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Imatrikulácia

Dňa 16.9.2016 sa naši prváci,
ale aj noví žiaci z vyšších
ročníkov,
zúčastnili
ro
čníkov, zú
častnili na
imatrikulácii. Pred ňou však museli
čím
splniť niekoľko nie ľahkých úloh, č
ím
sme otestovali ich obratnosť, šikovnosť,
odvahu, ale aj vedomosti. Samotná
imatrikulácia bola pre žiakov zážitkom,
počas
po
čas ktorého ich pani riaditeľka po
zložení sľubu pasovala za žiakov školy.
odtlačkom
Svoj sľub potvrdili aj odtla
čkom
ukazováka pravej ruky.

Ako pamiatku na tento deň si žiaci odniesli pamätný list a magnetku s motívom imatrikulácie.

Šarkaniáda

Jana Klocová

V posledný septembrový
šetci dru
žinári
piatok sa vvšetci
družinári
šili do š
ž po
te
koly. U
tešili
školy.
Už
ždý hľadal
príchode ka
každý
vhodné miesto pre svojho
š
arkana, aby si ho mohol
šarkana,
žiť. Deti sa nevedeli
odlo
odložiť.
dočkať, kedy bude koniec vyučovania. Pred odchodom
šetci stretli na dvore a potom sa spoločne presunuli
sme sa vvšetci
na evanjelickú záhradu. Počet zúčastnených bol 82 detí. Tí
š
ikovnejší si svojho š
arkana vyrobili, alebo sami poskladali.
šikovnejší
šarkana
ším deťom pomohli pani vychovávateľky a pani učiteľky.
Mlad
Mladším
Deti behali so svojimi š
arkanmi po celej evanjelickej záhrade,
šarkanmi
kým im š
arkan nevyletel poriadne vysoko. Oplatilo sa im to.
šarkan
Tí najvytrvalejší a najtrpezlivejší boli odmenení. Patrili sem
Radko Albert 3.A, Sára Šarišská 2.A a Tomáš Trudič 3.A.
Veľkú pochvalu si zaslúžia tí, ktorí sa so svojím spolužiakom delili o
šarkana. Ďakujeme všetkým, č
o s nami strávili toto popoludnie a tešíme
čo
sa na šarkanovanie opäť o rok.
Majka Trávniková

Európsky deň jazykov
26.september sa aj v našej škole niesol v priblížení si Európskeho dňa jazykov,
kde sme sa zoznámili s hlavnou myšlienkou tohoto dňa, a to podporiť štúdium cudzích
Vyučovanie
naučili
jazykov. Vyu
čovanie sa nieslo v znamení rôznych aktivít, pri ktorých sa deti nielen nau
čili
niečo
spoločnej
nie
čo nové, ale zároveň sa aj pobavili, zasmiali sa a upevnili si vzťahy medzi sebou pri spolo
čnej práci.
Páčili sa mi vlajky, ktoré sme robili a
ž projekt o slovách. (Alan )
taktie
taktiež
Páčilo sa mi, ž
e sme robili rôzne
že
projekty a ž
e sme sa naučili niečo
že
nové. Zaujal ma aj pozdrav:
žorno (buon giorno). Bola to
Bon d
džorno
super angličtina! (Emmka)
Bolo to super. Kreslili sme projekty,
ukladali sme vlajky na mapu, skladali
pozdravy. Dozvedeli sme sa aj nové
slová. (Alica)
Deň jazykov sa mi páčil. Lepili sme vlajky na mapu s
pozdravmi, ale skôr sme sa spájali k sebe. (Nikolka)
Na Európskom dni jazykov sa mi páčilo, ž
e sme sa naučili
že
nové slová v iných jazykoch. Najviac sa mi páčil turecký
š)
jazyk. (Tomá
(Tomáš)

Darinka Motýľová

Jesenný festival
S príchodom jesenných chladných dni sa aj
tento rok rozhodlo mesto Sabinov zorganizovať
akciu s názvom Jesenný festival.
Samotný festival prebiehal v centre mesta
v príjemnej atmosfére plnej harmonickej hudby
a rôznych vystúpení jednotlivých šškôl.
kôl. Pri
žitosti oslavy týchto dní sa aj na
ša šškola
príle
kola
príležitosti
naša
šich výrobkov a
aktívne zapojila, a to predajom na
našich
číval v
ochutnávkou jedál. Samotný predaj spo
spočíval
č ne vyrobených
š ich vlastnoru
predávaní na
našich
vlastnoručne
čok, šštipcov,
čkovaných
výrobkov: rôznych svie
tipcov, há
sviečok,
háčkovaných
čené
štičiek a pod. Upe
výrobkov, látkových ta
taštičiek
Upečené
šej šškole
buchty, ktoré sa piekli v na
kole od skorého
našej
rána, sa ponúkali v rámci programu mesta
Sabinov.
šiť ani tých najmen
ších a
Nezabudli sme pote
potešiť
najmenších
ponúkali sme maľovanie na tvár, ktoré chcel
ždý. Dúfam, ž
hádam ka
e sa nám podarilo
každý.
že
čko.
rozveseliť nejedno malé srdie
srdiečko.
Amika

ÚĽUV v Košciach
Múdry filozof, Sokrates, napriek tomu, že toho vedel naozaj dosť, povedal: „Viem, že
nič neviem“. Domnievam sa, že takto by sme sa mnohí mohli uspokojiť a povedať si.
Ja neviem kresliť, maľovať, spievať, tancovať, hrať
na nejaký hudobný nástroj alebo hrať futbal, hokej,
basketbal ... Je pravda, ak sme to nikdy neskúšali, nemôžeme
vedieť, či máme pre tú alebo inú činnosť vlohy. Ba niekedy sa
to nedá zistiť ani po prvej praktickej skúške. Treba len
trocha chcieť a veľa
cvičiť, pracovať. Preto
by som Sokratov výrok
trocha upravil na „Neviem, čo viem“. Najprv vyskúšam, potom zistím,
že mi to celkom ide, nuž prečo by som sa to nenaučil.
Vyskúšali sme si to na tvorivých dielňach, kde sme okúsili hrn
čiarske,
hrnčiarske,
drotárske remeslo i maľovanie na sklo.
Niekto s úspechom, niekto s ťažkosťami, ale každý videl, že sa to dá. Výrobky remeselníkov tradičných
remesiel v galérii Regionálneho centra ÚĽUV v Košiciach, nás o tom presvedčili.
Peter Cehelský

Noc výskumníkov
Posledný septembrový deň sa žiaci 9.A spolu s triednym p.uč. Červeňákom a p.uč. Darákovou
zúčastnili podujatia „Noc výskumníkov” v OC Optima v Košiciach. Akcia sa organizuje pravidelne
každý rok po celom Slovensku a aj tento rok zaznamenala veľký úspech a hojnú účasť medzi
mladšími i staršími. Naši deviataci sa mohli okrem iného zahrať na vedcov s laboratórnymi
pipetami, biológov či lekárov, ktorí skúmajú mikrosvet, mohli sa čo-to dozvedieť o genetickom
kóde človeka i ostatných živočíchov, zmerať si objem svalovej hmoty a tuku vo svojom tele a
dokonca sa mohli vrátiť v čase až do praveku. Už teraz sa tešíme na budúcoročnú Noc

Medzinárodný deň školských knižníc

Ľudka Daráková

Už viac ako desať rokov sa v každý štvrtý októbrový pondelok organizuje a slávi
medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok, 24. 10. 2016 sa do osláv zapojila aj naša
škola. Žiaci si na prvom stupni spoločne v kostýmoch zahrali divadielko vybranej rozprávky.
Prváci si zahrali v rozprávke Ťahal dedko repku. Tešili sa maskám a záver rozprávky si
ozvláštnili tancom babky a dedka a spoločnou pesničkou na túto tému. Na druhom stupni sa
šiu
žiaci zapojili do projektovej práce a písali o svojej najobľúbenejšej knihe. “Najzaujímavej
“Najzaujímavejšiu
spolužiačka Lucka a volala sa Hľadám lepšiu
lepšiu mamu od autorky Gabriely
knihu priniesla spolužiačka
Futovej. V nej hlavná hrdinka hľadala lepšiu mamu a zistila, že tú najlepšiu má doma. Táto
hodina bola super” (Tomáš, 5. B). Najkrajšie projekty boli odmenené jednotkou. Spomínané
aktivity sa uskutočnili na hodinách slovenského jazyka.
Dominika Vojtašáková

Zábavné okienko
1. dopravný prostriedok s kolesami1.
Blondínka ráno
vstane a pozerá do
zrkadla hodinu,
dve...Na obed príde
mamka a hovorí:
“Monika, poď na
obed!” Vtedy si
blondínka povie...
(tajnička)

2. plaz
3. Chalupka menom
4. vlastním - synonymum
5. starý otec po nemecky
6. nový po anglicky
7. americký domorodec
8. labuť, hus...
9. áno po rusky

Koncert INTEGRÁCIA

Laura a Sabínka, 6. B

Aj tento rok sme sa my,žiaci SzŠ Sabinov, zúčastnili nadnárodného charitatívneho
koncertu Integrácia. Konal sa vo štvrtok 20. októbra 2016 v aréne v Poprade. Tento
koncert bol určený len pre pozvané školy a inštitúcie, medzi ktoré patrila aj naša škola.
Koncert sa začal o 10:00. Mali sme svoju hostesku, ktorá nám povedala, kde si máme
sadnúť. Keď koncert začal, všetkým sa to veľmi páčilo. Videli sme spevákov ako Kuly,
Ilona Csáková, ale najviac sa mi páčila Celeste Buckingham alebo reperi ako Ego, ktorý
spieval na záver hymnu Integrácie. Taktiež tam boli rôzni športovci, napr. Škantárovci
aj basketbalisti. Navštívili nás aj naše úspešné paraolympionistky. Koncert trval približne
2 hodiny a bol zaujímavý. Cesta z koncertu na stanicu zbehla veľmi rýchlo.
Každý žiak si domov odniesol tričko s logom Integrácie, lízanku a taktiež zelenú kačičku, ktorá nám
pripomína, aby sme zbytočne nemíňali našu vodu, ale naopak, aby sme ju chránili, aby nevymizla z našej
krajiny. Som rada, že som sa na tomto koncerte zúčastnila.
Verím, že naša škola dostane pozvanie aj na budúci rok. Už teraz sa zaiste všetci tešíme a tento
koncert nám ostane v pamäti ešte dlho. Určite na neho nikdy nezabudnem.

Slniečkový podvečer

Tamara Radvanská 5.A

...starký, starká, babka, dedko, stará mama, starý otec len sa tak hmýrili chodby týmito
čkami vo š
ždá trieda 1. stupňa poctivo nacvi
čovala básni
čky,
postavi
tvrtok 20. 11. 2016. Ka
postavičkami
štvrtok
Každá
nacvičovala
básničky,
čky, aby sa ka
ždý drobec mohol zapojiť do programu a pote
šiť tak tú svoju starkú,
scénky, pesni
pesničky,
každý
potešiť
šiť to je ten môj vnuk, vnu
čka - a práve v tejto chvíli
starkého... A oni naopak sa mohli popý
popýšiť
vnučka
čik, kávi
čka a malý dar
ček na záver ani
pocítiť vďaku, ktorú sme im chceli týmto preukázať. Kolá
Koláčik,
kávička
darček
nebol taký podstatný ako pocit, ž
e k sebe patríme.
že
Miriam Matisovská

Ďeň stromov
Stromy sú pre nás vzácnym darom. Sú domov pre mnohých
žživočíchov,
čave nám dávajú tieň, v zime
ivočíchov, dávajú nám kyslík, v horú
horúčave
ždoročne si 20. októbra
vďaka ním zahorí ohník, ktorý nás zohreje. Ka
Každoročne
pripomíname Deň stromov aj v Š
KD. Rôznymi aktivitami sme si
ŠKD.
obohatili vedomosti o stromoch. Oddelenie pani vychovávateľky
šky si spolo
čne ozrejmili stromy u nás na Slovensku a ich plody.
Maru
Marušky
spoločne
čne vytvorili projekt o
Oddelenie pani vychovávateľky Majky si spolo
spoločne
šom strome v Sabinove, Ginko, ktorý rastie pri
najzaujímavej
najzaujímavejšom
čným rozhovorom a následne prechádzkou
autobusovej stanici. Spolo
Spoločným
činkoch Ginka. Projekt oddelenia pani vychovávateľky
k stromu sa žžiaci
iaci dozvedeli a ú
účinkoch
čnom deji na Zemi, a to o fotosyntéze. Dozvedeli sa tak o
Amiky bol o jedine
jedinečnom
jedinečnosti fotosyntézy, jej význame a nezastupiteľnosti pre život na Zemi.
Maruška Drutarovská

Časopis pripravili: Všetci uvedení prispievatelia a p.uč. Mgr. D. Vojtašáková

