
 

 

 
časopis ZŠ, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

Špeciálne dvojčíslie, Šk. rok 2014/2015 

                                   

                                          



 

 

 

 

Drahí čitatelia Luskáčika, 

 

Ako iste viete, na našej škole sa každý rok niečo udeje. 

Ani tento rok nie je výnimkou. Mohli ste postrehnúť, že 

náš školský areál prešiel rekonštrukciou a sami musíte 

uznať, že vyzerá krajšie. 

 

Navštívili sme rôzne akcie a boli sme na rôznych 

zájazdoch. Jedným z nich bol zájazd do Tropicaria 

v Budapešti (Vianočná Budapešť) či výstava Tutanchamón 

v Inchebe. 

 

 

Čítajte a posúďte sami. 

 

Váš Luskáčik   
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 Európsky týždeň mobility 
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa v rámci realizácie "Kampane za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo 
udržateľnej mobility v mestách na Slovensku" rozhodla pripojiť k programu Európskej komisie s názvom Európsky týždeň 
mobility (ETM). 

                                                  

Cieľom národnej osvetovej kampane je zníženie produkcie CO2 a tuhých prachových častíc. Naplniť túto myšlienku možno 
len systematickým poskytovaním informácií, vzájomnou spoluprácou a zvyšovaním environmentálneho povedomia. Našou 
snahou je preto do aktivít počas ETM zapojiť čo najväčší počet samospráv, základných škôl a ľudí z radov širokej 
verejnosti.    

 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY V DŇOCH 13. - 26. SEPTEMBRA JE KAMPAŇ O UDRŽATEĽNEJ MESTSKEJ MOBILITE 
ORGANIZOVANÁ S PODPOROU EK. CIEĽOM JE POVZBUDIŤ EURÓPSKE SAMOSPRÁVY ZAVIESŤ A PODPOROVAŤ 
UDRŽATEĽNÉ DOPRAVNÉ OPATRENIA, PREROZDELIŤ ČI PREBUDOVAŤ ULICE, VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ V PROSPECH 
ĽUDÍ. 

 

Úlohou miestnych samospráv je vyzvať ľudí vyskúšať alternatívy k automobilovej doprave. Bratislava nie je výnimkou. 

 

Aj tento rok, v dňoch od 13. do 26. septembra, bude prebiehať množstvo podujatí, ktoré otvárajú diskusiu o alternatívach 
dopravy v meste. Hlavné mesto zaznamenáva nárast individuálnej automobilovej dopravy, ktorá spôsobuje čoraz väčšie 
problémy. 

 

Doprava trápi väčšinu ľudí v meste. Zápchy, nedostatok parkovacích miest, kvalita MHD, chýbajúce cyklochodníky, bariéry 
pre chodcov. Občania od samosprávy akosi automaticky očakávajú, že ju bude riešiť. Paradoxne, mnohé majú v rukách 
samotní cestujúci. Poukázať na alternatívne spôsoby riešenia je práve cieľom Európskeho týždňa mobility. Ak čo i len časť 
cestujúcich zmení svoje zaužívané spôsoby cestovania, môžeme cestovať rýchlejšie, zdravšie a lacnejšie. Alternatívy sú. Sú 
nimi podpora verejnej dopravy, cyklistiky, zdieľania jazdy, ale aj pešej chôdze či elektromobility. 



 

 

                       Ryby a ich miesto v jedálničku                      

                                                

                                                

                                                

                                                               Laco   Turčan    a   Tamara   Španková        8.A 



 

 

Sokoliari v škole 

   Výr Skalný         
 Je najväčšou žijúcou sovou na zemi 

 Rozpätie krídel : 2 metre                   

 Hmotnosť niekedy dosahuje 3 Kg                     
 

                                                           

  

  Orol skalný 
 Najväčším  prestaviteľom  orlov 

 Rozpätie krídel : 2,4 metra 

 Hmotnosť dosahuje aj 6 Kg 
 

 

Plamienka driemavá 
 Zástupca rodu TYTONIDAE 

 Rozpätie krídel :  70 – 90 cm 

 Hmotnosť : 200 – 450 gramov 
 

 
Sokol rároh 

 Najväčší zástupca sokolov na Slovensku 

 Rozpätie krídel : do 120 cm 

  Hmotnosť :1,2  K g  

 

 Martin Charvát      8.B    



 

 

Tutanchamón 
 

 

Naša trieda zo ZŠ Kulíškova 8 išla na výstavu 

Tutanchamon . Na  začiatku sme dostali 

slúchadla s ovládačom,  z ktorého sme 

počúvali zaujímavosti o každom exponáte .  

Na celej výstave bolo 24 exponátov . Každých 

10 minút  prehrávali na plátne dokument 

o náleze Tutanchamonovej hrobky . Veľmi nás 

to bavilo, bola to ako živá 

učebnica . Na výstave sme videli 

: pozlátené sošky , ležadlá , 

koče , jeho hrobku , šperky...  

Boli by sme radi, keby sme 

takúto formu vyučovania mohli 

mať aj na našom vyučovaní . 

Paula Pindjáková, Amália Kotradyová 

6.A 

 

 



 

 

Dinosaurium 
12. decembra sme sa vypravili do druhohôr na výstave DINOSAURIUM. Počas druhej vyučovacej 
hodiny sme sa vybrali na Dulovo námestie. Nasadli sme na 50-ku, lebo výstava sa koná v Inchebe. 
Po príchode na výstavu nám rozdali audio sprievodcov a šli sme ďalej. Ako prvý bol premietaný 
film, ktorý odhaľoval históriu dinosaurov (ich postupný vývin) a históriu výstavy a to najmä kde, 
ako a kedy sa jednotlivé kostry, pozostatky a iné dôkazy našli. Väčšina pochádzala z územia 
Sovietskeho zväzu, najmä z dnešného Ruska a Kazachstanu. Zvyšok výstavy bol rozdelený na 
viac miestností, ktoré boli rozdelené najmä podľa obdobia, v ktorom sa vyskytovali jednotlivé 
živočíchy. Celá výstava obsahovala 53 objektov (kostier, replík...). Každý tento objekt bol 
označený číslom, podľa ktorého sme si mohli na našom audio sprievodcovi vypočuť jeho históriu 
a iné zaujímavosti o ňom. Najzaujímavejšie boli kostry alebo repliky celých dinosaurov. Po 
skončení výstavy sme sa ešte vybrali na malú ,,exkurziu,, do Auparku. No a na pokom už len opäť 
na 50-ku naspäť do školy. 

 

 

 



 

 

Vianočná Budapešť 
4. decembra ráno, 7:00, sme nasadli do autobusu a vybrali sme sa smer Budapešť. Prvá cesta 
viedla do tropikária. Bolo v ňom k videniu mnoho zaujímavých rýb, vodných rastlín ale aj 
napríklad jašterice, malé opičky a mnoho iného. Smer prehliadky bol nasledovný:  v prvom 
akváriu boli rozličné morské ryby. Následne sme prešli do priehľadného tunela, ktorý prechádza 

stredom veľkého akvária, v ktorom sú väčšie morské ryby, ako 
žraloky, raje... V nasledujúcej miestnosti bolo veľké priehľadné sklo 
tohto akvária a pred ním bolo urobené  sedenie. V ďalších menších 
akváriách boli menšie morské ryby a v jednom aj veľké pestro 
farebné korále. Nasledovalo otvorené akvárium v ktorom plávali raje 
ktoré sa dali aj pohladiť. Pokračovalo sa miestnosťou so 
sladkovodnými rybami. Ďalšia expozícia bola venovaná aligátorom 
a tropickému dažďovému pralesu. V tejto časti bola aj simulovaná 

tropická búrka. Po tropikáriu nasledovala prehliadka (autobusom) 
všetkých významných budov a pamiatok v meste. Následne nás 
vodič autobusu vysadil pri reťazovom moste.  Odtiaľto sme sa 
pešo presunuli na vianočné trhy. Na trhoch boli rozličné stánky 
s vianočnými ozdobami, výrobkami z  včelieho vosku. V stánkoch 
s občerstvením ponúkali rozličné maďarské špeciality. Napokon 
sme sa opäť presunuli k mostu, kde nás vyzdvihol autobus 
a nasledovala ešte malá ukážka reťazového mosta a neďalekého 
tunela a nabrali sme smer Bratislava. Celý deň s nami trénovali trpezlivosť a nervy pán učiteľ 
Mgr.Záruba, pani učiteľky Mgr.Bačeková  a  Mgr.Somogyiova  a  pán sprievodca. 

                                                          

   Patrik Mahats a Dominik Klimko 8.B 

 

 



 

 

Eco tour 

 

 



 

 

Taliansko: Comenius 

 
 



 

 

Together ...... we make  the way     (Spolu .... vytvoríme cestu)  

Naša Základná škola Kulíškova v Bratislave – Ružinove realizuje spolu 
s partnerskými školami zo Španielska, Turecka, Talianska, Poľska, 
Rumunska a Bulharska od augusta 2013 multilaterálny projekt na tému 
pešia turistika s názvom „Together  .... we make the way´´. Projekt sa tento 
rok blíži do svojho záveru. Slávnostné ukončenie projektu bude v rámci 
projektové stretnutia v Bratislave, kde hosťujúcou školou bude Základná 
škola Kulíškova.  
Na jeseň 2014 sa žiaci a učitelia ZŠ Kulíškova pod vedením p. riaditeľky 
Snehotovej zúčastnili na projektom stretnutí  v Taliansku. Žiaci tu 
prezentovali prírodné krásy Devínskej Kobyly aj s historickými prvkami 
tohto územia. Sprievodnou aktivitou pre všetky žiacke skupiny bolo vybrať 
a zaspievať pieseň na tému projektu. Na severe Talianska sme mali 
možnosť prehliadnuť si mestá Benátky a Verona. Organizátori pripravili 
pre nás niekoľko zaujímavých peších túr, na ktorých sme mali príležitosť 
obdivovať  čaro miestneho prírodného prostredia.  Svojím spôsobom 
jedinečná aktivita, ktorú sme zažili len tu v Taliansku  pri škole v mestečku  
Tregnago bolo sadenie stromov v exteriéri školy, ako pamätný symbol  na 
počesť tohto projektu.  

V marci 2015 nás čaká projektové stretnutie v Španielsku. Hosťujúcou 
školou je Institut Francesc Macià de Cornellà pri meste Barcelona.  Aj tu nás 
čaká niekoľko zaujímavých aktivít vrátane prezentácie o  niektorých 
osobnostiach  Slovenska a pešej túry v okolitej prírode, nevynímajúc aj 
prehliadku Barcelony – druhého najväčšieho mesta v Španielsku a pýchy 
Katalánska.  

V máji 2015 vyvrcholí projekt  na  Základnej škole Kulíškova, ktorá bude 
v poradí poslednou hosťujúcou školou v rámci tohto dvojročného projektu.  

 

      Ing. Marta Rovná – školský koordinátor  

 



 

 

 Doplňte doplňovačky: 

                                                     D _ G                                        C _ T 

                             AP_ _E                                      T _ A 

                             M_NK_ Y                                  _OUS_       

                             TU_T_E                                     W_TE_ME_LON 

                              NA_E                                        PI_EAP_L 

                              E_IT                                         EN_RA_CE 

 

 

                    


