
 

 



Čaute decká!! 
V novom školskom roku  
2017- 2018   
vám zo srdca  ţelám: 
veľa lásky, 
veľa zdravia, 
veľa šťastia, 
veľa dobrých známok v škole, 
aby učenie bolo pre vás vţdy len zabávou, 
veľa dobrých a úprimných kamarátov,  
ktorí vám vţdy pomôţu, keď môţu,  
veľa pekných a zaujímavých akcií. 
Vaša redaktorka Lucia Martáková a noví  
redaktori: Andrej Szabo, Martin Hluchý, 
Nicolas Pecár a Jozef Zeman 
……………………………………………………………………………………………………………..
Milí žiaci, 

rišla jeseň a s ňou aj nový školský rok. Lastovičky už odleteli a blíži sa 
zimný čas. Naša Lastovička – náš školský časopis, však priletela 
vám. Je plná teplého leta a vašich krásnych zážitkov, je srdečná a 

Vďaka vašim pekným príspevkom a veľkej pomoci mojich 
redaktorov náš časopis získal 3. miesto v 19. ročníku 
súťaže školských časopisov PRO 2017 v Žiline. Gratulujeme!!

Na nasledujúcich stranách sa dočítate o zážitkoch
permoníci, koľko máme tabletov, čo prospieva  nášmu srdcu, 

nových žiakoch, zaujímavý osobnosťou, ale aj veľa 
ďalšieho.

Prajem vám príjemné čítanie , kamaráti!              Vaša Lastovička    

žiaci 2.C pánom učiteľom Jankom,
Meliska Rigová 6.roč.

2



U: Keď skončí mesiac JÚL,  
     aký mesiac nasleduje? 
Ž:  STREDA!! 

U: Vonku je pekné, teplé, jesenné                        Andrej Szabo 8. roč.
     počasie. Ako sa tomu hovorí?  
Ž:  To je BABSKÉ LETO. 

U: Aký je toto strom? 
Ž:  Listný. 
U: A tento? 
Ž: Ihličný. 
 
U: Keď ti spadne pero na 
zem, to je zemská alebo 
ženská príťažlivosť? 
Ž: No, zemská! Ženská 
príťažlivosť tu nepôsobí!! 

                 Martin Hluchý 6. roč.
U: Koho zavoláš, ak sa niekomu niečo stane? 
Ž:  Záchrankáreň a hasičáreň! 

U: Spadla hruška zelená, obila si kolená... Čo sa stalo hruške zelenej? 
Ž: Padla na „NĚCO“!! 
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                   LETNÉ  PRÁZDNINY 
Leto je super. Cez leto som bol na záhrade 
a kúpal som sa v bazéne. Bol som v Auparku 
a dostal som hodinky s androidom. Často som 
chodil von so psom.        Jakub Schusznix 8.roč. 

……………………………………………………………………………….........  
Cez prázdniny som bol v Markíze na Deň otvorených dverí. 
Bolo tam veľa ľudí. Potom sme sa boli najesť v Tescu – 
vypráţaný syr a hranolky. Potom som bol doma. Celé 
prázdniny som sa kúpal v našej novej kúpeľni a mal som 
z toho radosť. Bolo veľké slnko, tak som bol vnútri 
a počúval som hudbu.                            Joţko Zeman 3. roč. 
 

……………………………………………………………… 
V lete som bol v Zuberci na Orave s dedkom, babkou, 

maminou a so psom. Chodili sme na výlety – na Juráňovú tiesňavu. Liezol som  
po skalách. Bolo tam dobre, Lila si tam 
zodrala labky. Potom som bol na Remate 
s maminou. Ten tábor je športový. Behali 
sme, hádzali medicimbalom, bicykloval 
som sa, strieľal som s Veronikou 
Vadovičovou. Hral som bocciu, stolný 
tenis a strieľal som z luku. V Handlovej 
bol bazén, kde sme chodili plávať. Keď 
sme sa vrátili domov, išli sme do Ţiaru nad 
Hronom na zmrzlinu a halušky. Doma sme sa chodili kúpať na Draţdiak a bol 
som na vodnom bicykli. Bolo dobre.                                   Martin Hluchý 6. roč.  

……………………………………………. 
Prázdniny sme začali dovolenkou na 
Ukrajine v mestečku Volovec. Sú tam milí 
ľudia, nádherná nedotknutá príroda. Deti 
boli nadšené. Ráno vstávali dojiť kravy, 
vyháňali ich na pastviny, všade 
čučoriedky, jedlo z domácich produktov 
varené s láskou. Miško tam oslávil svoje 
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12. narodeniny a dostal 3 torty, melóny, kopec balónov, svätú liturgiu, veľa detí a 
spevu. August začal 2 turnusmi denného tábora v Dome Rafael. Zvyšok leta sa 
niesol v duchu príprav na príchod sestričky. Chlapci sa ohromne snaţili a po 
návrate z nemocnice nás čakal pekne pripravený byt. Miško je veľkým bratom, 
má sestričku Dorotku.                                       Miško Kurina 5. roč. – z denníčka 
…………………………………………………………………………………... 
Ja som bol cez prázdniny s mamou a bratom v Taliansku. Chodili sme sa kúpať 
do mora, bolo slané. Boli tam pieskové pláţe. Bol som 
na výlete v Benátkach. Je tam veľa mostov a všetky 
som prešiel pešo! Páčilo sa mi tam. Ešte som bol 
v Poprade u krstných rodičov. Potom som bol na 
Ţeleznej studničke s dedkom a mamou. S ocinom som 
bol vo Vyšných Ruţbachoch. Chodili sme sa kúpať, 
plávať a do fľaše sme si naberali smradľavú vodu. 
Smrdí, lebo je tam síra. Na záhrade sme opekali. 
Prázdniny boli fajn.                         Andrej Szabo 8. roč. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

Prázdniny sme ako tak preţili. Snaţili sme sa o nejaký 
program, ale väčšinou si to Filo zorganizoval sám. Do 
MP 3 sme mu nahrali novú hudbu a rozprávky. Vyuţili 
sme pekné počasie a Filo sa kúpal v bazéne. S Peťom 
chodil na bicykel a kŕmiť kozy. Raz dokonca utiekli dve 
z ohrady, takţe Filo ich mal aj na kolenách a bol celý 
šťastný.                      Filip Dinga 2. roč. PŠ – z denníčka 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Na začiatku prázdnin som dostal PS4 a hral som sa 
nové hry. Bol som v tábore v Čičmanoch s mamou 
a tatom. Mali sme tam hry na vojakov a plnili sme 
rôzne úlohy. Mali sme naháňačku. Chodili sme na 
rezeň s tatárkou. Potom sme boli celá rodina 
v Chorvátsku na ostrove Krk. Bolo tam dobre, bývali 
sme v apartmáne. Pláţ bola s kamienkami. Boli sme na 
výlete na Baške, jedli sme krevety, chobotnice a sépie.                                                       
Nicolas Pecár 8. roč. 
obrázok slnečnice – Riško Fleischhacker 6. roč. 
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 ŠTIAVNICKÍ  PERMONÍCI 
 

Maťko Krššák si 
pripravil projekt 
Štiavnickí permoníci. 
Tvoril doma spolu s 
mamou dva týţdne. 
Projekt obsahoval: 
základné informácie, 
kvíz a obrázky. Svoj 
projekt veľmi pekne pripravil a predstavil 

na hodine vlastivedy. 

Podľa povesti boli 

škriatkovia. Pomáhali 

Šéf
bol veľký PERMON. Banskej Štiavnici sa ťažilo 

striebro. Každé ráno sa ozvalo z klepačky:  Klik
Klopačka je veža, v ktorej ujo klopačkár klopal drevom na drevo. 
Zvolával baníkov do bane alebo oznamoval správy. Keď klopal rýchlo, 
oznamoval, že sa narodilo dieťa, keď klopal 

Voda poháňala banské stroje. Baníci 
používali kladivko a želiezko. Je povesť, že 
pastier uvidel jašteričku so zlatými 

. Tak ľudia 
že v okolí Banskej Štiavnice je zlato a
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ROZPRÁVKA     O 
 

onku bola jeseň a fúkal silný vietor, ktorý zhodil 
strom na cestu. Žalude popadali zo stromu 
a porozbíjali okná na autách. Strom, ktorý spadol 

sa volal dub. Listy zo stromu popadali na chodník. Prišli 
deti a listy pozametali, aby si niekto neublíţil a nešmykol 
sa na tých listoch. Starček sedel na lavičke, 
pozeral sa na deti ako upratujú a pochválil ich. 
              2. B – Joţko, Martin, Andrej, Nicolas   
 

adišla farebná jeseň. Fúkal silný vietor. Z dubu 
opadali všetky listy. Deti išli na prechádzku. 
Zbierali listy a žalude pod stromom. Na lavičke 

zbadali starčeka. Ochladilo sa. Deťom bolo starčeka ľúto. 
Odprevadili ho domov. Starček ich ponúkol teplým čajom.  
                                            Martin Hluchý a Števko Bartek                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIETE,  ŽE  JE  DUB  LETNÝ A  DUB  ZIMNÝ?  
Kôra je liečivá na koţné ochorenia, vyráţky a ţalúdok. 
Dub letný má veľmi tvrdé drevo a pouţíva sa v stavebníctve. 
Ţalude sú veľmi výţivné a dá sa z nich robiť kaša, placky aj chlieb. 
 

V 

N 
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SME  MODERNÁ  ŠKOLA – 

Máme tablety!  

Vďaka 
finančnému 

Hodina 
deťom 
našich žiakov 

4 iPady. Nadácia pre 
deti Slovenska.

škole už 13 moderných tabletov 
značky Apple. záujme školy, aby každý žiak, 
ktorý dokáže s tabletom pracovať, mal svoj 

vyučovaní. Vďaka rôznym 
aplikáciám sú tablety veľkou 
pomocou pre našich žiakov pri 
komunikácii a na jednotlivých 
predmetoch 
alebo slovenčina. Žiaci skúšajú, objavujú niečo nové a zároveň sa 

ľahšie zapamätajú.
Pomocou iPadu si žiaci rozvíjajú 
komunikačnú schopnosť 
a môžu ľahšie komunikovať so 
svojím okolím. Žiaci majú väčší 

záujem o učenia a učenie sa stáva pre nich hrou. 
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                                  MOJA  TRIEDA

Chodím do 8. ročníka.
spolužiaci sa volajú: Vilko, 

rada pracovné vyučovanie 
informatiku. Do školy chodím 

rada, lebo sa naučím veľa nových vecí. Máme dobrého triedneho učiteľa, 
Ondreja Koblišku. Miška Husáková

Chodím do 6. ročníka. Som nová žiačka. V tejto škole som si dobre zvykla. Mám
Mám rada nášho učiteľa.      

riedy. Máme super učiteľa 
Ondreja Koblišku. Moji spolužiaci sú Miška, Vilo, 

dobrý športovec. Miška je chytrá a
kresliť. David je na mobily a na počítače. Kika je 

učím 
slovenčinu. Do školy chodím rád, v škole je sranda a

človek.          

Lucka je veľmi milá a
je veľmi smiešny a rád sa hrá na počítači. 
Miška je veľmi milá a pekne číta. Kika vie
pekne maľovať a
je veľmi dobrý

šport. Pán učiteľ Ondro Kobliška je veľmi 
dobrý športovec 

– Linduška Valjentová 6. roč.

                                   
Zdravie 
 

Musíme jesť samé zdravé veci- napríklad ovocie. Dnes idem na cvičenie, 
ide aj môj Joţko a Riško. Treba si dávať pozor na choroby. Treba jesť 
hlavne vitamíny.                                                 Kristínka Krajčová 6.roč. 

 

Zdravie je veľmi dôleţite. O svoje zdravie sa musíme starať. Musíme 
športovať a chodiť do prírody. Je potrebné sa zdravo stravovať, jesť veľa 
zeleniny a ovocia .                                            Michaela Husáková 7. roč. 

 
Pre zdravie  musíme  jesť jablká a veľa zeleniny. Treba chodiť von do 
prírody a športovať, dávať si pozor na choroby. Je zlé, keď je človek 
chorý.                                                                     Jakub Schusznix 7. roč.                       

 

Čo je nezdravé, škrtni! 
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              SVETOVÝ   DEŇ  
 
29. 9. si pripomíname SVETOVÝ  DEŇ  SRDCA. Nemáme zabúdať na zdravie 
svojho srdca. Je to najdôleţitejší orgán v tele. Bije nám v hrudi stále, raz rýchlo a 
raz pomaly, podľa toho,  či sa tešíme, či smútime, či beţíme alebo či spíme. Hoci 
sa nám stále ozýva, my ho často zanedbávame a nestaráme sa oň.  

Srdcu prospieva zdravá strava bohatá na zeleninu a ovocie, menej cukru a 
tuku v strave, pokojný spánok, šport, veľa smiechu, radosť zo života a láska. 

 

Ja sa starám o svoje zdravie. Chodím veľa von s maminou, 
babkou a dedkom. Chodíme po lese a dýchame čistý vzduch. 
V pondelok a v piatok chodím na cvičenie do Rače. Jedávam veľa 
ovocia, ale zeleninu nemám rád. Mám rád iba mrkvu. Aby boli 
všetci zdraví, majú cvičiť a nemali by fajčiť!                                            
Martin Hluchý 6. roč. 

 

Ja často chodím von, poriadne sa oblečiem, aby som nebol 
chorý. Čistím si zuby 2x denne. Mám rád aj niektorú zeleninu 
– zemiaky, mrkvu, paradajky a karfiol. Z ovocia mám rád 
banány, hrozno, jablká, pomaranče. Mám rád cvičenie, ale 
iba občas. Keď budú všetci jesť ovocie a zeleninu, budú 
zdraví.                                                          Joţko Zeman 3. roč. 
 

O moje zdravie sa starám ja, ale aj mamina, 
babka a tato. Veľa cvičím – 2x v škole a 2x 
doma. Mám rád jablko, melón, jahody, 
hrozno a hrušky. Nemám rád ananás. Zo 
zeleniny mám rád zemiaky, červenú cibuľu 
a rukolu. Ľudia by nemali fajčiť a mali by 
veľa cvičiť. Potom budú zdraví.              
Nicolas Pecár 8. roč. +  obrázok tanier 

obrázky kompótov – Andrej Szabo 8. roč. 
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Rozhovor s našou pani riaditeľkou  
PaedDr. Adrianou Dostálovou PhD. 
 
„Chodí často za nami pozrieť do našej triedy, 
rozpráva sa s nami a hrá nám na klavíri. 
Obdivujem ju, že je stále usmiata a veselá. Je aj 
milá. Je vysoká, štíhla, má tmavé vlasy a oči. Je 
pekná.“ Povedal Joţko Zeman.  
Otázky vymysleli redaktori: Lucka, Andrej, 
Maťko, Nico a Jožko. 
Na základe vypísania výberového konania na funkciu riaditeľa našej školy vo 
februári 2017 sa prihlásila do konkurzu a od 1. marca 2017 je na 5-ročné funkčné 
obdobie na pozícií riaditeľky našej školy. Ako motív našej školy na tento školský rok 
navrhla: “VZŤAHY  PLNÉ  ĽUDSKOSTI”. 

1.     Môžeme ti tykať alebo vykať? 
Môţete mi tykať:-) 

2.     Odkiaľ pochádzaš a koľko máš rokov? 
Vyrastala som v malebnej dedine Brodzany, ktorá je vzdialená 2 km od 
Partizánskeho. Momentálne sa cítim na 20 rokov, ale podľa rodného listu je to 
oveľa vyššie číslo. 

3.     Aké predmety si mala rada na ZŠ? 
V škole som bola vzorná ţiačka, rada som sa učila a mala som rada všetky 
predmety. 

4.     Čím si chcela byť v detstve? 
Celé detstvo som chcela byť ako moja mamička - učiteľkou, ale aj colníčkou. 

5.     Kde bývaš a s kým? 
Bývam v Bratislave - Dúbravke spolu s manţelom Petrom a synom Dávidkom.  

6.    Na akej škole si študovala a ako si sa stala riaditeľkou? 
Po skončení základnej školy som sa rozhodla pre strednú 
zdravotnícku školu v Topoľčanoch, takţe som tak trochu 
aj zdravotná sestra. Ak by niekto v škole potreboval podať 
injekciu, bez problémov mu ju aplikujem:-). Keby som sa 
mala ešte raz rozhodnúť pre strednú školu, ešte raz by 
som si ju vybrala. Profesiu zdravotnej sestry som ale nikdy 
nevykonávala, nakoľko po strednej škole som začala 
študovať špeciálnu pedagogiku.  
A ako som sa stala riaditeľkou? Ja 

stále hovorím - ţe náhodou:-). Bývalá pani riaditeľka, 
pani Vierka Lacíková, ma oslovila pre túto pozíciu, 
nakoľko naša škola je moja srdcová záleţitosť. Učím tu 
od skončenia vysokej školy, uţ 16 rokov. Rozhodovanie 
bolo ťaţké, ale s perfektným tímom ľudí okolo seba a so 
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super ţiakmi som si povedala, ţe to musí ísť.  
7.     Aké predmety rada učíš? 

Uţ učím iba hudobnú výchovu, tak ju učím najradšej. 
8.    Aké ročné obdobie máš rada? 
Z kaţdého ročného obdobia mám rada niečo. Som 
"celoročný" typ. Na jar mám rada vôňu prebúdzajúcej sa 
prírody, v lete slnko a vodu, na jeseni milujem babie leto a 
opadané lístie, ktoré môţem so synom navôkol 
"rozkopávať" a na zime najmä vianočné 

sviatky a napadaný sneh. 
9.     Aké kvety máš rada? 

Najradšej mám ruţe a frézie. 
10. Čo robíš vo voľnom čase? 

Voľného času je uţ pomenej, ale veľa chodíme na prechádzky 
do prírody, bicyklovať, plávať - pokiaľ nevarím, neupratujem alebo neţehlím. A 
rada spoznávam nové miesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

11.  Aké jedlo máš rada? 
Mám rada jednoduché jedlá s kopou zeleniny. A vôňu kávičky.  

12. Máš rada cudzokrajné jedlá a morské živočíchy? 
V jedle som veľmi "tradičná", veľmi neexperimentujem. Mám rada suši a 
indickú kuchyňu pre jej typické koreniny, ktoré mi lahodia. Z morských 
ţivočíchov sú to kalamáre. 

13. Na akom hudobnom nástroji hráš a aká hudba sa ti páči? 
Hrám na klavíri, 8 rokov som chodila do základnej umeleckej školy. 
Vypočujem si rada váţnu hudbu, najmä Smetanu a Dvořáka, ale aj populárnu. 
Obľubujem Jona Bon Joviho a Adama Ďuricu. 

14. Máš rada dobrodružstvo a nebezpečné situácie? 
Dobrodruţstvo mám najradšej buď v kine alebo v TV a nebezpečným 
situáciám sa oblúkom vyhýbam. 

15. Rada športuješ a ak áno, čo robievaš? 
Priznám sa, na šport som dosť lenivá, ale môj manţel mi s úsmevom hovorí, 
ţe som majsterka sveta v ţehlení. Ak sa aj toto povaţuje za šport, tak áno, 
športujem veľmi často:-). 

16. Kto je tvojím vzorom? 
V ţivote ma ovplyvnilo veľmi veľa ľudí. 
Najbliţšia rodina - prastará mama, starí 
rodičia, moji rodičia, brat, ľudia, ktorých 
som mala moţnosť spoznať. Častokrát ste 
to i vy - ţiaci, vo vašej vytrvalosti.  

17. Ktoré vlastnosti si najviac ceníš u ľudí? 
Pravdovravnosť, úctu a pokoru. 

Bolo mi cťou s vami robiť tento rozhovor, ste úţasní  redaktori !!.                            
VAŠA  RIADITEĽKA.           Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa zdravia a radosti.  
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     POZNÁTE  NAŠICH  NOVÝCH  ŽIAKOV? 

 
Volám sa Bianca Iršová. 
Bývam v Bratislave.  Mám 8 
rokov. Mám rada kolotoče, 

prírodu, levíkov a opice. V zime sa teším na 
sánkovačku. V lete sa kolobeţkujem. 
Chodím do školského klubu, kde máme 
Lego a to ma baví. Veľmi rada čítam, píšem 
a počítam matematiku. Rada recitujem 
básničky. Teším sa, ţe som v tejto škole.  +                                     
ručná práca 

……………………………………………………................................ 

Grigoriy Kriuchkov v tomto školskom roku 
nastúpil u nás do prípravného ročníka. Určite 
ste si všimli, ţe jeho meno a priezvisko nie je 
slovenské. Volajú ma Gríša. Som z Kyjeva, to je 
Ukrajina. Bývam v Bratislave teraz. Páčia sa mi 

tu obchody. Mám rád 
hračky a darčeky. Mám 
rád super hrdinov: Ninja 
korytnačky, Transformers, Batman, 
Superman, Spiderman, Hulk, 
dinosaurov, puzzle a autá. Bývam na 6. 
poschodí s mamou, so sestričkou a 
ňaňou. Moja najlepšia priateľka je moja 
sestrička Liza, má 6 rokov ako ja, sme 
dvojčatá. Po škole sa hráme. Moje 
obľúbené jedlo je čokoláda, klobáska a 
párky (smiech!) Mal som psíka Belka, ale 

uţ je na oblakoch. Pozerá sa na mňa.           +  obrázok slnečnice 
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24. októbra je Medzinárodný deň školských ................................ 
Slávi sa vţdy 4. októbrový pondelok. Sviatok bol 
vyhlásený v roku 1999. Toto miesto (nájdeš 
v tajničke) je centrum kultúry na škole, tu sa 
získava vzťah ku knihám a k čítaniu. Tento rok 
bola určená téma tohto sviatku: „Deň Milana 
Rastislava Štefánika“. Zaslúţil sa o vznik 
spoločného štátu Čechov a Slovákov, je po ňom 
pomenované letisko v Bratislave a mnoho ulíc 
a námestí na Slovensku. 
M. R. Štefánik bol: 
1.    zaujímal sa o politiku 
2.    pozoroval hviezdy 
3.    riadil lietadlo 
4.    Ţ 
5.    velil vojakom 
6.    v detstve čítal veľa ... 
7.    zaujímal sa o vedu 
Doplň správne odpovede 
do tajničky a omaľovánku si 
môţeš vyfarbiť.                         
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Konečne nadišiel deň, 15. 6. 2017, keď ţiaci z 
literárno - dramatického krúţku a ich kamaráti 
predviedli svoje divadelné umenie v jedálni 
DSS. Scenár napísala a divadielko reţírovala 

pani učiteľka Oľga Miháliková 
/rozprávačka/. Pomáhali jej pp. 
Jana Kratochvílová, ktorá si 
zahrala aj pestúnku, Barbora 
Morávková, Zdenka Baďová, 
Tatiana Turčeková a Dana 
Szabová. Princeznú Ladu si 

zahrala Sára Madarászová, princa Radovana hral Ján Kolenič, 
Kazisveta Martin Pokusa, 
kuchára a speváka Ľubor 
Šarközy, kuchtíka Martin 
Hluchý, pobočníkov Matej 
Jambor a Andrej Szabo, 
princezné Lucia Martáková a 
Lucia Pokryvková. Ďalej hrali: 
Andrián Keresztes, Vanesa 
Keresztesiová, Filip Dinga, 
Rastislav Miškovský, Claudia Čačaná, Maxim Samadov a Radovan 
Badík, spolu 16 žiakov. Prišli medzi nás aj vzácni hostia, ţiaci z 

Cirkevnej základnej školy sv. 
Františka z Assisi, kamaráti z PVS - 
ky a rodičia.  

Tešili sme sa, keď 
nás diváci odmenili 
veľkým potleskom.

............................................................................................................................................................................ 
Redakčná rada: Zdenka Baďová a ţiaci: Lucka Martáková, Andrej Szabo, Martin Hluchý, Nicolas Pecár, 
Jozef Zeman. Za spoluprácu ďakujeme všetkým prispievateľom. Toto číslo bolo vydané v novembri 2017 za 
sponzorskej pomoci FIRMY ORMAN, Fondu detí, n.f. a finančnej pomoci učiteľov a rodičov. Ďakujeme! 
Nájdete nás na www.dubravska.sk.  


