Zimné číslo 2017
Aby bol briežik, na briežiku
sniežik,
na sniežku sane, daj nám to, Pane!
Zime je pre deti, zima je biela,
ako tá dušička z detského čela.
Daj deťom sniežika, daj bielym
bielu,
daj radosť radosti, daj nám ju
celú!
Vytiahnime lyže, vytiahnime sane,
už sú plné peria záhrady i stráne.
Biele vločky snehu krúžia sem a tam,
radujme sa deti zima prišla k nám.

Skúmať je zábavné  alebo učíme sa
hrou
Vyučovacie hodiny prvouky sú v druhom ročníku nielen plné učiva,
ale aj rôznych pokusov, ktoré ţiakov veľmi bavia, pomáhajú im ľahšie
si osvojiť preberané učivo, vyuţívame pri nich formy kooperatívneho
učenia. (ZM)

aj

Aj učivo slovenčiny
ľahko zvládneme,
keď si hravou formou
nad ňu sadneme.

(KT)

Ţiaci tretieho ročníka si za pomoci vybraných slov vytvárali
imaginárnych spoluţiakov z Bystrice , Bytče a Myjavy. V rámci
kooperácie a vytvárania priateľských vzťahov, si hrou upevňovali
vybrané slová po M a B . Po prezentácií našich prác sme si nových
spoluţiakov- kamarátov, privítali a posadili na čestné miesto nad
tabuľou . Išlo nám to jedna báseň. (KT)

Hlavným cieľom vyučovania čítania na 1. stupni základnej školy by malo byť
čítanie s porozumením. Často sa stáva, že dieťa prečíta text bezchybne,
primerane rýchlo, ale ak má odpovedať na otázky, o texte nevie povedať ani
názov príbehu. V mimočítankových okienkach vedieme žiakov nielen k
správnej technike čítania, ale hlavne k správnemu pochopeniu textu a k
orientácii v texte. (ZM, KT)

O PYŠNEJ LÍŠKE A CHUDOBNEJ MYŠI
Raz líška stretla chudobnú myšku, ktorá hľadala niečo pod zub svojim deťom. Pyšná líška sa jej
pýta:! Prečo si nejdeš kúpiť jedlo do obchodu?“ Myška odpovedala:“ Nemám toľko peňazí a k tomu
musíme zaplatiť dom. Vieš, radšej to teraz dokončí, nech potom nemám dlhy.“ Líška tá sa musela
chváliť, a preto myši povedala: „ Ja, mám luxusnú vilu a drahé šaty. A pritom nič nemusím robiť.
Vieš, mám bohatého manžela, tak si môžem dovoliť všetko.“ Potom sa líška uškrnula a odišla. No
pyšnej líške na to o pár rokov zomrel manžel a líška nemala peniaze na to, aby ďalej mohla platiť
drahú vilu. Myška si zatiaľ stihla zaplatiť všetko. Vtedy sa líška stala chudobnou a myška zostala
skromným zvieratkom.

Poučenie:

Nevyvyšuj sa nad ostatných, lebo sa ti to môže vypomstiť.

Alexandra Zaťková, 6.A

Igor Martin 1.ročník
SRNKY A JABLOŇ
Nastala krutá zima. Vonku bolo veľa snehu. Zvieratká v lese nemali čo jesť zrána. Raz
večer sa tri malé srnky vybrali trochu ďalej do lesa. Dostali sa až k ľudským obydliam.
Všimli si, že v ovocnej záhrade nechal na jabloni záhradník neobraté jablká. Ani tuhá
zima nepoškodila plody jablone tak, aby si na nich srnky nevedeli pochutnať. Na plody
chodili srnky každý deň a zachránili hladné brušká malým srnčiatkam.
Poučenie: Aj malá pomoc môže v správnej chvíli veľmi pomôcť.
Sven Jakab, 6.A

O KOCÚROVI A PSOVI
Jedného dňa sa vybral pes na prechádzku po dvore. Prechádza sa a obdivuje krásy dvora.
Sliepočky s kuriatkami zobú zrno. Medzi nimi sa pyšne prechádza kohút. Krava
s teliatkom prežúvajú seno. Kobyla so žriebätkom oddychujú v stajni. Zrazu sa objaví
kocúr s veľkým kufrom. Pes sa ho pýta:“Kocúr, čo nesieš v tom kufri? Kocúr odpovedá:“
To ti nemôžem prezradiť, priateľ môj. Je to veľké tajomstvo. Stal sa zo mňa kúzelník.“
Pes sa čuduje:“Kúzelník? To by som teda na tea nepovedal.“ Kocúr sa namyslene
predvádza, chodí s kufrom hore-dole, keď zrazu ako ide potkne sa a spadne. Kufor sa mu
otvorí a vybehne z neho vystrašená myš. Kocúr ju rýchlo schmatne. Pes sa diví:“ Toto je
tvoje tajomstvo? Nechcel si tú myš nádodou zožrať?“ Kocúr tára ďalej:“ Kdeže, to je
kúzelná myš, ktorá tancuje hip hop.“ Pes vie, žee kocúr klame až sa tak práši. Napriek
tomu mu hovorí:“ Tak nech sa tvoja myš predvedie.“ Kocúr vedel, žeje zle Myš položil na
zem a hovorí jej:“ Tancuj, myška kúzelná!“ Myš ráchlo zutekala. Pes zdrapil kocúra
a odniesol ho za sudcom sovou. Sova povedla:“ Kocúr, si podvodník, zaslúžiš si trest. Dva
týždne budeš za mrežami!“ Kocúr bol smutný, ale pobyt vo väzení mu prospel. Nikdy viac
neklamal.
Poučenie: Každé klamstvo raz bude odhalené.
Andrej Kalmár, 6.A

O DVOCH PREFÍKANÝCH LÍŠKACH

Kde bolo, tam bolo, v jednom hustom lese žili dve líšky,
ktoré sa stále hašterili. Jedného dňa im mama prikázala,
aby jej pomohli pri zbieraní ovocia. Menšia líška bola viac
lenivá ako tá druhá. Celou cestou rozmýšľala ako sa zbaviť
danej úlohy, lebo sa jej nechcelo pomáhať vôbec. Vyhovárala sa, že ju veľmi bolí noha
a nevie vyliezť na strom. Sedela pod stromom a oddychovala, kým druhá líška pracovala
s mamou. Keď sa vracali domov, mama a druhá líška boli veľmi unavení a ona bola veľmi
čerstvá a mala veľmi dobrú náladu. Ako si tak roztopašne poskakovala, spadla cestou do
jamy. Zlomila si nohu. Večer sa ospravedlnila mame, že bola takáto lenivá a priznala sa,
že si len vymýšľala za tú nohu, len aby nemusela pracovať. Veľmi ju to zamrzelo, lebo
zlomená noha ju skutočne bolela. Chris Ďörď, 6.A
Poučenie. Kto durhámu jamu kope, sám do nej spadne. (AK)

"Neoceniteľná výhoda slobody nie je v tom, že robíme všetko, čo sa nám
uráči a k čomu nás okolnosti navádzajú, ale že môžeme bez prekážok a tajností
priamočiaro robiť to, čo považujeme za správne a výhodné."
Johann Wolfgang Goethe

Nežná revolúcia v novembri v roku 1989, zosobňuje pád totalitného
komunistického režimu. Ako svetlý príklad okolitým krajinám, významným spôsobom
zviditeľnila vo svete Československo ako vysoko kultivovanú spoločnosť s
uvedomelými občanmi, a s totalitnou vládou schopnou samoreflexie. Uskutočnil sa
prevrat v demokratickú spoločnosť, ktorý nám mohol závidieť celý svet. Je dobré,
spomenúť si na tento deň a ešte významnejšie je pripomínať ho deťom. Na našej
škole sa o to snažíme každým rokom. Aj tento rok, 16.11.2016, bol pre žiakov
tradične usporiadaný Deň „D“, deň demokracie, kedy sa nevyučuje tradičným
spôsobom, ale ponecháva sa žiakom viac priestoru na sebarealizáciu, hru, zábavu,
jedným slovom slobodu.

Od skorého rána sa v jednotlivých triedach tvorilo, vyrábalo, kreatívne sa
zapájala celá trieda. Naše výrobky spestrili chodby školy, triedy a mnohé z nich si
žiaci zobrali aj domov. Od desiatej sa vedenia tohto dňa ujala naša šikovná Sofia
Vlkolenská, žiačka 8.A triedy, talentovaná „ zumbistka“, a ktorá roztancovala celú
veľkú telocvičňu. Ak si myslíte, že sa zapojili len dievčatá, mýlite sa, aj na záberoch
si môžete všimnúť, ako výborne to išlo aj našim chlapcom. Maličkých, ktorí sa
k tancu „nemali“ čakalo pozeranie rozprávky v interaktívnych triedach. Tak ako aj
minulý rok, ani tento rok nemohla chýbať najočakávanejšia zábava
- a to
prehadzovaná, kde si sily zmerali najprv žiaci druhého stupňa a víťazné družstvo si
zmeralo sily aj s učiteľmi našej školy. Vynikajúce zápasy s neočakávanými
výsledkami prekvapili všetkých súťažiacich, ale aj burácajúce obecenstvo. Nakoniec
to naši deviataci dotiahli do úspešného víťazného výsledku a spokojne deň zavŕšili
maškrtením si na vynikajúcej torte. Výborný deň s krásnym poslaním sa podaril aj
tento rok.
Ďakujeme vedeniu školy, aj všetkým zúčastnením, zažili sme spoločne
skvelý, sympatický, symbolický slobodný deň. (AK)

Keď sa blíţi „Dušičkový čas“ naši ţiaci sú priam vo vytrţení. Po minuloročnej
vydarenej akcie Noc v škole, sme sa opäť vydali na dobrodruţnú cestu spojenú s magickým
čarom spania v škole. Deň začal ako zvyčajne, ţiaci sa učili a pripravovali si posledné úpravy
najpr na kultúrny program venovaný našim starým rodičom. V programe vystupovali aj tí
najmenší- naši škôlkari, ktorí ohúrili divákov skvelými tanečnými havajskými tančekmi,
spevom i hovoreným slovom. V programe ďalej nechýbali ani naši prváčikovia, ktorí zabavili
scénkou, či druháci a tretiaci, ktorí roztancovali celú sálu pesničkou Zuzka, Zuzulienka.
Štvrtáci, uţ váţnejší, prekvapili rodičov, babky aj dedkov krásnymi pozdravmi od známych
básnikov, piataci pripomenuli prítomným krásu folklóru, spolu so ţiakmi maďarského
oddelenia, ktorí v krásnych bodkovaných sukienkach vyčarili úsmev na všetkých tvárach.
Tradične náš program ukončili skvelé ţiačky siedmeho a ôsmeho ročníka, ktoré majú
nesmierny talent zostaviť choreografiu z rôznych moderných piesní a tak vedia ukázať, čo
teraz „ letí“. Na záver sme si zaspievali a odovzdali drahým starým rodičom vlastnoručne
pripravené prekvapenia.
Napätie v sále sa zvyšovalo kaţdou hodinou, veď o 18.00 sme sa všetci opäť stretli,
pripravili sme si triedy na spanie, a zúčastnili sme sa lampiónového sprievodu. Po výbornej
prechádzke dobre padla chutná večera a po nej výbušná diskotéka, ktorú chtiac-nechtiac aţ
tesne pred polnocou musela pani riaditeľka ukončiť. V triedach sa po večernej hygiene čítali
Dobšinského rozprávky a snaţilo sa zaspať. Samozrejme adrenalín urobil svoje, a mnohí z nás
tak spali sotva pár hodín. Vôbec nám to ale nevadilo, veď to bol super deň nabitý atmosférou
tajomna, trošky strachu a radosti. Mix týchto pocitov v nás zotrval a ţiaci sa uţ teraz tešia na
ďalší tradičný deň v škole. (AK)

Lamiónový sprievod sa niesol ulicami Čeboviec

Tanečná zábava bola super

Pred polnocou sme sa konečne uložili na spánok za príjemného hlasu pani
učiteliek, ktoré nám prečítali rozprávku...

Dňa 13.10.2016 sme sa zúčastnili školskej exkurzie, a to 7.A, 6.A a 9.A, v papierňach
v Harmanci. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci o výrobe papiera. 80% používaného papiera sa
vyrába recykláciou starého použitého papiera ( vreckovky, toaletný papier, servítky...). Tu
sme si mohli uvedomiť, aký význam má zber starého papiera pre naše životné prostredie.
Výroba v závode je plne zautomatizovaná. Každý stroj obsluhoval len jeden človek. Vlastne
len kontroloval, či počítač pracuje správne. Mali sme veľmi pekný zážitok vidieť taký modrný
závod „naživo“. Všetci sa určite tešíme na najbližšiu zaujímavú exkurziu.
Laura Borošová, Dorina Balgová, Barbara Kanalošová – 7.A

( DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ZVOLEN)

Bol krásny jesenný deň, keď sme sa vybrali na školský výlet do Divadla Jozefa Gregora
Tajovského vo Zvolene. Celou cestou v autobuse sme sa zabávali a mali sme výbornú náladu.
Hneď ako sme dorazili na miesto, začalo snežiť. Vločky jemne padali a poletúvali medzi nami.
My sme sa len s nemým úžasom dívali na prvý sneh blížiacej sa zimy.
Divadelná sieň sa nám veľmi páčila, pre mnohých z nás to bol prvý kontakt
s divadlom profesionálneho charakteru. Nadšene sme očakávali predstavenie. Denník Anny
Frankovej sa odohráva počas 2.svetovej vojny. Mladé 13 ročné dievča Anna si viedlo denník
a zachytávalo v ňom skutočné udalosti, ktoré prežilo počas tohto neľahkého obdobia. Anna
sa spolu s rodinou až dva roky ukrývala v časti jednej budovy v Holandskom Amsterdame.

S jej sestrou Margot, rodičmi, zubárom Dusselom a s rodinou van Daanovcov a ich synom
Petrom, do ktorého sa Anna zamilovala. Všetci museli byť veľmi ticho, hlavne počas dňa.
„ Normálne žiť“ mohli až počas noci do šiestej rána. Kým prišli robotníci, muselo osem ľudí
zvládnuť hygienu, raňajky, museli sa naučiť spolu vychádzať a neupadať do depresie. Bolo to
veľmi náročné, lebo Anna bola príliš živá, energická. Hlad, strach a stále hádky sa stali ich
každodennou súčasťou. Napriek všetkému si dokázala uchovať svoju bláznivú povahu, príbeh
bol celý prešpikovaný veselými scénkami, smiešnymi dialógmi, Anniným pozitívnym
nadhľadom. Celý čas verila, že ľudia sú v podstate dobrí, a že aj toto utrpenie raz skončí.
Ťažký boj prehralo 7 ľudí. Medzi nimi aj Anna, ktorá bola spolu s ostatnými deportovaná do
koncentračného tábora. Prežil jedine jej otec Otto Frank, ktorý denník našiel a podľa ktorého
vyšla kniha a naštudovala sa aj táto divadelná hra. Bol to krásny príbeh s veľmi smutným
koncom. Aj ja mám 13 rokov a zamýšľam sa nad tým, aké ťažké to museli mať ľudia v tých
časoch.
Zmiešané pocity v nás lomcovali aj cestou naspäť, kde sme sa intenzívne o hre
rozprávali a rozoberali sme jednotlivé scény. Jednoznačne najemotívnejšie bolo, keď na
záver otec červeným perom písal dátumy úmrtia jeho manželky, detí a ostatných obetí, ktorí
sa statočne dva roky snažili prežiť v stiesnených podmienkach. Dúfam, že budeme mať
takéto vzdelávacie exkurzie aj v budúcnosti.
Sofia Baráthová, 8.A

Tekvičkové popoludnie už neodmysliteľne patrí k akcii, ktorá sa koná v našej škole pravidelne každý
rok, aby sme spoločne oslávili najkrajšie ročné obdobie – jeseň.
Nebolo to inak ani tento rok. 24.októbra popoludní sa v jedálni našej školy stretla veselá partia
rodičov, starých rodičov a ich ratolestí s cieľom vytvoriť originálne, nápadité výrobky z prírodnín
a plodov, medzi ktorými najväčšiu úlohu zohrávali tekvice rôznych tvarov. Rodičia so svojimi deťmi
popustili uzdu vlastnej fantázii a pod ich rukami vznikli pekné a zaujímavé postavičky z tekvíc, jesenné
ikebany. Výrobky boli umiestnené vo vestibule školy. Svojou prítomnosťou skrášľovali interiér školy
a navodzovali atmosféru blížiaceho sa Halloweenu. (DB)

„An apple a day keeps the doctor away"
Lekári i odborníci na zdravú výţivu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu.
Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, môţu
si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Preto sme si aj my na našej škole
pripomenuli, akú nesmiernu hodnotu má pre nás toto blahodarné a chutné ovocie.
Okrem zdravých jablkových šalátov a jablkových štrúdlí, sme si zvolili najkrajšie
jabĺčka na škole. Jablko má protizápalové, mikrobiologické a krvotvorné účinky.
Nepochybne aj preto sa slovo jablko dostalo do ustálených spojení či idiómov,
napríklad: "Denne jedno jablko pre zdravie". (ZM, KT)

JABLKO
Nechcem to vravieť len tak naoko
ale zo všetkého najviac milujem jablko.
Milujem ho viac než maliny
či kus Oravskej slaniny.
Jablko je pre mňa najlepšie
ráno i večer mám ho najradšej.
Jablko je aj základ vedy
veď na hlavu padlo Izacovi vtedy.
A keby neboli pahltní obaja
mali by sme aj my klúče od raja.
Kto chce nech si aj poplače
ale bez jablka by neboli koláče.

Angličtina nie je strašiak,
veľmi rád ju mám.
Keď vyrastiem,
SVET ma láka. Nestratím sa – už to viem .

Na hodinách Anglického jazyka nám vedomosti samé skáču do hlavy. (KT)

Svetový deň zvierat sa oslavuje 4. októbra na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol
veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov.
4. október. Pre mnoho ľudí úplne obyčajný deň, ničím výnimočný od tých ostatných. Ale
predsa sa niečím odlišuje. Tento dátum je venovaný všetkým zvieratám na svete, aby sme si
pripomenuli, ţe nielen ľudia, ale aj oni potrebujú v ţivotných útrapách pomoc. Zvieratá sú
cítiace bytosti, ktoré si vyţadujú našu pozornosť a úctu. Tak ako všetky stvorenia na tejto
Zemi, aj oni majú právo na ţivot vo vyhovujúcich podmienkach. Majú právo na ţivotný
priestor, ktorý vyhovuje ich prirodzeným fyzickým a psychickým nárokom. Pri príleţitosti
Svetového dňa zvierat, sme si pozvali na pôdu našej školy ZŠ s MŠ Čebovce zástupcov
agentúry Nostalgia, ktorí priniesli veľmi atraktívne mobilné teráriá. Priamo v priestoroch
školy pomocou odborného výkladu mali ţiaci moţnosť vidieť, dotknúť sa viac ako 40
rôznych plazov, kde sa ţiaci mali moţnosť dotknúť ţivej prírody v takej forme, aká sa len tak
jednoducho nevidí. Bol to vynikajúci doplnok učebných osnov, počas ktorého si ţiaci mohli
zhotovovať aj vlastné fotografie. V inventári sa nachádzali plazy ako: pytón, škorpión,
tarantula, krokodíl, agamy, pytón albín, koralovky, veľhad kráľovský, anakonda, kajman
okuliarnatý, pytón tigrovaný, gekony, chameleóny a ďalšie.
Atraktívnosť danej udalosti zvýšila aj návšteva ďalších miestností do ktorých ţiaci priamo
mohli priniesť a prezentovať svoje vlastné domáce zvieratko. Tak sa mohol v tento významný
deň pripomenúť dôleţitosť správania sa človeka voči zvieratám, vzťah človeka k ţivej prírode
ako takej.
"Ktokoľvek si môže myslieť, že si nikto - tvoj pes vie, že si stredobodom vesmíru."
Pam Brownová
(AK)

Pútavú prednášku o škodlivosti drog pre ţiakov 2. stupňa realizoval pán Milan Vrábeľ
z občianskeho zdruţenia Slovensko bez drog. Poukázal na skutočné príbehy ľudí, ktorým
drogy zničili ţivot, na nebezpečenstvá vyplývajúce z mylných informácií, ktoré deťom
a mladistvým poskytujú tí, ktorí na drogách zarábajú a aby nikdy v ţivote drogy nebrali,
pretoţe ich uţívanie nič nerieši a ani nevyrieši. Následne kaţdý zúčastnený ţiak obdrţal
broţúrku Pravda o drogách. (MĎ)

Nesmierne rýchlo ubehol advent a Vianoce sa pomaly blížili. Celá naša škola horela
nedočkavosťou, kedy konečne vypuknú prázdniny a nastanú zaslúžené chvíľky radosti
a veselosti v kruhu rodiny. My sme sa samozrejme snažili tento vzácny čas žiakom našej školy
spestriť a spríjemniť. Už každoročne pripravujeme po triedach program pre rodičov
a priateľov školy a takisto sa do tradície našej školy zapísala aj vianočná tržnica. Myslím si, že
obe naše podujatia prijali diváci s veľkým nadšením, veď úroveň, či už programu, alebo
tržnice sa snažíme rok čo rok zvyšovať. Naša škola sa doslova hemžila veľkou účasťou,
vynikajúcou náladou, vôňou „medovníčkov a perníčkov“, vianočnými koledami a šťastnými
tvárami žiakov a všetkých prítomných. Naozaj môžeme skonštatovať, že na našej škole to
„žije“, a keď pani riaditeľka vyslovila to magické: „ Želáme vám požehnané sviatky!“ celá
škola s očakávaním príchodu dní pokoja a sviatočnej atmosféry s pocitom zadosťučinenia sa
rozpŕchla na najkrajšie sviatky roka. ( AK)

Druţstvo mladších ţiakov, ţiačok našej školy
získalo 2. miesto v okresnom kole postupovej súťaţe na Majstrovstvá SR škôl v športovej
streľbe vo vzduchových zbraní pre okres Veľký Krtíš.

Vynikajúce umiestnenia získali naši žiaci na streleckej súťaži v Balogu nad Ipľom. Družstvo starších
žiakov, žiačok získalo 1. miesto a družstvo mladších žiakov, žiačok 3. miesto v športovej streľbe zo
vzduchových zbraní

Matematická pytagoriáda
Dňa 7.12. a 8.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády v kategórii P3
aţ P8.
Jediným úspešným riešiteľom sa stal ţiak 4.ročníka maďarského oddelenia ERIK BALGA,
ktorý získal spolu za správne vyriešené príklady 11 bodov ( z 15 moţných ) + 5 bodov za
ušetrený čas. Spolu získal 16 bodov.
Srdečne mu gratulujeme a budeme mu drţať palce na okresnom kole vo Veľkom Krtíši, kde
bude reprezentovať našu školu.
Všetkým ostatným súťaţiacim ďakujeme za účasť. Tešíme sa na stretnutie v ďalšom ročníku
tejto matematickej súťaţe. (IS, MĎ)

ŠALIANSKY MAŤKO
Dňa 19.12.2016, sme uskutočnili na našej škole súťaž v prednese povestí
Šaliansky Maťko. V 1.kategórii (2. a 3.ročník) nám krásne zarecitovali Lara
Husárová, Alexko Krnáč a Leonard Cseri, v druhej kategórii (4. a 5.ročník) sme si
vypočuli Kristínku Balgovú, Sofiku Borošovú, Viktorku Balgovú, Natálku
Zahorecovú, Natálku Jakabovú, Dianku Toldyovú a Evku Bodžárovú. Porota mala
veľmi ťažkú úlohu, pretože všetci recitátori boli nesmierne šikovní, vedeli svoje
povesti naspamäť a podali skvelý výkon. Nakoniec sme ale museli udeliť aj miesta a tak sa
v 1.kategórii umiestnili žiaci nasledovne: 1.miesto: Lara Husárová, 2.miesto: Alex Krnáč, 2.miesto:
Leonard Čeri. V druhej kategórii to vyzerá nasledovne: 1.miesto: Natália Jakabová, 2.miesto: Sofia
Borošová, 3.miesto: Eva Bodžárová. Všetci zúčastnení dostali diplomy a Lara a Natálka nás
reprezentovali na okresnom kole dňa 19.1.2017 (AK, KT)

Dňa 25. 10. 2016 ţiaci 5.A triedy navštívili Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána
Hella v Ţiari nad Hronom. Ţiakom bol pripravený krátky program s názvom Na Mesiac a ešte
ďalej.... Počas exkurzie navštívili hviezdnu sálu a zúčastnili sa aj krátkej prednášky o Slnku.
Keďţe počasie nám v tento deň nebolo priaznivo naklonené ţiaľ sme nemohli pozorovať
Slnko. Napriek tomu ţiaci získali nové vedomosti a to nie len z oblasti astronómie ale aj
meteorológie, pretoţe v programe exkurzie bola aj návšteva meteorologickej stanice. (AM)

Tím našej školy v zložení Dominik Balga, Ľuboš Bariak, Kristína Nászaliová a Sofia Vlkolenská z 8.A
triedy získali 3. miesto v 5. ročníku medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior pre
žiakov ZŠ. Súťaž sa konala 25. novembra 2016 v Gymnáziu Šahy. Srdečne im blahoželáme!

Súťaž v aranžovaní
Ţiaci 9.A triedy Claudia Nászaliová, Erika Toldyová a Denis Mendel sa zúčastnili súťaţe v
aranţovaní, ktoré sa uskutočnilo v SOŠ Ţelovce. Okrem čestných uznaní, ktoré získali všetci
menovaní, Claudia v kategórii "Vianočný svietnik" sa umiestnila na 2. mieste. (MĎ)
Srdečne im gratulujeme!

Naši malí prváčikovia ...
Čas beží neuveriteľne rýchlo, naši najmenší majú za sebou prvé dotyky
s písmenkami a číslami. Sme na nich veľmi pyšní, stali sa z nich právoplatní
„šikulkovia“ našej školy. Želáme im veľa úspechov aj v druhom polroku  (MB, AK)
Rita Rimóciová

Noel Nagy

Tim Tuček

Kevin Rimóci

Projekty geografia
Sven Jakab, 6.A
Samuel Bobál, 9.A

Liana Lichvárová, 8.A

Marián Záleha a Laura Borošová

Sabina Košíková 9.A (AM,AK)

Druháci umelcami

Tvorivosť nám teda nechýba a aj z obyčajného papiera vieme vykúzliť niečo
úžasné.

Výtvarná výchova v teréne 
/ staviame hniezda pre zvieratká z prírodného
materiálu/ (ZM, KT)

Umelecké diela našich tretiakov 
Michaela Sýkorová 3.A

Leonard Čeri 3.A

Dominika Petercová 3.A

Róbert Huszár 3.A

Nora Šarköziová 3.A

Michaela Sýkorová 3.A (KT)

Čitateľská gramotnosť
Školský rok 2016/2017 je Rokom čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie
je pohyb“. Prácu v triedach na prvom stupni si obohacujeme rôznymi celotriednymi
aktivitami, zameranými na zvyšovanie úrovne čítania. Navštevujeme našu žiacku detskú
knižnicu, spoločne čítame v triede vybranú knižku, robíme si výstavky kníh, čítame doma
spolu s rodičmi.... Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Záchranár-môj kamarát, do ktorej
sme poslali našu knižôčku, ktorú sme vytvorili na základe prečítaného textu na hodine
čítania.

Z dieťaťa, ktoré číta,
sa jedného dňa stane dospelý,
ktorý myslí. ( ZM, KT)

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide… Obdobie fašiangov, to nie je len čas plesovej sezóny, ale
ešte stále aj tradícií, ktoré sa v niektorých obciach v našom okolí zachovávajú dodnes.
Pôvod slova fašiangy Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa na našom území už v 9.
storočí používal termín „mjasopust“, ako označenie konca jedenia mäsa pred pôstom. V
Česku sa mierne pozmenené označenie „masopust“ používa dodnes. My sme však prebrali
slovo fašiangy, odvodené z nemeckého fašang, ktoré sa vyvinulo zo slova vast-schant, čo
znamená výčap alebo posledný nápoj (podávaný pred pôstom). Kedy sa konajú fašiangy
Fašiangy začínajú deň po Troch kráľoch (7.1.) a trvajú až do polnoci pred Popolcovou, alebo
tzv. “škaredou“ stredou, ktorá je prvým dňom pôstneho obdobia, končiaceho Veľkým
piatkom. Pôst zaviedla kresťanská cirkev koncom 4. storočia, ako prechodné obdobie
medzi zimou a jarou. Keďže sa do štyridsiatich dní pred Veľkou nocou nepočítajú nedele.

Všetkým žiakom želáme krásne polročné prázdniny a úžasný
maškarný ples!
Dovidenia v lete, priatelia
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