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Milí naši žiaci, naše milé pani učiteľky, páni učitelia,
milí rodičia !
Ani sme sa nenazdali a už máme prvý polrok školského roku 2016/2017 za
sebou. Pred niekoľkými dňami ste si prevzali výpisy známok a užili si krátke
prázdniny.
Niekoľko z vás sa zúčastnilo lyžiarskeho výcvikového kurzu v Tatranskej
Lomnici. Naši prvostupniari sa zas zúčastnili na kurze korčuľovania. V škole nás
všetkých čaká ešte niekoľko zaujímavých akcií, no najmä jarné prázdniny, na
ktoré sa už všetci tešíme.
Ako isto viete, v druhom polroku na našich deviatakov čaká Monitor
a prijímacie skúšky na stredné školy. Aj touto cestou im chcem popriať veľa
šťastia a pevné nervy.
Nám všetkým do druhého polroka prajem veľa šťastia a pohody doma, i v škole.
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 pani zástupkyňu, Mgr. Annu Gajdošovú.

Rozhovor s... pani zástupkyňou, Mgr. Annou Gajdošovou.
Zhovárali sa Eliška Lisová a Matej Petrus – 8A trieda.
1. Dobrý deň, mohli by ste sa prosím našim čitateľom v krátkosti
predstaviť ?
Som zástupkyňou na tejto škole pre vzdelávanie a výchovu a zároveň aj
výchovný poradca. Hlavný predmet, ktorý vyučujem je fyzika.
2. Starším žiakom ste dobre známa, mohli by ste novších oboznámiť
o svojej práci a ako dlho ste u nás na škole ?
(smiech) Hádam si spomeniem, nie som si celkom istá, ale asi 15. Na
Borodáčovej sa mi učí veľmi dobre, lebo sú tu podľa mňa tie najlepšie deti
z Bratislavy. Chvíľu som aj učila deti podľa Cambridgeských štandardov pre
vyučovanie fyziky.
3. Máte popri škole aj nejaké koníčky, záľuby ?
Určite áno. Najradšej mám lyžovanie, jazdenie autom (smiech) a hudbu.
4. Aké predmety ste mali na škole najradšej ?
Prestávky (smiech) . A okrem prestávky fyziku a biológiu.
5. Čo ste vyštudovali a prečo ste sa tak rozhodli ?
Vyštudovala som prírodné vedy a asi je to taká tradícia v rodine.
6. Ako vnímate dnešné školstvo ?
Ako chaos s pravidlami.
6. Čo by ste zmenili v školstve a asi aj na našej škole.
Asi viacej slobody vo vyučovaní. Určite by som prijala možnosť učiť fyziku
s viac pokusmi prepojenými s počítačmi a strašne rada by som učila fyziku
bilingválne.
7. Mohli by ste nám povedať vaše obľúbené jedlá ?
Moje obľúbené jedlá sú pizza, pirohy a rezne.
8. Ako sa vám darilo v škole ?

Myslím že celkom dobre. S učiteľmi som nemala nejaké problémy lebo som aj
športovala. A na vysokej škole to bolo také, že asi jedna trojka zničila vedeckú
kariéru (smiech) ?
9. Aké športy ste robievali ?
Robila som streľbu a karate.
10. Aká škola bola pre vás najťažšia ?
Asi stredná.
11. Boli ste na škole obľúbená ?
Ako všetci športovci sme boli veľmi obľúbení, ale len u žiakov (smiech).
12. A ako ste vychádzali s učiteľmi ?
S učiteľmi sme si rozumeli, ale len s tými, čo mali pochopenie pre športovcov.
Ďakujeme pekne 

Čo sme zažili v škole
Šaliansky Maťko (Natália Bernátová a Richard Seidl, 7.A)
V súťaži v prednese slovenských ľudových povestí s názvom Šaliansky Maťko
sa objavili aj traja žiaci našej školy. Boli to : Bronislava Teplanová , Richard
Komora a Viliam Mlynek.
Najlepšie sa na 3. mieste umiestnil Viliam Mlynek. Rozhovor s ním si pripravili
jeho spolužiaci Richard a Natália.
Na akom mieste si skončil v súťaži v prednese slovenských ľudových
povestí Šaliansky Maťko?
Skončil som na 3. mieste, mal som silných súperov. Bolo nás približne 40
súťažiacich v troch kategóriách, prevažne dievčatá.
Kde sa táto súťaž konala ?
V školskej knižnici na ZŠ Železničná vo Vrakuni.
Kto tvoril porotu a akí boli na súťažiacich ?
Boli to herci z činoherného klubu v Devínskej Novej Vsi. Boli veľmi ústretoví
a po súťaži nám každému poradili ako máme lepšie recitovať.
Aké dielo si si vybral na prednes ?
Bola to povesť O Jánošíkovom poklade pod Kostolcom, autorom bol Anton
Marec.

Lyžiarsky výcvikový kurz (Dominika Ľorková a Richard Komora, 5.A)
V nedeľu 5.2.2017 sme sa stretli na železničnej stanici. Cieľ našej cesty ?
Lyžiarsky výcvikový kurz v Tatranskej Lomnici. Cesta bola veľmi dlhá.
Vystupovali sme na stanici Poprad – Tatry, kde na nás už čakal mikrobus. Po
príchode do Tatranskej Lomnice sme sa ubytovali v penzióne a tešili sme sa na
večeru. Tá bola vynikajúca !
Lyžiarsky výcvik začal v pondelok ráno po raňajkách. Po dvoch dňoch
lyžovačky sme si v stredu poobede spravili výlet do múzea TANAPu
v Tatranskej Lomnici. V múzeu sme videli rôzne vypchaté zvieratá z Tatier a iné
exponáty ako napríklad kroje.
Vo štvrtok poobede sme navštívili zjazdovky Čučoriedky, Buková hora a Štart.
Najviac sa nám páčilo na zjazdovke Čučoriedky, lebo na Bukovej hore bol
pomerne strmý kopec, takzvaný padák.
V piatok sme navštívili Skalnaté Pleso. Išli sme tam lanovkou z Tatranskej
Lomnice. Cesta a výhľady okolo boli nádherné. No menej nádherné bolo, keď sa
s nami lanovka na chvíľu zastavilo. Veru, nebolo nám všetko jedno . Našťastie
sme na Skalnaté Pleso dorazili v poriadku a mohli sme si zalyžovať do sýtosti
a rovnako sa aj pokochať nádherným výhľadom.
Avšak raz skončí a rovnako to ak bolo aj v našom prípade. Po návrate zo
Skalnatého Plesa prišiel čas na návrat domov. Cesta vo vlaku bola opäť veľmi
dlhá, ale zvládli sme to. V Bratislave už na nás čakali naši rodičia,
Na záver chceme poďakovať p.uč Pónyovej a p.uč Plišnákovi za trpezlivosť
a starostlivosť o nás počas trvania celého lyžiarskeho výcviku.

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 hodine OBV pri preberaní právnych noriem:
A tieto normy sa točia okolo akej hodnoty ?
Okolo Slnka, ako všetko ostatné.
A aké sú náboženské hodnoty ?
Jedenásť božích prikázaní.
Pôjdete na súťaž Hviezdoslavov Komín.
Sv. Štefan bol horľavým šíriteľom kresťanstva.
Al₂o₃ – alobal hlinitý.
Potrebujem si oholiť kiwi, pĺzne mi v taške.
Ameriku objavil Krištof Autobus.
Poď si so mnou zahrať šach, aj keď ho tu nemám.
Národy Stredného Balkónu.
Preleteli pod podolia ponad polia.
Puškin je prezident Ruska.
Kto darmou rukou stiahne ti slobodu.

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
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