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Editoriáááááál 
 

Škole pomaly odzváňa a prázdniny sú už za rohom. Je to najpohodovejšie ale zároveň aj 

najvyčerpávajúcejšie obdobie školy. Vyučovanie je voľnejšie, väčšinou sa už opakuje prebraté 

učivo, ale aj  mnohé deti si na konci roka opravujú známky, zachraňujú polročnú nesústredenosť 

na výučbu, alebo sa 

jednoducho učia na 

koncoročné testy. 

A v období 

posledných dvoch 

mesiacov školy sa 

sústredenie na 

školu minimalizuje 

aj z toho dôvodu, 

že prichádzajú 

horúce dni. 

Chladnejšie dni, 

kedy sme nosili 

prechodné tenké 

bundy vystrieda 

náhly príval 

vysokých teplôt, a vtedy sa zbavujeme nielen bundy, ale aj dlhé nohavice sa menia za krátke 

a zimné oblečenie za tenšie a vzdušnejšie. 

 

 Slnko, voda, teplo, oddych, zážitky, zmrzka, šťavnaté ovocie........a ešte 

mnoho ďalšieho Vám prajeme.  Leto prichádza, užívajme si ho plnými 

dúškami.   
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Marec – mesiac knihy....................... 
 

Povinné čítanie? To znie tak trošku odstrašujúco, že? Hovorí sa, že KNIHA JE NAJLEPŠÍ 

PRIATEĽ ČLOVEKA, a tak sme sa na jednom krúžku začali rozprávať o čítaní kníh. Najskôr 

sme si napísali pár otázok a začali viesť diskusiu. Moja obľúbená literárna postava? Obľúbená 

situácia v knihe na ktorú si spomínam? Pri akej knihe som sa nevedel(a) prestať smiať? 

A spoločným rozprávaním sme si  predstavili obľúbené, zaujímavé, ale aj menej zaujímavé 

knihy, ktoré nás zaujali. Zistili sme, že knihy nás sprevádzajú po celý život. Niektoré nám 

prinášajú zábavu, iné nám ponúkajú rôzne fakty, ktoré sa kedysi odohrali alebo nám 

prostredníctvom postáv a dejových zápletiek poukazujú na spoločenskú situáciu v danom 

období. Na záver sme si povedali, aké knihy aktuálne čítame a napísali svoj názor. Čítaním kníh 

si cibríme mozgové závity! Tak DOČÍTANIA! 

  

Príhody Olivera Twista je najznámejší román od spisovateľa Charlesa Dickensa. Hlavnú 

postavu predstavuje sirota menom Oliver Twist, ktorý sa rozhodol zabojovať o lepšie 

postavenie, pretože bol ponižovaný a šikanovaný už od narodenia. Vyrastal v sirotinci, kde je 

so sirotami zle zaobchádzané. Ako sa jeho život bude vyvíjať ďalej?  

Markétka: Táto kniha sa mi veľmi páčila. Hlavná postava Oliver musí prechádzať v živote 

ťažkými skúškami. Páčilo sa mi, že niektorí ľudia ho neodcudzovali za to, že bol sirota a nemal 

peniaze, ale prijímali ho medzi seba a venovali mu pozornosť, ako keby bol členom rodiny. 

Nepáčilo sa mi, aké ťažkosti musel zažívať, ako býval častokrát ponižovaný, mlátený a hladný.  

Podľa môjho názoru, je táto kniha pre čitateľa so silnejšou povahou. Ale určite odporúčam 

prečítať.                                                                                       Markétka Šarudyová 

,,Brata musíš poslúchať“ som čítala už niekoľkokrát. Je to 

výborne a pútavo napísaná kniha. Dodo, hlavná postava, 

po odchode otca za prácou do Anglicka, ostáva doma sám 

s 3 babami – mama, frajerka Zuzka a mladšia sestra Žaba, 

o ktorú sa musí starať, aby pomohol mame. Popritom 

vznikajú rôzne humorné situácie. Táto kniha vždy dokáže 

pobaviť a zároveň je v nej pekne ukázaná súrodenecká sila 

a láska rodiny.                    Niki Macangová  
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Zem, Zem, Zemička, 

ty si naša Matička. 

Pomôžeš nám, keď je 

treba,  

urobím ti zle, bude beda.  

Ten kto robí zle, 

nech trest ho neminie. 

Slušné správanie je 

základ  

Na udržanie správnej 

harmónie.   

Lucia Ďurčeková 

         Lucka 

Ďurčeková       
 

Deň Zeme – 22. apríl.........................  
 

Každoročne si Dňom Zeme pripomíname dôležitosť starostlivosti o našu Zem. Je dôležité 

uvedomiť si, že to, ako ničíme životné prostredie, má veľký vplyv aj na nás. Tak ako sa k nej 

správame my, to nám ona vracia. Ako vraví aj jedno príslovie: ,,Aký požičaj, taký vráť.“ Naša 

Zem je plná krás. Preto by sme si mali vážiť, čo všetko nám ponúka a dbať o to, aby sme si ju 

sami neničili a starať sa o ňu. Nevyhadzovať odpadky, šetriť vodou a nepoužívať obrovské 

množstvá plastu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Na Zemi sa skvele býva, 

 kopu krás v sebe skrýva. 

Neničme ju komínmi 

a plynmi, 

prestaňme už s tými činmi.  

Naša Zem má kopu krás, 

poďakujme aspoň raz.. 

Lesy, lúka, úroda, 

to je Matka Príroda.  

                    Nikoletta 

Macangová  
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Máj – Deň matiek.............................. 

 
Presne 14. mája sa na našej škole uskutočnilo krásne podujatie určené našim najmilším a 

najdrahším mamičkám, respektíve mamám našich detí - zatiaľ stále prváčikov. V jedálni 

vyzdobenej záplavou srdiečok a kvetiniek vyvoniavali v škole pripravené zákusky a z byliniek 

vyrobené limonády. Na stoloch boli starostlivo naukladané ručne vyrobené darčeky pre 

mamičky. Do takejto slávnostnej atmosféry prišli vo veľkom očakávaní nielen oslavujúce svoj 

sviatok - mamičky, ale zvedaví boli aj oteckovia, babičky a sem tam aj dedkovia. No najviac 

sa azda tešili samotné deti, aby s nadšením mohli konečne predviesť svoje naučené umelecké 

kúsky. Pani učiteľky spolu s vychovávateľkami pripravili nielen kultúrny program, darčeky a 

občerstvenie, ale najmä živú atmosféru a radosť. Všetci sme si opäť uvedomili, aká je mama v 

živote každého z nás nenahraditeľná, drahá a aké vzácne a jedinečné sú chvíle, keď jej môžeme 

za všetko, čo nám dáva poďakovat. Veď lásky a ocenenia nie je nikdy dosť. A tento pocit a 

poznanie sme sa tohto roku snažili odovzdať našim prváčikom.  

Ďakujeme Vám naše mamy!  
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Jún – Deň detí.................................. 
 

Medzinárodný deň detí sa už tradične oslavuje 1. júna 

v mnohých štátoch. Aj naša škola sa rozhodla 

osláviť tento sviatok. Zabezpečili sme pre 

žiakov veľmi zaujímavé aktivity, dokonca sme mali 

aj praktické ukážky zo záchrany života.  

Psovodi – ukázali nám, ako sa cvičia psíky, ktoré 

zachraňujú ľudí. Mnoho detí považovalo túto 

ukážku ako to najlepšie za celý deň.  

 Hasiči – nám porozprávali o veciach v hasičkom aute. 

V niektorých prípadoch ,,malí hasiči“ mali veľa 

otázok, na čo boli hasiči veľmi ochotní odpovedať.  

Záchranári – v tomto prípade sa niektorí žiaci 

stali živou rekvizitou. 

Policajti – pre žiakov bolo 

pripravené ťahanie lanom veľké auto, 

ktoré slúži ako odťahovka. Žiaci 

sa s chuťou pustili do tejto aktivity, 

veď kto by sa nechcel pochváliť, 

že potiahol také veľké auto. :D  

Zároveň sme videli aj čln, na ktorom zachraňujú topiacich sa ľudí.  

Celý deň sme sa hravou formou učili, ako prebieha záchrana toho najcennejšieho – ľudského 

života. Ďakujeme za ochotu! 
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Geograficko-dejepisný pokec............ 

Tentokrát sme sa rozhodli položiť zopár otázok z dejepisu pánovi učiteľovi Rusinkovi a z geografie 

pánovi učiteľovi Vajdíkovi. Obaja učitelia si preskúšali svoje vedomosti a ukázali, že ich majú naozaj 

veľa . 

Pán učiteľ Rusinko 

1.Ktoré nové štáty vznikli na mape Európy po 1.svetovej vojne? 

Správna odpoveď: Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Rakúsko, Československo, Poľsko, 

Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Juhoslávia, Rumunsko a ďalšie... 

Na túto otázku pán učiteľ hneď začal odpovedať a ,,sypať štáty z rukáva“. 

P. uč. Rusinko: ,,Nové štáty? To ste si mali zobrať diktafón...Československo, Rakúsko, Maďarsko, 

Poľsko... No, ešte čo tam bolo dievčatá, viete?“ (pán učiteľ sa nás pokúšal vyskúšať, či aj my vieme 

nejako odpovedať). Potom pokračoval: ,,No tak daj tam.. Chorvátov, Rumunov, Nemcov, bolo tam 

Rusko, Turecko... bolo ich veľa.“ 

 

2.Kto vydal v roku 1860 tzv. Októbrový diplom? 

Správna odpoveď: František Jozef I. 

Aj pri tejto otázke sa do odpovedania pokúšal pán učiteľ zapojiť aj nás... 

P. uč. Rusinko: ,,Októbrový diplom? Akej národnosti bol, viete? No môže to byť len jeden. František 

Jozef I.“ 

 

Pán učiteľ Vajdík 

1.V ktorom meste sa nachádza najvyššia kostolná veža s výškou 87m? 

Správna odpoveď: Spišská Nová Ves 

P. uč. Vajdík: ,,V ktorom meste...ak myslíte Dóm svätej Alžbety tak Košice...Ale ak nie, tak ešte jedna 

veľmi vysoká je v Spišskej Novej Vsi.“ Pán učiteľ o tejto zaujímavosti vedel a na našu otázku 

odpovedal správne.  

 

2.Ktoré more je po Jadranskom mori najbližšie k Slovensku?  

Správna odpoveď: Baltské more 

P. uč. Vajdík: ,,Po Jadranskom mori...Potom je Baltské... a po ňom Severné more.“ Aj v tejto otázke 

sa pán učiteľ preukázal ako znalec a dokázal, že má veľa vedomostí. 

V rubrike odpovedať príde obstáli obaja učitelia veľmi dobre, odpovedali na všetky otázky správne 

a precvičili si vedomosti zo svojho predmetu.  
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Citróny a banány na ľade................ 

Klzisko Avion (13.3.2019) – O tom, že sa dajú robiť citróny a banány na ľade sa prišli 

presvedčiť tohtoroční malí korčuliari z tretieho a štvrtého ročníka. Ide totiž o zaujímavé 

korčuliarske triky na 

ľadovej ploche. „Sú 

to cvičenia, ktoré 

robí už pokročilejší 

korčuliar. Musí sa 

vedieť obratne, ale 

aj rýchlo pohybovať 

a dávať si pozor, aby 

nespadol na zadok,“ 

povedala účastníčka 

korčuliarskeho kurzu Ella.  

Ako dodala, ďalšími náročnými cvičeniami boli tzv. kolobežka, lietadlo, hojdačka, pirueta, 

pavúk a medveď. Podľa nej sa teda každý mohol naučiť niečo nové a zdokonaliť sa 

v korčuľovaní. A nielen 

ten, kto stál na ľade 

celkom prvýkrát.  

Na záver kurzu, na ktorý 

chodili deti po vyučovaní 

so svojimi vychováteľmi 

a kde ich trénovali 

špeciálni inštruktori, bolo 

aj vyhodnotenie podľa počtu padnutí. Zaujímavosťou kurzu boli aj každodenné súťaže. Od 

slalomu okolo 

kužele cez preteky 

okolo hokejok až po 

prekladanie v tvare 

osmičky.   

Ella Šebo 
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Úspechy: Majstri Slovenska! 
 

Dňa 17. 6. 2019 sa žiaci naše školy zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v malom futbale 

Základných škôl. V kategórii U8 sme sa ocitli v skupine spoločne so ZŠ sv. Gorazda z nitry 

a ZŠ Závodie zo Žiliny.  

1. zápas – ZŠ Rovinka : ZŠ sv. Gorazda:  

Hoci sme nepodali najlepší herný výkon v prvom zápase, šťastena stála na našej strane 

a napokon sme zápas vyhrali 2:1.  

2. zápas – ZŠ Rovinka : ZŠ Závodie 

V tomto zápase boli žilinskí chlapci silnejším súperom, viedli sme vyrovnaný boj, no nakoniec 

sme prehrali 0:1.  

V odvetných zápasoch sme začali v lepšom hernom prejave. Zápas proti ZŠ sv. Gorazda sme 

vyhrali jednoznačne 5:0. Naším cieľom bol titul, a tak sme zabojovali zo všetkých síl, a napokon 

sa rozhodlo v poslednej minúte, keď bol faulovaný Adam Taha a Michal Beém z penalty 

rozhodol 

o našom triumfe 

2 : 0. Pre 

sezónu 

2018/2019 sme 

sa stali 

Majstrami 

Slovenska 

v kategórii U8. 

Fantastické! 

Našu školu 

reprezentovali: 

Patrik 

Achberger, 

Patrik Řepka, 

Rastislav Pytel, 

Adam Ševčík, 

Matúš Šimo, 

Filip Petro, 

Jakub Baláž, Adam Taha, Michal Beém, Simon Agalarev, Matúš Rudy. 
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Tryskáč  
Dňa 24.5.2019 sa naša škola zúčastnila športového dňa, ktorý sa už tradične konal v priestoroch 

športového areálu Tryskáč. Tento rok sme sa s deťmi zapojili do troch súťaží, a to futbal 

(1.stupeň), futbal (2.stupeň) a vybíjaná (2. stupeň). 

            Žiaci 1. stupňa vo futbale sa umiestnili na 1. mieste a ich starší kolegovia nakoniec 

skončili na 4 mieste. Veľké odhodlanie zvíťaziť predviedli aj žiačky 2. stupňa vo vybíjanej, no 

nakoniec z toho bolo veľmi pekné 2. miesto. 
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Úspechy: Pytagoriáda..................... 

 

 

"Dva choré kone spotrebujú za týždeň 50 kilogramov krmiva. Najmenej koľko krmiva musí 

farmár nakúpiť za dva týždne pre päť rovnako hladných koní?"  

Viete vypočítať túto matematickú úlohu? Ide totiž o logickú otázku, na ktorú by mali vedieť 

odpovedať už tretiaci a štvrtáci keďže bola súčasťou 15 otázok tohtoročnej Pytagoriády pre 

žiakov v 1. kategórii (3.a 4.tried ZŠ). Najlepší z nich, ktorí postúpili zo školského kola známej 

matematickej súťaže, boli reprezentovať našu školu koncom februára v okresnom kole v Senci.  

"Mala som to rýchlejšie ako bol časový limit, odovzdávala som to prvá," povedala po návrate 

z okresnej súťaže žiačka 4.B triedy Nikol. Podľa jej slov tieto úlohy neboli rovnaké ako v 

školskom kole a nikto neodpisoval, lebo súťažiaci sedeli v triede ďaleko od seba. Za talentovanú 

sa však nepovažuje. "Veď mne to trvá pol hodinu než vypočítam koľko je 2+2," so žartom 

povedala skromná Nikol. Celkom bolo možné získať 15 bodov, pričom za skoršie odovzdanie 

práce mohli žiaci získať body navyše. Presnejšie za každé 4 minúty boli body navyše.  

Tradičná matematická súťaž pod názvom Pytagoriáda sa koná každý rok a jej predmetom sú 

logické úlohy zamerané na matematiku. Za 60 minút majú malí matematici vyriešiť 15 úloh. V 

školskom kole vyberie učiteľ najtalentovanejších, ktorí postupujú do okresnej súťaže a 

samozrejme do krajského kola sa dostanú tí najlepší. Celoslovenské kolo je teda pre tých 

najšikovnejších.    

Kategórie sú tri, takže okrem tretích a štvrtých ročníkov súťažia v 2. kategórii piataci a šiestaci 

a v 3. kategórii siedmaci, ôsmaci aj deviataci.  
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Úspech na medzinárodnej súťaži... 
Žiaci Miroslav Voštiar a Lukáš Harabin boli vybraní na medzinárodnú olympiádu technickej 

tvorivosti organizovanej v spolupráci s Vysokou školou  technickou a ekonomickou v Českých 

Budejoviciach. Spolu  s Mgr. Danielom Kučerkom cestovali na Pedagogickú univerzitu 

v Krakove (Poľsko).  

Víťazom sa stal Miroslav Voštiar z 8.A  

triedy. Päťčlenná medzinárodná komisia 

vyhodnotila jeho projekt „Hydraulické 

rameno s elektromagnetom “ ako najlepšiu 

prácu v kategórii základných škôl 

a poľských gymnázií, a preto sme sa Mira 

opýtali ešte zopár otázok. 

O čom si mal tvoj projekt? 

,,Môj projekt bol zameraní na hydrauliku 

pomocou striekačiek.“ 

Ako na teba zapôsobia súťaž? 

,,Súťaž bola super,  bolo na nej veľa ľudí, 

a preto som veľmi rád, že som sa umiestnil 

prvý.“ 
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Súdna sieň.......................................... 

 
V rámci občianskej náuky sa pod vedením pána učiteľa Rusinka v triede 8.A odohral fiktívny 

súd, praktická ukážka rodinného práva. Sudcovské kreslo obsadila A. Gregorová, ktorá 

vyslovila rozsudok na záver hodiny. Navrhovateľkou bola H. Vetterová, ktorá podala žiadosť 

o zverenie dcéry S. Mikuškovej do svojej starostlivosti. Navrhovateľku v súdnom spore 

obhajovala právna zástupkyňa S. Bombalová. Odporcom bol J. Zadžora, ktorý odmietal návrh, 

pretože žiadal o striedavú starostlivosť. Právna zástupkyňa N. Macangová obhajovala odporcu. 

Po vypočutí navrhovateľky a odporcu prišli na rad svedkovia - P. Sloboda, S. Mikušková, M. 

Salay a S. Šandorová. Na povrch vyplávali nové skutočnosti. Navrhovateľka, ktorá žiadala o 

zverenie dcéry do svojej starostlivosti, nemala 

dom zariadený pre potreby maloletej dcéry a 

mala zlý vplyv na prospech maloletej - mala 

zhoršené známky z viacerých predmetov kvôli 

hlučným a častým žúrkam navrhovateľky. 

Podľa slov navrhovateľky a jej sestry bol 

odporca lenivý, nespoľahlivý, a preto 

neschopný postarať sa o dieťa. Nakoľko by 

boli dohady ohľadom vplyvu rodičov na dieťa 

zbytočné, nasadili kolíznu opatrovateľku M. 

Migačovú, ktorá zhodnotila, že dcéra mala 

lepšie známky ak prebývala u odporcu, pri 

neohlásenej návšteve oboch rodičov 

zhodnotila, že odporca je poriadkumilovný, 

má dom zariadený vhodne pre maloletú a mal 

vždy navarené, zatiaľ čo navrhovateľka 

nemala vhodné zariadenie a neporiadok, čiže 

sa nedokázala o maloletú postarať na takej úrovni ako odporca. Sudkyňa zverila maloletú do 

starostlivosti odporcu s tým, že navrhovateľka musí platiť alimenty 230 € mesačne. Poriadok v 

súdnej sieni udržiavali policajti D. Nagy a M. Voštiar. 
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Škola v prírode................................. 
 

V pondelok 13. 5. 2019 žiaci 3. a 4. ročníka nasadli do autobusu, zakývali rodičom, 

a náš cieľ bol jasný – Škola v prírode v obci Prašník. Krásne myjavské kopanice sme mohli 

sledovať už počas cesty autobusom, ktorá ubehla veľmi rýchlo. Po príchode nás rozdelili do 

izieb a začalo veľké vybaľovanie. Po úvodných slovách sme sa presunuli do spoločenskej 

miestnosti, kde sme spoznali našich animátorov. Volali sa Extrém – Ester, Lienka – Miroslava, 

Lexy – Lenka, Rajčina – Kristína, Elka – Adela a hlavný animátor sa volal Tento – Juraj.  

Celý program sa niesol v duchu Zachráňme planétu Zem. Počas rôznych aktivít sme sa 

venovali témam ako separovanie, recyklovanie, šetrenie, ako očistiť našu planétu Zem.  

Každé ráno sme začínali rozcvičkou, hoci pršalo počas celého týždňa, čerstvý vzduch 

takto zrána nás rýchlo prebral.  Dva dni sme sa aj učili – pani učiteľky si pre nás pripravili 

rôzne pracovné listy, aby sme nezabudli aj na vyučovanie. Najväčšiu zásluhu na našich 

spokojných bruškách mali milé tety kuchárky, ktoré varili úplne úžasne. Niektorí dokonca 

chodili aj na ,,dupľu“, však kto by odolal lekvárovým pečeným buchtám.  Počas jedného dńa 

sme absolvovali aj turistickú prechádzku na Čachtický hrad, o ktorom sme sa učili už aj v škole.  

A keďže boli hokejové majstrovstvá, mali sme dovolené pozerať aj hokej. To teda bolo 

radosti, teda aspoň 2 tretiny. :D  
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Žiaci 2. ročníka sa vybrali do obce Lazy pod Makytou v termíne 27.5. – 31.5.2019.  

Taktiež si užívali týždeň plný zábavy, smiechu a hlavne pohybu.   
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Rovinčanská kvapka krvi.................. 

 
Krv je dôležitá tekutina, ktorú nemožno umelo nahradiť. Preto je darcovstvo krvi také dôležité. 

Je to jediný spôsob, ako pomôcť ľuďom, ktorí ju potrebujú. Darovať krv môže každý, kto má 

nad  18 rokov, a spĺňa určité kritériá.  

Naša škola sa zapojila do Rovinčanskej kvapky krvi, aby pomohli získať túto vzácnu tekutinu.  

Čo bolo hlavným dôvodom? Národná transfúzna služba SR chcela prostredníctvom rodičov 

ukázať deťom pozitívne vzory okolo seba a takouto formou získať krv pre tých, ktorí ju 

potrebujú. Hoci deti ešte nemôžu darovať krv, na besede žiakov so zamestnancami a pani 

doktorkou im primeranou formou vysvetlili dôležitosť darcovstva.  Každý darca sa najskôr 

zaregistroval, následne šli na odber – vyšetrenie, či je krv vhodná, nasledoval samotný odber 

a na záver doplnenie energie a vitamínov prostredníctvom občerstvenia.  

Celej akcie sa zúčastnilo 44 darcov,, čo je 19,5 l krvi. Všetkým darcom patrí veľké ĎAKUJEM!                                               

 
Počet darcov za jednotlivé triedy: 

  

1. C – 12 darcov 

4. A – 10 darcov  

1. B – 9 darcov  

1. A – 8 darcov 

2. B – 7 darcov  

3. C – 7 darcov  

3. A – 6 darcov 

5. B – 6 darcov 

6. A – 4 darcovia 

2. C – 3 darcovia 

4. B – 3 darcovia 

3. B – 2 darcovia 

5. A – 2 darcovia  

7. A – 2 darcovia 

2. A – 1 darca 

8. A – 1 darca 

9. A – 1 darca  


