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ži Na bicykli bezpečne na DDI vo Vrbovom?
...žiaci našej školy sa zúčastnili v rámci dopravnej
výchovy DDI vo Vrbovom?
...na Športovej olympiáde neplnoorganizo
vaných škôl okresu Piešťany v Ostrove
sme získali spomedzi všetkých škôl najviac bodov
a umiestnili sme sa na 1. mieste?
...v máji prišli do našej školy v rámci Hravého čítania s Osmijankom lektorky z Mestskej knižnice
z Piešťan a pripravili pre našich žiakov workšop
s Osmijankom?
...do našej školy prišla pani učiteľka Pohubová
z MŠ so svojim psíkom a porozprávala nám o canisterapii?

Viete že...
Viete,že
...brány školy sa otvorili 2. 9. 2013?
...už v septembri nás navštívili deti z miestnej materskej školy?
...v októbri sme si pripomenuli Deň zdravia?
...žiaci našej školy si uctili pamiatku vojakov,
ktorí zahynuli v 1. svetovej vojne vlastnoručne
vyrobenými vencami a kyticami?
...naši tretiaci a štvrtáci si zmerali svoje sily v informatickej súťaži i-Bobor?
...v novembri absolvovali tretiaci a štvrtáci exkurziu v obidvoch základných školách vo Vrbovom?
...žiaci z dramatického krúžku nacvičili a prezentovali pod vedením Mgr.Otrubovej program pre dôchodcov?
...v decembri deti pozvali svojich rodičov na Vianočnú besiedku?
...v januári pozvala pani riaditeľka Mgr. Gonová do
školy rodičov budúcich prváčikov?
...pani učiteľka Mgr. Susová pripravila pre prvákov otvorenú hodinu angličtiny s deťmi z veľkej
skupiny v materskej škole?
...vo februári sme zapísali 10 prváčikov?
...v rámci Mesiaca knihy sme navštívili Mestskú
knižnicu v Piešťanoch , kde si deti pozreli dramatizáciu rozprávky Magdalénka a škriatkovia, ktorú
nacvičili a predviedli deti z Centra voľného času v
Drahovciach?
...v marci sme pripravili školské kolo súťaže Hollého pamätník?
...Sára Belanová reprezentovala našu školu
v CVČ Ahoj v Piešťanoch v okresnom kole súťaže
Putujeme za ľudovou piesňou?
...žiaci 3. a 4. ročníka – L. Škamla a P. Tonkovičová
sa zúčastnili okresného kola matematickej súťaže
Pytagoriáda na 7.ZŠ v Piešťanoch?
...začiatkom apríla do našej školy prišlo putovné divadlo s rozprávkou Ako vĺčka rozboleli zuby?
...v rámci projektu Zdravá škola sme s deťmi absolvovali preventívnu zubnú prehliadku?
...pani učiteľka Mgr. Otrubová pripravila pre deti
staršej vekovej skupiny z materskej školy a ich pani
učiteľky otvorenú hodinu prírodovedy?
...v rámci Dňa Zeme si deti pozreli prezentáciu o bocianoch a absolvovali aj environmentálne aktivity?
...žiaci našej školy si pripravili pre mamičky
program pri príležitosti Dňa matiek?
...žiaci zo Športovo – dopravného krúžku reprezentovali našu školu na dopravnej súťa-

Martina Baleková, 2. ročník

Vianočná besiedka pre rodičov

Zápis prvákov
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Deň zdravia
Vo štvrtok 17.októbra sme mali v škole Deň zdravia. Do školy sme priniesli ovocie a zeleninu. Najprv sme ovocie a zeleninu očistili. Potom sme z
nich vyrábali šaláty. Do školy prišli aj škôlkari a pochutili si na nich. V ďalších triedach sme súťažili.
Napríklad v krájaní jabĺk. Čo sme si nakrájali, to
sme si aj zjedli. Pani učiteľka Otrubová nám zaviazala oči a my sme podľa chuti hádali, čo jeme. Deň
zdravia sa mi páčil a bol veľmi zaujímavý.
				

Miriam Tonkovičová, 2. ročník

Patrik Líška, 4.ročník

Patrik Palkech, 4. ročník

Súťaž v hádaní ovocia a zeleniny podľa chuti

dal nejaké ovocie, tak žiaci, ktorí sedeli na danom
ovocí si museli vymeniť miesta a hráč zo stredu
sa snažil sadnúť si na uvoľnenú stoličku. Tretia
bola súťaž v strúhaní. Každý musel ostrúhať celé
jablko. Ako štvrtá hra bola puzzle. Museli sme poskladať pekné červené jabĺčko. A potom sme si aj
vytlačili jabĺčko. V druhej triede sme boli u Dianky
Otrubovej. Pani učiteľka nám dávala do úst ovocie
alebo zeleninu a my sme museli uhádnuť, čo to
je. Keď sme to všetko uhádli, kreslili sme strom s
hruškami. V tretej triede sme boli u Renátky Susovej, kde sme pripravovali šaláty. Ochutnávali ich
aj škôlkari. A v poslednej triede sme boli u pani
učiteľky Danky Kováčikovej. Tam sme robili pyramídu zdravia.
			
Hana Puváková, 4. ročník

Skladanie potravinovej pyramídy

Vo štvrtok 17. 10. bol u nás Deň zdravia. V každej
triede boli súťaže. Boli sme rozdelení na skupinky:
Žabky, Rybky, Hríbiky a Šmolkovia. Najskôr sme
boli v triede u pani učiteľky Katky Zabadalovej.
Prvá hra bola ovocné domino. Dostali sme kartičky na ktorých bolo ovocie. Druhá hra bola taká, že
jeden bol v strede a ostatní sedeli na kartičkách.
Na nich bolo tiež ovocie. Keď hráč v strede pove3

Martina Baleková, 2. ročník

Spolupráca s materskou školou
V rámci spolupráce s MŠ v Trebaticiach sme sa rozhodli ukázať budúcim prváčikom ako sa učia naši
školáci. Pozvali sme ich v pondelok 14. 4. 2014 na
vyučovaciu hodinu Prírodovedy v 1. ročníku.
Vyučovaciu hodinu odučila p.uč. Diana Otrubová.
Témou bolo „Triedenie živočíchov“.
Na začiatku hodiny si žiaci zopakovali poznatky z minulej hodiny. Pani učiteľka využila dataprojektor s výukovým CD. Žiaci na obrázku pozorovali zvieratká vo voľnej prírode a triedili ich
podľa toho, v akom prostredí žijú. Do tejto aktivity
zapojila aj predškolákov. Pri magnetickej tabuli
pracovali s obrázkovým materiálom, kde bolo úlohou žiakov priradiť kartičku so značkou k zvieratku podľa spôsobu jeho pohybu. Opakovaciu časť
ukončila hádankami o zvieratkách.
V hlavnej časti motivovala p. uč. žiakov rozprávkou o nespokojnom kuriatku. Týmto príbehom
plynule nadviazala na tému vyučovacej hodiny,
Miriam Tonkovičová 2. ročník

V stredu 27.9. 2013 boli v škole škôlkari. Pani riaditeľka im poukazovala všetky triedy. Boli aj u nás,
keď sme mali hodinu angličtiny. Ukázali sme im
našu triedu. Pani učiteľka sa nás pýtala, či niekoho zo škôlkarov poznáme. Ja som poznala Jakuba
Sučiča, Emku Mihálikovú a Timejku Bučkovú. Keď
si popozerali našu školu, my sme mali telesnú, tak
sme sa hrali aj s nimi vybíjanú. Na škôlkarov boli
veľmi šikovní. Keď sme sa dohrali, museli už ísť.
Rozlúčili sme sa s nimi. Boli veľmi zlatí. Keď prídu
aj nabudúce, budem veľmi rada.
			

Hana Puváková, 4. ročník

Sára Belanová, 4. ročník

Žiaci prvého ročníka na otvorenej hodine prírodovedy

Žiaci materskej školy pri sledovaní otvorenej hodiny

4

ktorá sa týkala častí tela a spôsobu pohybu živočíchov. Úlohu z pracovnej učebnice vypracovávali
žiaci súbežne s obrázkom, ktorý bol premietaný na
stene učebne. Nové učivo si precvičili pri magnetickej tabuli, kde triedili obrázky živočíchov podľa
pokrytia ich tela. V ďalšej úlohe z pracovnej učebnice si precvičili triedenie živočíchov podľa toho,
kde žijú. Živočíchy si potom žiaci nakreslili. Medzitým pani učiteľka pomocou hádaniek preskúšala
aj predškolákov.
Záver hodiny patril utvrdeniu učiva prostredníctvom interaktívnych cvičení. Do tejto činnosti sa
aktívne zapájali aj predškoláci. Okrem získaných
vedomostí si deti z MŠ odniesli aj malú pozornosť
vo forme zvieratka vyrobeného z vlny.

V októbri navštívili našu školu škôlkari. Pozreli si
aj našu triedu. Boli to škôlkari z veľkej skupiny. Zaujímali sa o to, ako sa učí v škole. Pani učiteľka
im vysvetlila, akú máme hodinu. Škôlkari boli aj
v iných triedach. Nakoniec sme sa spolu hrali na
školskom dvore.
				
Patrik Líška, 4.ročník

Deti z materskej školy na návšteve našej školy

Nela Mešterová, 2. ročník

Angličtina v materskej
škole

Žaneta Šulíková, 2. ročník

P. uč. Susová na krúžku anglického jazyka v materskej škole

Súčasní prváci na návšteve materskej školy
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Spolupráca s Jednotou
dôchodcov
Tradíciou na našej škole je, že žiaci 4.ročníka aranžujú kvety k niektorým sviatkom. I tento rok sme
my – štvrtáci vyrábali ikebany k pamiatke zosnulých. Na hodinu pracovného vyučovania sme si
priniesli vetvičky z tují a ihličnanov, halúzky z rôznych zelených kríkov, stuhy a jesenné ozdoby. Na
pomoc sme si pozvali naše babičky, mamičky, tety
i jedného deduška. Práca nás bavila a spoločne
sme urobili nádherné venčeky a ikebany. Naučili
sme sa vkusu i trpezlivosti. Strávili sme príjemné chvíle a naše výrobky nás veľmi potešili. Teraz
krášlia hroby našich blízkych na cintoríne.
			

Patrik Palkech, 4.ročník

Daniel Mosný, 4. ročník

Hodina pracovného vyučovania v spolupráci so starými rodičmi
žiakov

Vystúpenie našich žiakov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Uctenie pamiatky padlých vojakov v I. svetovej vojne

Kristián Škrabák, 1. ročník
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Na návšteve v Mestskej knižnici
v Piešťanoch
V marci sme sa so školou vybrali do knižnice v Piešťanoch. Išli sme na divadlo podľa knižky Magdalénka a škriatkovia. Deti z Drahoviec Jakub a Alica
nám zahrali úryvok z tej knihy. Dvaja chlapci a dve
dievčatá z našej školy išli čítať ďalší úryvok. Potom
sme si išli pozrieť ostatnú časť knižnice. Mali tam
knihy pre rôzne vekové kategórie. Dobrovoľníci dostali prihlášky. Všetkých vás tam pozývam, lebo je
tam príjemné prostredie.
				

M. Palkech, 4.ročník

Dňa 10.marca sme s celou školou navštívili knižnicu v Piešťanoch. Boli sme si pozrieť rozprávku
o Magdalénke a škriatkoch. Ukážky z knižky nám
premietala teta knihovníčka a ukázala nám všetkých škriatkov z knižky. Potom sme čakali na predstavenie detí z Drahoviec. Zahrali nám príbeh o prvom škriatkovi z knižky. Po predstavení naši žiaci
čítali z knižky ďalší príbeh o Magdalénke a škriatkoch. Potom sme si prezreli vystavené ilustrácie
výtvarníka Petra Uchnára. Vystúpenie sa mi veľmi
páčilo. Dúfam, že ešte niekedy knižnicu navštívime.
				

Daniel Mosný, 4. ročník

P. Líška, 4.ročník

Naša škola bola 10.3. v piešťanskej knižnici. Cestovali sme tam autobusom. Prezreli sme si tam
výstavu ilustrácií. Potom nám pani knihovníčka
ukázala knihu Magdalénka a škriatkovia a deti Jakub a Alica nám zahrali úryvok z tejto knihy. Keď
dohrali, tak sme im zatlieskali. Potom niektorí žiaci prečítali ďalší úryvok z rozprávky. Bolo to pekné a dostali aj pochvalu. Keď už divadlo a čítanie
skončili, išli sme do detského oddelenia knižnice.
Prezerali sme si knihy. Boli tam aj automaty na občerstvenie. Niektorí dostali na pamiatku hlavolam.
Išli sme na zastávku a odtiaľ nás autobus odviezol
do Trebatíc.
		

Naši žiaci na výstave ilustrátora Petra Uchnára v MsK v Pieščanoch

Kristína Moravčíková, 4. ročník

Prezentácia knihy Magdalenka a škriatkova Libuše Friedovej
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Enviromentálne aktivity o ochrane
bocianov

Do našej školy prišla teta, ktorá nás učila o bocianoch. Začalo sa to tak, že sme robili pohyby, aké
robí bocian. Naučili sme sa pesničku o bocianoch.
Teta nám aj premietala prezentáciu. Hrali sme aj
hru pri ktorej sme napodobňovali zvuk vtáka, žaby
a bociana. Boli dvaja bociany a keď počuli kvákať
žabu, museli sa zohnúť a uloviť ju. Za každú aktivitu sme dostávali nálepku. Som rada, že som sa
naučila niečo nové.
			
Sára Belanová, 4. ročník
Našu školu navštívila učiteľka z Bratislavy. Prišla
nám ukázať prezentáciu o bocianoch. Ukazovala
nám dvoch bocianov. Bieleho, ktorý bol ako biely
a čierneho, ktorý bol celý čierny. Ukazovala nám
ako a kde žijú bociany. Najčastejšie hniezdia na
stĺpoch alebo na komínoch. Hovorila aj o bocianovi
Oliverovi, ktorý preletel viac ako 500 km. Veľmi sa
mi to páčilo.
				

Patrik Líška, 4. ročník

Sára Belanová, 4. ročník

Naši žiaci sa na chviľu stali lietajúcimi bocianmi.

Naše „bociany” pri oddychu

23.5. 2014 nás prišla navštíviť jedna teta, ktorá
vedele o bocianoch asi všetko. Keď sme vošli do
triedy, bol tam zapnutý dataprojektor, ale tá teta
tam nebola. Ale keď sme chvíľu počkali, teta vošla a začala hľadať bocianov. Potom nám pustila
prezentáciu a Nikolasovi Gogolovi dala papierový
zobák. Niektorí, ktorí mali na sebe bielu, čiernu
a oranžovú farbu cvičili bocianie cviky. Teta nám

dávala rôzne otázky. Museli sme uhádnuť, aký bocian je na obrázku. Potom sme si museli zakryť oči
a uhádnuť, ktorý zo zvukov patrí bocianovi. Nakoniec sme sa naučili krásnu pieseň Veľmi sa mi tá
prednáška páčila.
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Linda Doktorová, 4. ročník

Osmijanko v našej škole
V piatok 23.5. boli u nás tety s Osmijankom. Najskôr sme sa s nimi zoznámili a posadili sme sa.
Potom nám štvrtáčka Stelka z Piešťan povedala
úryvok z knihy Osmijanko. Aj žiaci našej školy prečítali rozprávku z knihy Guľko Bombuľko a zahrali
ju aj s bábkami. Po rozprávke sme si vyrobili Guľka Bombuľka ako cvičí písmená. Zvolili sme si ich
podľa toho, ako sa voláme. Nakoniec nám rozdali
záložky a aj sme sa s nimi odfotografovali. Bol to
pekný deň.
			
Lívia Milecová, 4. ročník
Dňa 24. mája v piatok boli u nás veľmi milí ľudia. Prišli k nám aj s Osmijankom a s rozprávkami
od Márie Ďuríčkovej. Na začiatku sme sa všetci
zoznámili. Tety nám porozprávali o rozprávkach
Márie Ďuríčkovej. Potom prišla štvrtáčka Stelka
z Piešťan a porozprávala nám jednu časť z knihy
Guľko Bombuľko. Bola veľmi šikovná a zvládla to
veľmi dobre. Naši žiaci sa skúsili zahrať na zvieratká z tejto rozprávky a tiež to zvládli veľmi dobre.
Po nejakej chvíľke sme si vyrábali písmenká, vystrihovali sme si záložku a vyplnili sme si tajničku.
Guľko nám nechal tajný odkaz. Všetkým sa to páčilo a dúfam, že k nám prídu aj na budúci rok.
			

Lea Pálešová, 1. ročník

Hana Puváková, 4.ročník

Deti sa predstavujú Osmijankovi

V máji k nám prišiel Osmijanko. Priviedli ho do
našej školy z Piešťan. Prišli aj dve tety a štvrtáčka Stelka. Stelka nám povedala krátku prózu o
Osmijankovi. Potom nám dali Guľka Bombuľka
a pomôcky na to, aby sme si vytvorili začiatočné
písmeno v mene. Bola to zábava, mali sme rôzne
písmená. Neskôr sme skúsili vytvárať písmenká a
slová s telom. Vytvorili sme slová zima, leto, jar a
všelijaké iné. A potom nám dali knižku Guľko Bombuľko a z nej sme prečítali niekoľko strán. Deti,
ktoré čítali, dostali bábku a podľa nej vedeli, kto
to je. Nakoniec sme sa odfotografovali celá škola
s Osmijankom.
		
Kristína Moravčíková, 4. ročník
Matúš Malina, 3. ročník
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Športová olympiáda
Koncom mája sme boli na olympiáde. Autobusom
sme prišli do Ostrova. Zložili sme si tašky a išli sme
si pozrieť ihrisko. O chvíľku nás privítala pani starostka a deti z Ostrova otvorili olympiádu olympijským ohňom. Potom sme išli behať. Oddýchli sme
si a nasledoval futbal a vybíjaná. Keď sme dosúťažili, mohli sme si zahrať ping-pong. Posledná
disciplína bolo preťahovanie lanom. O chvíľu bolo
vyhlásenie víťazov. Mali sme veľa diplomov a medajlí. A preto sme sa umiestnili na prvom mieste.
Mali sme najviac bodov v histórii – deväťdesiatdva. Bol to pekný zážitok, škoda, že na budúci rok
už nebudem súťažiť za trebatickú školu.
		

Patrik Líška, 4. ročník

Lívia Milecová, 4. ročník

V utorok 20.mája sme mali športovú olympiádu.
Súťažili všetci. Pridali sa k nám aj niektoré obce.
Súťaže sa konali v Ostrove na futbalovom štadióne. Bolo tam päť disciplín. Ja som vyhrala tri
disciplíny: beh na 60 m, beh na 600 m a nakoniec
vybíjanú. Umiestnili sme sa celá škola na prvom
mieste. Bolo tam veľmi dobre a mám z toho dňa
veľké zážitky. Opäť sme boli zo všetkých škôl najlepší. Vďaka pani učiteľkám, ktoré nás tak dobre
pripravili.
		

Paulína Tonkovičová, 4. ročník

Olympiáda bola dňa 20.5. 2014 v Ostrove. Cesta
netrvala dlho a potom sme sa všetky obce stretli a
pani starostka nám vysvetlila pravidlá. Na začiatku bol beh na 60 metrov. V prvom kole sme vždy
postúpili. Prvé miesto získala Žaneta Šulíková,
druhé miesto získala Paulínka Tonkovičová. Potom
druhé miesto získal Maťo Hornák, atď. Aj v behu
na 600 metrov sme boli prví. Medzi vybíjanou a
futbalom bol hod kriketovou loptičkou. Tam sme
získali dvakrát prvé miesto a dvakrát tretie miesto.
A nakoniec bolo preťahovanie lanom. Mladší žiaci boli prví a starší žiaci boli druhí. Keď sa súťaže
skončili, bolo na rade vyhlasovanie výsledkov. Ktorá obec bola najlepšia? No jednoznačne my. Bol to
nádherný pocit zažiť takýto super deň. Škoda, že
ho už nezažijem.
		

Kristína Moravčíková, 4. ročník

Náš víťazný futbalový team s trénerom

Naša škola po získaní prvého miesta
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Na dopravnom ihrisku
V máji sme boli na dopravnom ihrisku. Zoznámili
sme sa s ľuďmi, ktorí nám dávali pokyny a rozdelili
nás do dvoch skupín. Jedna skupina išla na autíčka
a na bicykle a druhá skupina išla do triedy, kde sa
učili dopravné značky. Vybrali sme si autíčka alebo
bicykle a išli sme si to vyskúšať. Už na začiatku
dostali štvrtáci cyklistické preukazy a keď spravil
niekto tri chyby, tak nám ho zobrali. Veľmi sme sa
všetci snažili. Na značku stop sme sa museli zastaviť a dať prednosť v jazde všetkým vozidlám a
na všelijaké iné značky sme museli konať dobre.
Po pol hodinke sa skupinky vymenili. V triede nám
ujo pustil video a potom sme dostávali otázky, na
ktoré sme odpovedali. Aby sme boli múdrejší, ujo
nám ešte ukázal značky a my sme povedali, čo
znamenajú. Tých najlepších ujo odmenil učebnicou z autoškoly. Veľmi sa nám tam páčilo.
		

Hanka Puváková, 4. ročník na súťaži Na bicykli bežpečne

Pavlína Tonkovičová, 4. ročník

Dňa 14.mája som bola s Paťom Líškom, Paťom
Palkechom a s Paulínkou Tonkovičovou na súťaži
Na bicykli bezpečne. Našou úlohou bolo prejsť cez
alebo po nejakých prekážkach. Boli tam i rôzne
značky. Nebolo to veľmi ľahké, ale zvládli sme to.
Potom sme boli v triede, kde sme robili testy. Keď
testy boli hotové, všetko sa spočítalo a vyhodnotilo
sa to. My sme sa umiestnili na 7. mieste. Boli sme
radi, že sme sa umiestnili práve na 7. mieste.
			

Hana Puváková, 4. ročník

Patrik Líska, 4. ročník na súťaži Na bicykli bežpečne

Kristián Škrabák, 1. ročník

Lukáš Hochel, 2. ročník
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Z našej činnosti
V nedeľu 11. mája sa oslavoval Deň matiek. Pripravili sme našim mamkám vystúpenie. Program
si pripravili aj škôlkari a tak sme sa všetci stretli
v kultúrnom dome. Škôlkari si prichystali krásne
vystúpenie. Zatancovali, zarecitovali. Po nich sme
boli na rade my. Ukázali sme im krásnu rozprávku,
zarecitovali sme básničky, zatancovali sme ľudové
i moderné tance. Našim mamkám sa to páčilo a
dostali sme od nich veľký potlesk. Sme im vďační
za všetko.
		
Hana Puváková, 4. ročník

Program našich žiakov ku Dňu matiek

Súčasťou napĺňania cieľov zdravého životného štýlu bolo tiež
absolvovanie zubnej prehliadky.

Žaneta Šulíková, 2. ročník

Matej Hornák, 2. ročník

Moje meno
Ja sa volám Kristínka. Toto meno mi dala mama.
Tato mi chcel dať meno Janka. Viac sa mi páči
meno Kristínka. Moja prezývka je Bobina. Hovoria mi tak odvtedy, čo som sa narodila. Hovorí mi
tak mama, Matúš, Peter, Veronika, Maja, Katka
a Adam. Tato ma volá Anjelik. Matúš mi niekedy
hovorí Bobor alebo Tautvik. Všetky prezývky sa mi
páčia.
		
Kristína Moravčíková, 4. ročník

Víťazi kategórie proza v súťaži Hollého pamätník
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