jeseň/zima 2018

kolektívna práca žiakov 9.Atriedy

Vítam Vás opäť pri zimnom čísle nášho Školáčika! Určite sa začítajte do jeho
strán, kde sa dozviete o veľkom množstve podujatí, ktoré spestrili náš
každodenný školský život a nájdete v ňom aj inšpirácie a krásne tvorivé nápady
z dieľne našich žiakov. Želáme Vám krásne čítanie, príjemné spomínanie na
všetky hodiny tradičné i netradičné, ktoré ste prežili na pôde našej školy Nech
sa páči....vstúpte...

V tomto školskom roku máme 15 prváčikov. Opýtali sme sa ich,
prečo radi chodia do školy.
Dušanko: Teším
sa, keď cvičíme.
Laurika: Najradšej
mám matematiku.

Lucas: Hráme sa
s kamarátmi.
Robko: Lebo
sa naučím
všelijaké
písmená.

Nikolas: Lebo ja mám
strašne rád, keď môžem
vyrábať nejaké veci,
maľovať a tak.

Rebeka:
Najradšej mám
matematiku,
telesnú,
výtvarnú
a náboženstvo.

No a aby bolo učenie aj zábavou, využívame školu hrou. Žiaci sa lepšie sústredia na činnosť,
poznávajú veci, rozvíjajú svoje myslenie i reč.

 zostrojujú
presýpacie hodiny
a merajú čas

 skladajú číselný
rad do 10

Vyberajú si zo zaujímavých činností, pri ktorých sa môžu hýbať, manipulovať s predmetmi,
uplatniť svoju prirodzenú túžbu skúmať. Zažívajú úspech, ktorý ich motivuje k ďalšej
činnosti.
zostavujú príklady

priraďujú predmety k čísliciam
vypočíta?

poznávajú písmená

odtláčajú číslice

Šikovníček

Každú stredu sa prváci tešia
na krúžok, kde zhotovujú dekoratívne
predmety maľovaním na sklo, na sadru,
vyrábajú zvieratká, nacvičujú divadielka,
čítajú z detských časopisov, navštevujú
školskú knižnicu, no najradšej varia puding
či pečú medovníčky v školskej kuchynke. ( MR)

dopĺňajú čísla

Kto to prvý

Návšteva kina v Lučenci v predvianočnom čase
V mesiaci december navštívili žiaci 1. stupňa mesto Lučenec.
Najskôr si pozreli detský filmový muzikál Spievankovo a kráľovná
Harmónia, kde sa preniesli do sveta hudobných nástrojov a
detských piesní. Po návšteve detského muzikálu si žiaci mohli
vychutnať predvianočnú atmosféru drobnými nákupmi v stánkoch
vianočných trhov.(ZM)

Čitateľská gramotnosť
Jedna má oči stále zatvorené
A druhá ich má dokorán......
Každá pozerá a spolu vidia....
To sú kamarátky MIMI a LÍZA .

Navštevujeme našu školskú
žiacku knižnicu, čítame
mimočítankovú literatúru
aj počas krúžkovej činnosti.
O prečítanom texte sa
rozprávame, tvoríme
ilustrácie
k príbehom....(ZM)

Smiechoty tretiakov
/vlastná tvorba /
Kameň, papier, nožnice,
dievčatá sú opice
a chlapci sú barani,
čo sa bijú vo vani.

En ten tiky dva špendlíky,
Monika si sadla do elektriky.
Zľakla sa jej Lara,
Alexka sa taktiež bála,
Ninka prišla na pomoc,
Emma skríkla : Pomóóóóc!
Chlapci sa im smiali,
že sú baby - jagy! (ZM)

Maľované čítanie
/ povesti a bájky /

Hodiny prírodovedy
Na hodinách prírodovedy sa najradšej učíme tak, že preberané
učivo priamo overujeme praxou. Tohtoročná jeseň nám priniesla
množstvo jesenných plodov, ktoré žiaci zo svojich záhrad a okolia
domovov nosili na hodiny prírodovedy ako názorné ukážky pri
preberaní učiva. Najmä húb a hríbov nám pani jeseň dopriala
neúrekom, hubári nosili plné košíky a v domácnostiach to len tak
voňalo hubami.
ADAM, LARA

ŽACI 3.A / vychádzka
na telesnej výchove /

ALEXKA,LARA ( ZM)

Tekvičkové popoludnie
V mesiaci október sme ako každý rok venovali jedno popoludnie
výzdobe tekvičiek a príprave jesenných ikebán. Pozvali sme do školy
na pomoc aj svojich rodičov, pripravili chutné pohostenie a naše
výtvory vystavili pre skrášlenie vo vestibule školy. (ZM)

1.A

2. A

3.A

V rámci environmentálnej výchovy sme si so žiakmi 2. A triedy
vyrobili plagáty o zdravej a nezdravej výžive. Žiaci pracovali
v skupinách, kde rozhodovali , čo nám prospieva a čo je pre naše
zdravie nezdravé.

Vytvorili sme tri skupinky, kde každá skupina

dostala zadanie, podľa ktorého mala plagát vypracovať. Práce
žiakov sa im podarili, splnili cieľ. Veď posúďte sami .(MB)

Na krúžku usilovné včielky sme si s deťmi vyskúšali aj palacinky.
Radosť u detí bola preveľká. Každý sa tešil, že si môže
pomaškrtiť

na

sladučkých

palacinkách.

Žiaci

boli

usilovní,

poumývali si za sebou aj riad, poukladali ho. Ani som nevedela, že
mám v triede takých usilovných pomocníkov.(MB)

Na vianočný Štedrý deň,
tešíme sa veru hej.
Ježiško a Mikuláš
prídu k nám asi zas.
Milujem moje Vianoce,
keď sa stromček ligoce.
Na Štedrý deň pri stole,

rodina vždy spolu je.
Dominika Petercová, 4.A

Leonard Čeri, 4.A (DB)

Vonku vsetko krásne svieti,
Vianoce sa blížia deti.
Santa doma chystá sane,
Darčeky má prichystané.
Miška Sýkorová, 4.A

Sneží, sneží zas,
Príde Mikuláš.
Pripravme si čižmičky,
Budú sladké balíčky.
Filip Mäsiar, 4.A

Zima, zima, zimička,
Si tak krásna bielučká.
Zem pokryl sniežik
V izbách stromček bude žiariť.
Enrico Gabul, 4.A

Žiaci 4.A triedy(DB)

Raz sa mačka Líza vybrala do lesa zbierať bylinky do čaju. V lese stretla zajaca
Ňufáčika, ktorý zbieral kvety pre sýkorku Sárinku. Keď pozbierali bylinky a kvety, vybrali sa
na prechádzku cez lúku, kde si všimli, že tam stojí nejaký dobytok.
Prišli bližšie a spoznali svojho kamaráta býka Petra. Patrik sa ich spýtal, či náhodou
nevideli byvola Pavla, pretože sa mali stretnúť a on neprišiel. Líza si spomenula, že Pavla videla
pri bystrinke, a tak mu to povedala. Keďže bystrinka je pri Banskej Bystrici, Patrik sa zľakol,
že sa byvol Pavol zatúlal v meste. Dohodli sa, že sa pôjdu pozrieť k bystrinke, keď k nim
dobehla kobyla Zuzka. Zuzka im povedala, že Pavol čaká Patrika pri domčeku, kde bývajú
myšky. Patrik si cestou k myškám všimol, že sú všade rozhádzané smeti, všimol si aj zopár kusov
nábytku a aj stromy, ktoré vysychajú. Rozmýšľal, že sa Pavla spýta, prečo neprišiel na
dohodnuté miesto.
Keď prišiel k myškám, Pavol mu všetko vysvetlil - myšky pozývali v lese každého na
chutný syr a on nevedel odolať. Vanda Filipová, 5.A

Bol raz jeden rybár, ktorý bol chudobný. Každý deň skoro ráno musel chodiť chytať
ryby na rybník.
Na obed mu žena doniesla bryndzové halušky. Potom jeho žena musela chodiť na
trh predávať čerstvé ryby. Zo získaných peňazí si kupovali všetky veci, ktoré potrebovali ako
napr.: mydlo, dobytok, potraviny. Raz rybár prikázal žene, aby kúpila kobylu. Napokon ju
žena aj kúpila, ale kúpila aj sysľa pre deti. Ich deti sa z darčeka dostali do pomykova. Ten
deň bol veľmi sychravý. Jedno z detí malo osýpky.
Často ku nim chodievali na návštevu strýc a stryná. Táto ich rodina žila v Bytči.
Rybár s rodinou žil neďaleko Bystrice, až kým nepomreli. Ema Maulíková, 5.A
(AK)

Jedného slnečného dňa sa malá Janka vybrala zbierať bylinky ďaleko od
svojho príbytku. Keď nazbierala plný košík, chcela sa umyť v bystrinke neďaleko lesa.
Janka išla hlboko do lesa, aby videla výr na strome.
V lese sa stratila a začala výskať od strachu. Malá šedá myška ju počula.
Pomohla jej nájsť príbytok starenky. Janka sa myške poďakovala a zaklopala na dvere.
V domčeku bývala stará bylinkárka. Starenka nemala v domčeku žiadny prepych iba
staré koryto a starý nábytok. Uvarila dievčatku bylinkový čaj a dobrú večeru. Keď čaj
vypila, opýtala sa na cestu domov.
Poďakovala sa za sýtu večeru. Starenkin ryšavý kocúr jej ukázal cestu von z lesa.
Keď prišla domov porozprávala tento príbeh všetkým obyvateľom v dedine.
Melanie Balgová,5.A
Blížili sa Vianoce a Oliver mal tajný sen, chcel dostať vyžlu. V deň Štedrého večera
celý čas myslel na svojho nového psíka.
Večer nadšene otváral darček a ostal sklamaný, lebo dostal lopatu na spúšťanie sa z
kopca. Mohol sa šmýkať koľko chcel. Bol však veľmi smutný z neobyčajného darčeka
a nechápal, prečo ho rodičia trýznia. Na druhý deň prišiel na návštevu strýko. Prišiel až z
Korytnice. Mal v ruke veĺkú krabicu a podal ju Oliverovi. Oli otvoril krabicu a vyskočil z
nej rýdzo čistokrvný psík – vyžla! Mal veľký, čierny pysk. Oli sa veľmi tešil, len tak výskal.
Bol veľmi šťastný a pyšný, ale vedel, že psík si musí naňho ešte zvykať. Dal mu
meno Torysa. Pre Olivera to boli prepychové Vianoce. Oliver Jaroš, 5.A
Bol čas Vianoc a napadol sypký sneh. Ráno sme išli do lesa pre jedličku a na konári
sedela sýkorka.
Keď nás uvidela, tak rýchlo odletela. Našli sme vysokú jedličku. Cestou domov sme
sa šmykli a jedlička si povzdychla. „Dúfam, že nebude zo mňa nábytok! Ja sa chcem
pýšiť krásnymi ozdobami.“ „Neboj sa, budeš obsypaná všelijakými dobrotami.“ „ Vo
vašom príbytku budem tá najkrajšia,“ povedala jedlička. Na štedrý večer sme boli všetci
pyšní na našu jedličku.
Po Vianociach jedlička nezostala zbytočná. Napadla nás myšlienka - vysadiť ju do
záhrady. Tam si našla svoje miesto, kde vyrástla do svojej krásy a kde sa udomácnil aj výr.
Marek Marko, 5.A (AK)

Siedmaci a ôsmaci na exkurzii v Harmaneckej jaskyni
V septembri sme sa spolu so žiakmi 8.A triedy vybrali na prvú exkurziu v tomto školskom roku navštívili sme Harmaneckú jaskyňu – národnú kultúrnu pamiatku. Ku vchodu do jaskyne sme sa
dostali po serpentínovom chodníku s prevýšením 260 m. Výstup trval približne 40 minút a bol veľmi
namáhavý. Na výstupovej trase boli nainštalované tabule náučného chodníka a po zdolaní tejto
náročnej trasy sa nám naskytol úžasný výhľad.
Harmanecká jaskyňa je kvapľová jaskyňa v Kremnických vrchoch a Starohorských vrchoch pri
Harmanci a nachádza sa 16 km na SZ od Banskej Bystrice, neďaleko obce Harmanec, vo výške 828 m
n.m. Je najvyššie položenou jaskyňou na Slovensku.
Jaskyňa je veľmi krásna, pozreli sme si Izbicu, Dóm Pagod, Riečisko, Vysoký gotický dóm, Bludný
dóm, úžasné veľké srdce, ktoré sa tvorilo mnoho tisíc rokov a mnoho iných jaskynných prírodných
krás. Okruh, ktorý je verejnosti sprístupnený, má dĺžku 1020 m a tvorí ho cca 1000 schodov. Žijú tu aj
jaskynné netopiere, ktoré niektorým z nás preleteli tesne pri hlavách .
Po prehliadke jaskyne sme navštívili aj Prírodovedné múzeum v Banskej Bystrici, kde sme sa
oboznámili so živočíchmi, ktorým hrozí vyhynutie prostredníctvom prednášky, videofilmu, rôznych
hier, makiet a obrazov.
Na exkurzii sme sa všetci veľmi dobre cítili a dúfame, že nabudúce navštívime ďalšie zaujímavé
miesta.

Aurel Húšťava, 7.A (MĎ)

Projekty z biológie v 7.A
Na hodine biológie sme sa venovali stavovcom a medzi ne patria aj vtáky.
Ako projekt sme mali vyhotoviť 3D model vtáka z prírodného materiálu.
Naše práce v súčasnosti zdobia interaktívnu učebňu na prízemí v budove
školy a môžete si ich pozrieť aj na priložených fotografiách. Pre viac
fotografických

záberov

kliknite

na

internetovú

stránku

školy

www.skola.cebovce.sk
Terézia Tučeková, 7.A (MĎ)

22.12. – posledný , túžobne očakávaný, školský deň v roku 2017.
V našej triede – 8.A ( tak ako aj v inej) sa konala vianočná besiedka. Všetci sme
sa na ňu tešili a dôkladne sme sa aj pripravili. Tentokrát sme si nachystali
darčeky pre spolusediaceho spolužiaka. Všetci sme boli milo prekvapení.
Priniesli sme si aj občerstvenie – čipsy, tyčinky, preníky, rôzne keksíky a nápoje
na uhasenie smädu.
Diskotéka samozrejme nesmela chýbať. Mark, Kevin a Lucka obsluhovali
„techniku“. Výborne sme si zatancovali a pridali sa k nám aj kamaráti z iných
tried.
Veľmi sme si to užili. Naostatok sme urobili v triede poriadok a s prianím
veselých Vianoc sme sa rozišli na dlho očakávané sviatky.
( žiaci 8.A triedy )(IS)

Výlet
sa
uskutočnil
dňa
28.11.2017.
V
Divadle
Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene sme si my, žiaci 8. a 9.A triedy,
pozreli predstavenie: „Beta, kde si?“
Hra slovenského klasika Mila Urbana zachytáva život na dedine.
V slovenskom ľudovom prostredí sa rozvíja tragédia dievčiny Bety, ktorá
sa opovážila vzdorovať svojmu osudu.
Mladá hrdinka po návrate z mesta do rodnej dediny odmieta žiť
konvenčne a je tak vystavená predsudkom svojich susedov, príbuzných
ba i vlastných rodičov.
Inscenácia, svojou aktuálnou medzigeneračnou tematikou a výrazným
mravným posolstvom, je pútavým titulom pre dnešného mladého diváka.
Boli sme veľmi nadšení z hereckých výkonov, ktoré sme mali možnosť
vzhliadnuť bezprostredne v “priamom prenose.“
Po predstavení sme ešte navštívili nákupné centrum Európa. Potom sme
sa bezpečne dopravili domov.
Na výlete sme sa cítili super. Na úžasné zážitky z divadla budeme ešte
dlho spomínať. Borošová, Matúšková, Kanalošová, Balgová,
Pajerová(žiačky 8.A)(IS)

Všetky povolania sú dôležité pre život, nemohli by sme žiť bez pomoci
lekárov, poľnohospodárov, vedcov, či už učiteľov. Ale podľa mňa najdôležitejšie
povolanie zo všetkých, je povolanie matky.
Veľa ľudí si možno povie, že mama? Však to nie je povolanie, je to
povinnosť a vec, ktorá je jednoznačná. Títo ľudia sa ale mýlia. Je plno žien,
ktoré nemajú šancu na to, aby vychovali svoje dieťa v dobrých podmienkach
a niektoré nemajú dosť sily na výchovu, a tak sa deti dostanú do detského
domova. Mnohí si to neuvedomujú, ale matky sú veľkým vzorom pre deti.
Majú plno

činností. Musia zabezpečiť teplú stravu, sú kuchárky, varia,

vytvárajú a dávajú svoju silu a lásku do práce, do rodiny, do manželstva. Keď
sú

ich

deti

choré

alebo

zranené,

tak

si

osvoja

aj

povolanie

sestričky

a ošetrovateľky. Ošetria ich rany, utešia ich a doprajú im čo najviac pohodlia,
aby sa cítili lepšie. Mama môže byť i taxikár. Koľko ciest pre vás urobí, len
aby ste boli šťastní? Niektoré matky musia cestovať ďaleko do zahraničia,
opustiť svoje dieťa na určitý čas, ale robia to pre ich dieťa, pre jeho
zabezpečenie, drú a využívajú svoj čas na to, aby urobili svoje milované deti
šťastnými. Veľakrát si to deti necenia a zneužívajú to. Sú vašou privátnou
upratovačkou. Dávajú vám čisté oblečenie, umožňujú vám, aby ste mali
dostatočnú hygienu. Taktiež je to šička, krajčírka, záhradníčka a mohla by som
pokračovať ešte ďalej. K tomu musí zvládnúť ešte aj svoje vlastné povolenie.,
Naučíte sa od nej vaše prvé slová, osvojíte si zvyky, preberáte od nej tradície,
dodá vám lásku, pokoj aj keďraz

za čas narazíte pri nej na pár nedorozumení.

Matky nejdú do dôchodku, byť mamou je povolanie na celý život,
a preto si myslím, že byť mamou je najdôležitejšie, najkrajšie životné povolanie
a poslanie.

Sofia Baráthová, 9.A (AK)

Žiaci 9.A triedy sa na krúžku
cvičenia zo slovenského jazyka
zapojili do súťaže, ktorú vyhlásil
projekt Škola otvorená všetkým
nasledovnými
komiksami.
Obdržali vecné ceny a diplom za
tvorivosť
a
nápaditosť...gratulujeme  (AK)

Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom
čase, ako švihnutím čarovného prútika. Farba listov sa mení od tej
najžltšej až po tmavohnedú. Prvé znaky prichádzajúcej sa jesene sa
každoročne objavujú na marhuliach. Potom nasledujú čerešne a zaradom
všetky ovocné stromy ožltnú. Les sa mení. Preoblieka sa. Postupne sa
sfarbí do žlta. Najskôr agát vytvorí zlaté škvrny v zelenom vankúši
ostatných
stromov.
Chladnejšie
sychravé
počasie
rýchlo
premení
aj
ostatné stromy do jesenných farieb. Lastovičky už dávno nespievajú na
drôtoch pred domami. Ich rozlúčkový tanec na oblohe sa vytratil s prvými
chladnejšími dňami. Plody jesennej prírody čakajú na oberačku. Zrelé
hrozná sladké ako med, naplnia mnohé sudy. Hríby ešte poslednýkrát
vystrčia svoje hlávky spod koberca farebného lístia. Bohatá jesenná
úroda poteší každého z nás. Tak hoďme šál okolo krku a bežme objavovať
krásny jesenný svet!
Barbara Kanalašová 8.A

Mali sme krásny deň,
no ráno priniesol len zlý sen.
Ja chcem naň zabudnúť
a dvere za hádkami zabuchnúť.
Verím v našu lásku, že je iná,
že na problémy je dosť silná.
Priznám, urobil som chybu
no bez teba nemám silu.
Ľutujem svoje slová/činy, ktoré ťa ranili,
Chcem ťa pri sebe mať, a počuť
že ma miluješ rovnako zas.
Erik Danko 8.A (RL)

Na hodinách literatúry sa žiaci
vždy tešia na učivo o bájkach.
Tento rok sme sa opäť zahrali na
spisovateľov a v skupinách sme
tvorili a vymýšľali bájky podobne
ako velikáni tohto žánru: Ezop,
Krylov, či La Fontaine(AK)

ENGLISH IS EASY!
Motto nášho krúžku ´´Angličtina hrou ´´ je jednoduché – ako samotná
angličtina  V tomto školskom roku sme sa rozhodli vymyslieť záujmový útvar,
ktorý nás presvedčí o tom, že sa dá angličtina naučiť aj hravou formou. Na
našom krúžku robíme rôzne zaujímavé a zábavné aktivity, pomocou ktorých si
naši žiaci obohacujú slovnú zásobu a taktiež sa naučia niečo nové s čím sa na
klasickej hodine angličtiny nestretnú. Záujmový útvar „Angličtina hrou“
obsahuje veľa aktivít, kde sa vyžaduje práca so slovníkom, na čo žiaci neboli až
tak zvyknutí. Ďalej si trénujeme prácu s mapou a taktiež na našom krúžku
pracujeme s rôznymi zaujímavými úlohami v podobe krížoviek, tajničiek,
doplňovačiek či osemsmeroviek. Najobľúbenejšou aktivitou pre žiakov je
hľadanie pokladu, v našom prípade malých papierových kúskov, ktoré sú
rozmiestnené po učebni alebo chodbách našej školy. Na našom krúžku nuda
jednoducho nemá svoje miesto!  (LB)

Súčasťou nášho krúžku je aj
tvorba poézie hravou formou

 (LB)

Naši šikovníci vytvorili projekt s tematikou zdravého a nezdravého stravovania 

20.12.2017 sme na pôde našej školy mali školské kolo recitačnej súťaže v prednese povestí:
Šaliansky Maťko. 1.kategória - 1.miesto: Martin Peterec, 2.miesto: Monika Pajerová,
2.kategória – 1.miesto: Dominika Petercová, 2.miesto: Sofia Borošová, 3.miesto: Natália
Záhorecová, 3.kategória – 1.miesto: Natália Jakabová, 2.miesto: Eva Bodžárová. Všetkým
recitátorom srdečne blahoželáme a víťazom sme držali palce na okresnom kole, ktoré bolo
26.1.2018 vo Veľkom Krtíši. Natálka Jakabová si vybojovala na okresnom kole krásne
2.miesto
v tretej
kategórii.
Srdečne
gratulujeme

na obr. zľava:Eva Bodžárová, Martin Peterec, Dominika Petercová, Natália Jakabová,
Sofia Borošová, Natália Záhorecová, Monika Pajerová...vpravo Natália Jakabová 2.miesto na
okresnom kole v 3.kategórii
Volám sa Natália Jakabová a patrím k tým, ktorí sa v rámci možností snažia venovať
recitácii povestí čo najviac. Už v druhom ročníku na základnej škole ma pani učiteľka Kladivíková
oslovila, či by som nešla recitovať. Pre mňa to bola výzva, ktorej som sa potešila, ale zároveň som
mala obavy, či sa popri škole stihnem naučiť texty - však nie raz sú to dve tri strany textu. No
nakoniec som sa rozhodla správne a moja pani učiteľka mi veľmi pomohla, dodala a stále mi
dodáva odvah,u som jej vďačná za každú minútu, ktorú so mnou strávi. Napríklad aj výber textu je
veľmi dôležitý. V prvom rade sa musí hodiť povahe a predispozíciám recitátora, mal by byť
originálny, nie omieľaný na každej súťaži a jeho dĺžka by mala dosahovať dĺžku stanovenú
vyhlasovateľmi súťaže a s týmto by som si asi tiež sama neporadila. Na súťaž sa vopred treba
pripravovať a pani učiteľka je vždy ochotná no a doma skúšame s maminou, aby som nevyšla z
cviku A prezradím Vám ešte jednu vec, dobrým pomocníkom je aj zrkadlo, pretože aj neverbálny
prejav je podstatný. Ak sa pomýlite, snažte sa pokračovať, ako by sa nič nestalo. Ak
všetko dodržíte, úspech sa určite čoskoro dostaví. Moje doterajšie úspechy sú: 3.miesto - 2.
ročník, 2. miesto : 3 ročník, 5 ročník: v školskom kole 1. miesto a 2.miesto v okresnej súťaži
Šalianksy Maťko ako aj Škultétyho Zorničk, šiesty ročník: 2.miesto na okresnom kole(AK, AM)

Výtvarné práce našich piatakov
Barbora Kováčová

Jaroslav Kováč

Diana Šarköziová (ZM)

Natália Záhorecová

Melanie Balgová

Jozef Pajer
Rayen Jakab

Vanda Filipová
Mário Ďörď

Výtvarné práce žiakov 6. a 7. ročníka (MB)

Adam Martin 6. ročník

Tomáš Kováč 7. ročník

Chris Ďörď

Alex Kováš 7. ročník

7. ročník

Karneval na naš ej
š kole bude 1.2.2018

Teš í me ša na vš etky
mašky 
Všetkým žiakom želáme krásne vysvedčenia, veľa chuti a elánu do
ďalšieho polroka. Na stránkach školekého časopisu sa stretneme opäť
v júni. „Dočítania“, drahí priatelia 
redakčná rada: Mgr.Kladivíková, Mgr. Moravčíková, Mgr.Ridzoňová,
Mgr.Buková, Mgr. Bobálová, PhDr.Maulíková, Mgr.Ďörďová, Mgr.Bahledová,
Mgr.Suchárová,Mgr. Renáta Lacová a žiaci 1.a 2.stupňa základnej školy

