
 
 
 
 
 
 



Milí rodi čia, žiaci, kolegovia a priatelia školy, 
 
ani sme sa nenazdali a opäť tu máme nový školský rok 2014/2015. Po letných prázdninách sa 
znova radi vraciame k svojim povinnostiam. Čo nové sa udialo v našej škole, čo nás čaká, aké 
sú zmeny, čo plánujeme? 

Zmena nastala vo vedení školy, máme novú  zástupkyňu  pre II. stupeň Mgr. 
Katarínu Písečnú, máme novú p. vedúcu školskej jedálne Ing. Jarmilu Hronskú. Obom želám 
veľa úspechov v ich každodennej práci. 

V škole máme 22 tried, na I. stupni 9 tried, na II. stupni 13 tried. Máme 5 oddelení 
ŠKD. Priestorové vybavenie školy je vyhovujúce počtom tried aj odborných učební. 
  Pred začiatkom školského roka bolo realizovaných viacero opráv a revízií, 
napríklad: Odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii a s tým súvisiace elektroinštalačné 
práce, stojany na bicykle pre žiakov, zakúpenie sporáku do školskej jedálne, maliarske 
a natieračské práce v sprchách pri telocvični, oprava a výmena batérií v sprchách pri TEV, 
vymaľovanie triedy na I. stupni, maľovanie tried na II. stupni, oprava a revízia bleskozvodu, 
elektroinštalačné práce v PC učebniach, revízia hasiacich prístrojov, zakúpenie obrazov do 
školskej knižnice, dataprojektoru do učebne fyziky, oprava žalúzií v niektorých triedach...      
 V škole sme počas školského roka 2013/2014 zrealizovali nasledovné opravy: 
výmena PVC krytiny v triede na II. stupni, rekonštrukcia WC chlapčenských aj dievčenských  
pri TEV, ktoré boli dlhodobo v nevyhovujúcom havarijnom stave, rekonštrukcia upratovacej 
miestnosti pri telocvičniach, oprava svietidiel v TEV, opravy telocvičného náradia, vymenili 
sme 11 ks dverí na I. poschodí, z dôvodu niekoľkých vlámaní sa do objektu školy boli 
zhotovené mreže pri telocvični, oprava a maľovanie šatní CH/D pri TEV.  

Čo nové máme v našej škole okrem nových toaliet pri telocvični? 
Z 2% dane od firmy Pozagas, a.s. vo výške 20 000 Eur sme zakúpili nové didaktické 
pomôcky pre skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu v škole potrebných pri výučbe 
anglického jazyka, dejepisu, slovenského jazyka, telesnej výchovy, hudobnej výchovy,  
vybudovali sme novú modernú školskú knižnicu a zakúpili nábytok do knižnice, nový 
koberec a zrekonštruovali podlahu. Firme Pozagas veľmi pekne ďakujeme za poskytnuté 
financie. 

V budove školy vzniklo po rekonštrukcii priestorov v zadnej časti budovy školy nové 
elokované pracovisko pre deti MŠ, čo nás veľmi teší. Vylepšili sme aj školu po estetickej 
stránke. Vo vestibule školy boli nainštalované nové presklené vitríny, ktoré slúžia na 
vystavenie pohárov z rôznych súťaží. Boli namontované nové nástenné tabule do vestibulu 
školy. 

V školskom roku 2014/2015 škola plánuje pokračovať v rekonštrukcii WC, aspoň 
v troch triedach na II. stupni realizovať položenie nového PVC, vymaľovať ďalšie triedy, 
vybudovať počítačovú miestnosť pre učiteľov, vybudovať vrátnicu pri hlavnom vstupe do 
budovy školy, zakúpiť nové lavice a stoličky do ďalších tried, namontovať nové keramické 
tabule a nástenky do tried na I. stupni. 

Želám všetkým našim žiakom, rodičom, pedagógom a priateľom našej školy veľa 
úspechov v školskom roku 2014/2015, veľa zdravia a aj naďalej dobrú spoluprácu. 
 

                                                                                                                              
PaedDr.Gabriela Emrichová 

                                                                                                           
riaditeľka školy 

 

 



Fotografie: 

Vyprataná miestnosť – bývalá gymnastická 
MŠ. 

Nové WC v priestoroch Materskej školy.
koberce a kompletne celé vybavenie MŠ.

 

 

 

 

 

bývalá gymnastická telocvičňa pred začiatkom opravných prác pre 

 

 

priestoroch Materskej školy. K dispozícii sú aj nové umývadlá, sprchy, nábytok, 
kompletne celé vybavenie MŠ. 

iatkom opravných prác pre 
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Od septembra pracuje v našej škole nová p. zástupkyňa Mgr. Katarína Písečná. Preto sme 

sa rozhodli bližšie ju predstaviť žiakom aj učiteľom v

9.B. 

Prečo ste sa rozhodli ísť do našej školy?
Prečo? Bola to výzva a určite krok vpred. Noví ľudia, nové skúsenosti. Na webovej stránke školy bol 
umiestnený oznam na podávanie žiadostí. Zúčastnila som sa pohovoru a
že som rada a spokojná. 
 
Aké predmety učíte? 
Hudobnú a etickú výchovu, ale najradšej učím 
 
Čo robíte vo voľnom čase? 
Rada čítam knihy – také na zamyslenie. A relaxujem v
walking a bicyklovanie. 
 
Váš obľúbený film? 
Môj obľúbený film je Forrest Gump. Obľúbená herečka je Sharon Stone a
Damme. 
 
Ktoré krajiny ste navštívili? 
Bola som v Chorvátsku, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a
v Taliansku. 
 
Máte deti? 
Áno, mám dvoch chlapcov: 19 a 15
 
Obľúbená farba? 
Moja obľúbená farba je žltá ako slniečko 
 
Akú hudbu počúvate? 
V aute počúvam rádio Viva – tu hrajú zmes všetkého a
prekážajú; nemyslím si, že piesne sa musia zviditeľňovať takýmto spôsobom), če

David, Karel Gott), skupinu Elán...  Moja najobľúbenejšia pieseň je We are young 
 
Máte rada umenie? 
Áno, chodievam do divadla, kina, na koncerty... Momentálne sa chystám na koncert Karla Gotta.
 
Vaše obľúbené jedlo? 
Pizzááááá a z cudzej kuchyne slimáky.
 
Čo robíte rada a čo nerada? 
Rada – si robím názor na ľudí sama, s obľubou pečiem, počúvam ticho 
so svojimi deťmi, pomáham tým, ktorým
Nerada – žehlím a umývam kúpeľňu 
Snažím sa však v každej činnosti, aj v
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Na aký hudobný nástroj hráte a 
Klavír, husle, gitaru a flautu. Najradšej hrám na klavíri (12 rokov) a
splnila dávny sen, kúpila som si husle a
 
Čo nám ešte poviete na záver? 
Mám rada duševnú rovnováhu, pohodu, úsmev a
závisť, klamstvo, pokrytectvo a ohováranie. Vážim si
 

Pripravili: Lenka Baťková, Laura Kodýdková a

 

 

September 
-  jesenná výzdoba tried a 
-  príprava mliečneho koktejlu
v škole; 
-  Tvorivé dielne v MCK - medaila

                                     - bábka na vareche;
       -  výstava známok v MCK; 
       -  čistenie areálu školy a jeho upratovanie;
       -  Moja aktovka – poriadok v

 
Október  
-  základy a dodržiavanie zásad správneho stolovania
-  Bezpečne na ceste – vychádzka do okolia školy
-  Tvorivé dielne v MCK – jesenný strom
-  Šarkaniáda; 
-  Posedenie pri rozprávke spojené s
-  Deň školských knižníc – záložka do knihy
-  kultúrne vystúpenie v Domove sociálnych služieb pri príležitosti Mesiaca úcty k
-  Halloween párty; 
-  výstavy podľa ponúk v CVČ a

 
 

 aký máte najradšej? 
flautu. Najradšej hrám na klavíri (12 rokov) a na husle (4 roky). Ter

splnila dávny sen, kúpila som si husle a všetci doma sú z toho „happy“ ☺. 

 
Mám rada duševnú rovnováhu, pohodu, úsmev a svoju rodinu. Nemám rada nudu, ničnerobenie, 

ohováranie. Vážim si skutočných priateľov. 

Pripravili: Lenka Baťková, Laura Kodýdková a Lucia Zálesňáková, 9.B

Aktivity ŠKD 

 vestibulu školy; 
príprava mliečneho koktejlu ku Dňu svetového dňa výživy a mlieka – 

medaila 
bábka na vareche; 
 

jeho upratovanie; 
poriadok v aktovke; 

základy a dodržiavanie zásad správneho stolovania; 
vychádzka do okolia školy; 

jesenný strom; 

Posedenie pri rozprávke spojené s ilustráciou; 
záložka do knihy; 

kultúrne vystúpenie v Domove sociálnych služieb pri príležitosti Mesiaca úcty k

CVČ a MCK; 

   Šarkaniáda 

na husle (4 roky). Teraz som si 

svoju rodinu. Nemám rada nudu, ničnerobenie, 

Lucia Zálesňáková, 9.B 

 zdravá výživa      

kultúrne vystúpenie v Domove sociálnych služieb pri príležitosti Mesiaca úcty k starším; 



Výstava tekvíc v našej škole 
 
Deti spolu s rodičmi vytvorili krásne tekvice, ktoré potom zdobili chodbu na prízemí. 
 

  
 

Svetový deň mlieka v ŠKD a v 1. a 2. ročníkoch 
                                                                            

    
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Športové okienko 

Hľadáme nových olympionikov 

Mimoriadneho výsledku v celoslovenskom finále postupovej súťaže pod názvom „Hľadáme 
nových olympionikov 2014,“ ktoré sa uskutočnilo 30. augusta na mestskom atletickom 
štadióne v Dubnici nad Váhom v rámci podujatia "Atletický most," dosiahol žiak ZŠ 
Záhorácka, Malacky, Marek Havlík (VIII. B) , keď sa umiestnil na výbornom 4. mieste. 
V behu na 1000 m si výkonom 3:02,40 min. vylepšil svoj osobný rekord z krajského kola až 
o 14 sekúnd a vybojoval si účasť na športovom sústredení pre najúspešnejších účastníkov 
projektu, ktoré sa uskutoční v mesiaci október vo Vysokých Tatrách. Marekovi 
k dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej 
školy! 

Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP 

 

V piatok 5. septembra sa uskutočnil 31. ročník podujatia „Večerný beh zdravia – Beh vďaky 
SNP“. Súťaže sa zúčastnilo aj 23 žiakov našej školy s bilanciou (1 – 2 – 3). 

Žiakom, ktorí úspešne zvládli nástrahy takmer 2 000 m dlhej súťažnej trate od pamätníka 
SNP až na bežeckú dráhu v Zámockom parku ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 
Všetkým úspešným chlapcom a dievčatám, ktorí sa vo svojich kategóriách prebojovali až na 
stupeň víťazov srdečne blahoželáme! 

Z výsledkov:  

Žiačky 1. – 2. ročník:    3. Karen Grígelová (ZŠ Záhorácka, Malacky) 

 Žiaci 3. – 4. ročník:      3. Alex Drahoš (ZŠ Záhorácka, Malacky) 

 Žiačky 3. – 4. ročník:   1. Michaela Salayová (ZŠ Záhorácka, Malacky) 

                                      2. Stella Stupňanová (ZŠ Záhorácka, Malacky) 

 Žiačky 5. – 6. ročník:   2. Gabriela Juríčková (ZŠ Záhorácka, Malacky) 

 Žiaci 7. – 9. ročník:      3. Marek Havlík (ZŠ Záhorácka, Malacky) 

Okresné kolo v cezpoľnom behu  

V okresnom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo 24. septembra 2014 v Zámockom 
parku v Malackách, vybojovali žiaci ZŠ Záhorácka až 12 pódiových umiestnení s bilanciou 
(6 - 1 - 5) a v konkurencii 11 škôl sa stali najúspešnejšími v rámci okresu. 

Vo svojich kategóriách zvíťazili a pre zlaté medaily si dobehli Michaela Salayová (IV.A), 
Matúš Kuma (VII.C) a Patrik Haramia (IX.C).  Prvenstvo si vybojovalo aj družstvo 
najmladších žiačok ZŠ Záhorácka (Michaela Salayová, Stella Stupňanová a Simona 



Štorová), družstvo mladších žiakov ZŠ Záhorácka "A" (Matúš Kuma, Miroslav Kori čár a 
Samuel Valúch) a starší žiaci ZŠ Záhorácka (Patrik Haramia, Marek Havlík a Jakub 
Černý). 

Jedinú striebornú medailu získala Stella Stupňanová (VI.B) v kategórii najmladších žiačok. 

Bronz vybojovali: Gabriela Juríčková (V.B) v kategórii mladších žiačok, Miroslav 
Kori čár (VII.B)  v kategórii mladších žiakov a Diana Michálková (IX.C) v kategórii 
starších žiačok. V súťaži družstiev škôl, obsadili 3. miesto mladší žiaci ZŠ Záhorácka "B" 
(Peter Biesik, Rastislav Haramia a Patrik Kuma) a taktiež aj naše staršie žiačky (Diana 
Michálková, Silvia Magyarová a Lucia Polláková). 

Družstvo starších žiakov ZŠ Záhorácka, Malacky navyše postúpilo aj do Krajského kola, 
ktoré sa uskutoční 10. októbra 2014 na Partizánskej lúke v Železnej studničke v Bratislave. 
Všetkým žiakom ZŠ Záhorácka, Malacky k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a 
ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

Športové sústredenie vo Vysokých Tatrách 

V termíne 5. – 11. októbra 2014 sa vo Vysokých Tatrách, uskutočnilo jesenné sústredenie 
žiakov 5. – 9. ročníka športových tried ZŠ Záhorácka, Malacky. Pobyt bol zameraný na 
vysokohorskú turistiku a rozvoj všestrannej športovej prípravy s dôrazom na aeróbnu 
vytrvalosť, silové, rýchlostné a koordinačné schopnosti. Ubytovaní sme boli v najvyššie 
položenej osade Slovenska, na Štrbskom Plese (1 346 m n. m.), v penzióne Litvor. 
Stravovanie prebiehalo v poľovníckej reštaurácii Lesanka, ktorá bola súčasťou penziónu. 
            Účastníci sústredenia postupne absolvovali túry na Jamské pleso (1 447 m n. m.), 
Popradské pleso (1 494 m n. m.), Symbolický cintorín (1 525 m n. m.), Vodopád Skok (1 
730 m n. m.), Chatu pod Soliskom (1840 m n. m.), Sedlo pod Ostrvou (1 966 m n. 
m.), Predné Solisko (2 093 m n. m.) a Chatu pod Rysmi (2 250 m n. m.). 
            Tréningový proces sa odohrával aj v bezprostrednej blízkosti jazera Štrbské pleso, 
kde sme na rozvoj aeróbnej vytrvalosti využívali chodník o dĺžke 2125 m. Na rozvoj 
rýchlostných a silových schopností sme zvolili krátke výbehy priľahlých kopcov. Úroveň 
aeróbnej vytrvalosti sme zlepšovali aj na okruhu okolo Nového Štrbského plesa. Na 
neďalekom multifunkčnom ihrisku sme rozvíjali koordinačné schopnosti, zahrali sme si 
športové hry ako sú futbal, minihádzaná a florbal, ale venovali sme tu čas aj toľko 
potrebnému strečingu. 
            Vyvrcholením sústredenia boli bežecké preteky okolo jazera Štrbské pleso, ktoré 
sme vyhodnocovali z hľadiska veku, pohlavia a úrovne trénovanosti. Sústredenie sme 
ukončili záverečným vyhodnotením, na konci ktorého boli všetci účastníci odmenení 
vecnými cenami a najlepší boli dekorovaní aj medailou. 
            Všetkým účastníkom sústredenia želáme, aby sa im čoskoro podarilo zúročiť 
nadobudnutú úroveň pohybových schopností a teoretických vedomostí vo svojich 
športových disciplínach a odvetviach. Jedno je isté, do srdca slovenských veľhôr sa 
v každom prípade o rok určite všetci radi vrátime! 

                                                                                                               
   p. uč. Filip 

 

 



 
 

 
 
 
 



 

 

 



 

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 


