
Prajeme vám pokojné Vianoce

a Šťastný nový rok 2022
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Milí žiaci, kolegovia či kamaráti našej

„Hubenky“. Je mi cťou, že vám môžem po

šiestich rokoch predstaviť náš školský časopis

s novým názvom „Amosáci“. Nový názov

symbolizuje zmenu, nový nádych a nový

vzhľad. A vďaka aktívnym a tvorivým

žiakom, členom redakčnej rady, vítame prvé

vydanie časopisu už po dvoch mesiacoch od

prvého stretnutia.

V časopise nájdete všetko zo života

(nielen) žiakov našej školy. Verím, že sa aj

niečo nové dozviete. Na prvých stránkach vás

totiž čakajú najčerstvejšie informácie.

Úvodom školského roka tu máme aj prehľad-

nú štatistiku – taký náš školský rok v číslach.

Veľkou a vysnívanou novinkou je jedinečná

školská hymna, ktorá ešte len bude mať svoju

premiéru začiatkom nového roka 2022. No jej

text sa môžete naučiť už dnes.

Možnosť vyspovedať svojho učiteľa s

radosťou využili naši mladí redaktori a

tentokrát oslovili pani učiteľku Mgr. Ivetu

Trebulovú. Rubrika Zaujímavostí sa v prvom

vydaní nesie v mene hlášok našich učiteľov –

som zvedavá, kto sa v nich nájde. Nechýba

ani odporúčanie na knihu, či vianočne ladený

kreatívno-zábavný kútik.
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Malým krôčikom späť sa vrátime ku

krásnemu 50. výročiu našej školy, ktoré sme

tento rok oslávili v rámci stále neutíchajúcich

pandemických možností.

Veľkou novinkou časopisu je jedinečný

„Žolík“, ktorý žiakom umožní požiadať

učiteľa o nevyskúšanie. Na stránkach sú tiež

roztrúsené krátke tvorivé písania našich re-

daktorov. Ich témy sú rôzne a príbehy

spontánne vymyslené.

Prajem vám pokojné sviatky nielen v

zdraví, ale aj v duševnej pohode.

Zuzana Šuhajová, šéfredaktorka
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Naša škola v krásnej Rači,

byť farebnou sa jej páči,

radosť, smiech a nálada,

bratislavská návnada.

Odštartuj deň komunitou,

tu môžeš byť celebritou.

Pýtaj sa, buď zvedavý!

Zlý deň kamoš napraví.

REF:

My sme všetci amosáci, každý v niečom vyniká,

škola hrou nám dáva priestor, silné stránky vychytá.

Zručnosti si pestujeme, máme svoje dohody,

Keď to spolu nezvládame, hodia nás do pohody.

Svetu kníh už rozumieme, modelujú myseľ.

Hodnotenie podľa čísel? sorry brácho! nemá zmysel.

Plná hlava argumentov, ústa ako guľomet.

Prezentovať? Žiadny problém. Vlastný názor nechaj znieť!

V devine jak motýle, odletíme vám,

samostatní sme, no nikto nie je sám.

REF:

My sme všetci amosáci, každý v niečom vyniká,

škola hrou nám dáva priestor, silné stránky vychytá.

/: Hrdo nosíme to meno. My sme škola Komenského! :/

Dospeláci - naša pýcha,

každý z nás pre školu dýcha.

V škôlke líčko pohladia,

kucháročky navaria.

Všetko žiari čistotou,

skrinky držia stále spolu,

nielen skvelí učitelia

tvoria našu skvelú školu.

REF:

My sme všetci amosáci, každý v niečom vyniká,

škola hrou nám dáva priestor, silné stránky vychytá.

Hrdo nosíme to meno na ulici Hubeného.

Hrdo nosíme to meno. My sme škola Komenského!
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NOVINKY

Hymna
našej školy
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ŽIAKOV
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NOVINKY

Školský rok 2021 -

31

99
95

761

25

TRIED

NEPEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV

DETÍ V MŠ

PRVÁKOV

82

20
NOVÝCH

PEDAGOGICKÝCH A
ODBORNÝCH

ZAMESTNANCOV
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NOVINKY

- 2022 v číslach

186

65

13
SVIATKOV

ŠKOLSKÝCH DNÍ

DNÍ PRÁZDNIN

11
MUŽOV

ŽIEN

71

Anna Adamcová

Denník 1. apríla

Ráno mi zazvonil budík o pol siedmej. Z dola je väčšinou počuť

rádio, no dnes tam bolo ticho. Zišla som do kuchyne. Nikto tam

nebol. Začala som jesť raňajky, ktoré tam boli napodiv pripravené.

„Uáá!“ niekto za mnou zvolal. Zhíkla som a potom som si všimla,

že z rôznych skrýš vyliezajú moji rodičia a brat. Zavolajú na mňa:

„Prvý Apríl!“ No ja už musím bežať do školy.

Zobudila som sa a doma nikto

vrátane dlhších vianočných

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



a študuj v odbore

GRAFIK DIGITÁLNYCHMÉDIÍ
GRAFIK TLAČOVÝCHMÉDIÍ

GRAFIKATLAČOVÍN
OPERÁTOR TLAČE

OPERÁTOR KNIHÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ

KAM NA STREDNÚ ŠKOLU ?

CHCEŠ BYŤGRAFIKOM?

STREDNÁ
ODBORNÁ

ŠKOLA
POLYGRAFICKÁ
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Rozhovor si pre vás pripravili

Jakub Jantoš a Aron Okenica

Chceli ste už od detstva učiť?
Áno. Chcela som byť buď lekárka alebo

učiteľka. Jeden deň som bábiky obväzovala a

druhý zase učila.

Prečo ste si vybrali práve tento
predmet?
Zaujíma ma, ako príroda funguje, vždy som

chcela vedieť viac.

Na ktorej univerzite ste študovali?
Študovala som na Prírodovedeckej fakulte

univerzity Komenského v Bratislave. Študo-

vala som tam 5 rokov v odbore Učiteľstvo

výchovnovzdelávacích predmetov: fyzika,

chémia.

Ktorú látku najradšej učíte?
No... Je to ťažké, všetky učím rada, no lepšie

sa mi učia tie, pri ktorých si môžu žiaci sami

vyskúšať to, čo sa naučili pri pokusoch a

experimentoch.

Učili ste aj iné predmety ako fyziku a
chémiu?
Áno. Kedysi som učila Výtvarnú a Etiku. Tiež

som bola triednou dva razy. Raz ôsmakom a

druhý raz som mala triedu od piateho ročníka

až po ôsmy, vtedy sa totiž odchádzalo z

ôsmeho ročníka.

Koľko rokov učíte? Učili ste aj na inej
škole?
Učím 26 rokov a na inej škole som neučila.

12

ROZHOVORY

Mgr. Iveta Trebulová
učiteľka na 2. stupni

predmetová kombinácia fyzika a chémia, kariérová poradkyňa

Otázka pani učiteľky:
“Molekulu čoho držím v ruke?”
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Ako sa tvorí gravitácia?
To tak proste je dané a my to nemôžeme

zmeniť. Je to prirodzená súčasť každého

telesa.

Chceli by ste byť znovu triednou
učiteľkou?
Hej, chcela, ale pri práci kariérového poradcu,

učiteľky fyziky a chémie na to nie je čas a má

to aj svoje nevýhody.

Čo hovoríte na online vyučovanie?
Niektorí na hodinách nedávajú pozor, žiaci si

nemôžu vyskúšať väčšinu pokusov, takže

som rada, keď sme v škole.
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ROZHOVORY

Karin Havlovičová

Ja by som chcela mať najradšej všetky. Ale musím si vybrať. Ja chcem mať

takú superschopnosť, že načo si pomyslím, tak to budem mať. Myslím

superchopnosť, nie nejaké hračky alebo sladkosti. Je to super superschop-

nosť. Ale tým pádom mám všetky. Ale keby som si mala vybrať jednu, tak

si vyberiem teleportovanie.

Vždy keď sa mi nechce kráčať alebo behať, tak by som sa teleportovala.

Alebo keď mi chýba moja rodina, tak by som sa za nimi na východ mohla

za chvíľu presunúť. Keď kráčam alebo behám, tak na tú superschopnosť

pomyslím. Už tú superschopnosť chcem od malička. Vždy ma lákala.

Keby som mohla mať superschopnosť

Aké sú vaše obľúbené jedlá a nápoje?
Moje najobľúbenejšie jedlá sú naše slovenské

bryndzové halušky, kurací vývar a z nápojov

obyčajná voda a káva.

Ako trávite voľný čas?
Rada sa starám o kvetiny, ryby, rada čítam,

štrikujem a lúštim krížovky.
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Sára Orlíková odporúča:

AUTOR: Jeff Kinney

NÁZOV KNIHY: Denník odvážneho bojka

UPOZORNENIE: Na vlastnú zodpovednosť, hrozí, že puknete smiechom.

Denník odvážneho bojka je kniha, pri ktorej sa určite zabavíte. Je to kniha o

chlapcovi menom Greg Haffley, ktorý zažíva veľa dobrodružstiev s rodinou.

Napríklad, ako chceli ísť campovať, ale nenachádzali žiadny normálny

camp, tak to vzdali a usadili sa na prvom campe, ktorý zbadali. Nebol to teda

raj, ale užili si to tam najviac, ako sa vôbec dalo.

15

NÁPADY NA VÝLETY A VOĽNÝ ČAS

Čo doma čítame

Jakub Jantoš odporúča:

AUTOR: J. K. Rowling

NÁZOV KNIHY: Harry Potter a KameňMudrcov

Je to prvá kniha zo siedmich. Kniha je o tom, že jedenásťročný Harry, ktorý

žije so svojou tetou a strýkom, zistí, že je čarodejník. Harry sa vydá na

magickú školu Rokfort, kde sa učí nielen čarovať, ale aj miešať elixíry a

starať sa o magické stvorenia. Ale na škole sa deje niečo čudné, niekto chce

zo školy ukradnúť predmet, ktorý by mu vedel dať moc. Podarí sa Harrymu

zachrániť tento čarovný predmet včas? Kniha je žáner fantasy a je veľmi

zaujímavá, svojím príbehom strhla už milióny čitateľov po celom svete.
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Neverte všetkému, čo sa vám predkladá. Skúmajte všetko

16

Základná škola s materskou

školou Jána Amosa

Komenského na Hubeného

ulici v Bratislave – Rači,

v časti Krasňany, otvorila

svoje brány po prvýkrát

22. februára 1971. V roku

2021 je tomu 50 rokov.

50 rokov detského džavotu,

vrúcneho smiechu, úprim-

ných priateľstiev, srdeč-

ných pozdravov, občas i

drobných šarvátok, chvíľ

smútku či slzičiek z malých

neúspechov.

Za 50 rokov školu viedlo sedem riaditeľov.

Každý z nich priniesol do jej života niečo

svojské, niečo jedinečné, na čo generácia detí

a žiakov, ktorí v danom období školu

navštevovali, s láskou a úctou spomína. Riad-

itelia prichádzali s rôznymi koncepciami,

prinášali vlastné vízie, ktoré spoločne so

svojím tímom kolegov napĺňali. 49 rokov pri

budovaní tejto inštitúcie pomáhali školu

budovať dve stálice – ujo školník a teta škol-

níčka - manželia Ivan Brunovský, nositeľ
ocenenia „Račianske srdce“ a jeho manželka

Mária Brunovská. Poznajú ich všetci absol-

venti školy, ktorí opustili jej prah za uply-

s úsmevom na nich podnes spomínajú. 42

rokov bola neoddeliteľnou súčasťou

„Hubenky“ aj ďalšia nositeľka ocene-

nia „Račianske srdce“

Mgr. Oľga Mäsiariková,

ktorá takmer 30 rokov pôso-

bila na pozícii zástupkyne

riaditeľky školy a svojou

obrovskou charizmou a ľud-

ským prístupom k žiakom i

kolegom pomohla budovať

pocit bezpečia na svojej

„Hubenke“. Ďalšou stálicou

školy je Dana Osuská (vedú-

ca vychovávateľka, navrh-

nutá v tomto roku na vysoké

ocenenie v oblasti školstva

Medaila sv. Gorazda), ktorá

na Hebenke prežila 40 rokov

svojho profesijného života.

V prvý deň po otvorení ZŠ na Hubeného 25 v

Bratislave zasadlo do jej lavíc 663 žiakov

základnej školy. Dnes školu navštevuje

takmer 100 detí materskej školy a viac ako

760 detí základnej školy.

Pracuje v nej okolo 100 zamestnancov,

skvelých a zanietených ľudí, milujúcich svoju

prácu, vážiacich si svojich kolegov, zveren-

cov i ich rodičov. Kolegov rešpektujúcich i

rešpektovaných. Pedagogických, odborných i

nepedagogických zamestnancov milujúcich

prácu medzi deťmi, prácu s deťmi.

Oslávili sme 50. výročie

Z NAŠEJ HISTÓRIE

50 rokov v dejinách ľudstva je ako kvapka

v mori. V živote jednotlivca či organizácie

je 50 rokov pomerne dlhá životná etapa.
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V rámci vyučovacieho procesu poskytujeme

deťom možnosť výberu, učíme žiakov tvori-

vo a samostatne riešiť problémy.

Ďakujem Vám, vážení kolegovia, za Vašu profesionalitu, ale

hlavne za to, že venujete našim deťom, svojim žiakom, toľko

energie, úcty, času, priateľstva a vytvárate im pocit bez-

pečia.

Ďakujem Vám, vážení rodičia, za pochopenie našich vízií, za

pomoc a spoluprácu pri budovaní našej školy.

Ďakujem aj Vám, milí naši žiaci, za množstvo energie,

ktorou nás denno-denne nabíjate.

Je mi cťou byť súčasťou tímu „amosákov“.

S úctou Mgr. Tatiana Kizivatová, riaditeľka
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Z NAŠEJ HISTÓRIE

V roku 2011, pri príležitosti 40. výročia

založenia krasňanskej základnej školy, jej bol

vtedajším ministrom školstva SR zapožičaný

čestný názov za dlhoročnú úspešnú cestu

venovanú výchove a vzdelávaniu mladej gen-

erácie - Základná škola s materskou školou
Jána Amosa Komenského.

Dnes škola patrí medzi moderné vzdelávacie

inštitúcie. Od roku 2009 nastúpila cestu

radikálnej zmeny. V škole sa začalo vyučovať

metodikou Vysoko efektívneho učenia – Inte-

grované tematické vyučovanie.

Medzi priority výchovy a vzdelávania patrí

rešpektovanie osobnosti dieťaťa a jeho indi-

viduality, rozvoj sociálnych zručností detí,

vytváranie pozitívnej podporujúcej sociálnej

klímy.

našej školy

a presvedčujte sa o všetkom sami! J. A. Komenský
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Čo potrebujeme:

100g masla

100g ovsených vločiek

35g strúhaného kokosu

75g práškového cukru

1 čajová lyžička vanilkového cukru

2 lyžice kakaa

2 lyžice studenej vody

ďalší kokos na obaľovanie

Príprava:

1. Všetky suroviny dáme do misky a

miesime rukami

2. Potom z toho cesta vytvarujeme

guličky 2-3 cm veľké

3. Guličky obalíme v kokose

4. Dáme na chvíľu do chladničky

5. Môžeme jesť :)

Anna Hlucháňová

Keď mám chuť na niečo sladké, urobím si tieto kokosové guličky. Je to jeden z mojich

najobľúbenejších receptov najmä preto, lebo to mám hotové za chvíľu a je to veľmi chutné. Tento

recept je veľmi ľahký a preto je vhodný aj pre začiatočníkov. Väčšinu ingrediencií máte určite

doma v kuchyni a zvládnete to aj sami, ale v závere sa vám zíde nejaký pomocník na pomoc pri

tvarovaní guličiek. Čím viac rúk, tým skôr to máte hotové.

20

NÁVODY A RECEPTY

Kokosové guličky
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