


2

OBSAH

Úvod ........................................................................................................ 3
Deň mlieka ..............................................................................................   4
Imatrikulácia prvákov ............................................................................ 6
Vystrihni... ........................................................................................... 10
Deň jablka ........................................................................................... 11
Sadenie stromov ..................................................................................  12
Plody jesene ....................................................................................... 13
Medzinárodný deň školských knižníc ............................................... 14
Záložka do knihy spája školy .............................................................. 14
Labyrint ............................................................................................... 15
Ako sa máme v ŠKD ........................................................................ 16
Nájdi...  .................................................................................................... 17
Zmysluplné hranie prostredníctvom Lego kociek  v 1.A ............... 18
Pospájaj... .............................................................................................. 19
Zážitkové učenie v 3.ročníku .............................................................. 20
Hodina matematiky trochu inak .................................................... 22
Ako nakresliť anjela ............................................................................ 23
Vianočné stromčeky plné lásky ........................................................... 24
Predstavujeme... .................................................................................. 26
Anglické aktivity ..................................................................................27
Naši šikovní štvrtáci .......................................................................... 28
“Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?” .......................... 30
Tretiaci programujú s Emilom ........................................................... 31
Foto s Mikulášom .............................................................................. 32

2



3

 
 ZVONÍ!

vychádza od roku 2006

ročník XV* číslo 1 * december 2020

REDAKČNÁ RADA: 
Natália Antalíková,

Tereza Némethová, Veronika Péková, 
Patrícia Poláková

Šéfredaktorka: Liana Tomaštíková
Pod vedením: 

Mgr. Zuzana Kreps, 
Mgr. Tímea Garajová

Zdroj obrázkov:  
www.zsnabrezna.sk
www.pinterest.com

Vydáva:
Základná škola, Nábrežná 95, 

940 57 Nové Zámky
zsnabrezna.zvoni@gmail.com

ĎAKUJEME VŠETKÝM, 
KTORÍ POMÁHALI PRI VYDANÍ 
ŠKOLSKÉHO ČASOPISU ZVONÍ!

Milí čitatelia, 

 po dlhšom období vy-
chádza ďalšie číslo nášho škol-
ského časopisu Zvoní!. V tomto 
období sa v škole stretávame 
len so žiakmi 1. - 4.ročníka, pre-
to je toto číslo venované hlavne 
im. Do časopisu sme pozbierali 
príspevky s vašimi aktivitami,  
krásne výrobky, obrázky, diela, 
ktoré vyrábate na vyučovacích 
hodinách, v ŠKD, ale aj doma s 
rodičmi.
Všetkým Vám želáme krásne 
vianočné sviatky!

redakčná rada Zvoní!
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Deň mlieka

 Dňa 30. septembra 2020 sme si pripomenuli Svetový Deň 
mlieka formou zážitkového učenia.
Žiaci 1.-2.roč. si pozreli prezentácie ku Dňu mlieka, v ktorých 
sa dozvedeli zaujímavé informácie o mlieku a mliečnych vý-
robkoch a o význame konzumácie mlieka. Aby sme si dobre 
zapamätali, čo je dobré pre nás a naše zdravie, naučili sme sa 
básničku. Prečítali sme si príbeh „O kravičke Vetvičke“ a ná-
sledne vypracovali zaujímavé úlohy z matematiky a zo slo-
venského jazyka. Žiaci si doniesli mliečnu desiatu, ktorú si 
porovnali s ostatnými spolužiakmi a s chuťou sa pustili do 
ochutnávky.  Potom vytvorili pekné obrázky s kravičkou.
Príprava takéhoto dňa sa oplatila. Žiaci získali netradičnou 
formou informácie, vedomosti si precvičili a skvele uspo-
kojili svoju hravosť, súťaživosť, zvedavosť, aj svoje brušká.
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Imatrikulácia prvákov

 
	 V	našej	škole	sa	už	stala	tradíciou	slávnostná	
Imatrikulácia	prvákov.
A	 tak	 aj	 tento	 školský	 rok	 sa	 14.	 októbra	 2020	 kona-
la	imatrikulácia	v	triedach	1.A,	1.B	a	1.C,	tentokrát	bez	
účasti	 rodičov	 a	 príbuzných	 našich	 prvákov.	 Za	 sku-
točných	 žiakov	 našej	 školy	 ich	 pasoval	 múdry	 kráľ	 a	
kráľovná.	 Potom	prváci	 zložili	 Sľub	 prváka	 a	 prihovoril	
sa	 im	 p.	 riaditeľ.	 Po	 skončení	 slávnostnej	 časti	 imatri-
kulácie	 čakalo	 na	 prvákov	 malé,	 zdravé	 pohostenie.
Spomienkou	 na	 tento	 slávnostný	 deň	 pre	 nich	 bude	
pasovacia	 listina	 a	 tričko	 s	 logom	 našej	 školy,	 ktoré	
si	 dnes	 obliekli	 na	 imatrikuláciu	 po	 prvýkrát.	 Neskôr	
ho	 využijú	 na	 	 výletoch	 a	 ďalších	 akciách	 našej	 školy.
Na	záver	si	každý	prváčik	prilepil	svoju	menovku	na	náš	
školský	“rodostrom”.
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1.A
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1.B
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1.C
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Vystrihni si farebné dieliky a poskladaj si obrázok
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Deň jablka
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Sadenie stromov

	 V	 stredu	 21.10.2020	 pribudli	 v	
našom	školskom	areáli	v	Základnej	ško-
le,	Nábrežná	95,	Nové	Zámky	ďalšie	tri	
nové	 stromy.	 Krásna	 tradícia	 symbo-
lického	 odovzdávania	 štafety	 v	 podobe	
spoločnej	 výsadby	 stromčekov	 má	 ne-
opakovateľnú	 a	 priateľskú	 atmosféru.	
Malí	aj	veľkí	žiaci	spojením	síl	robia	tak	
okolie	našej	školy	krajším.
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Plody jesene

 V	mesiaci	október	nám	pani	 jeseň	ponúka	bohatú	ná-
dielku	chutného	ovocia	a	zeleniny.	V	týždni	od	19.10.	do		26.10	
2020	skrášlila	priestory	našej	školy	výstava	pod	názvom	„Plody	
jesene“.	Žiaci	mali	možnosť	vidieť	rôzne	druhy	ovocia	a	zeleni-
ny,	krásne	naaranžované	košíky	a	misky	plné	voňavých	plodov	
z	našich	záhrad	a	polí.	Spestrením	boli	vyrezávané	a	zdobené	
tekvice,	nápadité	 a	 veselé	 výrobky	 z	 jesenných	plodov.	Veľká	
vďaka	patrí	 šikovným	rodičom	a	starým	rodičom	za	pomoc	a	
zapožičanie	materiálu	na	uskutočnenie	tejto	výstavy.	Počas	ce-
lého	týždňa	sa	deti	zážitkovou	formou	učenia	mohli	oboznámiť	
s	rôznymi	druhmi	plodov,	pričom	sa	deťom	zdôraznil	aj	význam	
zdravého	stravovania.
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Medzinárodný deň školských knižníc 

 Štvrtý októbrový pondelok je 
už tradične venovaný Medzinárodné-
mu dňu školských knižníc. Tohtoročná 
téma bola: „ Skutočné knižnice – sku-
točné vzdelávanie:100 rokov od vzniku 
Česko – Slovenska.“
Žiaci našej školy sa taktiež  snažili zapojiť sa do tohto projektu v čo najväčšom 
počte. V jednotlivých ročníkoch zábavnými formami pracovali s knihou. 
Prváci ilustrovali ľudovú rozprávku, ktorú im prečítala pani učiteľka. 

Druháci si zo školskej knižnice požičali 
knihu od spisovateľky M. Ďuríčkovej – 
Danka a Janka a spolu si z nej čítali. 
Tretiaci tvorili krátke básničky, rýmy a ilu-
strácie o obľúbených rozprávkových  po-
stavách. 
Štvrtáci  čítali o Slovensku – povesti, do-
kumenty, príbehy.  Navštívili  našu školskú 

knižnicu Trojruža, kde si spoločne čítali vybrané rozprávky. Naším cieľom 
v tento deň  bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej 
knižnici, k čítaniu a k poznávaniu nového. Veríme, že sa náš cieľ naplní.

Záložka do knihy spája školy

 Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili 
do 11. ročníka česko – slovenského projektu pre ZŠ 
„Záložka do knihy spája školy: „Radosť z čítania 
ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. “

Do projektu sa prihlásilo 246 českých škôl a 692 
slovenských škôl. Našou partnerskou školou sa 
stala Základná škola Předškolní, Praha. Naši 
žiaci na hodinách čítania, výtvarnej výchovy i v 
školskom klube detí  vyrobili spolu 350 ks krás-
nych záložiek. Čítali sme rozprávky a básničky, 
tajuplné príbehy,  pozerali zaujímavé ilustrá-
cie, ktoré nás inšpirovali k obrázku na záložku. 

Okrem maľovania, lepenia a  skladania sme vyrobili aj netradičné záložky.
Veríme, že naše záložky budú výbornou pomôckou do knižky pre priateľov 
v Prahe.
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Pomôž vtáčikom dostať sa ku krmítku.
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Ako sa máme v ŠKD
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Ako sa máme v ŠKD
Nájdi všetky predmety v danom 

počte.
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Zmysluplné hranie prostredníctvom 
Lego kociek v 1.A

	 Lego	 predstavuje	 pre	 žiakov	 zážitkové	 učenie,	 pri	
ktorom	 sa	 spája	 hra	 s	 učením.	 Pri	 rôznych	 aktivitách	
sa	pomocou	kociek	Lego	u	žiakov	rozvíjajú	matematické	
zručnosti,	pamäť,	pozornosť,	fantázia,	tvorivosť	a	spolu-
práca.
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Pospájaj	čísla	a	vyfarbi	obrázok.
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Zážitkové	učenie	v	3.	ročníku

	 Naši	tretiaci	majú	veľmi	radi	matematiku,	prírodo-
vedu	i	vlastivedu.	Cez	rôzne	aktivizujúce,	či	problémové	
úlohy	 hľadajú,	 pátrajú,	 skúmajú	 a	 objavujú	 svet	 okolo	
seba.
My,	 učitelia,	 kladieme	 dôraz	 najmä	 na	 aktívnu	 úlohu	
žiaka	pri	osvojovaní	si	nových	poznatkov	prostredníctvom	
zážitkov,	na	učení	s	porozumením	a	okamžitom	prepoje-
ní	učiva	s	praktickým	svetom	žiaka.	Na	týchto	hodinách	
využívame	metódu	CLIL,	ktorá	zahŕňa	používanie	dvoch	
jazykov:	 slovenského	a	anglického.	Jednou	z	kľúčových	
častí	metodiky	CLIL	je	požiadavka,	aby	žiaci	počas	vyu-
čovania	používali	jazyk	aktívne	medzi	sebou	a	tak	sa	na-
vzájom	učili.	Z	metódy	ClIL	môžu	profitovať	všetci	žiaci,	
nielen	tí,	o	ktorých	si	myslíme,	že	vynikajú	v	jazykoch.
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Hodina matematiky trochu inak – v 1. ročníku 
s využitím Hejného metódy

	 Vzťah	k	predmetu	matematika	sa	buduje	postup-
ne	od	1.	ročníka.	Preto	sa	pani	učiteľky	snažia	využívať	
na	vyučovaní	inovatívne	metódy	práce.	Jednou	z	nich	je	
aj	Hejného	metóda.	Pani	učiteľky	 	využívajú	prvky	tejto	
metódy	pri	vyučovaní	matematiky.	Žiaci	sa	učia	kriticky	
myslieť,	 analyzovať	 rôzne	 problémové	 situácie	 a	 hľadať	
nové	riešenia,	či	už	samostatne,	alebo	v	tíme.	Naše	hodi-
ny	matematiky	sú	plné	objavovania,	spoznávania,	spolu-
práce	a	zábavy.
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Ako	nakresliť	anjelika...

	 	 	 	 Nakresli	 si	 svojho	 anjela	 a	
dotvor	si	ho	podľa	seba
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Vianočné stromčeky plné lásky
 
	 Začalo	 sa	 adventné	 obdobie,	 azda	najkrajší	 čas	 v	
roku.	Všetci	sa	tešíme	na	Vianoce,	ale	najväčšiu	radosť	
majú		deti.	Predvianočná	atmosféra	zavládla	i	v	priesto-
roch	 našej	 školy.	 Ku	 krásnej	 vianočnej	 výzdobe	 školy	
prispeli	 aj	 	 žiaci	 1.	 a	 2.	 ročníkov,	 ktorí	 si	 vlastnoručne	
vymaľovali	a	vyzdobili	kartónové	vianočné	stromčeky.
A	akú	radosť	prežívali	deti		pri	tvorení?	To	posúďte	sami.
Prajeme	nádherné	,	pokojné	a	radostné	prežitie	adventu.
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Predstavujeme...

 V decembrovom čísle predstavujeme diela Boriska Ba-
logha zo 4.B triedy. Borisko vo svojom voľnom čase rád kreslí.  
Je kreslič samouk  :-) a náš budúci ilustrátor obrázkov v škol-
skom časopise. Vyniká aj vo futbale.
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   ANGLICKÉ AKTIVITY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCHHRRIISSTTMMAASS  VVOOCCAABBUULLAARRYY  WWOORRDD  SSEEAARRCCHH  PPUUZZZZLLEE  11  
Find and circle the words in the word search puzzle and number the pictures 

11..  Santa Claus 
22..  tree 
33..  reindeer 
44..  sleigh 
55..  fireplace 
66..  stocking 
77..  presents 
88..  chimney 
99..  cards 
1100..  ornaments 
1111..  lights 
1122..  bell 
1133..  wreath 
1144..  star 
1155..  holly 
1166..  ribbon 
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Naši šikovní štvrtáci

	 Takto	pracujú	na	rôznych	vyučovacích	hodinách	
žiaci	zo	4.A,	4.B	a	4.C	=	usilovne,	tvorivo	a	kreatívne.
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„Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?“

 Pod	týmto	názvom	sa	skrýva	veľmi	pekná	myšlienka,	ktorá	vedie	
žiakov	k	ľudskosti	a	dobrosrdečnosti	v	predvianočnom	období.	Do	výzvy	
sa	zapojili	žiaci	spolu	so	svojimi	rodičmi,	naplnili	množstvo	krabíc	drob-
nými	darčekmi	venovanými	z	lásky.
Veľmi	nás	potešili	ďakovné	slová	od	kolektív	NZBD	ASTRA,	n.o.:
„Touto	 cestou	chceme	vyjadriť	 obrovskú	vďaku,	 veľmi	 si	 vážime	Vašu	
štedrosť	pri	obdarovaní	našich	seniorov,	ľudí,	ktorí	pre	nás	v	minulosti	
veľa	spravili.		Bez	Vašej	pomoci	by	sme	nemohli	uskutočniť	projekt,	kto-
rý	poteší	tieto	Vianoce	seniorov,	vyčarí	úsmevy	na	ich	tvárach	a	zahreje	
pri	srdci.	Pre	mnohých	to	bude	možno	jediný	darček	tieto	Vianoce,	pre-
tože	už	niekoľko	mesiacov	nemohli	vidieť	svoju	rodinu,	svojich	blízkych.
													Ešte	raz	Vám	srdečne	ďakujeme	za	Vašu	pomoc	a	dobročinnosť	
a	prajeme	veľa	zdravia	všetkým		darcom,	chceme	sa	poďakovať	všetkým,	
ktorí	prispeli	akýmkoľvek	spôsobom	k	realizácii	projektu.“
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Tretiaci programujú s Emilom 

	 Emil			je		unikátna			metóda			výučby			infor-
matiky.
S	robotom		Emilom	deti	bádajú,	 riešia	problé-
mové	úlohy,	programujú,	objavujú	rôzne	rieše-
nia	a	učia	sa	spolupracovať	.
A	čo		je	hlavné	-	s	Emilom	je	kopec	zábavy.
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1. 
ročník
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2. 
ročník
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3. 
ročník
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4. 
ročník
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Želáme 
krásne Vianoce 
a všetko dobré 

v Novom roku 2021.
redakčná rada Zvoní!

Vianočná

Čo	to	šuští?	Čo	to	zvoní?
Svet	je	plný	krásnych	vôní.

A	všetko	sa	ligoce!
Znova	prišli	Vianoce.
Preto	veľký	i	maličký,

majú	v	očiach	hviezdičky.
Anjel	spieva	pri	kolíske,
ďaleké	je	zrazu	blízke.
Privítajme	pacholiatko,
čas	zázrakov	trvá	krátko.

Vianoce	detí....	a	veľké	deti	Vianoc.
Každému	inak	pravdivé	a	každé	iné.

Pán	Boh	pokynul	a	celé	hodiny
začali	anjelici	roztriasavať	perie	z	periny.

Zapáperené	sme	mali	šaty,
keď	sme	prišli	dnu	z	ulice.

A	pri	teplom	krbe	na	miske	voňavé	koláče...
Vedeli	sme,	že	sú	tu	Vianoce	!

Lucia Paula Vaneková, 4.A


