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Milí naši žiaci, naše milé pani učiteľky, páni učitelia,  

milí rodičia ! 

Už sa nám to zdá veľmi dlhá doba odkedy sme sa po prázdninách vrátili do 

školských lavíc. Preč je leto, slnko, pláže a iné prázdninové pôžitky. Vystriedali 

ich školské povinnosti, krúžky a iné mimoškolské aktivity.  

Keď som sa po mojom nástupe do školy dozvedel, že jednou z mojich úloh ako 

nového slovenčinára bude viesť školský časopis, potešil som sa. Bolo to aj kvôli 

tomu, že ja sám som približne vo vašom veku bol akýmsi šéfredaktorom 

školského časopisu na základnej škole v mojej rodnej dedine. Tento časopis je 

teda pre mňa akýmsi symbolickým návratom do mojich žiackych čias. 

Ako isto viete, na našej škole sa počas leta odohralo viacero zmien, no okrem 

nich sa v tomto školskom roku uskutočnia aj viac-menej tradičné aktivity. Prváci 

sa tešia na svoje prvé školské zážitky, piataci a deviataci sa už istotne ,,tešia´´ 

na Testovanie a na prijímacie pohovory a my, učitelia sa zasa tešíme na to, ako 

budeme rozdávať čo najviac jednotiek.  

Veľkou zmenou prešiel aj školský časopis. Okrem kompletne nového kolektívu 

redakčnej rady sa zmenilo aj to, že počnúc dnešným číslom sa časopis bude 

distribuovať výlučne iba v elektronickej podobe na webovej stránke školy.  

Prajem Vám všetkým teda do nového školského roku najmä veľa zdravia a veľa 

úspechov v škole. Dúfam, že tento školský rok spoločne zvládneme so 

zachovaním čo najväčšej porcie nášho psychického i fyzického zdravia – lebo 

práve to je to najhlavnejšie, čo v živote máme. 

Mgr. Mário Starovič 

Členovia redakčnej rady : za triedu 8.A – Eliška Lisová a Matej Petrus 

za triedu 7.A – Natália Bernátová a Richard Seidl 

za triedu 6.A – Sára Vrábelová a Peter Juhás 

za triedu 5.A – Dominika Ľorková a Richard Komora 

Pomocníci pre toto číslo : Nela Bezúchová, Filip Gall 
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Rozhovor s... 

Rubrika Rozhovor s... bude určená na predstavenie ľudí, 

ktorí sú spojení so životom tejto školy. V každom čísle sa 

tohto rozhovoru ujme iná dvojica redaktorov a vždy to 

bude rozhovor s niekým iným z radov učiteľov, rodičov, 

či návštev na tejto škole. Možno sa dozviete, čo ste ani 

netušili! 

 

Príjemné čítanie! 

 

 



 

V tomto čísle sme oslovili najdôležitejšieho človeka našej školy, 

nášho nového pána riaditeľa. Ale nie, nie je to známy Seymour 

Skinner zo Simpsonovcov ... 

Rozhovor s... pánom riaditeľom Bc. Mgr. Martinom 

Kotyrom, Phd.  

Zhovárali sa Dominika Ľorková a Richard Komora – 5.A trieda. 

Dobrý deň! Pán riaditeľ, radi by sme s Vami urobili rozhovor. 

1. Môžete sa čitateľom nášho časopisu predstaviť a povedať nám niečo o 

sebe?  

Volám sa Bc. Mgr. Martin Kotyra, PhD. Mám 33 rokov a som ženatý. 

Pochádzam z Nového Mesta nad Váhom, ale momentálne žijem tu 

v Bratislave. 

2. Páči sa vám na našej škole ? Ste rád, že ste riaditeľom ? 

Samozrejme, že sa mi tu páči, aj keď práce je veľmi veľa. 

3. Ste riaditeľom po prvý raz ? Čo robí riaditeľ ak práve neučí ? 

Áno, riaditeľom som po prvý raz. Riaditeľ toho robí veľmi veľa, ani sám 

som nečakal, že tej práce má až tak veľa . Riaditeľ musí ovládať 

základné právne predpisy, musí byť aj dobrý manažér a ekonóm. Zároveň 

dobrý riaditeľ veľa počúva a snaží sa vytvoriť dobrú klímu pre prácu 

žiakov, ale aj pedagógov. 

4. Aké jazyky ovládate? 

Ovládam anglický jazyk. 

5. Prečo ste sa rozhodol byť učiteľom? 

Učiteľom telesnej výchovy som chcel byť už od mala. Asi som mal dobré 

vzťahy počas môjho štúdia a tie výrazne ovplyvnili moje smerovanie. 

Zároveň mi moji rodičia boli vždy oporou a podporovali ma. 



A v neposlednom rade je v živote dôležité, keď sa záľuby jedného dňa 

stanú aj vašou prácou. 

6. Máte nejaké domáce zvieratko, prípadne koníčky? 

Zvieratko nemám. Medzi záľuby patrí futbal, hokej , lyžovanie a turistika. 

7. Aké predmety ste mal v škole najradšej? Bol ste dobrý žiak ?  

Najradšej som mal telesnú. Na základnej škole som patril k tým lepším 

žiakom. Stredná škola ma veľmi nebavila a to sa prejavilo aj na 

známkach, bol som priemerný žiak. Zato vysoká škola bola pre mňa ako 

šitá na mieru. Našiel som tu všetko, čo som v živote hľadal : veľa nových 

informácií, ozajstných priateľov a dokonca aj manželku . Na vysokej 

som patril k najlepším žiakom. 

8. Ako sa zmenilo školstvo od kedy ste začal chodiť do školy ? Boli to 

zmeny k lepšiemu alebo k horšiemu ? 

Zmenilo sa veľmi. Na jednej strane žiaci dostávajú veľmi veľa nových 

informácií, asi viac ako sme dostávali my. Na druhej strane ich nie vždy 

vedia triediť, pracovať s nimi a využiť ich vo svoj prospech. Samozrejme 

v cudzích jazykoch majú žiaci lepšie výsledky ako sme mali my. Školstvo 

je v súčasnej dobe finančne poddimenzované a preto naša krajina 

nedosahuje také výsledky ako v ostatných krajinách EÚ .  

9.  Aké máte plány so školou? 

Od 1.1.2017 budeme mať aj škôlku, teda názov bude ZŠ s MŠ. Chcem aby 

škola opäť ožila, aby bola plná detí. Aby sa do nej žiaci tešili, tešili sa na 

svojich učiteľov, na svoje krúžky a na akcie, ktoré bude škola 

organizovať. 

10.  Aké máte obľúbené jedlo, športový tím a farbu? 

Obľúbené jedlo ani nemám, zjem všetko. Z farieb mám najradšej modrú 

a vo futbale fandím FC Bayern Mníchov a v hokeji Chicagu Blackhawks. 

    Ďakujeme pekne za rozhovor!!!  



Krížovkárske okienko 

Ako malé prekvapenie si pre nás Peter Juhás zo 6.A triedy pripravil takzvaný 

nonogram. Čo to je ? 

 

Nonogram – zmyslom hlavolamu je vyriešiť obrázok podľa legendy. Legendu 

tvoria čísla na vrchu a ľavej strane hlavolamu. Čísla v štvorcoch znamenajú, že 

niekde v príslušnom riadku alebo stĺpcu siete je skupina toľkých štvorcov ako 

určuje číslo v legende. Napr. 1 4 1 znamená, že tento riadok obsahuje tri skupiny 

čiernych štvorcov, prvá skupina sa skladá z jedného, druhá zo štyroch a tretia 

zase z jedného čierneho štvorca. Dôležité je, že medzi jednotlivými skupinami 

musí zostať aspoň jeden biely štvorec. Samozrejme biele štvorce môžu byť aj na 

začiatku  a konci riadkov a stĺpcov. V každom prípade sa oplatí označiť (napr. 

Bodkou alebo krížikom) tie miesta, ktoré iste nemôžu byť čierne. Hrubé čiary 

v sieti sú na pomoc v orientácií: medzi dvoma hrubými čiarami je päť štvorcov, 

pomocou týchto čiar je ľahšie vypočítať aj na väčších obrázkoch, na ktorej 

pozícii sa nachádzame.  

 

 

 



Čo sme zažili v škole 

Turistický výlet na Zochovu chatu. (Richard Seidl, 7.A) 

 

Tento turistický výlet bol náš prvý. 

Výlet sa začal pred školou, potom sme išli na autobusovú  zástavku. Odtiaľ sme 

prešli na hlavnú autobusovú stanicu. Potom  sme sa autobusom dostali na 

Zochovu chatu. 

Od Zochovej chaty sme cez les išli ku vyhliadkovej veži Veľká Homola. Tam 

sme si oddýchli a porozhliadli sa na vyhliadke. Z vyhliadky bol pekný výhľad. 

Odtiaľ sme sa presunuli po červenej značke až ku skale Troch Jazdcov a tam 

sme sa najedli a odpočinuli. Zase cez les po červenej značke sme sa dostali ku 

studničke. Len škoda, že bola vyschnutá. V pláne sme mali dostať sa až do 

Pezinku, ale naše plány sa pokazili a miesto toho sme sa zastavili v sade, kde 

bolo ihrisko. Tam sme sa napili zo studne a najedli sa z čerstvo odtrhnutých 

jabĺk. Po našej prestávke sme pokračovali až do Modry. V miestnom obchode 

sme si kúpili vodu a jedlo. Výlet sa chýlil ku koncu a my sme sa autobusom 

dostali domov do Bratislavy. 

Výlet bol super. Po celý čas bola veľmi dobrá nálada. Som veľmi  rád, že som sa 

zúčastnil na tomto výlete. 

 

 
 

 

 



Noc výskumníkov (Natália Bernátová, 7.A) 

Noc výskumníkov patrí medzi najobľúbenejšie európske projekty.                                                                                    

Ukazuje fascinujúci svet objavov a vynálezov a zároveň ukazuje, že povolanie 

vedca je zaujímavé.                                                                            

Aj na Slovensku popularita Noci výskumníkov z roku na rok rastie a objavy, 

vynálezy, projekty a pokusy vedcov sú prístupné verejnosti všetkých vekovým 

kategóriám. Prezentovali rôzne oblasti slovenskej vedy.                                                         

V programe ide aj o upútanie pozornosti nádejným vedcom.  

Naša trieda sa tohto podujatia zúčastnila dňa 30.9.2016. Prešli sme si všetky 

ukážky v Starej Tržnici a aj vo V-klube. Vyskúšali sme si virtuálnu realitu, čo sa 

stane ak zmiešame škrob s vodou a búchame po ňom, riešili rôzne hlavolamy ale 

dozvedeli sme aj množstvo rôznych užitočných informácií z medicíny, chémie, 

astronómie, techniky, histórie a rôznych iných vied. 

 



 

 

 

Návšteva KEÚ PZ SR (Matej Petrus a Eliška Lisová, 8.A) 

Dňa 27.9.2016 sa trieda 8.A zúčastnila exkurzie do Kriminalistického 

a expertízneho ústavu Policajného zboru. Preskúmali oddelenia chémie, 

biológie, balistiky, pyrotechniky, antropológie a daktyloskopie. Ukázali im 

vybavenie a prístroje na pracovisku. Dozvedeli sa ako vyšetrujú zločiny, vraždy, 

drogy a znásilnenia. 

Ako prvé oddelenie išla chémia. Expert nám vysvetlil ako skúmajú častice 

a pomocou nich objasňujú rôzne prípady, ako napríklad zrážky áut. Pri zrážke 

totižto prejde lak z jedného auta na druhé, a podľa laku sa dá zistiť o aké auto 

ide. Poukazovali nám laboratória a prístroje. 

Nasledovala biológia, kde vysvetlili prípady znásilnení a postupy pri nich. 

Stopy, ktoré sa zaistia, či už sú to sliny, alebo pri tomto prípade spermatický 

materiál. Tieto stopy dôkladne preskúmajú a využijú pri hľadaní páchateľa. Aj 

keď sa zločinec ukrýva v inom štáte, dá sa vypátrať cez systém CODIS 

(prepojenie databáz krajín Európy). 



Najviac však nadchla balistika. Oboznámili nás o typoch zbraní, či už ide 

o automatické, poloautomatické alebo aj granáty. Taktiež nám ukázali ako zbraň 

funguje pri správnom používaní. Mnohí z nás hrávajú hry, a vidieť takéto zbrane 

z hier bolo zaujímavým zážitkom. 

Pyrotechnik nás oboznámil so správnym používaním pyrotechniky- ohňostrojmi. 

Povedal nám, aby sme doma nikdy neskúšali vyrábať či už petardy, kompakty, 

či bomby. Veľa ľudí na to doplatili nielen zraneniami, ale aj svojim životom. 

Ukázal nám oblek, ktorý pyrotechnici používajú pri manipulácií 

s nevybuchnutými bombami.  

Predposledné bolo oddelenie daktyloskopie - odtlačky prstov, chodidiel. 

Pri vykradnutí vašich bytov, chatiek, áut sa postupuje na základe pravidiel. 

Samozrejme sa ako prvým ľuďom berú odtlačky majiteľom a častým 

užívateľom bytov, áut. Potom sa preženú databázou známych páchateľov 

a preskúmajú sa. 

Na záver prišla antropológia. Slovenská „Brennanová“ nám ukázala lebku 

mladej ženy, ktorá pravdepodobne zomrela násilnou smrťou a vysvetlila metódu 

superprojekcie pomocou obrázkov. 

Na záver by sme radi poďakovali zamestnancom KEÚ PZ SR za ich čas, ktorý 

nám venovali. 

 

 

 



Perly z našich lavíc 

V tejto rubrike dostane priestor (možno aj nechtiac) ľudová tvorivosť našich 

žiakov a učiteľov. Predsa len, aj majster tesár sa raz utne..  

Na písomke zo slovenčiny: 

Otázka : Uveď príklad na baladu a čo všetko o nej vieš. 

Odpoveď : Prší, prší. Viem ju aj zaspievať. 

Historické okienko: 

Múmie sú usušení Egypťania. 

Bitka nádorov pri Lipsku. 

Francúzska hymna sa volá Majonéza. (V skutočnosti sa správne vyslovuje ako 

Marsejéza) 

Egyptskí králi sa volali farári. Najznámejším bol King-Kong. 

Pravekí ľudia si nevedeli sami získať oheň, preto si ho zapaľovali zapaľovačom. 

(ktovie kde ten zapaľovač zobrali ?) 

Biológia skombinovaná so slovenčinou tiež nie je silná stránka našich 

spolužiakov... 

V diktáte namiesto slova čmeliak bolo napísané včemliak. Asi nejaký nový 

druh... 

Slovenské ľudové príslovia: 

Kto druhému jamu kope, je u neho na brigáde. 

Pri rozbore básne od Samo Chalupku – Turčín Poničan: 

,,Pán učiteľ a prečo Turci padli na tých poníkov , čo im tie zvieratká urobili´´ ? 

 



Vyfarbovačka na záver 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



V nasledujúcom čísle nájdete 

 Rozhovor 

 Pár zaujímavostí o všetkom možnom čo nás napadne 

 Reportáže z akcií, na ktorých sa zúčastníme 

 Vtipy 

 Perly z lavíc i spred nich 

 Vyfarbovačku na záver 
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