jar/ leto2018

Dovidenia

škôlka dovidenia milá škola,

príroda nás k sebe volá.
Už nás čaká les i lúka, osvieženie potok núka.
Už si slnko lúče chystá, už nás láka voda čistá.
Na prázdniny utekajme, s úsmevom ich privítajme.
Prázdniny, prázdniny, budú celé hodiny.
To sa mi vždy veľmi, veľmi ráta, že jún na konci má vráta.
Otváram ich - dziny, dziny - a vyletím na prázdniny!
Fúka vetrík ponad mráčky, vidí deti skladať hračky.
Von sa náhlia na prázdniny, svet je zrazu celkom iný.

Naši prváci
Dobré ráno, dobrý deň, dnes nás čaká krásny deň.
Voláme sa trieda včielky, spravíme úlohy všetky.
Cvičiť, spievať, maľovať, farby triediť, počítať.
Keď to všetko spravíme, desiatu dostaneme.
Budeme si pomáhať a všetci sa spolu hrať.
Takto sme sa každé ráno spolu privítali. Celý rok
sme boli usilovní ako včielky. Hoci sme maličkí,
spolu sme dokázali veľké veci. S včielkou Majou
sme spoznávali svet okolo seba. Včelia kráľovná nám pomáhala dodržiavať pravidlá
triedy. No a takto sme sa učili:

Radi sme si čítali detské časopisy, zhotovovali leporelo, nacvičovali divadielka pre
rodičov a starých rodičov. Našou najobľúbenejšou knižkou boli príbehy malej Loly, jej
psíka Lela a kamaráta Filipa. Poznávali sme písmená hľadaním puzzle, skladali sme
slová, odkrývali dvojice písmen.

Naše maľované čítanie

Vaneska Šajtlavová

Riško Mäsiar

Zahrali sme sa na spisovateľov aj
ilustrátorov,
a

s

spoločnými

veľkou

silami

fantáziou

sme

vytvorili triedne leporelo. Žiaci
2. A boli veľmi šikovní, vymýšľali
príbehy

podľa

svojich

kresieb,

ktoré vytvorili ako prvé. Občas to
nebolo ľahké, ale spolu sme to
zvládli. (MB)

Hodiny čítania sme si spestrili aj hraním divadielka. Keďţe máme v triede
viac dobrých hercov, nebol to pre nás ţiadny problém. Deti si tak veľmi krásne
zapamätali rozprávku a preukázali aj herecké schopnosti. Záţitok z divadielka im
ostal a spomínajú naň dodnes.

Hodiny čítania sme si spestrili aj hraním divadielka. Keďže máme v triede viac dobrých
hercov, nebol to pre nás žiadny problém. Deti si tak veľmi krásne zapamätali
rozprávku a preukázali aj herecké schopnosti. Zážitok z divadielka im ostal a
spomínajú naň dodnes. (MB)

RODINA

Na hodinách prírodovedy a vlastivedy sme počas celého školského roka
tvorili projekty. Na tému: Moja rodina, žiaci vytvorili krásne plagáty s fotkami
svojich najbližších príbuzných z rodiny. Po prezentovaní sme plagáty vystavili
v triede. (ZM)
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Najkrajším pocitom pre každého

Monika
Pajerová

z nás je, že nie sme sami. Že vždy je
tu niekto, o koho sa môžeme oprieť.
Rodina túto funkciu plní lepšie než
ktokoľvek iný, čo je dôvod, prečo by sme si ju mali vážiť.
(ZM)

Škola v prírode
V mesiaci jún 3. A spolu s tretiakmi a štvrtákmi z maďarského oddelenia
prežila týždeň v prekrásnej prírode horehronskej obce Telgárt, ktorý leží na
rozhraní troch národných parkov - Nízke Tatry, Muránska planina
a Slovenský raj. Odniesli sme si z tohto pobytu množstvo krásnych
zážitkov, videli nádhernú prírodu, zvieratá, rastliny, relaxovali v bazéne a pri
rôznych hrách, vyskúšali sme streľbu zo vzduchovky a tešili sa každý deň
z dobrej nálady, ktorá nám po celý pobyt nechýbala. (ZM)

Pri prameni
Hrona

Dobšinská
ľadová
jaskyňa

Dedinky

Palcmanská Maša

Chmarošský viadukt
Minizoo

Štvrtáci

v tomto školskom

roku

pracovali

v krúţku

Šikovníček 1, v rámci ktorého sa venovali rôznym tvorivým
činnostiam – kreslili, maľovali, strihali, modelovali, ale snáď
najviac sa im páčilo pečenie palaciniek. Sami si cesto
namiešali a pri ich pečení sa vystriedali všetci. Palacinky sa
im veľmi vydarili, všetci si na nich pochutnali, len sa tak po
nich zaprášilo. Samozrejme,
školskú kuchynku ako správni
kuchári, si po sebe upratali.
(DB)

Na hodinách čítania sa štvrtáci počas
niekoľkých
v školskej

vyučovacích
kniţnici,

hodín,

postupne

strávených
oboznamovali

s postavou legendárneho slovenského zbojníka
a jeho

druhov

pri

čítaní

povestí

o ňom

spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej.

od

Rybky z 5.A triedy sa tento školský rok zúčastnili plaveckého
výcviku, ktorý prebiehal od 11.6 do 15. 6 na plavárni vo
Veľkom Krtíši. Chlapci aj dievčatá sa postupne krok po krôčiku
oboznámili s dvoma základnými typmi plávania a v konečnom
dôsledku zvládli plavecký výcvik na výbornú  Aby plavecký
výcvik nebol len o „makačke“, vedúci kurzu vymysleli pre žiakov
rôzne vodné aktivity , ktoré im mali dopomôcť k tomu, aby sa
rýchlejšie spriatelili s plávaním Žiaci 5.A boli počas celého
týždňa veľmi šikovní a práve preto si zaslúžili mokré
vysvedčenia, ktoré získali na konci ich vodného týždňa . (LB)

Sopky
Na hodine geografii sme sa učili o sopkách. Na hodine sme dostali
úlohu, vytvoriť si vlastnú sopku.
Mohli sme sa rozhodnúť pre skupinovú prácu alebo aj jednotlivo. Pri
zhotovení sopky sme museli dodržať jednoduchý pracovný postup.
surovín

(plastová

fľaša,

múka,

soľ,

voda,

sóda

bikarbóna

Zo

a červené

potravinárske farbivo) sme vypracovali cesto. Z cesta sme okolo plastovej
fľaše vymodelovali kužeľ (sopku). Výbuch sopky sme dosiahli tak, že do fľaše
sme naliali ocot a následne sódu bikarbónu premiešanú s potravinárskym
farbivom. Výbuch sa nám všetkým veľmi páčil. Na nasledujúci deň sme na
krúžku vytvorili nástenku, kde boli uverejnené naše projekty o sopkách.
Naša práca sa vydarila a boli sme za ňu odmenení jednotkami. ( AČM)

Ema Maulíková, Sofia Borošová 5.A

ŠKOLSKÝ VÝLET DO LEVÍC
Tohto roku sme sa vybrali na koncoročný výlet do neďalekých
Levíc.
Náš výlet sa začal odchodom o 8 hod. spred budovy školy. Naším
cieľom bolo vedecké centrum Atlantis. Cestou do Levíc v autobuse
prevládala dobrá atmosféra. Keď sme dorazili do nášho cieľa, tak nás
trochu sklamalo, ţe sme museli čakať, aby sme sa dostali na rad. Za
ten čas sme sa aspoň najedli, spoznali sme nových ľudí a oddýchli sme
si. Našou prvou zastávkou boli 9D simulátory. V ponuke mali veľa
programov z rôznych oblastí. Usadili nás do pohyblivých kresiel,
nasadili okuliare a uţ sme sa preniesli do iného sveta. Mnohí z nás sa
úplne nechali vtiahnuť do premietanej reality.
Potom sme sa presunuli do vedľajšej miestnosti, kde na nás
čakali hracie stroje, ktoré nás na začiatku prekvapili a na konci
oklamali.
Nasledujúcou zastávkou bola miestnosť o ľudskom tele, kde sme sa
veľa nového dozvedeli z oblasti, ktorá je v očiach dospelákov často
„tabu“.
Neskôr nás čakali rôzne zábavno-logické hry, skladačky, veľký
bublifuk. Po prejdení celého Atlantisu sme sa presunuli do miestneho
nákupného centra Dituria shopping centre, kde sme strávili pribliţne
dve hodiny. Po nákupoch sme sa po ceste k autobusu ešte zastavili na
lahodnú zmrzlinu.
Cesta domov nám rýchlo ubehla, ako aj celý výlet. Odporúčame
aj ostatným, mladším spoluţiakom, aby navštívili toto zaujímavé
miesto. Ţiaci 8.A triedy ( IS, MĎ)

Dobrodružstvo v lese
Volám sa Marek. Mám 11 rokov. Chodím do piatej triedy. Bývam s rodičmi a s bratom
v rodinnom dome. Opíšem vám príbeh ktorý som zažil v lese. Bola sobota, slnko krásne
svietilo, tak som nahovoril otca, aby sme išli na prechádzku do lesa. Prešli sme cez veľkú
lúku, kým sme sa nedostali do lesa. Všade bolo počuť spev vtákov a v tom momente pod
listami niečo zašumelo.
Začal som kričať a bežať. Myslel som si, že je tam veľké zviera. Spod lístia vyšla
malá srnka, bola zranená. Doniesli sme ju domov. Doma som jej spravil ohradu. Poranenú
nohu som jej zaviazal s obväzom. Kŕmil som ju dobrotami ráno aj večer. Srnka sa ma vôbec
nebála. Po dvoch dňoch sa skamarátil s našim psom. Asi dva týždne som sa o ňu staral.
Potom som ju opäť odniesol do lesa.
Aj keď som sa zľakol som rád že som bol v tej chvíli na správnom mieste. Vždy keď si na
to spomeniem sa usmejem, lebo som pomohol srnke. Marek Marko, 5.A

Moje prvé preteky
Jeden sobotňajší deň sme sa s rodičmi rozhodli, že sa ideme pozrieť na auto preteky do
Sklabinej. Často nám o nich rozprával kamarát, ale nikdy sme na pretekoch neboli.
V sobotu ráno sme sa zobudili a rodičia nám oznámili, že sa ideme pozrieť na preteky.
Rýchlo sme sa naraňajkovali, ale medzi tým začalo pršať. Vyzeralo to tak, že nikam
nepôjdeme. S bratom sme boli veľmi sklamaný, a tak a rodičia rozhodli: „ Poďme, veď
uvidíme, možno sa vyčasí.” Keď sme došli do Sklabinej ešte stále veľmi lialo, ale zostali sme
až do konca. Boli tam úžasné autá a tá atmosféra, ktorá tam prevládala bola vynikajúca aj
napriek zlému počasiu. Veľmi ma zaujímajú rýchle autá a rýchla jazda. Dráha na ktorej
pretekali autá bola dosť nebezpečná. Náš kamarát Peťo je veľmi dobrý šofér a keď už vedel,
že dosiahol najlepší čas na pretekoch v jeho kategórii, tam nám navrhol či sa nechceme
previesť. Ja s bratom sme sa veľmi tešili, ale rodičia mali kúsok obavy. Mamina bola ako prvá,
aby zistila či nás môžu pustiť, lebo to nebola „sranda“. Nasledoval som ja, dali mi prilbu
poriadne ma pripútali a poďme. Keď som vystúpil s auta nohy sa mi triasli, ale vôbec mi to
nevadilo šiel som aj viac kôl.
Pre mňa to bol veľmi dobrý zážitok a veľa adrenalínu na ktorý nikdy nezabudnem.
Každému kto má rád rýchlu jazdu, odporúčam niekedy vyskúšať. Mário Ďörď, 5.A (AK)

Výlet do Trnavy

Jedného
sa

vybrali

dňa

do

sme

Trnavy.

Cesta nám ubehla celkom
rýchlo.
dorazili

Keď
tak

sme
sme

tam
sa

rozhodli, že si pôjdeme pozrieť zaujímavosti mesta Trnavy. Boli sme na veži odkiaľ sme
videli celé námestie. Veža mala 143 schodov. Videli sme aj veľký nápis #TRNAVA. Bolo
to veľmi pekné.
Na druhý deň sme sa vybrali do Bratislavy. Do hlavného mesta sme išli vlakom. V
Bratislave sme išli trolejbusom, ktoré zastalo presne pred prezidentským palácom. Tam
sme sa trošku aj odfotili . Potom sme išli na Bratislavská hrad. Bol tam veľmi pekný
výhľad. Videli sme Dunaj a aj kúsok Rakúska. Pri Bratislavskom hrade sa s nami chceli
odfotiť ľudia, ktorý boli z inej krajiny. Potom sme išli na Hviezdoslavove námestie. Videli
sme

tam aj Slovenské národné divadlo a sochu Hviezdoslava. Prešli sme aj pod

Michalskou bránou. Boli tam aj cirkusanti. Zastavili sme sa aj na zmrzline. Naspäť do
Trnavy sme išli taktiež vlakom.
Na druhý deň sme sa pobalili a vyrazili domov. Tento malý výlet sa mi veľmi
páčil. Dúfam že si to ešte zopakujeme. Sofia Borošová, 5.A

Stanovanie v kancelárii
Každý rok zvykneme

chodiť

do Štúrova. Aj pred rokom sme boli. Bol štvrtok.

V tom týždni bol lejak, ale už sme museli ísť lebo všetci mali vybavenú dovolenku. Ako
sme došli bolo 17 stupňov a bolo po daždi. Rodičia sa išli pozrieť či sa dá stanovať.
Keď sa vrátili, tak nám povedali, že všetko je mokré. Nedalo sa tam ísť ani autom,
a už vôbec sa nedalo stanovať. Stany ktoré tam boli postavené už skoro plávali na tráve,
taká veľká voda tam bola. Museli sme sa rozhodnúť , či ideme domov, alebo ideme
hľadať iné ubytovanie. Ostali sme, ale v meste bolo všetko obsadené. Iba u blízkych sme
našli prázdne kancelárie. Vybalili sme všetky veci a nafúkali sme matrace. Štvrtok
a piatok keď sme boli ticho a pozorne sme počúvali,

tak sme mohli počuť ako ľudia

pracujú vedľa nás.
V sobotu a nedeľu sme so Sofi boli na tobogánoch, a bolo to super.

Aj keď sme

nestanovali vonku, ani v stane sme nespali, to nám neprekážalo v tom aby sme sa cítili
dobre. Hlavné je to, aby sme boli spolu. Každý rok zažijeme niečo zaujímavé a už sa teraz
teším na to čo prežijeme tento rok. Vanda Filipová 5.A (AK)

Povesti
Povesti nám
učarovali
v laviciach
piateho
ročníka. Na
hodinách
literatúry sme
sa oboznámili
s miestnymi,
historickými aj
heraldickými
povesťami. To,
čo nám utkvelo
v pamäti
najviac, sme aj
stvárnili
vo forme
komiksov.
Našim
piatakom sa
skutočne
veľmi
darilo!(AK)

Stredoveké dni
V stredu 30.5.2018 sme sa vybrali na exkurziu do Modrého Kameňa na Stredoveké
dni. Keď sme prišli čakali nás muži a ženy v stredovekých róbach. Vedúci našej skupiny nás
zaradil do rádu Červeného kríža.
Našou úlohou bolo nájsť poklad bezhlavého Šafára. Na prvom stanovišti čakal
Turek. Z tabuliek ktoré boli poskrývane medzi kríkmi sme vyskladali vety ako: „Spýtaj sa
jeho priateľov. Mapa ti ukáže cestu. Najväčšia tma býva pod lampou.“ Potom sme išli za
tesárom Petrom, ktorý nám mal povedať kde je asi poklad. Peter nám ukázal ako sa robilo
v minulosti s drevom a všetko sa muselo opracovávať ručne a presne. Povedal nám že
máme ísť za Rybárom pretože on lepšie vedel kde je poklad ukrytý. Cestou sme narazili na
Rytiera. Naučil nás ako šermovať a zaobchádzať s mečom. Ďalej sme sa učili ako sa strieľa
z luku a ako sa hádže oštepom. Ako ďalšie sme mali preraziť hradnú bránu a zabiť strážcov.
Boli sme takí silní až sme vylomili bránu z pántov.
Nakoniec sme sa konečne dostali k Rybárovi, ktorý od nás žiadal aby sme mu
vylovili rybičky a pochytali žubrienky. Jednu rybu sme si museli nechať aby sme ju dali
bezhlavému Šafárovi ako výmenou za poklad. Nakoniec sme mohli ochutnať stredovekú
kuchyňu a našli sme poklad. Celý deň sa niesol v stredovekej atmosfére. T.Tučeková,
A.Zaťková, 7.A, MĎ

Royal Ladies
Dievčatá zo skupiny
Royal Ladies opäť
dokázali, že tanec je
ich skutočnou vášňou.
Talentované tanečnice:
Sofia Vlkolenská, Lili
Lichvárová, Kristína
Nászaliová, Barbora
Kanalošová, Laura
Šebianová, Dorina
Balgová, Laura
Borošová, Katka
Pajerová si najprv na
okresnom kole V rytme
tanca vybojovali
prvenstvo
a automatický postup
na krajské kolo,
a potom v Žiari nad
Hronom si obhájili
minuloročné tretie
miesto. Gratulujeme!
(AK)

Výlet

Tu sa môj príbeh začína. Bol prekrásny deň. Ja a moja rodina
sme sa vybrali v jeden deň kúpať do Dolnej Strehovej.
„Vstávajte ideme sa kúpať!“ povedala mama.

Obe sme vyskočili z postele a radostne sme sa pripravili. Nastúpili sme do auta a hned
som vykríkla : „Hurá, ideme sa kúpať!“ dodala som. PO pár minút sme sa spýtali, lebo
cesta nám už bola dlhá.
„Už sme tam?“ vykríkli sme.
„Ešte tam nie sme, o pár minút tam budeme!“ povedal otec.
Keď sme vošli na kúpalisko tešili sme sa. Rýchlo sme sa prezliekli do plaviek. Voda bola
teplá. Aj som sa potápala. Slnko pekne svietilo, aj vietor trochu pofukoval. Keď som sa
potápala mama ma upozornila: „Dávaj si pozor!“ povedala mama.
„A prečo?“ spýtala som sa.
„No lebo si môžeš ublížiť!“ dodala mama.
„Dobre!“ vykríkla som.
A takto sme sa zabávali do večera až kým neprišiel čas, aby sme
odišli ,bola som smutná.
„Ešte trošku!“ presviedčala som ich.
„Nie ,už ideme !“ povedali rodičia.
„No dobre,“ povedala som smutne.
„ Prídeme aj inokedy!“ utešovali ma.
Prezliekli sme sa do suchého a odišli sme. Cestou domov sme sa zastavili v pizzérii a kúpili
sme si pizzu.
A tak sa môj deň skončí! Dúfam, že tam budeme často chodiť. Bol to výborný deň.
Terezka Maulíková, 6.A (AK)

CHORVÁTSKO

(Rozprávanie s využitím priamej reči)

Raz sme išli do Chorvátska. Veľmi
sme sa tešili do mesta Crikvenica (v Chorvátsku). Bola pred nami dlhá cesta.
„Odchádzame do Chorvátska !“ zakričala mama. Odchádzali sme na aute o 4:00 ráno. Po
ceste sme natankovali do auta v Maďarsku. Keď sme dorazili na miesto, tak sme si vybalili veci
a trochu sme si oddýchli. Po oddýchnutí sme chceli ísť na pláž, lebo bolo veľmi dobré počasie na
kúpanie. Povedal som: „Poďme na pláž, a potom sa môžeme popozerať po meste.“ Mama súhlasila.
Na pláži sme sa okúpali sa potom sme zistili, že ak chcem, môžeme ísť na loďku. Loďkou sme sa plavili
po mori. Keď sme sa vrátili na pláž, tak sme si šli oddýchnuť. Na druhý deň sme chceli pozrieť mesto
Crikvenice. Bolo tam veľa ľudí. Dali sme si tam zmrzlinu a kúpili suveníry na pamiatku. Boli tam rôzne
obchody. Ešte sme sa poprechádzali po prírode. Potom sme sa vrátili na ubytovňu a šli rovno na pláž.
Ale nás chytila búrka, tak sme sa museli vrátiť na ubytovňu a celý deň sme zostali na nej.
Na tretí deň sme odchádzali z Chorvátska domov. Bolo nám veľmi dobre. Na budúci rok by
sme chceli ísť znovu do Chorvátska. Ľubomír Líščík, 6.A

Naša chata

(rozprávanie s využitím priamej reči)

Prastarká darovala chatu mamine, vlastne našej
rodine. Nachádza sa v Širákove na Adamovom vrchu. Okolo
chaty je les a tiež v blízkosti aj potôčik. Sú to dve chaty, jedna je drevená a tá druhá je murovaná, je v
nej hlboká pivnica.
Prvého mája sme ju zobrali do starostlivosti. Boli sme doma celá rodina, a tak sa mamina
rozhodla, že ju pôjdeme trošku vyriadiť. Deň predtým nám oznámila: „No zlatá moja rodinka!“
povedala mama, „zajtra máme sviatok, všetci sme doma, tak sa vyberieme upratať si našu chatu a
okolo chaty.“A tak sa aj stalo. Ráno sme vstali o siedmej, naraňajkovali sme sa, umyli, zabalili si jedlo,
pitie a potrebné náradie a vyrazili sme. Cestou sme ešte vyzdvihli aj starkú, ktorá nám išla pomáhať.
Ako sme prišli k chate, poodomkýnali sme dvere, okná. Všetko bolo od pavučiny a špinavé. Tak sme
sa dali do upratovania. Kým sme my upratovali, zatiaľ ocino kosil trávu. Mamina povedala, že toto je
jej najkrajší darček. Vždy túžila po tejto chate. Zrazu sestra vykríkla: „Poďte sem, čo som našla!“ V
kanvici bola zdochnutá veverička. Mohla tam byť už dosť dávno, lebo bola už v rozklade. Po uprataní
chaty sa mama rozhodla ešte vyčistiť miesto okolo potôčika. A tak zavelila: „No rodinka moja, pred
piknikom poupratujeme aj okolo potôčika, aby sme ho mali čistý.“ Keď sme ho vyčistili a mama bola
už bola spokojná, konečne sme sa dali do pikniku.
Okolo pol siedmej večer sme sa pobrali domov. Doma sme sa okúpali a hneď sme sa spolu so
sestrou šuchli do postele. Veľmi sme boli unavené, ale stálo to zato.
Dianka Toldyová, 6.A (AK)

Letné

TRÚBIACI KAMEŇ

prázdniny

som

strávila

mojich

starých

rodičoch
dedine.

u
na

Je

to

malá dedinka, ktorá je obklopená krásnymi horami. So starkým chodím veľmi rada na
prechádzky do lesa.
Jedného letného rána som sa vybrala zo starými rodičmi a s mojou
kamarátkou Dankou na Trúbiaci Kameň. Išli sme po poľnej ceste a potom cez les, kde
sme pozorovali zvieratá a krásy prírody. Môj starký pozná všetky bylinky, huby a lesné
plody. Naučil aj mňa čo môžem zbierať a čo nie. Kedˇ sme dorazili do cieľa, začali sme
všetci skúšať, kto bude vedieť zatrúbiť do kameňa .Mne a Danke sa to nedarilo, no starký
zatrúbil na prvýkrát. Zvuk ktorý vychádzal z kameňa, sa rozliehal po celých okolitých
horách. Po dlhej ceste starká navrhla, že si sadneme a budeme opekať špekáčiky, čo sme
si doniesli so sebou. Starký rozložil oheň na čistinke, kde boli lavičky aj ohnisko .S Dankou
sme sa zatiaľ hrali na neďalekej lúke s loptou. Pri ohni nám starký rozpovedal príbeh o
Trúbiacom kameni. Veľmi nás to potešilo, že sme sa dozvedeli načo ten kameň slúžil.
Cestou domou som si nazbierala lúčne kvety.
Doma som všetko vyrozprávala mojím rodičom. Na moje prázdniny u starých
rodičoch budem ešte veľmi dlho spomínať a tešiť sa na ďalšie zážitky s nimi. Melánia
Balgová, 5.A

som

Výlet do

Budapešti

Cez

víkend

bol aj s celou
rodinou

v

Budapešti v Zoo a v kine v nákupnom centre. Bol som rád a tešil som sa, že idú so mnou
aj krstná mama a bratranec Attila. S cestou z auta som videl krásnu chalúpku pred
ktorou bola postavená socha ježibaby. Keď som vkročil do Zoo. ostal som onemený. Bolo
tam tak veľmi veľa zvieratiek, že až-až. Najviac ma očarili opice, ktoré sa schovávali
pred slnkom do malého dreveného domčeka. Všetky zvieratká sa mi páčili, veľmi ma
zaujali aj chrobáky, ryby a pestrofarebné vtáky. Keď som sa už unavil tak mi mama
kúpila zmrzlinu a pitie. Už som mal dosť tak rodičia navrhli aby sme išli ešte do kina.
Páčil sa mi t en nápad, tak som bol rád. V kine premietali filmovú rozprávku o strige
ktorá bývala v drevenici.. Po skončení som si dal ešte dobrú večeru v čínskej reštaurácií.
cestou domov som bol už tak vyčerpaný, že som zaspal v aute.

Mal som krásny deň,

teším sa na ďalsí výlet. Rodičia mi sľúbili, že nabudúce pôjdeme do Prahy na Karlov
most. Dúfam, že to bude čím skôr. Oliver Jaroš, 5.A ( AK)

Deň Zeme
Úžasný zážitok zažili naši žiaci na Deň Zeme, kedy do našej školy zavítali
sokoliari z Banskej Štiavnice, žiakov oboznámili s tým, že existuje aj škola, kde sa
môžu žiaci zapísať a naučiť sa starostlivosti o dravé vtáky. Sokoliari mali so
sebou rôznych dravcov, najviac nás zaujali prelety ale tých najväčších, museli
sme si veru držať aj čiapky a šiltovky na hlavách, aby nám ich „ neulovili“  (AK)

Projekty ôsmakov z chémie „ Coca Cola“

V priebehu prvých 10 minút sa do vášho tela dostane 10 čajových lyţičiek cukru. To samo o sebe
predstavuje 100% odporúčanej dennej dávky cukru a jediný dôvod prečo nezvraciate z toľkej
„sladoty“ je ten, ţe kyselina fosforečná, ako ďalšia zloţka koly, túto sladkosť potlačí. V priebehu
20 minút hladina vášho krvného cukru prudko stúpne a následne pečeň, ako odpoveď na vylúčenie
masy inzulínu pankreasom, začne toto ohromné mnoţstvo cukru premieňať na tuk. V priebehu 40
minút je dokončená absorpcia kofeínu, vaše očné zreničky sa rozšíria, krvný tlak stúpne a pečeň
pumpuje viac cukru do krvného obehu. Okolo 45. minúty vaše telo zvýši produkciu dopamínu, ktorý
stimuluje nervové receptory v mozgu, čo je mimochodom fyziologicky identická odozva ako
u heroínu. (IS)

Šiestaci si
vždy veľmi
radi
vyskúšajú
prácu
redaktorov.
Aj tento
školský rok
sme
pracovali
s výstrižkami,
zaujímavými
heslami,
tvorili sme
pomocou
nich rôzne
zmysluplné
titulky, ale
občas aj
absurdné
výmysly.
Všetko
v rámci
hravej hodiny
slovenčiny...
(AK)

Hráme sa s

titulkami

Lúčia sa s vami naši deviataci....

To, čo je za nami a to, čo je pred nami, je nič oproti tomu, čo je v nás.....

Roky sa zastaviť nedajú. Ani vrátiť späť

– iba v pekných

spomienkach. Veríme, ţe aj keď vyletíte z tohto hniezda, budete sa
sem občas vracať a deliť sa s nami o nové záţitky, ktoré Vám ţivot
pripraví.
Ţeláme Vám všetkým, aby sa Vám Vaše ušľachtilé
plány a túţby splnili.
Naša škola bude hrdá na Vaše úspechy. (AK)

Krásne leto,
nezabudnuteľné záţitky
ţelá všetkým ţiakom celý
kolektív časopisu
Školáčik!
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