NAŠI NAJÚSPEŠNEJŠÍ
Školský rok 2016/2017
Terezka Klingová, IX.A – 1. miesto v školskom kole Olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry, 5. miesto v okresnom kole – úspešný riešiteľ,

1. miesto v školskom kole Olympiády z anglického jazyka. Testovanie 9 – 96%
úspešnosť v teste zo SJL.

Jakub Úlehla, VI.C – 1. miesto v Školských majstrovstvách okresu Senica
v zrýchlenom šachu.

Erik Bašista, Marek Bevelaqua, Gabriel Halabrín, Peter Hanáček,
Samuel Hlaváč, Patrik Jedinák, David Meliš, Peter Milenky,
Samuel Stúpal, Denis Rőmer, Michal Hecht, Jaroslav Šnirc, Peter
Udvorka, Andrej Chupáň – 1. miesto v okresnom, krajskom
i celoslovenskom kole futbalu, najlepší futbalisti!

Kristínka Juríčková, VIII.C – úspešný riešiteľ Pytagoriády v školskom
kole, ocenenie v okresnej súťaži Čarovný odkaz Vianoc za báseň Vianoce –
Lásky čas, 2. miesto v školskom kole Olympiády z anglického jazyka.

Emka Poláková, VI.A – 2. miesto v okresnom kole Dejepisnej
olympiády.

Magdalénka Krbicová, III.A – Všedkovedko školy: spolu s 8 žiakmi z celého
Slovenska sa umiestnila na 16. mieste a svojím výsledkom predbehla 92,12% riešiteľov,

2. miesto hudobný prejav Shakespeare v nás, 1. miesto Primary Superstar 2017.
Kristínka Makovníková, IX.B – 1. miesto v hode kroketovou loptičkou a 2.
miesto vo vrhu guľou - Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ jednotlivcov.

Viktória Opalková, 4.B – 1. miesto v školskom kole Pytagoriády, 2. miesto
v okresnom kole Pytagoriády.

Terezka Klingová, IX.A, Claudia Poláčková, IX.B –
Testovanie 9: 96% úspešnosť v teste zo SJL.
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Pohľad späť alebo Bilancujeme
Premiéra v školskom roku 2016/2017
Deň Európy

11. 5. 2017 sme v rámci vyučovania oslávili Deň Európy. Žiaci piateho a šiesteho ročníka si vyrobili cestovné pasy
a hurá do Európy! Triedy sa premenili na štáty Európy. Žiakom sa podarilo navštíviť 8 vybraných štátov Európy,
kde sa popasovali s teoretickými, ale aj praktickými úlohami. Vo Fínsku si vyskúšali tradičné „prenášanie manželiek“,
v Taliansku sa deti pohrali so špagetami a naučili sa rôzne talianske výrazy a pozdravy. Francúzi sú považovaní za labužníkov,
preto si deti vyskúšali svoje chuťové zmysly a ochutnávali rôzne pochutiny. Naopak v Rusku nás prekvapila zima, tak sme
sa museli poriadne poobliekať. Medzi nemecké tradičné pokrmy patrí aj klobása, takže deti s pomocou toaletného papiera
vytvorili „živú klobásu“, čo ich naozaj aj nesmierne bavilo. V Spojenom kráľovstve nás čakala štafeta a preverili sme si
vedomosti v anglickom jazyku. V Španielsku si vyskúšali „petang“ a dozvedeli sa, čo znamená slovo „korida“. Medzi
stanovištia patrila aj naša malá krajina v srdci Európy, kde si deti preverili vedomosti o Slovensku a preskúšali svoj ďalší
zmysel - hmat.
Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka sa zase venovali Európskej únii. Na jednotlivých stanovištiach sa oboznámili
s históriou EÚ, otestovali si svoje vedomosti na on-line kvízoch o EÚ, dozvedeli sa zaujímavé informácie o hymne EÚ,
vyrábali a tvorili postery. Europe direct Senica sa zase snažil priblížiť žiakom EÚ formou interaktívnych hier.
Veľká vďaka patrí všetkým učiteľom, ktorí jednotlivé stanovištia prezentovali a taktiež deťom za ich veľmi peknú spoluprácu.
Dúfame, že v budúcnosti bude takýchto pekných dní viac, lebo sme sa nielen zahrali, ale aj naučili veľa nového o Európe.

Mgr. Mária Čederlová, Mgr. Anna Kičková, Silvia Hyžová

Autorkou projektu je Mgr. Mária Čederlová, jej patrí najväčšie poďakovanie.

Skutočné príbehy detí o odvahe, ľudskosti a spolupatričnosti
V Školskom roku 2016/2017 boli výnimočne úspešné deti z našej školy: z 5317 detských činov porota
nominovala 35 do finále a dva činy patrili žiakom zo Sadovej. V kategórii Pomoc ľuďom postúpil príbeh
Hanky Smolíčkovej zo 6. C, ktorá pomohla tete Ľubke v zime a príbeh žiakov 8. A, ktorí dlhodobo pomáhali
s adaptáciou prváčikov na školské prostredie. Ich dobrý skutok bol nominovaný v rámci kategórie Dobrý nápad.
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Návšteva Karola Krčmára, najväčšieho rozprávkového papierológa

Kirigami - „kiru“ v japončine znamená strihať a „kami“ papier. „Oru“ zasa znamená – skladať, to znamená, že
pri Kirigami sa papier strihá a pri Origami skladá. Priestorové tvarovanie papiera, ktoré som si sám vymyslel,
kombinuje oba spôsoby“, takto charakterizuje svoje umenie Karol Krčmár, ktorý našu školu navštívil v máji 2017.
Pán Krčmár je umelcom, spisovateľom i terapeutom, lebo prostredníctvom svojich kníh: Kirigami, Kirigami –
Pozdravy a Kirigami – Papierové kráľovstvo, smeruje deti k tvorivosti. Návody na papierové predmety spája
dejom krátkych rozprávok a sprevádza i hudbou. Pán Krčmár je tiež tvorcom dizajnu drevených pohyblivých
hračiek Carlo, ktoré boli prijaté do predajného programu UNICEF.

Text zostavila redakčná rada.
Zdroj: http://karolkrcmar.com/D.html?id=D10
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Projekt Ľahšie to ide ľahšie
Naša škola sa premiérovo zapojila do projektu „Ľahšie to ide ľahšie“. Jeho cieľom bolo vrátiť deti na
ihriská a športoviská, mať radosť z pohybu a športovania, odpútať ich od sedenia pri počítačoch a mobilných
telefónoch a viesť ich k zdravému životnému štýlu.
Do projektu bolo zapojených veľa žiakov druhého stupňa, ktorí v poobedňajších hodinách poctivo trénovali a pri
natáčaní jednotlivých kôl podávali svoje maximálne výkony. Odmenou pre nich bol postup do celoslovenského
finále.
Finále sa konalo 10. 6. 2017 v Bratislave a zúčastnilo sa ho 24 škôl z celého Slovenska. Náš tím:
Ondrej Cibula, Ester Mošovská, Viktória Vajglanová, Marián Wallner, Karolína Bayerová, Lukáš
Koprna, Tamara Morávková a Lukáš Jablonický + Mgr. Katarína Dvorská a Mgr. Jozef Krišák.

FOOD REVOLUTION DAY
19. máj 2017
Food Revolution Day je medzinárodný deň oslavy jedla, kuchyne a zvyšovania povedomia
o tom, ako jedlo ovplyvňuje naše zdravie.
V tomto školskom roku sme reagovali na výzvu aj my! V školskej jedálni zamestnancov školy
čakala ochutnávka zdravých raňajok, niektoré kolegyne prijali výzvu, aby prezentovali zdravé
jedlá zo svojich stolov, preto sme sa počas desiatovej prestávky vybrali obdivovať a ochutnať rukolový, špargľový,
mozarelový, zelerový šalát, kuskus na sladko a špenátové smoothie. Aj obed bol revolučný: všetky senické školy pripravili
jeden recept – cestovinu s prekvapením. Prekvapením bola ryba - sumček africký a pstruh dúhový. Vieme, že ryba je
v dolnej časti rebríčka obľúbenosti jedál, ale skúsili sme deťom vysvetliť, že ryby vo všeobecnosti obsahujú omega 3 mastné
kyseliny, nevyhnutné pre rast a vývin, sú prospešné proti depresii, pre správnu činnosť mozgu a srdca. Ryby sú jediným
diétnym zdrojom vitamínu D a konzumácia rýb je spájaná s nižším rizikom cukrovky typu 1 a niekoľkých ďalších autoimunitných ochorení. Žiaci sa zapojili do súťaže „Nájdi cukrových zloduchov“. Zistili sme, že kino porcia Coca-coly má v sebe
až 44 lyžičiek cukru, že pol litrová fľaša obsahuje viac cukru než je odporúčaná denná dávka na človeka. Veľké množstvo
cukru na jedno balenie vypijeme v ovocnom nápoji privátnej značky Lidl - Dizzy. Je ochutený jablkovou, mrkvovou,
limetkovou a jahodovou šťavou, pričom v 400-mililitrovom balení je rozpustených až 50 gramov cukru. V prepočte asi 12
lyžičiek. 100% ovocné džúsy obsahujú na 600 – 700 ml nápoja až 13 kociek cukru, energetické nápoje až 16 kociek cukru.
Dni venované podpore zdravého spôsobu stravovania boli ukončené varením Halászlé, tradičnej maďarskej rybacej polievky.
Náš 5-členný tím pod vedením riaditeľky Ing. Chábelovej si „vyvaril“ tretie miesto.
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Pohľad späť alebo Bilancujeme školský rok 2016/2017
CUDZIE JAZYKY – ANGLICKÝ JAZYK A NEMECKÝ JAZYK
Projektové vyučovanie
anglického jazyka v VI.C
pod vedením Mgr. Chomovej
s témou Food and Drinks
strávené v školskej kuchyni,
keď 4 skupiny varili
a konverzáciu viedli
v anglickom jazyku.

Čítanie mladším
Počas hodín anglického jazyka
19.6. a 20.6. 2017 žiačky 8.A
Barborka Mičová a Lenka
Kuklišová čítali našim
štvrtákom rozprávku The
Snow Queen. Deti pozorne
počúvali svoje staršie
spolužiačky. Po dočítaní im
pomohli vypracovať pracovný
list, ktorý pre nich pripravili.

The ice cream shop
Chystáte sa cez prázdniny do
zahraničia? Nechajte svoje deti
vyskúšať si komunikáciu
s predavačkou v malých
obchodoch po anglicky. Deti sa
v škole zážitkovou formou na to
pripravovali. Na hodine ANJ sa
učili nakupovať zmrzlinu,
sladkosti, nápoje a hračky,
slušne si tovar vypýtať, opýtať sa
na cenu, zaplatiť eurami alebo
centami, poďakovať a pozdraviť.
Prakticky si to precvičili s pani
učiteľkou v naozajstnom stánku
so zmrzlinou v Jablonici.
Mgr. Zdenka Babincová

Spevácka súťaž Primary Superstar v anglickom jazyku
25 detí predviedlo odbornej porote v zložení Mgr. Babincová, Ing. Slezáková a PaedDr. Baumgartnerová
úžasný spevácky výkon v anglickom jazyku. Dôležité boli nielen spevácke výkony a umelecký dojem, ale
aj znalosť textu a správna anglická výslovnosť.
1. miesto Magdaléna Krbicová, Terézia Nemčeková 3.A, Leo Krišák, Klárka Kičková 4.C, Matúš Slaný 3.C
2. miesto Dianka Džačovská, Sabinka Nemčeková, Valentínka Krbicová 1.A
3. miesto Lívia Lehocká, Vaneska Veselá, Dianka Jelínková 3.A
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English week
Od pondelka 5. 6. do piatka 9. 6. sa 16 žiakov 7. – 9. ročníka zúčastnilo na netradičnej výučbe. Bežné vyučovanie
vymenili za týždeň v anglickom jazyku. 30 vyučovacích hodín strávili s lektorkou zo spoločnosti Intesol. Spoločne
sa venovali rôznym témam, zlepšili sa v komunikačných zručnostiach a rozšírili si svoju slovnú zásobu.
Ing. Lenka Slezáková

Boli sme v Londýne!
V dňoch 21. – 26. mája 2017 sa 21 žiakov našej školy 7. - 9. ročníka a dve pani učiteľky
zúčastnili exkurzie do Londýna a Oxfordu.
Toto videli a napísali o svojom londýnskom pobyte deviatačky Aďka Obúlaná a Natálka Barkóciová:
1.deň
Po dlhej a náročnej, ale zároveň aj zábavnej ceste sme sa
ocitli v meste Londýn. Metrom sme sa doviezli
k Westminister Palace a pred nami sa ukázal v celej svojej
kráse Big Ben. Po prezretí Big Benu a Westminister Palace
sme sa presunuli k Buckinghamskému palácu, pred ktorým
sme videli výmenu kráľovskej gardy. Deň sme zavŕšili jazdou
na London Eye a 4D kinom. A ako posledné nasledovalo
zoznámenie sa a ubytovanie v našich anglických rodinách.
2. deň
Išli sme poznávať Oxford, slávne a starobylé univerzitné
mestečko. Tu sme si pozreli niektoré univerzity – najmä
Christ Church College, kde sa natáčali scény z filmu Harry Potter, knižnicu Radcliffe Camera a katedrálu.
Návštevu Oxfordu sme zakončili nakupovaním na pešej zóne. Poobede sme sa presunuli do Londýna na Oxford
Street, kde sme dostali rozchod na ďalšie nakupovanie v obchodnom dome Primark.
3. deň
Hneď ráno sme sa autobusom dopravili pred obrovské múzeum voskových figurín známe ako Madame Tussauds,
kde sme nielen videli ohromné množstvo figurín známych osobností alebo postavičiek z filmu, ale sme sa mohli
s nimi aj odfotiť na pamiatku. Po pomerne dlhej návšteve múzea sme sa presunuli do krásnych a obrovských
kráľovských botanických záhrad tiež známe ako Kew Gardens, kde boli skleníky, my sme navštívili „včelí úľ“ a
mali možnosť chodiť v korunách stromov.
4. deň
Posledný deň sme začali prechádzkou po The City – centrum Londýna
s jeho mrakodrapmi a modernou architektúrou. Prešli sme sa po slávnom
moste Tower Bridge, návštívili sme pevnosť a dnes múzeum Tower of
London, kde sme videli kráľovské korunovačné klenoty a rôzne brnenia.
Z hradieb Toweru sme videli otváranie mostu Tower Bridge, ktorý bol tiež
zážitkom, ktorý sme si nenechali ujsť a odfotili si ho. Poobede sme chodili
po parkoch v Greenwichi, kde sme videli a odfotili sa na nultom poludníku
v kráľovskom observatóriu, plachetnicu Cutty Sark a námorné múzeum.
No a na úplný záver sme sa plavili loďou po Temži a unavení sme sa
chystali na večernú dlhú cestu domov.
Adriana Obúlaná, Natália Barkóciová
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Shakespeare v nás pre 2. stupeň
24. 5. 2017 sa žiaci 6. A a 5. A zúčastnili súťaže Shakespeare v nás pre 2. stupeň základných škôl. Súťažilo sa
v prednese, piesni, vlastnej tvorbe a kolektívnom predstavení. Naši piataci obsadili pekné tretie miesto
v kolektívnom predstavení, dievčatá Saša Vlková, Timea Žáková si svojím prednesom vybojovali krásne
druhé a tretie miesto. Šiestaci si za divadelné predstavenie Dvanásť mesiačikov odniesli druhé
miesto. Natália Svatá a jej tanečníci si piesňou Can’t stop the feeling získali srdcia publika, okrem obrovského
potlesku si priniesli aj diplom s druhým miestom.

Shakespeare v nás pre 1. stupeň

22. 6. 2017 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili súťaže v anglickom jazyku v priestoroch ZUŠ v Šaštíne Strážach.
Naši žiaci boli úspešní vo všetkých nasledovných kategóriách:
Slovný prejav: 3. miesto Natália Ščepková 4. C.
Hudobný prejav: 2. miesto Magdalénka Krbicová 3. A.
Scénky: 1. miesto Branko Sobolič, Patrik Bajan, Janko Lorenc, Riccardo Farina, Barborka Ravasová, Dianka
Jelínková, Vaneska Veselá, Terezka Nemčeková, Magdalénka Krbicová, Lívia Lehocká 3.A.

Rozprávková angličtina
Žiaci 5. A a 5. C si spestrili vyučovanie anglického jazyka tvorbou rozprávkových projektov. Známe rozprávky
(Malá morská víla, Tri malé prasiatka, Dievčatko so zápalkami...) si najskôr čítali a prekladali, potom po
skupinách zostavili projekty.

 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo: prvé miesto pre Anettu Abdiu
v kategórii 1A.
 Tematické hodiny anglického jazyka vedené anglickými lektorkami z Veľkej Británie.
 Výlet do Viedne pred Vianocami.
 Tradičné podujatie Spiel and Play pre žiakov všetkých senických základných škôl, ktoré
pripravujú vyučujúce cudzích jazykov na našej škole: 16. decembra 2016.
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Školský rok 2016/2017 – Rok čitateľskej gramotnosti
Daltonská skladačka
Projektový deň Daltonská skladačka 24. októbra 2016 k Medzinárodnému dňu školských knižníc zameraný na
čítanie, aktívne učenie a prácu s textom. 217 žiakov, 6 učiteliek SJL, téma: 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. Naším cieľom bolo osvojenie textov a
štýlu Andersena, Marka Twaina, Karla Maya, Julesa Verna a P. O. Hviezdoslava.
Správu o akcii sme odoslali do súťaže, zapojilo sa 244 škôl, získali sme 34. miesto.
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Galéria športovcov RIO 2016
Spracovanie profilu športovcov využitím najmä novinových textov a zdrojov z internetu formou
prednášky/referátu s pripraveným kvízom pre spolužiakov. Triedy VI.B, VIII.B.: október – december 2016.
Projekt športové triedy zaujal, vznikli zaujímavé texty – profily športovcov.

Tematicky zamerané projekty Cudzie slová, Bábkové divadlo, Príslovia, porekadlá a
pranostiky, Báj... Projektový deň Bábkové divadlo.

Prichytený pri čítaní
Aktivita školskej knižnice. Deti priniesli rôzne knihy, ktoré sme zhromaždili
v poličkách pred knižnicou a v triedach. Deti mohli čítať knihy počas
prestávok. Pozitívne hodnotíme vytvorenie triednych knižníc v V.A a V.B,
triedy Mgr. Závodnej a Mgr. Kravárik Ravasovej.

Projekt Poklady antiky pre žiakov 6. a 8. ročníka
Zostavený slovník antickej kultúry, žiaci 8. ročníka sa zamerali tiež na
frazeologizmy antického pôvodu, čítanie odborných textov. Projektový deň
Poklady antiky – prepojenie s dejepisom. Za najzaujímavejšie pokladáme
dramatizáciu gréckych bájí a čítanie a interpretáciu gréckych bájí.
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S rozprávkou v rozprávke
Projektové rozprávkové predpoludnie 31. marca 2017 pre žiakov 5. ročníka a žiakov štvrtého ročníka
málotriednych škôl zo Základnej školy Častkov a zo Základnej školy, Školská 33, Smrdáky. Projektový deň bol
súčasťou prezentovania našej školy verejnosti, súčasne sme si pripomenuli Medzinárodný deň detskej knihy
(2. apríl – narodil sa významný autor rozprávok, dánsky rozprávkar Hans Christian Andersen). Projekt bol
koncipovaný ako zábavná súťaž rozprávkových tímov v štyroch disciplínach: filmové rozprávky, bábkové divadlo,
výroba magických predmetov, rozprávkový kvíz s hľadaním pokladu.

Text pripravila VI.B
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Triedny a školský časopis
Vyšli štyri čísla školského časopisu Červíček a dve čísla triedneho časopisu Smile V. A.
Pri zostavovaní školského časopisu sa vytvorila skupina redaktorov 5. ročníka – V.A, V.C, ktorí týždenne pracovali
v záujmovom útvare, ako redaktori sa zúčastnili významných akcií školy.

Olympiáda SJL: školské kolo, okresné kolo
V školskom kole súťažili tri dievčatá z VIII. A a tri z IX.A.
Víťazka Tereza Klingová bola úspešným riešiteľom v okresnom kole – 5. miesto v konkurencii 10
žiačok.

Timravina studnička – umelecký prednes pôvodnej slovenskej prózy
V okresnom kole nás reprezentoval Matiáš Baran (VII.B).

Hurbanov pamätník
V obvodnom kole získala Kamila Nečasová (V.A) tretie miesto v 2. kategórii prednesu poézie,
Stanislav Kováč (VII.B) tretie miesto v 3. kategórii prednesu prózy.

Spíme v knižnici – 24. 10. 2016
Aktivita k Medzinárodnému dňu školských knižníc, trieda 7.A. Zábavno-súťažné popoludnie, počas ktorého
žiaci lúštili knižnú šifru, hádali vynálezy, rozprávali sa o knihách, čítali a sledovali film.
18. október 2016 návšteva Divadla Jána Palárika v Trnave - V.A, V.B, predstavenie Mlynárkin pytač.
13. marec 2017 – návšteva muzikálu Malý princ na Malej scéne v Bratislave, žiaci 7.A, 8.A, 8.B a 8.C.
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Červíčkoviny
Vývoj človeka?
Homo workoholicus: Workoholik chce dosiahnuť čo najlepšie výsledky a práca je v jeho hodnotovom rebríčku
na prvom mieste. Ostatné schopnosti, vlastnosti, hodnoty, vrátane zdravia a medziľudských vzťahov, majú
podradnejšiu pozíciu.

Homo degenerus: Priemerný človek s mobilom, tabletom, počítačom v konzumnej spoločnosti.
Homo automobilus mobilus: Tvor veľmi podobný človeku, nevie ale chodiť a hlavu si stále podopiera mobilom.
Homo intelectus intelectus: Ignorant, ktorý v praktickom živote ničomu nerozumie a s bohorovným kľudom
tvrdí, že je to niečo, čo nie je hodné pozornosti intelektuála.

Homo byrocratus byrockratus: Parazit, presvedčený o tom, že on je dôležitejší ako to, na čom parazituje.
Homo coca-colus: Človek s bruchom plným coly. Pije iba coca-colu, výnimočne pepsi-colu, v obchode žiada
tovar reklamným sloganom.

Homo nikotinus : Dymiaci komín, dymí, znečisťuje, znepríjemňuje.
Homo alkoholicus: Vo vývojovom rade sa dostal pred typ Homo habilis, je to vlastne degeneratívna forma
Australopitheka – pohybuje sa na 4 končatinách, vydáva neartikulované zvuky a zdržiava sa v tlupe jemu
podobných tvorov.

Homo pecunias: (pecunia = peniaze) – kríženec krta, hraboša a škrečka. Vyskytuje sa v symbióze s vkladnými
knižkami, drahými autami a šperkami. Poznávacie znamienko: kovový svit v oku.

Homo maniacus televiziorus: k pravej ruke prirastený ovládač, slina v kútiku úst.
zostavili žiaci 8. ročníka
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Šport
Tento školský rok sa nám darilo najviac – dosiahli sme najviac
športových víťazstiev!
Víťazstvo na Majstrovstvách Slovenska Futbal Cup
V Prešove sa 27. a 28. júna 2017 uskutočnil turnaj najlepších družstiev chlapcov a dievčat,
víťazov krajských majstrovstiev v malom futbale. Po losovaní sa vytvorili dve štvorčlenné skupiny.
V našej skupine sme sa postupne stretli s hráčmi z Michaloviec, Bratislavy - Mudroňovej ulice a
Krásna nad Kysucou. Po prvom dni, po troch víťazstvách, sme skončili na prvom mieste a čakalo
nás semifinále.
Druhý deň sme víťazne hrali semifinálový zápas s chlapcami zo ZŠ Spišský Štiavnik a napokon sme
turnaj úspešne dotiahli do konca a vo finálovom zápase porazili ZŠ Mudroňova, Bratislava.
Úspešní hráči: Jaroslav Šnirc, Patrik Opálek, Erik Bašista, Samuel Stúpal, David Meliš, Peter Udvorka, Peter
Milenky, Andrej Chupáň, Marek Bevelaqua, Gabriel Halabrín.
Väčšina chlapcov sa úspešne rozlúčila so štúdiom na základnej škole.
Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

Mgr. Július Dieneš

Významnému úspechu samozrejme predchádzalo víťazstvo v Školských majstrovstvách
Trnavského kraja 7. 6. 2017.

Školský pohár v malom futbale družstiev dievčat i chlapcov narodených
po roku 2004 – 2. miesto v celoslovenskom kole pre naše družstvo dievčat.
Hráčky: Karolína Bayerová (takmer najlepšia strelkyňa, jeden gól jej chýbal), Viktória
Opálková (najlepší brankár turnaja), Sabína Gergelová, Viktória Vajglanová, Aneta
Kučerová, Nina Machová, Ester Mošovská, Valentína Flajžíková a Romana Pappová.

Školské majstrovstvá okresu v atletike ZŠ jednotlivcov 24. mája 2017 v Senici
T. Morávková - 2. miesto v behu na 300 m, B. Krahulcová - 3. miesto v behu na
800 m, K. Makovníková - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou a 2. miesto vo vrhu
guľou. Dievčatá získali 1. miesto v štafete 4x 60 m (Bayerová, Gergelová,
Krahulcová, Morávková).
Z chlapcov boli úspešní R. Kadlic - 2. miesto v skoku do diaľky a P. Hanáček - 2.
miesto v hode kriketovou loptičkou.

HÁDZANÁ
10. mája 2017 sa uskutočnili majstrovstvá Trnavského kraja v hádzanej v Dunajskej Strede.
Zúčastnili sa ich aj žiačky našej školy. Po striedavých úspechoch získali 3. miesto.

Naši chlapci - Majstri SR vo futsale.
Jaroslav Šnirc, Erik Bašista, Samuel Stúpal, Peter Udvorka, David
Meliš, Peter Milenky, Marek Bevelaqua, Gabriel Halabrín a Michal Hecht.
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Pohľad späť alebo Bilancujeme školský rok 2016/2017
MATEMATIKA
Pytagoriáda
Matematický klokan
20. marca 2017 sa 40 žiakov druhého až siedmeho
ročníka zúčastnilo školskej súťaže Matematický
klokan. K úspešným riešiteľom patrilo 7 žiakov.
Úspešní riešitelia:
3. ročník: Samuel Khír z 3. A.
4. ročník: Carmen Klimková zo 4. B, Viktória Opalková zo 4. B.
5. ročník: Kristína Zlochová z 5. A, Timea Žáková z 5. A.
7. ročník: Kristína Vidová zo 7. A, Patrik Opalek zo 7. B.
Najúspešnejším riešiteľom a titul školského šampióna získava Patrik Opalek zo 7. B.

SUDOKU
Posledné roky je v našej škole už tradíciou, že záver roka spestrujeme žiakom druhého stupňa riešením
SUDOKU. 22. júna sa teda stretli najlepší žiaci z jednotlivých tried a "pomerali si navzájom svoje sily" v tejto
zaujímavej logickej hre.
5. ročník
1. Nina Machová
5.B
2. Ondrej Cibula
5.C
3. Natália Svatíková
5.A
6. ročník
1. Ema Poláková
2. Karolína Koníková
3. Denis Glos

6.A
6.A
6.C

7. ročník
1. Sára Čederlová
2. Patrik Opalek
3. Michal Cibula

7.A
7.B
7.C

8. ročník
1. Kristína Juríčková 8.C
2. Patrik Laho
8.A
3. Ivan Fajnor
8.A
9. ročník
1. Adam Sloboda
2. Peter Vach 9.A

9.A

Najkratší čas (18 min) na riešenie všetkých 3 typov SUDOKU (od AMATÉRA až po GÉNIA) patril
Sárke Čederlovej zo 7.A triedy, a preto sa stáva našou ďalšou KRÁĽOVNOU SUDOKU!

Mgr. Jana Joríková
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BIOLÓGIA a ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
ZBER GAŠTANOV

U OVOCINÁRA

DEŇ JABLKA

DO ŠKOLY NA BICYKLI

ODPADÁČIK

DEŇ VODY

EXKURZIA DUNAJSKÉ LUHY

Kampaň Do školy na bicykli 2017 – zapojených 160 škôl z celého Slovenska a my sme boli medzi nimi:
u nás prišlo na bicykli 88 detí, ktoré získali 237 tričiek, tričká môžu použiť v prípade odpovede (ak sa celkom
dobre doma nepripravovali, ak nerozumejú téme, ak sme ich v škole zaskočili). 12. – 16. júna 2017 nás sledovali
Kvapky a Ing. Trojková, ktorá akciu pripravila a koordinovala.
HLAVNÉ CIELE KAMPANE:
1.
2.
3.
4.
5.

Priniesť radosť z cesty do školy.
Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo.
Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

EXKURZIA
DUNAJSKÉ LUHY

14. júna 2017 sa žiaci z 5. A a 5. B zúčastnili biologickej exkurzie
do Národného parku Donau Auen v Rakúsku. Strávili sme spolu
pekný slnečný a horúci deň, ktorým nás sprevádzal lektor Ing. Andrej Popovič z Bratislavy.
Národný park Donau-Auen (Dunajské luhy) sa rozprestiera medzi európskymi hlavnými mestami Viedňou a
Bratislavou a chráni posledné veľké územie pririečnej lužnej krajiny v strednej Európe. Životodarnou tepnou
tohto územia je prirodzený tok Dunaja, ktorý vytvára životné prostredie pre mnohé vzácne rastliny a živočíchy.
Počas exkurzie sme navštívili obec Marchegg a obec Orth/Donau. V Marcheggu sme ďalekohľadmi
pozorovali najväčšiu európsku kolóniu bocianov bielych, výnimočnú tým, že tu bociany hniezdia
na stromoch. Hniezdi tu 60 až 70 párov. V Orthe sa nachádza centrum národného parku - v zámku ORTH
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(Schloss ORTH Nationalpark-Zentrum). V expozícii zámku sme si zahrali lužné divadlo, pozreli videoprojekciu
o vzniku a histórii parku, v papučiach pochodili ortofotomapu, na ktorej sme lupou hľadali konkrétne miesta a
kam patria puzzles, pozreli sme si multimediálne prezentácie, interaktívnu miestnosť i zámockú vežu z expozíciou
o netopieroch a z ktorej sme sa pozerali do bocianieho hniezda, v ktorom sa bocianí rodičia starostlivo starali
o troch potomkov . Vedľa zámku sme si prešli zámocký ostrov s jeho atrakciami: syslisko, jazierko s korytnačkami
močiarnymi, s užovkami, stanovisko so zdochlinou jazveca, hmyzí hotel, trofeje a exkrementy zvierat, stromy
ohlodané bobrom, prešli sme si ľanový most a dráhu z drevených kolov, pocitovú dráhu, posedeli sme si
v obrovskom bociaňom hniezde. V neposlednej rade sme navštívili podvodnú pozorovateľňu, kde nám okrem
rôznych menších rýb ochotne zapózovala aj 2m šťuka.
Ing. Trojková

DEŇ VODY

Zábavné vzdelávanie 23. a 24. marca 2017 pre
deti v treťom ročníku už tradične pripravili Kvapky s Ing. Trojkovou.

SÚŤAŽ ODPADÁČIK 2016
V konkurencii 102 výrobkov z odpadového materiálu bol náš žiak Tomáš Loveček
ocenený s nápadom Presýpacie hodiny.

Deň jablka
Októbrové vedomostno-zábavné predpoludnie pre prváčikov opäť zorganizovali
Kvapky s pani učiteľkou Trojkovou.

Zber gaštanov
V školskom roku 2016/2017 nazbierané rekordné množstvo
gaštanov: 3851, 7 kg gaštanov.

OVOCINÁR v Skalici – tradičná októbrová exkurzia pre šiestakov.
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Tvoríme
Autocharakteristika
14 rokov mám a šachy rád po škole hrám.
Vysoký som dosť a teraz čakám na tú pravú kosť.
Chodím ako slon, div že som nezhodil dom.
Hovorím plynule...
Som sladký ako malina a vyzerám ako mamina.
Dlhý som ako žirafa, mamina mi dala „zaracha“.
Stojím ako dom, div že ma nezhodil ten slon.
Hovorím ako reper, preto som si roztrhol sveter.
Správam sa ako kvet, mám rád celý svet.

O chvíľu 15 rokov mám...
Malá som ako lienka a mamka o mne veľkú
mienku má.
Sem-tam som ako pavián, ktorý si v džungli kričí.
Nepočúvam? Nevnímam? Stále nad niečím
rozmýšľam.

Úryvky z našich povinných slohov
„Načo nám je demokracia, keď hlúpa väčšina prehlasuje vzdelanú menšinu?“
„Som len človek. Tvor plný zázrakov, úžasu, myšlienok, nápadov, zručností, lásky, citu, neskutočných vecí..., ale aj napriek
tomu plný hrubosti, chamtivosti, nenávisti, zloby, krutosti a bezočivosti. Sme bezočiví voči ľuďom, zvieratám, voči svojmu
okoliu a najmä voči prírode.“
„Ľudia si neuvedomujú, o čo prichádzajú. Radšej si sadnú za počítač a k televízoru a pozerajú telenovelu alebo dokumenty
o tom, ako žijú deti v Afrike. Zdieľajú rôzne statusy a príspevky na sociálnych sieťach napríklad o hladných černoškoch.
Vraj dáte like a dostanú vodu a jedlo. Pritom nedokážeme zaopatriť ľudí v našej spoločnosti.“
„Ak niekto trčí na Facebooku pol dňa, tak asi niečo nie je v poriadku. Problém
je v tom, že si nepripustíme chybu, a potom sa čudujeme, prečo sme takí
hlúpi.“
„Neraz počujem od svojich priateľov: „Počkaj chvíľu, dokončím level, ešte
„čeknem Facebook, počkaj, musím niekomu odpísať na chate.“ Podobná
závislosť trápi aj mňa. Najlepším liečením je asi liečba realitou.
„Kedysi trávili rodičia oveľa viacej času so svojimi deťmi. Chodili na výlety,
prechádzky do prírody. Teraz je módou tráviť voľný čas v nákupných
strediskách a mať značkové veci.“
„Život ide veľmi rýchlo. Ak sa nezastavíte a nepozriete okolo seba, môžete o všetko prísť. Ak dni premárnime
zbytočnosťami, nikto nám nedá druhú šancu na opravu.“
Na hodinách slovenského jazyka napísali žiaci VIII.A, VIII.B.
Redakčná rada:
Vychádza štvrťročne, od roku 2009.
Frederico Kuna (V.C) – šéfredaktor,
Vydáva ZŠ Sadová 620, Senica.
Alexandra Kuchtová (VIII.A), Daniela Dermeková (V.A),
Náklad 40 kusov + internetová verzia.
Natália Žáková (VIII.A), Gabriela Gegušová (VIII.A),
Kamila Nečasová (V.A), Lenka Kuklišová (VIII.A),
Aneta Kulíšková (VIII.A), Majko Wallner (VI.B),
Kristína Zlochová (V.A), Barbora Mičová, redaktori – žiaci VI.B,
pod vedením PaedDr. Žanety Pikartovej.
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Pohľad späť alebo Bilancujeme školský rok 2016/2017
Naše úspechy v maľovaní...
Súťaž Autobus očami detí a víťazstvo pre V.C a II.A obrazom Autobus –
obojživelník.
Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového
volania 112 a civilnej ochrany“. Hlavnou témou
boli tento rok povodne - 2. miesto pre Ondreja
Cibulu z V.C.

Súťaž Maľujte s Primalexom

Džúsy a pyré - vitamíny v SMART forme
...je názov projektu, do ktorého sa naši žiaci 1. A a 2. A triedy zapojili v rámci hodín výtvarnej výchovy.
Organizátorom projektu je združenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) / Národný zväz výrobcov džúsov,
so sídlom vo Varšave a jeho cieľom je vzdelávanie žiakov ZŠ v ročníkoch 1 až 3 v oblasti zdravých stravovacích
návykov a hodnoty ovocných džúsov a ovocných a zeleninových pyré, ako aj ovocia a zeleniny v každodennej
strave. Koordinátorkou v triedach bola Mgr. Silvia Krišáková. So žiakmi sme sa okrem vzdelávacích aktivít zapojili
aj do výtvarnej súťaže na túto tému. Aj keď našou túžbou bolo vyhrať interaktívnu tabuľu pre našu
školu, tešíme sa aj z krásneho 5. miesta na celom Slovensku. Naši prváci, ktorých práca zaujala porotu
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získajú malé magnetické tabule. Ale smutní rozhodne nie sme, veď veľkoplošné diela našich prvákov a druhákov
rozveseľujú priestor pri školskom bufete a spríjemňujú tak chvíle čakania všetkým čakajúcim aj okoloidúcim (aj
pani bufetárke). A ja som na svojich žiakov nesmierne pyšná. Na hodinách výtvarnej výchovy pracujú
naozaj usilovne, začínajú zbierať prvé ovocie v podobe výhier v súťažiach, za čo im zaslúžene patrí veľká
pochvala!
Mgr. Silvia Krišáková

Výtvarná súťaž „Ideme na dovolenku“, ktorú organizovalo Informačné
centrum Europe Direct v Senici:
Práca Agátky Zíškovej z 1.A, ktorá pocestuje k starej mame do Rumunska
a práca Frederica Kunu z 5.C, ktorý zobrazil potulky po slovenských
hradoch, boli medzi ocenenými prácami.

20

