S „reportérmi“ nášho časopisu sme dňa 4.3.2019 prišli na príjemné stretnutie do
obchodíku so zdravou výživou – Štvorlístok v Senici. Mama Mathiasa Kubíčka si pre nás
pripravila zaujímavosti a rady, ako žiť tak, aby sme zaťažovali prírodu v menšej miere. Obchod
funguje ako čiastočne bezobalový asi rok.
„Nevedela som, či je Senica na to pripravená, keď som začínala.“ Hovorí pani Kubíčková.
Život podľa ZERO WASTE – Ži tak, aby si produkoval čo najmenej odpadu!

Zaujímavosti a tipy
 Dievčatá sa môžu odličovať sezamovým olejom pomocou uteráčika, ktorý je možné
prať.
 Plast sa dá recyklovať iba raz, preto je lepšie nekupovať produkty, ktoré sú v ňom
balené.
 Pracie prípravky či potraviny môžeme nakupovať v bezobalových obchodoch. (Nosiť
si so sebou rôzne plátenné vrecúška alebo sklené nádoby).
 Výroba telefónov zanecháva veľkú EKO stopu. Ak je náš mobil funkčný,

nepotrebujeme nový.
 Nakupovať oblečenie v obchodoch s označením SECOND HANDE je nielen
ekologickejšie, ale aj šetrnejšie k našej peňaženke.
Plastové fľaše a igelitové tašky sa v prírode rozložia za 400 až 500 rokov!!!

Pani Gabriele Kubíčkovej veľmi pekne ďakujeme, že nám venovala svoj drahocenný čas.

ÚLOHY
Písmenká sa poprehadzovali. Správne ich usporiadaj a napíš názvy
domácich zvierat.
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Karneval ŠKD
Naše pani družinárky pripravili KARNEVAL pre žiakov navštevujúcich školský klub
detí, a to 22.2.2019, deň pred jarnými prázdninami.
Erika Sedláčková (4.C): “Pani vychovávateľka Vojteková mi požičala masku. Bola som
kovbojka.”
Giulia Mendilicchio (4.C): “Prezliekla som sa za mačku. Tričko som mala od maminy. Sukňu
a chvost som si kúpila. Spolužiačka bola tiež mačka, chceli sme byť rovnaké. Aj doma máme
toto zviera, preto ho mám veľmi rada. Páčili sa mi kostými našich kreatívnych družinárok,
ktoré boli upratovačky.  Pesničky, na ktoré sme tancovali boli super. Poznali sme ich zo školy
v prírode.”
Naďa Rudavská (2.B): “Masku som mala od pani družinárky Malenkovej. Bola som
Monsterka
z rozprávky
Monster High a predstavovala
som Claudi Wolf – vlčicu.
Páčia sa mi jej nádherné uši.
Bol to najlepší karneval, aký
som zatiaľ zažila. Pani
vychovávateľka Vojteková sa
prezliekla za vílu Amálku.”

Cenu za najkrajšiu masku udelila pani riaditeľka. Ocenený bol Patrik Šajánek ,náš vedec, z 3.A.

ACH, TEN SLADKÝ VALENTÍN...
o

Svätý Valentín bol biskup v Taliansku od roku 197.

o

Poznali ho najmä vďaka svojmu svätému životu, láske a zázrakom, ktoré dokázal.

o

Údajne jeden rímsky rečník požiadal Valentína, aby vyliečil jeho chorého syna. Svätec
mu pomohol, chlapec prijal krst a začal študovať.

o

Za vlády cisára Aureliána Valentína popravili. K tejto smutnej udalosti došlo
14.februára v roku 273 v Ríme.

o

Podľa legendy mal sv.Valentín v obľube ruže, ktorými obdarúval zamilované páry
a snúbencov.

Aj témou krúžku ŠIKOVNÍČEK, ktorý vedie naša pani asistentka Jana Hyžová bol
sviatok zaľúbených. So žiačikmi vyrobili nádherné valentínske priania.

Hurbanov pamätník
Je súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú organizuje Záhorské
osvetové stredisko na počesť Jozefa Miloslava Hurbana. Bol jednou z
významných osobností slovenského povstania v roku 1848 a kodifikátor
slovenčiny, ktorý žil a tvoril v Hlbokom.
V utorok 5. marca 2019 sa v Základnej umeleckej škole v Senici konalo obvodné kolo Hurbanovho pamätníka. Našu školu reprezentovali:
Oliver Tóth 3. B s prózou od Z. Baloga: Slimák na colnej prehliadke,
Juraj Oslej 4. B s poéziou od M. Rúfusa: Vlkove čižmy
a Leo Krišák 6. C. s prózou od P. Opeta: Život Adama
Ďakujeme všetkým našim chlapcom a blahoželáme Jurkovi Oslejovi za 3. miesto vo svojej
kategórii. Vďaka patrí aj pani učiteľkám Mgr. Jane Minxovej, Mgr. Elene Židekovej a Mgr.
Valérii Závodnej, ktoré žiakov pripravovali.

PROTI RASIZMU
21.marec je Dňom boja proti rasovej diskriminácii. Aj naša škola na Sadovej sa
zapojila, a to netradičným, ale milým spôsobom. Každý deň v týždni od 11.marca do 15.marca
sme prišli oblečení v inej farbe.
Pondelok bol modrý ako Európa, utorok čierny ako Afrika, streda červená ako Amerika,
štvrtok žltý ako Ázia a piatok zelený ako Austrália.

Na fotke: naše pani asistentky a špeciálna
pedagogička Mgr. Lucia Čaklošová. 

Na podnet dvoch organizácií – Down Syndrome International (DSI) a European Down
Syndrome Association (EDSA) bol 21.marec vyhlásený za

Svetový deň Downovho

syndrómu. Prečo práve 21.3. ? Dátum bol odvodený z číslic 3 a 21, pretože tento syndróm
vzniká tzv. TRIZÓMIOU 21.CHROMOZÓMU. Človek s touto genetickou poruchou má teda
o jeden chromozóm naviac.
Aj my sme si na “downíkov” spomenuli, a zároveň sme si pripomenuli, že títo ľudia sú veľmi
milí, srdeční a často zábavní. Naši žiaci, ale aj učitelia prišli preto do školičky s dvomi
rozdielnymi ponožkami na nohách.

FORTNITE
Hra, ktorá pohltila adolescentov po celom svete.
Aďo Blanárik (7.A) vysvetľuje: Zábavné sú rôzne tance napr. ORANGE JUSTICE, FLOSS,
T-POSE, NANA…
Erik Miča pokračuje: Herné peniaze voláme V-bucksy. Môžeme si kúpiť PAYSAFECARD v
novinovom stánku. Má jedinečný kód, ktorý zadáme do hry a získame 1000 V-bucksov. Za ne
kupujeme SKINY, rôzne tance…a pod.
Ondrej Komorný (6.B): Fortnite je najlepšia hra. Lepšiu som nevidel. Staviam si rôzne
pevnosti, aby ma netrafila strela.
Erik Miča (7.A): Hrávam 2hodiny denne. Hra ma už prestáva baviť.
Peter Švec (7.C): Grafiku a možnosti stále vylepšujú, ale predtým sa mi to páčilo viac.
Sebko, Ondrej, Aďko, Adam a Jakub (6.B): Hrávame často spolu. 

SÚŤAŽ – Čo vieš o FORTNITE?
Odpovedz správne na otázky a vyhraj zaujímavé ceny.
Otázky s tvojimi odpoveďami vystrihni a vhoď do škatule na vrátnici. Žrebujeme 26.apríla
(piatok) po veľkonočných prázdninách.
Tu odstrihnúť ………………………………………………………………………………………………………

1. Uveď názov tímu (štúdia), ktorý stojí za úspechom hry. __ __ __ __ __ __ __ __ __
2. V ktorom roku vznikla hra? ____________
3. Napíš názvy dvoch hier, ktorými sa vývojári inšpirovali, keď do hry zakomponovali aj
stavanie rôznych objektov/stavieb? __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __
4. Ako sa volá vývojár hry GEARS OF WAR? (na obrázku)

SME VÍŤAZI BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
20.marca naše 3-členné družstvo (Ondrej Cibula – 7.C, Sára Čederlová a Slávka Mihálová –
9.A) potvrdilo, že na konci cesty plnej tvrdej práce čaká úspech. V tzv. DEKANÁTNOM kole
(okresné) biblickej olympiády sa stali absolútnymi víťazmi.
Meranie síl sa konalo v Pastoračnom centre v kostole sv.Cyrila a Metoda v Senici. Súťažiaci
začínali svoje ráno omšou. Po nej bojovali o prvenstvo, a to v ôsmich kolách.
Pani učiteľka Mgr. Daniela Kubíčková, ktorá žiakov
pripravovala vysvetľuje: Úlohou detí bolo naštudovať
3knihy z Biblie- Kniha kráľov, Kniha Rút, Evanjelium
podľa Matúša. Vedomosti žiakov boli overované rôznymi
úlohami: test, hľadanie chýb v texte, uhádni, aký človek
sa skrýva za indíciou, doplňovačka… a pod.
Po vyučovaní sme veľa trénovali a venovali sa aj interaktívnym cvičeniam.
Gratulujeme k úspechu a prajeme šťastie aj do DIECÉZNEHO kola (9.4.2019 Bratislava).

MAREC - MESIAC KNIHY
Naša pani učiteľka Mgr. Monika Mikušová odporúča pre žiakov I.stupňa knihu

Jána

Uličianskeho – Analfabeta Negramotná.
Je to kniha o pravej čitateľke (len o tom sama nevedela), ktorá sa naučila prežívať príbehy na
vlastnej koži. Hlavná postava Betka Bábiková s prezývkou Beta Analfabeta prežije zázračnú
noc v knižnici. Stretne sa s hrdinami detských príbehov ako Janko Hraško, Pinocchio, Anna zo
Zeleného domu… Kniha je plná neuveriteľných dobrodružstiev a zábavných situácií. hovorí
pani učiteľka.


Kniha je odporúčaná deťom od 9 rokov.



Najkrajšia a najlepšia detská kniha
zimy 2011 v súťaži organizovanej
Bibianou.



Víťaz ankety Zlatá Rybka – Detská
kniha roka 2012.

SPOMÍNAME NA LYŽIARSKY VÝCVIK
Aj tento rok si naši žiaci naplno vychutnali lyžiarsky výcvik v stredisku SKI Brezovica
na Orave. Nielen dievčatá a chlapci, ale aj naši učitelia sa vrátili domov nadšení a plní zážitkov.
Tu sú len niektoré z mnohých detských reakcií na túto zimnú dovolenku.
Prvý deň som si obúvala lyže naopak. Hrali sme sa spoločenské hry u chalanov na izbe. Musela
som sa vycikať do snehu.  Timea Žáková 7.A
Vtipné bolo, keď som sa Dejanovi smial, pretože spadol, a potom som spadol aj ja. Adam
Španka 7.A
Páčilo sa mi lyžovanie na svahu. Objednali sme si pizzu, našla som si nových kamarátov.
Bianka Ochránková 7.C
Mne sa páčilo, že sme mali super učiteľov, ktorí nás naučili lyžovať naozaj dobre. Adam
Predmeský 7.B
Dali sme Nikolasovi pastu na hlavu, keď spal. Radi sme hrali biliard. Wellness bol tiež dobrý.
Erik Lang 7.B
V piatok nelyžiari už na svahu lyžovali bez prestávky. A bonusom bol televízor v každej izbe.
Diana Mikulíková 7.B

Slová vďaky patria našim
učiteľom, ktorí sa zhostili
svojich úloh počas výcviku
naozaj bravúrne. Zastávali
roly učiteľov, inštruktorov,
priateľov,zdravotníkov,
otcov i matiek.
Mgr. Valéria Závodná,
Mgr. Katarína Ružičková,
Mgr. Tomáš Černák,
Mgr. Jozef Krišák,
Mgr. Andrea Grajeda
„Spomienky sú jediným rajom, z ktorého nás nemôžu vyhnať.“ Jean Paul - nemecký
spisovateľ

REPORTÉRI SADOVÁČIKA SA PREDSTAVUJÚ
ADRIANA ŇUKOVIČOVÁ (7.B)
Obľubujem tanec, rôzne športy a milujem ľudí – všetkých bez
rozdielu.
PETER ŠVEC (7.C)
Medzi moje záľuby patrí najmä varenie a pečenie - neobvyklé chlapčenské činnosti. Najradšej
však mám informatiku a prácu na školskom časopise.
NATÁLIA MIKULOVÁ (5.A)
Zo všetkého najviac zbožňujem zvieratá, hlavne psy. Som chovateľka škrečkov, rybičiek
i anduliek.
ONDREJ CIBULA (7.C)
Hrám na klavír, hoci ma to veľmi nebaví. Okrem toho navštevujem výtvarný krúžok na ZUŠke. Venujem sa futbalu či frisbee.
KRISTÍNA VINDUŠKOVÁ (6.C)
Nie som typ dievčaťa, ktoré sa zatvorí v izbe. Najradšej som v spoločnosti. Mám super
kamošov a kamarátky, s ktorými si rozumiem určite viac ako s mobilom. Milujem
volejbal, venujem sa mu už štyri roky.
VIKTÓRIA OPALKOVÁ (6.B)
Ako päťročná som začala navštevovať futbalové tréningy
v Senici. Stala som sa brankárkou rovnako, ako môj brat, ktorý
chytá za Senicu i otec, ktorý sa tomu kedysi venoval. Nie je to
len bezduché behanie za loptou. Tréningom som sa naučila
ovládať loptu, spoznala pravidlá hry, zlepšila si kondičku,
naučila sa zodpovednosti, dochvíľnosti, a tiež cieľavedomosti.
Futbal mi priniesol mnoho priateľstiev, zážitkov, mala som
možnosť cestovať, a to nielen po Slovensku.

ELENA BALÚNOVÁ (7.B)
Rekreačne sa venujem jazde na koni. Podľa mňa je kôň
veľmi výnimočný tvor. Neviem to slovami ani opísať. Koňa
nevnímam ako zviera, ale takmer ako ľudskú bytosť.

VZÁCNA NÁVŠTEVA
Ani tento rok sme si nenechali ujsť príležitosť stretnúť sa so škôlkarmi zo Senice
a okolia. Predškoláci sú určite tými najvďačnejšími a najmilšími návštevníkmi našej školy.
Vždy sa na nich veľmi tešíme.

28. a 29.marca sme dvere dokorán otvorili práve im. Aj pre našich ôsmakov to bola veľká
skúsenosť a ako dobrovoľníci mali možnosť v plnej paráde využiť svoje komunikačné
zručnosti. Drobci im boli za to veľmi vďační a našli si nových – veľkých kamarátov. Pani
učiteľky, vychovávateľky aj kuchárky pripravili pre budúcich školákov pestrý program
s prekvapením. Deťúrence si zašportovali, zažili prvácku vyučovaciu hodinu a ,samozrejme,
sa aj kultúrne vyžili. Po ich odchode zostalo v škole trochu smutné ticho (ale len do najbližšej
prestávky  ).

Deň otvorených dverí sa nám vydaril. Všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave zo
srdca ďakujeme a už teraz sa tešíme na zápis do 1.ročníka, ktorý je tu o pár dní...
Dovidenia 11.apríla, drobčekovia!
Mgr. Silvia Krišáková

Nové emoji 2019
Ako si si mohol všimnúť, takmer každý rok pribúdajú nové emoji (čítaj emodži). Tento rok sa
ich počet rozšíri až o 230. Rozmýšľal si už nad vhodným emoji, no ani jeden nevystihoval danú
situáciu dostatočne? Tieto nové to možno vyriešia.
Pribudne napríklad: zívajúca tvárička, ľudia rôznej farby pleti držiaci sa za ruky, kľačiaca
postava, človek na vozíku, slepec s paličkou či mechanická ruka alebo noha. V kategórii
zvieratá pribudnú: orangutan, plameniak,
lastúra alebo skunk. Môžeme ich očakávať
v 2.polovici tohto roka. Mathias Kubíček
8.A Zdroj: Emojipedia.com

40. VÝROČIE NAŠEJ ŠKOLY
Naša 3. ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA SADOVEJ oslávi v máji štyridsiate narodeniny. Keby
vedela rozprávať, rozpovedala by príbehy radostné i menej úsmevné, príbehy úpsechov i
pádov. Ale dôležité je, že učitelia i žiaci, ktorí sú či boli jej súčasťou, sa vždy dokázali znovu
postaviť, kráčať ďalej a niečo dokázať.
Blíži sa 40.výročie školy a my sa tešíme na oslavu týchto okrúhlych narodenín. Naša milá
“Trojka”, prajeme Ti veľa odhodlaných, šikovných a flexibilných ľudí aj naďalej.

Prišla jar, stromy začínajú pučať, a rovnako aj naša škola za uplynulé roky rozkvitla, stále
prekvitá a mení svoj šat. Modernizuje sa jej vzhľad rovnako zvonku ako i zvnútra.

Na fotke môžeme vidieť
úplne prvé vedenie
našej školy.
vľavo – dáma s kytičkou je
zástupkyňa Anna
Marečková (1. stupeň)
Uprostred – pani riaditeľka
Oľga Manasilová
Vpravo – pani zástupkyňa
Eva Minxová (2. stupeň)

