Jeseň/Zima
2019
Zima je tu, márna
sláva,
mráz štipľavé pusy
dáva
a vietor si do vôle
vyhráva na cencúle.
Deti sa však
neľakajú,
teplé bundy
obliekajú,
veď by to bol skoro
hriech,
nevyužiť, že je sneh.

Svetový deň zvierat
Dňa 04. 10. 2018 sme si aj my pripomenuli Svetový deň zvierat. V škole sme mali mini ZOO,
kde sme mohli vidieť zvieratká donesené deťmi. Mamička prváčky doniesla šteniatko, ktoré
urobilo radosť mnohým deťom a nielen deťom, ale aj nám učiteľom. Šteniatko si spokojne
pobehovalo po chodbe a dalo sa každému pohladkať. Maminke preto zo srdca ďakujeme, že
nám urobila obrovskú radosť. Deti mohli vidieť aj iné zvieratá, ako: mačku, korytnačky,
jašteričky, zajačiky, kanáriky, škrečka.

Deň nám spestrili aj pracovníci lesnej pedagogiky, ktorí pre deti pripravili zaujímavé
stanoviská. Spolu s nimi objavovali stopy zvierat, skúmali listnaté a ihličnaté stromy, užitočný
i škodlivý hmyz, naučili sa rozpoznať vajíčka jednotlivých vtáčikov lesa. Mohli si preveriť
svoje zručnosti v skladaní puzzle o lesných zvieratách. Deti boli veľmi šikovné,
disciplinované a téma lesa ich jednoznačne zaujala. Dozvedeli sa mnoho nových informácií,
ktoré dúfame, že využijú na hodinách prírodovedy. Pracovníkom lesnej pedagogiky z Levíc
patrí pochvala a vďaka, za tak vynikajúco pripravené dopoludnie.(MB)

Svetový deň zdravej výživy sme si pripomenuli hlavne so žiakmi na prvom stupni, ktorí
vyrábali rôzne ovocné dobrôtky, ktoré potešili hlavne ich maškrtné jazýčky. Ovocné dobrôtky
si pripravili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Žiaci prvého a druhého ročníka vyrobili srdiečka
so zdravou zeleninou a ovocím, ktoré skrášľujú nástenku a našej chodbe.

Krásne upútala pozornosť aj výstavka plodov jesene, kde žiaci boli skutočne tvoriví.
Zhotovili rôzne tekvičky a iné jesenné ikebany, ktoré sme mohli obdivovať hneď pri vstupe
do budovy školy. (MB)

Prvé písané a tlačené písmenká
našich prvákov
Prváčikov väčšinou nebaví cvičiť písanie písmeniek len tak na papier, preto
zaraďujeme do vyučovacieho procesu aktivity, ktoré sú pre nich určite
zábavnejšie a jednoduchšie. Môžu si trénovať tak písané, ako aj tlačené
písmenká rôznou formou, podľa nálady a potreby. V dnešnej dobe väčšina
dospelých píše tlačeným písmom, tak nie je na škodu naučiť sa aj to.(ZM)

Pasovanie prvákov
Dňa 5. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo slávnostné pasovanie
prvákov do cechu školákov. Šikovne a s radosťou prváci zarecitovali básničky,
zahrali divadielko, ukázali svoju fyzickú zdatnosť a rozveselili veselým
tančekom všetkých prítomných žiakov a učiteľov školy.
Po slávnostnom sľube
boli pasovacou ceruzkou
opasovaní za právoplatných
prvákov našej školy, čo potvrdili
odtlačkom palca na slávnostný
pasovací dekrét.(ZM)

Výtvarné práce
našich prváčikov

Čítam, čítaš, čítame...
V rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti sme
v našej škole uskutočnili aktivitu Starší žiaci čítajú mladším. Žiačky deviateho ročníka veľmi
ochotne navštívili našich škôlkarov a prvákov a prečítali im rozprávočku O troch prasiatkach. Deti
s nadšením počúvali aj veselé príbehy z knihy Hurá, prázdniny! So záujmom odpovedali na otázky
a ako odmenu za svoju pozornosť si mohli vymaľovať pekné ilustrácie.

A prečo je vlastne dôležité čítanie?
Keď čítame deťom, máme čas sa rozprávať. O nových veciach, čo sme sa dozvedeli, o nových
slovách. Často sa v knihách nájdu situácie, ktoré nám pomôžu vyriešiť náš problém. Ani si
neuvedomujeme, aká myšlienka môže deti osloviť a ako ich to môže ovplyvniť. Rozvíjajú si slovnú
zásobu, predstavivosť, získavajú vedomosti. Zdokonaľujú sa v správnosti a rýchlosti čítania a čo je
najdôležitejšie, učia sa čítať s porozumením, rozumieť obsahu. Je potrebné rozprávať sa s deťmi,
čo bolo v prečítanom príbehu zaujímavé, čo by urobili na mieste hrdinu. Objavujú svet kníh, svet
imaginácie, ktorý patrí len im.

Aj u žiakov druhého ročníka prebúdzame záujem o čítanie spoločným čítaním na hodinách
slovenského jazyka. Obľúbili si knižku Rozprávky na dobrú noc, radi si čítajú knihy z čitateľského
kútika v triede, časopis Adamko či Album zvieratiek. Veľmi dôležité je aj čítanie v domácom
prostredí, preto máme v triede veľkú čitateľskú súťaž. Keď žiaci sami prečítajú celú knihu, na
hodine čítania nám ju predstavia, porozprávajú jej obsah, svoje pocity. Spolužiaci majú možnosť
knihu si ohmatať, prezrieť, porovnať s tou svojou. Naša čitateľská nástenka nám ukazuje, kto má
najviac prečítaných kníh a už čoskoro pri polročnom vyhodnotení sa dozvieme mená odmenených
žiakov. Prezradíme vám, že bude rozvoniavať aj pizza...(MR)

Ako sme sa
v 2.A pripravovali na
Vianoce

Najskôr sme si na hodine výtvarnej výchovy vyrobili náš netradičný adventný kalendár
z odpadového materiálu. Natierali sme rolky z toaletného papiera rôznymi farbami, ktoré sme
zlepili do tvaru stromčeka. Rozprávali sme sa o tom, že Vianoce nie sú len o dostávaní darčekov
a pripravovali sme si
svoje srdiečka
plnením adventných
úloh
z kalendára. Každý deň
plnil aktivitu
jeden žiak, ktorý si
mohol zobrať aj
sladké prekvapenie.
Úlohami sa učili
obdarovať, či pomôcť
spolužiakovi.
Podeliť sa s desiatou,
pochváliť
druhých, vedieť im
povedať niečo
pekné, pomôcť pani
učiteľke,
počúvať na prvé slovo,
pekne prosiť a
ďakovať či potešiť
druhého.

Navštívili nás aj žiaci zo Základnej školy v Širakove, spolu sme vyrábali výrobky na vianočné trhy.
Pri predaji našich vianočných výtvorov nám pomáhali šiestačky Ema a Sofia.

Na obľúbenom krúžku Rozprávkovo sme spolu s Včielkou Majou piekli voňavé perníčky.(MR)

Naši najmenší sa už nevedeli dočkať výletu do Lučenca, kde im pani učiteľky
zorganizovali návšetvu kina a zážitok na vianočných trhoch. Nepokojné malé duše si
posadali v jedno krásne slnečné, hoci mrazivé decembrové ráno do autobusu a s napätím
čakali, ako sa bude vyvíjať celý deň.
Hlavne malí prváčikovia boli na prvom svojom „ veľkom“ výlete a užívali si každú
jednu jeho časť. Pre žiakov sme mali pripravenú rozprávku „ Princezná a dráčik“
v multikine Star v Galérii Lučenec. Pre mnohých to bola vôbec prvá návšteva kina, preto
dychtivo sledovali so záujmom celý dej a užívali si možnosť byť v kine s pani učiteľkami.
Celé kino patrilo len nám,

každý si vopred si kúpil „ povinnú výbavu“,

a to pukance

a nápoj a už nič neprekážalo tomu, aby sme si vychutnali rozprávku na veľkom plátne. Po
premietaní sme si vymedzili čas na prehliadku jednotlivých obchodov v samotnej Galérii,
hoci sme vopred vedeli, že najväčší úspech zožne rozhodne obchodík Dráčik. Dosýtosti
sa minuli takmer všetky peniažky. Nasledovalo fotenie sa pri stromčeku a následné
prechádzanie sa po vianočných trhoch, ktoré boli vynikajúco situované pred samotným
nákupným strediskom.

Deti si mali možnosť pokúpiť malé drobnosti pod stromček svojim blízkym, či
potešiť seba drobnôstkou či sladkosťou, ktorú trhovníci predávali napriek riadnej zime.
Celý priestor pred Galériou bol nádherne vyzdobený, nechýbal obrovský maco, stolička –
trón, či vianočný stromček. Po spoločnom nakupovaní a fotení sme sa všetci príjemne
unavení zážitkami presunuli do autobusu a za radostnej nálady sme sa bezpečne dostali
späť do našej záklanej školy.
Teší nás, že sa výlet všetkým páčil a už teraz sa pripravujeme a vymýšľame, aké
ďalšie dobrodružstvo ponúkneme žiakom na konci školského roka. (AK)
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s rozprávkami. Zahrali sme sa na spisovateľov a vyskúšali sme si, aké to
je, keď máme tvoriť príbeh. Podarilo sa nám to výborne (AK)

Život v 5.A triede je veľmi pestrý a zábavný. Sme tu žiaci z rôznych dedín a prišli sme sem
postupne Niektorí tu chodia už piaty rok – Robko, Roli, Dominika, Števo, Sofi, Denis a Freďo, niektorí
k nám prišli v druhom ročníku – Kris, Miška, Leo, niektorí nás aj opustili – Erik, Karin, Nóra. Ejo a Filip
prišli vo štvrtom ročníku a našimi najnovšími spolužiakmi sú Tomi, Dano a najstarší naši rovesníci sú
Diana, Jaro a Paťa. Sme chlapčenský kolektív a tých päť dievčat sa skôr prispôsobí nám, ako by to
malo byť opačne.
Jeden bežný deň v našej triede je veľmi zaujímavý. Ráno je v triede veľmi ticho, lebo tu ešte
nikto nie je. Oddychujú tu lavice, stoličky, tabuľa a pripravujú sa na hlučný deň, plný všelijakých
vystrájaní.
Prví medzi prichádzajúcimi sú Roli a Robo. Keď prekročia prah našej triedy o 7.45 hod. začína
tu ožívať všetko, čo doteraz spalo. Robovi je vždy teplo, prvé je, že otvorí okná – vetrá a sleduje
príchod svojich spolužiakov cez okno. Roli si hneď vybalí raňajky a začína sa veľká debata. Ako
postupne prichádzajú ďalší spolužiaci už na ticho môžeme aj zabudnúť. Sem-tam si niekto píše úlohu,
ale je to len zriedkavé. Väčšinou si stále vymyslíme nejakú hru.
Pred zvonením, keď príde pani triedna učiteľka – hneď nám pokazí náladu tým, že máme odovzdať
mobilné telefóny. To je náš najboľavejší bod dňa. Musíme na pár hodín sa vzdať toho, čo máme
najradšej. Keď zazvoní, cez škáru dverí sledujeme, kedy sa objaví učiteľ na rohu chodby. Ako náhle
zbadáme učiteľa, už aj bežíme na svoje miesta a robíme sa, že si opakujeme učivo. Po príchode
učiteľa už sme všetci ticho, hlavne keď sa otvorí klasifikačný záznam. Ešte aj muchy počuť lietať po
triede. Väčšinou sa učíme dobre, až na zopár výnimiek. Keď nám už nehrozí skúšanie, už si
vydýchneme a začíname do seba nasávať vedomosti.
Naše oči sú však upreté celý čas nad tabuľu, kde máme zavesené hodiny. Po novom roku sa na naše
nešťastie vybili v nich baterky, takže už sa teraz zbytočne pozeráme na ne. Každý deň je prísľub od
spolužiakov, že donesie niekto baterky, ale márne čakáme. Tak teda už len naše uši sú napnuté, kedy
počujú školský zvonec. Keď zaznie prvé cŕŕŕŕn....... vyletíme z lavíc a začína sa zábava – pre nás, pre
službu na našej chodbe však nešťastný deň. Slúžiaci učiteľ sa nám snaží prekaziť tú zábavu a to tým,
že nám dáva poznámky. Ak sa mu to podarí, tak sme na pár minút ticho a robíme sa, že sme dobrí.
Najradšej máme telesnú výchovu a informatiku. Na týchto hodinách aspoň nemusíme písať
poznámky len behať a pracovať na počítači. To nás náramne baví.
Ostatné hodiny sú tiež dobré, máme radi svoje učiteľky a učiteľov, sú k nám dobrí. Keď sa už blíži ku
koncu piatej hodiny, jednou nohou sme už nastúpení vo dverách a čakáme na odchod do jedálne.
Máme spolužiakov, ktorí nás už dopredu informujú o jedálnom lístku, to je súčasťou ich denného
režimu a hlavným bodom ich dňa. Po obede dostávame naspäť naše vytúžené mobily a čakáme na
odchody autobusov vo vestibule školy, kde do nekonečna stláčame svoje telefóny a snažíme sa
dohnať to, čo sme cez deň zmeškali.

Od septembra sme už zažili veľa krásnych chvíľ na tejto škole – najviac sa nám páčila exkurzia
do Svätého Antona a Banskej Štiavnice, divadelné predstavenie Aladin, Mikuláš – ktorý nám
v sprievode anjela a čerta spríjemnili deň, vianočné trhy – na ktoré sme pripravovali tovar a potom
sme sa vžili do úlohy predavačov. Na vianočný program sme už hodiny dopredu vyrábali kulisu
a pripravovali na scénku „O 12 mesiačikoch“. Máme radi aj prázdniny, keď si môžeme oddýchnuť ale
už sme nedočkaví, kedy sa zase stretneme a budeme sa spolu zabávať. (HB)

Žiaci 5.A triedy

V jeden krásny slnečný deň, 9.10.2018, sme sa vybrali na exkurziu do
Banskej Bystrice, kde nás čakali rovno 2 exkurzie. Našu exkurziu nám vybavili
triedne učiteľky 8.A a 9.A tiredy, Mgr.Mária Ďörďová a Mgr.Ingrid Suchárová.
Ako prvé sme navštívili múzeum máp v Kynceľovej. Trošku sme meškali,
pretože náš vodič si poplietol cestu. Ale my, žiaci, sme napokon z toho mali
celkom veselú zábavu.
Sprievodkyňa nám vysvetľovala ako sa vyrábajú mapy, že to nie je ľahké
a musí to byť presná práca. Ukázala nám, ako sa robia ručne maľované mapy,
potom sme si mohli vytvoriť pieskový model krajiny s rozšírenou realitou.
Z Kynceľovej sme sa presunuli do múzea SNP v Banskej Bystrici. V súčasnosti
sa v objekte nachádza múzeum a archív vývoja slovenskej spoločnosti v období
rokov 1918 - 1948 so zameraním na protifašistický odboj a Slovenské národné
povstanie.
Pán sprievodca nám veľmi podrobne opísal celý priebeh druhej svetovej
vojny a obdobie vlády Adolfa Hitlera. Nachádzali sa tam rôzne dobové exponáty
aj zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Prezradil nám, že aj jeho rodina bola
súčasťou týchto období. Ľudia to vtedy nemali ľahké a môžeme byť radi že nám
vybojovali štát aký máme teraz. Na konci výletu sme sa pobrali do nákupného
centra Európa v Banskej Bystrici. Musíme uznať, že aj napriek malým časovým
meškaniam bol výlet výborný a tešili sme sa všetci, ako sa nám krásne vydaril.

T. Tučeková a A. Zaťková, 8.A

Slovenské múzeum máp

Múzeum SNP

Naši malí štvrtáci a piataci sa nesmierne tešili na výlet/ exkurziu do
Sv.Antona a

Banskej Štiavnice, ktorý pre nich pripravili ThLic.Hyacinta

Balgová a Mgr.Aneta Kladivíková.
Aj počasie nám bolo mimoriadne naklonené, veď v októbri teplomer
ukazoval takmer 20stupňov Celzia, stromy sa krásne zafarbovali dozlata,
všade okolo nás v plnom rokvete
Kaštieľ bol dostavaný v roku 1750 a jeho dejiny sú úzko späté s
rodmi Koháry a Coburg. Bohato zariadené salóny pôvodným nábytkom
odzrkadľujú spôsob života, vkus a záľuby týchto dvoch rodín. Súčasťou
prehliadky je aj poľovnícka expozícia s diorámami zvierat.
roztvárala náruč sila babieho leta. Našou prvou zastávkou sa stal kaštieľ vo
Sv.Antone.
Národnou kultúrnou pamiatkou je od roku 1985.
Pani sprievodkyňa nám pútavým spôsobom porozprávala históriu
kaštieľa, ako aj zariadenie jednotlivých miestností. Nezabudla vždy dodať
nejakú „ pikošku“, čo žiakov nesmierne zaujalo. Žiaci obdivovali aj fotografiu
koníka, ktorý sa vola Kincsem. Bol to výnimočný kôň, ktorý počas svojho
života vyhral rekordný počet dostihových pretekov. Až po jeho smrti sa
zistilo,
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poprechádzať sa aj po parku, v ktorom sa nachádza mnoho vzácnych drevín,
či kmeň sekvoje. Naše kroky potom viedli do Banskej Štiavnice, kde sme si
spoločne

pozreli

historické

jadro

mesta

a v malebných

obchodoch

s retronádychom si žiaci pokúpili aj malé suveníry.
Slniečko nás sprevádzalo celý deň a slnečnú sme mali aj náladu
počas celej exkurzie. (AK)

Na Mikuláša sme dostali veľa dobrých
sladkostí, ktoré nás potešili aj napriek
nášmu veku 

Vianočné trhy sa niesli v znamení príprav
ručne vyrobených dekorácií s vianočnou
tematikou. Z úspešného predaja sme
mali veľkú radosť 

Na čajové predpoludnie sme si nakúpili
občerstvenie, uvarili čaj, pripravili hudbu
a tancovali a zabávali sme sa aj s deťmi
z iných tried.

Vianočný program sme obohatili piesňou a pásmom o advente, kde sme poukázali na
dôležitosť viery, lásky, mieru a nádeje v živote. Veríme, že sa každému zúčastnenému páčil.
Terézia Tučeková a Alexandra Zaťková, 8.A(MĎ)

„Nech sú požehnaní tí, čo majú
pochopenie s mojou neistou
chôdzou
a
trasľavými
rukami...“
Tiché októbrové popoludnia sa v našej škole vždy ruka v ruke nesú s tradičnými oslavami našich
drahých starých rodičov. Nebolo tomu ináč ani tento rok. Naša sála sa naplnila milými starkými, naše
duše sa usmievali pri pohľade na to, koľkí si prišli pozrieť vystúpenia od najmenších škôlkarov až po
najstarších žiakov našej školy, deviatakov. Ohromný košík krásnych vystúpení, scénok tancov, spevu
či hovoreného slova sa doslova vysypal na čebovskom pódiu základnej školy s materskou školou.
Záver tradične patril našej pani riaditeľke Ing. Perle Jaskó Deákovej, ktorá každému starkému
a každej starkej zaželala čo najkrajšiu starobu, aby sa im v kruhu blízkych a vnúčat, či dokonca
pravnúčať žilo pekne a zaslúžene, veď toľké roky pracovali, pomáhali svojim deťom, toľké roky
obetovali pre svoje deti a vnúčence. Celé popoludnie sa nieslo v krásnej atmosfére nostalgie, keď sme
sa aj my, učitelia snažili vyberať do programu melódie, tance, či scénky zo života starých rodičov také,
ktoré sú drahým babkám a dedkom srdcu blízke. Veríme, že sa nám podarilo vyčariť úsmev na tvári
všetkým prítomný m, a že sa opäť stretneme v radostnom očakávaní na vianočnom programe.
„Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová...“ (AK)

Deň „D“
„Keď sa spomenie dátum 17. november, väčšina Slovákov si spomenie na Nežnú revolúciu, ktorá v
slovenských dejinách zohrala významnú rolu. Tento deň je aj Medzinárodným dňom študentstva.
Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu
študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo
17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali
nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v
predvečer Medzinárodného dňa študentstva.“

Naša škola, tak ako aj iné školy považuje za dôležité, aby sa na tento významný historický míľnik
upozornilo a dalo ho hlavne do povedomia mládeži. Preto si každoročne pripomíname 17.november
na našej škole ako Deň „D“, deň demokracie, boja za slobodu. Naši žiaci majú možnosť prostredníctvom podnetných prednášok, videozáznamov z archívnych záberov - trošku prežiť
atmosféru rokov minulých a dozvedajú sa fakty, ktoré znamenajú zmenu aj v ich životoch. Na škole už
tradične tento deň neprebieha prostredníctvom vyučovania, ale deti majú demokratickú „slobodu“
pri výbere aktivít, ktoré ich zaujímajú a nadchnú. 16.november tak tak niesol v duchu radosti a milou
aktivitou bolo tento rok aj vystúpenie cirkusu Jaskó z Ukrajiny, či diskotéka pre všetkých žiakov na
škole. Aj tam sme zaujali postoj slobodného výberu piesní podľa želaní žiakov. V triedach sa okrem
toho pilne pracovalo, vyrábali sa plagáty s tematikou Dňa študentstva, sledovali sa videoprojekcie.
Sme radi, že naši žiaci majú prehľad o tom, aký dôležitý krok urobili ich rodičia či starí rodičia
v minulosti, aby sa im žilo v tejto krajine slobodne a bez pocitu strachu. Ďakujeme vedeniu školy, že
opäť zabezpečilo skvelý deň žiakom a zábavnou formou im spestrili novembrové vyučovanie. (AK)

á

Adventný čas je na našej škole vždy spájaný s prípravami na vianočný
program,. Po chodbách už rozvoniava vianočné pečivo, medovníky a tradičné
cukrovinky sa pečú na rôznych krúžkoch a v neposlednom rade za dverami tried
počuť smiech a prípravy, nácviky čísel, ktorými chcú žiaci našej školy priblížiť
atmosféru a nenahraditeľný pocit radosti najkrajšieho sviatku roka – Vianoc.
Náš kultúrny program bol aj tento rok skutočne pestrý. Páčilo sa nám,
ako si jednotlivé triedy skvelo vybrali svoje čísla, pretože sa nám tradičný
Betlehem

a koledy

krásne

prepájali

s novodobými

scénkami,

pesničkami

a tancami. Spoločným menovateľom bol určite odkaz, ktorý ku Vianociam
neodmysliteľne patrí – myslieť na tradície, uctiť si narodenie Ježiša, spomaliť
a stráviť s najbližšími sviatočný čas, hlásať radosť, pokoj, požehnaný čas
a nezabudnúť na tých, ktorí s nami už nie sú.
V očiach našich detí sa odrážalo nadšenie, pocit očakávania a snaha ukázať
rodičom, starým rodičom, súrodencom a priateľom školy, ako šikovne si všetko
nacvičili a pripravili. Za všetkých kolegov musím povedať, že sa každej triede
podaril

podať

maximálny

výkon

a dúfame,

že

sme

všetkým

prítomným

spríjemili čas predvianočný.
Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a rodičom, ktorí pripravili

na vianočnú tržnicu

nádherné výrobky, na chodbe sa naši malí predavači len tak hemžili pri predávaní
ozdôb na vianočný stromček, či dekorácií, ktoré rozhodne rozžiarili nejednu domácnosť.
Čas radosti a veselosti je už za nami, no pri prezeraní si fotografií z našej
decembrovej žatvy kultúrnych podujatí, nás stále hreje pri srdci a našu tvár zdobí
úprimný úsmev. (AK)

Jedného krásneho víkendového dňa som za zobudil ráno na úžasné zasnežené okolie.
Takú radosť som mal zo snehu že som musel ísť hneď von na dvor.
Keď som vyšiel na dvor a zbadal ten chrumkavo kryštalizovaný sneh tak som žasol.
Stromy sa ohýbajú pod ťažkými kopcami snehu . Lúče slnka sa dotýkajú vrcholov
zasnežených štítov. Z diaľky nás zdravia pocukrované strechy domov. Zo striech visia ostré
ľadové meče cencúľov. Všade vôkol nám robia radosť ozdoby všetkých farieb vianočnej
nálady. Prechádzka mostom nám dáva krásny pohľad na primrznutú rieku. Belasý dym
z komína sa rozplýva po krajine ako para z teplej kávy. Ovzduším sa vinie vôňa medu a ihličia.
Mráz na každom okne vyčaril prekrásne obrazy kvetov. Krajinou zavládla oáza ticha. Biely
závoj pokryl všetky kúty sveta.
Príroda zakrytá snehom je najkrajšia vec na svete. Takúto zimu som si predstavoval.
Neviem sa dočkať, kedy sa dotknem konečne snehu. ( Matthias Vlkolenský,7.A )

Bol to neobyčajný deň. Mesto sa prebudilo v svadobných šatách.
Žltučkooranžové

slniečko

prebúdza

krásne zasnežené

mestečko.

Obloha

je

bledučkomodrá ako more. Na oblohe nie je ani jeden mráčik. Jazero je pokryté bielou
perinkou. Prišli ho obdivovať aj ľudia z mesta. Pohľad na zamrznuté jazero sa im
veľmi páčil. Prekvapilo ich, že všetko je krásne biele pocukrované. Ostali pozorovať
jazero a rozprávali sa. Stromy okolo jazierka už stratili farebné oblečenie. Ostali len
holé konáre na ktoré padal biely sniežik. Vyčaroval krásny biely obraz, ktorý obdivovali
všetci navôkol. Za parkom vykúkajú budovy ako stráž nad jazerom. Kostol pri jazere
je zaujímavý tým, že má dve veže namiesto jednej.
Je krásne prebudiť sa v zime a vnímať prírodu. Mať krásny pocit a žiť život
v zahalenej kráse. Takéto nádherné svadobné šaty nemá nik len toto krásne obdobie.
( Natália Jakabová, 7.A)

Bol krásny zimný deň, biely spev vtáčikov lákal von. Obliekla som si kabátik
zelenomodrej farbe teplučký ako radiátor a vydala som sa na túru.
Išla som po stopách srniek ktoré zanechali v ligotavom sniežiku, až sa mi naskytol
tento prekrásny pohľad. Žiarivé slniečko ako keby preťalo celu oblohu a temné mraky sa
museli vrátiť, odkiaľ prišli. Celučká príroda s dedinkou vyzerala ako pocukrovaná torta.
Stromy vyzerali ako keby sa rozprávali medzi sebou a malé stromčeky sa hrali so
zvieratkami. Chladnosivá hmla chcela predbehnúť ligotavý sniežik a pokryť celú oblasť.
Sivobiely dymík sa spojil a pridal sa ku hmle. Kryštálovobiele cencúliky sa pevne držali na
strechách domčekov. Zrazu som začula jemné dupkanie po snehu zamrznutého ako ľad.
Bol to malý zajačik, ktorý dupkal smerom do lesíka. Pofukoval tam jemný vetrík, ktorý
zhadzoval sneh zo stromov.
Odrazu slniečko začalo silnejšie svietiť a sneh sa začal pomaličky topiť. Teplé
zasnežené strechy sa roztápali po dotyku tepla. Bol to veľmi pekný zážitok, určite sa tam
ešte vrátim.
( Eva Bodžárová, 7.A)
Zima je pre mňa najkrajším ročným obdobím. Prichádza k nám každý rok tíško a nebadane.
Pokryje krajinu bielou, polevou ako keď Perinbaba práši svoju perinu . Krajina na obrázku
sa premení na rozprávkové kráľovstvo. Strechy domčekov, stromčekov sú posiate bielym cukrom.
Z okien vyžarujúce svetlo pohladí ľudskú dušu. Mráz maľuje na okná obrazy .
Z komínov sa dvíha k nebu biely kúdol dymu ako páperie. Za mesačného svitu sa krajina
tíško ukladá k spánku. Stromy pod ťažbou čerstvého snehu nakláňajú svoje konáre bližšie k zemi.
Stíchol vietor, len mráz sa nenazdajky vkráda bližšie do údolia. Nad krajinou sa pomaly
rozprestiera svoj tmavý závoj tichá noc. Oblohu rozveseľujú len hviezdičky trblietajúce ako
diamanty. Mesiac dodáva krajine pokojnú noc. Aj v horičke je ticho . Nepočuť spievať vtáky, iba
stromy tíško šepkajú nezbednému vetríku.
Táto zimná krása však netrvá večne. Pani Zimu vystrieda pani Jar. Tak to už v kolobehu
prírody chodí. (Alex Šternberger, 7A)

Naše zimné radovánky 

Nový školský rok 2018/2019 sme našu školičku znovu obohatili zaujímavými
a interaktívnymi krúžkami ! Náš nový záujmový útvar s názvom Multimediálna
angličtina, navštevuje zopár žiakov a žiačok zo 6.A triedy. Na tomto krúžku si žiaci
obohacujú svoje vedomosti a slovnú zásobu pomocou rôznych hier, videí, prezentácií,
pracovných materiálov, inovovaných aktivít a taktiež pracujeme s rôznymi článkami
z časopisov alebo Internetu. Najobľúbenejšou aktivitou sú ručné práce, kde si deti
vyrábajú darčeky pre svoju rodinku alebo kamarátov! Multimediálna angličtina je
taktiež

spojená

s pozeraním

rôznych

filmov

a rozprávok,

ktoré

deti

naozaj

obľubujú! 
Jednou z našich tém bola aj ochrana životného prostredia, kde sme si pozreli
niekoľko videí o tom, ako chrániť našu prírodu. Keďže sú naši žiaci veľmi usilovní
a šikovní, vybrali sme sa aj von do areálu našej školy a vyzbierali sme naozaj veľké
množstvo smetí!

Naši žiaci si taktiež uctili Deň úcty k starším výrobou krásnych pohľadníc
a pozdravov, ktoré potom putovali k ich starým rodičom 

Napokon sme tu mali aj hodinu s vianočnou tematikou, ktorá zahŕňala spievanie
vianočných kolied, samozrejme po anglicky  , prácu s vianočnými pracovnými
listami a nesmela chýbať ani výroba vianočných pohľadníc!  (LB)

28. 11. a 30.11. sme sa na hodinách chémie v deviatom ročníku zahrali
na učiteľov.
Všetci žiaci sme boli rozdelení do štyroch skupín, dostali sme určitý text,
z ktorého sme si mali za krátky časový úsek zapamätať čo najviac.
Spoločnými silami sme svoje

vedomosti dali na výkres. Poznámky sme

mohli dotvoriť aj farebne, prípadne niečo aj nakresliť. Potom sme
postupne,

každá

skupina,

vysvetľovali

nové

učivo

pre

ostatných

spolužiakov.
Najlepší jednotlivci v jednotlivých skupinách boli nakoniec ohodnotení
známkou. Veľmi sa nám táto práca páčila. (IS)

OSEMSMEROVKA

Zábavná chémia
V osemsmerovke nájdite nasledujúce slová:
TUKY, KYANID, DERIVÁTY, DROGY, ETYL, OPIÁTY, NÁTRIUM,
CUKOR, ARÉN, LSD, BENZÉN, ROPA, H2O, ETÁN.
Môžete škrtať rôznymi smermi. Ak nájdete všetky slová, dostanete
tajničku, ktorá obsahuje 13 písmen.
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Vymaľuj si obrázok 
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