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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B S A H   Č Í S L A 

Rozhovor s...  

Čo sme zažili v škole 

Perly z našich lavíc i spred nich 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s... 

 

 

Rozhovor s... pani učiteľkou  Ing. Helenou Sandtnerovou.  

Zhovárala sa Natália Bernátová – 7. trieda. 

Vždy ste sa chceli stať učiteľkou?  

• Áno, už ako malá som sa hrávala na učiteľku. Vždy som mala veľmi rada deti 

aj keď nie  všetko vychádzalo tak ako by som chcela. Vyštudovala som totiž 

Vysokú školu ekonomickú  a som veľmi rada , že som dostala príležitosť si 

splniť svoj sen - učiť deti a odovzdať im niečo do života.  

Učili ste vždy len angličtinu a ruštinu?  

• Nie, jeden čas som dokonca učila svoju triedu svet práce a aj výtvarnú.   



Učila ste aj na strednej škole?  

• Áno, ale chodila tam veľmi sebavedomá mládež a nie práve v tom najkrajšom 

zmysle slova, radšej som sa vrátila učiť na základnú školu, kde som veľmi rada.  

Neľutujete, že ste sa stali učiteľkou?  

• Neľutujem, kebyže môžem vrátiť čas a rozhodnúť sa ešte raz, tak by som sa 

určite rozhodla rovnako. 

Čo rada robíte vo voľnom čase ? 

Cestovanie je moja vášeň, rada poznávam nove krajiny, ich kultúru 

a zoznamujem sa s ľuďmi. Sedemnásť rokov som chodievala so žiakmi na 

pobytový zájazd k moru. Navštívili sme aj Anglicko a Škótsko. Žiaci sa tešili aj 

z jazykových pobytov v rakúskych Alpách v Semmeringu s native speakermi. 

Takmer pred ôsmimi rokmi som získala titul babička. Dnes som už 

dvojnasobna. Nemusím ani zdôrazňovať, ako najradšej trávim voľný čas... 

Ďakujeme pekne  

 

               Rozhovor s... pánom Petrom Vesterbackom 

Zhovárali sa a prekladali Eliška Lisová a Matej Petrus – 8.A trieda 

1. Dobrý deň, mohli by ste nám povedať niečo o sebe? 

Volám sa Peter, som z Fínska a robím hry. 

2. Kedy ste začali robiť hry a pracovať na takýchto veľkých projektoch? 

Vždy som miloval hranie hier, marketing a tvorbu obchodných značiek a to je 

presne moja práca, keď robíme takéto hry. Baví ma vytvárať tieto značky 

a rozprávať svetu o tom, čo robíme. 

3. Robíte radi tieto hry a odkiaľ prichádzajú nápady? 

Myslím si, že čo je najdôležitejšie pri robení hier, je väčšinou spolupráca tímu, 

kde máte zapojených veľa ľudí- dizajnérov, vývojárov, animátorov, ale ak 

beriete robenie hier vážne, je dôležité brať vážne aj marketing. Pretože ak 



urobíte tú najlepšiu hru na svete a nikto o nej nevie, tak to je zle. Preto musíte 

vedieť zdielať Vašu prácu a myslím si že toto platí pre všetky veci. 

4. Páči sa Vám Slovensko? 

Áno, Slovensko je veľmi super. Nebol som tu pár rokov, takže je super vrátiť sa 

späť do Bratislavy. Slovensko a Fínsko sú si podobné počasím a samozrejme obe 

krajiny milujú ľadový hokej a šport všeobecne, takže je super tu byť znova. 

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Fun Learning u nás na škole 

Dňa 14.2.2017 sa na našej škole uskutočnil projekt s názvom Fun 

Learning vďaka Ministerstvu zahraničných vecí a európskych 

záležitostí s pomocou Veľvyslanectva SR vo Fínsku.  

Zavolali nás žiakov spolu s učiteľmi aby nám povedali o učení 

spojeným so zábavou. Na čele tohto projektu stojí Peter 

Vesterbacka, úspešný fínsky vizionár a bývalá marketingová tvár 

spoločnosti Rovio (tvorcovia Angry Birds). Povedal nám, že sa 

učenia báť nemusíme a že učenie prináša nové vedomosti 

a skúsenosti, no keď sa nás opýtal, kto sa rád učí, nikto nezdvihol 

ruku. Preto sa nás spýtal či radi hráme hry a všetci zdvihli ruky. 

Týmto nám vysvetlil že sa dá učiť z hier, videí, kníh. 



Predstavil nám aj s kolegami ich novú hru, ktorá by mala vyjsť neskôr 

tento rok s názvom Big Bang Legends. Dali nám do trojíc tablety, aby 

sme vyskúšali ich novú hru. V hre hráte za atómy prvku, ktorého si 

zvolíte. S týmto prvkom sa vydávate na misie, kde porážate 

nepriateľov, zbierate body a odomkýnate nové prvky, ktoré si môžete 

pridať do skupiny. Takýmito taktickými hrami sa dá naučiť veľa 

o chémií, fyzike a to je presne cieľ projektu Fun Learning. Ukázať 

deťom, že učiť sa dá nielen z kníh a učebníc, ale aj pomocou hier. 

Následne nám ukázali program s názvom Space Nation Astronaut 

Program. Kde nám povedali, že ak sa chceme stať astronautmi, 

môžeme sa zapojiť do tohto programu ktorý nás pripraví na túto 

skúsenosť. Pán povedal, že už ako malý chlapec chcel ísť do vesmíru 

a tento sen sa mu splnil a že ani my by sme nemali pochybovať 

o svojich snoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Čo sme zažili v škole 

Deti z našej ZŠ sa 13.2.2017 zúčastnili kurzu korčuľovania na zimnom štadióne 

Vladimíra Dzurillu pod vedením p. učiteľky Mackovej. 

Celý týždeň ho navštevovali detičky prvého stupňa. Na ľade boli rozdelení na 

skupinky a pridelení inštruktorom, ktorí s nimi pracovali každý deň až do piatku. 

Mnohé deti na korčuliach ani nestáli, no po týždni bolo vidieť neskutočný 

výsledok. Veľmi sa tešili na štadión a svojich inštruktorov. Deti boli sprevádzané 

učiteľkami prvého stupňa, ktoré im vždy boli po ruke. Už po dvoch dňoch 

zabudli aj na prvotný strach a priučili sa zaujímavým manévrom na ľade 

a kreáciám. Deti získali nové skúsenosti a veľa nových zážitkov. 
 

V mesiaci marec sa uskutočnil aj deň Zdravej výživy pod vedením p. učiteľky 

Bartókovej. 

Už ráno prebiehali v uvoľnenej atmosfére. Každé dieťa si prinieslo z domu 

rôzne nátierky na ochutnávanie od výmyslu sveta. Na chodbe boli pripravené 

všetky domáce nátierky od detí s pečivom, zeleninkou a ovocím. Mohli ste tu 

nájsť bohatý výber všetkého druhu. Tento významný deň začal tak, že sa všetky 

triedy prvého stupňa zišli na prednáške o zdravej výžive podporenej aj 

zaujímavým videom. Po prednáške sa každá trieda so svojim vyučujúcim 

odobrala do tried, kde deti maľovali to, čo sa dozvedeli a čo ich najviac zaujalo. 

Každý učiteľ sa so svojimi deťmi rozprával o tom, čo si oni myslia o zdravej 

výžive a čo si predstavujú oni pod týmto pojmom. Potom sa vystriedali všetky 

triedy na chodbe, kde sa konala ochutnávka. Deti si mohli natrieť z každej 

nátierky, ktorá sa im zapáčila a ochutnávať. 

Bol to veľmi zaujímavý projekt, kde sa deti dozvedeli trocha viac o tom, že 

nielen nezdravé veci sú chutné. 



 

Nakoľko bol marec mesiacom knihy, aj naše deti si pripomenuli tento mesiac 

návštevou knižnice. Privítala ich pracovníčka knižnice, ktorá ich oboznámila 

ako sa pracuje s knihou, ako sa orientovať v knižnici, ako si môžu vyhľadávať 

knihy. Tiež si mohli knihy prezrieť a prečítať, tí ktorí mali preukaz si knižku 

mohli vypožičať domov. 

 

Na prvom stupni sa uskutočnilo divadielko o Popoluške, ktorého sa zúčastnili 

tretí a štvrtý ročník. Divadielko hrali aj žiaci z našej školy, ktorí navštevujú 

divadelný krúžok. Divadielko navodilo veselú atmosféru a žiakom sa veľmi 

páčilo. Deti dostali pozvanie do divadelného krúžku, aby si aj oni mohli do 

budúcna zapojiť do divadelných akcií. 

 

Dňa 11.4.2017 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili akcie Mestečko povolaní 

v nákupnom stredisku Bory. Deti si na vlastnej koži mohli vyskúšať rôzne 

povolania (moderátor, lekár, šofér...).  Podujatie u našich žiakov zožalo 

obrovský úspech. 

 

V mesiaci apríl našu školu navštívili aj škôlkari na podujatie s názvom Farby 

a farbičky. Akciu pripravovala trieda 4.A spolu so svojou triednou p. učiteľkou, 

Mgr. Pomajbišovou. Deti maľovali rôzne obrázky a omaľovánky. Pri práci im 

ochotne pomáhali aj žiaci 4.A triedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úvaha : Po čom človek túži ?  

 

Väčšina ľudí túži po bohatstve, lebo si myslia že ich to urobí šťastným.  

Ale povedzme si pravdu, peniaze človeka šťastným neurobia. Možno si za ne 

kúpime drahé auto, veľký dom a iné veci ale jednu vec si za to nekúpime - 

rodinu. Niektorí ľudia tu rodinu nemajú a práve po nej túžia. Niektorí o tú 

rodinu prišli, druhí to dieťa opustili.  

Človek môže túžiť aj po obyčajných cukríkoch za jedno euro. Pre nás je možno 

jedno euro nič. Je to vec ktorú mame pri sebe stále. Ale pre druhých to euro je 

niečo ako vzácnosť. Možno že pre nás je už samozrejmosť, že po návrate  

domov nájdeme navarené a poupratované,  ale niektorí ten domov nemajú. Veď 

pri každodennom prechádzaní ulicami vidíme veľa ľudí bez domova. Niekto o 

ten domov prišiel jeho vinou, no druhý zase neprávom.  

Človek môže túžiť po hocijakej maličkosti. Každý z nás po niečom túži/ túžil. 

Ako menší po nejakej hračke, vlastne chceli sme všetko čo sme uvideli v 

hračkárstve. Teraz ako väčší túžime napríklad po nejakom drahom telefóne 

alebo nejakej hre. 

Autorka je žiačka 8. triedy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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..  

- Poznáte nejaký mliečny výrobok ? 

- Áno, kravu. 

- Môj otec bol včera blízko Anglicka, bol v Česku... 

- Zakladateľom islamu bol Budha. (Kto potom založil budhizmus ?) 

- I was a mistake. (Bol som omyl) 

- Byblija 

- Vyjetor 

 

A na záver pár lekcií novej geografie : 

- Černobyl je v Poľsku 

- Anglicko sa nachádza na Škandinávskom polostrove 

- Južnú Európu obmýva Severné more 

 

 

 



 

 

V nasledujúcom čísle nájdete 

 Rozhovor 

 Pár zaujímavostí o všetkom možnom čo nás napadne 

 Reportáže z akcií, na ktorých sa zúčastníme 

 Perly z lavíc i spred nich 
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