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Milí čitatelia!
Opäť raz prichádza obdobie v
roku, ktoré máme všetci vo
svojej obľube. Ja ho tiež
milujem. Snáď sa všetko okolo
nás aspoň nachvíľu premení na
pocukrovanú krajinu a budú
padať vločky. Pomaly prichá-
dzajú toľko očakávané Viano-
ce. Ľudia sú k sebe akísi milší,
všetko rozvoniava vôňou me-
dovníkov.

A všetci sa najviac tešíme na
deň, keď postavíme stromček,
ozdobíme ho ozdobami, slad-
kosťami, svetielkami a potom
netrpezlivo čakáme na to, aký
darček nám tento rok prinesie
Ježiško.

Prajem vám, aby sa vám splnili
všetky priania a sny. Hlavne si
užite vianočnú atmosféru spolu
so svojimi blízkymi.

Pre mňa budú mať Vianoce
tento rok trošku zvláštny ná-
dych. Po devätnástich rokoch
strávených medzi žiakmi, rých-
lom návrate do školských lavíc
po skončení vianočných prázd-
nin, to bude tento rok inak.

Na nejaký čas opustím priesto-
ry školy, žiakov a budem si
napĺňať svoj najväčší, doteraz
nesplnený sen. Stanem sa ma-
mou. Všetkým žiakom želám,
aby vždy našli silu a chuť štu-
dovať, aby vždy našli chuť pra-
covať na sebe, aby vždy našli
chuť rozvíjať sa. Ja na vás všet-
kých budem intenzívne a často
myslieť.

Šťastné a veselé!

Mgr. Rút Immerová

Ľadové kráľovstvo. Nová zimná výzdoba školskej chodby.

Piataci. Príprava na vianočné
trhy.

Úspech pani asistentky Betky
Havranovej na prehliadke tvor-
by učiteľov Chalupkovo Brezno

2018.

Popoludnie svetlonosov. Výro-
ba jesenných dekorácií.

Druháci. Príprava na vianočné
trhy.



Prvé miesto v štafete družstiev
mladých hasičov v Šuranoch
koncom novembra obsadili: K.
Várniková, A. Čelko, T. Tóth,
M. Šlechta z 10 družstiev v
kategórii (pozri tit. stranu).
Prvé miesto staršie dievčatá
obsadili zase Čechy (naše
žiačky); 2.miesto: K. Baranovi-
čová, L. Ivaničová, L. Kniža-
tová, M. Sipková; 7.miesto: A.
Pilná, A. Fabio, T. Gašparí-
ková, E. Laktišová.

Sumár: Hasiči od začiatku
šk. roka 2018/19

Pán učiteľ Karol Závodský ako
tréner našich hasičiek (spolu s
pedagogickým dozorom p.uč.
M. Bajlom) od začiatku roka
absolvoval so svojím tímom už
niekoľko úspešných súťaží. Tu
ponúkame prehľad navštíve-
ných miest a úspechov:

->Dyčka pri Vrábľoch
(8.9.2018) 1.miesto, zloženie
tímu: K. Baloghová, E.
Jakabová, A. Pilná, K. Barano-
vičová, L. Ivaničová, M. Sip-
ková, E. Laktišová, L.
Knižatová;

->Trávnica (22.9.2018) 1.mies-
to: Čechy (naše žiačky),
2.miesto K. Baranovičová, L.
Ivaničová, L. Knižatová, M.
Sipková; 3.miesto: K.Balogho-
vá, E. Jakabová, A. Pilná, E.
Laktišová;

->Likavka (okr. Ružomberok)
(6.10.2018) 2.miesto: K.
Baranovičová, L. Ivaničová,
M. Sipková, E. Laktišová,A. V.
Fabio, E. Beňová. Dievčatá
prespali v hasičskej zbrojnici v
Likavke, večerná prechádzka
do Ružomberku bola krásna,
ale dlhá.

->Poprad (20.10.2018) O
Pohár prezidenta DPO
(Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny) SR, halové majstrovstvá
Slovenska: 18.miesto z 38.
Družstiev: K. Baranovičová, L.
Ivaničová, L. Knižatová, M.
Sipková, E. Laktišová, A. Pil-
ná, A. Fabio, V. Várniková, A.
Mankovecká z Trávnice.

Karol Závodský
Foto: K. Baranovičová

3ŠPORT

Veľké prekvapenie a úspech mladších žiakov
Hasičky v plnom nasadení na súťaži v Likavke



Naša škola v šk. roku
2017/2018 získala finančný
príspevok 800€ v rámci granto-
vého programu SPPravme to,
ktorý poskytla Nadácia SPP za
účelom podpory nášho projektu
„Učiaca záhrada v semerovskej
škole“.

Cieľom projektu je spojenie
žiakov s prírodou, sledovanie
rastlín a živočíchov priamo v
bezprostrednom okolí školy,
aktívne zapojenie žiakov do
budovania prírodných systé-
mov a hlavne - nájdenie
opätovného vzťahu žiaka s pô-
dou, ktorá dokáže uživiť
rastliny, živočíchy, teda aj člo-
veka - to je cieľom našich vízií.

Záhradu by sme chceli využiť
aj na záhradnú terapiu, nakoľko
v našej škole máme aj sociálne
a zdravotne znevýhodnených
žiakov. Aktivity a metódy s
nimi sú prispôsobené ich potre-
bám. Záhradná terapia by mala
preventívnu funkciu, chceli by
sme ju využiť na spomalenie
rozvoja poruchy a zmiernenie
nežiadúcich prejavov v správa-
ní. Takto sme zrealizovali
učiacu záhradu:

1.zóna: najbližšia ku škole,
vyžaduje si najväčšiu opateru.
Už existuje zeleninový a
jahodový záhon.

2.zóna: je tiež intenzívne
využívaná časť záhrady.
Budeme ju navštevovať menej
často, vysadili sme živý plot z
kríkov s jedlými plodmi -
egreš, malina, ríbezľa. Umiest-
nili sme tam ježovník, búdku
pre netopiere a kŕmidlá a
pipítka pre vtáky a veveričky.

3.zóna: minisad sliviek, dopl-
nili sme ho inými ovocnými
stromami - jedlý les. Ďalším
umelým ekosystémom tejto
zóny je lúka - meniaci sa fareb-
ný koberec a pasienok s
domčekom a kŕmidlom pre
motýle. Celú záhradu sme
ohraničili agátovým stromora-
dím, blízko ktorého sme

umiestnili čmelín.

Aj keď sú stromy, kry a lúka
ešte nie veľmi rozrastené, na-
koľko sme ich vysadili iba teraz
na jeseň, postupne sa nám zá-
hrada krásne zaplní a môžeme v
nej realizovať naplánované ak-
tivity. Niektoré aktivity sme už
stihli v rámci Environmentál-
neho krúžku zrealizovať a v
ostatných budeme pokračovať.
Záhradu chceme dopĺňať a zve-
ľaďovať ju pre žiakov školy.

Naši žiaci sú tí, ktorí si záhradu
naplánovali a pomocou dospe-
lých aj zrealizovali jej výstav-
bu. Lebo my sa v našej škole
riadime heslom “Čo sme si
vytvorili sami, to si nezničí-
me”.

V Zaježovej
predstavili projekt
dažďovej záhrady
Mimovládna nezisková organi-
zácia, ktorá inšpiruje k zmene
ŽIVICA vybrala ZŠ Semerovo
na základe predchádzajúcich
úspešných projektov našej
školy podporovaných ŽIVI-
COU do projektu „Klíma nás
spája“. Je podporený finan-
čným príspevkom 1000€, je
zameraný na zmiernenie klima-
tických dopadov v okolí našej
školy.

Na zmiernenie klimatických
dopadov v okolí našej sme sa
rozhodli vybudovať dažďovú
záhradu. Tá by bola o.i. Nápo-
mocná v období veľkého sucha
a následných prívalových daž-
ďov v okolí školy.

Jednou z podmienok získania
grantu bola účasť jedného
pedagóga, ktorým bola p.uč. P.
Šemeláková a dvoch žiačok
školy - Sabinka Rozenbergová
a Tamara Gašparíková - na 3-
dňovom vzdelávacom kurze vo
vzdelávacom centre v Zaježo-
vej. Témami vzdelávacieho
kurzu boli klimatické zmeny,
rovesnícke vzdelávanie, prvky
na zmiernenie klimatických
zmien, práca na projekte
„Klíma nás spája“, práca s
médiami.

Vzdelávací kurz nám pomohol
získať nové vedomosti a
zručnosti, ktoré súvisia nielen s
klimatickými zmenami a
rovesníckym vzdelávaním, ale
aj nové známosti a kamarátky.

Dúfame, že sa nám podarí
správne prakticky využiť teore-
tické zručnosti a do konca
školského roka budeme mať v
školskom areáli krásnu a hlav-
ne funkčnú dažďovú záhradu.

O ďalšej práci na projekte vás
budeme informovať prostred-
níctvom webstránky školy.

Enviroexperti
Naša škola sa už po tretíkrát
zapojila do projektu Enviroex-
perti. Z projektu 2016/2017
sme získali hmyzí hotel a
pocitový chodník. V školskom
roku 2017/2018 sme projektom
do školy zabezpečili solárnu
sušičku na sušenie liečivých
bylín z našej bylinkovej záhra-
dy. Ďalej sme sa naučili vyrá-
bať prírodnú kozmetiku a v
biologickej olympiáde v
projektovej časti sme vďaka
výrobe kozmetiky a využívania
lieči-vých bylín obsadili krásne
3. a 4. miesto v okrese.

Učiaca záhrada

Enviroexpert Filip
Ivanič, 3. trieda
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V šk.roku 2018/19 nás Živica
(mimovládna nezisková orga-
nizácia, ktorá inšpiruje k
zmene) oslovila, aby sme sa do
projektu opäť zapojili. Finan-
čná podpora projektu je 200€.

Zvolili sme si názov projektu:
„Príroda pre nás a my pre
prírodu“.

Cieľom je motivovať žiakov k
vedomému vnímaniu prírody
okolo seba, zoznámiť ich s
prírodnou kozmetikou a fytote-
rapiou, rozvíjať u nich manu-
álne, komunikačné a sociálne
zručnosti cez aktivity zážitko-
vého učenia sa formou
rovesníckych skupín. Výsled-
kom bude radosť z pekného a
estetického prírodného prostre-
dia školy, pocit spolupatrič-
nosti a dôležitosti, pochopenie
a prežitie významu slov:
„Príroda pre nás a my pre
prírodu“.

Prvá časť projektu: v našej
škole máme školskú bylinkovú

záhradku, v ktorej pestujeme
liečivé bylinky. Prostredníc-
tvom projektu by sme ich chce-
li doplniť a vytvoriť dve
stanovištia: stanovište lieči-
vých čajov – Čajovňa pod
nebom a stanovište koreniacich
byliniek – Pizzová záhrada. V
tejto časti projektu by žiaci
získali teoretické i praktické
zručnosti výsadby, starostli-
vosti a využitia liečivých byli-
niek. Chceli by sme usušené
liečivé bylinky využiť na prí-
pravu čajov, jedla, kozmetiky,
a tak nadviazať na druhú časť
projektu.

Druhá časť projektu sa bude
zameriavať na výrobu domácej
prírodnej kozmetiky, s využi-
tím liečivých bylín z našej
záhradky, ako alternatívy k
bežnej kozmetike. Túto druhú
časť ukončíme praktickým kur-
zom pre širšiu komunitu zame-
raný na výrobu domácich
kozmetických prípravkov (bal-
zam, zubná pasta, bylinkové
mydielka, šumivé bomby do

kúpeľa) . Pri tomto kurze
využĳeme rovesnícke vzdelá-
vanie.

Tešíme sa na realizáciu projek-
tu a získanie nových praktic-
kých a teoretických zručností.

Petronela Šemeláková

TÉMA

S. Rozenbergová a T.
Gašparíková v Zaježovej

Sabi a Tami predstavili projekt
dažďovej záhrady. Pán školník s ôsmakmi pri výsadbe jedlého lesa.

Naši pomocníci pomáhali pri realizácii záhradky.
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VIDELI SME
KUS SMUTNEJ
HISTÓRIE

Koncom októbra t.r. sa vybrali
žiaci druhého stupňa na
exkurziu do Múzea holokaustu
v Seredi.

Rovesnícke učenie
Aby aj mladší žiaci rozumeli
pojmu holokaust, my, devia-
taci, sme mladším žiakom
pripravili prednášku a
prezentáciu na danú tému.

Bližšie sme im vysvetlili, ako
žili a čo prežívali ľudia
v období 2.sv.vojny. Rovesníc-
ke učenie je na našej škole
takmer samozrejmosťou. Star-
ší odovzdávajú poznatky
a skúsenosti mladším spolu-
žiakom a aj tým im pomáhajú
ľahšie sa orientovať v učeb-
nom procese.

Múzeum holokaustu
V múzeu nám sprievodkyňa
premietla krátky film o ľu-
ďoch, ktorí prežili koncen-
tračné tábory. Neskôr sme
absolvovali prehliadku po mú-
zeu. Pani sprievodkyňa nám
porozprávala o histórii a uká-
zala nám celý tábor. Najviac
na nás zapôsobil upravený
vagón, ktorým prevážali Židov
do koncentračných táborov.
Boli v ňom vyryté mená obetí.

Bol to veľmi silný a dojímavý
zážitok. Mnohým z nás sa aj
slzy tisli do očí.

Karin Baranovičová
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Navštívili sme
Budapešť

Prvý decembrový utorok sme
sa vybrali na adventné trhy do
Budapešti. Po príchode do
veľkomesta sme si z autobusu
pozreli najznámejšie ulice a
pamiatky mesta. Dozvedeli
sme sa veľa o histórii tohto
krásneho mesta. Naša prvá
zastávka bola v Tropikáriu.
Pozreli sme si rybky, ale aj
drobné suchozemské zvieratká.
Najviac sa nám páčil tunel, kde
nad nami plávali žraloky a
bazénik s rajami, ktorých sme
sa mohli chytiť.

Odtiaľ sme sa presunuli do
Rybárskej bašty s nádherným
výhľadom na budapeštiansky
parlament. Pozreli sme si múry
hradu z 13. storočia, ktorý bol
zbúraný počas tureckých
výbojov.

Po prehliadke sme sa odviezli k
adventným trhom. Rozdelili
sme sa na dve skupiny: jedna
zostala na hlavných trhoch a
druhá si šla pozrieť druhé,
ktoré boli blízko hlavných. Po
dvoch hodinách sme sa stretli a
pobrali sa k autobusu. Bez zas-
távky sme sa pomaly previezli
späť do Semerova. Celú cestu
sme si rozprávali zážitky z
krásnej Budapešti.

Liliana Ivaničová
Foto: Zábery z tropikária
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Sandra Tóthová 2. ročník

Laura Bogárová 3. ročník

Lea Briová 2. ročník

Príroda
Príroda je miesto krásne,
a preto o nej píšem básne.

Vtáčiky v lese spievajú a tancujú
a všetci ľudia sa s nimi radujú.

Slniečko nám svieti krásne,
môžeme si čítať básne.
Básne sú krásne ako

slnce jasné.

Natália Havlíková, 9.roč.
2017/2018

Les

Vtáčiky v lese krásne štebocú
a muchy sa strašne chichocú.

Jeleň potôčik preskočil,
prefíkanú líšku znovu zaskočil.

Hľa, medveď v diaľke korisť
hľadá,

a žaba v potoku piesne skladá.
Nad hlavami oblaky im hrajú,
sťa lesný šepot zaznievajú.

Sophia Rozenbergová, 9.roč.
2017/18

Kristína Várniková 3. ročník

Laura Bogárová 3. ročník

Christopher Marcinko 3. ročník

NAŠE PRÁCE



Čo čítať?
Na začiatku novembra sme sa
zúčastnili Bibliotéky v Brati-
slave. Bibliotéka je knižný
veľtrh, kde sa môžeme stretnúť
s rôznymi osobnosťami sloven-
skej literatúry. Tento rok robili
program Emma Drobná, Zuza-
na Vačková a Karin Haydu.
Rozprávali nám o tom, ako sa
začali učiť cudzie jazyky a pre-
čo je pre nás podstatné sa učiť
cudzie jazyky. Tu sme vybrali
pár kníh, ktoré vám odporúča-
me.

Mimi a Líza

Mimi vidí svet rukami a ušami.
Je totiž nevidiaca. Spolu so
svojou najlepšou kamarátkou
Lízou už navštívili veľa fantas-
tických svetov plných zábavy,
ale aj záhad. Kam zmizlo to
čarovné vianočné svetlo? Mož-
no v tom má prsty podozrivý
sused Viliam, ktorý sa s nikým
nekamaráti. Odpoveď sa skrý-
va v minulosti, keď boli susedia
ešte malými deťmi. Mimi a
Líza sa teda vydajú na dobro-
družnú cestu časom, aby vrátili
Vianociam ich očarujúce svet-

lo.

Čo má kengura vo vaku?

Keď sa ľuďom narodí bábätko,
venujú mu všetku svoju lásku,
pozornosť a starostlivosť. Ako
to ale chodí vo svete zvierat?
Sú aj zvieratá starostliví rodi-
čia? Divili by ste sa, aké je
rodičovstvo vo zvieracej ríši
rozmanité. V iných rodinách
má výchovu na starosti mamič-
ka, ktorá to však zvláda ľavou
zadnou. Nájdete aj takých rodi-

čov, ktorí sa o svoje mladé
nestarajú, buď to nechajú na
druhých, alebo napospas osu-
du.

Včely

Nádherná bohato ilustrovaná
kniha zo sveta včiel a včelárov
vám ukáže, ako si náš najväčší
symbol usilovnosti nažíva vo
svojom magickom kráľovstve.
Naučíte sa všetko o stavbe tela
včiel i o tom, ako si stavajú úle.
Nakuknete do ich obydlí a
spoznáte ich každodenné zvy-
ky a zručnosti. Dozviete sa,
odkiaľ vieme, že sa na svete
objavili ešte skôr, ako dino-
saury. Vyskúšate si prácu včelá-
rov, preveziete sa kamiónom,
ktorý vozí úle do mandľových
sadov, ochutnáte všetky možné
druhy medu.

Harry Potter: Rokfort

Rokfort je magickým interaktí-
vnym sprievodcom po slávnej
strednej škole čarodejníckej.
Kniha obsahuje nádherné trojr-
ozmerné vizualizácie rokfort-
ských interiérov aj exteriérov.
Vstúpte na metlobalové ihri-
sko, do Zakázaného lesa či
Núdzovej miestnosti a zažite
rokfortské chodby a učebne na

vlastnej koži vďaka neopako-
vateľným 3D modelom! Na
každej stráne objavíte zaujíma-
vosti zo života na Rokforte a
poodhalíte rúško nejedného
tajomstva. Táto kniha patrí do
zbierky každého fanúšika
Harryho Pottera.

Kniha pre dievčatá

Chlapcom zakázané! Množstvo
užitočných informácií pre diev-
čatá, ako využiť voľný čas a
príjemne sa zabaviť. V tejto
knižne s bohatým výtvarným
vybavením si dievčatá nájdu
recepty a rady, tipy a triky ako
byť krásna, ako si jednoducho
vyrobiť nezvyčajné šaty na
pláž, kabelky či bižutériu z
papiera, ako sa vystrojiť do prí-
rody, ba aj ako čarovať alebo si
zostrojiť lapač zlých snov. Jed-
noducho všetko, čo potrebuje
vedieť správne dievča.

Zdroj: e-kníhkupectvá
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Príbeh lovca: OTEC

Autor v prvom diele svojich
poľovníckych príbehov spomí-
na na lovecké začiatky. Už
odmala sprevádzal svojho otca
na poľovačkách v čarokrás-
nych zákutiach rodného Lipto-
va. Príroda a poľovníctvo sa
stali príslovečnou kotvou v
búrlivých vodách vzťahu me-
dzi autoritatívnym otcom a
dospievajúcim chlapcom a spo-
ločne ho formovali nielen ako
človeka, ale aj poľovníka.

Sabi a Tami

ANKETA
Aké knihy ťa na Bibliotéke
zaujali?

Emma Č.

Z populárno-náučných kníh pre
deti a mládež ma zaujali:
Príbehy na dobrú noc pre rebel-
ky, I. aj II.časť, ďalej dievčen-
ský príbeh Ruže a mydlové
bubliny 2, celá séria. Páčila sa
mi aj kniha Oteckovia.

Alessia F.

Mňa zaujali väčšinou vecné
knihy. Páčili sa mi knihy o his-
tórii a o zvieratách.

Sofia V.

Mne sa veľmi páčili dobro-
družné príbehy pre mládež,
vecná literatúra o umení a
fantasy.

Anketa medzi žiakmi
našej školy

Medzi žiakmi našej školy sme
si spravili menší prieskum.
Pýtali sme sa, či čítajú knihy a
ak áno, boli sme zvedaví, aké.

Žiačky 9.ročníka

AFTER. Je to kniha, ktorá nás
baví. Ak si prečítaš jednu
stranu, baví ťa tak, že si musíš
prečítať aj druhú.

Laura Bogárová, 3.roč.

Ja čítam knižku Hniezdo pre
sovičky.

Matej Dobiáš, 3. roč.

Čítam skoro všetko. (Je to
vzorný čitateľ ;-) pozn.red.)

Hannah Zavadzanová, 6.roč.

Čarodejnice od Roalda Dahla.
Mám rada napínavé knihy,
preto ma aj táto zaujala.

Kristína Csehová, 4.roč.

Tajná záhrada. Je to zábavná
kniha so zaujímavým dejom.
Najviac ma zaujala hlavná
postava Marry.

Ankety spracovali kukučky
Tami, Sabi a Sofia

Žiačky 8. a 9. ročníka na Bibliotéke so Zuzanou Vačkovou Foto: Dáša Č.
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Deň, kedy sa mlčalo

Témou premeny slovenského a
českého vidieka počas procesu
znárodňovania a kolektivizácie
v 50.-tych rokoch minlého
storočia sa zaoberali žiaci 7., 8.
a 9.ročníka na zážitkovej
hodine dejepisu. Workshop
realizovala nezisková organi-
zácia Post Bellum, ktorá
"dokumentuje príbehy ľudí, na
ktoré sa nemôže zabudnúť".
Žiaci sa netradičnou a nenásil-
nou formou zoznámili s
dilemami a historickými reáli-
ami, ktorým ľudia v tých
časoch čelili. Pomocou techník
osvojovania a hrania rolí, spo-
luvytvárali osudy ľudí.

Zážitkový workshop kombino-
val moderné metódy výučby
dejín 20.storočia s osobnostnou
sociálnou výchovou, zamera-
nou na skupinovú prácu,
pozíciu jednotlivca v skupine,
schopnosti argumentovať a
potrebe brániť sa bezpráviu.

Text a foto: (-dc-)

Rodičovská brigáda

Rodičia našich žiakov zareago-
vali na výzvu školy. Druhú
októbrovú sobotu natierali
školský plot a bránu. Pomohli
im učitelia a viacerí pracovníci
školy. (PŠ)

ZŠ Semerovo medzi
najlepšími školami

Oficiálne výsledky Testovania
9 SJL/MAT v šk. roku 2017/18
potvrdili, že naša škola patrí
medzi najlepšie školy v okrese
i kraji. Na bývalých deviatakov
a ich vyučujúcich sme pyšní.
Ilustračné foto (-zs-)

Kukuričňák ozdobili
šperkami

ZŠ Semerovo na oslave darov
zeme v Podhájskej. V dňoch
21.-22.2018 sa zúčastnili naše
piatačky Emma Čelková,
Alessia Fabio, Sofia Vetterová,
Stella Nagyová a ôsmačky
Sabina Rozenbergová a Tamara
Gašparíková z krúžku ŠPERK
pod vedenímAlžbety Havrano-
vej akcie KUKURIČŇÁK v
Podhájskej, kde prezentovali
svoje šperkárske zručnosti.
Návštevníci termálneho kúpa-
liska videli zručnosť a tvori-
vosť žiačok s kliešťami a
drôtom pri výrobe náušníc,
náramkov a prsteňov.

Alžbeta Havranová

Tretiaci námorníci na
dobrodružnej plavbe

Žiaci tretieho ročníka sa vydali
na hodinách prírodovedy na
dobrodružnú objaviteľskú
plavbu loďou po oceáne
poznania. Kartónovej lodi,
ktorá ich plavbou sprevádza,
spoločne vybrali meno - Dada.
Skôr, ako sa z nich stanú dobrí
námorníci, podpísali „pracov-
nú zmluvu“, ktorá obsahuje ich
povinnosti a práva. Samozrej-
me, pracovnú zmluvu im
podpísala aj pani riaditeľka.
Tretiaci - námorníci sú veľmi
šikovní a počas plavby sa
naučia veľa nových a zaujíma-
vých vecí, overia si nadobud-
nuté vedomosti pri bádateľ-
ských výskumných aktivitách a
pozorovaniach.

Text a foto: P. Šemeláková



Európsky deň
jazykov

V rámci Európskeho dňa
jazykov sa žiaci našej školy -
Liliana Ivaničová, Karin
Baranovičová, Marianna Sipko-
vá, Alexandra Šemeláková,
Lucia Polhošová, Nikoleta
Žigová, Alessia Fabio, Yevhenii
Lapsiuk, Cynthia Ištóková,
zapojili do súťaže Language
chain – Jazyková reťaz. Rozho-
dli sa usporiadať jazykovú pár-
ty pre spolužiakov, kde im
spomenuli dôvody, prečo je
dôležité učiť sa cudzie jazyky.
Pre rodičov pripravili prezen-
táciu o Semerove v angličtine,
nemčine, taliančine, španiel-
čine, ukrajinčine, maďarčine,
rómčine k čomu pripojili malé
pohostenie z potravín, typic-
kých pre danú krajinu.

Video z tejto akcie si môžete
pozrieť na školskej FB stránke
a webe školy.

Ďakujeme všetkým, ktorí zaň
zahlasovali, pretože práve vďa-
ka vašim hlasom sa nám s
tímom Semerania podarilo zís-
kať v celoslovenskej súťaži
druhé miesto.

Lucia Marenčíková

Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu ,,Jazyková reťaz”
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KR Í ŽOVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Ktorá ozdoba sa dáva na vrch vianočného stromčeka?
2. Aký stromček sa ozdobuje na Vianoce?
3. Na Vianoce každý každému praje...
4. Ako sa volá najznámejšia biblická postava?
5. Na Vianoce sa dodržiavajú vianočné...
6. Čím sa obdarúvajú ľudia na Vianoce?

1. Ktorá ozdoba sa dáva na vrch vianočného stromčeka?
2. Aký stromček sa ozdobuje na vianoce?
3. Na vianoce každý každému praje...
4. Ako sa volá najznámejšia biblická postava?
5. Na Vianoce sa dodržiavajú vianočné...
6. Čím sa obdarúvajú ľudia na Vianoce?
7. Aký sviatok sa oslavuje 24. Decembra?
8. Väčšina z nás sa na Vianoce teší na spoločnú...
9. Na Vianoce v dome rozvoniava vôňa.....
10. Ako sa volá mesiac v ktorom slávime Vianoce?
11. Aké piesne sa spievajú na vianoce?

ŠKOLOVINY
Zasmejte sa spolu s nami nad
vtipnými situáciami a hláška-
mi, ktoré odzneli v našej škole:

-Pani učiteľka poprosila žiaka,
aby priniesol nakopírované
papiere zo zborovne. Žiak priš-
iel do zborovne a skomolene
vystresovaný povedal:

Pani učiteľka Kopírková má
papiere v Čerhákovej, podáte
mi ich, prosím vás?

-Na hodine geografie sa
učiteľka pýta žiaka, čo vie o
planéte Merkur. Ten odpovie:

Merkúr je nové nákupné
centrum v Nových Zámkoch,
pani učiteľka.

Na hodinách slovenčiny:

-Učiteľka sa pýta žiakov, ako
delíme zámená:

Zámená delíme na zámená a
nezámená, - odpovedajú žiaci.

-Žiaci, vystupňujte prídavné
meno urastený.

Urastený - urastenejší - chlp-
atý.

-Nájdite opozitum k slovu muž.

Človek.

-Vysvetlite význam slova
polyhistor.

Polyhistor je človek, ktorý
ovláda históriu na poli.

-Pani učiteľka vyzvala žiaka
aby povedal nejaké nárečové
slovo.

Á neví mi čil voláke napannúť.

14 VOĽNÝ ČAS

Autor krížovky: Mimi Sipková

VIANOČNÁ KRÍŽOVKA
Koľko je cez Štedrý večer ........ na nebi, toľko sa aj kuriatok na jar narodí.
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