Zavčas rána
bzučí včela,
navštívi kaţdý
kvet.
Nabzučí sa veru
veľa,
vyrobí sladký
med.
Letí motýľ,
poznáme to,
na krídelkách
nosí leto
Roznesie ho po
celom našom
okolí.

Leto 2016

Čítať je dobré!

V rámci
mimočítankového
čítania sme sa

venovali nielen čítaniu zaujímavých rozprávok ale aj
vlastnej tvorbe.

Rozprávka o ľudskej
krvi
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Karol Tóth 4.A
Výsledkom sú súťaže a ocenenia našich
žiakov

Dňa 15.4 v deň narcisov sme sa zúčastnili zumby na strednej odbornej škole v Ţelovciach.
Z triedy sme išli štyri dievčatá, Kristínka N., Lili L. ,Sofia V. a Nóra F.zo 7.A . Brala nás
pani učiteľka Kladivíková na aute. Keď sme prišli do telocvične, ešte tam skoro nikto nebol.
Ale o pár minút sa telocvičňa naplnila.
Hneď na začiatku nás príhovorom privítala pani riaditeľka strednej odbornej školy.
Potom sme začali tancovať. Prvé pesničky boli ľahšie, ale potom sme sa roztancovali a ţiadna
pesnička nám nerobila problém. Pred koncom bola súťaţ najlepších tanečníkov. Z nás porota
vybrala Sofiu, ktorá bola naozaj šikovná. Výhercovia súťaţe boli odmenení cenami. Boli sme
šťastní, ţe aj z nás niekto vyhral. Nasledoval posledný tanec, kde sme boli rozdelení do dvoch
skupín a poriadne sme to roztočili.
Pri odchode sme kúpili narcis a s dobrým pocitom sme sa vracali domov, ţe sme aspoň
takto mohli prispieť Lige proti rakovine. Pripnutím ţltého kvietku sme chceli odkázať
onkologickým pacientom, ţe nie sú vo svojom ochorení sami, ţe ich boj sa týka nás všetkých
a majú našu podporu.
Kristína Nászaliová, Liana Lichvárová, 7.A

V jeden piatkový júnový deň sa naša trieda vybrala na výlet do
Banskej Bystrice. Pôvodne sme chceli vystúpiť na Pustý hrad, ale
počasie nám naše plány pokazilo. Keďže sme sa chceli držať
programu zameraného na spoznávanie a pozorovanie prírody, vybrali
sme sa do Tihányiovského kaštieľa, v ktorom je v súčasnosti
prírodovedné múzeum. Dozvedeli sme sa o biotopoch, rastlinách
a zvieratách, jednotlivých oblastí Slovenska, kde nás zaujali aj
zvukové nahrávky zvierat. Z preparátov sa nám najviac zapáčil
medveď, orol kráľovský, vlk, či rys ostrovid. Krkavec nám svojou
veľkosťou až naháňal strach.
V rámci múzea je do septembra sprístupnená výstava
o včelárstve. Priamo v priestoroch múzea sme mohli sledovať živý
včelí úľ. Všímali sme si rozdiely medzi kráľovnou, robotnicami
a trúdmi. Bolo zaujímavé sledovať ako sú trúdy veľké, a že majú aj
väčšie oči. Úľ sa nám veľmi páčil, veď vidieť včely priamo
v miestnosti – to sa nestáva bežne. Odkrývali sme jeho presklené
časti a snažili sme sa nájsť kráľovnú, ktorá bola označená modrou
značkou.
V osobitnej miestnosti bola výstava úľov zo začiatku
20.storočia, rôzne druhy „ dymákov“ a náradia. Bolo nám smutno,
keď sme sa dozvedeli, že v minulosti museli naši predkovia celý úľ
zlikvidovať, keď sa chceli dostať k najväčšiemu pokladu – medu.
Sprievodkyňa nám následne porozprávala o chorobách, ktoré
postihujú včielky. Vo vonkajšej záhradke boli zasadené aromatické
bylinky, vtáčie búdky a príprava na budúci amfiteáter, kamene na
vyhrievanie sa pre jašteričky a hmyzí hotel – domček.
V Európe nás okrem filmu Kniha džungle nadchlo aj 5D kino,
nákupy a novinka Bubbletea.
Výlet sa nám veľmi páčil, cestou domov sme sa zabávali, mali
sme vynikajúcu náladu a aj sme si zaspievali.
Kolektívna práca žiakov, 7.A

1. Tihányiovský kaštieľ
2. Hmyzí hotel – domček
3. Zachráňme včielky!

Aktivity krúžkovej činnosti
(varíme,pečieme, modelujeme, tvoríme,
športujeme,tancujeme...........

Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez potravy
človek vydrţí niekoľko týţdňov, ale bez vody iba pár dní.
Pravidelné umývanie rúk je napríklad jeden z najlepších
spôsobov ako odstrániť baktérie a predchádzať tak
prenosným ochoreniam. Človek kaţdý deň potrebuje prístup
k vode na pitie, varenie a osobnú hygienu. Napriek
obrovskému pokroku zaznamenanému za posledných 10 rokov,
na svete stále nemá prístup k zabezpečeným vodným
zdrojom pitnej vody 748 miliónov ľudí a 2,5 miliardy ľudí
nemá verejnú kanalizáciu.

Naša škola si tento deň pripomenula modrým oblečením, ktoré
symbolizovalo vodu, tú najdôleţitejšiu tekutinu našej planéty . Deň sa
začal divadelným predstavením, pod názvom Zlatá rybka. Pokračoval
rôznymi vodno-športovými aktivitami: štafetová súťaţ okolo kvapky,
hod loptičkami , kuţelková dráha a iné. V závere týchto športových
disciplín ţiaci vytvorili obrovskú, modrú kvapku vody.

Čo v maminých očiach vidím,
to nedostať nikde kúpiť!
Sú to hviezdy, aké máva,
kto na lásku nie je skúpy
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo
pre nás urobili.
Byť mamou je najkrajšie povolanie v ţivote kaţdej ţeny. Druhá
májová nedeľa uţ tradične patrí všetkým mamám.
Ţiaci našej školy pripravili k tomuto sviatku program, v ktorom
potešili svoje mamičky básničkami, tančekmi, spevom, scénkami a tým
vyjadrili poďakovanie za ich lásku, kaţdodennú starostlivosť
a obetavosť.

Kniha dţunglí alebo staršie Kniha dţungle je dvojdielna kniha britského spisovateľa
Rudyarda Kiplinga z roku 1894 a 1895. V origináli ide o dve samostatné knihy The Jungle
Book a The Second Jungle Book; v roku 2002 vyšlo dielo aj po slovensky v podobe dvoch
kníh Kniha dţunglí a Druhá kniha dţunglí.
Mladý indický chlapec je po útoku chromého tigra Šer Chána na jeho rodičov od nich
oddelený a náhodou natrafí v dţungli Síoni (Madhjapradéš) na vlčiu rodinu, ktorá ho pod
vedením vlčice Rakši spoločne so svojimi mláďatami vychová. Vlci ho pomenujú Maugli a
postupne sa učí všetky schopnosti pre potrebu preţitia v dţungli. Po nejakom čase, aby získal
uznanie, je ako ostatné mláďatá predvedený celej vlčej svorke. Potom ako sa za neho
prihovorí medveď Balú a panter Bagíra ho do svorky prijmú. Pretoţe hlavný vlk Akela je uţ
starý a slabý, sa Šer Chánovi, ktorý si na chlapca neústupne robí nároky, podarí presvedčiť
čím ďalej tým viac vlkov aţ pokým svorka bez vodcu a disciplíny Mauglího vylúči.
Varovanému a zbraňou ohňa, pred ktorou zvieratá utekajú, obdarenému Mauglimu sa podarí
zabrániť aby ho vlci a Šer Chán napadli. Nakoľko ho presvedčili o tom ţe je človek, Maugli
opúšťa dţungľu a vracia sa k ľuďom.

Nóra Fónodová, 7.A

Pustý hrad
História
Dlhoročný archeologický výskum Václava
Hanuliaka na Hornom hrade (roky 1992 2008) jednoznačne dokázal existenciu
staršieho pravekého kameno-zemného valu,
na ktorom bola postavená stredoveká
hradba. V zásype valu sa nachádzal črepový
materiál predovšetkým z neskorej bronzovej
doby. Okrem nálezov luţickej kultúry sa tu
našli aj črepy kyjatickej kultúry. Strategické
postavenie kopca bolo vyuţité aj v neskorej
dobe kamennej, svedčia o tom nálezy
badenskej kultúry. Protohistorické osídlenie dokladajú spony a keramika z doby
laténskej. Na severozápadnom svahu Horného Pustého hradu sa v roku 1944
našiel poklad predmetov z doby
bronzovej. Bol uloţený pod asi 8 metrov
vysokou skalou. Samotný nález má však aj
svoju novodobú históriu. Po nájdení
partizánmi v roku 1944, bol
pravdepodobne rozdelený na niekoľko
častí. Zatiaľ posledná časť tohto depotu
bola objavená v roku 2001. Na nádvorí
Dolného hradu sú potvrdené nálezy aj z
mladšej a neskorej doby bronzovej.
Najstaršou stredovekou stavbou na Pustom hrade je veža kráľovského
komitátneho hradu z 12. storočia. Spolu s prislúchajúcim opevnením sa nachádza
na najvyššom mieste hradného kopca – na kóte 571 m n. m.. Najstaršiu správu o
Zvolenskom (Pustom) hrade obsahuje rozprávací prameň nazývaný Gesta
Hungarorum (Činy Maďarov), napísaný na začiatku 13. storočia. Po mongolskom
vpáde vzniklo na Pustom hrade veľké refúgiálne opevnenie. Jeho výstavbu
organizoval kamenársky majster Bertold. V roku 1255 mu panovník Belo IV. za
vykonávanie prác na kráľovských hradoch daroval majetok vyňatý spod
kráľovského hradu Zvolen (castro nostro de Zolum). Je pravdepodobné, ţe v
tomto období vzniklo opevnenie na Hornom (3,5 ha) aj Dolnom hrade (0,65 ha),
a bol vybudovaný aj obranný múr v sedle pod Dolným hradom (dlhý 206 metrov).

Z tohto obdobia pochádza veţa č. 2 na Hornom hrade a je veľmi
pravdepodobné, ţe aj donjon Dolného hradu.

Hrad dnes:
V dnešných časoch môţeme vidieť:





veţu a vstupnú bránu na Dolnom hrade
veţu komitátneho hradu a veţu 2. na Hornom hrade, baštu na Hornom hrade
areál tzv. Dončovho hradu na Hornom hrade
hlavnú vstupnú bránu na Hornom hrade

Na hrad sa dá dostať z hlavnej ţelezničnej stanice vo Zvolene po modrej
turistickej značke a náučnom chodníku.

Kristína Nászaliová, 7.A
--------------------------------------------------------------------------------Keď sme sa ráno
dostali
do
školy,
prestúpili
sme
a
kosihovským spojom sme
sa previezli do Veľkého
Krtíša. Vo Veľkom Krtíši
sme čakali na spoj do
Modrého Kameňa asi 10
minút. Na hrad sme „peškovali“, ale aspoň sme si zvýšili kondíciu.
Keď sme dorazili na hrad, tak nás privítala pani sprievodkyňa
a oboznámila nás s históriou hradu ako aj samotného múzea.
Zapojili sme sa do pátracej akcie, po prvé dala Máriovi vlajku - tá sa

Hrad Modrý
Kameň
„stredoveké dni“

volala modrá polhviezda. Potom sme mali nájsť list od šľachtica,
našiel ju Bálint - v ňom bolo napísané, že máme ísť k dobrému
kamarátovi – pustovníkovi Jonášovi. On nám zadal 3 úlohy. Rozdelili
sme sa na 3 skupiny: 1 skupina mala pozbierať orechy, 2 skupina
mala poukladať drevo a 3 skupina mala postaviť plot z prútia.
Niektorí z nás sme nalúpali orechy pustovníkovi. Od pustovníka sme
získali tri šifry. Tie sme neskôr vylúštili...boli v nich zvláštne
písmená, ktoré sme dekódovali až po absolvovaní výcviku priameho
boja.
Mali sme príležitosť vyskúšať si boj s mečom. Niektorým z nás
to išlo celkom dobre. Marek sa pustil do boja so stredovekým
rytierom naozaj húževnato, dokonca sa zdalo, že boj vyhrá. Čakalo
nás strieľanie z luku, boj s palicami a simulácia rytierskeho zápasu
či dobýjanie hradu. Oboznámili sme sa aj so stredovekým lazaretom.
V podzemí hradu sme našli knihu šifier a rozlúštili sme ich
nasledovne: „Ty si urodzeného pôvodu, patríš do rádu draka a patrí ti
hrad Modrá Kameň“. S rozlúštenými šiframi sme putovali do hradnej
kaplnky, kde sa nám po ich vyrieknutí objavil urodzený pán a pasoval
nás za rytierov a dvorné dámy.
Bola to veľká zábava a veľmi príjemne strávený deň. Na hrade
som bol po prvýkrát, prekvapilo ma to, aký je krásny a aké skvelé
múzeum v sebe ukrýva.
Kevin Vlkolenský, 7.A

Príroda je našou matkou, Zem je našou matkou, a práve preto by sme si mali
uvedomiť ako s a k tej matke správame. Macošsky, egoisticky, násilne a majetnícky.
Berieme ju ako svoju otrokyňu a zaobchádzame s ňou nanajvýš nezodpovedne. Je
načase s tým niečo urobiť, pretože celý ekosystém sa môže proti nám obrátiť
a ďalšie generácie nemusia byť. Nebudú mať tú možnosť dotýkať sa bosou nohou
trávy, dívať sa na vysmiatu oblohu plných vtákov, obdivovať pestrú paletu lúčnych
kvetín, či zhlboka sa nadýchať voňavého vzduchu aromatických bylín. My, učitelia, sa
snažíme o to, aby sme na tieto drobné, no pre život človeka nevýslovne potrebné
dary nezabúdali, aby sme ich nebrali ako samozrejmosť.
22. apríl je celosvetovo uznávaným dňom Zeme. Naša škola si už tradične
pripravila pre žiakov fantastický program zážitkového učenia. Áno, aj v tento deň sa
žiaci popri zábave aj niečo naučili. Mladší si najprv na asfalte vytvárali ilustrácie
s tematikou Zem, pozreli si film s prírodnou tematikou, tí starší zhotovovali plagáty
s odkazmi, radami, vlastnými postrehmi na tému Naša Zem, či ochrana životného
prostredia. Spod ich rúk začali rozkvitať kvety, koruny stromov sa týčili do nebies
a slnko sa šťastne a spokojne usmievalo v harmonickom opojení.
Po triedach sme so staršími žiakmi vysádzali bylinky, presádzali kvety
a upravovali okolie školy. Neskôr nás privítal Hasičský zbor vojenského útvaru pri
výcvikovom stredisku Lešť. Pomocou svojej techniky oboznámili žiakov s ich prácou,
výstrojom, dokonca simulovali reálny oheň a jeho hasenie. Ár odvážlivcov sa
neváhalo obliecť aj do ochranného odevu, ktorý sa využíva hlavne pri
nebezpečenstvách chemického útoku. Nakoniec sa deti mohli previezť na štvorkolke,
a sami si mohli vyskúšať hasenie ohňa.
Po akcii s hasičmi bol ne nich pripravený priateľský futbalový zápas v prírode
pri Cerínskom potoku.
Počasie nám dokonalo prialo, obed sme si vychutnali priamo v prírode pri
opekaní chutných dobrôt a veselom džavotaní. Byť v prírode, byť spätý s prírodou,
sledovať radostné detské tváre pobozkané od prvých jarných lúčov, je skvelou
satisfakciou a úžasným relaxom aj nás učiteľov, nielen pre našich žiakov.
AK

Humor.
Smiech.
Dobrá nálada.
Pestrý program.
Divadlo.
Sladkosti.
Super deň.

Asi takto by sme mohli označiť tento deň. Deň, ktorý patrí deťom, je
oslavou ich bezstarostného bytia a láskavou radosťou pre všetkých dospelých,
ktorí sa do kontaktu s deťmi dostávajú, či uţ ako rodičia, starí rodičia, príbuzní,
známi, či učitelia.
Počas našich osláv sme sa mohli presvedčiť, ţe naša škola to vie celkom
slušne „ rozbaliť“,
a ţe nám deťom dokáţe pripraviť nečakane zábavné
predpoludnie.
Vynikajúce spomienky budeme mať na vystúpenie divadla „Cliperton“, ktoré
nám predviedlo nevšednú zmodernizovanú Princeznú so zlatou hviezdou na čele.
Potom sme sa rozpŕchli na športové disciplíny, hod granátom, preskok cez
švihadlo, člnkový beh, prechod cez slackline, skákanie vo vreci, maľovanie na tvár
a samozrejme nechýbal ani obrovský skákací hrad na ktorom sme sa nevedeli
dosýta vyblázniť. Poďakovanie patrí aj rodičovskému zdruţeniu, ktoré nám
pripravilo sladkosti a pani kuchárkam za skvelý guľáš. Bol to deň naozaj v veľkým
Ď. ( AK)

Konečne prišiel 2. jún, deň nášho školského výletu. Čakal nás
zaujímavý program. Najskôr sme si boli prehliadnuť kaštieľ
v Svätom Antone. Jeho prehliadka bola veľmi zaujímavá. Upútala
nás hlavne obrovská zbierka poľovníckych trofejí. Niektoré
exponáty vyzerali naozaj ako ţivé – bizón, jeleň, medveď, obrovský
sumec, šťuka,... Zaujímavé bolo, čo nám hovorila sprievodkyňa
o stavbe tejto historickej budovy: kaštieľ má 365 okien ( ako počet
dní v roku), 52 miestností ( počet týţdňov v roku ), 12 komínov (
počet mesiacov v roku),... Po skončení prehliadky sme sa ešte na
nádvorí pofotili, aby sme mali pamiatku.
V ceste sme pokračovali smerom do Banskej Štiavnice. Tam
nás čakal vstup do naozajstnej bane. ( Navštívili sme totiţ banské
múzeum, ktoré je jedinečné na Slovensku.) Najskôr nám rozdali
prilby, gumené plášte a lampy. Niektorí z nás mali aj strach, ale
najavo to nikto nechcel dať. Napokon po prehliadke kaţdý uznal, ţe
to nebolo nič hrozné, ale aj tak sme všetci súhlasne uznali, aká bola
a aj v súčasnosti je práca baníka ťaţká.
Záver výletu patril prehliadke historického centra mesta.
Niektorí z nás si v malých obchodíkoch kúpili na pamiatku suvenír,
iní výbornú zmrzlinu, či kebab.
Príjemne unavení sme si posadali do autobusu, vyrozprávali sme si
čerstvé
záţitky
a prezerali
si
nakúpené
darčeky.
Uţ sa všetci tešíme na ďalší výlet v 7. ročníku.
Ţiaci 5. a 6. ročníka

Nači

Konečne nastalo leto. Blíţil sa termín našej dovolenky v Chorvátsku. Vybrali sme
si mestečko Tučepi. Cesta bola únavná, trvala aţ jedenásť hodín. Okrem našej rodiny išiel aj
Karol Tóth s rodičmi a bratom. Tučepi nás zaujalo - čisté more, krásne mesto a sympatickí
ľudia.
Jedného krásneho dňa sme sa rozhodli vyskúšať niečo zaujímavé. Ponúkalo sa nám
mnoho moţností : padák, matrac ťahajúci člnom, ponorka, banán. Ja s ockom sme si vybrali
padák. Nasadli sme si na loď. Sadli sme si na lano a rukami sme sa drţali ostatných lán. Na
sebe sme mali plávacie vesty. Loď sa pohla a my sme sa začali dvíhať do výšky. Cítil som sa
fantasticky. Ľudia na zemi vyzerali ako mravce. Bolo tam neskutočne ticho a povieval
príjemný vánok. Pod nami sa rozprestieralo tyrkysové more. Pomaly sme sa začali spúšťať
na loď. Pri spúšťaní sme sa i trochu namočili.
Tento záţitok patril k najkrajším záţitkom v mojom ţivote. Let padákom by som si rád
zopakoval. Bolo to prekrásne.
Andrej Kalmár, 5.A

Hurá, prázdniny
v Egypte!

Po
školských
povinnostiach nastal čas
oddychu. S rodinou a s
priateľmi sme sa vybrali do
Egypta. Dovolenku sme si
vybrali v Budapešti v
Maďarsku, pretoţe ich

jazyk ovládame všetci okrem maminy.
Nevedeli sme sa dočkať dátumu našej dovolenky. Let nám trval 4 hodiny.
Bol to super zaţitok. Cesta do hotela trvala jednu hodinu. Naš hotel bol úţasný.
Pláţ a more nemali chybu. More bolo priezračné aţ tak, ţe sme videli rybky.
Bolo to super ako okolo nás plávali. Kaţdý večer sme mali o zábavu postarané.
Najviac sa nám páčilo karaoke. Najhumornejší zabávač bol klaun. Jeden večer
na večernej zábave tam pobehoval SPIDER-MAN a bratovi sa to veľmi páčilo.
V areáli hotela bola obrovská záhrada. Chodievali sme aj do blízkeho mesta.
Bola to zatiaľ moja najúţasnejšia dovolenka. Spomíname na ňu veľmi radi.
Sven Jakab, 5.A

Na bábkové divadlo sme sa s mojimi kamarátkami Adrikou , Sašou, Emily
a Veronikou pripravovali dosť intenzívne. Bábky sme zvládli ľavou zadnou, ale ostatné
bolo ťaţšie. Na túto hodinu som sa veľmi tešila aj s kamoškami. Keď sa začala hodina
mala som takú malú trému, ale potom to bolo v pohode. Ako prvý išli chlapci
s rozprávkou
O troch
prasiatkach. Celkom sa mi
to páčilo. Potom sme išli
my. Mali sme divadlo
Červená
Sliepočka.
Prebehlo to dobre. Síce nie
všetky
sme
dostali
jednotku, ale nevadí. Bola
som spokojná s výkonom
dievčat, ale mohli sme tam
zmeniť pár vecí. Trochu sa
mi nepáčilo, ţe obecenstvo
nedávalo vţdy pozor, ale
nevadí, hlavne ţe sme
neboli najhoršie. Táto
hodina bola super aj kvôli
kritikám.
Terézia Tučeková, 5.A
V skupine sme boli tí
najlepší kamaráti: ja- Sven,
Andy, Tobi, Chris.Vybrali
sme si rozprávku Tri
prasiatka. Zato sme si vybrali práve túto rozprávku, lebo sa nám zdalo, ţe v tej rozprávke je
veľa humoru. Úlohy sme si dávali navzájom. Úlohy boli nasledovné: Sven- mama, prasiatko,
Andy-vlk, Chris- prasiatko, Tobias- rozprávač. Podľa mňa bola najkrajšie spracovaná
Aurelova rozprávka, jeho skupina to zvládla najlepšie.
Sven Jakab, 5.A
AKO SME SKÚŠALI , TAK SME SA AJ DOBRE ZABAVILI. KAŢDÝ SI MUSEL SÁM VYROBIŤ BÁBKY,
NIEKEDY SME SI AJ POMÁHALI. TÁTO HODINA BOLA NAJLEPŠIA, LEBO SME SA NEMUSELI UČIŤ.
BOLA TO VEĽKÁ ZÁBAVA, AJ PRETO LEBO V NAŠEJ SKUPINE BOLI LEN DIEVČATÁ, A ŢE VLASTNE OD
NÁS VŠETKÝCH ZÁLEŢAL VÝSLEDOK SKUPINY
ADRIKA, KARÁCSONYIOVÁ, 5.A

Zrejme kaţdý bude so mnou súhlasiť, ţe koncom mája si uţ deviataci
väčšinou nacvičujú program a riešia všetky záleţitosti okolo rozlúčkovej slávnosti.
My sme si však povedali, ţe by bolo fajn spestriť si toto „pomonitorové“ obdobie,
a ţe by sme si mohli vyraziť aj s ôsmakmi na výlet. Slovo dalo slovo, naše triedne
sa chopili plánovania a ani sme sa nenazdali, a uţ sme sedeli v autobuse na ceste
mimo našej republiky.
Najprv sa celá naša skupina vybrala na výlet do mestečka Gödöllő. Tam
stojí nádherný kašieľ. Sprievodca nás oboznámil s jeho históriou, za viedol nás do
minulosti a tieţ nám prezradil, ktoré exponáty sú najvzácnejšie a najdrahšie.
Kráľovský kaštieľ Gödöllő, jeden z najpozoruhodnejších barokových komplexov
18. storočia, zámok rodu Grassalkovichovcov, sa spolu s priľahlými budovami
rozprestiera na ploche 17 000 m2. Patrí k nemu aj park s rozlohou 29 ha.
Šľachtické sídlo, ktoré nechal vybudovať gróf Antal Grassalkovich I. v 30.
rokoch 18. storočia, sa stalo od roku 1867 výletnou rezidenciou rakúskeho
cisárskeho a uhorského kráľovského manţelského páru, Františka Jozefa I. a
Alţbety (Sissi).

Druhá zastávka bol Dom teroru. Najviac nás zaujal asi tank, ktorý
impozantne stál v strede haly. So strachom sme vstupovali do pivnice, kde sme
mali moţnosť preskúmať strašidelné chodby a izby, v ktorých sa reálne mučili
väzni. Pripomienka totalitných reţimov. Dom teroru, po maďarsky Terror Háza,
je múzeum, ktoré sa nachádza v Budapešti. Vo svojich miestnostiach ukrýva
zbierky a dokumenty z dvoch totalitných reţimov, ktoré v Maďarsku vládli.
Tretia a zároveň asi najatraktívnejšia zastávka – Tropikárium. Ţiaci sa
ocitli v podmorskom svete. S úţasom kaţdý pozeral na ţraloky, raje, krokodíly,
ale aj medúzy a dokonca sa nám objavil aj Nemo! Po prechádzke po daţďovom
pralese kaţdý odišiel iným smerom nakupovať. Na tento výlet budeme určite
veľmi radi a veľmi dlho spomínať.
Bianka Balgová, 9.A

1.miesto v minifutbale žiakov – McDonalds Cup 2016
Naši najmladší futbalisti Ďörď Mário, Fónod Róbert, Hegedűš Marek, Hulec Matej,
Jakab Rayen, Jaroš Oliver, Marko Marek, Pajer Jozef, Pásztor Markus a
Vlkolenský Matthias získali 1. miesto na okresnom kole a 2. miesto v regionálnom
kole.
1. miesto v malom futbale mladších žiakov Dôvera ŠP 2016
V okresnom kole 1. miesto, v regionálnom kole 4. miesto získali futbalisti: Ďörď
Christopher, Jakab Sven, Kalmár Andrej, Martin Dávid, Oláh Róbert, Pásztor
Kevin, Sivó Gábor, Ubrankovič Róbert, Vanko Tobias a Vlkolenský Kevin.

2. miesto v malom futbale žiakov – JEDNOTA FUTBAL CUP ZŠ 2016
Naši najstarší futbalisti Balga Dominik, Ďürky Ladislav, Hodási Mário, Klacso
Daniel, Kollár Bryan, Oláh Peter, Šebian Viktor a Zaťko Patrik získali na
okresnom kole 2. miesto. Tréner: Mgr. Erik Lekýr. Srdečne im blahoţeláme!

Moje strašidelné narodeniny
Dnes som mala svoje jedenáste narodeniny. Bol krásny slnečný deň, takţe super deň
na oslavovanie. Pozerala som si aj predpoveď počasia. V noci má byť len o pár stupňov
menej ako cez deň. Budeme mať totiţ aj „prespávačku“.
Moje narodeniny nemali dobrý začiatok. Ráno sa mi stratil môj pes Jerry. V škole sa
mi darilo ako kaţdý deň. Priatelia mi dávali darčeky a gratulovali mi a popri tom som im
rozdávala pozvánky na moju slávnosť prišla skoro celá moja trieda. Najprv sme sa kúpali,
potom sme si grilovali a robili veľa iného. Neskôr sme si rozloţili stany a uloţili sme sa
tam na noc. A nakoniec sme si rozprávali strašidelné príbehy a išli sme spať. Zrazu sme sa
zobudili na štekanie spojené s kňučaním blízko nášho stanu. Rýchlo sme so stanov vybehli
a poobzerali sme sa. Zbadali sme medzi stromami dve svetlé bodky. Myslel sme si, ţe to
je nejaké zviera tak sme sa priblíţili a pozreli sme sa lepšie. Zrazu to šteklo. Všetci sme
sa rozutekali na všetky moţné strany. Po chvíli sme si zobrali palice a chceli sme sa tomu
postaviť zoči-voči. Odrazu sme zo stanu počuli chrápanie. Opatrne sme sa pozreli do
stanu a tam spal Jerry. Potom sme si k nemu ľahli a zaspali sme.
Nakoniec mi kamaráti hovorili, ţe na takejto oslave ešte neboli a určite by si to radi
zopakovali.
Terézia Tučeková, 5.A

Minulý týždeň nám rodičia oznámili, že pôjdeme niekde na výlet cez víkend.
My sme sa s bratom veľmi potešili. Dostali sme pozvanie na jazdecké preteky. Preteky sa
mali
uskutočniť
už
v
sobotu,
čoho
sme
sa
nevedeli
dočkať.
Konečne prišla očakávaná sobota.
Ráno sme vstávali veľmi skoro, lebo sme boli veľmi netrpezlivý. S bratom Máriom sme
sa nevedeli dočkať, kedy budeme vyrážať na preteky. Keď sme vstali naraňajkovali sme sa,
umyli si zuby, obliekli si veci a čakali na odchod. Bolo pól desiatej, keď sme boli všetci hotový,
nasadli sme do auta a poďme ku koňom. Hneď ako sme prišli do Kováčoviec sme boli veľmi
šťastný, že sme uvideli pekné kone. Pri vchode bol veľký skákací hrad, ktorý sme si s bratom
užili. Konečne sa začali preteky, ktoré boli veľmi zaujímavé a pekné. Stretli sme veľa
známych ľudí, medzi nimi aj pani učiteľku Kladivíkovú. Pretekári to nemajú ľahké,
mnohokrát majú úrazy ako aj na týchto pretekoch, ale našťastie s dobrým koncom.
Večer sme boli veľmi unavený.
Máme krásne spomienky, ktoré sme s radosťou rozprávali starým rodičom. Dúfam, že
pôjdeme na preteky aj na budúci rok.
Christopher Ďörď, 5.A

Krajské kolo branného viacboja zmiešaných druţstiev ţiakov ZŠ bolo pre
ţiakov
našej

školy úspešné. Druţstvo v zloţení: Nászaliová Claudia, Chuťková
Nikola a Balga Dominik postúpili na majstrovstvá Slovenska.
Balga Dominik zároveň získal aj 1. miesto v poradí jednotlivcov s
postupom na MSR.

Naši úspešní: Monika Sliacka, Dominik Balga,
Klaudia Nászaliová a Nikola Chuťková
Gratulujeme!

Aktivity v školskom
klube
Žiaci v školskom klube sa venujú nielen literárnej,
športovej ale aj umeleckej činnosti a tým zveľaďujú okolie
našej školy.
Aj k v š kols kom klube f gff f gvbvbvbvbnn

Šikovné rúčky Vašich detí

V tomto školskom roku sa ţiaci zapájali do rôznych aktivít v rámci
mimoškolskej tvorivej činnosti. V krúţkovej činnosti rozvíjali
a zdokonaľovali svoje zručnosti. Ich výsledkom sú krásne práce , ktoré
oţivujú chodby našej školy a interiér našich tried.

Mimoškolské aktivity našich žiakov

V posledných májových dňoch sme
pre ţiakov prvého stupňa zorganizovali
výlet do Lučenca na filmové predstavenie
rozprávky:
ROBINSON
CRUSOE.

Po predstavení sme sa presunuli
do mestského parku, kde sa ţiaci
mohli potešiť zvieratkami z malej minizoo.
Na úvod nás privítal páv s pestrofarebným
rozprestretým chvostom.
Šikovný Matej Hulec ho hneď odfotil.
Park nás očaril aj jazierkami s labuťami, ich mláďatkami a celkovou
nádhernou scenériou. Ţiaci sa mohli vyšantiť aj na detskom ihrisku.
V závere nášho výletu sa išlo nakupovať. Deti si odniesli domov malé
suveníry a hračky, ako spomienku na tento pekný výlet.



Robinson očami detí

Žanetka Vrbovkaiová 1.A

Adam Martin 4.A

Lara Husárová 1.A

Alex Krnáč, 1.A

Bianka Vlkolenská, 3.A

Vanda Filipová
3.A

Diana Šarköziová 3.A

Kristína Balgová 3.A

katka Rimóciová 3.B
Terezka Maulíková 4.A

Náš plavecký výcvik

Naši druháci sa v mesiaci máj zúčastnili základného plaveckého
výcviku v krytej plavárni vo Veľkom Krtíši. Plavecký výcvik deti
zvládli veľmi dobre, každý deň bol pre ne veľkým mokrým
dobrodružstvom. Na konci výcviku boli žiaci ocenení MOKRÝM
VYSVEDČENÍM.

Vtipy 
Ţena kričí. Zabila som kohúta, zabila som kohúta.
Okoloidúci policajt vraví:
Veď to nie je trestný čin. A ako sa voláte?
Kohútová.
Chváli sa pyšný rybár :,,Včera som chytil rybu ako moja ruka!"
,,Netáraj,taká špinavá ryba neexistuje!"

Janko dostal trojku z Matematiky.
Učiteľka sa ho pýta: Janko, čo tam tak gumuješ?
-Nepovedali ste, ţe si tu trojku mám opraviť?

Mravec uteká po pralese, ďaleko za ním si vykračuje slon. Vzdialenosť,
dosť veľká, sa stále skracuje. Mravec sa rozčúli, rozkričí sa na slona:
„To sa ti kráča, keď som ti vyšliapal cestu!
Idú dve chrumky po ceste a jednu zrazí auto .
A druhá jej hovorí :Čo sa mrvíš?

1./ V dome sú dve matky, dve dcéry, jedna babka a jedna vnučka.
Koľko osôb je v dome?
2./ Ak číslo 30 vydelíš polovicou a potom pričítaš 10, aké číslo
dostaneš?
3./ Dievča hnalo husi na pašu. Jedna hus šla pred dvoma, jedna medzi
dvoma ajedna za dvoma. Koľko bolo husí?
4./ Doplň číselný rad:
3 8 11 3 10 13 3 12 15 3 ??
5./

3
9
2
?

Predmet geografia: Terézia Tučeková, 5.A, Sabina Košíková , 8.A, Kristína Nászaliová,
7.A, Aurel Húšťava, 5.A, Sven Jakab, 5.A, Sofia Vlkolenská, 7.A

Výtvarné diela z rúk našich žiakov
práce s hrudkou ţiakov 7.A (dievčatá)

Petrana Sojková

7.A

perspektíva očami chlapcov v 7.A

perspektíva očami chlapcov v 7.A
V mene celej redakčnej rady Vám ţeláme krásne prázdniny!
Redakčná rada: Mgr.A.Kladivíková, Mgr.K.Tóthová, Mgr.Z.Moravčíková, Mgr.D.Bobálová,
Mgr.D.Nováková, Mgr.Jana Ruţinská, ţiaci 1.a2.stupňa našej základnej školy

