Leto 2015
Len čo ráno slnko vstalo,
kvietky zo sna prebúdzalo.
Pošteklilo jarnú zem,
poďte, kvietky, poďte sem.
Pridal sa i vietor Miki
a ten hojdá konáriky.
Kaţdý večer plný peľu
volá včielky na návštevu.
Lienky v tráve s mravcami
pochodujú nôţkami.
Dve zvedavé lienočky
našli v tráve kvietočky.
Chceli by piť sladkú šťavu
a vznášať sa ponad trávu.
Ale čo to, veľký mrak
kvapky bude rozsievať.
Milé deti, blíţi sa leto a s ním aj bezstarostný čas plný leňošenia, zábavy, cestovania. Mnohí z Vás
sa pôjdu kúpať, budú tráviť čas sa kamarátmi, starými rodičmi a rodičmi. Celá rekadcia časopisu
Školáčik Vám praje krásne preţitie letných prázdnin, veľa teplých slnečných lúčov. Moţno
spoznáte kopec nových kamarátov a navštívite miesta, kde ste ešte nikdy neboli. Nezabudnite však
na to, ţe kamkoľvek povedú vaše kroky, buďte opatrní a dávajte si pozor na seba. Uţ teraz sa na
Vás všetkých tešíme. Našim deviatakom a dvom ôsmačkam, prajeme na ceste do nového prostredia
veľa síl, trpezlivosti a dobrých známok. Občas sa zastavte alebo si aspoň pozrite našu webstránku,
vţdy Vás radi privítame a budeme sa tešiť na vaše postrehy ţivotom. Krásne leto ešte raz, drahí
priatelia :-)
Aneta Kladivíková a redakčná rada ( Mgr.Tóthová, Mgr. Moravčíková, Mgr. Ruţinská, Mgr.
Bobálová, Mgr. T. Moravčíková, Mgr. Hromadová a ţiaci prvého a druhého stupňa)

Rozprávky a hádanky u štvrtákov
/ vlastná tvorba – s opakovaním vybraných slov /

R

Rozprávka o zlatej rybke

Bola raz jedna zlatá rybka. Bývala v krásnom rybníku, mala krásnu korunku. Prišiel raz
mladý rybár na ryby. Bol veľmi chudobný. A chytil túto zlatú rybku. Zlatá rybka mu hovorí :
„Prosím, nezabíjaj ma!" Rybár sa nad ňou zľutoval a pustil ju naspäť do mora.
„Ďakujeeeeeeeem, darujem ti lietajúci koberec za tvoje dobré srdce, " zakričala za ním zlatá
rybka. A rybár si odvtedy lietal po celom svete. Koniec rozprávky.
/ Andy, Jarka,
Riči/

M Hádanka
Je veľmi malá, rýchla ako blesk.
Farbu má sivú, nôţku sem tam krivú,
Má dlhý chvost a dobrý čuch.
Hádajte deti, kto je tá malá potvorka?
Bojíte sa jej? To hádam nie!
Veď ona v bájke aj levovi pomôţe!
Kto je to ?
/ Chris, Emilka, Niko /

B Rozprávka o kobyle
Bola raz jedna farma. Ţili tam krásne zvieratká a jedna kobyla. Tá kobyla poznala celú
farmu. Volala sa Tara. Bola najkrajšia na celej farme.
Raz sa vybrala na lúku a tam stretla ďalšiu kobylu Lízu.Hneď sa skamarátili. Chodili všade
spolu. Pomáhali si. Nikdy sa nepohnevali. Do konca svojho ţivota boli najlepšie kamarátky.
Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec .
/ Sven, Tobias, Alex, Tomáš /

S

Sýkorka cestovateľka

Ţila raz jedna malá sýkorka. Jej záľubou bolo cestovanie. Jedného dňa letela s kŕdľom
ponad Ameriku. Z výšin si vyhliadla miesto, kde by mohla zahniezdiť. Bolo to na vysokom
strome v centre mesta. Zahniezdila sa tam a nakládla vajíčka. Po mesiaci sa v hniezde vyliahli
tri malé sýkorky. Boli krásne po mamičke. Kaţdý deň im nosila potravu. Ako tri malé sýkorky
rástli, začal im hluk veľkomesta a smrad z výfukov áut prekáţať. Časom, keď vyrástli a boli
veľké a silné, zobrala ich mama na výlet do zdravšej časti našej planéty, Madagaskaru.
Cestou stretla mnoho druhov vtákov. Keď doleteli do cieľa svojej cesty, boli všetci unavení
a ľahli si spať. Keď sa prebudili, uvideli leva. Najskôr sa preľakli, ale potom im bol povedomý.
„ Je to predsa lev Alex, ktorého som uvidela na bilboarde v našom meste", vykríkla mama
sýkorka. Boli pri ňom aj jeho kamaráti : hrošica Glória, ţirafa Melman, zebra Marty a ostatné
zvieratá z filmu Madagaskar. Sýkorky sa s nimi skamarátili a ţijú tam dodnes..... iba ak.....ich
mama cestovateľka nevzala na ďalší výlet.
/ Terezka, Saška, Adrian, Veronika /

V rámci projektu PRINED mávame zaujímavé krúţky. Všeličo vyrábame,
maľujeme, hráme sa, robíme si domáce úlohy, chodíme do školskej kniţnice či
nacvičujeme programy pre našich rodičov.
V jeden májový pondelok sme sa vybrali do školskej kuchynky piecť.
Predbiehali sme sa, ktorá z nás bude pridávať suroviny alebo utierať stôl, no všetky
sme
chceli
miešať
cesto
na
chutnú
ovocnú
bublaninu.

Takto sa ukladá ovocie. O chvíľu bude koláč hotový.
Veľmi rady umývame riad.
A tu je náš recept:
Do misky dáme 3 hrnčeky polohrubej múky, 1 a pol hrnčeka kryštálového
cukru, 3 vajíčka, tri štvrte hrnčeka oleja, 1 a pol prášku do pečiva, 1 a pol hrnčeka
mlieka. Všetko zmiešame, dáme na plech, navrch poukladáme ovocie a upečieme.

V týţdni od 11. do 15.mája sa konal pre ţiakov druhého, piateho a šiesteho
ročníka plavecký výcvik. My druháci sme sa najskôr oboznamovali s vodou, naučili
sme sa dýchať do vody, ponárať a loviť predmety z bazéna. Zahrali sme sa na pumpu,
kosačku, či iné zábavné hry. Pri splývaní sme si pomáhali doskou, no potom sme to
uţ dokázali sami. Na druhý deň sme trénovali pohyb nohami ako ţabka a správne
pouţívanie našich rúk. Zaţili sme veľa zábavy a pri hrách a súťaţení sme sa naučili
plávať ako rybičky. Nakoniec sme dostali krásne „mokré“ diplomy .

Takto

sme

sa

kaţdé

ráno

Uţ vieme splývať.

Učili sme aj asistentov plávať

rozcvičovali

Dňa 7. mája 2015 si aj ţiaci našej školy pripomenuli Deň matiek a pripravili k tomuto
milému sviatku program venovaný mamičkám.
Prváci svojou roztomilou pesničkou, spolu s rytmickým sprievodom na hudobných
nástrojoch, rozsvietili oči všetkým mamičkám. Do rozprávkového sveta ich potom preniesli druháci
divadielkom O snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Tretiačky svojím tancom v ľudových krojoch
vyvolali spomienky na staré časy u mnohých starých mám a ich spoluţiaci rozosmiali mnohé tváre
svojou pesničkou spojenou s ich kreatívnymi pohybmi.
Vystúpenie prvostupniarov ukončili štvrtáci, ktorí básničkami vyjadrili lásku a vďaku všetkým
matkám za ich starostlivosť.
ĎAKUJEM ZA CESTU K ŢIVOTU,
PO KTOREJ MA UČÍŠ KRÁČAŤ.
ĎAKUJEM, MAMI, ZA VŠETKO.

Šikovné rúčky našich prvákov

Števkova Husárova rúčka s jeho perom boli veľký kamaráti, pretoţe spolu napísali krásne
písmenká.

Aj Robkove Huszárove písmenká si zaslúţia pochvalu.

Veľa experimentujeme, hráme sa a v rámci tvorivých činností ,pracujeme s rôznym
materiálom, vyuţívame moderné didaktické pomôcky a nebojíme sa zamazať si rúčky.
Kooperatívne vyučovanie je pre ţiakov veľmi zaujímavé a utuţuje priateľstvá a spoluprácu
medzi ţiakmi.

Nikolasko Kmeť

Roland Ďorď

Dominika Petercová

Záleží nám na našej budúcnosti.

„ Až umrie posledný strom,
posledná rieka bude otrávená,
posledná ryba bude chytená,
vtedy si uvedomíme,
že peniaze sa jesť nedajú.“

PERLIČKY“ ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Učiteľ: Povedz mi, čo vylučujú mravce?
Ţiačka: Mláďatá.
Učiteľ:, ale tú tekutinu.
Ako sa to volá? Veď si spomínala,
ţe si to uţ aj jedla.
Ţiačka: hmmm...jáááj kyselinu.
Učiteľ: Áno, ale aká je tá kyselina, keď ju
vylučujú mravce?
Ţiačka: Kyslá?

Psychológ: Deti vymenujte mi rôzne
typy drog, ktoré poznáte.
Ţiačka: HTC
Psychológ: HTC je telefón,
ale chcela si asi povedať
THC 
Ţiak: Pani učiteľka mne musíte pomáhať,
lebo ja som inteligentný.
Učiteľka: Ty si integrovaný, nemýľ si pojmy.

Obr.Jozef Kotian a Jaroslav Kováč
Učiteľka: Ţiaci, vymenujte mi, čo sa obvykle nachádzalo v stredovekom meste?
Ţiaci: Kostol, radnica, trţnica,....
Ţiačka: Jááá, jááá, jááá viem ešte.
Učiteľka: No povedz.
Ţiačka (oduševnene): Studňa lááásky

Psychológ: Ţiaci, ako sa volá najvýznamnejší
zástupca prchavých látok. Je to
aj riedidlo (toluén).
ţiaci vykrikujú: extáza, hašiš, metamfetamín,...
Psychológ: Nie, ani jedno nie je správne.
Ţiačka: Jáááá, jááá, jááá viééém .
Psychológ: No povedz.
Ţiačka: Extafetamín. 

Úsmevné prešmyčky našich detí
kompót = ponkót
citrón = tricón
sirup = surup
ďateľ = gateľ
vrabec = bravec
jeleň = lejeň
vlčia svorka = vlčia svokra
august = algust
do obchodu = do ochodbu

Budú z nás umelci .

Deň detí očami ôsmakov
Často sa mi zdá, ţe zo všetkých strán počujem dospelých pokrikovať na deti. Dokonca to
robím aj ja sama, s pramalou úctou k svetu detí. Likvidujeme, zaberáme, reformujeme,
počíname si v tomto svete ako uzurpátori. Voči jeho zvukom, farbám sme obdivuhodne hluční,
vyzerá to, akoby dnešné deti boli vôbec prvou generáciou detí a dnešní dospelí sa uţ narodili
dospelými- tak málo rozumieme deťom. Pochopme, prosím, naše deti: nemáme pred sebou
hlupáčikov, ktorých jedinou záchranou je čím skôr sa nám podobať. Máme pred sebou
celkom iný svet....krásny, úprimný, úţasne dokonalý...tak si ho vychutnajme spolu s nimi...a to
nielen dnes AK
O deviatej nám začínalo divadlo. Bolo celkom zábavné a veľa sme sa zasmiali. Po skončení divadla sme išli
do triedy a nadesiatovali sme sa. So spoluţiakmi sme sa vybrali do 7.A triedy. Mohli sme si vybrať, či
budeme robiť mydlá alebo skladať servítky. My sme s kamarátkami robili servítky . Kaţdá trieda mala svoj
kreatívny kútik, všimla som si, ţe šiestaci šili tašky zo starých tričiek, a vysádzali veselých panáčikov,
deviataci skladali rôzne zvieratá z farebných papierov, maľovalo sa na sklo, vyrábali sa mydlá, kaţdý si
mohol prísť na svoje. Poskladali sme ich a vrátili do triedy. Tam sme troška čakali a zavolal nás pán asistent
odfotiť sa s ním. Dali sme fotku a išli sme pozrieť nafukovací hrad (Happy Bear). So Zuzou sme sa boli aj
spustiť, bol to super záţitok. Po spustení sa z hradu sme išli pozrieť ku triednej. Tam nám zaviazala nohy
a museli sme prejsť určitý úsek. Mali sme čo robiť, aby sme nespadli. Boli sme si pozrieť aj ostatné aktivity.
Vonku bolo príliš teplo, tak sme si dovnútra išli sadnúť a čakali sme na Zumbu. Pani učiteľka matematiky
nám prišla povedať, ţe uţ začala. Ale nebolo to také, ako sme si to predstavovali, tak sme sa so Zuzou išli
pozrieť na futbal. Vrátili sme sa, dostali sme balíčky. Toto bol náš posledný Deň detí v čebovskej škole.
Vanda Galbáčová
Ako každý rok, aj v tomto roku bolo deň detí. Mne sa to veľmi páčilo. Keď som išla do školy nad tým som
rozmýšľala, že čo bude tento rok. Každý rok je niečo úplne iné. V tomto roku boli prekážky, divadlo,
skákací hrad, pre dievčatá zumba a pre chlapcov futbal. Na začiatku sme išli do jedálne pozrieť si
divadlo. Hrali Cisárové nové šaty. Potom sme boli v triede u siedmakov. Zo servítok sme robili kvety pre
deviatakov na rozlúčkovú. Potom sme robili mydlo. V každej triede robili iné. Keď sme stým skončili, išli
sme na prekážky. Najprv Na skákacom hrade som najprv skočila s Pani učiteľkou triednou, a s
kamarátkou... Pani učiteľka bola z toho úplne šťastná, ona skočila viackrát. Skočila aj pani učiteľka
Kladivíková, pán učiteľ Korcsok, a aj pani učiteľka Suchárová. Na konci Dňa detí nám rozdávali balíčky,
kde sme mali lízatko, cukrík a podobné. Mne sa to páčilo. Dúfam že niečo také bude aj na budúci rok.
Barbara Moravčíková

Dňa 29.5. 2015 sa uskutočnilo na našej škole Deň Detí. O pol 8 som prišla do triedy a
rozprávala som sa so spolužiakmi. Po hodine hlásili, že sa máme presunúť do jedálne a
začalo sa divadelné predstavenie. Prišli vtipné scénky a nasmiali sme sa tiež. Mali sme
veľkú prestávku, a potom sme sa presunuli do siedmej triedy a vytvárali sme mydlá. Bolo to
celkom zaujímavé, podarilo sa mi vytvoriť celkom dobré mydlo, ktoré som vyložila na môj
stôl. Prešla dalšia hodina a vyšli sme von na dvor. Mali sme tam rôzne aktivity, kde sme
mohli získať body v podobe pečiatky. Športové disciplíny boli skvelé, preťahovali sme sa
lanom, hádzali granátom, skúšali svoj strach skúmaním rôznych fľašiek v ktorých boli
cvrčky, mazľavé guľôčky, červíky či slimáky. Tiež sme mohli skákať v skákacom hrade, a to
sa mi najviac páčilo, pretože sa zapojili aj učiteľky. O 13:10 sme sa pobrali domov. Bianka
Balgová

Komixy 6. a 8.roč.

OSEMSMEROVKA
Vyškrtaj rôznymi smermi nasledujúce slová a dostaneš tajničku,
ktorá obsahuje 33 slov:
Te ( telúr ), tuky, tesil, tenzid, plasty, lieky, kyslosť, drogy, lakmus, PVC,
vápnik, olovo, alkány, fluór, draslík, kyselina, síra, zásada, hélium, sodík,
meď, ortuť, striebro, chlorid sodný, chemické látky
(Zostavil Denis Koštial, 9.A )
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Ja som ja
( Denník)
20.4.2015
A je tu nový týţdeň. Uţ čakám kedy pôjdom do školy a začnú ma zas všetci kritizovať. Nie preto, ako vyzerám, ale
preto, lebo na kaţdej prestávke nie som v triede. Prečo im to vadí? Ja nebudem vysedávať v triede a kukať sa na
niektorých, ako sa hrajú na mobile. Je to fakt veľmi „ zábavné“ . A keď niečo poviem, alebo sa spýtam na niečo, čomu
nerozumiem, hneď ma pošlú za mojím „ frajerom“. To ma vie poriadne naštvať. Kaţdý deň im to musím vysvetľovať,
ţe on nie je mojím frajerom a sme len kamaráti. V našej triede je len pár ţiakov, ktorí ma chápu.
21.4.2015
5:49
Ach! Neznášam to, keď ráno musím tak skoro vstávať. Som uprostred nádherného slnkom zaliateho sna, a vtom mi
zazvoní... budík. Vtedy by som najradšej vyhodila budík von oknom do susedovej „ záhradky“. Len teraz neviem ako
to nazvať. Záhrada či smetisko? Je tam trošku viac neporiadku, tak neviem....no....
23.4.2015
21:43
Veľmi sa nudííííííím. V telke nejde nič. Kukám sa na reklamy do ktorého sem-tam hodia nejaký film. Je to normálne?
Nemala by byť na to nejaká cenzúra? Radšej idem spať, ale ešte predtým zaleziem s knihou a prečítam si pár strán
nového románu.
24.4.2015
Je tu piatok! Hurá! I keď deň nebol celkom šťastný. Písali sme písomku z chémie a geografie. Čo som dostala?
Dvojku....:-(....chýbal mi len 1 bod do jednotky. Aspoň z literatúry som dostala jednotku. Bolo to celkom ľahké. A keď
som prišla domov čakalo ma prekvapenie. Náš nový domáci miláčik ( pes) našiel škatuľu od starých topánok a rozsypal
obsah po dome. Celom. Celý. Musela som to poupratovať. Mamina mi vtedy hovorila: „ Vidíš? Ty si chcela psa! Robí
nám len samé problémy. A tých 100€ si mohla odloţiť na iné veci a mohla si kúpiť niečo pre seba...“ Veľmi som túţila
po psíkovi. Je krásny ako plyšový medveď. A stálo to za to! Najkrajšia a najlepšia investícia. Nikto z rodiny ho nechcel,
ale keď sa na nás prvýkrát pozrel očami, všetky ochkali a achkali a hladkali ho. A podľa mňa nerobí ţiadne problémy. Je
to ešte len šteniatko, jasné ţe občas niečo vyvedie. Veď aj my, keď sme boli mladí, sme robili a aj budeme robiť
problémy rodičom. Dôleţité je, ţe som s ním šťastná. A nech si hovorí kto chce čo chce. Mať psa je super 
Mária Bartošová, 8.A

Ja som ja...
Vyrovnať sa s tým, aká som, je asi pre kaţdú ţenu jedna z najväčších výziev v ţivote. Sme neustále
nespokojné a náročné sami na seba. Veľakrát sme moţno nedostali tú najlepšiu výbavu od prírody, nenarodili
sme sa do najlepších rodín, ţivot nás nešetril a dosť nám toho „ nasolil“.
Nie je pre nás ľahké nájsť vnútornú rovnováhu a mať sa úprimne rád. Ani spoločnosť a médiá nám
veľmi nepomáhajú, kladú na nás nereálne a pritvrdé nároky. My ich necháme s nami zametať, lebo nevieme,
čo je vlastne správne, kde je pravda o tom, aké máme alebo nemáme vlastne byť. Poviem vám tajomstvo.
Sme úţasné tým, ţe sme presne také aké sme. Aj s veľkým nosom, veľkým zadkom a malými prsiami.
Pretoţe sme to my, a nie niekto iný. Nie sme tu z dôvodu, aby sme boli perfektné alebo sa porovnávali
s niekým iným, ale boli sami sebou a boli si vedomé toho, ţe naším základným právom a predpokladom je
byť šťastná, spokojná, vyrovnaná ţena, nech uţ to pre kaţdú z nás znamená niečo iné. Aj keď to teraz moţno
tak nevidíme, ale sme svojím spôsobom perfektné a mali by sme ţiť svoj ţivot podľa našich predstáv a nie
podľa predstáv niekoho iného.
Ani rodinu si nevyberáme a rodina si zas nevyberá nás. Kaţdý sme originálny vlastným spôsobom.
Máme svoje vlastnosti, svoj výzor a jedinečné myšlienky. Nikto nie je dokonalý. Práve preto sa o to ani
nesnaţme. Moţno sa nám nepáči naša rodina, a preto sa k nej správame nepekne. Nikto nemôţe za to, ako
vyzerá, a aj keď svoje správanie vieme ovplyvniť, nikdy nebudeme iní ľudia. Kaţdý nech je sám sebou, lebo
len vtedy budeme skutočne šťastný.
Môţeme hrať divadlo perfektného človeka, ale skutočné šťastie zaţije len ten, kto je sám sebou. Keď
máte málo priateľov, ale ste sám sebou, je to oveľa lepší pocit, ako keď máte veľa priateľov, ale nikto vás
skutočne nepozná. Necítiš sa úspešný, ale naopak máš pocit, ţe si zbytočný, lebo neuznávajú teba, ale
niekoho koho napodobňuješ. Často sa stáva, ţe mladí ľudia snaţiac sa napodobniť modelky, hercov, herečky,
spevákov alebo iné známe osobnosti spadnú do stereotypu menejcennosti. Chceme sa podobať vychudnutým
modelkám? Jednoduché. Stačí prestať jesť. Ale to nie je správna cesta. Kaţdý buďme sám sebou, len tak
nájdeme
cestu
za
šťastím...Lucia
Kotianová,
9.B

V poslednom čase je téma drog veľmi rozšírená, a mnohí si kladú rovnakú otázku. Čo je to
droga? Môţe mi nejakým spôsobom ublíţiť? Je pre mňa reálnym nebezpečenstvom? Alebo to
televízia a škola len zveličuje, aby ma vystrašili.
Na tieto, ale aj iné otázky sme sa ja, Mgr. Moravčíková - školská psychologička a pani Mgr.
Konczová - sociálna pedagogička, rozhodli dať ţiakom ZŠ s MŠ Čebovce odpoveď.
Od marca tohto roku sme začali so ţiakmi praktizovať pravidelné besiedky na tému
PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ. Tieto stretnutia sa viedli v duchu dôvernosti,
spontánnosti a hlavne priateľskej atmosféry. Uzavretý kruh, ktorý sme neustále vytvárali našimi
telami, symbolizoval našu jednotu a nekonečný cyklus, ktorý nikým a nikde nebol prerušený. Všetci
sme si boli rovní, na jednej úrovni. Nik z nás nebol na začiatku a nik na konci. Naučili sme sa
vyjadrovať svoje emócie a ich pôvod pomocou aktivity emocionálne „kolečko“, ktorá odštartovala
kaţdé naše sedenie. Následne sme sa venovali aktivitám, ktoré diskusnou alebo hravou formou
obohacovali naše vedomie o nové informácie z oblasti drogovej problematiky. Chcela by som
vyzdvihnúť prácu a vedomosti ţiakov, ktoré nie raz doplnili aj moje vedomosti. Snaţili sme so
ţiakmi nie len vzdelávať, ale aj objavovať a riešiť ich reálne problémy. Podarilo sa nám docieliť
takú atmosféru dôvery, ţe mnoho ţiakov sa zdôverilo pred spoluţiakmi so svojimi ťaţkosťami
alebo problémami v rodine. Za takýto, pre mňa nesmierne odváţny počin, im patrí veľká poklona
a obdiv, ţe dokázali „vyjsť s koţou na trh“.

Besiedky na tému prevencia drogových závislostí však boli uţ rozbehnutým vlakom, v ktorom sme
sa všetci viezli. Nástupná zastávka boli diskusie na tému šikana v škole a v mojom okolí. Pribliţne
päť sedení s kaţdou triedou sme absolvovali uţ v januári, februári a marci. Na týchto hodinách sme
sa naučili všetko o práci v skupine, čo sme neskôr zuţitkovali v prevencii drogových závislostí.

Snaţili sme sa hlavne, aby dokázali vidieť situáciu očami druhých, aby prijali zodpovednosť za
svoje správanie. Ţiaci sa naučili viacej rešpektovať svojich spoluţiakov. Tieţ sa naučili konať
v situácii obete šikanovania alebo pozorovateľa šikany, odhaliť agresora, jeho správanie a vyvodiť
voči takémuto správaniu dôsledky.
Aj keď sme sa moţno niekedy stretli s nechuťou niektorých ţiakov spolupracovať, hodnotím tieto
besiedky pozitívne a vidím v nich veľký prospech pre ţiakov samotných. Samozrejme, to bol pre
mňa obohacujúci záţitok pracovať so ţiakmi, zdieľať ich ťaţkosti, trápenia ale aj radosti a pekné
chvíle ich dní. Budem povaţovať za obrovský úspech ak tieto debaty pomôţu čo i len pár ţiakom
na našej škole lepšie vychádzať s kamarátmi alebo odmietnuť drogu. Predsa dobre vieme, ţe
výchova k tolerancii a drogová informovanosť je časovo náročný proces a nevieme robiť zázraky za
pár mesiacov.
Verím, ţe v tomto trende sa na Základnej škole v Čebovciach bude pokračovať, a deti tak budú mať
moţnosť prezentovať nie len svoje vedomosti pred tabuľou, ale aj zdravý ţivotný štýl a priateľské
správanie voči spoluţiakom či učiteľom.
Mgr. Terézia Moravčíková
šk. psychológ

Ľuboš Bariak
...na Zemi nič nebolo iba jedno vajíčko, keď to vajíčko prasklo vyšli
z nej zvieratá. Bohovia im dali vodu a byliny. Postupne sa niektoré
zvieratá podobali na ľudí. Nakoniec sa celkom premenili na ľudí. Začali
si vyrábať náradia a zbrane. Začali loviť zver a zdokonaľovali sa až po
dnešnú dobu...
Dávid Martin
...na začitaku na Zemi bola veľká hmla a nič iné. Zrazu na Zem
priletel Boh ako orol a urobil strom, ktorý rástol a z neho rástli ľudia.
Keď už bolo ľudí dosť, na strome začali rásť zvieratá, a potom ovocie a
zelenina. Strom začal sypať zo seba semiačka a tie ľudia zasadili
a
vyrástlo viac a viac stromov. Začali sa striedať noc a deň, a tak vznikol
svet...
Sofia Baráthová
...Bolo raz slnko a jeden mesiac. Zo slnka spadlo milión žiarivých
kúskov a vznikli hviezdy. Z mesiaca tiež spadlo milión kúskov a vznikli
planéty. Najmenšia hviezda a najmenší mesiac sa spojili a padli na jednu
planétu. Vytvorili sa z nich dve ľudské bytosti: Zemon a Hviezdina. A keď
boli trochu starší, tak z každej planéty spadol kus. Z jedného kúsku sa
vytvorila voda, z drhuhého kúsku hory, tráva, zvieratá a ďalšie bytosti.
Takto to bolo všetko až dodnes....

Kristína Nászaliová
...Rozprávali sa na oblohe slnko a mesiac. Nevedeli ako vznikol
svet. Každý deň spadla jedna hviezda a poskladal sa z nej jeden človek.
Neskôr rastliny, stromy, rieky. Zvieratá sa vytvorili z meteoritov. Slnko a
mesiac ešte nevedeli, čo dodať, tak dali každej veci a každému človeku
meno. Každý deň, keď padali hviezdy, vytvorili niečo krásne a úžasné. A
tak vznikol svet. Aj ten je krásny a úžasný...
Sofia Vlkolenská
...vo vesmíre boli maličké vajíčka. Keď sa spojili, vytvorili svet.
Každé vajíčko malo v sebe srdce. To srdce vytvorilo ľudí. Tie vajíčka sme
ako maličké častice vlastne my ako krajina a to srdiečko sú ľudia, ktorí v
nej žijú. Tak ako pulzuje srdce, tak pulzuje v každom z nás chuť žiť,
tvoriť a spoznávať celý svet...

MUROVA ČITÁREŇ
Muro je typický kocúr - v maškrtách rád preberá. Nedá sa zlákať na hocičo.
Elegantne sa uloží na policu a v teple, v pohodlí si vyčíha chutnú knižku. Vraj je to
pre kocúra čudná strava? Nuž, kazisvetky myši Murovi zaváňajú kanálovou
kultúrou. Odkedy Muro zmenil svoje chute, stal sa z neho dokonalý knihožrút.
Prestal byť večne mrzutý a nespokojný so životom. Namiesto toho si pochvalne
pradie pri dobrých knihách. Kvôli nim sa nadšene pravidelne prechádza po knižnom
trhu; pozoruje, nakupuje a vychutnáva maškrty. Kníhkupci a knihovníci ho už
považujú za pravého odborníka, skvelého gurmána. Chcete získať prehľad o
čitateľských chúťkach? Radi by ste sa zoznámili s tvorcami kníh? Neviete, čo je v
knižnom svete nové? Alebo sa potrebujete poradiť (napríklad - pri ktorej knihe sa
najmäkšie zaspáva)?
Nechajte sa inšpirovať Murovou čitárňou. Možno sa aj Vy stanete milým,
usmievavým knihožrútom. A potom dajte vedieť - nech Muro spradie nejaký
rozhovor.

Zamilovaný Charlie

Dorina Balgová, 5.A

Dňa 29.4.2015 v stredu sa na našej škole Zš s Mš Čebovce uskutočnil Deň Zeme. Na našej
škole sme si Deň Zeme pripomenuli na začiatku dňa tým, ţe sme vyrábali plagáty s tematikou
Dňa Zeme. Po dokončení týchto plagátov sa rozdelili aktivity podľa ročníkov. Pri týchto
aktivitách nechýbala zábava, ponaučenie, získavanie nových poznatkov a rozvoj zručností.
Jednou z aktivít bola napríklad výsadba skalky pred budovou školy, separovanie odpadu,
vyuţitie starých pneumatík na skrášlenie priestoru, zber smetí. Na záver sme mali opekanie,
pri ktorom sa tieţ všetci veľmi dobre bavili a zakončili sme tak krásny Deň Zeme na našej
škole .Opäť raz musíme poďakovať pani riaditeľke a celému učiteľskému zboru, ktorí nám
umoţnili preţiť tento krásny deň plný zábavy a radosti z krás našej Zeme. Denis Koštial, 9.A

Leto fičí, škola končí,
slnko hreje, voda vrie.
Dovolenky začínajú,
tábory už prichádzajú.
My sme ešte stále v škole,
lebo chceme známky skvelé.
Končíme už piaty rok,
vedomostí máme nateraz dosť.

Párty, oddych, zábava,
leto nám už vyzváňa.
Lúčime sa s učiteľmi,
aj s našimi kamarátmi.
Prázdniny sú predo dvermi,
tešíme sa na ne veľmi.

Žiaci 5. A

Tento školský rok prebiehal v dňoch od 11.mája do 15. mája 2015 plavecký výcvik
pre žiakov druhého, piateho a šiesteho ročníka v plavárni vo Veľkom Krtíši.
My, piataci a šiestaci, sme si svoje plavecké schopnosti a zručnosti
zdokonaľovali pod dohľadom učiteľov p. Lekýra, p. Bobálovej a p. asistenta Hegedűša.
Každý deň sme začínali rozcvičkou pri bazéne, aby sme sa zahriali a aby nám
nebolo vo vode zima, pretože voda bola pomerne studená, no rýchlo sme si na ňu zvykli.
Po rozcvičke nasledovali vo vode rôzne hry. Naučili sme sa splývať, plávať kraul, prsia,
skákať do vody bombu a šipku.
Posledný deň sme si zmerali svoje sily v plávaní, mali sme čo najrýchlejšie
preplávať 25 metrov. Najlepšou plavkyňou sa stala Katka Pajerová z 5.A, za ňou
doplával Dominik Balga zo 6. A a na 3. mieste skončil Kevin Pásztor z 5. A.
Posledný deň sme využili naplno, dostatočne sme sa vo vode vybláznili, vyšantili
a aj sme sa potápali.
Veľmi dobre sme sa tam cítili a na plavecký výcvik spomíname dodnes.
Žiaci z 5.A

Stredoveký deň detí
Dňa 28.05.2015 sa uskutočnila exkurzia na hrad Modrý Kameň. Na hrade nás privítala
naša sprievodkyňa Miška, ktorá nás oboznámila s aktivitami.
Prvou aktivitou bola hra na útočníkov a obrancov. Útočníci mali získať červenú
vlajku. Následne nám Miška vysvetlila, akú úlohu máme splniť okrem uţ spomínaných
aktivít. Tou úlohou bolo poraziť Turkov a oslobodiť Balašu z tureckého zajatia. Potom sme sa
presunuli k druhej aktivite, ktorá bola pod zemou. Za úlohu sme mali nájsť indície – kačacie
vajce, vedmu, pečať, ktoré nás dovedú ku kľúču. Ďalej sme pokračovali v týchto aktivitách:
strieľanie z luku, šermovanie, jedenie lokší, bitie sa s palicami, dobytie hradu baranidlom.
Po aktivitách sme išli do hradu. V hrade sme získali kačacie vajce a pečať a s týmito indíciami
sme prešli cez hradné námestie do veštiarne, kde na nás čakala vedma, ktorá nám „
„vykúzlila“ kľúč z vajca a pečate. Potom sme prešli do kaplnky a osobodili sme hradného
pána Balašu. V kaplnke nás Balaša pasoval za rytierov.
Na záver sme mali predstavenie, tvorivé dielne a hradné hry na hradnom námestí.
Domov sme išli plní nových dojmov a bohatých záţitkov.
Peter Tuček, Sabina Košíková, Denis Mendel, Samuel Bobál

