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Školáčik
Prvý sneh
Spadla na zem prvá vločka
zažiarili deťom očká.
Chystajú si kožúšky,
rukavičky na rúčky.
Na hlávky si čiapky dajú,
sankovať sa ponáhľajú.
A keď spadlo viacej vločiek
vidieť šťastie z detských očiek.
Mrznú polia, mrznú stráne
vyťahujú svoje sane.
Prečo radosť z toľkej zimy?
Veď sa tešia na prázdniny.

Zimné číslo
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DEŇ D
Každá škola má svoje zaujímavé akcie a nie je tomu inak ani na našej škole.
16.november 2006 bol úplne iný ako všetky ostatné všedné dni. Deň D bol deň, kedy sme
sa neučili a mali sme rôzne programy, ktoré naši učitelia pripravili pre nás. Bol to deň, na ktorý sa nedá
zabudnúť. Každý žiak si mohol vybrať, na aký program pôjde, kde si mohol oddýchnuť od každodenných
povinností, od učenia a zabaviť sa.
Program bol celý deň rozčlenený na tematické celky a každý sa nejakého zúčastnil. Dial sa približne
takto:
Deň D organizovala p.uč.Kušická, v spolupráci so žiackym parlamentom, prostredníctvom ktorého
sme si vypočuli základné informácie o Nežnej revolúcii. Po referáte vystúpili naše dievčatá z tanečného
krúžku, zatancovali a tie odvážnejšie aj zaspievali karaoke. Tiež nás prišli navštíviť z hudobnej školy pani
Cmoríková, ktorá hrala na syntetizátore a pani Hívešová nám zaspievala prekrásne pesničky.
Mńa najviac potešila pani Ferencová, ktorá prišla z lučenského útulku zvierat. Porozprávala nám
koľko zvierat tam majú, čo im dávajú jesť, ako ich cvičia. Aj nám poradila, čo máme so zvieratkami robiť,
keď ich nájdeme zanechané na ulici, ale aj o tie , ktoré máme doma. Po týchto programoch sa každý
presunul do vlastnej triedy.
Keď prestávka prešla, všetci sa vybrali na svoju prednášku alebo výstavu. Tí menší žiaci prvého
stupňa mali v malej telocvični rôzne športové akcie, na ktorých si vyskúšali svoje sily, trpezlivosť aj
šikovnosť. Najmenší mali starostlivosť o zúbky „Adamko – hravo zdravo“, vypočuli si to veľmi pozorne.
Ročníky 5. a 6. mali prírodovedný kvíz pod vedením učiteliek Maulíkovej a Makovníkovej. Pre 7.,8.,
a 9.ročníky bol pripravený literárny kvíz pod vedením učiteliek Kladivíkovej a Bartovej. Žiaci vyšších
ročníkov mali pripravenú prednášku o civilizačných chorobách a škodlivosti fajčenia. Prednášajúcimi boli
lekári z Ústavu verejného zdravia a pán Kladivík.
Po rôznych prednáškach si každý mohol prezrieť výstavy, ktoré boli pestré a skutočne zaujímavé.
Mali sme možnosť vidieť výstavu diel „amatérskeho umelca“, ale aj trofeje z poľovníckeho zväzu. Najviac
návštevníkov mala výstava „vedecká hračka“, ktorá zaujala hlavne žiakov, ktorí obdivujú logiku a pokusy.
Ďalšími zaujímavými akciami boli tvorivá dielňa, ktorú viedla p.uč. Kušická, či počítačové a logické hry pod
vedením p.uč. Mudroňa.
Myslím si, že program bol naozaj zaujímavý a pestrý pre žiakov aj učiteľov. Každý, kto sa zúčastnil
nejakej súťaže dostal cenu a pochvalu. Podľa mňa to bol veľmi vydarený deň, na ktorý budem dlho
spomínať. Už sa teším na ďalší rok, aké budú programy a atmosféra. Takýchto dní by mohlo byť na škole
oveľa viac.
Kristína Horváthová
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DEŇ SVÄTÉHO VALENTÍNA

Každý z vás určite vie , že 14.2. sa aj k nám dostal sviatok všetkých zaľúbených. V tento deň si
vyjadrujeme lásku prostredníctvom kvietku, bonboniéry, pohľadnice, či milého správania. Myslíme nielen
na zamilovaných, ale aj na rodičov, súrodencov, či kamarátov – proste na všetkých tých, ktorých máme radi.
Určite jednou z najkrajších foriem, ako vyjadriť svoje city je napísať niekomu básničku. A že naše
žiačky ich napísali naozaj pekne – to musíte posúdiť sami... Takže – veselého Valentína!

PRE TEBA
Chcem cítiť vôňu tvojho tela,
Chcem perami dotýkať sa tvojich pier,
Chcem Ťa stále cítiť vedľa seba,
A milovať Ťa najviac ako viem.
S Tebou sa držať za ruky,
Za toto by som dala všetko.
Pre teba aj Mŕtve more oživím,
S Tebou sa znova narodí.
Do uší by som Ti šepkala,
Ako Ťa veľmi ľúbim.
Celému svetu potom vykričala,
Ako po Tebe túžim.
Angelika Láslóová
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STRATENÁ LÁSKA
Tma opäť prichodí, dni sú už príliš krátke,
Minulo sa našej lásky leto sladké.
Vrúcne city driemu pod snehovým závojom,
Kráčame už každý sám – po svojom.
Zvony radosti zmĺkli mučivým tichom,
Ľúbosť sa čoraz viac stráca každým okamihom.
Môžbyť to zavinil osud...alebo my?
Kdeže sú tie prekrásne dni.
Možno bolesť sťa víchor rýchlo prekonáme,
Možno opäť príde naša voňavá jar.
Možno sa na cestách znova zblížime...
...nie, nám zostane už iba žiaľ.
Čas našej lásky dávno vypršal,
Zaspal tichým, zimným spánkom,
Šťastie nás už nikdy nepohladí jemným vánkom.
Všetko krásne sa zmylo prvým studeným dažďom.
A tma opäť prichodí, dni sú príliš krátke,
Minulo sa našej lásky leto sladké.
Vrúcne city driemu pod snehovým závojom,
Kráčame každý sám, po svojom.
Katarína Rimóciová
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ŠKOLSKÁ POČÍTAČOVÁ OLYMPIÁDA
Milí žiaci!
Dovoľte mi, aby som Vám predstavil školskú počítačovú olympiádu,
ktorú organizovala firma T-Com. Bol to celoslovenský turnaj v hraní počítačových hier medzi žiakmi
základných škôl navštevujúcich 5.-9. ročník a žiakov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo vyše 600
škôl a okolo 18 000 žiakov.
Súťaž pozostávala z troch častí: školské kolá, krajské kolá, celoslovenské kolo. Súťažilo sa v hraní
dvoch počítačových hier, a to Jewel Quest ( logická hra) a Insane (preteky automobilov). Školské kolo sa
odohrávalo od 2. októbra do 15.októbra a konalo sa v miestnej učebni. V hre Jewel Qwest trvalo jedno kolo
15minút a mali sme nahrať čo najviac bodov. Z každej školy postúpili dvaja najlepší hráči, do krajského
kola. Za našu školu som nahral najviac bodov ja a Kristián Fónod. Mojich 57 000 bodov postačovalo na
druhé miesto. Hru Insane sme na našej škole nehrali, pretože počítače nespĺňali požiadavky hry.
Krajské kolo sa konalo v Banskej Bystrici od 23.októbra do 29.októbra. My sme sa ho zúčastnili 25.
októbra. Tu trvalo jedno kolo 20 minút. Ja som nahral 86 000 bodov, čo nestačilo na postup. Kristián mal
viacej šťastia, on postúpil aj na celoslovenské kolo, ktoré sa odohrávalo v Bratislave 7.novembra v Auparku.
Tohto kola sa zúčastnilo 80 hráčov. Najlepší hráč dostal notebook, druhý a tretí počítač.
Hoci sa nám nepodarilo lepšie sa umiestniť, mne sa táto hra veľmi páčila a dúfam, že aj na budúci
rok bude možnosť zapojiť sa. Ktovie, možno dosiahnem aj lepšie výsledky.
Richard Racsko
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ŠPORTOVO-STRELECKÝ KLUB
O tom, že niektorí žiaci trávia svoj voľný čas zmysluplne, asi nikto nepochybuje. Niekedy sa však
za úspechmi skrýva tvrdá drina, disciplína a odopieranie. Ale členovia Športovo-streleckého klubu
Príbelce tvrdia, že to stojí za to. Prečítajte si predstavenie tohto klubu prostredníctvom Zuzky Miekinskej .
Ktovie, možno si aj vy v budúcnosti poviete, že sa dá robiť aj niečo iné ako len sedieť za počítačom,
televízorom a „ničnerobiť“. Možno to bude pre vás inšpirácia a nabudúce nám potom o svojich
skúsenostiach napíšete práve Vy...
Dovoľte, aby som vás oboznámila s projektom nášho športovo-streleckého klubu Príbelce. Hlavným
cieľom nášho klubu bolo najmä začať s vývojom.V klube sú zaradení najlepší športovci, v súčasnosti je to
68 športovcov, dospelých aj žiakov. Zúčastňujeme sa súťaží napr. Žilina, Brezno, Žiar nad Hronom.
Z každej účasti na súťaži sme do klubu priniesli body.
Podarilo sa nám priniesť 198 bodov, o ktoré sa zaslúžili najmä títo členovia: Michal Mäsiar, Zuzana
Miekinská, Patrik Gajdoš, Erik Kozár, Milan Macko, Martina Raniaková a Peter Cesnak. Z týchto
nazbieraných bodov sme po skončení sezóny dostali asi 16 000 korún zo ŠSZ Bratislava. No do budúcnosti
plánujeme priniesť aspoň dvojnásobok týchto bodov, ktoré budú slúžiť najmä na kúpu streliva, terčov, alebo
iného výstroja pre strelcov.
Štyria zo športovcov boli zaradení aj do Národnej ligy talentovanej mládeže: Peter Tomaškin, Michal
Mäsiar, Zuzana Miekinská, Patrik Gajdoš.
Trénerom tohto klubu je Pavel Tomaškin, ktorý má zásluhu na tom, aby sa z obyčajných ľudí stali
vynikajúci športovci.
Veľkú pomoc dávajú aj rodičia , ktorí neváhajú a investujú na cestovné, nocľah. Je to naozaj
zaujímavý druh športu. Veď zdokonaľovanie zručnosti používania zbraní a iných strelných pomôcok nám
možno v budúcnosti otvorí dvere aj pri výbere povolania, a potom vo vzraste kariéry.
Zuzana Miekinská
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HRY – ZÁBAVA
Slovné hračky

Ktorý kvet je medzi kvetmi najväčší pán?
Ako sa volá dom, v ktorom spolu bývajú myš a lienka?
Ktorá mačka chutí najlepšie ?
Kto veľmi hlasno hovorí, lebo je úplne hluchý, aj keď má ušká?

Ktoré čísla sú ukryté vo vete:
Patrik poje Denisovi zase demikát,
vypije mušty ríbezľové,no
od kaše sťahuje opäť ústočká,
tak ako po semienkach zo slnečnice?

Ktoré vtáky sú ukryté vo vete :
Ku Viktorovi mäso variť chodíme,
vodu do kaše vlejeme,
bodro, zdá sa žijeme?

Ktoré zvieratká sú ukryté vo vete :
Pesničku našu Ondro v Carihrade zapeje ako nik?
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MATEMATICKÉ HRY
1. Pavol a jeho 5 kamarátov sa hrali na vojakov. Každý z chlapcov mal iný vek – od 4 do 9 rokov. Určite
správny vek k menám chlapcov podľa týchto informácií:
- priezvisko a meno každého sa začína iným písmenom chlapci sa volali od najmladšieho po najstaršieho:
- Pokorný, Milan, Modrý, Eliáš, Ján, Javorka
- Cyril bol o rok mladší jako Cibuľka
- Eliáš bol o rok starší jako Eduard
- Kráľ bol o rok starší ako Karol
- Eliáš sa nevolal Karol

2. V dvoch peňaženkách je rovnako veľká suma peňazí. Ak zoberieme z jednej 25 SK a vložíme ich do
druhej, potom bude v druhej peňaženke dvojnásobok prvej sumy. Koľko korún je v každej peňaženke?

3. Päť žien nakupovalo v samoobsluhe po dva nákupy – jeden sypký a druhý tekutý. Dokážete prísť na to, čo
si ktorá kúpila, keď prezradíme, že pani Alena, kúpila minerálku. Žofia nemá priezvisko Dufková ani
Šulcová a kúpila mlieko. Jedna zo žien si odniesla malinovku a rybu, olej zasa kúpila pani Dufková, ktorá
sa nevolá Anna ani Alena. Irena kúpila krupicu, pani Malá soľ. Vlasta, tá sa nevolá Dufková ani Šulcová a
kúpila ocot, nie však múku ani soľ. Jedna zo žien kúpila práškový cukor, a pani Beličková platila
stokorunou.

4. Napíšte čísla 6 až 10 pomocou štyroch deviatok. Pritom budete musieť používať matematické znamienka
+,-,:,x, v niektorých prípadoch aj zátvorky a odmocniny. Môžete tvoriť aj viacmiestne čísla, napríklad 999 .
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Na záver si prečítajte rozprávku v trošku inej podobe, ako ju poznáte.

Účinkujú: 6 mesiačikov: December, August,Február,September, Jún, November
Maruška, Holena

Maruška:

Ja tŕpnem zimou, celá ukonaná,
tá chôdza horou, snehom, ťažká veru,
má naša mati ešte jednu dcéru,
a tá je veľmi, veľmi rozmaznaná.
Keď ja spím na zemi celé noci: ona v perí,
keď periem šaty na studenej rieke, pred zrkadlom Vám ona zuby cerí.
Jej krémešku mama dáva, mne len suchár suchý,
ju hladká a mňa bije, trhá pritom zuby,
jej spieva pieseň, na mňa reve zrána,
cez oblok kričí, kým jej hrdlo stačí.

Holena:

Maruša, ty sprosté psisko! Už aj ku mne!
Veď chuť mi prišla na jabĺčka svieže,
bež, dones! skoro, kým sa zora zbudí,
keď neprinesieš, dám ťa do školy,
medzi besných ľudí!
Čo toľko meškáš? Ber sa ku jabloni!
Nezízaj, neslintaj, už aj sa do hory!

December

No ako vidím, už ani Január nie je s nami. Počul som,že vyhral v
Milionárovi.

Marec:

Aj máj radšej opustil naše rady, odišiel na Havajské ostrovy, tam je mu
teplejšie.

Jún:

September len odskočil kúpiť fľašu minerálky a nejaké chipsy a tyčinky.

Február:

( počúva hudbu, pohumuje sa v rytme, nič nepočuje)

August:

( rozpráva do mobilu, posiela SMS-ky)

Zrazu k nim pricupitá Maruška.
Maruška:
Aha, milý dedo,
Holena chce jablká sladkej chuti,
aj s macochou ma k tomu núti.
Teplo v tejto zime tiež hľadám
pomôž starček, k tvojim nohám padám.
December:

Len žiadne scény!
Nemám rád uplakané ženy.
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November:

Veď víchrica je všade, mrazy treštia,
chodník do kopca je strmý,
dnes svet sa moja milá, len krumpľami kŕmi a...

September:

Aha, priniesol som chipsy, ale slaninkové nemali...

December:

Tu september by ti pomohol, lebo
kam ja dýchnem, všetko sa len kazí,
september i s októbrom však prijali by nejaké dary.

Maruška:

Ale ja nič nemám,
aha, iba mobil malý,
aj z neho mi Holena
s macochou kredit vzali.

August: (prestane telefonovať, zbystrí pozornosť)
Chúďa dieťa to je veľká smola,
teraz ti už ani frajer nezavolá,
keby ja bol bez mobilu,
to by boli muky,
veď už ani presne neviem,
na čo iné mám ja ruky.
September:

Však nedávno bol zber jablka,
kde si vtedy obchendovala?
Určite si na diskotéke
jak koza vyskakovala

Február: ( zloží slúchadlá z úst, až vtedy si všimne, že je tam nejaká návšteva)
O čom je tu reč?
že mám odísť preč?
December: ( buchne ho po hlave so slovami)
Zase nedávaš pozor!
Február si založí slúchadlá naspäť, a ostatné mesiace si rozoberajú chipsy, tyčinky, minerálku, nastáva zhon.
December:

Ani slova! Október tu máš barlu,
Ja chcel by som spasiť túto krásnu devu.
A že to dievča trpí toľké muky,
aj ty September barlu ber do ruky!

September s Októbrom buchnú o zem s barlami a zrazu sa vysypú jablká.
Maruška:

Aká krása, Všade samé sady,
z jabloní a hrušiek celé rady!

Maruška odbehne, zbiera si jablká do batohu.
December:
Už choď len domov, pekné dievča smelo,
moje panstvo ku koncu sa kloní,
či čuješ? Už mi na dôchodok zvoní.
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Ďakujem ti milý dedo,
zbohom všetci trhani,
ak budem mať ešte problém,
som tu ako na koni.

Keď Maruška odíde mesiačikovia sa na povel postavia okrem februára, lebo ten stále nič nepočuje.
December:

Poďme bratia nájdime si iný flek,
do tejto hory vedie celkom dobrý vlek,
zoberte chipsy aj tyčinky.
nechcem, aby nás otravovali kadejaké slečinky
Buchne Februára po hlave a zvolá:
Nikdy nedáva pozor a potom sa čuduje, že má najmenej dní...

Mgr.Aneta Kladivíková

SLOVO NA ZÁVER:
Celá redakčná rada dúfa, že sa Vám náš časopis páči, budeme veľmi radi, keď vyjadríte svoje postrehy,
nápady, zážitky a tovrivé myšlienky na papier a donesiete nám ich do redakčnej dielne. Na spolprácu s Vami sa tešíme
a želáme Vám veľa úspechov, sily a elánu do druhého polroka.

.
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