
1 

 

                ZŠ  BERNOLÁKOVA ŠURANY 
     

KRÁSNE A VESELÉ   VIANOČNÉ SVIATKY VÁM   PRAJE VAŠA BERNOLÁČKA 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

     Školský časopis      MY 
                                                                                                           

                                                                          1. číslo 

 

 
 

Školský rok: 2022/2023  

Školský časopis je publikovaný žiakmi – členmi Novinárskeho krúžku 

Zodpovedná učiteľka: Mgr. Eva Čviriková 

 
 

 



1 

 

              ZŠ  BERNOLÁKOVA ŠURANY 

 Jeseň v ŠKD 

 

Na Deň úsmevu deti maľovali svojich 

usmiatych spolužiakov a rozprávali sa  o 

tom ako sa máme k sebe slušne správať. 

 Knižný workshop pre malých čitateľov  

 

Netradičnú hodinu pre našich 

druhákov  zorganizovali  študentky 

žurnalistiky filozofickej fakulty UKF 

v Nitre. 

 Našim starkým 

 

Pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším si žiaci prvého stupňa 

pripravili kultúrny program plný 

piesní, básní a skladieb, ktoré vtisli do 

očí starým rodičom slzičky. 

DRUŽINA 1. STUPEŇ ZŠ ŠPORTOVÁ HALA 

 

VIANOCE 

     2022 

 

KRÁSNE SVIATKY 

 

Šťastné a veselé vianočné sviatky, veľa darčekov pod stromčekom praje Bernoláčka .  

   

Obdarujte osamelých seniorov 

vo vašom okolí. 
 

Potešte ich drobným darčekom, 

perníkovým srdiečkom. 
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Pásmo ľudových zvykov a povier našich žiačok Na zelinky 

     Hudba a spev detského dychového orchestra Rosička  

  

NAŠE ÚSPEŠNÉ PROJEKTY  

Realizované 

s finančnou 

podporou 

NSK 

TAK POĎ A TANCUJ,  SPIEVAJ, HRAJ ! 

 
Sviatočné dni sú súčasťou našej kultúry už odpradávna. Často však ale prehliadame 

tradičné sviatky našich predkov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Tieto sviatky sa 

predovšetkým týkajú oslavy úrody, ročných období, prírody. Je preto veľmi dôležité, aby sme 

aj v našich deťoch podnecovali a udržiavali lásku k tradíciám.  

   Keď sa na chodbe našej školy objavilo nové pódium, ktoré bolo zrealizované 

s finančnou podporou NSK už nič nebránilo tomu, aby sme i u nás, v škole, vytvorili 

atmosféru tradičných sviatkov našich predkov formou folklórneho mini – festivalu, Rok na 

dedine – leto.  Piatok, 30.september, sa tak stal dňom, kedy našu školu 

ovládol folklór. Z novovybudovaného pódia zaznel spev a tanec. 

   Žiačky 5. až 9.ročníka pod vedením p. uč. Takáčovej si pre svojich spolužiakov pripravili 

program pod názvom Na zelinky, o typických ľudových zvykoch a poverách, s ktorými sa naši 

predkovia mohli stretnúť v lete na dedine. 

  Dozvedeli sme sa o čarovných zvykoch viažucich sa so slávením letného slnovratu, na sv. 

Jána. Dievčatá zatancovali, zaspievali piesne, napr. Pod horou ovos drobný, zhrabali obilie do 

snopov, poďakovali dožinkovým vencom za dobrú úrodu, oslávili koniec žatvy. Veď dožinky 

patrili k najvýznamnejším slávnostiam v roku a trvali od augusta až do konca septembra.  
                                Tam, kde je spev a tanec nemôže chýbať ani dychovka. A nám prišiel zahrať detský dychový orchester              

                            Rosička z Bánova pri ZUŠ Šurany pod vedením p. Jozefa Kozára. 

                            Na Kráľovej holi, Čie sú to kone, Po nábreží koník beží a iné piesne zahrali a zaspievali našim žiakom          

                            ich rovesníci zo základných i stredných škôl. 
           Každý rok sa naša škola úspešne zapája do projektov v oblasti kultúry a športu realizovaných s finančnou podporou NSK 

 

Tento školský rok sme podali projekt v oblasti kultúry    

                                na nákup kostýmov a opony.    

Takže sa môžete tešiť na divadelnú hru 

VYMENENÁ PRINCEZNÁ. 

 

V zdravom tele zdravý duch 
Aj tento rok sme sa zapojili do projektu v oblasti športu pod 

názvom V zdravom tele zdravý duch a boli sme úspešní. 

S finančnou podporou NSK sa nám podarilo zakúpiť 

švédsku debnu, kladinu a lavičku., ktoré využijeme na hodinách 

telesnej výchovy, ale aj pri rôznych športových aktivitách ako 

DOD, športové hry, či krúžky.  

Žiaci boli nadšení z nového náradia a hneď si ho otestovali.    

 

 

  Športová hala                                            Telesna výchova 
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NAŠI ÚSPEŠNÍ ŽIACI 
 

Predmetové olympiády a súťaže sa 
v novom školskom roku 2022/2023 pomaly 
rozbiehajú. 

Dňa 10.novembra 2022 sa v Nových 
Zámkoch konal 15.ročník okresného kola 
Olympiády zo slovenského jazyka 
a literatúry, kategória C, v ktorom našu 
školu po   úspešnom školskom kole 
reprezentovala žiacka 9.A triedy Senja 
TRUNGELOVÁ. 

Svoje vedomosti a zručnosti 
z materinského jazyka a literatúry si tak 
mohla, po dlhšej dobe opäť prezenčne, 

overiť v silnej konkurencii  najlepších žiakov 
novozámockého okresu. Sme radi, že 
medzi dvanástimi úspešnými riešiteľmi 
z dvadsiatich troch prihlásených škôl sa 

objavilo i meno našej žiačky.  
 

Srdečne blahoželáme, ďakujeme za 
úspešnú reprezentáciu a prajeme mnoho 

ďalších úspechov. 

 

Olympiáda nebola jej jedinou aktivitou. 

Pripravuje sa na recitačnú súťaž Hviezdoslavov 

Kubín či biologickú olympiádu – zoológia. 

 

 

                         NABUDÚCE  : 
              NAŠE HÁDZANÁRKY 
 

 

ČO NOVÉHO V ŠKOLE ? 

Interwiev so Senjou : 

 

Koľko máš rokov ? 

Štrnásť a už deväť rokov 

robím vo voľnom čase 

karate. 

Osem rokov som robila 

goju ryu a teraz som začala 

robiť shito ryu. 

 

Akú súťažnú disciplínu 

robíš ? 

Súťažne robím kata 

a kobudo. 

 

Čo vlastne zobrazujú 

opasky ? 

Opasky v karate zobrazujú 

technickú vyspelosť 

karatistu. V každom štýle 

majú opasky iné poradie. 

 

Ako sa nazýva technický 

stupeň ? 

Technický stupeň sa 

nazýva dan a kyu. 

 

Aký opasok máš ty, teda 

technický stupeň ? 

Mám hnedý opasok čiže 

prvé kyu, získala som ho po 

deviatych rokoch. 

 

 

 

 

Chodíš na súťaže aj do 

zahraničia ? 

Áno, bola som v Maďarsku, 

Poľsku, Rumunsku i Taliansku. 

 

Aký bol tvôj najväčší 

úspech ? 

Za najdôležitejší úspech 

v karate považujem zlatú 

medailu z ME v Rumunsku 

 v r. 2019. 

 

Tvoj športový vzor ? 

Rika Usami . 

 

 

5 otázok o inom ako o 

karate: 

Obľúbená farba ? 

Čierna. 

Obľúbené jedlo ? 

Bryndzové halušky. 

Aké domáce zvieratko by si 

chcela mať ? 

Mini prasiatko. 

Šport, na ktorý ťa nikto 

neprehovorí, aby si ho aspoň 

vyskúšala ? 

Hádzaná. 

A ktorý šport sleduješ 

najradšej ? 

MMA. 

 

Bibiana Šumová, IX.A 

 

Adresa: A. Slávku 8,Šurany 
Štát: Slovensko 
Telefón: +421905294178 
Číslo účtu: SK4009000000005121566206 
E-mail: zatulanelabky@gmail.com 

 

    Pomôžme tým, ktorí si sami pomôcť nevedia 

 

OZ Zatúlané labky 

ŠURANY 
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VÝSTAVY A SÚŤAŽE  
Šuriansky jarmok na našej škole 
V piatok, 23.septembra si naši starší žiaci pripravili pre svojich spolužiakov ukážky remesiel. Včelári pod vedením p. 

učiteľa Klimenta vyrábali  sviečky, rámčeky i vtáčiu búdku. Mohli si vyskúšať základy pletenia košíkov z prútia. 

V spolupráci so Strednou školou gastronómie a služieb v Šuranoch si veľkí aj malí vyskúšali zdobenie medovníčkov na 

rôzne príležitosti. Vyrezávanie do zeleniny a ovocia, carving , ktoré vyžaduje trpezlivosť a presnosť bolo veľkým lákadlom 

pre všetkých. 

Zároveň si žiaci pripravili výstavu ovocia a zeleniny na chodbe hlavnej budovy školy, ktorú si mohli prezrieť všetci žiaci, 

učitelia aj zamestnanci školy. 

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie, najväčšie alebo najmenšie, 

no netradičné kusy ovocia či zeleniny 

OCENENÍ  ŽIACI : 

  1. M. a F. Hlavačkoví, 2. Marek Letko 7.a, 3. Tobias Hlavatý 8.a, Adam Sepeši 8.b, D., L. a S. Majerčíkoví 
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Uskutočnila sa beseda 

s klientmi Resocializačného 

strediska Nový svet, OZ 

NELEGÁL. 

Dňa 18.novembra   

sa žiaci druhého stupňa 

zúčastnili  

Aktivít s protidrogovou 

tematikou. 

Žiaci si mohli vyskúšať svoje 

znalosti zo zdravotnej prípravy 

a pozrieť filmy zamerané na 

problematiku drogových 

závislostí. 

   DO VÝTVARNEJ  SÚŤAŽE  V TVORBE  PLAGÁTU  NA TÉMU  STOP  DROGÁM  SA  ZAPOJILI : 

Ela Demeterová 

Laura Majerčíková 

Michaela Mojcherová 

 

Adela Rampašeková 

Denisa Majerčíková 

Majka 

 

Oliver Novák 

Matúš Krojer 

 

Karolína Valovičová 

Lusy Švecová 

 

Lea Szaboóvá 

Lilien Ivanová 

   

 

 

 

 

 

 

Vanesa  

Noipaverová 

Viktória    

Pištejová 

 

 

Alžbeta   

Čviriková 

Anna  

Kajanová 

 

 

 

  Čo myslíte, 

ktoré diela by 

    mali byť 

   ocenené ? 
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St. Nicholas´ Day 
 

 

On the evening of December 6th, St. 

Nicholas comes to our homes and 

brings some fruit and chocolates to all 

good children. 
 

St. Nicholas lived in the town of Myra 

in Turkey about 1200 years ago. He was a 

very kind person. He helped poor people 

and gave them food. 

 

 

The children cannot wait to meet St. Nicholas in our school this year. They are 

going to sing the songs for him and recitate the poems. 

 

 

 

Christmas in Great Britain and the USA 
 

 

 

In all Christian countries 

Christmas is the most popular 

holiday of the year. 

 

 People decorate streets, 

shop windows, their houses and 

gardens with small twinkling 

bulbs. Families decorate 

Christmas trees with candles, 

bows, stars, nuts and sweets.    

 

They sing Christmas carols and send Christmas cards to their friends. 

Children hang stockings near their beds and believe that Father Christmas or 

Santa Claus comes down the chimney with presents for them. 

The most important day is 25th December, Christmas Day. People remember the 

birth of Jesus. 

The English and Americans open their presents in the morning and for Christmas 

lunch they have roast turkey, potatoes, vegetables and Christmas pudding, a special 

cake with nuts and fruit. 
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Christmas in Slovakia 
 

 

In the Slovak Republic, Christmas Eve - the 24th December, is more popular. Children 

believe that Baby Jesus brings the Christmas tree and all the presents. They open the presents 

in the evening. Slovak Christmas dinner is fried carp and potato salad. Women bake a lof of 

Christmas cakes and gingerbread biscuits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Christmas Carol is very popular in the USA … 

 
Dashing through the snow 

In a one-horse open sleigh                                         Jingle Bells 

Over the fields we go 

Laughing all the way 

Bells on bobtails ring 

Making spirits bright 

What fun it is to ride and sing 

A sleighing song tonight 

 

/:Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh:/ 

 

Now the ground is white 

Go it while you're young 

Take the girls tonight 

Sing this sleighing song 

Get a bobtailed bay 

Two forty for his speed  

Then hitch him to an open sleigh 

And you will take the lead 
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X-MAS FILL IN 

 
 

M  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  S  -  a plant with white small berries that grows on 

trees and is used as a Christmas decoration. 

 

 

Vianoce    C                                    M 

Cukrovinky                                                              E  S   

Šišky                                                           E 

Darčeky                    P                                             S 

Zemiakový šalát                                              L     A  D 

Stojan                                                         D          R 

Zdobiť                      D                               A     

Mašľa                                                              O 

Smrek                                                         C 

Borovica                                                                  N 

Borovice (mn.č.)                                         S 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha školského časopisu  MY v anglickom jazyku                      

1.číslo 
 

Zodpovední: Mgr. A. Paulišinová, Mgr. N. Strelingerová 
 

 
 

 

 


