
Naše

Novin(k)y

Špeciálna základná škola, ul. Továrenská 63, 901 07 Myjava 

2



Editorial

Opäť sme zasadli do školských

lavíc a sladké ničnerobenie a

leňošenie nahradí kopec

povinností, domáce úlohy, či

príprava na vyučovanie. Verím

však, ţe si nájdete vo svojom

voľnom čase chvíľku a prečítate

si, čo sme pre Vás v ďalšom

čísle časopisu pripravili.

Určite máte vo svojej hlavičke -

makovičke veľa nápadov,

ktorými môţete prispieť do

Našich Noviniek. Píšte,

uverejňujte, pochváľte sa Vašimi

výsledkami. Tešíme sa na Vaše

príspevky. Môţu to byť básne,

príbehy, perličky so školských

lavíc, tajničky, výtvarné práce,

odkazy a iné.

Za Vaše príspevky ďakuje

redakčná rada.
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Rozhovor
(dnes s pani učiteľkou Dagmar Zemanovou)

Páči sa Vám práca učiteľa?

Asi mi je súdená.

Prečo ste sa pre ňu rozhodli?

Nevzali ma na Lesnícku školu vo 

Zvolene.

Keby ste neboli učiteľkou, čím by 

ste boli?

Lesná inţinierka alebo archeologička.

Koľko ste uţ dali pätiek?

Podľa zásluhy. Ale nepáči sa mi tá 

známka. Radšej dovolím opravu.

Máte rada zvieratá?

Všetky, okrem plazov.

Ďakujeme za rozhovor. 



Oznamy

Sviatky v októbri

Október – mesiac úcty k 

starším
2. október – Svetový deň úsmevu

3.- 7. október – Medzinárodný týţdeň 

pešej chôdze do školy

6. október – Deň obetí Dukly

8. október – Svetový deň zraku

12.-18. október – Svetový týţdeň 

daţďových pralesov

19. október – Svetový deň proti bolesti

20. október _ Stredoeurópsky deň 

stromov

25. október – Svetový deň cestovín

26. október – Deň jablka

28. október – Deň vzniku 

samostatného Česko-

slovenského štátu

31. október – Svetový deň sporenia

Aktivity
- 26. október – Deň jablka

- v priebehu mesiaca prebieha 

NAJ AKTIVITA

školskej kniţnice na tému 

PIPI DLHÁ PANČUCHA

Kto má sviatok?
Meniny mali:

Marika Matejkovičová – 12.9.

Zdenka Cibulková – 23.9.

Michaela Hrotáková – 29.9.

Meniny budú mať :

p. ekonómka Vierka Beňušová – 5.10.

p. uč. Vladimíra Gálová – 16.10.

Lukáš Zekan – 18.10.

Lukáš Pavlík – 18.10.

Simona Baláţová – 30.10.

Narodeniny:

Jakub Verner – 15.10. – 10 rokov

Nikola Krolíková – 27.10. – 9 rokov

Veronika Pihýková – 29.10. - 16 rokov

Lukáš Zekan – 29.10. – 16 rokov

Oznamy, aktivity

sviatky, blahoţelania

Blahoželáme.



Naj, naj, naj...

V mesiaci september boli najlepší :

Ţiačka

Monika Vašková

Ţiak

Lukáš Pavlík



Enviráčik

Voda

Voda je všade okolo nás : je na zemskom povrchu aj pod zemským povrchom. Sú 
to oblaky, hmla. 

Ţivot bez vody je nemoţný. Všetky rastliny a ţivé bytosti (človek, zvieratá) 
pozostávajú z prevaţnej časti z vody a sú od nej závislé.

Nik nemôţe preţiť bez vody viac ako 4 dni.

Ale máme vody dostatok?

Poviete si, máme. Veď sú jej plné oceány a moria. Áno, to je pravda, ale v nich je 
voda slaná. A tá sa predsa nedá piť.

Odkiaľ máme teda pitnú vodu? 

Pitná voda sa získava zo spodnej vody (studne), morskej vody (musí sa 
odsoľovať) a z povrchovej vody.

Šetrime si tento vzácny dar.

Kvapkajúce kohútiky opravme. 

Jedna kvapka za sekundu = 4 litre za deň

Dve kvapky = 14 litrov za deň

Tri kvapky = 90 litrov za deň



Protidrogovka

Stranu pripravil Palko Špaldoň



Globus

Ázia – najväčší svetadiel

Najväčší svetadiel – Ázia – zaberá skoro jednu tretinu súše na Zemi. 

Na jej území sa nachádza najvyšší bod zemegule - Mount Everest, ktorý meria 8 

850 metrov.

Je tu aj  najniţšie poloţené miesto - Mŕtve more, ktoré je také slané, ţe v ňom 

nemôţu ţiť ţiadne morské ţivočíchy.

Je zároveň i najľudnatejším svetadielom – šesť z desiatich ľudí na zemeguli ţije 

v Ázii.

Ázia je najväčší, najvyšší a najľudnatejší svetadiel. 

Rozprestiera sa na severnej pologuli. 

Od Afriky je oddelená Červeným morom. 

Na severe ju obmýva Severný ľadový oceán, z východu Tichý oceán, z juhu 

Indický oceán.

Mount Everest Mŕtve more

Akou farbou je na mapke znázornená Ázia?

Stranu pripravil Števko Danek



Naše príspevky

alebo autoriáda

Vieš?

Ako vysoko lietajú vtáky?

• škorec :  50 – 100 metrov

• drobné vtáky : do 100 metrov

• holub : do 100 metrov

• dravce : 100 – 400 metrov

• havrany : 2500 metrov

• ţeriavy : 4500 metrov

Kto je najväčší – najmenší?

• najväčším chrobákom roháč veľký - môţe merať aţ 10 cm 

• najväčším suchozemským ţivočíchom je slon – je vysoký 3 metre a váţi 5 500 

kg

• vráskavec ozrutný je veľryba – je dlhá 30 metrov a váţi 165 000 kg 

• najvyššia je ţirafa – meria 6 metrov

• kolibrík – je najmenší vták – meria 57 milimetrov a váţi 1,8 gramu

• anakonda veľká – je najväčší had – je dlhá ako autobus, to je 10 metrov 

• najmenšia ţaba na svete je menšia ako ľudský necht



Naše príspevky

alebo autoriáda

Lozí, lozí po chodníku,

na chrbte má dom.

Nebojí sa daţďa, búrky,

ukryje sa v ňom.

Visia, visia na stene,

čísla čierne, červené,

od jedného do tridsiatky,

povedia vám, či sú sviatky,

či je zima a či jar.

Čo je to? 

Poznám jeden domček.

V ňom päť bratov býva.

Kaţdý sa vo svojej

izbičke ukrýva.

Hádanky pre šikovné deti

Nie som jeţko, predsa pichám.

Môj kvet sa ti páči?

Iba jedno prezradím ti:

bývam v kvetináči.

Veľké uši, chvostík malý.

Čím by sme ho kŕmiť mali?

On nemá chuť na zmrzlinku.

Rád kapustu, ďatelinku.

Dlhý zobák, dlhé nohy.

Vo vode si kráča.

Rybku, ţabku uloví si.

Aké je to vtáča?

(Slimák, kalendár, rukavička, kaktus, zajac, bocian)

Stranu pripravil Števko Danek



Naša tvorba

alebo autoriáda

Monika Vašková

Veronika Pihýková



Naša tvorba

alebo autoriáda

Tri neposlušné mačiatka

Bola raz jedna starká, ktorá mala mačku Micku. Micke sa narodili tri milé 
mačiatka. Prvému dali meno Modroočko, lebo malo krásne modré očká. Druhému 
dali meno Biely noštek, lebo bolo celé strakaté, iba ňufáčik malo úplne biely. 
Tretie nazvali Mudroško, lebo sa zdalo byť zo všetkých troch najmúdrejšie.

Mačiatka rástli a rástli. Boli stále zvedavejšie. Uţ sa nechceli hrať stále iba 
na dvore. Lákal ich neďaleký les. Ale mama Micka sa o ne veľmi bála a nechcela 
ich nikam pustiť.

Jedného dňa, keď mama Micka zaspala, mačiatka sa vybrali do lesa. 
„Budeme sa hrať na skrývačku“- navrhol Mudroško. 

„To bude paráda“ – tešili sa Moroočko a Biely noštek. 

Les bol veľký a hlboký a tak sa stalo, ţe Biely noštek sa stratil. Modroočko 
a Mudroško ho začali hľadať. Hľadali, hľadali, volali na neho, no Biely noštek sa 
neozýval. Nedalo sa nič robiť, museli sa vrátiť domov k mame Micke a starkej. 
Mama Micka sa veľmi zľakla a aj nahnevala na mačiatka, ţe ju neposlúchli. Všetci 
spolu začali hľadať Biely noštek. Dlho, dlho im trvalo, kým sa Biely noštek na ich 
volanie ozval. Aká radosť zavládla, keď ho našli. Bol veľmi vystrašený ale šťastný,  
ţe  vidí svojich blízkych. Mama Micka, starká aj obe mačiatka ho objali a tešili sa 
spolu s ním.

Čo myslíte? Aký sľub dali mačiatka mame Micke? 

Áno, áno. Sľúbili, ţe uţ nikam sami neodídu a mamičku budú poslúchať.

Príbeh pre Vás napísala Monika Vašková



Hračkáreň



Hračkáreň

Stranu pripravila Monika Vašková



In-out 

(módna polícia)

Stranu pripravili Monika Vašková a Marika Matejkovičová



In-out

módna polícia

Vyhlasujeme miss školy. 

Hlasujte za svoju favoritku.



Opýtajte sa ...

Chcem pozdravovať pani vychovávateľku 

Ľubku Boórovú preto, že je dobrá, že nás berie na 

vystúpenia a mám ju rada. 

Marika



Hitparáda

Páči sa ti hip hop?

50 cent

miki mora

Rytmus

L.U.Z.A

Hip hop sk

Eminem

Stranu pripravila Marika Matejkovičova



Hitparáda

Hitparádu na tento mesiac zostavili deviataci:

1. miesto : Beyonce - If I were a boy

2. miesto : Rihanna – Take A bow

3. miesto : Desmod – Vyrobená pre mňa



Záchranný kupón

Meno : Radovan Kýr, Vladimír Verner

Trieda : 9. ročník

Za dobré skutky. 

Ochráni Vás pred zlou známkou, 

pred poznámkou, 

pred ostaním po škole.

Za dobrý skutok, to sa vie.

Za opravu brány na cintoríne.



Redakčná rada

Mgr. Gabriela Barszczová

Štefan Danek

Marika Matejkovičová

Lukáš Pavlík

Pavol Špaldoň

Monika Vašková


