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Úvod 

Druhé číslo Bubliny vás víta v druhom polroku. Dúfam, že ste sa potešili 

darčekom pod stromčekom (viem že je to už dávno) i chrípkovým prázdninám a 

asi všetci ste chceli, aby potrvali čo najdlhšie. No už je to tak, všetko má svoj 

koniec. Zase sme v škole a nie je to až také zlé , takže je to v poho (možno až 

tak v poho nie). Ale čo my s tým narobíme? No tak prajem príjemný polrok. 

Zdraví vás Pavol Polák 

 

Vianoce 

Už sú tu Vianoce, 

stromček sa ligoce. 

Ježiško bol veľmi štedrí, 

všetkým nech sa veľmi darí.  

Pod stromom sú veľké dary, 

kapustnica sa už varí. 

Na nový rok ohňostroj, 

a už ukončí túto báseň tento stroj.  

 

P. Polák IV.N 

 

 

Fujavica 

Vonku sa začalo veľké sneženie, 

s mamkou máme veľké pečenie. 

Začala veľká guľovačka 

a u sestry maľovačka. 

 

Nikolka Skladaná 3.B 
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1. Vianočné pečivo. 

2. Je z vosku. 

3. Vianočná ryba... 

4. Pod tanier sa dáva ... 

5. Rastie v lese 

6. Opakom dňa je.... 

7. Dostaneme ho pod vianočný 

stromček...     

 



    

Čo sme zažili ... 

Všetci máte určite radi divadlo! Preto k nám 4. decembra zavítalo divadelné predstavenie 

Snehulienka a sedem trpaslíkov. Tým pádom bolo o zábavu postarané. Títo herci teda vedia 

na tvárach vyčariť úsmev. Podarilo sa im to aj teraz. Najzábavnejšie bolo to,  keď ujo herec 

zistil, že na ostatných trpaslíkov mu chýba ešte päť rúk, tak si ich popripínal po celom tele.  

 

Potom sme ešte boli v Galante na predstavení 

tanečnej skupiny CLIS. Pripravili si pre nás príbeh 

o Saxane. Bolo tam veľa tanca, hudby a zábavy. Aj 

teraz ich obdivujeme za ich výkony. 

Palko Polák, IV.N 

 

 

Radi spoznávame nové veci, a preto sme sa my – triedy 3. A a 4. N rozhodli navštíviť 

Tutanchamón Museion v Bratislave 14. marca. Formou zážitkov sme spoznali tajomstvo 

faraóna, niektorí z nás sa stali aspoň na malú chvíľu bohmi Egypta. Odhalili sme proces 

mumifikovania. Stretli sme sa s múmiou a tým 

všetkým nás sprevádzala egyptská kňažka. 

 

Zastavili sme sa aj vo vedecko –zábavnom 

centre ATLANTIS, kde sme si vyskúšali rôzne 

fyzikálne zákony a prírodné javy. Dostali sme 

sa do obrovskej bubliny, vyskúšali sme si 

zrkadlové písmo, energocykel a iné zaujímavé 

prírodopisné disciplíny.                                                                                                                                



    

  

 

Karneval sa mi veľmi páčil. Deti mali pekné masky. Zbierala som tam balóny. Najviac sa mi 

páčila súťaž prvákov. Spievali hlava, ramená, kolená, palce... a keď prestala hudba hrať 

zamrzli. Veštci sme tancovali, boli súťaže a aj tombola. Ja som nič nevyhrala, ale bolo to 

super. Boli rôzne súťaže a bolo tam krásne. Karneval bol úžasný. 

Z. Marková III.B 

 

Tento rok bol karneval veľmi pekný ,boli tam krásne masky a súťaže boli zábavné. Bola tam 

skvelá hudba a aj výzdoba bola veľmi pekná. Tombolových cien bolo 70, preto bola veľká 

šanca niečo vyhrať. Tento rok tu neboli samé princezné a víly, ale také krajšie masky 

napríklad: Mexičanka, čiperka z rozprávky Alvin a chipmankovia , karateristi a plno 

krásnych a nezvyčajných masiek. Prváci, druháci a tretiaci mali aj úlohy. Prváci mali za 

úlohu tancovať hlava, ramená kolená palce. Druháci mali až dve úlohy a my tretiaci sme 

museli tancovať ako ťavy. Potom sme sa mohli ponúknuť: čipsami, pizzou a koláčmi. Potom 

sme tancovali a na konci bola tombola.  Ja som síce nič nevyhrala, ale aj tak sa mi na 

karnevale veľmi  páčilo.    

T.Krivošíková III.B 

 

Tento karneval bol fakt úžasný. V tombole niekto vyhral a niekto nie. Boli tam krásne 

masky. Deti sa obliekali do masiek napríklad princezná, čert aj šašovia  a tak ďalej. 

Vyzeralo to tam dobre. Tancovali sme jašili sme sa a robili sme čo nás baví. 

E. Blašková III.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Tohtoročný karneval bol najlepší z troch rokov čo na túto školu chodím. Bola som veľmi 

prekvapená, že bolo až sedemdesiat cien v tombole. Páčilo sa mi aj to, že za tancovanie sme 

dostali pero a keksíky. Aj výzdoba bola veľmi pekná. Hudba bola síce nahlas, ale nepáčilo 

sa mi, že štyrikrát hrala pieseň „gangnam style“ a „žijeme len raz“. Masky boli krásne 

a vyhrala som dve ceny z tomboly. V týchto mojich cenách boli cukríky, dáždnik, pero, 

štetec, kniha o vesmíre a bublifuk. V bodoch od jedna do desať by tento karneval mal určite 

„ desať bodov“. 

D. Dubayová III.B 

 

Na karnevale bolo veľmi pekne a boli aj pekné masky. Moje kamarátky vyhrali aj tombolu. 

Ďakujeme firme čo nám doniesla veľa pier, ceruziek a fixky. Aj deti zo školy doniesli 

tombolu. Výzdoba bola nádherná a tanec  bol tiež super.   

                              A.Váryová III.B 

 

 



    

Žiaci, spolužiaci, kamaráti!  

V Bubline sme sa rozhodli, že urobíme novú rubriku. Tá 

nová rubrika je rozhovor s učiteľmi našej školy. 

Budeme sa ich pýtať rôzne zaujímavé otázky z ich 

školských a študentských čias. Keď chcete vedieť aké.... 

čítajte ďalej. 

 

Marek Hába IV.N 

 

Pán riaditeľ Mgr. Ján Horniak 

 

1. Odkiaľ pochádzate?  

Pochádzam zo stredného Slovenska dediny Rykynčice. 

2. Čím ste chceli byť ako dieťa? 

Chcel som byť šoférom nákladného auta alebo učiteľom. 

3. Ktorú hodinu ste mali najradšej? 

Mal som rád hudobnú výchovu a stále rád spievam. 

4. Kam ste chodili do školy a kde ste vyštudovali?  

Na základnú školu som chodil od 1 do 5 ročníka do Rykynčíc. Od 6 do 9 ročníka do 
Pastoviec, na SVŠ Šahy  a Pedagogickú fakultu do Banskej Bystrice. 

5. Prečo ste sa chceli stať učiteľom/učiteľkou? Menili by ste s niekým? 

Nie nemenil by som.  Mal som dobrých učiteľov. Boli mojimi vzormi a chcel som sa im 
podobať. 

6. Pamätáte si na svojho obľúbeného učiteľa? Prečo ste ho mali radi? 

Pamätám, bol to učiteľ Šefranka.  Bol prísny a spravodlivý. 

7. Spomeniete si na najvtipnejší zážitok zo školy? 

S obľubou sme zapaľovali komín na kachliach v triede, aby sa dymilo, potom sme sa neučili, 
lebo sa vetralo. 

8. Čo najradšej robíte vo voľnom čase? 

Od začiatku jari sa venujem záhradke -veľký pojem  a potom turistike s našimi žiakmi. 

9. Máte nejaký nesplnený sen? Ak áno, aký? 

Nie, nemám. 

 



    

10. Čo by ste zaželali našim čitateľom. 

Želám im, aby sa im darilo v škole, ale aj v ich osobnom živote. Aby veľa čítali knihy menej 
času vysedávali pri počítači a aby trávili voľný čas na turistikách v našej krásnej slovenskej 
prírode. 

Ďakujeme za rozhovor pán riaditeľ. 

 

Pani učiteľka Mgr. Veronika Drobná  

 

1. Odkiaľ pochádzate?  

Pochádzam z Vlčkoviec.  

2. Čím ste chceli byť ako dieťa? 

Chcela som byť právničkou alebo učiteľkou.  

3. Ktorú hodinu ste mali najradšej? 

Najradšej som mala výtvarnú výchovu, slovenský jazyk a dejepis. 

4. Kam ste chodili do školy a kde ste vyštudovali?  

Chodila som do základnej školy do Vlčkoviec a základnej školy v Trnave. Potom na 
strojarinu v Trnave a potom na Pedagogickú fakultu tiež v Trnave. 

5. Prečo ste sa chceli stať učiteľom/učiteľkou? 

Zvláštna zhoda náhod, ale chcela by som si vyskúšať aj iné povolania. 

6. Pamätáte si na svojho obľúbeného učiteľa? Prečo ste ho mali radi? 

Pamätám, lebo ma veľa naučil a dokázal byť ľudský. 

7. Spomeniete si na najvtipnejší zážitok zo školy? 

Fúúha, tých by bolo..... 

8. Čo najradšej robíte vo voľnom čase? 

Leňoším, športujem, pozerám televízor. 

9. Máte nejaký nesplnený sen? Ak áno , aký? 

Mám, ale tých by bolo tiež viac, napr. vyhrať v lotérii. 

10. Čo by ste zaželali našim čitateľom. 

Aby sa naučili pravopis. 

 

Ďakujeme za rozhovor. 

 

Zhovárali sa členky Bubliny: Simona, Lucia, Kristína, Adriana, Petra  



    

S-lovensko je naša vlasť. 

L-áka nás množstvo jeho prírodných krás. 

O-rava je miesto krásne. 

V-ždy sú tu deti šťastné. 

E-j, ale husto sneží. 

N-a svah kŕdeľ detí beží. 

S-vetre,čiapky obliekame. 

K-ohútik na lyžiach zdolávame. 

O-kolie z kopca spoznávame. 
 
Zuzka Marková, 3.B 
 

S-lovensko je naša zem. 

L-úky, lesy v nej vidieť chcem. Keď 

O-bloha je pekná modrá, vtedy 

V-iem, že sa vonku rada pohrám. 

E-šte počkám chvíľočku, kým 

N-aprší trošičku, potom príde 

S-lniečko a pošteklí nás na líčko. 

K tomu pozvem kamarátku Emmku, 
Peťku na záhradu. 

O-drazu sa zotmie vonku a ja musím 
poslúchnuť mamku, keď zavolá ma 
domov. 
 
 Andrejka Váryová, 3.B 
 

S-lovensko je malá, ale krásna krajina. 

L-eží v srdci Európy. 

O-ravský hrad je často navštevovaný. 

V-áh je najdlhšia rieka Slovenska. 

E-uro sú peniaze, ktorými sa u nás platí. 

N-áš najvyšší vrch je Gerlachovský štít. 

S-lovenčina je môj materinský jazyk. 

K-aždý kút Slovenska je zaujímavý. 

O-krem prírodných krás máme aj veľa 
kultúrnych pamiatok.                            
Dominika Dubayová, 3.B 

 
 
 
Fujavica, metelica, sneženica... 
 
Už začal zimný čas, 
Vonku je veľký mráz. 
 
Za oknom stojí snehuliak, 
namiesto nosa má bodliak. 
                         
Matej Snop, 3.B 
 
Prišla zima zasa sneží, 
so sánkami každý beží. 
Detičky sa radujú,  
že sa zasa sánkujú. 
 
Tri gulôčky spojili, 
snehuliaka stvorili. 
Očká čierne, mrkvu ako nos mu dali, 
Katkin šál mu na krk uviazali. 
                             
Elianka Žáková, 3.B 
 
 
 
 
 
Vonku fúka metelica,  
Ona je ale krásavica. 
Na vianoce snehuliačik, 
Voláme ho Smiechuliačik. 
 
Od rána až do noci, 
Raduje sa na kopci. 
Čiapočku má od Aničky, 
od Janka zas rukavičky. 
Či sme starí a či mladí, 
Zimičku máme radi. 
                       
 Natálka Hrdlicová, 3.B



    

O čarovnej škole 
 

Za čarodejníckymi klobúkmi, bola raz jedna čarovná krajina, v ktorej bola škola. 

Do tej školy chodili deti čarodejníkov a učili sa tam kúzliť. Každý deň ich učil iný 

čarodejník. Učili sa tam napríklad : zdvíhať pohybom prútika veci, oživiť rastliny 

a tomu podobné veci. V tej škole sa ukrývali rôzne čarovné postavy, ktoré deti 

vyčarovali. Boli tam zlobri, obri, víly, trpaslíci a lietajúce zvieratá. A každý deň 

sa tie čarovné postavy množili a množili. Upratovačky v škole ich museli 

odčarovať. Raz tam prišla čarodejnica a učila ich elixír z byliniek. Robili sa tam 

rôzne súťaže, ako napríklad: metlobal, čarošach a veštenie. Ráno tam prišli nové 

tri deti. Volali sa Laila Montégrová, Elizabeth Magická a Martin 

Čarozloduch. Elizabeth bola veľmi pyšná. Deti ju nemali veľmi radi. 

A tak sa začala kamarátiť s Martinom Čarozloduchom. Ale 

postupne sa Elizabeth zmenila. Určite má teraz veľa kamarátov. 

A to je príbeh  o čarovnej škole.                                                                                     

                                                           Dominika Dubayová, Tamarka Krivošíková, 3.B 

Slovensko 

 

Slovensko, to je náš kraj, 

pre hrdých Slovákov hotový raj. 

Štíty Tatier chránia nás, 

skrývajú v sebe mnoho krás. 

 

Bratislava, hlavné mesto, 

to je veru krásne miesto. 

Dunaj, hrad i pekné centrum, 

všetko, čo ti zíde na um. 

 

Hrady, zámky, kaštiele, 

 

ba i zdravé kúpele. 

Nedá sa to neobísť, 

navštíviť ich musíš ísť. 

 

Ľudové piesne, tých je veru dosť, 

spievame si ich pre radosť. 

Ženy v krojoch tancujú, 

vyšívané sukne v rytme poletujú. 

 

Slovensko, naše krásne, 

sú o tebe mnohé básne. 

Tá moja je však niečím iná, 

zrodila sa mi v srdci a je úprimná. 

 

Simona Dudonová, VII.B 

 

 



    

Básne o knihe 

 

Jedna kniha, druhá kniha, 

každý povie iba fíha. 

Prvá, druhá tretia štvrtá , 

ocino do steny vŕta. 

Hovorím mu: -Nevŕtaj, 

veď si knihu prečítaj! 

Čítanie sa svetom šíri,  

ja prečítam knihy štyri. 

 

Martin Hlaváč IV.N 

 

Ja mám knihu veľmi rád, 

je to priateľ, kamarát. 

Nikomu ju nedám, 

navždy si ju nechám. 

-Knihy máme radi všetky, 

vravia babky , mamy , tetky. 

Súhlasím ja s nimi tiež. 

Nuž a prečo? Ty to vieš... 

 

Michal Holbík IV.N 

 

Ja som jeden čitateľ, 

čítam si ja každý deň. 

Do noci si čítam rád, 

kniha je môj kamarát. 

Keď ja knihu dočítam, 

novým hrdinom sa stávam. 

V hlave sa mi tvorí hneď , 

môj nový knižný svet. 

 

Pavol Polák IV.N 

 

Dňa 23.1.2013 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo turnaja vo 

vybíjanej – mladšie žiačky. Aj my sme sa zúčastnili a takto sme 

skončili. 

Výsledky súťaže : 

1.miesto CZŠ sv. Cyrila a Metoda  Sereď 

2.miesto ZŠ J. Fándlyho  Sereď 

3.miesto ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava 

4.miesto ZŠ Šoporňa 

 

Našu školu reprezentovali 

žiačky 5.A a  5.B: 

V. Čmaradová, J. Horváthová, 

E. Levisová, J. Kanálošová, A 

.Miháliková, D. Nagyová, N. 

Vekrauerová, V. Zacharová, K. 

Čermáková, A. Planková, A. 

Majtánová. 



    

Dňa 11.2.2013 sa uskutočnil turnaj vo florbale mladších žiačok . Organizátorom 

turnaja bolo CVČ Galanta. Našu školu reprezentovali žiačky: J. Kanálošová, N. 

Lukáčová, A. Miháliková, P. Mitasová, D. Nagyová, N. Vekrbauerová, V. Zacharová, 

P. Adamková, L. Beňovská, P. Šmátralová, K. Kolláriková.  

Dievčatá skončili na 4. mieste.   

 

ORION FLORBAL CUP 2013 

 

Tradične sa na našej škole koná „Orion florbal cup“ starších a mladších žiakov.  
V skupine starších žiakov sme 22.2.  súperili s Patou, Šoporňou a susednou 

cirkevnou základnou školou. Skončili sme na štvrtom mieste, keď sme prehrali 

zápas s chalanmi z gymnázia o tretie miesto.  

Prvé miesto obsadila ZŠ Pata, druhé miesto ZŠ Komenského Sereď, tretie 

Gymnázium V.Mihálika Sereď. Ušla sa nám nešťastná zemiaková medajla  

 

U mladších žiakov sme boli 18.2. úspešnejší. Prebojovali sme sa až do finále , kde 

sme hrali s Patou. Prehrali sme tesne 3:4 a skončili sme druhí. 

 

Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní, ZŠ Fándlyho  28. 2. 2013. 

 

Aj v tomto roku  naši žiaci zabojovali a dosiahli pekné umiestnenia, posúďte sami: 

 

1. kategória: žiaci 1.stupeň 

1. miesto Simon Čačaný – 25m kraul 

2. miesto Patrik Cagan – 25m prsia 

3. miesto Patrik Cagan – 25m znak 

 

2. kategória: žiaci 5.-6. ročník 

3. miesto Adam Čermák - 25m znak 

4. miesto Adam Čermák – 25m kraul 

 

 

 

3. kategória: žiaci 7-9. ročník 

4. miesto Patrícia Šmátralová – 50m 

prsia 

 

Štafeta mladšie žiačky 4×25m:  

3. miesto E.Hvojníková, K.Čermáková, 

B.Suchoňová, B.Beňová  

 

Štafeta staršie žiačky 4×50m:  

2. miesto Ľ. Javorová, Z. Peregrinová,      

P. Šmátralová, B. Beňová  

 

 

 

 



    

Ulievací kupón 

 

Tu ho máte v plnej paráde....  

Tento kúsok papiera vám zaručí beztrestnosť nepripravenosti na vyučovanie jeden deň.  

Návod na použitie je jednoduchý: vypísať, odovzdať v kritický deň na prvej hodine 

učiteľovi, kupón platí celý deň! 

Pozor: Kupón sa vzťahuje len na ústne odpovede, neplatí na ohlásené písomné práce 

a päťminútovky! 

A pamätajte na slušnosť, žolíkom po učiteľovi nehádžte! Slušne požiadajte o jeho 

akceptáciu! A nezabudni na čarovné slovíčko! Nie je to ABRAKA DABRA, ale ĎAKUJEM! 
 

 

Ulievací kupón 2-2012/13 

 

 Meno, priezvisko:............................................................ 

 

Podpis: ......................................... 

 

Trieda: .......................................... 

 

Dátum: .......................................... 
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