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NA ÚVOD 

 

Ahojte. Pozdravujeme vás z redakcie časopisu Kubimix. Keďže polčas (polročné 

vysvedčenie) máme úspešne za sebou, je najvyšší čas prihlásiť sa opäť o slovo. My vieme, že 

január  nebol práve najveselší mesiac pre žiakov a tak sa aspoň pokúsime trošku vám zlepšiť 

náladu. A ak náhodou už vysvedčenie nestálo za veľa, zoberte rodičom jeden výtlačok 

Kubimixu, nech vidia, že v tej škole sa deje aj niečo pozitívne. 

Redakcia časopisu Kubimix v zložení: Denis Krajčovič VIII.A, Nina Vadovičová V.A, 

Katarína Mihoková V.A, Ondrej Moravčík V.B, René Brázdovič V.B 

Vlastná tvorba: Tamara Mareková VII.A, Kristián Mesíček IX.B,  Tomáš Palkovič IX.C 

Pedagóg: Zuzana Zimmermannová 

 

ČO NOVÉ V ŠKOLE 

 

Sme tu preto, aby sme vás poinformovali o najzaujímavejších veciach, ktoré sa v našej škole 

udiali. Určite nikomu z nás neunikli zmeny, ktoré sa s budovou našej školičky diali. 

Už počas minulého roka dostala budova školy nové šaty v podobe plastových okien, žalúzií 

a prístupového chodníka. A opäť sa tu pracovalo. Niekedy tak intenzívne, že vŕtačky, kladivá 

a všemožné nástroje pripomínali zemetrasenie. Do januára muselo byť všetko hotové. Keďže 

kapacita školy je väčšia ako žiaci ZŠ dokázali využiť, rozhodol sa náš zriaďovateľ, mesto 

Trnava, že jednu časť budovy prerobí na materskú školu. Takto pomohol riešiť problematickú 

situáciu materských škôl, ktorých je momentálne veľký nedostatok a pracujúci rodičia nemajú 

kde umiestniť svoje deti. A tak sa od januára naplnila  škôlka novými škôlkarmi. Škola je 

dobre využitá a hneď nám je tu veselšie. Len škoda, že sa s nimi nemôžeme aspoň na chvíľu 

vymeniť. 
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Táto premena je síce dosť veľká, ale zďaleka nie jediná. Pracovalo sa aj na opačnej strane 

budovy, konkrétne prebiehala rekonštrukcia telocvične. Opravila sa strecha, vymenili okná. 

Budeme mať lepšie podmienky na cvičenie, hádam sa to prejaví aj na našich športových 

úspechoch. 

Okrem toho sa vynovila zborovňa, niektoré kabinety a žiaci s pani učiteľkou Černíkovou 

upravili ďalší kus školského areálu. Realizáciou projektu „Bylinkový záhon“ vyčistili pôdu od 

buriny, vyklčovali staré poškodené dreviny. Po upravení a vyrovnaní pôdy vysadili päť 

ozdobných drevín a skupiny rôznych byliniek. Všetky liečivé bylinky sú označené tabuľkami 

s názvami.  

 

 

NAŠE ÚSPECHY 

 

No a teraz prejdime k našim úspechom. Tak ako každý rok, aj tento sa tí šikovnejší z nás 

zapojili do najrôznejších súťaží. Nie vždy  z toho bolo umiestenie, ale v tomto sme 

zabodovali: 

Meno a 

priezvisko                      
Trieda 

                  Súťaž                            

            
  Umiestnenie 

 Helena Niedlová    VI.B 

 Maľovaný sen Vianoc - 18. roč. 

výtvarnej  súťaže 

 III. kategória - 2. st. ZŠ a 

osemroč. gymn. 

 2.miesto 

 Lenka Krajčovičová    IV.B 

 Maľovaný sen Vianoc - 18. roč. 

výtvarnej  súťaže 

 II. kategória - 1. st. ZŠ 

 3. miesto 

 Marek Ganz 

 Tomáš Ganz 

 Jakub Moravčík 

    V.A 

   VIII.A 

   VIII.A 

 Majstrovstvá okresu v šachu ZŠ 

 družstvo školy 
 3. miesto 

 Marek Ganz     V.A 

 Školské majstrovstvá okresu v 

šachu ZŠ 

 majstrovstvá okresu 

 3. miesto 

 Matúš Gálik     IV.A 
 Šaliansky Maťko - okresné kolo 

 Prednes povesti - II. kategória 
 2. miesto 

 Marek Ganz      V.A  Jesenný šachový festival v Cenade  2. miesto 
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2014 

 absolútne poradie šachového 

turnaja 

 Marek Ganz      V.A 

 Jesenný šachový festival v Cenade 

2014 

 kategória CH 11 

 2. miesto 

 Nikola Meteličková    IX.C 

 "Čo skrýva morské dno..." 

 Výtvarná súťaž - Kalokagatia 

 V. kategória - ŠZŠ 

 2. miesto 

 Lukáš Minarovič   VII.A 

 Dni športu 2014 

 Penaltový festival 

 žiaci a žiačky ZŠ 

 3. miesto 

 Kristína Haršányová 

 Marcela Izakovičová 

 Petra 

Krajčovičová                            

           

   IX.A 

   IX.A 

   IX.A        

     

  Školské majstrovstvá okresu 

v      cezpoľnom behu       

   družstvo žiačok 

ZŠ                                                    

      

  2. 

miesto            

      

  

 

ZBER PAPIERA 

Každoročne organizuje naša škola aj zber papiera. Tento rok sa konal od 13. 10. do 24. 10. 

2014. Zúčastnili sa všetky triedy a tu sú tie najúspešnejšie: 

Triedy:  

1. miesto – VIII.A  1610,5 kg 

2. miesto -  VI.A     814,5 kg 

3. miesto – VII.A    710,5 kg 

 

Jednotlivci: 

1. miesto – VIII.A  Marián Repa            630 kg 

2. miesto – VIII.A  Lukáš Maár              600 kg 

3. miesto    VI.A    Veronika Seligová    404 kg 
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BOLI SME, VIDELI SME... 

 

 

TUTANCHAMÓN  a  NOC VÝSKUMNÍKOV 

A teraz už prejdime k najzaujímavejším dňom tohto školského roka. September sa rozbehol 

a začal sa kolotoč učenia, skúšania a písomiek. No ešte ani prvý mesiac v škole neubehol 

a my –žiaci druhého stupňa- usadení v pohodlných autobusoch sme smerovali do hlavného 

mesta. Naším cieľom bola Incheba, miesto konania výstavy TUTANCHAMÓN. Pred 

vchodom nás „privítali“ dvaja bodyguardi a vysvetlili nám, ako sa počas návštevy výstaviska 

treba správať. Vraj už viacero skupín predčasne odprevadili domov. Našťastie sa nám nič 

podobné nestalo. Každý z nás dostal malý prístroj so slúchadlami, z ktorých znel výklad 

k jednotlivým exponátom. Na chvíľu sme sa preniesli do doby faraóna Tutanchamóna a žasli 

nad tým, ako mohli ľudia pred toľkými rokmi vytvoriť také úžasné a dokonalé diela. Nabití 

zážitkami a novými vedomosťami sme sa presunuli do centra Bratislavy, kde prebiehala akcia 

s názvom NOC VÝSKUMNÍKOV. Šikovní študenti VŠ predvádzali verejnosti svoje 

najzaujímavejšie vynálezy. Pre decká boli najpríťažlivejšie veci, ktoré si mohli vyskúšať. 

Z celej sily šliapali do pedálov, aby tak dali do pohybu stroj na výrobu cukrovej vaty, či 

pomocou energie z bicyklovania rozmixovali ovocie na osviežujúci nápoj. A čo vyrobili, to si 

aj zjedli. Mňam! 
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DOPRAVNÉ IHRISKO 

 

Ani deti z prvého stupňa neboli ukrátené o pekné zážitky. Dopravné ihrisko vo Vrbovom je to 

pravé miesto, kde si malí účastníci cestnej premávky môžu vyskúšať svoje vedomosti 

z dopravnej výchovy a vodičské zručnosti. Síce to boli zatiaľ len bicykle a motokáry, ale 

radosť z jazdy nebola o nič menšia ako pri riadení skutočného auta. Počasie bolo síce chladné, 

to však našich malých šoférov neodradilo. 
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VÝCHOVNÝ KONCERT 

Absolvovanie výchovného koncertu je v ZŠ už tradíciou. Nie každý rok nás skupina, ktorá 

pripravuje program, aj naozaj nadchne. Tento rok sa však výber skupiny vydaril. Bolo super 

vidieť naživo a počuť spievať osobnosti, ktoré vídame v televíznych seriáloch . Braňo Kostka, 

Soňa Norisová, Martin Madej a ďalší dvaja speváci z vokálnej skupiny FRAGILE nám 

predviedli ukážku zo svojej tvorby, pri ktorej sme sa zabavili, zaspievali si, ale aj dozvedeli 

nové informácie o tom, čo je a-cappella, akým spôsobom vzniká ich hudba. Bez použitia 

hudobných nástrojov interpretujú známe rockové, popové a jazzové hity od spevákov ako sú 

Sting, Stevie Wonder, Tina Turner. Predviedli nám aj pieseň, ktorá vznikla napodobňovaním 

zvukov zvierat či hudobných nástrojov. Dobrú hudbu a sympatických umelcov sme ocenili 

veľkým potleskom. 
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ZDRAVÁ ŠKOLA 

 

Počas mesiacov október až december prebiehal v našej škole projekt s názvom ZDRAVÁ 

ŠKOLA.  Podieľali sa na ňom pani učiteľka Holkovičová, Vašková a Černíková. Zameraný 

bol na zdravú výživu a predchádzanie nelátkovým závislostiam. 

Prvú časť- zdravú výživu- mala na starosti pani učiteľka Holkovičová. Už niekoľko týždňov 

pred termínom konania akcie mohli decká priniesť ovocie a zeleninu zo záhradky, aby mali 

naše „zdravé kuchárky“ , ale aj kuchári z čoho variť a piecť. V dňoch 3. až 6. novembra teda 

vymenili niektoré decká učebnice za hrnce a varechy a spolu s pani učiteľkou pripravovali 

dobroty pre všetkých nás ostatných. A veru sa mali čo obracať! Hneď počas prvej prestávky 

nastal hromadný presun žiakov z tried k stolom pri vchode, ktoré už boli plné zdravých 

maškŕt. „Pribináčika majú?“ Tak to bola asi najčastejšie vyslovená otázka počas týchto dní. 

Jasné, že majú. A tento rok aj čokoládového. Bol výborný, ale zahanbiť sa nedali ani ostatné 

recepty. Mrkvový koláč, jablkový koláč z lístkového cesta s pudingom a piškótami, muffiny, 

cestovinové šaláty – to všetko sme vyskúšali. A tak sme na vlastných chuťových bunkách 

zistili, že aj zdravé je dobré!  

Cieľom tohto projektu bolo naučiť našich žiakov správnym stravovacím návykom, takže milí 

spolužiaci, na otázku: Čo si dáš na desiatu? -  neodpovedáme: čokoládu, čipsy  a kolu, ale 

ovocný koláčik a čaj pripravený z byliniek, ktoré sme si zakúpili počas akcie Zdravé je dobré. 
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NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI 

 

 Časť projektu pod názvom Nelátkové závislosti prebiehala v niekoľkých častiach podľa 

vopred stanoveného harmonogramu. Cieľovou skupinou  boli žiaci I. stupňa a 5. ročníka II. 

stupňa našej školy. Finančná dotácia od mesta Trnava bola použitá na materiálne 

zabezpečenie besied, športový deň, odmeny súťažiacim  a na realizáciu výstavy. Dotácia od 

RZ bola použitá na výtvarné práce žiakov, projekty a odmeny za najlepšie športové výkony. 

 

 V priebehu trvania tejto časti projektu sa žiaci oboznámili s potencionálnym 

nebezpečenstvom, aké môžu pre nich predstavovať moderné komunikačné prostriedky, 

akými sú sociálne siete, mobily,  televízia, či  počítačové hry. Deti dnes trávia sledovaním 

televízie, hraním počítačových hier a četovaním mnoho času, často bez regulácie zo strany 

rodičov, čo môže viesť k takzvanej nelátkovej závislosti. Typickými príznakmi sú 

ignorovanie svojich rodičov, zhoršenie  školského prospechu, strata záujmu o bežný kontakt 

so spolužiakmi, či odmietanie športových aktivít na čerstvom vzduchu.  U žiakov sa v škole 

môžu objaviť abstinenčné príznaky, ako sú nesústredenosť, vzťahové, psychické, no najmä 

spoločenské problémy. 

 

 Zámerom projektu bolo upozorniť žiakov a takisto ich rodičov na tieto problémy, 

preventívne  pôsobiť proti ich vzniku a ukázať oveľa zdravšie a  zmysluplnejšie alternatívy 

trávenia voľného času.    V  rámci  jednotlivých  častí  sa  v  priebehu mesiacov   október   

až   november  uskutočnili v triedach na I. stupni a v 5. ročníkoch II. stupňa vstupy 

rovesníckej PEER skupiny,  besedy      a workshopy s pracovníkmi Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie       v Trnave  na témy mobilománia, závislosť od 

internetu, mailov, četovania, televízie a patologické hráčstvo. Spätnou odozvou od detí bolo 

výtvarné spracovanie jednotlivých tém formou  projektov, či výstižných sloganov, hesiel 

a zaujímavých výtvarných prác. Pre rodičov  uskutočnili triedni učitelia prednášku spojenú 
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s besedou o tejto problematike na triednych schôdzach rodičovského združenia. Projekt sa 

zavŕšil športovým dňom dňa 28.11.2014, ktorý sa konal v ZŠ s MŠ A. Kubinu, na ktorom si 

žiaci pod vedením   PEER  skupiny    zašportovali a zasúťažili v mnohých športových hrách 

a disciplínach. Najlepšie práce, ktoré vznikli v priebehu projektu a najlepšie športové 

výkony boli odmenené vecnými cenami. Z prác žiakov bola v priestoroch školy 

zrealizovaná výstava. 

Cieľ a zámer projektu bol splnený,  upozornil  žiakov a taktiež ich rodičov na problém 

nelátkových závislostí súvisiacich s modernými telekomunikačnými prostriedkami. Nielen 

žiaci, ale i ich rodičia sa oboznámili s ich charakteristikami, rôznymi formami a 

potencionálnym nebezpečenstvom.   
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A tak si čas pomaličky a plynul a prišiel december. Ten máme všetci radi. Jednak sú 

vianočné prázdniny a tých pár dní, čo v škole strávime si vždy spríjemníme predvianočnými 

akciami. Okrem návštevy Mikuláša sme absolvovali aj akcie „Vykorčuľujme si zdravie“ 

a „Vianočná šou“. Ale pekne poporiadku. Najprv sa predsa vítajú hostia, takže: 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

 

Dňa 9. decembra otvorila naša škola svoje dvere všetkým, ktorí majú záujem na vlastné oči 

vidieť, ako to v našej školičke funguje. Rodičia sa mohli zúčastniť na vyučovaní, pozrieť sa, 

ako ich ratolesti na hodinách pracujú. Okrem toho navštívili ŠKD a ich tvorivé dielne, mohli 

absolvovať konzultácie so špeciálnym pedagógom či školským psychológom. Všetkých 
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rodičov srdečne privítalo vedenie školy i deti z krúžku varenia a pečenia, ktoré pre 

návštevníkov pripravili sladké medovníčky. 

 

VYKORČUĽUJME SI ZDRAVIE 

Dňa 15. 12. 2014 sa na zimnom štadióne v Trnave uskutočnilo už tradičné športovo-relaxačné 

podujatie našej školy pod názvom „Vykorčuľujme si zdravie“.  Zúčastnilo sa ho 67 žiakov II. 

stupňa. Vstupenky boli hradené z rozpočtu  Rodičovského združenia.                          
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VIANOČNÁ ŠOU 

 

Je tradičná súťaž trnavských základných škôl, ktorá sa každoročne koná v Mestskej športovej 

hale. Tento rok súťažilo 10 družstiev z rôznych ZŠ v troch disciplínach. Prvou úlohou bolo 

obliecť snehuliaka do oblečenia, ktoré si decká postupne vyťahovali z vreca. Rukavice mu 

ešte rýchlo nasadili na ruky, horšie to bolo so šálom či čiapkou, ktorá nechcela držať na hlave 

a súťažiaci nechtiac odrazili snehuliakovi nos. V ďalšej disciplíne skladali súťažiaci puzzle. 

Úloha vyzerala na prvý pohľad jednoducho, no až taká sranda to nebola. Asi najťažšie bolo 

lyžovanie. Všetci členovia tímu sa postavili na dve laty a spoločne museli „prelyžovať“  až do 

cieľa. Atmosféru počas súťaže spríjemňoval spevák Martin Císar, ktorého poznáme z Hlasu 

Československa. Aj keď naša škola nebude zapísaná na putovný pohár ako víťaz dvadsiateho 

prvého ročníka súťaže, všetci sme sa dobre zabavili a prežili pekný deň.  

 

 

 

 

Tááák a sme na konci. A na koniec to najlepšie. Pridávame pár vtipov na pobavenie a ukážku 

z tvorby našich žiakov. Ak aj vy cítite, že vo vás drieme skrytý talent, neváhajte sa s nami 

o svoje práce podeliť. Tešíme sa na vás v budúcom čísle.  

 

 

VTIPY  

 

Janko prosí sestru, aby mu požičala svoju fotku. Sestra fotku vyberie a pýta sa ho: 

- Načože ju vlastne potrebuješ? 

- Zajtra máme geografiu a máme doniesť fotku nejakej prírodnej katastrofy! 

Malý Jožko dostal poznámku: 

"Váš syn nevedel, kto rozbil atóm." 

Otec rozčúlený dopísal: 

"Kto ho rozbil, ten ho rozbil, ale ja to platiť nebudem!" 

Status chlapca na Facebooku: "Máme matiku a nudím sa :/" 

Komentár od učiteľa: "Poď k tabuli, Jožo!" 

Pani učiteľka sa na matematike pýta Jožka: 

- Jožko, mama ti dá dve žuvačky a ocko jednu, čo budeš mať? 

- No predsa, svieži dych. 

Otec sa pýta syna: 

- Tak, syn môj, koľko príkladov si vypočítal zle na písomke? 

- Jeden. 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3876/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3876/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3876/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3646/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3646/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3646/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3543/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3543/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3543/
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- Bravo, zlepšuješ sa. 

- No k tým ostatným som sa ešte nedostal. 

Škola volá. Tak nedvíhaj!!! 

Sedia malí prváci a jeden hovorí druhému: 

- už len 54 rokov.... a ideme do dôchodku..:) 

Príde Móricko do školy, a učiteľka sa ho pýta: 

Vieš Móricko, ako sa hovorí vtáčikom ktoré odlietajú do teplých krajín?  

dovidenia vtáčiky!!!! 

Na hodine chémie sa pýta pani učiteľka: 

-Ferko, čo sa vyparuje rýchlejšie ako voda??? 

-Peniaze!!! -odpovedá pohotovo Ferko. 

Učiteľka angličtiny hovorí deťom:  

- "Ak si nejaké slovo po anglicky desať alebo dvadsaťkrát zopakujete bude navždy vaše."  

Dievča v poslednej lavici si potichu vraví:  

- "Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter..." 

- Janko, a z čoho si dostal tú päťku? - pýta sa otec.  

- To kvôli Hviezdoslavovi.  

- Tak sa s ním prestaneš kamarátiť! 

Ak sa ti na ťahák nezmestí všetka prebraná látka, to čo si vynechal, pretože "to v písomke 

určite nebude", bude otázka za najväčší počet bodov. 

 

 

NAŠE PRÁCE 

 

Najkrajšie víťazstvá 

Tenis je výborný a zaujímavý šport. Mojím vzorom je Dominika Cibulková. Preto som sa 

rozhodla tento šport navštevovať. 

Trénujem už 4 roky. V skupine sme štyria hráči. Na začiatku sa rozohrávame a neskôr hráme 

zápasy medzi sebou.  

Raz na tréningu sme si spravili taký mini-turnaj. Hrala som s Thomasom a vyhrala som 4:2. 

V druhom zápase so mnou hrala Lujza, tiež som vyhrala 4:2. Na záver som hrala s Matúšom 

a opäť som vyhrala. Tento raz to skončilo 4:3. No niektoré lopty sa mi nedarili, čo ma veľmi 

hnevalo. Hádzala som so všetkých síl a snažila sa o víťazstvo. Behala som zo strany na stranu, 

aby som odohrala všetky lopty čo najlepšie. Nakoniec to dobre dopadlo. Veľmi som sa tešila 

a výskala. 

Toto boli moje najkrajšie víťazstvá.                                               Tamara Mareková, VII.A 

 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3543/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3543/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3309/
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Óda na mobil 

Ó, mobil, ty zázrak modernej techniky. 

Keď som s tebou, mám na dosah celý svet. 

Bez teba som ako ryba bez vody. 

Vďaka tebe viem, koľko je hodín, 

aj kedy zo školy domov chodím. 

Bez teba zabúdam, s tebou už nie,  

kedy sa mi začína vyučovanie. 

Ó, mobil, ty môj bzučiaci kamarát, 

aj keď si vybitý, ja ťa mám vždy rovnako rád. 

                                                                                              Tomáš Palkovič, IX. C 

 

 

Óda 

Ó, ty, čo drevom voniaš 

a  jemným prachom stroje zasýpaš, 

deň čo deň sa o niečo pokúšaš. 

 

Ty, ktorá nielen ľudí šťastných robíš, 

ale aj stromy ľahko spracúvaš 

a zakaždým v nich niečo nové prebúdzaš. 

 

Ty, čo v Lošonci na hornom konci stojíš, 

len ty ma svojím zvukom lákaš 

a na mňa, svojho pána, čakáš. 

Ty, „dzílna“ moja jediná...                                                    Kristián Mesíček, IX.B 
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ZABAV SA 

 

Za akými ľuďmi zostáva prázdno? 

 

Nemá ruky, nemá nohy, no počuje hlas i zvuky. 

 

Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša. 

 

Kto nosí v lete kožuch? 

 

Štyri nohy, štyri rohy, ale hlava nikde. 

 

Riešenie:  (za zlodejmi, ucho, vajce, medveď, stôl) 
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