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Pozdravujeme všetkých našich čitateľov! Máte v rukách 5. číslo časopisu 

Komáčik. Veríme, ţe v kaţdom čísle si nachádzate niečo pre zábavu i poučenie. 

Snaţíme sa pripravovať časopis tak, aby vás zaujal, aby ste sa 

zabavili či dozvedeli niečo nové. Dúfame, ţe i toto ,,letné“ číslo 

vás zaujme. Prajeme všetkým úspešné ukončenie školského roka 

2016/2017 a prázdniny plné zábavy.                              

Redakčná rada 

Počas uplynulých mesiacov sme v škole okrem samotného učenia 

sa stihli mnoho aktivít. Zaţili sme mnoho súťaţí a aj víťazstiev, podujatí a azda 

najväčšou udalosťou za posledný čas bol Naj talent školy a MSR vo florbale!     

Ponúkneme vám aspoň stručný prehľad našich aktivít:  

SPRÁVNY CHLAPEC A SPRÁVNE DIEVČA nášho ŠKD - Zúčastnilo sa 9 súťaţiacich. 

Najskôr sa súťaţiaci všetkým predstavili a porozprávali krátko o sebe, o svojich 

záľubách. Potom bola voľná disciplína: spievali, recitovali, hrali na hudobné 

nástroje, kreslili. Správne dievča ŠKD: K.Janíčková a L.Blahová  

Správny chlapec ŠKD: Ľ.Putala a O.Kán 

SPRÁVNY CHLAPEC A SPRÁVNE DIEVČA 1.ročníka v meste Púchov -   

Aj naši malí prváci tak mohli ukázať, čo je v  nich. 2.miesto získal  

T. Matocha. 

MLADÝ REMESELNÍK 2017- 2.miesto - vynikajúci výsledok T.Gaža a  

P. Martiška. 

ŠKOLA V PRÍRODE v Bojniciach- poskytla našim štvrtákom úţasné záţitky.  

PREHADZOVANÁ žiakov 1.stupňa- reprezentovali nás: R.Hazala, T. Pobežal,  

S. Halušková, L.Struhárová 4.A, T. Vavrík, L.Sapák 4.B. Gratulujeme ku krásnemu 

1.miestu. 

OK ATLETIKA-1.miesto družstvo chlapcov. Jednotlivé výsledky: 

P.Andrisík 2.m. vrh guľou, J.Bubela, M.Buček 2.m. skok do diaľky, D.Hajas,2.m. hod 

kriketovou loptičkou, 3.m. štafeta, M.Kašlík 3.m. skok do výšky, 3.m. štafeta, S.Krajč 

1.m. skok do diaľky, 3.m. vrh guľou, F.Lezzani, M.Putala3.m. štafeta, P.Šmigura, 

J.Urban 1.m. skok do výšky, 3.m. štafeta. 

4.miesto družstvo diavčat:  S.Oščatková 2.m. beh na 60 m, 3.m. štafeta, D.Bučková, 

M.Blahová, R.Halušková 3.m. štafeta. 

MS FLORBAL – druţstvo našich chlapcov sa stalo vicemajstrami Slovenska. Sme na vás 

hrdí, chlapci. Ďakujeme: J.Urbanovi, M.Kašlíkovi, S.Krajčovi, J.Pobežalovi, 



P.Haluškovi, D.Hajasovi, M.Virgovi, M.Moravanskému, P.Andrisikovi, J.Bubelovi, 

P.Šmigurovi, M.Fongusovi, a M.Putalovi. 

FLORBAL PIATAKOV- Priateľské stretnutie našich chlapcov s chlapcami zo ZŠ 

Nemocničná Povaţská Bystrica. 

ŠPECIÁLNA olympiáda- Špeciálna olympiáda poriadaná poisťovňou MetLife. Športovali 

tam zdravé deti spolu s deťmi s mentálnym postihom. Naši ţiaci spolu s deťmi zo 

Spojenej školy vytvorili spoločný tím. Našu školu reprezentovali: R.Hazala, R.Pobežal, 

D.Haladej, T.Vavrík a A.Seiler. 

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL- pre MŠ a ZŠ  pod záštitou CVČ Včielka prebehol na našej 

škole. 

DEŇ MATIEK- Veľká vďaka všetkým deťom a pani učiteľkám za krásny program. 

TALENT ŠKOLY- Nádherná akcia. Vo finále talentu sa nám predviedlo mnoho 

súťaţiacich, no celkovým víťazom sa stala Kristínka Hanicová zo 6.B. Blahoţeláme! 

PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA v Bolešove pre 5. ročník a v Klecenci pre 6. ročník 

obohatila vedomosti našich ţiakov.  

PREDNÁŠKA O PLAZOCH - Piataci, šiestaci a tretiaci sa stretli s hadmi. Ţiaci 

vnímali prednášku Simonky Geţovej - herpetologičky so záujmom a mali veľa otázok. 

FYZIKÁLNE POKUSY na našej škole - Ţiaci 3.,4.,6. a 7. ročníka získali nové poznatky 

na  výbornej akcii.  

MATEMATICKÝ KLOKANKO - v medzinárodnej súťaţi pre ţiakov ZŠ a SŠ sa ţiačka  

K. Hanicová zo 6.B stala nielen úspešnou riešiteľkou, ale zároveň aj školskou 

šampiónkou. Patrí medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov v SR. týmto  dokázala, ţe je 

nielen Naj talentom školy v gymnastike, ale aj v matematike.  

EXKURZIA V ČISTIČKE ODPADOVÝCH VôD V TRENČíNE 

organizovaná CVČ Včielka Púchov – zúčastnili sa pozvaní ţiaci, 

úspešní v prírodovedných olympiádach. Okrem zaujímavej prednášky 

si mohli všetky technológie v čističke prejsť a oboznámiť sa s nimi. 

Našimi vyznamenanými ţiakmi sú: V. Gombárová a M. Plevák zo 

6.B, N. Novotná, E. Blahová, N. Zvonková a J. Šeliga z 8.B 

a M. Krump z 9.A. 

ŠPORTOVO-ZÁBAVNÝ DEŇ si uţili deti so svojimi rodičmi, zasúťaţili si a vyskúšali 

mnoţstvo atrakcií. Veselou náladou prispel aj FS Rozmarínek.                                                  

       Pripravili: K. Hrebíková, S. Kučíková, 9.B 

 

 
  



       

              

 

  Leto je za rohom  

 
         Slnko svieti, obloha bledne, 

          niečo mi vraví, ţe leto uţ príde. 

          Oblaky a mraky na oblohe smejú sa, 

         deti sa tešia, ţe školy zbavia sa. 

Ešte pár týţdňov vydrţať musím, 

uţ sa vidím, ako kraťasy nosím.  

 Chystajte bazény, leto uţ čaká, 

v plavkách predsa nebudem stavať snehuliaka. 

Ešte si známky opraviť skúsim,      

 nech sa za ,,vysvedčko“ hanbiť nemusím. 

              B. Ganátová, 7.B 

Sen 

 

Všetci máme dáky sen.     Veľkú šancu na splnenie, 

Aţ raz príde deň,     riadny tréning dáva. 

keď sa naše túţby splnia,    Zabezpečí víťazenie, 

vyplnia sa nám ţelania.    kaţdý divák máva. 

 

Niekto sníva o hokeji,    Kto o tanci sníva, 

niekto sníva o tanci.    na pódiu často býva. 

Stále je to krásny sen.    dobrá hudba pri tom znie, 

Kedy príde uţ ten deň?    zavýskať si pri nej smie. 

 

Kto o hokeji sníva,     Kaţdý sen sa splniť môţe, 

ten na ľade často býva.    niekto vám s ním snáď pomôţe. 

Musí veľa trénovať    Ja vám drţím pri tom päste, 

a hokej mať ozaj rád.    snívajte si všade kde ste. 

       

   R. Hazala, 4.A 

 

 

 



Škola 

 

Keď prichádza čas prázdnin,   Najväčšiu radosť a nie málo strachu, 

deti šantia ako malí blázni.   majú deviataci z nového almanachu. 

Lietajú po škole hore-dolu,   Čakajú ich nové miesta a aj ţiaci, 

všetci sa tešia na prázdninovú Colu.  budú z nich noví spoluţiaci. 

 

Za bývalou školou smútiť isto budú,  

veď v nej nezaţili nikdy ţiadnu nudu. 

I keď niekedy vyučujúcich hnevali, 

oni aj tak nešetrili na nich pochvaly.    

K. Hrebíková, 9.B 

 

       Veverička 

 

Veverička na jedličke,     Mne sa páči tamten strom, 

našla šišku na vetvičke.     usadím sa veru v ňom. 

 

Veverička sfarbená,    Posteľ ako z páperia, 

hnedá je či červená.    sladké sníčky  privolá. 

 

Jeţko sa jej prihovára:    Výhľad ako v Taliansku, 

„Pozri, tam je nová brána!“   dovolenku strávim tu.  

 K. Matochová, E. Reksová, 4.B   

 

       Ţirafa 

Kaţdá ţirafa vysoká býva,    Lístie do bruška jej padá, 

celé dni sa z výšky na svet díva.    má ho ona veľmi rada.  

 

Má krásne veľké okále     Prišli sme ju navštíviť 

a chutné roţky na hlave.      a radosť jej urobiť. 

   

P. Janeková, A. Hamšíková, B. Bartošová, 4.B 

 

Pripravili: K&S, 9.B                           



                 
 

ANJ slovíčka môţeme precvičovať rôznymi spôsobmi, 

 aj OSEMSMEROVKOU. 

 

 

 

 

 

 

Pospájaj body. 

Vyrieš sudoku. 

Pripravili: M&N, 8.B 



 
Blíţia sa teplé letné dni, ktoré predstavujú ideálny čas pre osvieţenie sa 

miešaným nápojom. Sú vhodné pre kaţdú príleţitosť a niet nimi čo pokaziť.  

  

Nealko mojito 
Budeme potrebovať:  Postup: Mätu a cukor rozdrvíme, 

trstinový cukor   pridáme šťavu z limetky 

2 limetky    a citróna a pridáme 

1 citrón    drvený ľad (môţe byť i nedrvený). 

mätu     Všetko zalejeme Spritom, vloţíme 

2l Sprite    slamku a môţeme podávať. 

ľad  

 

   Fresh fruit drink 
    Budeme potrebovať:   Postup: Do pohára pridáme 

     ľad    šťavu z citróna, pomaranča 

      polovicu citróna    a limetky,  

       polovicu pomaranča     jednu čajovú lyţičku 

        polovicu limetky      cukru a zamiešame. 

         cukor         Nakoniec pridáme ľad. 

 

                          

Karibské more  
Budeme potrebovať:   Postup: Všetky šťavy dobre rozmixujeme 

0,25l banánovej šťavy    a nalejeme do pohára s ľadom. 

0,1l šťavy z grepu  Do kaţdého pohára pridáme nadrobno  

šťava z citróna posekanú mätu. 

čerstvé mätové listy  

ľad  

  

Tropical energy boost 

Budeme potrebovať:        Postup:  Všetky ingrediencie spolu 

1/2 manga        zmixujeme a môţeme podávať. 

1 banán        Túto kombináciu si jednoducho 

4 väčšie jahody       zamilujete. Výborný štart 

200 ml vody      do kaţdého dňa! Osvieţi a zasýti  
 

  
Pripravili: M&N, 8.B 



 

Deň matiek 

 

 

 

 

 

 

MSR florbal  starších žiakov, 2. miesto    

                 

  

 

Školský areál, v ktorom to ţije 

 

 

 

 

 



Talent školy 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

Prehadzovaná - finále TN kraja    

 

 

Prírodovedná exkurzia v  Bolešove – 5. 

ročník a v Klecenci – 6. ročník 

 

              Pripravili: K. Hrebíková, S. Kučíková, M. Fongus, 9.B    



 

Medzinárodný deň detí – sviatok, ktorý sa v 

mnohých krajinách sveta  (viac ako 21) oslavuje 1. júna sa 

na Slovensku slávi od roku 1952. V USA oslavovali MDD 

prvýkrát uţ v roku 1925, a to v San Franciscu.  

Uţ v r. 1925 na Svetovej konferencii pre blaho detí 

v Ţeneve, vo Švajčiarsku zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa 

zaoberala otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete - chudobou, detskou 

prácou, vzdelaním. Po konferencii vo viacerých krajinách zaviedli takýto deň, aby 

poukázali na problémy detí a urobili im radosť. 

Kaţdá krajina vo svete oslavuje MDD v iný deň. Napríklad v Argentíne je to 

druhá nedeľa v auguste, v Nemecku a v Poľsku je to 1. jún, v Maďarsku poslednú 

nedeľu v máji. V Japonsku sa MDD oslavuje 5. mája. Ľudia si kupujú hračky, 

takzvaných "koinoborov". Sú to papierové vlajky v tvare kaprov. Môţu byť 

vyrobené ako beţné hračky, ale aj ako šarkany. Tie sa vešajú všade okolo. Teda 

aj do bytov, aj po krajine. Sú symbolom sily a vytrvalosti so ţelaním, aby deti 

rástli zdravé ako kapor vo vode.  

V Mexiku deti oslavujú 30. apríla. V školách počas skráteného vyučovania sú 

rôzne súťaţe a robia sa všelijaké akcie. Učitelia a ţiaci sú celý 

deň v kostýmoch a na stropoch sú balóny.  V nákupných centrách 

po celom Mexiku môţete stretnúť klaunov či kúzelníkov. 

Zábavné parky ako aj zoologické záhrady  zvyčajne ponúkajú  

špeciálne ponuky pre deti.  

Vo Venezuele je Deň detí tretiu júlovú nedeľu a v moslimských 

krajinách 4. júla. Vo väčšine krajín sú pre deti v tento deň pripravené rôzne 

aktivity, školské výlety, súťaţe či iné podujatia.  

Pre deti na Slovensku  sa konajú akcie, na ktorých sa predstavia hudobné skupiny, 

konajú sa rôzne súťaţe a je k dispozícií mnoţstvo atrakcií. Deti v niektorých 

školách idú do kina, alebo si vytvoria vlastný program. Podobne tomu bolo aj na 

našej škole. Po semifinálových kolách I. a II. stupňa sa konalo finále súťaţe  

Naj talent školy.  

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1952


 

 

Ver, že to dokážeš a už si na pol ceste tam...

  

Koncom mája pokračujúc prvým dňom v júni sa na našej 

škole udial stret talentov. Deti, ktoré boli obdarované 

talentom alebo si počas dospievania nejaký vypestovali, sa 

prihlásili do súťaţe NAJ TALENT ŠKOLY. Z našich ţiakov sa 

osmelili ako tí najstarší, tak aj tí najmenší. Od kratších 

prezentácií umeleckých výtvorov sme sa cez tóny klasických hudobných nástrojov 

a spevu dostali aţ k cvičeniu či tancovaniu, ktoré nám rozprúdilo krv v ţilách. 

Postupujúci do finálového kola vzišli z dvoch semifinálových kôl. Súboj to bol ozaj 

nerozhodný, naše talenty bojovali aţ do samého záveru. Ten sa uskutočnil pri 

príleţitosti Medzinárodného dňa detí, 1. júna, kedy sa v našej telocvični stretli tí 

najlepší z najlepších. Predstavili sa nám ţiaci: Dominik Chovanec (2.A) – akordeón, 

Eliška Košecká (2.B) – tanec, Jesica Furdanová (3.A) – spev, Simonka Uherčíková 

(4.A) – maľba, Riško Hazala (4.A) – báseň, Paulínka Šeptáková (5.A) – husle, spev, 

Tomáško Jancík (5.B) – klavír, akordeón, Dianka Lašáková (5.B) – husle, Kristínka 

Hanicová (6.B) – gymnastika, Romanka Halušková (8.A) – tanec. 

Tam to uţ bolo na nás, ţiakoch, aby sme rozhodli o najväčšom talente školy. Stala 

sa ním nadaná šiestačka, Kristínka Hanicová, ktorá našla svoju vášeň 

v gymnastike. Ukázala nám neľahké kúsky či uţ na kladine alebo na gymnastickom 

koberci. Samozrejme, všetci boli skvelí a rozhodovanie bolo naozaj ťaţké.  

Táto naša školská akcia mal svoj debut práve tentokrát, a preto všetci veríme, ţe 

bude aj ďalšie roky taká úspešná, prípadne ešte lepšia. Ďakujeme všetkým 

talentom i deťom, ktoré ich prišli povzbudiť a hlavne ďakujeme učiteľskému 

zboru a pani riaditeľke. Bez nich by sme si neuţili toľko zábavy a nezískali by 

sme tak veľa nových záţitkov.      L. Cehláriková, 9. B 

 

Ako som uţ spomenula, víťazkou súťaţe NAJ TALENT ŠKOLY sa stala Kristínka 

Hanicová. A samozrejme som si pre Kiku pripravila aj niekoľko otázok, aby sme ju 

lepšie spoznali.  

Kika, koľko máš rokov?  

Práve som oslávila 12.  

Chodíš sem k nám do školy od prvého ročníka?  



 

 

Nie, prvé tri ročníky som chodila do školy v Bratislave. Tam sme bývali pred tým, 

ako sme sa presťahovali do Púchova. 

Páči sa ti tu v Púchove?  

Ako sa to vezme. Mesto je pekné, to treba uznať. No v porovnaní s Bratislavou je 

tu napríklad menšia ponuka krúţkov, ktoré by som mohla navštevovať. 

V Bratislave zasa bývali väčšie problémy s dopravou. Oboje má svoje plusy aj 

mínusy. 

Predpokladám, že si po nejakých tých 

záujmových útvaroch pátrala. Podarilo sa ti 

niečo nájsť?  

Áno. Chodím na výtvarnú, hrám na keyboard 

v základnej umeleckej škole a ešte som 

jednou z maţoretiek. Takisto chodím na gymnastiku. 

Páni, toho máš naozaj veľa! A na to všetko navštevuješ tu v Púchove? 

Takmer. Tréningy gymnastiky mávam v Trenčíne. 

A koľkokrát týždenne tam musíš dochádzať? Cvičíš individuálne alebo za 

nejaký klub?  

Dochádzam trikrát do týţdňa, pred súťaţami to býva niekedy aj viac. Cvičím za 

Gymnastický klub Pavlo v Trenčíne. 

Keď už spomínaš súťaže, je nejaké mesto, kam chodievate najčastejšie?  

Väčšinou je to Detva, prípadne Spišská Nová Ves. 

Čo ťa na gymnastike najviac baví?  

Okrem cvičenia asi aj ten fakt, ţe sa na tréningu stretávam s kamoškami. Vieme 

sa dobre porozprávať a aj zabaviť.  

Ako dlho sa vôbec venuješ gymnastike?  

Pribliţne 6 rokov. 

Máš aj nejaké vzory, ktoré ťa inšpirujú?  

Nie. Teda, na Youtube pozerám videá s rôznymi gymnastkami, ale nejakú, ktorá 

by bola mojím vzorom, nemám. 

A čo tvoje ciele? Chceš sa gymnastike v budúcnosti venovať profesionálne? 

Nie, skôr iba ako hobby. Predsa len, gymnastika je celkom náročná aj na kĺby, ale 

ide o to, ţe by som chcela robiť niečo iné a toto mať iba ako záujmovú aktivitu. 

Prejdime teraz k Talentu, ktorý si vyhrala. Prihlásila si sa sama, alebo ťa 

spolužiaci presviedčali?  

Chcela som ísť sama, bola to moja voľba. 

 



 

Ohybná a ešte aj odvážna. Predpokladám, že si sa na to aj tešila, alebo sa 

mýlim?  

Celkom áno, no mierne so mnou lomcovala aj tréma . 

 

Kika, moja posledná otázka. Ako vnímaš svoje víťazstvo? Čakala si, že 

vyhráš?  

Úprimne, nečakala som to. Myslela som si, ţe Talent vyhrá Romča, pretoţe ju  

všetci poznajú omnoho lepšie ako mňa a aj preto, ţe veľmi dobre tancuje. Preto, 

keď pani riaditeľka vyhlásila moje meno, bola som prekvapená a veľmi šťastná 

zároveň. To, ţe si ma spoluţiaci zvolili za Naj talent školy ma naozaj potešilo. 

 

Mala si trému, a predsa si nám všetkým  svojím výkonom vyrazila dych. Si naozaj 

skvelá! Ďakujem, ţe si si našla čas na moje otázky. 😊 

 

Takto ste, milí spoluţiaci, mohli 

aspoň trochu nahliadnuť do 

súkromia nášho Talentu. Verte či 

nie, keď budete tak tvrdo 

trénovať a snaţiť sa ako Kika, aj 

vám sa takéto niečo raz podarí. 

Verte, ţe dokáţete veľké veci... 

a potom ste uţ na pol ceste vo 

vytúţenom cieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Linda Cehláriková, 9.B 



 

 

Uţívajte si štýl v kaţdom ročnom období. Rozmanité letné vzory a farby sa 

skvele hodia k aktuálnym trendom. Očarte okolie krásnym dovolenkovým lookom! 

Dievčenské šaty! Dlhé, krátke, farebné či klasické, s volánikmi, mašličkami 

či trochou čipky? Toho nie je nikdy dosť. Sú dokonalou alternatívou na slávnostné 

udalosti (čaká nás odovzdávanie vysvedčenia ).  

Vyber si svoje jedinečné oblečenie a cíť sa ako 

skutočná princezná.  

Slávnostné bielo-cyklámenové šaty bez rukávov s celoplošnou 

kvetinovou potlačou, so saténovou stuhou a upevnenou 

kvetinkou môţu byť dobrým tipom na slávnostné ukončenie 

školského roka. 

Obľúbené letné šaty! Na úzke ramienka, 

s kvetinovým vzorom, s plameniakovo-

cyklámenovou potlačou.  S týmito peknými 

leţérnymi šatami budete určite 

pripravené na leto.  

Totálne v trende! Overal s 

kvetovaným vzorom a s úzkymi 

ramienkami.Radosť z pobytu na 

pláţi sa začína výberom vhodných 

plaviek, pláţových šiat či tuník. Dievčatá 

milujú jasné farby. Inšpirujte sa cyklámenovo-

tyrkysovými kvetovanými plavkami s tenkými 

ramienkami a tromi volánmi na hornom okraji, alebo 

tyrkysovými bikinami s modernými strapcami.  

Veľmi obľúbeným letným kúskom sú šaty bez  

ramienok. Tieto komfortné pláţové šaty moţno nosiť  aj ako 

sukňu.         

         Pripravili: A. Blahová, M. Malová, 6.B 

http://www.bonprixshop.eu/kategoria/1707/saty-holy-chrbat
http://www.bonprixshop.eu/kategoria/1707/saty-holy-chrbat
http://www.bonprixshop.eu/kategoria/1707/saty-holy-chrbat


 

 
- Čo si robil cez prázdniny, Joţko?  

- Bol som pri mori s maminkou a jej novým priateľom.      

- A čo, páčilo sa ti? Skamarátil si sa s novým ujom?  

- On je super kamoš! Kaţdé ráno ma brával loďkou päť km od pláţe a ja som vţdy  

potom plával k brehu.  

- A vládal si toľko plávať?  

- Plávanie bolo fajn, ale najhoršie bolo vymotať sa z vreca.  

   

- Joţko, čo tam gumuješ? 

- Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú päťku opravil. 

 

Malý Joţko hovorí pani učiteľke: 

- Pani učiteľka, nechcem Vás strašiť, ale môj otec povedal, ţe ak domov donesiem 

ešte jednu pätorku, niekto dostane poriadny výprask... 

 

Janko dostane poznámku: „Smrdí, umyť!“ Na druhý deň si číta učiteľka odpoveď 

od otca: „Nečuchať, učiť.“ 

 

Janko sa pýta svojho otca: Oci, čo je to bizón? 

- Vieš, synček, to je taká blbá ryba. 

- Ale mne mamina hovorila, ţe behá po lese. 

- Veď hovorim, ţe je blbá. 

 

„Mirko, aké je mnoţné číslo od slova nedeľa?“ pýta sa pani učiteľka. „Prázdniny“, 

odpovie Mirko.  

                                                            

 

                                         Pripravila: K. Hrebíková, 9.B 

 

  



 

 

Pripravili: M&N, 8.B 


