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Milí čitatelia, 

listujete v prvom čísle druhého ročníka nášho školského časopisu ŠTVORKA.  

Sme radi, že sa nám podarilo vydať toto číslo. Nový školský rok 2020/2021 je 

určite iný ako tie predošlé. Je poznačený šírením nového koronavírusu a nesie 

sa v duchu mimoriadnych opatrení. Napriek tomu dúfame, že  ste ho odštarto-

vali na jednotku. Želáme všetkým  veľa síl a túžbu 

pracovať na sebe a učiť sa nové veci.    
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Milí čitatelia, 

všetci, ktorí máte záujem stať sa redaktormi a prispievateľ-

mi nášho školského časopisu, neváhajte! Pošlite váš prí-

spevok na našu adresu casopisstvorka@gmail.com alebo 

odovzdajte svojej učiteľke slovenského jazyka. 

(jesenné fotografie vyhotovili žiaci I. stupňa - S. Príbiš, žiačky 1. B a 2. B) 
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Jeseň 

Jeseň – ročné obdobie, ktoré k nám prišlo hneď 

po lete. Je to obdobie, v ktorom sa začnú sfarbo-

vať listy stromov do nádherných farieb - červe-

nej, žltej, hnedej či oranžovej. Nie je zlý nápad 

chodiť v tomto ročnom období na pravidelné 

prechádzky do prírody. Obdivovať jesennú prí-

rodu by sme zvládli celé hodiny! Znakom prí-

chodu jesene je štebotavá pieseň lastovičiek, 

ktorú spievajú pred  samotným odletom. Jeseň 

vie naozaj príjemne prekvapiť. Zbieranie hríbov 

sem tiež patrí. Je to obľúbená aktivita veľkého 

množstva ľudí. Všetkých však najviac príjemne 

poteší, keď nájdu v tráve pod stromom krásny 

dubák. Tekvice nás na jeseň privítajú tiež. Či už 

ako ozdoba na Halloween, alebo ako prísada do 

jedla. Záhrada, o ktorú sme sa celý rok starali, 

nám prinesie svoje bohatstvo. Dobrým nápadom 

v tomto období je aj vyjsť si na výlet do našich 

hôr, ktoré sú na jeseň najkrajšie. Strávite tak 

voľný čas na čerstvom vzduchu či už sám, 

s rodinou alebo s priateľmi. Jeseň je nádherné 

ročné obdobie a bola by škoda stráviť ho celé 

vnútri svojej izby.      

                                                                                            

Sára Kolníková, 8.B 
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Jeseň 

Simona Sedláčiková 

 

Po peknom lete prišla jeseň, 

všetko sa zmenilo 

i slnko menej svietilo. 

Rána sú chladnejšie 

A dažde častejšie. 

Vtáčikov je pomenej, 

lebo kŕdeľ za kŕdľom odletel. 

Nás však teší iná krása, 

príroda sa mení zasa. 

Všetko hrá peknými farbami, 

vetrík sa pohráva s listami. 

Deti si púšťajú šarkany, 

dospelí sa chvália hubami. 

 Vietor často pofukuje, 

asi nejaké pikle kuje. 

Nám to však nevadí, 

lebo jeseň máme radi! 

    Óda na vodu  

Aneta Sedláčiková 

 
Ó, voda, vodička, 

ty si náš život, naša spása. 

Vďaka tebe žijeme, 

vďaka tebe hasíme si smäd. 

Vďaka tebe 

život je vo vzduchu, na súši, 

vo vode, 

pod zemou i na púšti. 

Ó, voda, vodička, 

vďaka ti,  

treba si ťa chrániť 

a nie iba tráviť. 

 

Óda na slnko 
Simona Sedláčiková a Šendžan Strúčková 

 
Ó, slnko, slnko, naše. 

Milujeme tvoje lúče. 

Vďaka tebe teplo je, 

a najmilšie nám leto je. 

Ó, slnko, slniečko. 

Ty prebúdzaš  prírodu. 

A prinášaš pohodu. 

Všetci si ťa užívame. 

Energiu dobíjame. 

Svieť nám slnko čo najdlhšie. 

S tebou dni sú stále krajšie. 

Ó, slnko, slnko veľké, krásne. 

Pre ľudstvo si stále vzácne. 

 

Z básnického pera... 
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POZDRAV Z GYMNÁZIA alebo AKÉ JE TO NA „GYMPLY“ 

 

Na začiatku by sme chceli spomenúť, že navštevujeme triedu 1.B na Gymnáziu Pierra de 

Coubertina  v Piešťanoch.  

Táto škola nás pripravuje na vysokoškolské štúdium nielen na Slovensku. V areáli školy sa 

nachádzajú 3 budovy – hlavná budova gymnázia, prístavba a športová hala..  

Štúdium na škole sa rozdeľuje na 3 časti – 8-ročné, 4-ročné a 5-ročné bilingválne. My sme 

si vybrali 5-ročné bilingválné štúdium. Sme prvá bilingválna trieda s novým, lepším študijným 

plánom. Tento rok máme 11 vyučovacích hodín angličtiny. Na anglických hodinách komunikuje-

me s profesormi len po anglicky – s naším britským profesorom Montgomerym ani nemáme inú 

možnosť. Ak si myslíte, že 11 hodín klasickej angličtiny za týždeň je príliš, tak ste na omyle. Kaž-

dý anglický predmet má svoje konkrétne zameranie, napr. anglická gramatika, konverzácia, písa-

nie, reálie a i.  

Štúdium je tu samozrejme trošku ťažšie ako na základnej škole, ale nie je to nič nezvládnu-

teľné. Ak dávate pozor, veľa si toho viete zapamätať z hodín. Hodiny bývajú veľmi efektívne 

a profesori nás učia komunikovať „na úrovni“ a mať isté sebavedomie v prejave. Pokiaľ ide 

o profesorov, my sme osobne veľmi spokojní. Máme skvelých profesorov a je radosť chodiť na 

hodiny.  

Na začiatku školského roka sme mali isté obavy z  našej novej budúcej triedy. No lepšiu 

triedu sme dosiaľ nemali. Naša triedna profesorka je veľmi milá a pomohla nám rýchlo nabehnúť 

do šialeného kolobehu tohto veľkého mraveniska. Na väčšine hodín sme rozdelení podľa druhého 

jazyka – t.j. nemecký a francúzsky.  

Rozdielov medzi základnou a strednou školou je niekoľko. Na niektorých hodinách si mu-

síte zvyknúť, že vám vykajú. Spoliehajú sa už na vašu zodpovednosť a istým spôsobom máte väč-

šiu slobodu. Prestávky medzi hodinami sú skvelé. Na čo by sme vás asi mali pripraviť je predmet 

informatika. Čo sa týka programovania, bude to chcieť trošku času, kým to dokonale pochopíte, 

ale nebojte sa, dá sa to. V triede s vami  budú len žiaci, ktorí sa chcú vzdelávať ako vy.  

Samozrejme jedna z najlepších vecí na tejto strednej škole je bufet. Niektorí naši spolužiaci 

v ňom trávia celé prestávky. Strava v školskej jedálni je tiež veľmi chutná. 

Aj keď toto obdobie nie je práve ideálne na splnenie všetkých stredoškolských predstáv, 

sme vďační za  prvé mesiace na tejto strednej škole. Našli sme si veľmi veľa nových kamarátov 

a spoznali sme veľa nových ľudí. Teraz už máme pocit, akoby sme boli súčasťou tejto školy od-

jakživa. Zo základnej školy nám najviac chýbajú naši bývalí spolužiaci, kamaráti a taktiež aj učite-

lia. Možno sa uvidíme na dni otvorených dverí gymnázia budúci rok.  

A rada na záver? Dobre si všetko premyslite a rozhodnite sa tak, aby ste boli šťastní 

a nezabudnite stále udržiavať kontakt so „starými“ kamarátmi, to je to najdôležitejšie. Ďakujeme 

za možnosť napísať tento „pozdrav z gymnázia.“ 

Majte sa pekne a buďte hlavne zdraví. 

 

  

 Elena Košková & Oliver Ján Tremboš 

(študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch) 
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Páčilo sa vám viac  online vyučo-

vanie alebo vyučovanie v škole? 

Naučíme sa podľa vás viac 

v škole alebo online? 

Páči sa vám nosenie rúšok? Pomáha nosenie rúšok? 

Budú sa podľa vás ešte rúška dlho 

nosiť? 
Pomôžu nové opatrenia? 

Zisťovali sme, čo si o koronavíruse myslíte vy, 

žiaci. 

Soňa Orlovská, Barbora Jankechová, 9.A 
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Od marca  sme kvôli koronavírusu strávili doma nepríjemnú izoláciu. Podľa hy-

potéz malo byť nakazených 250 000 ľudí. V televízii sa nám prihovárali  politici, hygie-

nici, mikrobiológovia i psychológovia. Mala to byť najväčšia epidémia súčasnosti. 

Vďaka skorým opatreniam, vitamínom, posilňovaniu imunity i aktuálnym online infor-

máciám  sa scenáre nenaplnili.  

História nám pripomenula dodržiavanie hygieny, televízia skrátila dlhý čas a pri-

niesla potrebné informácie, mobily nahradili kontakt s blízkymi.  

Mnohé krajiny sa však stali skutočným  epicentrom nákazy a vírus spôsobil 

smrť státisícov ľudí. Príroda nám ukázala, aká dôležitá je environmentálna sféra v tej-

to dobe. Toto všetko, čo sme prežili, sa stane mementom nie len pre nás, ale aj pre 

ďalšie generácie. Odteraz si budeme viac vážiť aj bežné situácie, možnosť ísť 

na prechádzku, navštíviť priateľov, ísť do školy, či práce, alebo možnosť jednoducho 

spolu tráviť čas. 

 
      Adam Radwan, 8. roč. 

 

Od polovice marca zatvorili školy vzhľadom na epidémiu koro-

navírsu.  

Epicentrum nákazy sa nachádzalo v Číne. 

Niektorí ľudia museli ísť do karantény. 

Ja som bola doma a hrala som sa na mobile. 

Niekedy som pozerala televíziu. 

Museli sme dodržiavať zvýšenú hygienu. 

Mikrobiológovia a epidemiológovia vystupovali často v médiách. 

Musíme jesť veľa vitamínov. 

Dobrá imunita nás ochráni pred ochorením. 

Minister zdravotníctva nás pochválil, že dodržiavame odporúčania. 

 

       

  L. Dobrovolná, 8. roč. 

Práce žiakov z domáceho vzdelávania počas prvej vlny koronavírusu 
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Nové posily 

Pedagogickí zbor našej školy posilnili 

noví učitelia prvých ročníkov - p. uči-

teľ J. Mnešický a p. učiteľka D. Ábelo-

vá. Máme aj nové posily v kuchyni a 

možno ste zazreli aj novú posilu náš-

ho školníka.  

Otvorenie šk. roka 

2. septembra sa začal nový šk. 

rok. Je poznačený epidémiu 

koronavírusu.  Našu školu na-

vštevuje 328 žiakov  - 157 na 

prvom stupni,  171 na dru-

hom stupni.  

Dištančné vzdelávanie 

A je to tu! Od 26.10. pre-

chádzame na dištančné 

vzdelávanie - druhostup-

niari sa vzdelávajú doma. 

Tak pripravte PC, mobily,  

tablety... 

Noví prváci 

V tomto šk. roku máme 

3 prvé ročníky a spolu 

69 prvákov.  Tak vitajte, 

prváci! 

Nové ihrisko 

V areáli školy vzniklo 

nové prírodné ihrisko. 

Tak ho nepokazte! 

STALO SA... 
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Návšteva primátora 

Prvákov navštívil primátor 

Piešťan. Okrem povzbude-

nia im priniesol aj pekné 

knižky. 

Pasovanie prvákov 

28. 10.  sme boli pasovaní za školákov - prvá-

kov. Pani učiteľka nás privítala peknou pies-

ňou. Mala oblečený čierny zázračný plášť. Po-

tom nás pasovali dreveným mečom. Dostali 

sme pamätný list a krásnu omaľovanku. Stali 

sme sa aj členmi školskej knižnice. 

     (žiaci 1.A) 

Európsky týždeň športu 

Posledný septembrový týždeň 

si pripomíname Európsky týž-

deň športu. 
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Deň jablka 

V škole sme si pripomenuli Deň jablka. Osla-

vuje sa 21. októbra a pripomíname si výz-

nam tohto ovocia pre nás.  Deti našej školy 

vytvorili krásne výtvarné práce a pochutili si 

na jablkových dobro-

tách, ktoré upiekli v 

novej školskej kuchyn-

ke. 

Šarkaniáda 

Veterné jesenné počasie je ako 

stvorené na púšťanie šarka-

nov. Tak  prečo si ich nevy-

robiť a dobre sa nezabaviť?  
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Zvieratá sú veľakrát dobrými kamarátmi ľudí. Niektoré zvieratá sú voľne žijúce, ale 

máme aj domácich miláčikov. Poznáme rôzne druhy zvierat , zvieratá žijúce v lese, na 

poli, v horách, dokonca i na púšti. Máme aj vodné živočíchy, Niektoré žijú v riekach  -  

šťuka, rak, ostriež... Z niektorých zvierat 

máme aj úžitok, napríklad prasa, koza, hus, 

sliepka atď. Každé zviera je živý tvor a treba 

sa oň starať. 

Emma Gregoričková, 3. roč. 

Svetový deň zvierat  si pripomíname 4. októbra. Oslavujeme  ho od roku 1931, kedy 

ho ustanovili na Európskej konferencii ekológie vo Florencii. Tento deň bol vybraný, preto, lebo 

naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom a patrónom zvierat a eko-

lógov. 

Cieľom je upozorniť ľudí na neutešenú a kritickú situáciu ohrozených druhov živočíchov, oslavo-

vať vzťah medzi ríšou zvierat a ľudstvom, oslavovať  života každého zvieraťa a pripomínanie si ne-

zastupiteľnej úlohy zvierat v našom živote, pretože zvieratá obohacujú náš život.   

O mojom psíkovi 

Môj psík sa volá Max. Je to rasa nemecký trpasličí špic. 

Raz poobede sme išli do parku s maminou kamarátkou 

Zuzkou. Zotmelo sa  a uvideli sme cukráreň. Dostali 

sme chuť na koláčik. Ku vchodu do cukrárne viedli malé 

schodíky. Naháňala som sa s Maxom. On sa o chvíľu roz-

behol ku vchodu. Išla som sa za ním pozrieť, no už som 

ho pred vchodom nevidela. Začali sme Maxa hľadať, pís-

kali sme naňho  a volali: „Maxík, Maxík, kde si?!“ Vtom 

sme ho zbadali. Maxík si -akoby nič - pokojne vyšiel von z 

vchodu do cukrárne. 

     Vilma Kropajová, 2.A 
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Dorka  

O mojom psíkovi 

Môj psík sa volá Maxo. Mám ho veľmi 

rada. Hrozne rád papá granulky, 

„pamlsky“ a ešte kostičky. Hrám sa s 

ním každý deň. Jeho najobľúbenejšia 

hračka je tenisová loptička. A stále na 

mňa skáče. Večer sa pretekáme áž po 

koniec záhrady. A určite ma má rád. 

      

  Saška Tapušíková, 2.A 

Náš kocúrik Mňauík  

Moje domáce zvieratko je kocúrik. Volá sa Mňauík, je krásny  a 

mám ho rád. Má čiernu lesklú srsť. Jeho mama sa volá Dorka a je 

to naša mačička. Kŕmim ho tyčinkami pre mačky. Určite ma má 

rád, lebo vždy keď otvorím dvere, príde k mojim nohám. Poobtiera 

sa okolo nich a tíško zapradie. Spolu sa hráme. Ja mu dám kamie-

nok a oň si ho prehadzuje ako loptičku. Alebo má na špagátiku 

mašličku, s ktorou pohybujem a on za ňou ide. Je to super zábava. 

       

  Matúš Jurga, 2.B 

 

Mňauík 

foto autor 
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Bájka o chameleónovi a muche  

 

Starý chameleón žil v teráriu. Kŕmili ho vše-

lijakým hmyzom.  

Jedného dňa zbadal cez sklo muchu. Dostal 

na ňu chuť. 

Len ako ju nalákať dnu? Pokrikoval na muš-

ku: „Muška,  podˇ  ku mne na hostinu.  Pozri,  

koľko tu mám jedla.“  Muška mu na to odpo-

vedala: „A máš nejaké jedlo aj pre mňa?“ „Samozrejme, čokoľvek si vybe-

rieš, je tvoje!“  Šťastná muška vletela dnu a chameleón ju zhltol.   

Ponaučenie: Never slepo lákavým ponukám.  

      

    Alžbeta Michalcová, 5.B 

O psíkovi 

Môj pes je druh yorkshire. Volá sa Alex.  Rád jedá-

va granulky, vodu, párky a občas si pochutí aj na 

zelenine. Jeho hlavička a nožičky sú bledohnedé a 

telíčko je sfarbené do šedočierna.  Alex má 12 ro-

kov. Rád sa hrá so svojou plyšovou opicou a žltou 

pískacou loptičkou. A keď sme preč z domu, tak 

sa rád  pritúli k našim topánkam.  

     Lili Mrázová, 2.A 

Pes  -  najlepší priateľ človeka 

Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka. Pes 

potrebuje našu spoločnosť, duševnú a fyzickú sti-

muláciu, aby mohol rozvinúť svoje schopnosti. Re-

aguje aj na odmenu. Každý pes je osobnosť. Musí-

me sa ho snažiť pochopiť.  

    Laura Kubicová, 3.A 
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Európsky deň jazykov 

Je to skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v 

Štrasburgu sa od r. 2001 Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra. V celej Európe sa usku-

točnia jazykové kurzy, hry, rozhovory, konferencie, rozhlasové relácie a ďalšie podujatia. 

Prečo oslavujeme Európsky deň jazykov ?  

Cieľom je: 

 upozorniť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štá-

tov Rady Európy na dôležitosť učenia sa jazykov,   

 naučiť alebo oboznámiť ľudí s rozmanitosťou jazykov 

v Európe, 

 podporiť jazykovú a kultúrnu rôznorodosť, 

 podporovanie celoživotného jazykového vzdelávania v školách aj mimo školy. 

Prečo je dobré vedieť a rozumieť viacerým  jazykom?  

 dohovoríš sa s ľuďmi, ktorí bývajú alebo sú z iného štátu a navyše spoznáš a lepšie po-

chopíš jeho kultúru, zvyky a správanie a ľahšie sa s ním skamarátiš  

 znalosť viacerých jazykov zvyšuje šance nájsť si zamestnanie, ktoré ťa bude baviť  

 znalosť dvoch jazykov uľahčuje učenie sa ďalších jazykov, zlepšuje proces myslenia 

 

Vedeli ste, že...?  

 Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých 

súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov. 

 Najväčším počtom jazykov sa hovorí v Ázii a v 

Afrike. 

 Najmenej polovica svetovej populácie je bilingválna alebo plurilingválna, to znamená že ľudia 

rozprávajú alebo aspoň rozumejú rozprávaniu v dvoch alebo viacerých jazykoch. 

 Materinský jazyk zvyčajne ovládame najlepšie. 

 Dvoj– a viacjazyčnosť upevňuje kontakty s inými ľuďmi a ich kultúrami, umožňuje širší výber 

pracovných miest. 

Koľko jazykov 

ovládaš, toľko-

krát si človekom. 

Jeden jazyk vás nasmeruje na 

vašu životnú cestu. Dva jazy-

ky vám na tejto ceste otvoria 

všetky dvere.  

Dominik Menyhart, 5.B     -      Lukáš Michalec, 3.A 

https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/languages-growth-and-jobs_sk
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Milí kamaráti, 

poznáte význam niektorých cudzích slov? Skúste sa otestovať! My sme pre vás vy-

brali zo Slovníka cudzích slov zopár slovíčok.  A aby ste v tom neboli sami, vyhliad-

li sme si na testovanie aj  obeť - pani učiteľku Sokolovú, ktorá potrápila svoje moz-

gové závity (a celkom úspešne).  Tak veľa zábavy! 

 

 

 

8. Keď pôjdeme k dentistovi, koho navštívi-

me? 

A)psychológa 

B)zubára 

C)holiča 

 

7. Čo je bulgur? 

A)jedlo 

B)hlúpy človek 

C)druh oblečenia 

6. Keď stretnete delikventa, kto to 

je? 

A)zločinec, páchateľ 

B)učiteľ 

C)policajt 

 

3. Čo je cylinder? 

A)klobúk 

B)jedlo 

C)mikroorganizmus 

2. Čo je dražé? 

A) choroba 

B) druh cukríkov 

C) exotické zviera 

4. Na obed sme mali cícer? Čo to bo-

lo? 

A)kyslomliečny nápoj 

C)exotické ovocie 

D)strukoviny 

5. Keď musí zasiahnuť arbiter, kto je 

to? 

A)lekár 

B)policajt 

C)rozhodca, sudca 

 

1. Keď učiteľ zapisuje absenciu, čo zapisu-

je? 

A) Poznámku. 

B) Neprítomnosť žiakov. 

C) Známky. 

Správne odpovede: 1.B  2.B  3.A  4.D  5.C  6.A  7.A  8.B 

A čo odpovedala pani učiteľka Sokolová? Samozrejme, že sme jej nedali výber z možností, nech sa potrápi! 

1.Chýbanie.  2.  Cukríky.  3. Klobúk.  4. Strukovina.  5.Vlastník, majiteľ. 6. Ten, čo porušuje zákon.  7.Jedlo.  

8.Zubár. 

Pripravili: D. Švorcová, O. Kozych  a  žiaci 3. roč. 

Spoznávame cudzie slová   -     test 
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Viete, že 28. október je deň vzniku nášho spo-

ločného štátu s Čechmi - Československej re-

publiky? A v tento deň si pripomíname aj na-

rodenie Ľudovíta Štúra – tvorcu nášho spisov-

ného jazyka. Žiaci ôsmeho ročníka si o ňom 

pripravili pekné práce. 
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SLADKÁ OTÁZKA          

 

Milí žiaci  (a možno aj učitelia a iní pracovníci školy)! 

Potrápte svoje mozgové závity a zapojte sa do našej súťaže. Zodpovedzte súťaž-

nú úlohu a vyhrajte SLADKÚ odmenu.  

AKO SA ZAPOJIŤ?    Na lístok napíš svoje celé meno, triedu a správnu odpoveď.  

Čitateľne, samozrejme!  (Pravopisné chyby nebudeme hodnotiť.) Hlasovať môžeš 

len raz. 

Lístok odovzdaj svojej učiteľke alebo vychovávateľke. Môžete svoje správne odpo-

vede posielať aj elektronicky na  adresu casopisstvorka@gmail.com alebo pro-

stredníctvom správy cez EduPage p. Čárskej – uveďte svoje celé meno 

a priezvisko, triedu a správnu odpoveď.  

VÝSLEDKY?  Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorý získa 

sladkú odmenu. Výsledky sa dozviete v nasledujúcom čísla nášho časopisu. 

 

 Veľa šťastia!           

Súťažná otázka 

mailto:casopisstvorka@gmail.com
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Galéria jesenných prác žiakov 
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  Autor:  Denisa Macháčová 

Zabavte sa ... 

„Múdrosti“ zo žiackych odpovedí a písomiek 

Ježko má telo pokryté ihlicami. 

Ľudovít Štúr uzákonil spisovnú slovenčinu na základe maďarči-

ny. 

Automobil je mobil, čo používa môj oco v aute. 

Učiteľka: Čo sa ťaží v Kazachstane? Žiak: Zemiaky? 

Slová tvoríme predponami a záponami. 

Ježiš sa narodil v Biblii. 

Moja mama kontroluje známky v elektrickej žiackej knižke. 
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VESELÝ   PRÍBEH 

 

   Autor:  Martin Repa 

Rodičia si idú zobrať dieťa do škôlky. Slniečko hreje a 

deti sedia na pieskovisku s mobilnými telefónmi. Ro-

dičia sa pýtajú pani učiteľky: 

- Pani učiteľka, nebojíte sa, že sa vám deti stratia? 

- Nie, prečo? Wifi signál je iba na pieskovisku. 


