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Šarkaniáda

Mgr. Mária Novická

Pôvodne mala byť 7. októbra 2012, no pre nepriaznivosť počasia sme ju museli
presunúť na nedeľu 14. októbra 2012. Ani v tento deň sa slniečko nechcelo
zobudiť, ale nakoniec sa na nás predsa usmialo. Bolo nádherne slnečno, mierne
pofukoval vietor — ideálny deň na šarkaniádu. Stretli sme sa pod Šancom
a spoločne vystúpili na jeho vrchol. Po ceste nás dobiehali ostatní. Na kopci sme
hneď začali súťaţiť o šarkana najvyššieho, najobratnejšieho a najkrajšieho.
Najvyššie lietajúceho šarkana mal Samko Ruţbarský z 2.A, najobratnejší šarkan
patril Sofii Kormošovej z 2.A a najkrajšieho šarkana priniesol Mirko Pekár z 1.B
triedy. Víťazi boli odmenení. Po šarkaniáde sme si spoločne zahrali futbal — ţiaci
vyhrali nad učiteľmi . Tí, ktorí ste tam neboli, môţete nám závidieť.

MYŠLIENKA Z NOCI V ŠKOLE

Dobre vidíme iba srdcom, to podstatné je očami neviditeľné.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

Imatrikulácia

PaedDr. Štefánia Brajerčíková

V piatok 21. 9. 2012 na 3. a 4. vyučovacej hodine
sa na našej škole konala imatrikulácia
novoprijatých ţiakov. Zúčastnilo sa na nej 28
prváčikov,
3 piatačky a jeden ôsmak.
Prváčikovia rozdelení do troch skupín plnili rôzne
úlohy na troch ostrovoch: Ostrove Obra Olivera,
Hada Simeona a Bohatiera Borisa. Dohliadali na
nich tri vedúce — piatačky. Najstarší
imatrikulant plnil úlohy samostatne. Po splnení a
úspešnom zvládnutí všetkých
úloh mohli byť
konečne pasovaní
za
ţiakov školy. Samotné
pasovanie sa konalo v telocvični školy. Najskôr
museli všetci vysloviť sľub, a potom kaţdý ţiak a
hlavne prváčik s istým rešpektom prichádzal pred
kráľovnú, riaditeľku školy, aby ho pomocou ţezla
prijala do svojich radov. Účasť potvrdili vlastným
odtlačkom palca. Aby na túto udalosť nezabudli,
domov si odnášali okrem veselých záţitkov i pamätný list.

Pýtali sme sa imatrikulantov
 Čo sa ti v našej škole najviac páči?
prváčky: Lucka T.:

„Najviac sa mi páči tanečná.“

Alexandra M.: „Páči sa mi všetko.“

Natálka J.: „ Učenie.“ Nikolka K.: „ Páči sa mi trieda.“

 Čo na imatrikulácii bolo najlepšie?
Lucka T.: „Diplom.“ Alexandra M.: „Pekný diplom.“ Natálka J.: „ ...ţe ma pasovali za
prváčku.“ Nikolka K. „...ako sme chodili po bahne.“
 Ktorý predmet máš najradšej?

„Najradšej mám hudobnú výchovu.“
Slávka T.: „Hudobnú výchovu.“
Martina K.: „Môj najobľúbenejší predmet je výtvarná výchova.“
ôsmak:
Tomáš Z.: „Ţiadny.“
piatačky: Naty B.:

Naty B.: „Všetko.“

 Čo ťa v tejto škole zaujalo?

Slávka T.: „Páči sa mi všetko.“ Martina K.: „Iné povahy ľudí v škole.“
Tomáš Z.: „Učitelia.“

Moji milí babka, dedko,
robíte vždy pre mňa všetko
a vždy vás mám rád nadovšetko.
S dedkom do lesa chodíme
a s babkou polievku varíme.
Mám vás rád vždy a všade,
nedal by som vás ani za zlaté bane.
Máte stále veľa práce,
spravím to za vás bez pláce.

Október — mesiac úcty k starším
Pre našich starých rodičov sme si opäť
pripravili milé prekvapenie. Tentokrát si
ţiaci kaţdej triedy prichystali vlastný
program a pohostenie, aby vyjadrili svojim
starkým úctu, lásku a obdiv.

J. Straka, 5.A

Babka a dedko
Moja babka a môj dedko,
spravili ste pre mňa všetko.
Veľmi vám za to ďakujem.
A ešte vám sľubujem,
že vás nikdy neopustím,
pomôžem vám ešte aj s tým,
čo vy viete, ale aj s inými vecami,
napríklad s novými kobercami.
S. Triščíková, 5.A

Stretnutie so spisovateľkou

Na vyučovaní mali druháci moţnosť spoznať novú knihu O Kvetuške a fúzačovi. So
svojimi pani učiteľkami si túto knihu najprv prečítali a 12.10.2012 sa osobne stretli
s autorkou knihy — Jitkou Vítovou, ktorá ich prekvapila zaujímavým programom.

John, Mary a kozliatka
Dňa 2.10.2012 sa naša jedáleň zmenila na divadlo. Predstavenie
zrealizovalo prešovské bábkové divadlo BABADLO. Pomohlo nám
spomenúť si na známe slovenské
ľudové rozprávky, ktoré ale bábkoherci obliekli do nových, anglicko-slovenských šiat
s pesničkami.
Prečítajte si, ako toto predstavenie zhodnotili tretiaci:
Natálka K.: „Páčilo sa mi, ako tam rozprávali. Bola to zábava. Trošku som nerozumela
jeţibabe, lebo rozprávala po anglicky. Aj kozliatka sa mi veľmi páčili, ako sa učili.“
Nelly M.: „Páčilo sa mi, ako sa vlk učil angličtinu. Tá bosorka bola dobrá — to bol super
záţitok.“
Lucka O.: „Smiešne bolo, ţe vlk nič nevedel.“
Matúš S.: „ O troch kozliatkach bol najkrajší príbeh. Bola tam krásna pesnička.“

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach
Adia Sarah Morshidi

Dňa 18.10.2012 sme sa išli pozrieť na vynálezy a objavy Leonarda da Vinciho. Ako
prvý sme videli tank, ktorý nebol nikdy postavený. Videli sme aj jeho zbrane, napr.
veľkú kušu. Spoznali sme aj jeho najznámejšie obrazy (Mona Lisa, Posledná večera,
Krst Krista).
Kaţdý mohol tieţ vojsť do zrkadlovej siene. Sprievodcovia múzea nám premietali
video o ţivote N. Teslu. Mali sme moţnosť vidieť aj Farradayovu klietku, blesky
a plazmový stĺp. Počas tejto exkurzie som sa veľa naučila. Bol to pre mňa pekný
záţitok.

Časopis pripravili:
S. Triščíková, T. Tallová, A.S. Morshidi, Z. Hajduková , p. uč. J. Ondášová, p. uč. A. Štofániková

SUDOKU
Doplň čísla od 1 — 4 tak, aby sa ti v riadkoch ani stĺpcoch
neopakovali.
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1.

Čo znamená living room?
2. Ako sa inak povie kúzlo?
3. Deň stromov sme si pripomínali 19. ... ,
4. Vlk a sedem ................ .
5. Október je mesiac úcty k ... .
6. A po anglicky.

7. Nemôţeme ţiť bez ... .
8. 14:2 je ... .
9. Aké priezvisko má naša riaditeľka?
10. Veci si v škole ukladáme do ... .
11. 32:4 =

Keď sa ti to podarilo, napíš svoje meno a triedu a vhoď tento list
do krabice pred zborovňou na poschodí. Ak ťa vyžrebujeme,
získaš zaujímavé ceny.

meno a priezvisko: ……………………………………………………………

trieda:

meno a priezvisko: ……………………………………………………………

trieda:

