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Skočil vietor po vysokú oblohu, doteperil ťažkú chmáru v batohu.
Polietal po kraji trošku, potom spravil dieru v rožku a rozkázal:
Von sa, páper, veselo! Pokry zem a premaľuj ju na bielo!
Zapadá svet bielym snehom deň aj noc: v poli, v hore, všade je ho moc a moc.
A keď slnko ráno vstali, všetko biele čiapky malo. Krik, šum!
Deti z domu bežia na kopec: Oj, sanica vždy je lepšia ako pec!

Jesenná príroda
Celá príroda vonia jeseňou. Jesenná príroda je krásna ako obrázok. Zafarbila prírodu pestrými farbami. Slnko sa za
mrakmi skrýva, už nás veľmi nezahrieva.
Farebná jeseň svojou čarovnou krásou uspáva prírodu. Stromy získali farebné šaty. Zvieratkám narástli narástli zimné
kožúšky, ktoré ich majú chrániť
pred zimou. Koncom jesene
si ľahnú a zaspia na dlhý
spánok, ktorý ukončia až na
začiatku jari. Celú jeseň tvrdo
pracujú, aby získali dosť
zásob. Niektoré vtáčiky sa
sťahujú do teplých krajín.
Jabĺčka, hrušky už dozrievajú
do koša s nimi šup, šup. Aj
ostatné ovocie už zbierame
a ani zelenina nám neujde.
Z každej záhradky sa na nás
pozerajú strašidelné tekvice.
Počasie
jesene
si
zvierat. „Lastovičky na odlete
Kalendár
s menami
nám
„Ak tuhá zima pred Michalom,

dokážeme zistiť pomocou
koniec
babiemu
letu.“
s počasím, tiež vie poradiť.
zima príde cvalom.“

Na koniec jesene už prírodu zakrýva snehová perinka. Počas posledných týždňov už sú záhradky bez kvetov, ovocia
a zelenín. Zostávajú v nich už len posledné opadané lístky alebo sneh. Zvieratá sa už ukryli a zaspali na zimný spánok.
Sťahovavé vtáčiky už odleteli do teplých krajín, aby nezamrzli. Stromy bez šiat a naše strašidelné tetekvice odhadzujeme.
Takto končí jeseň a začína zima.

Lucia Kotianová, 9.B

Ako každý rok k nám zavítala zimná rozprávka.
Kopce sú prikryté snehovou perinou. Podobajú sa
na kopce z cukru. Mohutné stromy na kopcoch sú
odeté do mäkkých kožúškov snehu. Pod stromami
sa trasú strapaté zasnežené kríky ako malé
mátohy. Krášli ich striebrom tepaná mriežka
konárikov. Pod kríkmi sa trbliece tráva ako utkaná
zo skla. Zima zakula aj potôčik, ktorý tiekol vedľa
lúky. Na jeho brehoch sa blyští mrazivá krása. Nad
touto zimnou krajinou obloha spieva zimnú pieseň.
Zubaté slnko má chladný slnečný úsmev. Nocou
uháňa meluzína, ktorá čaruje mrazivé zimné kúzla. Celá krajina sa odela do belostnej, krehkej krásy.
Peter Tuček, 7.A

Práce našich žiakov

Natália Jakabová-3. ročník

Kristína Balgová-2. ročník

Christopher Ďorď-4. ročník

Dianka Toldyová-3. ročník

Lea Tóthová-3. ročník

Kristína Balgová-2. ročník

Emília Balgová-4. ročník

Naše projekty

Christopher Ďorď- 4. ročník

Sven Jakab-4. ročník

Christopher Ďorď-4. ročník

Andrej Kalmár-4. ročník

Sven Jakab- 4. ročník

Emília Balgová a Alexandra Zaťková-4. ročník

Dominika Petercová-1. ročník

Števko Husár-1. ročník

Samuel Bobál
7.A

Andrea Hegedűšová, 7.A
Katarína Pajerová, 5.A

Kevin Toldy, 7.A

Večer, keď si slnko sadá,
namaľujem obraz sama.
Čo je na tom obraze?
Na obraze som len sama.

Pri potoku - veľký kameň.
Pri kameni - potôčik Zlatý prameň.
Na kameni v košíku - pagáče,
namaľujem k nim aj chutné koláče.
Keď je obraz hotový,
mamka mi uvarí čaj mätový.
Z lásky jej ho darujem
a chutný čaj vypijem.
Obraz, prichytený klincom o stenu,
bol maľovaný len pre ňu...
Monika Szabová, 5.A

,
Leonardo da Vinci sa narodil 15. apríla 1452 vo Vinci pri meste Florencia a zomrel 2.mája 1519 na
zámoku Clos Lucé vo Francúzsku.
Bol taliansky renesančný
architekt, hudobník, vynálezca, sochár a maliar.
Bol
opísaný
ako
archetyp "renesančného človeka" a ako univerzálny génius. Leonardo je slávny pre svoje majstrovské
obrazy ako Posledná večera a Mona Líza. Tiež je známy ako tvorca mnohých vynálezov, ktoré
predvídali modernú technológiu, ale ktoré boli len výnimočne skonštruované počas jeho života.
Navyše
pomohol
rozvinúť
anatómiu, astronómiu a stavebníctvo.
Asi
od
roku 1482 do
roku 1499 Leonardo pracoval pre Ludovica Sforzu, vojvodu z Milána, kde si založil aj vlastnú dielňu s
učňami. Sedemdesiat ton bronzu, ktoré bolo pripravených na Leonardovu sochu "Gran Cavallo"
(Veľký kôň), padlo za obeť (boli použité na výrobu pušiek) vojvodovmu pokusu zachrániť Miláno
pred Francúzskom Karla VIII. v roku 1495.
Keď sa v roku 1498 Francúzi už za vlády Ľudovíta XII. vrátili, Miláno padlo bez boja a Sforza bol
zvrhnutý. Leonardo istý čas ostal v Miláne, až kým jedného rána neuvidel francúzskych lukostrelcov
trénovať na jeho hlinenom modeli sochy "Gran Cavallo" v polovičnej veľkosti. Odišiel spolu so Salaiom
a jeho priateľom (a vynálezcom podvojného účtovníctva) Lucom Paciolim do Mantovy, z ktorej po
dvoch mesiacoch pokračoval do Benátok, a odtiaľ späť do Florencie na konci apríla 1500.
Vo Florencii vstúpil do služieb Cesara Borgiu, syna pápeža Alexandra VI., zvaného "Vojvoda
Valentino", ako vojenský architekt a staviteľ. V roku 1506 sa vrátil do Milána, vtedy už v
rukách Maximiliana Sforzu, potom ako švajčiarski žoldnieri vyhnali Francúzov.
V roku 1507 sa Leonardo stretol s výnimočne krásnym 15-ročným aristokratom, grófom Francescom
Melzim. Melzi sa stal jeho žiakom, životným druhom a dedičom.

Leonardo da Vinci
Leonardova Mona Líza

Samuel Bobál, 7.A, Zdroj internet

Vo štvrtok 9.októbra 2014 k nám do školy zavítala pani doktorka MUDr. Jana
Adamová so svojou zdravotnou
sestrou,
aby
deťom
porozprávali, ako sa starať o svoje
zúbky. Najskôr navštívili deti
v materskej škôlke a počas tretej
vyučovacej hodiny hravou
formou vysvetľovali žiakom 1. a 2.
ročníka, ako mať zdravé
zúbky. Deti upútala rozprávočka
o doktorovi
zajačikovi
a červíkoch kazoch. Pani doktorka
ukázala žiakom, ako si majú
správne čistiť zuby. Žiaci si to mohli
vyskúšať na modeli či
s vlastnými prinesenými kefkami.
V scénke Návšteva u lekára sa
dvojice zahrali na lekársku prehliadku.
Prváci a druháci si precvičili
v hre Zatlieskaj, čo zúbkom prospieva
a čo nie. Vylúštili tajničku,
kde si overili svoje vedomosti a za
odmenu im pani doktorka
nakreslila na prštek veselého smajlíka .

pri príležitosti Svetového
dňa zvierat, sme na našej škole zriadili malú Minizoo, deti sa
spoločne s vyučujúcimi zoznámili s domácimi miláčikmi svojich
spolužiakov, pozreli si film o zvieratách a potešili sa aj pekným
maľbám, ktoré mali vyčarené na tvári. Ďakujeme všetkým za
spoluprácu. Svetový deň zvierat je jedinečným dňom, kedy
môžeme svojim domácim zvieratám prejaviť lásku a priazeň. Je
dňom, kedy si uvedomujeme, že niektoré veci nás spájajú bez
ohľadu na to, na akom kontinente sa za ne zasadzujeme. Zvieratá
sú súčasťou a krásou života na tejto planéte, život bez nich si už
len ťažko vieme predstaviť. Svetový deň zvierat je oslavou vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat.
Ďalej uvedomením si mnohorakého spôsobu, akým zvieratá obohacujú náš život a tiež vyjadrením
vďaky, ktorá im za to náleží.

Keď pokoj svoj si našiel v starobe,
Máš poklad, čo ti dáva sladký spánok,
A máš i vonné masti v nádobe
Zašlých starostí, letných radovánok...
Október je okrem iného tradične aj mesiacom úcty k starším. V kalendári mu síce
vyhradili len jediný deň v roku, ale naším mottom sa stalo, že ctiť si starších treba po
celý rok. Naša škola si tradične pozýva na svoju pôdu starých rodičov pri príležitosti
tohto sviatku, nebolo tomu ináč ani tento rok. Pestrá paleta účinkujúcich, hudba sa
miešala s tancom, hovorené slovo s piesňami. Voňavý kolorit dotvorili sladučké muffiny
z dielne šikovných rúk našich malých „ kuchtíkov“.

„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami.
Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová.
Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je
také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.“

Exkurzia žiakov v planetáriu Žiar nad Hronom
Žiaci 5. a 6. ročníka Základnej školy v Čebovciach sa 28. októbra 2014 zúčastnili
exkurzie vo Hvezdárni a

planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, kde

bol pre nich pripravený dvojhodinový program, ktorý pozostával z premietania
videofilmu vo Hviezdnej sále. Pútavý videofilm hovoril o našom Slnku, jeho
význame pre život na Zemi, o Mesiaci, jeho vzniku, pohybe a reliéfe, ale aj
o pristátí prvého človeka na Mesiaci. Samozrejme, nemohli chýbať ani planéty
slnečnej sústavy, vesmírne telesá a nemenej zaujímavé rozprávanie o vzniku
pomenovaní najznámejších súhvezdí krásnej nočnej oblohy. Program pokračoval
v UFO sále. Tu žiakov čakala lektorka hvezdárne, s ktorou si zopakovali už
nadobudnuté vedomosti a pomocou modelov si ešte lepšie ujasnili javy spojené
s pohybom telies v slnečnej sústave. Keďže počasie v tento deň bolo slnečné, mohli
žiaci

prostredníctvom

ďalekohľadu

v Pozorovateľni

sledovať

aj

erupcie

na

Slnku, na terase hvezdárne sa oboznámili s rôznymi typmi slnečných hodín.
Exkurzia sa vydarila a žiaci odchádzali domov nabití novými vedomosťami
a zážitkami.

Coca-cola cup 2014
28.10.2014 sme sa s výberom starších chlapcov zo školy zúčastnili 1. Kola futbalového turnaja Cocacola cup v Senohrade. Tento turnaj sa hral systémom každý s každým v trvaní 2x20 min. Postupne sa
naši chlapci stretli s rovesníkmi zo ZŠ Pliešovce, s ktorými vyhrali po nervóznom priebehu zápasu 2:1.
Úspešnými strelcami nášho družstva boli Nicolas Kotian a Denis Koštial. V ďalšom zápase si naši
chlapci zmerali sily s domácimi Senohradčanmi a zvíťazili rovnakým pomerom 2:1. Aj v tomto zápase
sa gólovo presadili Nicolas a Denis. Po týchto dvoch zápasoch bolo jasné, že do druhého kola turnaja
postupuje ZŠ s MŠ Čebovce. Do 2.kola , ktoré sa odohrá v apríli budúceho roka nám vyžrebovali
silnejších súperov z Krupiny a Dudiniec. Dúfajme, že sa našim chlapcom podarí znova uspieť.

Nahradí internet knihy?
...Ako plynie čas, tak sa žiaci postupne obrátia od kníh k zapnutiu počítača. Knihy sú pre nich príliš
náročné, dlhé, na internete si vyhľadajú a prečítajú iba to, čo ich zaujíma. Čo knihám chýba? Určite sa
už každý z nás aspoň raz v živote stretol s internetom. V súčasnosti predstavuje internet súčasť
nášho života, a to najmä u mladých. Internet je celosvetová sieť údajov. Dalo by sa povedať, že na
internete môžeš nájsť úplne všetko. Kniha je zas pomocník. Určite sa nájdu u vás doma príručky
alebo slovníky. A na druhej strane, môžeme si prečítať zaujímavý príbeh, či už rozprávky alebo
romány. Internet nenahradí knihy, pretože niektoré napísali slávni autori, a to sa zachovalo po nich, aj
keď v dnešnom svete je jednoduchšie vyhľadať si informácie na internete. To čaro z prečítaného
príbehu, predstavivosť, fantáziu, snívanie, vám žiadny počítač nedokáže nahradiť...
B.Balgová, 8.A

...Zmizne

kniha

a bude

nahradená

elektronickými

prostriedkami? Túto otázku si kladú ľudia dosť často. V dnešnej
dobe veľa času presedíme pred počítačom. Myslím si, že každý
premýšľa o tom, ako to nakoniec dopadne. Čo je vlastne kniha?
Pre niekoho len kopa papierov,na ktorých je hromada slov. No,
nie je to tak. Už v dávnych dobách sa považovala za zdroj
múdrostí a informácií. Kniha nám pomáha rozvíjať našu
fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu, vzdeláva nás a duševne
obohacuje. Ale čím viac je vyspelejšia doba, tým viac zabúdame na knihy. Namiesto kníh používame
internet. Internet je ako droga, nevieme s ním prestať. Presedíme pred ním aj celý deň. Kazia sa nám
oči, nemáme veľa pohybu, sme zatvorení do jednej miestnosti a ani netušíme, čo s okolo nás často
deje. Zapájame sa do rôznych falošných súťaží, hráme prihlúpe hry, komunikujeme s priateľmi,
ktorých často ani nepoznáme a pridávame si rôzne fotky. Niektorí ľudia vytvárajú falošné účty, aby
mohli šikanovať ľudí. Radšej by sme ten čas mali venovať knihe, čítaniu. V nej by sme mali nájsť
svojho priateľ a učiteľa. Ten nás nikdy nezradí, obohatí naše myslenie a srdce. Takú moc má kniha...
M.Bartošová, 8.A

Pes a mačka
Jedného dňa pes jedol veľký kus mäsa a mačka bola veľmi hladná. Priblížila sa ku
psovi a začala sa mu vysmievať, že ona je oveľa rýchlejšia a šikovnejšia ako on. Pes
sa nahneval a rozbehol sa najrýchlejšie ako len vedel. Kým sa vrátil mačka mu
zjedla všetko mäso.
Poučenie: Netreba sa nechať vyprovokovať, pretože na to môžeme doplatiť.
Sofia Vlkolenská
Mačka a myš
Bola raz jedna mačka, ktorá rada spávala. Jedného dňa myš zbadala, že mačka spí.
Priblížila sa k nej myš a potiahla ju riadne za fúzy. Mačka sa zobudila a zúrila.
Začali sa naháňať. Odvtedy sa mačka a myš neznášajú a stali sa z nich úhlavní
nepriatelia.
Poučenie: nerob iným to, čo nechceš aby robili tebe.
Nóra Fónodová
Kvet a šofér
Bol raz jeden kvet, ktorý rástol v strede cesty. Raz išlo tadiaľ veľké auto. Pomaly sa
blížilo ku kvietku. Kvietok kričal o pomoc. Zrazu vybehla na cestu mačka, ktorá
volanie o pomoc začula. Auto zbadajúc mačku okamžite zastavilo. Šofér si až potom
všimol, že okrem mačky je na ceste aj krásny kvet. Kvietok sa poďakoval mačke, že
ho zachránil.
Poučenie: musíme si pomáhať a treba si všímať krásy okolo nás.
Kristína Nászaliová
Slimák a pes
Raz sa hašteril slimák so psom. Pes navrhol, aby túto hádku vyriešili pretekmi.
Slimák bol veľmi pomalý a psa by nedobehol, ale bol aj veľmi rozumný. Na štarte
vyskočil nepozorovane slimák psovi na chrbát a keď prišli do cieľa, rýchlo z neho
zas zoskočil. A tak sa stalo, že slimák preteky vyhral
Poučenie: nikdy nepodceňuj nikoho, každý môže prekvapiť.
Marek Kováč

Už tradične sa na našej škole venujeme prednesu prózy a poézie. V tento vianočný čas sa vždy
pripravujeme na prednes povestí pod záštitou mesta Šaľa a pripomíname si tak známeho
spisovateľa
Jozefa
Cígera
Hronského.
V jedno
krásne
mikulášske
dopoludnie sa stretlo v žiackej
knižnici až
desať šikovných recitátorov z prvého
i druhého
stupňa. Svojím prednesom nás
presvedčili
o tom, že áno, ešte sú deti, ktoré
nepohltil
úplne počítačový a mobilný svet,
a ktoré
veľmi rady siahajú po knihe
a venujú sa
umeleckému čítaniu. Na okresnom
kole
nás
preto bude reprezentovať Kristínka
Balgová,
ktorá zaslúžene získala prvé miesto.
A z druhej
kategórie postúpil jednoznačne
Samuel
Bobál. Okrem nich porotu zaujali aj Oliver Jaroš, Matej Hulec, či Evka Bodžárová a Peter
Tuček. Všetci menovaní od školy dostali diplomy a malé upomienkové predmety. Sme radi, že
hovorené slovo sa na našej škole udržiava na veľmi dobrej úrovni.

Deň „D“
7. november – Deň boja za
slobodu a demokraciu –
sme si pripomenuli aj na
škole. V triedach pracovali
„tvorivé
dielne“,
pre
dievčatá bola pripravená
zumba s Erikou, chlapci si
zahrali futbal v telocvični,
žiaci si pozreli a vypočuli
dokument o „Nežnej revolúcii“ a na záver sme mali všetci radosť zo sokoliarov.

V mene redakčnej rady prajeme krásne vysvedčenia
vám všetkým
a želáme veľa radosti počas jarných prázdnin. Tešíme sa na vás opäť až
v letnom období. Veríme, že čas dovtedy strávite čo možno najkrajšie
a dúfame, že sa vám bude dariť vo všetkom, čoho sa vaše ruky a srdcia
dotknú. Dovidenia v lete, priatelia
Redakčná rada:
Mgr.Aneta Kladivíková, Mgr. Dana Bobálová, Mgr. Hromadová, Mgr.Moravčíková,
žiaci ZŠ

