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EDITORIAL 

  

Milí čitatelia, 

  opäť drţíte v rukách nové číslo, tentokrát uţ posledné v tomto školskom roku. Moţno ste si uţ všimli našu 

novú grafickú úpravu. Verím, ţe vám prinesie väčší pôţitok z čítania. Okrem klasických správ, nové číslo po-

núka aj viac rozhovorov a  fotografií. Určite si prečítajte rozhovor s pani učiteľkou Zlúkyovou a pánom učite-

ľom Ručkom, zaujímavá je aj téma čísla o M. R. Štefánikovi. 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ţiakom, učiteľom i ľuďom mimo školy, ktorí sa podieľali na tvorbe ča-

sopisu a ďakujem aj všetkým verným čitateľom. 

Tieţ by som vám chcel pripomenúť, ţe ak máte nejaký odkaz, tip na článok, otázku, je pre vás k dispozícií 

schránka odkazov na nástenke ţiackeho parlamentu. Ak chcete aj odpoveď, podpíšte sa prosím menom i trie-

dou. Písať nám môţete aj na Facebook. 

Náš školský rok je uţ takmer na konci. Písomky uţ máme za sebou, známky uzatvorené. Čakajú nás letné 

prázdniny, na ktoré sa uţ všetci iste tešíme. Ak by ste sa počas prázdnin nudili, siahnuť môţete aj po ŠTE-

FÁNKOVINÁCH. Nové informácie prinášame aj na Facebooku. Nezabudnite nám dať like aby vám nové prí-

spevky neunikli! Prajem vám teda pekné prázdniny, plné nových záţitkov.  

Ţelám príjemné čítanie! 

ŠTEFÁNKOVINY 
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Narodil sa 21. júna 1880 

v Košariskách v početnej rodine 

evanjelického kňaza Pavla Štefá-

nika. Stredoškolské štúdia absol-

voval na evanjelických lýceách 

v Bratislave, Šoporne a Sarvaši. 

Roku 1890 začal v Prahe študo-

vať astronómiu, 12. Októbra 1904 

ho prodekan Filozofickej fakulty 

Karlovej univerzity, básnik Jaro-

slav Vrchlický promoval za dok-

tora filozofie. V tých časoch sa 

astromómia študovala na filozo-

fických fakultách. Štefánik vyni-

kajúco obhájil hodnotenú prácu 

s názvom O novej hviezde 

v súhvezdí Casiopey z roku 1572. 

Uţ mesiac po obhajobe sa ocitol 

v Paríţi, vo vtedajšom centre ve-

dy a umenia. Dvere do sveta as-

tronómie mu pootvoril slávny 

astronóm a spisovateľ Nicolas 

Camille Flammarion, ktorý býval 

v tom istom dome ako Štefánik. 

Zoznámil ho s riaditeľom známej 

hvezdárne v Meudone, zakladate-

ľom a priekopníkom spektrárnej  

 

analýzy nebeských telies Pierrom 

Julom Césarom Janssenom. To                     

bolo v apríli 1905 a vtedy sa zača-

la kariéra M. R.Štefánika ako 

astronóma. 

Prvé vedecké úspechy 

Dňa 30. augusta 1905 sa 

v Španielsku dalo pozorovať za-

tmenie Slnka. Výsledky týchto 

pozorovaní predniesol Štefánik 9. 

októbra 1905 na zasadaní paríţ-

skej Akadémie vied. V roku 1905 

ešte dvakrát Štefánik vystúpil na 

Mont Blanc, kde získal mnoho 

cenného astronomického mate-

riálu. Zakladá Spoločnosť mon-

tblanských hvezdární. V roku 

1910 sa inšpiroval prelet Halley-

ho kométa a samozrejme vedel, 

ţe najlepšie podmienky na pozo-

rovanie budú na na juţnej pologu-

li, a tak v apríli pristál na ostrove 

Tahiti. Nad Papeete na vrchu 

Mont Farere postavil observató-

rium. Zdrţal sa tu do konca roka 

1910. V roku 1911 Štefánik za-

znamenal ďalší prenikavý výsle 

 

dok. Na ostrove Vavau pozoroval 

28.apríla zatmenie Slnka, pričom 

sa zameral na slnečnú korónu. 

Jeho výsledky sa opäť čítali na 

pôde Akadémenie vied a získal 

cenu Akadémie vied. V lete roku 

1912 ho vedecký ústav Bureau de 

Longitudes vyslal na pozorovanie 

zatmenia slnka do Passa Quatro v 

Brazílii. Neskôr po uskutočnení 

výprav sa vrátil do Paríţa a aj do 

rodných Košarísk. V apríli r. 

1913 mu zomiera otec Pavol. 

Vtedy sa Štefánik plánoval usadiť 

natrvalo na Tahiti, no dostal po-

verenie od francúzskej vlády a 

svoje rozhodnutie zmenil. Fran-

cúzi totiţ chceli vybudovať vlast-

nú telegrafickú sieť a sústavu 

meteorologických staníc v Ekvá-

dore a na Galapágoch a Štefánik 

(vtedy mal uţ francúzske občian-

stvo) mal získať povolenie od 

ekvádorskej vlády. To sa mu aj 

podarilo. Francúzska vláda mu 

potom na návrh ministerstva ná-

morníctva udelila kríţ Rytiera 

     Kto bol Milan Rastislav Štefánik? 
FOTO: ceskatelevize.cz 

TÉMA ČÍSLA 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1912
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Passa_Quatro&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlia
https://sk.wikipedia.org/wiki/1913
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tahiti
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekv%C3%A1dor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekv%C3%A1dor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Galap%C3%A1gy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rad_%C4%8Destnej_l%C3%A9gie
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čestnej légie. Jeho úspechy však 

opäť zastavila choroba. V marci 

1914 sa musel podrobiť operácii 

ţalúdka v sanatóriu profesora 

Monprofita v Yngerse vo Švaj-

čiarsku. Po zotavení ho zastihla 

správa o vypuknutí prvej svetovej 

vojny a 9. augusta sa vojenským 

transportom vrátil do Francúzska. 

Vojenská kariéra 

Začiatok vojny Štefánika nepre-

kvapil, lebo ho predvídal uţ nie-

koľko rokov predtým. Vo vojne 

však videl hlavne moţnosť osa-

mostatnenia Slovákov a tento čin 

spájal od začiatku s Čechmi. 

Vzhľadom na jeho zlý zdravotný 

stav však nemohol hneď odísť na 

front a dostal sa tam aţ začiatkom 

roka 1915. Nastúpil do vojenskej 

leteckej školy v Chartres a dňa 

11. apríla získal diplom pilota a 

hodnosť desiatnika. V hodnosti 

podporučíka potom nastúpil na 

západný front. Slúţil v prieskum-

nej peruti MF 54. Uskutočnil 

mnoţstvo prieskumných letov, pri 

ktorých sledoval pohyby nepria-

teľských vojsk, navádzal delostre-

leckú paľbu. Ako prvý v danom 

úseku frontu začal zavádzať me-

teorologickú sluţbu. Aj ako letec 

však mal stále na vedomí osamos-

tatnenie Čechov a Slovákov a 

snaţil sa o vytvorenie samostatnej 

česko-slovenskej dobrovoľníckej 

jednotky. V auguste 1915 vďaka 

svojim bojovým úspechom a 

priekopníckej práci v oblasti vo-

jenskej meteorológie mu bolo 

ponúknuté miesto veliteľa meteo-

rologickej sluţby francúzskej 

armády. Štefánik to však odmie-

tol, a namiesto toho opäť poţiadal 

o preloţenie do Srbska. Začiat-

kom septembra 1915 ho poslali 

na srbský front, kde toto svoje 

snaţenie ešte viac rozvíjal. Pri 

evakuácii z letiska v Niši však na 

lietadle havaroval a na úteku po-

tom Štefánika opäť prepadla ţa-

lúdočná choroba. Ţivot mu vtedy 

zachránili priatelia Raoul Labry a 

Michael Bourdon a dopravili ho 

do Ríma, do tamojšej Nemocnice 

kráľovnej matky. Tam spoznal aj 

pani Claire de Jouvenel, ktorá mu 

horlivo pomáhala aj v jeho boji za 

osamostatnenie Slovenska. V jej 

paríţskom salóne, ktorý navšte-

voval, sa stretol v roku 1915 s 

ďalšou svojou obdivovateľkou 

Louise Weissovou, neskôr novi-

nárkou a členkou Francúzskej 

akadémie (1975), ktorá mu tieţ 

pomáhala šíriť myšlienku vzniku 

česko-slovenského štátu. Nebol 

čechoslovakistom, vo všetkých 

medzinárodných dohodách, ktoré 

M.R. Štefánik pripravil alebo ich 

podpisoval, uvádzal v názve Čes-

ko-Slovensko s rozdeľovníkom. 

Prípadne obe krajiny písal osobit-

ne Česko a Slovensko. Vytvoril 

prvý návrh štátnej vlajky spolu 

s Vojtěchom Preissigom, prvýkrát 

publikovaný v roku 1915 na 

známkach v USA. 

Tragická nehoda 

Na rodnú vlasť sa Štefánik veľmi 

tešil, lebo ju nenavštívil od smrti 

svojho otca (1913). Dňa 4. mája 

1919 nastúpil Štefánik na letisku 

Campoformido pri Udine do lie-

tadla typu Caproni 450 (č. 11 

495), sprevádzaný dvoma talian-

skymi letcami, poručíkom Giot-

tom Mancinelliom Scottim a ser-

ţantom Umbertom Merlinom, a 

mechanikom-rádiotelegrafistom 

Gabrielom Aggiustom. Cieľom 

jeho cesty bolo letisko vo Vajno-

roch pri Bratislave. Lietadlo však 

nepristálo, pretoţe keď sa uţ blí-

ţilo k miestu pristátia, náhle sa 

zrútilo neďaleko Ivanky pri Du-

naji v katastrálnom území obce 

Most pri Bratislave. M. R. Štefá-

nik a všetci členovia posádky boli 

na mieste mŕtvi. 

Milan Rastislav Štefánik je po-

chovaný v mohyle na Bradle, 

vrcholnom diele architekta Duša-

na Jurkoviča. 

Zdroje: wikipédia, Majstri ducha od L. 

Švihrana 

HANA TEREŇOVÁ 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Rad_%C4%8Destnej_l%C3%A9gie
https://sk.wikipedia.org/wiki/1914
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Yngers&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesi
https://sk.wikipedia.org/wiki/1915
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chartres
https://sk.wikipedia.org/wiki/11._apr%C3%ADla
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pilot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Desiatnik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%BD_front
https://sk.wikipedia.org/wiki/Srbsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/1915
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Raoul_Labry&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Bourdon&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADm
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Claire_de_Jouvenel&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1915
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Louise_Weissov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzska_akad%C3%A9mia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzska_akad%C3%A9mia
https://sk.wikipedia.org/wiki/1913
https://sk.wikipedia.org/wiki/4._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1919
https://sk.wikipedia.org/wiki/Campoformido
https://sk.wikipedia.org/wiki/Udine
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivanka_pri_Dunaji
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivanka_pri_Dunaji
https://sk.wikipedia.org/wiki/Most_pri_Bratislave
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mohyla_Milana_Rastislava_%C5%A0tef%C3%A1nika_%28Bradlo%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Jurkovi%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Jurkovi%C4%8D
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Dvadsiaty šiesty ročník 

tejto spomienky sa konal 

aj za účasti Andreja Kisku 

Ţiaci a účastníci pochodu sa naj-

prv zhromaţdili pred informač-

ným centrom v Ivanke pri Dunaji, 
kde sa kládli kytice k buste gen. 

M. R. Štefánika. Na tomto mieste 

privítal účastníkov vlasteneckej 

pochôdzky starosta obce Ivanka 

pri Dunaji, Ing. Ivan Schreiner.  

                                                                    

Pochod na čele s maţoretkami                                                                                                                                                                                                

smeroval k mohyle M. R. Štefáni-

ka. Pietna spomienka sa začala 

kladením vencov k mohyle za 

dychovej hudby Ministerstva 

vnútra. Nasledovala hymna Slo-

venskej republiky a báseň Štefana 

Krčméryho Štefánikova matka v 

podaní Mateja Guľasa, ţiaka ZŠ 

M. R. Štefánika. Pietnu spomien-

ku viedol Stanislav Bajaník. Sláv-

nostný príhovor mal aj preziden 

SR Andrej Kiska, ktorý sa poduja-            

                                                                         

tia zúčastnil. Medzi inými výz-

namnými osobnosťami sa spo-

mienky zúčastnili aj Peter Gajdoš, 

minister obrany SR, Vladimír 

Skalský, predseda Svetového 

zdruţenia Slovákov v zahraničí a 

herec Jozef Šimonovič, podpred-

seda Matice slovenskej. Pietna 

spomienka sa ukončila hymnickou 

piesňou Kto za pravdu horí. 

MARTIN BEDNÁRIK 

Pietna spomienka na M. R. Štefánika 
Pietna spomienka na M. R. Štefánika 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 
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Vynášanie Moreny 

Do dnešných čias sa nám zachoval 

obrad vynášania Moreny (Baba, 

Kysela, Marmuriena, Muriena, 

Hejhana, Smrť..). Tento zvyk sa 

prvýkrát u nás spomína v 16. sto-

ročí. Hovorí o tom ţe mládeţ na 

smrtnú nedeľu vynáša bábku zho-

tovenú z dvoch drevených palíc 

v tvare kríţa na ktoré je namotaná 

slama. Túto bábku obliekali do 

sviatočného kroja, alebo svadob-

ných šiat. Potom s ňou za spevu 

obchádzali dedinu a nakoniec ju 

z nej vyniesli.  

Za dedinou ju hodili z mosta do 

vody, alebo upálili vo vatre. Ľudia 

pritom verili ţe vynášajú smrť,  

 

Zápis do prvého ročníka 

Dňa 8.4.2016 v čase od 12:00 do 

20:00 hod. sa konal v Základnej 

škole M. R. Štefánika v Ivanke pri 
Dunaji zápis do 1. ročníka pre 

školský rok 2016/2017. Zápisu sa 

zúčastnilo 142 detí, konzultácie 

prebiehali v štyroch učebniach 

a ďalšia trieda bola vyhradená ako 

herňa. Školská zrelosť  bola posu-

dzovaná na základe percepcie 

a motoriky, po kognitívnej 

a sociálno-emocionálnej stránke.  

IVETA PITÁKOVÁ 

zimu a tak privolávajú jar. Kedysi 

s ňou chodili aj do kostola no po-

tom to cirkev zakázala. To čo sa 

nám dochovalo je však len folk-

lórny zvyk.  

Naša základná škola sa uţ druhý 

rok obnovuje slovanské tradície 

a zapojili sa do nej aj naši tí naj-

menší z materských škôl v Ivanke 

pri Dunaji spolu so ţiackym par-

lamentom. Počas vynášania deti 

spievali pieseň  „Nesieme Morenu 

v oleji smaţenú...“  

Morena v plameňoch odplávala aj 

so zimou dole prúdom Šurským 

kanálom.  

                                                                    

Jar sme privolali slovami: 

„Príď, slniečko, príď, 

od nás neodíď! 

Čím ty budeš vyššie, 

bude nám jar bliţšie." 

SABÍNA STRIGÁČOVÁ 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: zsivanka.sk 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 
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Ţiaci  našej školy na            

projekte spolupracovali 

s druţobnou školou v   

Pozořiciach 

V dňoch 2. – 9. apríla sa konal 

projekt Česko-slovenské komunity 

zapojený do európskeho programu 

ERASMUS+. Projekt bol zamera-

ný na česko-slovenskú minulosť, 

súčastnosť a budúcnosť. Počas 

pracovne „nabitého“ týţdňa sme 

stihli spracovať niekoľko tém – 

medzi inými napríklad aj česko-

slovenskú kinematografiu, prezi-

dentov, históriu, vzťahy, jazyk 

a iné.  

Hneď v prvý deň sme začali 

s predstavovaním, hľadali sme 

spoločné záľuby, zoznamovali sa. 

Našli sme  

Zaujímavé bolo i natáčanie doku-

mentárnych filmov. Najprv                                

                                                     

nám dokumenty priblíţili pomo-

cou prezentácie. Neskôr sa náhod-

ne zlosovali tímy -  pomocou 

vrchnáčikov z PET fliaš. Tímov 

bolo 5, takţe výstupom bolo 5 

dokumentárnych filmov rôznych 

ţánrov a tém. Ku kaţdému filmu 

kaţdý tím vyrobil aj infografiku, 

t.j. plagát, na ktorom sme zhrnuli 

dôleţité a zaujímavé informácie 

z filmu. Tieto potom prezentovali 

aj starostovi Pozoříc, Ing. Jaromí-

rovi Červenkovi. 

Čas sme si však našli aj na návšte-

vu Brnenského divadla Polárka 

s predstavením Sherlock Holmes 

Explosion, na ktorý sme neskôr 

písali recenziu, ale aj na pre-

chádzky po Pozořiciach. I keď to 

bol „iba“ týţdeň, naviazali sme 

mnoţstvo nových priateľstiev 

a odchod obsahoval mnoţstvo 

emócií. Ďakujeme všetkým pani 

učiteľkám, z Čiech i zo Slovenska,                                  

                                                                     

celej Pozořickej škole a hlavne 

ţiakom, ktorý sa projektu zúčast-

nili za skvelý týţdeň. Určite ho 

moţno hodnotiť ako úţasnú skú-

senosť.  

Dokumentárne filmy si môţete 

pozrieť na Facebookovej stránke 

Česko-slovenské komunity. 

MARTIN BEDNÁRIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

ERASMUS+ 

Česko-slovenské komunity 

na Facebooku 

Foto: Česko-slovenské komunity 
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Vo štvrtok (19. mája) o nich 

rozhodla 4-členná porota na 

iKid Startup Awards v De-

sign Factory v Bratislave 

Tento rok sa konal uţ 4. ročník 

celoslovenskej súťaţe pre mla-

dých podnikateľov iKid. Do finá-

lového kola sa dostalo 13 tímov 

z celého Slovenska a tento rok to 

porota skutočne nemala ľahké. 

Kaţdý tím mal na prezentáciu 

k dispozícií 4 minúty a po prezen-

tácií dostali 2 otázky od poroty. 

Počas 6 mesiacov tímy pod vede-

ním učiteľa a mentorov z biznisu 

tvorili svoj vlastný startup. Pre-

chádzajú tak rovnakým procesom 

ako skutočné startupy a spoloč-

nosti. Všetko sa to začalo genero-

vaním nápadov, z ktorých potom 

vybrali ten najlepší. Neskôr si 

urobili prieskum trhu a postavili 

prototyp svojho produktu 

a nakoniec pripravili dobrý marke-

ting a prezentáciu, ktorú odprezen-

tovali na iKid Startup Awards. Pre 

enormný záujem škôl sa tento rok 

muselo konať aj semifinálové ko-

lo. Pomocou videí 

s prezentáciami, ktoré si kaţdý tím 

musel natočiť, 5 členná semifiná 

 

lová porota rozhodla o 13 tímoch, 

ktoré sa iKid Startup Awards zú-

častnili.  

Finálové kolo konalo 19. mája 

v Design Factory v Bratislave 

a bolo súčasťou konferencie ma-

gazínu Forbes Technológie -   

Inovácie v biznise. Finálové kolo 

moderoval uţ tradične Roman 

Juraško. Startupy hodnotila porota 

v zloţení Michaela Jacová, Lucia 

Šicková, Martin Kováč a Tomáš 

Rosputinský. Tím, ktorý vyhral, 

otvoril konferenciu svojou prezen-

táciou. Tento rok sa na 1. mieste 

ocitol tím washDog z Košíc 

a vyhrali tak zájazd do Dublinu. 

Ich produktom bolo zariadenie, 

ktoré dokáţe rýchlo a ľahko umyť 

psie laby po kaţdom venčení.  

Druhé miesto obsadil tím LevelUP 

z Trstenej zo svojím vyhrievacím 

vešiakom Coat Hanger a do svojej 

školy prinesú stolný hokej. Tretie 

miesto tento rok patrí tímu    

SmartBike z Ivanky pri Dunaji 

a pre svoju školu vyhrali stolný 

futbal. Ich startup sa zaoberá sa-

moobsluţným bikesharingom. 

Získali aj cenu zamestnancov 

KPMG. 

Z našej školy sa do projektu aj  

 

tento rok zapojili dva tímy: 

SmartBike – Martin Bednárik, 

Michal Bódi, Matej Guľas, učiteľ-

ka Marta Lovásková a mentorka 

Janka Adamčiaková 

Zaoberali sa samoobsluţným za-

poţičiavaním bicyklov za pouţitia 

prehľadnej mobilnej aplikácie 

alebo bezkontaktnej RFID karty. 

Súčasťou je stupný a odolný sto-

jan a aplikácia, prehľadná 

a bezpečná. V spolupráci s obcou 

Ivanka pri Dunaji chcú spustiť 

pilotný projekt. Vďaka ich pro-

duktu si môţete jednoducho zapo-

ţičať bicykel. 

SMART TROLLEY - Adam 

Kázmer, Lukáš Sahúľ, Milan Štig-

lic, Jakub Deák, Peter Almásy, 

Lenka Benková, Barbora Moraví-

ková, učiteľka Iveta Pitáková 

a mentor Rastislav Begán 

Vymysleli nákupný vozík, ktorého 

súčasťou je skener tovaru, monitor 

pre zobrazenie ceny, zloţenie vý-

robku, akcie a druhý monitor s 

hrami pre deti. 

Zákazníci po zosnímaní čiarového 

kódu výrobku budú informovaní o 

zloţení výrobku, o cene za pro-

dukt, o konečnej sume a o ušetre-

nej sume za nákup, ale aj 

o aktuálnych akciách. Odstráni sa 

zbytočná manipulácia s nákupom - 

nakladanie do vozíka a vykladanie 

pri pokladni, nakladanie do tašiek 

a vykladanie do auta. Zabezpečí 

spokojné nakupovanie rodičov s 

malými deťmi, ktoré sa budú po-

čas nákupu hrať hry.  

Štvrtý ročník súťaţe iKid pozná víťazov! 

MARTIN BEDNÁRIK 

FOTO: iKid Foto: iKid 
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Je poludnie a pred matičným do-

mom je rušno. Schádzajú sa ţiaci, 

učitelia z Ivanky a Bernolákova, 

rodičia aj diváci. Väčšina detí má 

v rukách papier s textom, ústa 

šepocú – ešte raz si opakujú text. 

Áno, o chvíľu sa začne 20-ty roč-

ník autorskej súťaţe „Luknárova 

Ivanka“. Zúčastňujú sa jej uţ 20 

rokov ţiaci od druhého, po deviaty 

ročník základnej školy a bojujú 

o umiestnenie s vlastnou tvorbou. 

Porota zloţená z učiteľov, redak-

torov či spisovateľov má čo robiť, 

aby z päťdesiatky zúčastnených 

vybrala šesť najlepších, najzaují-

mavejších. Ono sa to vlastne ani 

nedá, veď všetci sú výborní. Pani 

učiteľky Blublová, Zigová, Tere-

ňová, Tomčíková, Zibalová, Fi-

bingerová a ďalšie vybrali naozaj 

dobre. 

 

                                                            

Niektoré práce porotu rozosme-

jú, iné prinútia zamyslieť sa, 

ďalšie zaspomínať si na krásne 

časy detstva, plné fantázie. 

Ţiaci súťaţia v poézií a próze, 

bojujú o dušu. Takţe niet víťa-

zov, ani porazených – všetci sú 

víťazi, lebo neváhali venovať 

svoj voľný čas zmysluplnej 

práce – vlastnej tvorbe.  

Odmenou im nebol iba dobrý 

pocit, ale i sladkosť, dţúsik 

a víťazom i hodnotné ceny – 

knihy. Uţ teraz sa tešíme na 

ďalší ročník.  

Všetkým zúčastneným patrí 

potlesk a vďaka! 

MÁRIA RAČKOVÁ 

  

Luknárova Ivanka 

Foto: ANDREA ČÍKOVÁ 

Foto: ANDREA ČÍKOVÁ 

Foto: ANDREA ČÍKOVÁ 

Foto: ANDREA ČÍKOVÁ 
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Učí slovenský jazyk a literatúru, 

geografiu, etickú výchovu 

a nemčinu. Na našu školu prišla 

učiť na konci prvého polroka. 

Reč je o pani učiteľke Ivane 

Zlúkyovej, o ktorej sa viac do-

zviete v nasledujúcom rozhovo-

re. 

Aký dojem spravila na Vás naša 

škola? 

  Škola na mňa veľmi príjemne 

zapôsobila. Prekvapil ma priateľ-

ský prístup nadriadených 

a kolegov a tieţ ochota poradiť 

a pomôcť. 

Ako ste sa o našej škole dozve-

deli a prečo ste sa rozhodli učiť 

práve tu? 

  O  škole som sa dozvedela 

z pracovného portálu. Hneď som 

si ju prezerala na webe a oslovila 

ma svojou polohou v krásnej de-

dinke. Ako veľkú výhodu vidím aj 

blízkosť hlavného mesta. Je to 

veľmi príjemná zmena.  

 

 

Je povolanie učiteľa Vašim ro-

dinným povolaním? 

  Určite áno, keďţe aj mamina 

a stará mama sú učiteľky.  

Na našej škole ste začali učiť len 

nedávno, ako vás vnímajú žiaci? 

  Myslím, ţe túto otázku by ste 

mali skôr poloţiť ţiakom, ale sna-

ţím sa k nim pristupovať priateľ-

sky a porozumieť im.   

Ste spokojná so svojou triedou, 

6.C? 

  Je mnoho vecí na ktorých 

v triede musíme ešte popracovať 

, ale som s nimi veľmi spokojná. 

Sú to milé a dobrosrdečné deti. 

Určite by som ich nemenila.  

Ako vnímate povolanie učiteľa? 

  Pre mňa je učiteľstvo celoţivot-

ným poslaním. Deti chcem nielen 

učiť, ale aj vychovávať, hoci 

v súčasnosti je práca s deťmi dosť 

náročná.  

Chceli by ste na našej škole nie-

čo doplniť? 

  Myslím, ţe v škole som ešte 

krátko na to, aby som vedela po-

vedať, či by som chcela niečo do-

plniť.  

Ďakujem za rozhovor. 

MARTIN BEDNÁRIK 

 

 

 

Slávik 2016 

Aj tento rok sa na našej škole ko-

nalo školské kolo speváckej súťa-

ţe Zlatý slávik. Tohto ročníka sa 

zúčastnilo 35 ţiakov, ktorých 

hodnotila porota v zloţení Zuzana 

Čambálová, Pavol Hulík, Tatiana 

Zibalová a Ingrit Őlschlägerová.  

I. kategória                                                                                                                                            

1. miesto: neudelené                                                                                                                                                                    

2. miesto: Terézia Ručková 2.B                                                                                                                                                                                                                                                               

                 Sophia Pamulová 2.C                                                                                                                                                              

                 Zuzana Horňáková 2.E 

 3. miesto: Linda Kohútová 1.C  

                 Adela Belovičová 3.A  

                 Ján Bednárik 3.B              

II. kategória 

1. miesto: neudelené 

2. miesto: Nela Matúšová 5.B  

3. miesto: Eva Ševcechová 4.C 

             Sabina Letenayová 4.B  

Výhercom srdečne gratuluje-

me! 

MARTIN BEDNÁRIK 

  

Foto: ANDREA ČÍKOVÁ 

Rozhovor s Mgr. Ivanou Zlúkyovou 

Foto: ZUZANA ČAMBÁLOVÁ 
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V rámci dňa Zeme sa na na-

šej škole konali rôzne                 

aktivity. 

Posaď si svoj strom, kvetinku 

Tento rok sme si deň Zeme pri-

pomenuli vysádzaním rastlín 

a skrášľovaním okolia školy. Nul-

tý ročník akcie Zasaď svoj strom a 

kvetinku sa uskutočnil v piatok 

22.4.2016. Po porade s odborník-

mi (p. starostom a p. Horváthom) 

sme sa rozhodli namiesto pôvodne 

zamýšľaných okrasných stromče-

kov vysadiť kríky s jedlými plod-

mi (arónie, ríbezle, černice, loni-

cery, drienky a muchovníky). 

Ţiacky parlament pod vedením p. 

učiteliek Pitákovej a Tereňovej 

premenil staré pneumatiky na fa-

rebné kvetináče, ţiaci si priniesli 

trvalky a letničky, MŠ nám zapo-

ţičala hadice a vodovodný kohú-

tik, kry na výsadbu sme si zabez-

pečili zakúpením zo sponzorských 

peňazí u miestneho pestovateľa p. 

M. Horvátha, ktorý nám (okrem 

dobrých rád) prispel aj zľavou. 

Pani učiteľky pred výsadbou vy-

kopali 36 jám, označili miesta na 

výsadbu a urobili plán výsadby. 

Po tejto dôkladnej príprave sa na 

školskom dvore začali zelenať 

prvé rastlinky a ţiaci dokonca 

dávali mená vysadeným kríkom. 

Akcie sa zúčastnili takmer všetky 

triedy školy s pozitívnym ohla-

som. Dúfame, ţe v nasledujúcich 

rokoch sa nám podarí vytvoriť 

tradíciu Dňa Zeme.  

ZUZANA BEDNÁROVÁ 

 

 

Zber papiera 

28. apríla sa na našej škole konal 

celoškolský zber papiera. Ako 

škola sme vyzbierali aţ 3873 kg. 

Najviac papiera pred brány školy 

priniesli triedy III.B, II.B a V.B. 

Kaţdá trieda dostala za prinesený 

papier príslušnú finančnú hoto-

vosť. Na zber papiera dohliadali 

pani učiteľky Bednárová 

a Pitáková a členovia ţiackeho 

parlamentu. 

 

 

Veľkonočná výzdoba tried 

Tento rok sme tieţ hodnotili veľ-

konočné triedy, boli naozaj krás-

ne. Čo sa vlastne hodnotilo? Hod-

notili sa dvere, okná, parapety, 

nástenky, steny, nápaditosť, cel-

kový dojem a iné - strop, skrine, 

police, tabuľa. A kto vlastne hod-

notil triedy? Martin Bednárik, 

Naďa Tomanová, Martin Mezian, 

Simona Hristovská, Dávid Vad-

kerti, Nina Mlynárová. A kto na 

nich dával pozor? Dozor vykoná-

vali Mgr. Zuzana Bednárová a  

Mgr. Iveta Pitáková. 

I. stupeň 

1. miesto: 3.C s počtom bodov 19 

2. miesto: 2.B a 4.C s počtom bo-

dov 18 

3. miesto: 4.D s počtom bodov 17 

Na prvom stupni to dopadlo veľmi 

dobre.  

II. stupeň 

1. miesto: 5.A a 7.D s počtom 

bodov 21 

2. miesto: 6.B s počtom bodov 15 

3. miesto: s počtom bodov 14 

Ale aj na druhom stupni sa darilo 

dobre.                                                    

SABÍNA STRIGÁČOVÁ 

 

Foto: pixabay.com 

Foto: zsivanka.sk 

Foto: pixabay.com 

Foto: zsivanka.sk 

Foto: zsivanka.sk 

Foto: zsivanka.sk 

Deň Zeme 
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Pán učiteľ Ručka na našej škole 

organizuje zbierku Kúp si svoj 

strom a je koordinátorom projektu 

Schoolovision na našej škole. Viac 

sa dozviete v nasledujúcom roz-

hovore. 

Vedeli by ste nám v skratke pri-

blížiť, čo vlastne projekt Kúp si 

svoj strom je a ako a prečo 

vznikol? 

  Jedného dňa sa členovia Leso-

ochranárskeho zoskupenia VLK 

dozvedeli, ţe súkromný vlastník 

chce vyrúbať krásny jedľovo bu-

kový les v pohorí Čergov. Oslovili 

preto majiteľa, aby im les na 

splátky predal. Následne vymysle-

li ojedinelú kampaň Kúp si svoj 

strom! Ľudia si symbolicky kúpia 

strom a VLK im zaručí, ţe tento 

strom nebude nikdy vyrúbaný a 

ostane v lese aj po svojom doţití. 

Odváţny nápad oslovil ľudí nielen 

na Slovensku, ale aj v mnohých 

iných krajinách a po niekoľkých 

rokoch sa podarilo vyzbierať po-

trebnú sumu 3,2 milióna korún na 

zakúpenie lesa. Súbeţne prebieha-

li jednania s úradmi, aby bol les 

vyhlásený za súkromnú rezervá-

ciu. To sa napokon podarilo v ro-

ku 2004 na 1. apríla a bola tak              

vyhlá-                                     

sená Súkromná prírodná rezervá-

cia VLČIA, prvá v strednej 

a východnej Európe. Vyzbieraním 

čiastky však projekt neskončil 

a pokračuje ďalej. Rozloha bezzá-

sahového území sa tak viac ako 

trojnásobila a o ďalších výkupoch 

sa jedná.  

Tento rok si naša škola kúpila 

už jubilejný 25. strom 

v rezervácií Vlčia. Ako sa tento 

projekt dostal na pôdu našej 

školy? 

  V roku 2004 sa končila platnosť 

desať a dvadsaťhaliernikov, ktoré 

uţ súčasní ţiaci nepamätajú. Vyu-

ţili sme túto situáciu a ponúkli 

sme ţiakom a rodičom moţnosť sa 

týchto drobných mincí zbaviť 

a pritom prispieť na dobrú vec. 

Tak sme sa nazbierali na prvý 

strom. Dnes je naša škola rekordé-

rom, ako uvádza aj VLK na svojej 

webovej stránke.  

Koľko stojí taký strom 

v rezervácií Vlčia? 

  Pôvodne stál 1000 slovenských 

korún, dnes stojí 50 eur. Majiteľ 

dostane list vlastníctva a je pravi-

delne informovaný o stave zbierky 

i o stave samotného lesa.  

Aký je o takýto projekt záujem 

na našej škole? 

  Najviac stromov 

sme zakúpili 

v školskom roku 

2008/2009. Bolo 

ich päť a súčasne 

sme robili veľa 

ďalších akcií spo-

jených s ochranou 

lesov, takţe sme vyhrali aj súťaţ 

Lesoochranárska škola. Dnes 

zbierku vţdy obnovujeme v apríli, 

mesiaci lesov. Na 25. strom sme 

sa vyzbierali za štyri dni.  

Prečo je podľa Vás dôležité 

podporovať takéto projekty a 

aktivity? 

  Z viacerých dôvodov. Prvý je 

ochrana divočiny, územia, kde 

človek nezasahuje, aby sme videli, 

ako príroda gazduje bez človeka. 

Je to často fascinujúca podívaná. 

Preto VLK spustil novú kampaň 

vsetkoprenic.sk. Navyše Čergov je 

pohorie, kde často vznikajú po-

vodne, keď sa vyrúbe les. Holoru-

by sú tu preto nielen nevhodné pre 

prírodu, ale i nebezpečné pre ľudí 

v dolinách.  

Ale robiť niečo pre prírodu alebo 

pre spoločnosť je dobré aj pre sa-

motného pomáhajúceho. Sme na-

stavení, aby sme sa cítili dobre, 

keď niekomu alebo niečomu po-

máhame.  

Rozhovor s Mgr. Davidom Ručkom 

Fo
to

: D
A

V
ID

 R
U

Č
K

A
 

Foto: DAVID RUČKA 

Foto: DAVID RUČKA 
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Tretí dôvod je spoločenský. Aby 

spoločnosť bola zdravá, musia sa 

ľudia spojovať do rôznych uţitoč-

ných aktivít. Nemôţeme sa spo-

liehať, ţe všetko zariadi štát, obec, 

škola alebo Európska únia. Štát, 

obec, škola, Európska únia, to sme 

my.  

 

Naša škola sa tento rok do súťa-

že Schoolovision zapojila prvý-

krát. Kto prišiel s nápadom? 

  Na trojdennom eTwinningovom 

školení pri Ohridskom jazere 

v Macedónii som sa zoznámil        

s mnohými úţasnými učiteľmi 

z celej Európy. Jedným z nich bol 

Steffen Töppler z Nemecka. Ten 

má opakovane pozýval, aby sa 

naša škola zúčastnila za Slovensko 

súťaţe Schoolovision, čo je vlast-

ne skromnejšia obdoba Eurovision 

pre ţiakov do 12 rokov. Zdalo sa 

mi to odváţne, lebo som videl 

niektoré fantastické videoklipy 

z iných krajín. Po konzultáciách 

s tvorivými učiteľkami z prvého 

stupňa sme sa prihlásili.  

Na rozdiel od iných súťažných 

príspevkov, ten náš sa môže po-

pýšiť aj vlastným textom, ktorý 

napísali sami žiaci. Text je žán-

rovo veľmi pestrý. Aké žánre 

spája? 

  Jedná sa o spojenie vyčítanky, 

rapu a novodobej ľudovej piesne. 

Zaradenie rapu bolo ojedinelým 

pokusom a text písaný piatakmi 

dokazuje, ţe ţivot súčasných detí 

je dosť odlišný od ţivota detí mi-

nulých generácii.  

 

Ako dlho váš hudobný videoklip 

vznikal a kto všetko sa na jeho 

vzniku podieľal? 

  Nápady sa rodili v hlavách ţia-

kov a učiteliek Vargy, Pitákovej 

a Bednárovej niekoľko mesiacov, 

nacvičovanie pesničky niekoľko 

týţdňov, ale samotné natáčanie 

trvalo niekoľko dní. Natáčal pán 

Bódi a jeho syn Miško. Náročné 

bolo zostrihanie materiálu, ktoré-

ho sa po nociach ujala hlavne pani 

zástupkyňa Bednárová. Pomohla 

nám aj ZUŠ zapoţičaním krojov 

a miestnosti.  

Koľko škôl sa do projektu 

Schoolovision zapojilo?   

  Prihlásených bolo vyše 40 škôl, 

z ktorých nakoniec asi 35 sa na-

ozaj zapojilo.  

Podarilo sa vám vyhrať nejaké 

ocenenie v rámci Schoolovision? 

  Ohlasy z ostatných krajín boli 

veľmi priaznivé a oceňovali hlav-

ne originalitu a pestrosť. 

V hlavnom hlasovaní detí sme sa 

medzi najlepších nedostali. 

V hlasovaní učiteľov sme 

v štyroch kategóriách obsadili 

tretie miesto. Jedná sa o kategórie        

 

pozitívne posolstvo, národná kul-

túra, predstavenie tradícií 

a originalita.  

Celkovým víťazom je Ukrajina, 

ktorá vyhrala tento rok aj Eurovi-

sion. My všetci schoolovisioneri 

sme ale presvedčení, ţe ukrajinský 

príspevok pre Schoolovision jed-

noznačne prevyšuje ten pre Euro-

vision!   

Plánujete zapojiť sa aj budúci 

rok? 

  Ja to plánujem, ale som najmenej 

dôleţitý článok. Chcieť musia 

hlavne ţiaci a pomôcť im učitelia. 

Chceme sa drţať našej cesty „ho-

memade and schoolmade“.   

V roku 2018 sa chystá desiaty 

ročník, pri ktorom sa v Poľsku 

stretnú mnohé školy zúčastnené na 

Schoolovision na spoločnom kon-

certe. Bolo by skvelé sa zúčastniť.   

Ďakujem za rozhovor. 

MARTIN BEDNÁRIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozrite si hudobný videoklip: 

Slovensko je skvelá krajina – sú-

ťaţný príspevok do Schoolovision 

z našej školy 

Foto: zsivanka.sk 
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Najlepší ţiaci ZŠ M. R. Štefánika 

boli ocenení predstaviteľmi obce 

Ivanka pri Dunaji 

 Dňa 14. júna sa konalo oceňova-

nie tých najlepších ţiakov školy v 

školskom roku 2015/2016. Po 3. 

vyučovacej hodine sa ţiaci presu-

nuli do Informačného centra v 

Ivanke pri Dunaji, kde uţ čakali 

predstavitelia obce a otvorená 

pamätná kniha. Následne prišiel aj 

starosta obce, Ing. Ivan Schreiner. 

Po privítaní a príhovore riaditeľky 

školy, Mgr. Vlasty Koudelovej, 

zástupkyne starostu, RSDr. Mag-

dalény Holcingerovej, a pána sta-

rostu nasledovalo samotné oceňo-

vanie a zapisovanie do pamätnej 

knihy obce. Pripravené bolo i ob-

čerstvenie v podobe zákuskov. 

Pán starosta tieţ odpovedal na 

otázky, ktoré ţiakov zaujímali.  

 

 Vo svojom príhovore pani riadi-

teľka zhrnula aktivity, ktoré na 

našej škole prebiehajú. Naši ţiaci 

pravidelne zapájajú do predmeto-

vých olympiád, ako napríklad bio-

logickej, fyzikálnej, olympiády zo 

slovenského jazyka a literatúry a 

ďalších, ale aj do 

rôznych súťaţi, 

napríklad do celoslovenskej súťa-

ţe pre mladých podnikateľov iKid 

alebo medzinárodnej súťaţe 

Schoolovision. S našou druţobnou 

školou v českých Pozořiciach sme 

sa zapojili do európskeho projektu               

ERASMUS+. Taktieţ sa zapájame 

do športových súťaţí. Na kraj-

skom kole v basketbale ţiačok 

naše basketbalistky vyhrali všetky 

zápasy a postúpili tak na Maj-

strovstvá Slovenska. Na našej ško-

le sa koná aj mnoţstvo akcií, 

mnohé z nich organizuje ţiacky 

parlament. 

MARTIN BEDNÁRIK 

 

 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 
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Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

 

Oceňovanie najlepších ţiakov školy 
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Testovanie 9 

Uţ odkedy sme prišli na druhý 

stupeň nás učitelia občas strašili 

monitorom. A počas deviateho 

ročníka nám ho spomínali skoro 

kaţdý deň. O monitore hovorili 

všetci v škole, doma, o tom, aký je 

pre nás dôleţitý,  ako ho asi napí-

šeme, ako by sme ho mali napísať, 

rozprávali nám rôzne záţitky... 

Ráno,  v deň testovania bol 

v triedach stres, ţiaci zháňali po-

môcky a usádzali sa(potom nás aj 

tak posadili podľa abecedy). Uţ 

po prvom teste z matematiky  bola 

väčšina prekvapená, ţe to nebolo 

také hrozné ako nám vraveli. Len 

keby sme potom nemuseli čakať 

ešte tri týţdne na výsledky. A aj 

keď sme uţ správne odpovede 

vedeli, nič nebolo isté, keďţe testy 

opravoval počítač (prípadne sme 

uţ zabudli ako sme odpovedali). 

Čo ak sme niečo zle zaznačili, 

alebo napísali nečitateľne? Ne-

mohli sme to s určitosťou vedieť. 

Ale výsledky mnohých ţiakov 

boli šťastnejšie ako očakávali, 

mali aj o dva stupne lepšiu znám-

ku ako na vysvedčení. Iste, boli aj 

takí ktorým sa to nepodarilo úplne 

podľa ich predstáv, niektorí pod-

ľahli stresu. Učitelia sa nás snaţili 

celý rok na monitor pripraviť ve- 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

domostne aj psychicky, no moţno 

nás nakoniec iba viac vydesili. 

Predsa, aj keby sme to nevedeli 

vţdy sa dá ešte tipovať.  

ALŽBETA PLOČICOVÁ 

Účelové cvičenie 

Aj tento polrok sa konalo účelové 

cvičenie, ktorého sa zúčastnil I. 

i II. stupeň 

Teoretickú časť mali na I. aj dru-

hom stupni vo štvrtok, 2. júna. Na 

praktickú časť ich učitelia pripra-

vovali počas 4 vyučovacích hodín. 

Praktickej časti na Štrkovke sa II. 

stupeň zúčastnil v piatok. Vedo-

mosti si overili na 3 stanoviskách 

a na 4. si zahádzali granátom.  

Výsledky: 

1.-2. miesto  7.A, 8.B  39 bodov 
3.-4. miesto  6.B, 9.B  38 bodov 

V pondelok, 6. júna, sa aj prvý 

stupeň zúčastnil praktickej časti 

účelového cvičenia. Stanovištia 

mali rozmiestnené po školskom 

dvore a okrem iného si deti vyskú-

šali resuscitáciu. 

MARTIN BEDNÁRIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA –              

ÚČELOVÉ CVIČENIE 

  

Základné údaje/ Predmety MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy 39 39 

Maximálny počet bodov v teste 20 25 

Priemerný počet bodov školy 10,9 16,9 

Priemerný počet bodov v SR 10,6 15,6 

Priemerná úspešnosť školy v % 54,5 67,7 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 52,8 62,6 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % 1,7 5,1 

 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 
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Krajské kolo v basketbale 

ţiačok 

Dňa 30. mája 2016 sa uskutočnilo 

krajské kolo v basketbale dievčat 

ZŠ. Naše dievčatá suverénne vy-

hrali všetky zápasy a postúpili na 

Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa 

budú konať 22. - 24. 6. 2016 v 

Trnave v rámci celoslovenskej 

kalokagatie ZŠ. 

 

Dievčatá reprezentovali našu ško-

lu v zloţení: 

Štefkovičová Simona, Pločicová 

Alžbeta, Jezberová Hana, Kro-

nerová Paulína, Frohlichová 

Denisa, Kristlová Vanda, Ma-

cháčková Nina, Bódiová Mária 

 

Dievčatám blahoţeláme a drţíme 

palce na Majstrovstvách Sloven-

ska. 

MIROSLAVA PETROVSKÁ 

 

Triedy proti sebe súperili po-

čas športového dňa 

Aj tento rok sa na ZŠ v Ivanke 

pri Dunaji konal športový deň, 

počas ktorého si mohli žiaci za-

hrať futbal, vybíjanú či ringo. 

 

Na rozdiel od minulého ročníka, 

bola tento rok akcia rozdelená do 

dvoch častí. Piaty a šiesty ročník 

si zahrali futbal a vybíjanú v pia-

tok, 17. júna, a siedmy, ôsmy a 

deviaty ročník si zašportovali v 

utorok, 21. júna. V tejto kategórií 

sa tieţ kopalo do lopty ale namies-

to vybíjanej sa hralo ringo. Trvali 

štyri vyučovacie hodiny v piatok i 

utorok a zvyšné dve ţiaci strávili v 

školských laviciach. Kaţdý zápas 

sa hral 5 minút. 

 
Zaujímavé bolo utorkové              

počínanie si tried 8.C a 7.A vo 

futbale, ktorým sa podarilo počas 

všetkých zápasov nedostať ani 

jeden gól. Obe triedy sa stali ví-

ťazmi               vo    svojich kate-

góriách a 8.C          nakoniec ob-

hájila 1. miesto v         celko-

vom poradí. Triede 7.A sa to 

nepodarilo, nakoľko zápas o 

3. miesto                   prehrali 

so 7.C 3:1. Druhú                        

priečku obsadila 9.A ktorú                           

nasledovala na tretej 7.C. 

 

V ringu sa však ani pri          

jednom zápase nevyskytla         

nula na výsledkovej tabuli.          

Prvá nakoniec skončila 8.A,         

nasledovaná 7.A a tretiu         

priečku v celkovom                       

hodnotení obsadila 8.C. 

 

V piatok sa vo futbale umiestnila 

na 1. mieste 6.C, 2. miesto získala 

5.D a 3. miesto si vybojovala 6.A. 

Vo vybíjanej sa presadila 6.A, 2. 

priečku získala 5.C a diplom s 

poradovým číslom 3 visí v 6.B. 
 

MARTIN BEDNÁRIK 

 

Š P O R T 

Foto: zsivanka.sk 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 

Foto: MARTIN BEDNÁRIK 
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HANA FROHMANNOVÁ 

BEZ LÁSKY 

Nejasné zvuky, slabé náznaky; 

len tiene, čo nás nasledujú. 

Koľko dní dokáţeme chodiť pospiatky 

s ľuďmi, čo nás nemilujú? 

Všetky farby zmizli, zostáva len chladná šeď 

a obrazy sa rozbíjajú, 

Zvädol ţivota ten bájny kvet, 

jeho čará odchádzajú... 

 

Ako dlho preţijeme v izbe bez okien? 

Ako dlho môţe človek mrznúť prázdnotou? 

Ponárajú sa suché listy mladých lekien 

a mesiac ţiari samotou. 

 

Kúziel a bájnych tvorov niet viac, 

keď príde noc; 

Ako dokáţeme spať vediac, 

ţe nik nepríde nám na pomoc? 

Ţe niet dňa a noci striedania, 

ţe na konci na prach sa snaha premení. 

Nie na zlato hodné uznania, 

nie na ţivot, čo zo smrti pramení. 

 

Lebo taký je svet bez lásky; 

temný a ponurý, 

čiernobiela paleta. 

Bez lásky sa doň nik hlbšie nevnorí, 

v nebeských výškach nelieta. 

 

No s ňou, 

lúky radujú sa ţiarou 

a ţiaria radosťou, 

filter sa zmení a svet rozkvitne jarou. 

 

Farby sú späť, 

kvety hrdo pýšia sa, 

ţivot prúdi... 

Pospájali sa rozbité tie obrázky 

a Syn Boţí pýta sa: 

„Ako dokáţete ţiť bez lásky?“ 
 

Báseň vyhrala v súťaţi 

Luknárova Ivanka 2. mies-

to v kategórií poézia na II. 

stupni 
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A I G Ó L O I B P V O T A M 

V V I F V T E L E S N Á A R 

M P S A N J E U J V L A C
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Á N T A C N U D N T M V V B 

N I G E O G R A F I A U E O 

B Č Z O M F Y Z A K K M T Ţ 

O M O B I A I N F A A A P E 

D E I N V Ý T V A R N Á R N 

U N B C

H 
F Y Z I K A S G Á S 

H Y B P R V O U K A J E C T 

S L O V E N Č I N A L G E V 

A K U Á N Á K S N A I Č B O 

 P R Í R O D O V E D A A  

Nadácia Volkswagen Slovakia 

Základná škola M. R. Štefánika ďakuje za dar Nadácií Volkswagen Slovakia.  

Dar - multifunkčné tlačiarne značky DELL, výrazne napomáhajú pedagógom pri vzdelávacom procese ţia-

kov. Ešte raz, ďakujeme.  

                                            Hana Tereňová 

V osemsmerovke nájdi: 

Slovenčina, Matematika, Technika, Svet práce, 

Hudobná, Vytvarná, Občianska náuka, Etika, Ne-

mčina, Prírodoveda, Fyzika, Prvouka, Náboţen-

stvo, Chémia, Geografia, Biológia, Telesná, MAT, 

IFV, BIO, ANJ, NEJ, PVO, VLA, SEE, VUM, 

PDA, TSV, OBN, GEG, INF, DEJ, FYZ, SJL 

 

Šťastný je človek, ktorého (tajnička má 16 písmen). 

JÁN AMOS KOMENSKÝ 
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