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Editoriáááááál 
 
 
 

 

Už je to tu zas.  Začal sa nový školský rok. Čakajú nás písomky, projekty, diktáty, poznámky, ale 

aj zábava, spolužiaci, školské výlety a súťaže. 

Takmer každý školák je už zvyknutý na to, že koncom prázdnin nám veľa dospelých položí otázku: 

,,Tešíš sa do školy?“ Obvykle sa deti netešia. Niektorí sa chytajú za hlavu, iní prevracajú očami, 

vzdychajú, ďalší sú zhrození pri pomyslení na všetky tie písomky, a niektorí sú otrávení a na školu sa 

im nechce ani len pomyslieť - najradšej by mali ešte prázdniny, užívali si dovolenku pri mori, výlety, 

alebo len tak vylihovali. Sú tu však aj takí, ktorí sa do školy tešia. A naozaj je lepšie užívať si školu ako 

chodiť do práce a rozmýšľať, z čoho zaplatíme účet za elektrinu. Určite je lepšie strpieť niekoľko 

písomiek, napísať si zopár 

diktátov a naučiť sa 

poznámky. Potom si 

môžeme užívať víkend, 

prázdniny alebo zábavu 

s kamarátmi. Preto si treba 

vážiť, že môžeme chodiť do 

školy a teraz nemusíme 

riešiť také veci ako naši 

rodičia. Teraz sa už môžeme tešiť na tohtoročné udalosti a nové školské zážitky. 

Je tu január! Ani sme sa nenazdali, už tu máme polrok.  

Január všetko pokrýva svojou snehobielou perinou a jazerá sa menia na ľadové zrkadlá. Čaká nás 

vysvedčenie, takže polročné písomky, skúšania, projekty.......aaaaa.    

Hoci je to chaotické obdobie, mám ho rada.  Veľa šťastia.  
 
 
                                                              Niki Macangová 
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Privítanie prváčikov........................... 

 

Deň, kedy sa z dieťaťa stane žiak, je pre všetkých vážna zmena – rodičov, pedagógov, celej 

spoločnosti, no najmä samotných prváčikov. Hoci sa na to všetci pripravovali, každodenná 

práca v škole preverí, ako je ktorý žiak súci. 

Imatrikulovanie je prvé ocenenie výsledkov, ktoré dosiahli žiaci za dva mesiace. Vychutnať si 

túto slávnostnú chvíľu prišli spoločne žiaci a ich najbližší dňa 22. 11. 2018 v Kultúrnom dome 

v Rovinke. 

 

Na našej škole bolo imatrikulovaných 55 prvákov. Najprv však museli dokázať, že si to 

zaslúžia. Všetci sa prišli na scénu predstaviť na známu pieseň. Potom každá trieda vystúpila 

s programom zostaveným z básní, piesní a tancoov. V záverečnej časti pani riaditeľka 

odovzdala žiakov medaily a pamätné imatrikulačné listy. Žiaci sa rozlúčili s obecenstvom 

piesňou „My sme super deti“. 

 

                                                                                               redaktori 
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Odpovedať príde.............................. 
 

To ticho, ktoré zavládne v triede pri vyslovení tejto otázky. Poznáte to, však?  V prípade, že 

sme sa učili, naša ruka vystrelí až do nebeských výšin, však výborné známky sa radi usadia 

v žiackej knižke. Horšie to je, keď sme sa neučili na danú hodinu. Človek vtedy tŕpne či 

započuje svoje meno alebo nie. A preto sme sa rozhodli, že si to trošku vymeníme aspoň na 

chvíľu. Do horúceho kresla sme si posadili chemikárov, p. uč. Kocúrkovú a p. uč. Šabíka, 

a položili im pár otázok práve z chémie. Naše otázky boli síce ťažšie, tak sa poďme pozrieť, 

ako sa im darilo.  

1. Z akých 

chemických prvkov 

sa skladá molekula 

etanolu? 

Odpoveď: Z vodíka, kyslíka 

a uhlíka. 

2. Poznáme tri 

skupenstvá, no je aj 

štvrté, aké? 

Odpoveď: Plazma.  

3. Čím sa vyznačujú tzv. organické zlúčeniny? 

Odpoveď: Vždy obsahuje jeden alebo viac atómov uhlíka. 

4. Aká liehovina sa vyrába z ryže? 

Odpoveď: Arak. 

5. Čo by bolo teoreticky potrebné na to, aby sme z olova spravili zlato? 

Odpoveď: Museli by sme znížiť počet protónov v atómoch olova. 

Tak sa poďme pozrieť ako sa im darilo.  

 

Pani učiteľka Kocúrková 

1. Z akých chemických prvkov sa skladá molekula etanolu? 

Pani učiteľka hneď vedela odpoveď: ,,Uhlík, vodík, kyslík.“ Hneď na to nám začala diktovať 

aj vzorec: ,,C2H5OH.“ 

2. Poznáme tri skupenstvá, no je aj štvrté, aké? 

Najprv pani učiteľka začala rozmýšľať: ,,Mmm...to sú nejaké koloidné roztoky... Vzápätí 

okamžite prišla na správnu odpoveď: ,,Plazma!“ 

3. Čím sa vyznačujú tzv. organické zlúčeniny? 
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,,No, tam je stavebný pilier uhlík.“- odpovedala zase správne pani učiteľka.“ 

4. Aká liehovina sa vyrába z ryže?  

Pani učiteľka zaváhala: ,,Noo...liehovina z ryže..,to je..to pijú také v Japonsku, volá sa to 

Saké.“ Toto je jediná otázka, v ktorej sa pani učiteľka úplne netrafila. Prezradili sme jej, že 

správna odpoveď je Arak. 

5. Čo by bolo teoreticky potrebné na to, aby sme z olova spravili zlato? 

Pani učiteľka sa zamyslela: ,,Hmm...tam by museli...nejaké mikročastice – takže odobrať cca 

tri protóny, teoreticky by z toho vzniklo zlato...“- prišla pani učiteľka opäť na správnu 

odpoveď. 

Až na jednu otázku pani učiteľka vo všetkých vynikala a ukázala, že je nabitá vedomosťami. 

 

Tie isté otázky sme sa pýtali aj pána 

učiteľa Šabíka. 

1. Z akých chemických 

prvkov sa skladá molekula 

etanolu? 

,,Etanolu? Uhlík, vodík a kyslík“- 

odpovedal pán učiteľ správne. 

2. Poznáme tri skupenstvá, 

no je aj štvrté, aké? 

Aj na túto otázku pán učiteľ poznal odpoveď: ,,No, poznáme plynné, pevné, tuhé,...to je 

fyzikálna chémia – plazma!“ 

3. Čím sa vyznačujú tzv. organické zlúčeniny? 

Pán učiteľ zase odpovedal správne: ,,Tam je základom uhlík.“ 

4. Aká liehovina sa vyrába z ryže? 

,,Toto viem! Arak!“- prekvapivo aj na túto ťažkú otázku poznal odpoveď. 

5. Čo by bolo teoreticky potrebné na to, aby sme z olova spravili zlato? 

Pán učiteľ začal rozmýšľať nad počtom protónov a umiestnení olova v periodickej tabuľke. 

Nakoniec sa aj pri tejto otázke dopracoval k správnej odpovedi: ,, Kebyže odoberieme 

protóny z jadra atómu preč..., bude z toho teoreticky zlato.“ 

Pán učiteľ to skúšal aj pri ťažkých otázkach a na všetky otázky odpovedal správne. 

 

                                                   Rozhovor pripravili Niki Macangová a Lucia Ďurčeková 
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Učíme sa písať správu... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Zábava pre deti či rodičov? 
 

Bratislava (3.10.2018) - „Každému 

oslávencovi by som odporučil SWAT 

arénu v Bratislave, lebo je tam fantastická 

zábava,“ povedal to Peter Ružbacký, jeden 

z pozvaných na oslavu narodenín svojho 

kamaráta Filipa. Podľa neho sa tam dajú 

hrať najmodernejšie preteky s hračkami. 

 Filipova oslava sa konala 

začiatkom školského roka a bolo na ňu 

pozvaných 12 kamarátov. S 

najmodernejšou zábavkou sa však nehrali 

len deti, ale aj ich rodičia, ktorí sa vďaka 

tomu stali na pár hodín súčasťou dnešného 

moderného sveta detí.  
 

                                    Peťo Ružbacký 

BONAPARTE: OTEC 

KOMPÓTU 

 

Schlosshof (26.10.2018) – Desiatky až 

stovky obrovských kompótových fliaš 

naplnených zeleninou, ovocím, ale aj 

čili papričkami ohúrili všetkých 

štvrtákov zo Základnej školy Rovinka, 

keď vstúpili počas výstavy na zámku 

Schlosshof do takzvanej „kompótovej 

miestnosti.“ Ako zistili od 

sprievodkyne, pôvodcom zavárania je 

známy francúzsky vodca Napoleon 

Bonaparte. 

 Nielen túto zaujímavosť sa 

dozvedeli žiaci pri návšteve známeho 

rakúskeho zámku, ktorú absolvovali so 

svojimi pedagógmi koncom októbra. 

Schlosshof leží kúsok za hranicami 

Slovenska, neďaleko Devínskej Novej 

Vsi pri Bratislave. 
                             Niki Esler  
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Zbohom buď lipová lyžka 

Rovinka (22.11.2018) – Jedným z 

najznámejších a najobľúbenejších hitov 

medzi dospelými a tiež deťmi „Zbohom 

buď lipová líška“ vyvrcholila veľká zábava 

na výchovnom koncerte „Potulky po 

Slovensku“. Konal sa v druhej polovici 

novembra v Kultúrnom dome v Rovinke. 

Zábavná atmosféra však bola po celý čas. 

Zúčastnili sa ňom žiaci 1. stupňa Základnej 

školy v Rovinke. „Mohli ste tam spievať, 

lebo na plátne premietali text piesne, takže 

sme mohli spievať spolu s 

hudobníkmi,“ povedala krátko po koncerte 

veselá návštevníčka koncertu Ella. 

Žiačka 4.B ešte poznamenala, že hudobníci 

hovorili veľmi zaujímavé informácie o 

Slovensku a následne pozývali na pódium 

žiakov, ktorí navštívili vybrané miesta: 

kultúrne pamiatky, mestá, pohoria, alebo 

iné zaujímavosti Slovenska. 

Nakoniec hudobníci spolu so všetkými 

deťmi spievali, tlieskali a zabávali sa v 

spoločnom rytme. 
                                                                                                  

Ella Šebo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hamšík za našou školou 

Takmer dvojmetrového snehuliaka 

postavili žiaci 4.B. ,,Náš snehuliak 

vyzeral naozaj ako Hamšík, jeho kohút 

ho prezradil,“ povedal jeden zo štvrtákov 

Peťo Ružbacký. Ďalšou atrakciou 

v rámci snežnej hodiny telesnej výchovy 

bol hrad zo 6 obrovských gúľ, ktoré sa 

neskôr zmenili na šmýkačku, čo žiaci 

využili na šmýkanie po bruchu na snehu. 

To pripomínalo tučniakov z južného 

pólu“, poznamenala pobavená 

spolužiačka Niki Esler. Dodala, že 

dnešná snehová zábava za budovou školy 

bola možná vďaka napadnutému snehu 

a všetci žiaci by si ju radi zopakovali, 

v prípade, že Perinbaba znova nasneží. 

               Niki Esler  
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Vianočná besiedka: POTLESK PRE ŠTVRTÁKOV 

 
Školská jedáleň (18.12.2018) - Obrovskou radosťou, ale aj bolením brucha niekoľkých 

zúčastnených sa skončila školská Vianočná besiedka 2018, ktorú posledný týždeň pred 

Vianocami pripravili spoločne žiaci IV.A a IV.B. Bolenie brucha mali vraj niektorí chlapci z 

množstva zjedených vianočných pochúťok. Ale keby ho nemali, ani by to nebol ten pravý 

vianočný zážitok, zažartoval jeden zo štvrtákov Peťo Ružbacký.  

Ako ďalej povedal, pripraviť všetky vystúpenia bolo veľmi ťažké a všetkým to dalo poriadne 

zabrať. ,,Museli sme sa učiť naspamäť texty, niektorí hrali divadlo, niektorí tancovali. Neviem 

čo bolo ťažšie," zamyslel sa Peťo po skončení slávnosti. Bol trošku unavený, ale zároveň aj 

natešený. Podľa jeho slov spolužiaci urobili celý program veľmi pekne, mnohí dokonca 

vystupovali v kostýmoch. Ako dodal, on hral s dvoma kamarátmi na gitarách dve skladby: 

"Rolničky" a "Poďme bratia do Betléma".  

     Nielen deťom a ich učiteľom, ale zvlášť rodičom, ktorých bola aj tento rok úplne plná 

jedáleň, sa vianočná slávnosť veľmi páčila. Žiakov totiž odmenili za každým vystúpením 

dojatými úsmevmi a vďačným potleskom. 

     Vianočná besiedka sa každoročne koná hlavne preto, aby sa deti pripravili na Vianoce, aby 

ich vnímali ako radosť a rodinnú pohodu pri stromčeku a netešili sa len na darčeky," 

pripomenula pani učiteľka Majka Dopaterová.    

 Peťo Ružbacký  

 
Vianočná besiedka 2. B 
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Exkurzia do zámku Schloss Hof 

 

Dňa 26.10. 2018 sa žiaci 4.B a 4.A vybrali na exkurziu na Zámok Hof  v Rakúsku. Po 

nemecky sa volá Schloss Hof.  Nachádza sa neďaleko hraníc so Slovenskom nad riekou 

Morava.  Je to najväčší barokový komplex tohto typu v Európe. V areáli sa okrem zámku 

nachádza aj záhrada s fontánami, aj hospodárske 

budovy so zvieratkami, stajne a pasienky.  

Na zámku nás už čakala slovenská 

sprievodkyňa. Hneď na začiatok nás zobrala do 

tvorivej  dielne, v ktorej sme si mohli vymaľovať  

peračník alebo tašku.  To nás všetkých veľmi bavilo 

. Previedla nás celým zámkom a porozprávala  nám o dejinách zámku.  Najviac sa mi páčila 

miestnosť s obrazmi Márie Terézie a Eugena Savoyského, obaja b oli majiteľmi  zámku. 

Eugen Savoyský bol  najväčší vojvodca na konci 17. stor. a keďže bol generál  

Rakúskeho  vojska – dostal  od Habsbourgovcov  Schloss Hof  ako  dar za vynikajúce služby v 

armáde. Z hradu ho dal prestavať na krásny 

barokový zámok.  Architektom bol známy 

Johan Lucas von Hildebradt. Ďalej zámok 

vlastnila aj Mária Terézia, ktorú netreba už ani 

predstavovať. 

Z miestnosti  viedli dve chodby. Prvá, 

ktorou sme prešli, bola výstavou o jedle. Tam sme 

sa rozprávali o zdravom stravovaní. V druhej bola 

expozícia zámku ako vyzeral kedysi. Cez otvor 

v zemi sme videli aj kaplnku s oltárom. Mňa 

zaujala aj krásna prednáškové miestnosť  

s mnohými zlatými vyrezávanými barokovými 

stoličkami s červeným čalúnením.  Potom sme sa išli pozrieť do záhrady, v ktorej bolo veľa 

zvierat, napríklad: sysle, ťavy a kone. Zvieratá nás bavili na celej exkurzii asi najviac.  Bol 

síce chladný deň ale svietilo slnko, a tak sme si užili prechádzku na čerstvom vzduchu. 

Ďakujeme pani učiteľkám za peknú exkurziu..                                   Ella Šebo  
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Výlet do BIBIANY  

Dňa 25.10. 2018 sa žiaci 4.B a 4.A zúčastnili výletu do Bibiany. Bibiana je dom umenia pre 

deti v Bratislave na Panskej ulici, pri Dóme Sv. Martina. Sú tam interaktívne výstavy, napríklad 

ako teraz Izba čítania, Japonské rozprávky  a animácie Viktora Kubalu.   

V miestnosti  Viktora Kubalu sa mi páčili hlavne Puf a Muf . Páči sa mi, že Puf a Muf sú 

jednoducho nakreslení a pritom veľmi 

vtipní.   

V izbe čítania sme dostali od 

sprievodkyne hádanku a  lúštili sme 

podľa indícií a dôkazov odpoveď.  

Vzájomnou spoluprácou sme našli tú 

správnu odpoveď.  

 V ďalšej miestnosti – Japonské 

rozprávky – sme videli japonské 

rozprávky a dozvedeli sme sa, že deti 

v Japonsku sa musia naučiť až 1900 znakov, aby vedeli prečítať a napísať všetko, čo potrebujú.  

Oproti našej,  hoci aj rozšírenej 46 písmenkovej abecede,  je to neporovnateľne viac učenia. 

Rozprávky majú krásne ilustrované a dokonca tam bol návod ako sa to dá naučiť kresliť.  

Okrem Bibiany sme boli na prechádzke v Starom Meste. Pozreli sme si Dóm Sv. Martina, 

dokonca aj zvnútra s krásnymi vysokými gotickými klenbami. Videli sme aj sochy slovenských 

jazykovedcov, Bernoláka a Štúra, ale aj sochu Schőnenazi. To bola osoba, ktorá reálne žila 

v Bratislave v 20. storočí a svojím zjavom rozveseľoval ľudí v meste.Turisticky 

najfotografovanejšou sochou je však nenápadná socha čumila. Je to robotník, ktorý práve 

vylieza z kanalizácie. Ďalej sme pokračovali prehliadkou na Hlavnom námestí, ktoré je 

pôvodne stredoveké a kde sa nachádza aj Stará radnica. Dominantou tohto námestia je však 

fontána s Rolandovou sochou. Boli sme aj pri Rybnej bráne, cez ktorú pôvodne nosili rybári 

svoje úlovky z Dunaja na trh. Rybná brána už dnes nestojí, ale sú tam odkryté pôvodné základy 

brány. Ocitli sme sa na Hviezdoslavovom námestí, ktoré bolo vybudované počas vlády Márie 

Terézie a lemujú ho mestské paláce vtedajšej šľachty. Dnešné pomenovanie má podľa 

spisovateľa Pavla Országha Hviezdoslava, ktorého socha je uprostred námestia a pozerá sa na 

budovu SND (Slovenského národného divadla). Je tam aj Pálffyho palác, v ktorom dnes sídli 

VŠVÚ (Vysoká škola výtvarných umení). Výlet sa nám veľmi páčil, veľa sme videli a hlavne 

sme nesedeli v škole pri učení                                                             Ella Šebo 
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Na slovenskú a anglickú nôtu............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimná krása  

 

Zima je už pri nás,  

a mráz sadá na vás.  

Všetko bielou perinou obdarí,  

na jazere blyštivé zrkadlo vyčarí. 

 

Vietor nafukuje záveje,  

biele sú už všetky hory,  

mráz nakreslí krásne vzory, 

viac zimy nám priveje.  

                      Niki Macangová 

A big black bug bit 

a big blac dog on 

his big black nose 

I scream, you 

scream, we all 

scream for ice 

cream. 
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         Zima   

Cez zimu jazero  

poriadne zamrzlo. 

Stačí len vyjsť z domu 

a korčule dať na nohu. 

 

Mráz nám sadá na okná, 

teplý čaj nás zahreje, 

už je tu zima zas, 

vonku sú zaveje. 

Ella Šebo  
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