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ZŠ HOLUBYHO, PIEŠŤANY 



 

Milí čitatelia, 

sme radi, že opäť vychádza nové číslo škol-

ského časopisu.  Všetkým žiakom želáme 

úspešný školský rok. 

Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí 

podporili náš časopis svojím príspevkom, kres-

bou alebo inou prácou. Vďaka vám sme získali 

v šk. roku 2021/2022 II. miesto v súťaži 

školských časopisov v Piešťanoch. 

 

SÚŤAŽ SLADKÁ OTÁZKA 

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

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

vzdaj svojej učiteľke alebo vychovávateľke alebo vhoď do škatule vedľa zborovne na I. stup-

ni. Odpovedzte do 15. 12. 2022. Môžete svoje správne odpovede posielať aj elektronicky na 

adresu casopisstvorka@gmail.com alebo prostredníctvom správy cez EduPage p. Čárskej – 

uveďte svoje celé meno a priezvisko, triedu a správnu odpoveď.  

VÝSLEDKY? Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorý získa sladkú odme-

nu. Výsledky sa dozviete v nasledujúcom čísla nášho časopisu.  

Súťažná otázka: Koľko štvorcov je na obrázku? 

 



 

Jeseň - krásna pieseň, 

hýriaca  farbami 

ako skladba notami. 

Popretkávaná nitkami,  

farebnými vláknami.  

Zber gaštanov deti láka, 

môžu stavať snehuliaka. 

A keď vonku riadne fúka, 

šarkan sa nám priam ponúka. 

Šarkany sú pekné všetky,  

pokrikujú všetky dietky.  

Či už vyhrá ten či onen, 

radosti je každý hoden. 

Halloween sa nám už blíži, 

slniečko sa k zemi níži.  

Svetielka do tekvíc vložiť,  

atmosféru riadne užiť. 

Strašidlá majú tú moc,  

vystrájajú celú noc.  

Letný čas sa rýchlo zmení, 

ostaneme pomýlení.  

Dni sa budú skracovať,      

my môžeme dlhšie spať. 

Jeseň u mňa patrí k tým,  

k tým obdobiam najkrajším.  

N. Beňová, 8. A   

Ilustrácia: Dominika Hromadová, 8.A 

JESEŇ 



Piešťany — mesto snov 

Keď je jeseň, je najlepšie byť  v Piešťanoch. Môžeš kŕmiť labute 

alebo zbierať gaštany, alebo sa len tak ohadzovať suchým pestro-

farebným lístím v parku. V Piešťanoch je na jeseň krásne. Je to 

naozaj mesto snov. Keď idem zo školy, prechádzam krásnou ulicou, 

ktorá je vysadená stromami. Všade je zlatisté lístie. Piešťany majú 

radi aj turisti, lebo tu máme kú-

pele. Sú preslávené kúpeľnou 

liečbou. Známa je aj socha barlo-

lámača . Hovorí sa , že mal zlo-

menú nohu a prišiel do Piešťan, 

šiel do liečivého bahna a noha 

bola zrazu ako nová. V Piešťa-

noch je všetko super. Až na tie 

cesty — tie sú ako za trest. Ale 

aj tak platí: Všade dobre doma 

najlepšie. 

 

G. Brišková, 3.A 



Naša škola 

Je tu prvý september, 
rýchlo školskú tašku ber. 
Do školy sa ponáhľaj, 
veď učiť sa je zábava. 
 
Počúvajte deti dobre, 
čo sa v škole naučíte, 
to v živote uplatníte. 
Učiť sa je potreba, 
je to veľká zábava. 
 
Ihrisko my nové máme, 
futbal s loptou na ňom hráme. 
Kamarátov nových nájdeš, 
keď do školy našej prídeš. 

 

M. Mišenčíková, V. Frankovičová, 3.A 

ŠARKAN 
 
Po oblohe šarkan letí, 
chytajte ho, milé deti! 
Chyťte toho šarkana, 
nech je veľká zábava. 
 
Silný vietor vonku fúka, 
Na hlavu dám teplú čiapku, 
obujem si gumáky,  
môžem skočiť do mláky. 
 
Dedko hrabe lístie, 
nech je pole čisté. 
Babka zbiera gaštany, 
potom koláč urobí. 
 
T. Bedečová, V. Steinsdorferová, 3.A 

 



 

 

Tam na nás striehla, 

ani sa nepohla. 

 

Celá pekne svietila, 

tichučko si sedela. 

 

Škaredo sa škerila, 

deti všetky strašila. 

 

Sviečka v nej už dohárala, 

s atmosférou odchádzala. 
 

Natália Beňová,  8.A. 

lustrácia:  Poturnajová L. 

 

 

Vyrezávanie tekvíc je spojené s legendou o zlom Jackovi. Hovorí sa, že 

Jack bol taký zlý, že ho nechcelo nebo ani peklo. Čert mu dal na cestu uhlíky, 

aby si mohol svietiť na ceste späť medzi živých. 

Nemal si ich kam dať, tak si vydlabal repu a do nej ich dal. Túto legen-

du si zobrali so sebou Íri aj 

do Spojených štátov, kam 

emigrovali vo viacerých vl-

nách.  

V Amerike začali vy-

dlabávať tekvicu, pretože je 

lepšia ako zemiaky alebo 

repa. Odtiaľ sa zvyk dostal 

naspäť do Európy.  

Ilustrácia: L. Semrič 



ROBOT IQ 2022 
Dňa 20. 10. 2022 sa žiaci 8.A 

(Alex Bartovic, Andrej Bolerázsky) 

spolu s p. učiteľom Jankechom zú-

častnili súťaže Robot IQ 2022 vo fab-

rike Porsche v Hornej Strede.  

Ich úlohou bolo zostaviť robo-

tické rameno pomocou súčiastok, 

ktoré boli vytlačené 3D tlačiarňou. 

Skončili s 34 bodmi (čo bolo približne 

4. miesto). Súťaž bola usporiadaná 

vďaka spolupráci SPŠ Myjava a Po-

rsche Horná Streda.  

Súťažiaci dostali aj občerstve-

nie, ktorého súčasťou boli aj 

“fanfárové” pagáčiky.  

 



Štúdium v zahraničí 

V dnešnej dobe máme jednu obrovskú výhodu a tou je, štúdium jazykov v 
zahraničí. Keďže mnoho žiakov nebaví len 
sedieť v laviciach a učiť sa jazyk z učebníc, 
je tu možnosť vycestovať .  

Aj ja som tento rok  vycestovala do 
Anglicka do Cambridge. Bola som tam na  
dvojtýždňovom jazykovom pobyte. 
A musím povedať, že po tejto skúsenosti 
sa na učenie jazyka (angličtiny) pozerám 
úplne inak. 

                            
Nie je to o tom, že sa idete 
učiť jazyk a budete sedieť 
v triede a robiť cvičenia 
z učebníc len 10 000 kilo-
metrov od vášho domu. 
Tam sme mali školu ako zá-
bavu. Chodili sme do rôz-
nych múzeí, parkov, mesta 
a učili sme sa angličtinu vy-
užívať flexibilne a efektívne. 

Samozrejme, na hodinách sme sa učili, ale bolo to prezentované formou relaxu 
a nie tlaku či stresu. Môj deň vyzeral  takto:  ráno, keď som sa ráno zobudila, na-
sledovali raňajky, potom do školy, na obed, na aktivitu a späť na večeru, a potom 
večerný program. Ak sme nemali náladu  na aktivitu, nikto nás nenútil. Ja som mi-
lovala aktivity, pretože to bolo vždy niečo nové. Aktivity boli typu: „punting“- ty-
pické anglické člnkovanie, spoznávanie mesta, športy v parkoch,... vždy tie aktivity 
boli aj edukatívne zamerané. Taktiež aj večerné programy sme mali „welcome par-
ty“- uvítaciu párty a bola aj „karaoke night“ a mnoho ďalších.  

   
Závisí to aj od toho, či tam idete na 

„dovolenku“ alebo naozaj študovať. Ja som si vybra-
la základný kurz a ten mi najviac vyhovoval, pretože 
som mala všetko vyvážené. Veľký benefit je, že 
o všetkom rozhodujete vy, naozaj, že je to na dobro-
voľnej báze a hlavne na vás. Môj osobný názor je, že 
mi to veľmi pomohlo a nakoplo ma to do budúcnosti 
a určite tak inšpirovalo k ďalším krokom, čo sa týka 
štúdia angličtiny v zahraničí.  



Nemusíte sa báť, že by ste sa nenajedli alebo nudili, každý druhý deň sme 
mali „Cold Food“ vo význame „Street Food“. Taktiež cez víkendy boli organizova-
né výlety. Ja som šla do Thorpe Park (zábavný park). Bolo to úžasné a určite by 
som neváhala ísť znovu. Ak niekto mal nejaký problém boli tam všade animátori 
a všetko sa dalo dohodnúť, vybaviť alebo vyriešiť.  

  
 
Taktiež, čo je veľká výhoda je, že keď idete do kampusu, tak ste tam 

s tými študentmi stále, či v škole, na obede alebo na aktivite, automaticky sa už 
medzi vami začnú budovať priateľstvá. Ja som doteraz s nimi v kontakte a už 
premýšľame nad ďalšími pobytmi v zahraničí.    

   
 Katka Sandtnerová, 9.A 



Trampoty na dovolenke 

 
Cez letné prázdniny sme išli lietadlom na ostrov Karpathos v Grécku. Bývali sme 

v apartmáne a mali sme svoj vlastný bazén. 

Raz sa však stalo, že sme odišli na obed do 

reštaurácie. A potom sme sa vrátili naspäť do vily. 

Tatino si však v  reštaurácii zabudol peňaženku. Čo 

teraz!?  Všetci sme boli zdesení.  Tatino mal 

v peňaženke všetky doklady a veľa peňazí. Skúšali 

sme volať do reštaurácie. Nikto nezdvíhal. Boli sme 

veľmi nervózni. Tatino skúšal znovu a znovu volať. 

Nakoniec to niekto zdvihol. Boli sme šťastní. 

V peňaženke bolo všetko, nič nechýbalo. Tatino po ňu išiel a my s maminou sme zatiaľ čakali 

vo vile. 

Dovolenka ďalej pokračovala nie bez ďalších problémov. Raz na jednej pláži fúkal 

silný vietor, bola tam studená voda v mori a silno pichal piesok do nôh.  

No aj tak to bola dobrá dovolenka. Užili sme si to, oddýchli si a budem na ňu spomí-

nať. 

      Liliana Mrázová 4.A 

ANGLICKO 

Cez letné prázdniny som navštívila Anglicko. Bývali sme v 

Londýne u maminej kamarátky. Spolu s ňou a jej deťmi, sme 

absolvovali veľa výletov. Napríklad sme išli loďou k nulté-

mu poludníku do mesta Greenwich. Nultý poludník rozdeľu-

je zemeguľu na západnú a východnú. Navštívili sme aj Natu-

ral History Museum v Londýne, kde ma vystrašil Dippy Di-

nosaurus (kostra diplodoka). Dozvedeli sme sa tam aj veľa 

iných zaujímavých vecí o zvieratách a prírode, napríklad 

nám ukázali ako vyzerá zemetrasenie. Okrem toho sme sa 

vybrali aj na dovolenkový ostrov Wight. Spali sme  tam v 

luxusnom karavane, pri ktorom sme mali bazén a ihrisko. na 

ostrove sme toho veľa zažili. Išli sme sa pozrieť člnom na 

Needles— biele skaly v tvare ihiel.. Kúpali sme sa aj v mori 

a  navštívili sme aj magický park Shanklin Chine. Ku koncu 

dovolenky som si užila skákanie v jump aréne, shopingova-

nie a návštevu v Buckinghamskom paláci — sídle anglické-

ho panovníka. Bola to veľmi zaujímavá dovolenka s mnoho zážitkami. 

V. Kropajová, 4.A 



Minecrafťák 

Objavím sa v MINECRAFT svete. 

Vyťažil som drevo, viete? 

Potom som šiel ťažiť kameň 

a vyliezol som na kmeň. 

Kejfka to je diera bane.  

Diamanty - poďme na ne! 

Vyťažil som za dve hrste, 

brnenie mi ihneď noste! 

Obsidian to je blok, 

do NEDERU už len krok! 

Teleportujem sa hneď, 

skok mi umožní dostať sa 
späť. 

Plno svetov to je moje, 

vykraftím si ešte mnohé. 

Dnes už bolo toho dosť, 

zajtra postavím si most! 

Slime rancher 2 

Jedna z najobľúbenejších hier roka 2022 

 

Hlavnou postavou je človek bez mena. Jeho úlohou je chytať slimov (preklad: sliz).  

Začnete  v základni, kde nájdete prvého slima—pink slima.    

 

Vašim cieľom, je ho chytiť a dať do ohrady. Použite na to špeciálnu zbraň tzv. vysávač 
(vactpack).  

    

 

Následne ho nakŕmite (ovocím, mäsom) a ako odmenu dostanete drahokam. 

Drahokamy môžete aj predávať a zarábať mince. Každý drahokam má inú hodnotu najviac do-
stanete za zlatý drahokam . 

 

 

Cieľom hry je zväčšovať ohrady, vylepšovať si vybavenie (portály, jetpack), zbierať ostatných 
slimov a materiál na výrobu. Slimovia sú rôznej farby každý potrebuje inú stravu.  

Slimov môžete aj kombinovať a tým vytvárať nových.  

Táto hra je vytvorená čisto ako single player—pre jedného hráča a má dobrý grafický dizajn - je 
veľmi pestrofarebná. 

 

N. Borik, Š. Kováč, 3. B 

Matej Hudák, 4.A 



GALÉRIA JESENNÝCH PRÁC 
 

práce žiakov I. a II. stupňa 



 

Našich prvákov navštívil pán primátor —  v 

tomto školskom roku sme privítali 76 nových 

prvákov. 

Našu školu navštívili sokoliari. 

Jesenné dni žiaci využili na cyklovýlety. 

Zo života školy 

5. september—odštartovali sme nový škol-

ský rok, našu školu navštevuje 389 žiakov. 

Jesenné dni 

spestrila 

súťaž Tek-

vicové stra-

šidielka. 

Žiaci 3.—5. ročníka nás reprezentovali na 

atletickej súťaži Moravianska Venuša. 

26.10. boli prváci pasovaní za žiakov našej 

školy. 



 


