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Úvodník 

Prečo by sme mali čítať? 

Čítanie precvičuje mozog, čítaním sa zlepšuje pamäť. 

Počas čítania sa v mozgu vytvárajú nové väzby a 

neuróny neumierajú rovnako rýchlo ako u ľudí, ktorí 

preferujú pasívnu zábavu.  

Čítanie zlepšuje analytické myslenie – ľahšie dokážeme 

riešiť problémy, vyhodnotiť situáciu. 

Rozvoj fantázie: vytvárame scenár, staneme sa 

kostymérom, rekvizitárom, spisovateľom, zvukárom, 

premiestňujeme sa v čase, v priestore, meníme identity, 

uvažujeme, riešime, spytujeme seba... 

Nové informácie, nové obzory:  spájame, analyzujeme, 

porovnávame, vyhodnotíme, riešime, uvažujeme, 

hľadáme... 

Čítanie zlepšuje koncentráciu, dokážeme sa lepšie 

sústrediť. 

Čítanie rozširuje slovnú zásobu – aktívnu i pasívnu, 

ľahšie štylizujeme, ľahšie sa vyjadrujeme, sme 

pohotovejší a rýchlejší v komunikácii. 

Čítanie zvyšuje empatiu, ak pri čítaní rozmýšľame 
a čítame s porozumením. 

Čítanie rozvíja čitateľskú gramotnosť. Ak pravidelne 

čítame rôzne texty, naše vyhodnotenie informácií 

v textoch je lepšie, dokážeme si lepšie osvojiť nové 

poznatky a deti, ktoré pravidelne čítajú by mali tiež 

dosahovať lepšie výsledky v škole.  

Čítanie s porozumením zlepšuje kritické myslenie 

( kritické myslenie znamená pýtať sa, triediť, 

pochybovať, spájať, súdiť, odpovedať na otázky prečo? 

a čo?). 

Čítaním relaxujeme, nemali by sme však zabúdať na 

kalokagatiu – rozvoj psychického i fyzického, harmóniu 

tela i ducha. 

 

Interview s... alebo  Sadováčik, strana 3 – 4 

Rok čitateľskej gramotnosti, strana 5  

Daltonská  skladačka,  strana 5 – 6 

Videli sme..., strana 7 – 10  

Na bicykli, strana 8  

Našim starkým, strana 11 

O knihách, knižniciach a čítaní,  12 – 14 

Červíčkoviny,  strana 15 – 17 

Šport, strana 18 – 19 

Detský čin roka 2016, strana 20 

 

Tvoríme, strana 20  
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Odpovedá 

Mgr. Zdenka Babincová, 

vedúca folklórneho 

súboru Sadováčik, 

výborná angličtinárka, 

vyučuje CLIL, využíva 

Daltonský plán, veľmi 

tvorivo a  s nadšením 

pracuje s každým 

žiačikom. 

Ste vedúcou folklórneho súboru 

Sadováčik, to predpokladá vzťah 

k folklóru, osobnú zanietenosť, skrýva 

sa za týmto pracovným koníčkom  

osobná skúsenosť?  Venovali ste sa 

folklóru v detskom veku?  

Mala som  šťastie, že sa na mojej výchove 

podieľali starí rodičia zo sobotišských 

kopaníc, ktorí boli prirodzenými nositeľmi 

folklóru. Nosili oblečené kroje, obliekali                

do nich tiež nás pri slávnostných 

príležitostiach, dodržiavali sme tradičné 

rodinné zvyky, neustále sme  spievali.                  

Pri nich som spoznala množstvo ľudových 

piesní, ktoré sú doteraz v repertoári nášho 

súboru. Tancovať ma naučili rodičia 

na svadbách a dedinských zábavách. Bolo 

tiež pre mňa prirodzené vybrať si hudobný 

nástroj akordeón, ktorý používam dodnes 

ako hudobný sprievod pre deti. I keď som 

žiadny súbor nenavštevovala, mám 

k folklóru pekný vzťah, lebo je prirodzenou 

súčasťou môjho života. Som rada, že 

môžem ďalej predávať toto bohatstvo 

deťom v našej škole. 

Ako obstojí  folklór – tradičná ľudová 

kultúra ( piesne, tance, zvyky, kroje, 

hudba, ľudová slovesnosť...) 

v konfrontácii  napríklad s inými štýlmi 

hudby a tanca na Slovensku i na našej 

škole?  Máte dostatok záujemcov?  Mohli by ste 

porovnať  štatistiku členov za  posledné roky i                     

od vzniku? Majú deti v digitálnom svete ešte 

záujem o tradície? 

V Senici majú deti veľa možností výberu. 

Mnoho detí navštevuje ZUŠ, moderné tance, 

športy. Stáva sa často, že aj keď majú o náš 

krúžok záujem, časovo im to nevychádza. 

Veľký vplyv pri výbere krúžkovej činnosti 

majú rodičia. Ak deti podporujú vo 

folklórnom smere, sme radi. Vítané sú 

všetky deti, ktoré majú záujem. Každoročne 

máme 15 - 20 detí prvého stupňa. Mrzí nás, 

že posledné roky mávame málo chlapcov. 

Niekedy sa podarí, že k nám chodia aj 

šiestaci ( Emka Poláková, Mathias Kubíček), 

ale staršie deti začínajú byť vo veku, kedy 

ich je ťažko motivovať. 

Digitálne technológie nevylučuje ani náš 

krúžok, využívame ich ako pomocníkov. 

Nahrávame si zvukové záznamy, videá, na 

interaktívnej tabuli sledujeme, čo by sme 

mohli zlepšiť. Uchovávame a zdieľame 

fotografie a videá  z našich vystúpení. 

Ako dlho vediete Sadováčik?  

Vystupovali ste niekde súťažne?  Zmenil 

sa za posledné roky repertoár  piesní 

a tancov súboru? 

Folklórny súbor Sadováčik vediem spoločne 

s pani učiteľkou Hromkovou od roku 2003. 

Naši jednotlivci sa aktívne zapájajú                         

do speváckej súťaže Slávik Slovenska. 

Repertoár máme rozsiahli, stále ho 

rozširujeme, meníme, podľa potreby 

a podľa toho na aký folklórny „klenot“ 

natrafíme. 

Bol  v Sadováčiku nejaký výrazný 

talent? Viete o niekom, kto pokračoval 

napríklad v štúdiu na konzervatóriu, 

prípadne pokračoval v  iných folk-

lórnych súboroch? 

Viem, že niektorí bývalí folkloristi sa venujú 

tvorbe a prezentácii rôznych štýlov hudby 

cez spev a hudobné nástroje, napr. 

Dominika Horňáková, Adrián Krišák, Marcel 

Chovanec, súrodenci Cibulových...  

Vieme, že pri vystúpeniach čerpáte 

najmä  z folklóru Záhoria, konkrétne 

Senice, mohli by ste našim čitateľom 

priblížiť nejaký typický zvyk Senice, 

nejakú zaujímavú ľudovú pieseň?  

Význam Senice kedysi rástol v súvislosti 

s preslávenými trhmi. Jedno z našich 

IInntteerrvviieeww  ss......  
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pásiem „Na jarmoku“ sme spracovali na 

túto tému. Pekné senické pesničky sú: 

 

Dievča zo Senice, navar šošovice. Ja bych 
navarila, čím bych zapražila? 
Zájdi k mäsiarovi, dá ti kúsok loja, bude 
zapražená, šošovička tvoja. 

 
Já sem ze Senice, prosím prevelice, dajte mi to 
dífča, dajte mi to dífča z Trenčanskej stolice. 
 
 Ačaču, ačaču mám frajerku Kaču, chcel som ju 
poboškat, dala sa do plaču duša moja. 
V Senici na rinku vešali richtára, ešče aj po smrti 
muzika mu hrála, duša moja. 

 

Deti vystupujú v krojoch, preto nás 

zaujíma, či si  dávate kroje niekde šiť,       

či kroje niekde zapožičiavate...? 

Kroje sme si dali ušiť. Dievčenské 

kroje sa skladajú zo týchto častí: spodnička, 

sukňa, fjertoch, límec, rukávce, ručník, 

vlňák a krézlik. Chlapci majú konopné gate 

a ľanovú košeľu. Keďže máme málo krojov, 

niektoré deti majú vlastné z okolitých dedín 

z Hlbokého alebo Čáčova. 

A teraz niečo osobné: Vaše záľuby,  Vy 

a hudba, obľúbený spevák/speváčka?  

Folklór ktorého regiónu je Vám najbližší 

okrem Záhoria?  

Veľmi rada spievam, zahrám si aj  na gitare. 

Páčia  sa mi piesne, ktoré majú príjemnú 

melódiu lahodiacu môjmu uchu, musí sa mi 

tiež páčiť text piesne. Rada chodím na 

koncerty, do kina, behať. Maľujem na sklo, 

vyrábam svietniky, zrkadielka. Rada trávim 

čas so svojimi synovcami a neterkou. 

Blízky mi je tiež Myjavský folklór, nakoľko 

na Myjave mám ešte jednu babičku,  

obdivujem Kopaničiar a ich Myjavské 

folklórne slávnosti. 

 

Organizovali sme podujatie Našim 

starkým – s  akým vystúpením  prišiel 

Sadováčik?  Čo plánujete na tradičnú 

vianočnú dedinku? 

Starkým sme pripravili krátke 

pásmo detských hier a tančekov. Najlepší 

sólisti zaspievali niekoľko  piesní. Odmenou 

nám bol veľký potlesk a slzy v očiach 

starých rodičov. Na vianočnú dedinku 

pripravujeme  koledy a tradičné vianočné 

piesne spojené s dramatizáciou, s názvom 

„Narodil sa Ježišek“. 

Čo by ste zaželali  všetkým deťom i ich 

učiteľkám na Sadovej? 

Deťom prajem, aby sa v škole 

dobre cítili, tešili sa z poznania 

nových vecí, z kamarátov, aby si vážili 

všetko, čo im škola dáva. 

Učiteľkám veľa zdravia, trpezlivosti, kľud a 

pohodičku pri práci s deťmi. A hlavne nech 

ich všetko zlé obchádza. 

Rozhovor pripravila redakčná rada. Ďakujeme. 
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ŠŠkkoollsskkýý  rrookk  22001166//22001177  ––  RRookk  ččiittaatteeľľsskkeejj  ggrraammoottnnoossttii  

Štúdium detí nie je efektívne, ak v ňom chýba porozumenie textu. Ak nie sme schopní porozumieť tomu, 

čo čítame, ak si neuvedomujeme súvislosti, nedokážeme informácie použiť a spracovať.  Ak máme len isté 

encyklopedické informácie, možno s nami ľahšie manipulovať, nie sme až takí samostatní. 

Texty sú zdrojom nových informácií, ak čítame, rozmýšľame, formujeme postoj                       

k svetu.  K aktivitám na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktoré máme 

osvedčené, sme v tomto školskom roku pridali novinky: 

Prichytený pri čítaní - aktivita školskej knižnice. Deti si budú navzájom požičiavať 

zaujímavé knihy, ktoré budú sústreďované v poličkách pred knižnicou i v triedach.   

Čítanie týchto kníh bude počas prestávok sledovať „knižná hliadka“, aktívni č itatelia 

budú odmenení.  

Galéria športovcov RIO 2016 - spracovanie profilu športovcov využitím najmä novinových textov a zdrojov 

z internetu formou prednášky/referátu s pripraveným kvízom pre spolužiakov.  

Riskni to s literatúrou - súťažný kvíz pre žiakov rôznych vekových skupín.  

Zostavovanie triednych časopisov.  

„Čítanie je osvojovanie si sveta“ ( Daniel Hevier), preto plánujeme aj domáce úlohy zamerať na prácu               

s textom – texty beletrie a texty populárno-náučnej  i náučnej literatúry. 

Záujmový útvar „Literatúra hravou formou“ - cieľom  je rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, budovať 

ich vzťah ku knihe a literatúre. 

Daltonská skladačka – projektový deň k Medzinárodnému dňu školských knižníc zameraný na čítanie, 

aktívne učenie a prácu s textom: 24. október 2016. 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry 

Daltonská skladačka 
To je názov projektového dňa                                

k Medzinárodnému dňu školských knižníc, 

ktorý 24. októbra 2016 realizovalo 217 žiakov 

pod vedením šiestich učiteliek  slovenského 

jazyka v triedach V.A, V.C, V.D, VI.A, VI.B, 

VII.A, VIII.A, VIII.C a IX.A. 

      Medzinárodný deň školských knižníc (International 

School Library Day)  prvý raz vyhlásila Dr. Blanche 

Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie 

školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa 

uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. 

Celoslovenský projekt sa realizuje pod záštitou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. Cieľ celoslovenského projektu: 

Zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov 

dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a                  

k čítaniu, poznávaniu nového.  

Aktuálnou témou Medzinárodného dňa 

školských knižníc je Vzájomné učenie sa žiakov                                               

v dvojiciach alebo v malých skupinách.                       

Pri plánovaní aktivít sme sa rozhodli skĺbiť 

tradície našej školy – Daltonský plán 

s metódami  rozvoja kritického myslenia. Pre 

každý ročník sme pripravili portrét spisovateľa ( život, 

dielo, štýl, zaujímavosti). Naším cieľom bolo 

osvojenie diela a štýlu spisovateľa v štyroch 

základných aktivitách: 

1. Motivácia didaktickou hrou, využitím IKT – 

tajnička/doplňovačka, osemsmerovka, komentár 

myšlienok autora, interaktívne cvičenie. Pri riešení 
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tajničky/doplňovačky/osemsmerovky úlohy riešili                      

v kooperácii daltonské skupiny 5 žiakov. 

2. Učenie formou skladania – žiaci si poskladali 

portrét autora štúdiom textu, ktorý mali 

pripravený. Pri štúdiu sme využili kritické myslenie 

– žiaci o probléme diskutovali, konzultovali získané 

informácie a zvažovali dôležitosť informácii. V 

daltonskej skupine si následne vyskúšali rolu 

učiteľa a pokúsili sa vysvetliť svoju časť iným 

členom skupiny: 5. ročník H.CH. Andersen,                 

6. ročník – Mark Twain, 7. ročník – Karl May, 8. 

ročník – Jules Verne a 9. ročník P. O. Hviezdoslav.  

3. Skupina zostavila pojmovú/myšlienkovú 

mapu života a diela spisovateľa. Z pojmových 

máp sme získali okamžitý prehľad o miere 

osvojenia poznatkov i úspešnosti štúdia všetkých 

členov skupiny.  

4. Čítanie textov, spoločné riešenie úloh  – 

pripravený pracovný list. 

Žiaci ocenili, že sa ocitli v úlohe učiteľa, ich prístup 

bol veľmi zodpovedný, Zdôrazňovali sme žiakom, že 

takýto spôsob umožňuje, aby všetci pracovali, 

interpretovali informácie, rozmýšľali a vzápätí si 

overili svoju úspešnosť. Cieľ sme splnili: učili sme sa 

v dvojiciach i v skupinách, zaujímavo, zábavne 

i tvorivo, veľa sme čítali, rozmýšľali – študovali sme 

spolu a hravo. 

Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým deťom a 

kolegom, ktorí projektový deň pripravili a realizovali. 

PaedDr. Žaneta Pikartová
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Vo farbách našej školy štartuje v školskom roku 2016/2017 Mgr. Soňa Skalová, učiteľka biológie 

a slovenského jazyka,  ktorá vzápätí mení svoje meno na Mgr. Soňa Rusnáková. Po materskej dovolenke sa 

vrátila zástupkyňa pre I. stupeň, Mgr. Silvia Krišáková, ktorá k nám priviedla svojho manžela,  jedného 

z najobľúbenejších pedagógov na Slovensku, držiteľa Zlatého Amosa, športovca – hokejistu, Mgr. Jozefa 

Krišáka. Veľa detí smúti za Mgr. Elenou Kulichovou, učiteľkou biológie, ktorá odišla do dôchodku 

a pripomenula nám, že okrem jedného roku priviedla každý školský rok do krajského kola úspešného riešiteľa 

biologickej olympiády. Pre nás bola tiež držiteľkou Zlatého Amosa. Ďakujeme jej za vedomosti, trpezlivosť 

a lásku k prírode.  

 Európsky týždeň športu sme spojili s exkurziou 

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu 

športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2016 prebieha už jeho druhý 

ročník. Hlavnou témou kampane je heslo #BeActive, ktoré vyzýva na 

aktívny pohyb nielen v danom týždni, ale pravidelne. Iniciatíva sa zameriava 

na všetkých  bez ohľadu na vek, profesiu či úroveň fyzickej zdatnosti. Do 

druhého ročníka Európskeho týždňa športu je zapojených 31 krajín.  

Druhý septembrový týž-

deň, 16. septembra 2016, 

sa šiestaci pripojili krátkou 

turistickou prechádzkou do 

Čáčova. Tu sme si mohli 

prezrieť interiér troj-

podlažného Škodáčkovho mlyna. Informácie o histórii 

a rekonštrukcii nám sprostredkoval iniciátor záchrany mlyna, 

predseda občianskeho združenia PRO Čáčov, Ing. Slavomír 

Bučák.  

Zo štyroch pôvodných mlynov v Čáčove, pomenovaných 

podľa mlynárskych rodín, ktoré v nich mleli obilie, sa 

Škodáčkov mlyn podarilo zachovať s pôvodným zariadením. 

Mlyn postavili začiatkom 20. storočia, v rokoch 1942 a 1943 

bol prestavaný. V budove mlyna sú dve stále výstavné 

expozície: História Čáčova, Mlyny a mlynárske remeslo na 

území dnešnej Senice. Videli sme tiež chod motora 

s transmisiou, kameninový šrotovnik, pôvodnú váhu 

i zariadenie mlyna. Pohybovú aktivitu sme teda spojili so 

štúdiom regionálnych dejín. 

žiaci VI.A, VI.B, VI.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VViiddeellii  ssmmee  ......  VViiddeellii  ssmmee  ......  
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 Pilotný ročník kampane Do školy na bicykli bol vyhlásený v týždni od 21. do 25. septembra 2015. 

Kampaň mala za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä 

cyklistickú dopravu. Prvý ročník kampane Do školy na bicykli 2016 sa prebiehal aj na našej škole                 

od 19. do 30. septembra  2016. Je smutné, že do aktivity sa zapojilo len 135 škôl celého Slovenska, ale 

sme hrdí na to, že ZŠ Sadová 620, Senica patrila k týmto školám. Koordinátorka kampane Ing. Trojková 

prišla s návrhom, aby každý cyklista, ktorý prišiel v tomto období do školy na bicykli, získal ako odmenu 

kartu zelené tričko Petra Sagana, ktorá mu umožní po predložení vyhnúť sa klasifikovanej odpovedi                     

na vyučovaní. Ďakujeme pani učiteľke a členkám krúžku Kvapky, ktoré dva týždne neúnavne 

ráno sledovali váš príjazd do školy na bicykli.  

Zo spracovania údajov  štatisticky najlepšie výsledky dosiahli 5.A, 6.A, 7.A, 7.B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.A
pešo: Autobusom: na bicykli: autom:

6.A

pešo: Autobusom: na bicykli: autom:
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 Európsky deň jazykov si 26. septembra 2016 pripomenuli žiaci v VIII.A, ktorí tvorivo zostavovali 

pozdravy v rôznych jazykoch. V slovníkoch vyhľadávali slovnú zásobu podľa kľúča a nazreli aj                        

do jazykového portfólia. Zamerali sa na taliansky, anglický, nemecký, ruský, maďarský, španielsky a 

francúzsky jazyk, spracovali vizitku týchto štátov  a lexiku z jadra slovnej zásoby. 

 

 30. septembra 2016 sme športovali:  deti              

v  1. – 4. ročníku zdolávali prekážkovú dráhu, 

skákali vo vreciach, behali, hádzali, triafali do terča 

aj do brány, starší si precvičili abecedu futbalistu, 

strieľali na bránu, behali štafetu a skákali na 

švihadlách. 

 

 8. 10. 2016 sa dievčatá Makovníková Kristína, 

Morávková Tamara, Jedináková Tamara, Krahulcová Bianka, Kuchtová Alexandra, Krásna Vanessa, 

Opálková Viktória, Bayerová Karolína, Flajžíková Valentína a Pappová Romana zúčastnili 

kvalifikačného zápasu slovenskej reprezentácie v Ljubljane . Zájazd bol cenou za víťazstvo                    

v súťaži Školský pohár Dôvera.  

 

 14. októbra 2016 si  „šesť statočných“ dievčat  z VIII.A a IX.A otestovalo svoje vedomosti, čitateľské 

schopnosti i jazykovú inteligenciu v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry . 

Víťazkou školského kola OSJL v kategórii C ( žiaci 8. a 9. ročníka) je Tereza Klingová, ktorá 

predstihla súperky o 4 body a postupuje do okresného kola. 

 

 V utorok 18. októbra navštívili žiaci 5. A a 5. B triedy Divadlo Jána Palárika v Trnave.                            

So záujmom sledovali divadelné predstavenie Mlynárkin pytač, v ktorom im svoje herecké umenie 

predviedli viacerí známi slovenskí herci. Redaktorky časopisu Červíček nám vo svojich recenziách 

sprostredkovali aj atmosféru predstavenia: 

 

„ Sedeli sme v treťom rade, takže atmosféra bola úžasná – na začiatku nás hneď vystrašil čert, ktorý sa 

vybral na pytačky k mlynárke. To bolo nové, takúto rozprávku sme ešte nevideli. Čert Krásavec sa                    

do mlyna presunul tak, že použil veľký zlatý plášť. Mlynárke sa páčil. Smiali sme sa, keď si mlynárka zo 

zvedavosti zlatý plášť vyskúšala a premiestnila sa do pekla. Čerti sú zlí, preto ju chceli strčiť do kotla, ale 

zaľúbený čert ju zachránil a oženil sa s ňou. Rozprávka Mlynárkin pytač je veselou komédiou, v ktorej 

dobro opäť zvíťazí.“  ( Daniela Dermeková a Kamila Nečasová, V.A) 
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 21. októbra 2016 deti zo VII.A spali v knižnici.          

Mgr. Pláteníková a Mgr. Buriánová pripravili pre siedmakov 

popoludnie i noc plné rôznych hier, aktivít a zaujímavostí: lúštili 

knižnú šifru, hádali vynálezy, rozprávali  sa o knihách. Na dobrú 

noc si pozreli film. Podujatie Noc v knižnici je aktivitou 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc.  
 

 Pondelkové dopoludnie bolo v 1. - 4.ročníku na našej škole 

venované spoločnému čítaniu rozprávok. Keďže práve 

prebiehajúci školský rok je MŠVVaŠ SR vyhlásený za Rok 

čitateľskej gramotnosti, akcia SPOLOČNÉ ČÍTANIE bola zorganizovaná na slovenských školách                  

24. októbra – práve na Medzinárodný deň školských knižníc. O 9. hodine tak mnoho žiakov a 

pedagógov na Slovensku otvorilo rozprávkové knihy a čítali, čítali, čítali..., aj tí naši.  Mgr. Silvia Krišáková 

 

 26. októbra 2016 šiestaci pod vedením Ing. 

Trojkovej podnikli exkurziu k ovocinárovi 

v Skalici. Navštívili malú rodinnú firmu, založenú 

roku 2012 rodinou Hrehorových, ktorá sa venuje 

pestovaniu ovocia a následnému spracovaniu 

tradičným i moderným spôsobom. Deťom vždy 

priblížia aj ľudové zvyky. Chlapci radi ochutnali 

bylinkové čaje, orechy s medom, čerstvé i sušené 

ovocie, chlebíky s džemom, jablkovú šťavu i pečené 

jablká. Samozrejme, nielen pozerali a ochutnávali, 

ale dokonca i pracovali: sadili kríky a stromčeky. 

Spestrením programu bolo hľadanie pokladu, ktorý 

predstavovala  stará truhlica s odkazom.  

 

 Pani vychovávateľky pripravili druhý ročník Halloween párty. Do školy vchádzali rôzne príšerky a 

masky. Vyzeralo to ako v stráááášidelnej rozprávke. Čerti, čarodejnice, múmie, duchovia, tekvičky, či 

kostlivci nás obklopovali zo všetkých strán s rôznymi úsmevmi a úškrnmi. Celé dopoludnie sa nieslo  v  

duchu netradičných tvorivých dielní, spevu, tanca a súťaží pri hudbe. Deti si vyrobili lietajúceho ducha, 

čelenku s pavúkom, halloween masku, naučili sa tanec bosoriek a žartovnú pieseň Ježibaba. 

Nechýbala ani diskotéka. Atmosféra bola úžasná, uvoľnená a doplnená horiacimi dyňovými strašidlami.  

vychovávateľky ŠKD 

 

 Zber gaštanov: v tomto školskom roku sme nazbierali rekordných 3852 kg. 

 Rebríček najaktívnejších zberačov: Adélka Mičová, 1.A, Natália Tlstovičová, 2.B, 

Sabinka Surová, 4.A, Patrik Karpita, 5.D, Adrián Jarcoviak, 4.A, Mirko Šijanský, 1.B, 

Matúš Filípek, 2.B, Jurko Šiška, 3.A, Katka Šišková, 7.A, Natália Ščepková, 4.C.  

Ďakujeme deťom a pani učiteľke Trojkovej za jej čas a nadšenie, s ktorým 

organizuje všetky zberové akcie a environmentálne aktivity na našej škole.  
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Našim starkým 

27. októbra 2016 sme úprimne 

ďakovali našim starým mamám 

a starým otcom za ich lásku, 

trpezlivosť, čas, úprimnosť, nadhľad, 

pomocnú ruku a slová povzbudenia, 

ktorými nás obdarúvajú práve vtedy, 

keď sú naši rodičia príliš 

zaneprázdnení.  

Naša škola aj tento rok 

pokračovala v  krásnej tradícii: 

poďakovať úprimnými detskými 

básňami, piesňami a scénkami vnúčat 

a milými slovami a pohľadom ich 

vyučujúcich. Symbolické darčeky 

v podobe zelených štvorlístkov šťastia čakali našich vzácnych hostí hneď pri vstupe do vyzdobenej 

telocvične. Dvesto účastníkov mohlo obdivovať našich žiačikov pri rôznych aktivitách v  škole – video 

na interaktívnej tabuli. K slávnostnej atmosfére prispelo aj sladké občerstvenie. Program otvárala 

priateľským príhovorom pani zástupkyňa Krišáková, nasledoval spev piatačky Milotky Mikulovej, ktorá 

hrala na gitare a verše o babke a dedkovi. Už úvodné vystúpenia dojali starých rodičov tak, že 

niektorým stekali slzičky dojatia i šťastia po tvári. Mozaika tanca, spevu, recitácie a hry na hudobný 

nástroj bola poskladaná detičkami a ich pani učiteľkami bez najmenšej chybičky. Videli sme 

vystúpenie folklórneho súboru Sadováčik, deti z 2.A recitujúce s plyšovými medvedíkmi v rukách, 

zatancovali mažoretky, spievala naša siedmačka Simonka Khulová a s prekvapením sme pozerali na 

deti recitujúce v angličtine.  Počuli sme ohlasy hostí, že program bol krásny a zaujímavý. Ľudia 

s hrdosťou a nadšením fotili a natáčali videá.  Spokojných návštevníkov odprevadil  príhovor pani 

riaditeľky Ing. Chábelovej, ktorá darovala kytice kvetov  pre tri staré mamy, ktoré sa starajú o svoje 

vnúčatká miesto rodičov.  

redaktorky časopisu Červíček z VIII.A: Gabriela Gegušová, Natália Žáková, Barbora Mičová, Aneta Kulíšková, 

Alexandra Kuchtová 
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O knihách, knižniciach a čítaní 

 
Čítanie dobrej  knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom nás kniha                                             

oslovuje  a naša duša odpovedá  

     Viete, že... 

 Za patróna knihovníkov je pokladaný svätý Vavrinec. 

 Univerzitná knižnica v Bratislave je najstaršia i najväčšia vedecká knižnica na Slovensku. 

 Výraz bibliotéka pochádza z gréčtiny a označujeme ním knižnicu (biblos - kniha, théke - schránka). 

 Bienále ilustrácií Bratislava BIB patrí medzi najväčšie prehliadky súčasnej detskej knižnej ilustrácie. 

Organizuje sa každý nepárny rok (od roku 1967) vždy na jeseň v septembri a októbri a predstavuje mozaiku 

najlepších ilustrácií detských kníh z celého sveta. 

 Za najstaršiu knižnicu na svete pokladáme pôvodnú Alexandrijskú knižnicu, vznikla okolo roku                     

295  pred Kristom. 

 Ex libris je umelecky spracované označenie majiteľa knihy na nálepke alebo pečiatke. 

 Tiráž obsahuje technické a nakladateľské údaje o knihe. 

 

 

 

 Marec je označovaný aj ako Mesiac knihy: v marci sa narodil i zomrel Matej Hrebenda ( 10.3.1796 - 

16.3.1880), ktorý zbieral a rozširoval knihy, ovplyvnil vytváranie knižníc. 

 Na stránke: www.zlatyfond.sme.sk môžete nájsť digitalizovanú zbierku diel klasikov slovenskej 

literatúry. 

 Mnohé knižnice poskytujú rešeršné služby. To znamená, že  vám vyhľadajú  a spracujú údaje                          

na istú tému. 

 

 

 

 Slovenská národná knižnica sídli v Martine. 

 V knižniciach sú absenčné a prezenčné výpožičky kníh – knihy si môžete požičať domov na istý čas                  

( zvyčajne mesiac). Prezenčné výpožičky - ak ide o časopisy, veľmi vzácne alebo drahé knihy, čítanie alebo  

štúdium je priamo  v knižnici. 

 Akademické knižnice sa zriaďujú sa na univerzitách, katedrách a fakultách vysokých škôl. 

 Projekt Gutenberg je neziskový projekt, pri ktorom sa prekladajú diela do elektronickej podoby. 

 Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje a organizuje podujatie Záložka spojuje školy a 

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. 

 Na vydávanie kníh pre deti a mládež sa špecializuje vydavateľstvo Mladé letá – názov je odvodený                

od textu Martina Kukučína.  

 

 

 

 

Knižky sú predovšetkým o tom, aby ste našli odpoveď na to, čo vás trápi. 

Písanie i čítanie kníh je brána do raja fantázie. 

 

Knihu nepíše človek, ktorý všetko vie, ale ten, čo hľadá. 

UUččiitteelliiaa  vváámm  
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Najpredávanejšie knihy 

Do prvej kategórie patrí Biblia, 

nazývaná aj Kniha kníh. Je 

vyhlásená ako najpredávanejšia 

kniha náučnej literatúry. Výskum 

Bible Society zistil, že medzi rokmi 

1815 až 1975 bolo vytlačených 

približne 2,5 bilióna exemplárov 

Biblie. Súčasné odhady 

predpokladajú oveľa vyššie                  

číslo, ktoré presiahlo 5 biliónov. 

Najpredávanejšou knihou                          

s autorským právom je tiež 

Guinessova kniha rekordov. Medzi 

najpredávanejších autorov patrí 

autorka detektívnych príbehov 

Agatha Christie. Od roku 1920 sa 

predala vyše miliarda výtlačkov                

jej kníh v anglickom jazyku a ďalšie 

miliardy  vo viac ako 45 cudzích 

jazykoch. Najväčšiu prémiovú tlač 

mala J. K. Rowling, Harry Potter a 

Fénixov rád, piata kniha o malom 

čarodejníkovi a dosiahla počet 8,5 

milióna kópií. 

Najmenšia kniha na svete? 

V rovnomennom múzeu v Frankfurte  

nad Mohanom je možné si ako 

suvenír kúpiť najmenšiu knihu na 

svete s rozmermi 3,5 krát 3,5 

milimetra. Miniatúrna publikácia 

obsahuje Otčenáš preložený do 

siedmich svetových jazykov - 

britskej i americkej angličtiny, 

nemčiny, francúzštiny, španielčiny, 

holandčiny a švédčiny. Ak by sa vám 

písmenka zdali až príliš malé, čítanie 

uľahčí aj lupa priložená ku každej 

miniatúrnej knižke. Najmenšia 

kniha, hmotnosť  necelé dva gramy,  

je tiež knižnou raritou. Je to 

náboženská kniha Korán a je len             

o niečo väčšia ako eurová minca. 

Samotnému čitateľovi text tejto 

knihy zväčší lupa, ktorá je jej 

súčasťou. Najmenších kníh na svet e  

je viac: najmenšia kniha na svete, 

ktorá je vo voľnom predaji a bežne 

dostupná, sa dá kúpiť ako suvenír 

za 24 eur v nemeckom 

Gutenbergovom múzeu v meste 

Mainz - sedemmilimetrová knižka 

nesie názov Das kleinste Buch der 

Welt. Obsahuje text modlitby 

Otčenáš v niekoľkých jazykoch.  

 Najväčšia kniha na svete 

Najväčšia kniha meria  5 m x 8,06 

m, hmotnosť približne 1500 kg a 

skladá sa zo 429 strán.  Kniha bola 

odhalená v Dubaji,  v Spojených 

arabských emirátoch, 27. februára 

2012. Kniha  má  názov Tento 

prorok Mohamed -  ide o súbor 

príbehov, ktoré zdôrazňujú 

celoživotné úspechy proroka islamu. 

 Najdrahšia kniha 

V legendárnej aukčnej sieni 

Sotherby’s bola vydražená 

najdrahšia kniha sveta od autora 

Johna Jamesa Audubona – Birds of 

America (Vtáky Ameriky) za 

rekordných 8,8 milióna eur. 

Obsahuje 435 ručne maľovaných 

ilustrácií a doteraz sa vie o 119 

výtlačkoch knihy, ktorú knižní 

experti považujú za vôbec najkrajšiu 

knihu, aká sa dá kúpiť. V roku 2000 

sa vydražila za  8,8 milióna, o desať 

rokov neskôr sa predala za 11,5 

milióna dolárov. Gutenbergova Biblia 

pochádza z roku 1456, vytlačených 

bolo 180 kusov. Bola napísaná                

v latinčine. Na svete

 existuje už len 21 kusov. Jeden                

z nich sa predal   v roku 1987 za 4,9 

milióna dolárov. 

 

 

Najstaršia kniha na svete? 

V roku 1943 objavili robotníci                    

v Bulharsku hrobku s nástennými 

maľbami. Vnútri sa nachádzala 

pravdepodobne najstaršia 

niekoľkostranová kniha na svete.  

Má šesť strán, ktoré sú vyrobené                    

z pravého zlata a je v jazyku 

Etruskov, ktorí sa usídlili                    

v Taliansku asi  3000 rokov pred 

Kristom. Táto je však na kraji 

zviazaná ako novodobá kniha. 

Znázorňuje obrázky jazdca, morskej 

panny a niekoľkých bojovníkov. 

Mnohí vedci jej odmietajú priradiť 

označenie kniha pre minimum 

písma.   

Najhodnotnejšia kniha na 

Slovensku 

Veľkoformátová kniha svetovo 

uznávaných maliarov Modern Art - 

Revolution and Painting  v hodnote 

vyše 6639 eur je najvzácnejšou 

publikáciou, ktorú  vlastní knižnica 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Je ručne vyrobená, obal je z ťavej 

kože. Vytlačili ju v roku 2001          

v talianskom vydavateľstve 

ARTmedia – Art Publishing v počte 

170 kusov. Kniha mapuje na 543 

stranách 265 reprodukcií 

významných  maliarov 19. a 20. 

storočia.  

Najväčšie kníhkupectvo 

       Kníhkupectvo Barnes&Noble sa 

zapísalo do Guinnessovej knihy 

rekordov vďaka svojej rozlohe. Je 

meraná v stopách a jeho rozloha je 

154 250 ft² (14 329,825 m2). Dĺžka 

políc 12,87 míľ . Toto najväčšie 

individuálne kníhkupectvo na svete

 sa nachádza na 105 Fifth Avenue 

na 18. ulici  v New Yorku. 
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Zaujímavé knižnice sveta 

Kláštor svätej Kataríny - Sinaj, 

Egypt 

Najstaršia knižnica na svete, ktorá 

funguje neprerušene od svojho 

vzniku, sa nachádza v Južnom 

Sinaji. Postavená bola ešte za čias 

byzantského cisára Justiniána I.                 

v roku 564 nášho letopočtu. 

 

Tchaj-pejská verejná knižnica - 

Beitou, Taiwan 

Knižnici v Tchaj-pej patrí prvenstvo 

za jej ekologický prístup: budova je 

postavená z dreva trvalo 

udržateľných lesov a všetku 

potrebnú energiu si generuje                   

z fotovoltických článkov.                            

Na splachovanie toaliet používa 

dažďovú vodu, ktorú zachytáva zo 

strechy, na ktorej sa nachádza 20-

centimetrová vrstva pôdy. 

 

Alexandrijská knižnica  

Nachádzalo sa v nej asi 700 tisíc 

zvitkov. Pôvodná stavba bola 

postavená za čias dynastie 

Ptolemajovcov okolo roku 295 pred 

Kristom. Podľa niektorých historikov 

vyhorela  pri vpáde  Cézara do 

mesta v roku 47 pred Kristom. 

Knižnica zrejme nebola zničená 

naraz, ale zanikala postupne pri 

vojnách a vzburách. Egyptská vláda 

v spolupráci s UNESCO rozhodla, že 

knižnicu opäť vystavajú. Stavba 

vznikala za pomoci egyptského 

prezidenta Mubaraka   a organizácie 

UNESCO. Oficiálne otvorená 

16.10.2002. Knižnica má kapacitu   

8 000 000 kníh.  

 
Bibliotheque Nationale - Paríž, 

Francúzsko 

Bibliotheque Nationale pozostáva zo  

štyroch 22-poschodových krídlových 

budov, ktoré vzhľadom pripomínajú 

otvorené knihy. V ich prostriedku je  

les, ktorého dospelé stromy boli 

vykopané v meste Fontainebleau a 

premiestnené do Paríža, v ktorom sa 

tak od roku 1996 nachádza jedna         

z najväčších knižníc na svete. 

Kongresová knižnica vo 

Washingtone (Library of  

Congress) 

Je národnou knižnicou Spojených 

štátov amerických a súčasne 

pravdepodobne najväčšou knižnicou 

na svete. Jej začiatky datujú do roku 

1800 a za ten čas pod svoju strechu 

zozbierala viac ako 32 miliónov 

skatalogizovaných kníh v tlačenej 

forme, v 470 jazykoch. 

Slovenská národná knižnica 

(SNK) v Martine  

Založená  1. mája 1941.                           

K nositeľom myšlienky založenia 

národnej knižnice na Slovensku 

patrili už od roku 1820 Michal 

Rešetka a neskôr Martin Hamuljak. 

Slovenská národná knižnica je 

založená na tradíciách spolkových,  

cirkevných, šľachtických a školských 

knižníc, ktoré sa stali jej súčasťou. 

Medzi nimi má osobitné miesto a 

význam prvá rozsiahla čisto 

slovenská knižnica, ktorú budoval od 

roku 1820 Michal Rešetka, ako aj 

zbierka, ktorú daroval Matici 

slovenskej Martin Hamuljak. 

Súčasťou Slovenskej národnej 

knižnice sú dve literárne múzeá. 

Jedno z nich sa nachádza                     

v Martine a druhé v Brodzanoch.       

Vo fonde knižnice je 4.7 milióna 

dokumentov. Systém digitálnej 

knižnice spustila národná knižnica       

v októbri 2015. Jeho 

prostredníctvom postupne zve-

rejňuje objekty zdigitalizované            

v rámci projektu Digitálna knižnica a 

digitálny archív (DIKDA). Koncu 

februára 2016 bolo v Digitálnej 

knižnici SNK sprístupnených 431712 

zdigitalizovaných objektov, z toho   

22 372 kníh, 50 116 čísel periodík, 

346 658 článkov a 12 566 

pohľadníc. 

PaedDr. Žaneta Pikartová 

Zdroje: 
http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/2
89230-najvaecsiu-a-najmensiu-knihu-
vystavuje-slovenske-narodne-muzeum/ 
http://citanie.com/blog/aj-knihy-maju-
svoje-rekordy/ 
http://refresher.sk/12430-Skvosty-pre-
milovnikov-knih-najdrahsie-knihy-na-
svete 
http://old.infolib.sk/index/podstranka.ph
p?id=1044 
http://www.gorila.sk/clanok-
1977/unikatne_svetove_kniznice_i_cast 
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V prvej časti sa pozrieme ako sa programuje jednoduchá  

WWW  stránka. Ale ako prvé si musíme vybaviť doménu  
u internetového  providera. Najprv musíme dostať nápad, 

až potom pôjdeme programovať. 

Kód  sa musí nejako začať, najlepšie  

 <!DOCTYPE html> (označenie dokumentu) 

Potom si zvolíme jazyk 
<html lang="sk"> 

Potom môžeme umiestniť titul stránky 

<head> 

 <meta charset="html5" /> 

 <title>TEXT 
  </title>   

</head> 

Pridáme nadpis 

<article> 

  <h1>TEXT </h1>    (h1 značí dôležitosť nadpisu) 
Môžeme pridať aj podnadpis  

<article> 

  <h2>TEXT </h2> 

 

Môžeme aj pridať nejaké obrázky 
<img src="MENOOBRAZKU " 

 width="400" height="275" 

 alt=" MENOOBRAZKU " /> 

A ešte text 

<p> TEXT 

TEXT 
</p>  

</article> 

 </body> 

</html >  

Tak to je zatiaľ všetko  
pre prvú časť môžete aj navštíviť moju  

Web stránku www.damianovsvet.sk 

 

A teraz do práce   

 
 - Damian Ožvoldík, VIII.A 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 1. Calvin Harris - This Is What You Came For 

(Official Video) ft. Rihanna - skladba bola vydaná 16.6. 

2016, Calvin Harris je škótsky spevák a skladateľ. 

Vlastným menom Adam Richard Wiles.  

• 2. ZAYN – PILLOWTALK- skladba bola vydaná         

28. 1. 2016, vlastným menom Zain Javadd. Je bývalý člen 

skupiny One Direction. 

• 3. Coldplay - Hymn For The Weekend- skladba 

bola vydaná 29. 1. 2016, Coldplay je britská rocková 

skupina - predali celosvetovo viac ako 80 miliónov 

nahrávok. 

• 4. The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halsey- 

skladba bola vydaná 29. 7. 2016,  Andrew Taggart  a  

Alex Pall- Americké DJ duo.  

• 5. Meghan Trainor – NO- skladba bola vydaná         

21. 3. 2016, Meghan je americká speváčka- 

skladateľka a hudobná producentka. Jej hudba je 

známa svojím retro- štýlom. 

• 6. Major Lazer –Cold Water (feat. Justin Bieber & 

MØ)- skladba bola vydaná 21. 7. 2016, Major Lazer je 

americká hudobná skupina hrajúca elektronickú 

hudbu. Skupinu založili v roku 2008- Diplo a Switch. 

• 7. Twenty one pilots: Heathens (from Suicide 

Squad: The Album)- skladba bola vydaná  21. 6. 2016, 

Kapela vznikla v roku 2009. Tvorili ju kamaráti z 

vysokej školy, Tyler Joseph, Nick Thomas a Chris Salih. 

• 8. Adele - Send My Love (To Your New Lover)- 

skladba bola vydaná 22. 5. 2016, vlastným menom Adele 

Laurie Blue Adkins.  Adele je anglická speváčka a 

skladateľka. 

• 9. Justin Bieber – Company- skladba bola vydaná 

8.6. 2016,  kanadský spevák a skladateľ. Stal sa 

prvým umelcom, ktorý presiahol hranicu celkovo 10 

miliárd pozretí na svojom Vevo kanáli. 

• 10. Katy Perry – Rise - bola vydaná 4. 8. 2016, 

vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudsonová. Počas 

detstva spievala v kostoloch.  

 

Barbora Mičová, VIII.A  

 
       

10 TOP PESNIČIEK V ROKU 2016 

ČČeerrvvííččkkoovviinnyy  
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Móda 

Móda vždy bola a vždy aj bude jedným zo spôsobov, ako zaujať, 

zapôsobiť, charakterizovať sa, predviesť sa, provokovať, zdvihnúť si svoje 

sebavedomie... Móda bola, je a bude najmä doménou  žien: rady 

sledujeme rôzne celebrity i hviezdičky, ako sa predvádzajú v drahých 

modeloch, kupujeme si napodobeniny, mnohé z nás si vymýšľajú vlastné 

návrhy, rady sa inšpirujeme. V úvode nášho módneho okienka predstavíme 

15 prestížnych módnych značiek: 

1. Oscar De La Renta – svadobné šaty a formálne večerné oblečenie. 

2. Louis Vuitton – tašky rôzneho druhu. 

3. Prada - medzi ich výrobky patria nielen šaty, doplnky, topánky a 

kozmetika, ale aj špeciálna edícia mobilných telefónov. 

4. Chanel – kostýmy, klobúky, krátke čierne šaty, parfém. 

5. Dior- nielen luxusné oblečenie, ale  aj celý rad make-upov a výrobkov na 

starostlivosť o pleť. V roku 2011 táto spoločnosť zarobila viac ako 24 

miliárd dolárov. 

6. Gucci – najskôr kožená modely, talianska elegancia. 

7. Dolce & Gabbana -  populárna talianska spoločnosť bola založená v roku 1985, elegantné šaty. 

8. Armani - talianska módna značka pochádza z Milána a bola založená v roku 1975. 

9. Burberry – anglická značka, ktorá oblieka aj kráľovskú rodinu, káro-kabelky. 

10.  Versace – pestré farby a vzory, obliekali Madonnu, Eltona Johna, Tinu Turner... 

11.  Ralph Lauren – moderné športové oblečenie. 

12.  Hermés – kabelky. 

13.  Fendi – najskôr kožušiny, neskôr iný materiál, hitom je malá kabelka. 

14.  Marc Jacobs – veľké geometrické tvary. 

15.  Calvin Clein - je známy ako minimalista a majster farieb, taktiež 

preslávený svojimi provokatívnymi návrhmi. 

Natália Žáková, VIII.A  
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Kreslila a na zimu sa teší Kristínka Tipanová, VIII.B 

Tipy redakcie - vyskúšajte 

Veda24.sk  

Vždy aktuálny prehľad článkov o vede na slovenskom internete 

http://veda24.sk/ 

 

salon.eu.sk  

Prináša denne aktualizovaný prehľad esejí a fejtónov , publikovaných  v európskej a svetovej tlači, s 

dôrazom na krajiny strednej Európy.  

http://salon.eu.sk/sk/o-projekte 

 

Komiks 

http://marvel.com/games/play/34/create_your_own_comic 

http://writecomics.com/ 

www.stripcreator.com/make.php 

http://www.wittycomics.com/make-comic.php 

Google-programy 

https://www.google.com/intl/sk/earth/explore/showcase/moon.html 

https://www.google.com/earth/explore/showcase/mars.html 

https://www.google.sk/maps/ 

https://www.instantstreetview.com/ 

https://stiahnut.sk/cad-programy/google-sketchup... nástroj, ktorý si obľúbilo veľa architektov, 

návrhárov interiéru či exteriéru, dizajnérov a všetkých, ktorí chcú tvoriť v 3D. 
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RICHARD VARGA 

Richard Varga 

disciplína: triatlon 

dátum narodenia: 28. január 1989 

výška: 184 cm, váha: 69 kg 

klub: Triax Bratislava 

najväčšie úspechy v kariére: 2. miesto na ME  do 23 

rokov, 4. miesto na ME, 4x majster sveta v aquatlone,              

6. miesto na MS a OH v Londýne 2012. 

Narodil sa 28. januára 1989 v Bratislave, preteká za 

klub Triax Bratislava a športovej disciplíne triatlon sa 

venuje 7 rokov, plávaniu 15 rokov. Osobný 

tréner: Michal Varga, brat. Richard je  v súčasnej dobe 

členom Športového klubu polície a členom Top tímu 

slovenských športovcov a reprezentantov. Študoval na 

Univerzite Komenského  v Bratislave a v roku 2014 získal 

titul Bc. - tréner triatlonu.  

Richard Varga sa dlhodobo špecializoval na plávanie (okrem 

toho aj hrával futbal) a dlho je medzi svetovými 

triatlonistami  v rámci ITU považovaný za najlepšieho  

plavca - najmä vďaka tomu je štvornásobný majster sveta 

v aquatlone: kombinácia plávania – 500 metrov a behu               

5 km idúcich po sebe. Richard Varga sa stal v septembri 

2015  v americkom Chicagu už štvrtý raz v kariére majstrom 

sveta v akvatlone v mužskej kategórii elite. Predchádzajúce  

tri zlaté medaily z MS  v akvatlone získal získal v období 

2010 - 2013  v poradí Budapešť 2010, Auckland 2012 a 

Londýn 2013. 

Richard začínal svoju športovú kariéru ako plavec, lebo ako 

syn plaveckej trénerky trávil v bazéne pomerne veľa času. 

Už ako junior patril medzi najlepších slovenských plavcov a 

vytváral a prekonával juniorské i seniorské slovenské 

rekordy vo viacerých disciplínach. Bol úspešným plaveckým 

reprezentantom na niekoľkých európskych a svetových 

podujatiach a ako junior aj na pretekoch Olympijských 

nádejí v Amerike. 

Od svojich 19 rokov sa triatlonu venuje 

profesionálne a trvalo sa udržuje medzi svetovou špičkou 

na pretekoch i v ITU Rankingu. Triatlon je individuálny 

šport zahŕňajúci tri disciplíny - plávanie, cyklistiku a 

beh, ktoré je potrebné absolvovať tesne po sebe. 

Vznik triatlonu sa spája s tradičnými testami prežitia, ktoré 

absolvovali americkí záchranári v sedemdesiatych rokoch 

20. storočia. Na olympiáde sa triatlon prvýkrát objavil            

v roku 2000 v Sydney. 

RIO  2016 

V Riu de Janeiro sa na olympijskom triatlone predstavilo 55 

pretekárov. Slovenský reprezentant Richard Varga dobeho l 

do cieľa na 11. mieste, keď za víťazom zaostal o 2:16 min. 

V Riu de Janeiro na Fort Copacabana sa súťažilo v 

objemoch 1,5 km plávanie - 40 km cyklistika - 10 km 

beh. 

AKO VYZERÁ TRÉNINGOVÝ DEŇ Richarda Vargu? 

- ráno 4 - 4,5 km plávanie 

- bicykel v priemere 90 km na deň 

- beh 16 - 18 km denne 

- dvakrát do týždňa posilňovňa na kompenzačné cvičenia 

a prevenciu zranení. 

Žiaci VI.B – referáty o naj-športovcoch 
 
Zdroj: http://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/300253-

varga-vymeni-colorado-za-novy- 

http://sport.aktuality.sk/c/186558/na-alpe-d-huez-by-richard-

varga-potrapil-aj-sagana/zeland-cakaju-ho-statnice/ 

http://www.cas.sk/fotogaleria/325525

ŠŠppoorrtt  
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Projekty Cudzie slová VII.B a VII.C na hodinách SJL pod vedením Mgr. Valérie Závodnej. 

Oceňujeme tvorivosť, zručnosť a schopnosť zážitkovo a zaujímavo sprostredkovať spolužiakom 

slovnú zásobu zo zvolenej oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTvvoorríímmee  
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Detský čin roka 2016 -  zapojili sme sa aj my v VIII.A a VI.C 

Prezident SR Andrej Kiska prevzal záštitu nad 16. ročníkom projektu Detský čin roka.  
Viac ako 100 000 detí sa učí cez reálne príbehy iných detí ako pomôcť ľudom i prírode.  

Každý dobrý skutok je veľký čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.  

Žiaci pomáhajú prváčikom s adaptáciou               

na školské prostredie 

  Naša škola žije rôznymi projektovými aktivitami. 

My sme sa stali súčasťou zaujímavého projektu 

ERASMUS plus s myšlienkou: „Pripravení na život po 

škole ako šťastní Európania.“ 

Na život môžeme byť dobre pripravení najmä vtedy, 

keď sa budeme aktívne zaujímať o veci okolo nás, 

budeme schopní vytvárať vzťahy s inými, 

spolupracovať, budeme tvoriví, budeme sa vedieť zodpovedne rozhodovať, poznávať. Život bude 

krajší, keď sa naučíme byť empatickí a budeme si pomáhať. Myslíme, že toto všetko sme pochopili 

vďaka myšlienke našej triednej, ktorá nám navrhla, aby sme sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít. 

Celý polrok sme pravidelne (priemerne dvakrát do týždňa) navštevovali po vyučovaní školský klub. 

Naším pôvodným zámerom bolo pomôcť malým prváčikom – hrať sa s nimi, rozprávať, pomôcť im 

s domácimi úlohami, aby sme im uľahčili obdobie adaptácie. Chceli sme tiež pomôcť našim 

vychovávateľkám, sami sme videli, že začiatok školáka je veľmi náročný. Spoznali sme veľa 

dobrých a milých detí, navzájom sme sa na seba tešili. Keďže aj staršie deti chceli našu 

spoločnosť, postupne sme sa venovali aj druhákom a tretiakom. Spoločne sme vyrábali rôzne 

predmety, pripravovali hry, maľovali sme, chodili sme na prechádzky. Naša spolužiačka Simonka si 

dokonca kúpila knihu, v ktorej boli námety a rôzne výrobky, aby sme ich mohli deti naučiť. Naša 

pomoc skončila v máji, ale s deťmi sa chodíme zahrať aj teraz a uvažujeme, že pomôžeme aj 

budúci školský rok. 

List napísali a skutok vykonali Aneta Kulíšková, Alexandra Kuchtová, Barbora Mičová, Natália Žáková, 

Simona Vrtalová, Patrik Laho, Adrián Janovíček a Vladimír Macek, teraz v VIII.A 

Hanka pomohla panej, ktorej sa vozík zasekol na zľadovatenej ceste  

U nás v Senici máme jednu chromú tetu, 

ktorá sa volá Ľubka. Je na vozíku. Čiže 

sa nemôže hýbať. Raz som cez zimu 

videla tetu Ľubku, ako chce prejsť s 

vozíkom cez cestu, cesta však bola 

zľadovatená. Teta Ľubka omylom vošla 

do cesty a nemohla sa pohnúť, zrazu išlo 

auto. Len tak tak pribrzdilo. Utekala som 

na cestu a tetu Ľubku som odviezla na druhú stranu. Keď sme tam prišli, opýtala som sa jej, či sa 

jej niečo stalo. Povedala, že nie. Chvíľu som ju vozila po Senici a potom pre ňu prišla sestrička. 

Rozlúčila som sa s ňou a išla domov. 
Hana Smolíčková, VI.C 


