Zasmejme sa
„Nedávajte mi na tanier to ovocie!“ rozkázal malý škôlkar
v jedálni, keď mu nakladali mrkvu.
„V slove dážď a zmäkčuje,“ povedala Kika na slovenčine.
„Podstatné meno pacient sa skloňuje podľa vzoru muž,“
pomýlil sa Igor.

E-školáčik
☻ správičky ☻ príbehy ☻ rozhovory ☻ vtipy
☻ reportáže ☻ pozvánky ☻ tajničky ☻ šport
☻ veľa iného a zaujímavého ☻

Keď hral Aďo na saxofóne, deviatak Samo to takto
komentoval: „ Nehraj na tej rúre!“
„Človek je druh lesného cicavca,“ napísala Kika v písomke
z biológie.
Potravinový reťazec podľa Viki: žabu zožerie myšiak,
myšiaka zožerie jeleň a jeleňa bizón.
Na geografii Peťo odpovedal na otázku: „Čím sa živia ľudia na
Novom Zélande?“ „Chrobákmi.“
Tomáš G. bol vyvolaný
odpovedať z dejepisu.
Veľmi sa mu nechcelo:
„Ja sa na to teraz
necítim.“
Filip G. sa spýtal na
slovenčine: „Existuje
opak od slova opak?“
Povesť Zakopaný meč
pod Zoborom napísal Jozef Cígeľ Hronský,“ povedal Samo.
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Naše aktivity
Deti z MŠ sa vybrali
do lesoparku na jarnú
vychádzku. Počasie im
našťastie vyšlo a určite
sa super odreagovali
v príjemnom prostredí.
22. apríla sme si aj my
pripomenuli Deň Zeme,
tvorili projekty a starší žiaci
navštívili výstavu „Anorganické
dary Zeme v Hornonitrianskom
múzeu v Prievidzi.
Víťazi školského kola recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín:
I. kategória
Poézia: 2. Vivien Vereš
3. Samuel Moc
Próza: 1. Katarína Kulichová
2. Alžbeta Krajčovičová
3. Tomáš Kočiš
II. kategória
Próza: 1. Marek Novák, 2.v OK
2. Silvia Gogolová
3. Richard M. Piterka

Našim škôlkarom

Zo sveta angličtiny
Anglická kráľovná Alžbeta II.
oslavuje 90. výročie
Alžbeta II., ktorá je momentálne najstaršou kráľovnou na
svete, v posledných rokoch obmedzila oficiálne návštevy, stále
však vykonáva mnohé kráľovské povinnosti. Podľa tradície
oslavuje Jej Veličenstvo narodeniny dvakrát: prvý raz v deň
svojho narodenia,keď sa konajú len menšie oslavy v rodinnom
kruhu. Veľkolepejšie oficiálne oslavy
sa každoročne oslavujú v júni, keď
býva v Londýne slnečné počasie.

Jej Veličenstvo Alžbeta II., celým menom
Elizabeth Alexandra Mary, sa narodila
21. apríla 1926 v Londýne ako prvorodená dcéra Alberta, vojvodu z Yorku a
Elizabeth Bowes-Lyonovej, vojvodkyne z Yorku.
Po dovŕšení 18-tich rokov sa princezná stala štátnou poradkyňou
v neprítomnosti kráľa. Zlom v jej živote nastal po smrti jej otca
vo februári 1952, keď bola podľa dynastického práva vyhlásená
za novú kráľovnú Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
V druhom desaťročí vlády Alžbety II. sa uskutočnilo početné
množstvo inovácií s cieľom priblížiť chod monarchie čo najširším
vrstvám ľudu. Kráľovská rodina poodhalila svoje súkromie a povolila médiám väčší prístup k informáciám o svojom živote.
V Buckinghamskom paláci napríklad otvorili verejnú galériu
prezentujúcu predmety z kráľovskej zbierky.
(Filip, 6.A)

Správičky
FEBRUÁR
16. 2. – zážitkové čítanie
pána Mrkvičku
17. 2. – divadielko Kocúr v čižmách
22. – 26. 2. – lyžiarsky výcvik (5. – 9. roč.)
26. 2. – karneval v MŠ aj v ZŠ

MAREC
8. 3. – exkurzia do hvezdárne v Žiari nad Hronom
10. 3. – exkurzia do Slovenskej filharmónie v Bratislave
14. 3. – školské kolo recit. súťaže Hviezdoslavov Kubín
16. 3. – O čom je Eškola?
22. 3. – koncert Beatles

APRÍL
4. 4. – Primavera
28. 4. – chemická šou

MÁJ
2. – 6. 5. – škola v prírode vo Vrátnej
5. 5. – liter.-dejepis. exkurzia v Martine
11. 5. – besiedka ku Dňu matiek v MŠ
19. 5. – koncert z lásky (ZUŠ)

Vyspovedali sme...

Anglický recept

1. Kto je váš vzor?
Nikto.
2. Aká je vaša najobľúbenejšia
speváčka?
Marie Rottrová.
3. Aký šport máte najradšej?
Najradšej mám korčuľovanie na
ľade a plávanie.
4. Ako deti najviac
neposlúchajú?
Keď skáču do reči.
5. Čo robia deti v škole najradšej?
Šantia sa cez prestávky.

Angličania milujú toasty a sendviče
v akýchkoľvek podobách, a to najmä
zapekané, so syrom, šunkou, slaninkou, vajíčkom alebo zeleninou.

Už ste zistili, koho sme vyspovedali?
No predsa naše pani učiteľky Andreu Petrášovú
a Andreu Novákovú.

1. Spravíme si hrianku na masle - odložíme bokom.

1. Kto je váš vzor?
Nikto.
2. Aká je vaša najobľúbenejšia
speváčka?
Marika Gombitová.
3. Aký šport máte najradšej?
Najradšej mám lyžovanie.
4. Aké deti najviac neposlúchajú?
Všetky.
5. Čo robia deti v škole najradšej?
V škôlke sa najradšej hrajú a kreslia.
(piataci)

Welsh Rarebit!
(perhaps the most famous Welsh dish)

Ingredients:
nakrájaný chlieb, 3 PL masla, 1 PL múky, 1/4 hrnčeka mlieka,
1 ČL suchej horčice, korenie, 1 1/2 hrnčeka syra (Cheddar)

Method:
2. Na panvicu dáme lyžicu masla a roztopíme ho, pridáme múku,
pivo a mlieko a miešame. Ochutíme lyžičkou suchej horčice.
3. Pridáme nastrúhaný ostrý syr Cheddar, ochutíme korením
(niekde ešte odstavia a vmiešajú žĺtok). Zmes štedro natrieme na
hrianku a dáme pod
gril zapiecť dozlatista.

Enjoy
your meal !
J (Filip , 6. A)

Chvíľka poézie
Prosím, neberte túto báseň vážne, je to iba recesia,
že vážna nemusí byť vždy naša poézia...

Vikina má novú tašku
a má ju veľmi ťažkú,
preto ide vyniesť smeti,
a potom zájde do Jednoty.
Tam si kúpi rožok veľký,
zožerie ho cez prestávky.
Vikina má rožky rada
s maslom, s džemom, s nutelou
aj s údenou slaninou.
Ak ju chceš nakŕmiť,
tak ju nekŕm, má chuť žiť.
Nikdy nespí, iba žerie,
s babkou tašky, večer perie.
Ráno si dá rožky malé,
a potom cez prestávky žuje stále.
Keby neexistovali rožky,
tak by umrela od veľkej triašky,
ale to by nebolo normálne,
lebo rožky majú stále.

(Laura, 5.A)

Zo sveta literatúry
O lenivom sporáku (bájka)
Jedného dňa v kuchyni lenivý sporák nechcel variť. Kanvica na
varenie a miska len hlavy nad tým krútili, ako sa mu nechcelo.
Ľudia v ňom chceli upiecť tortu na narodeninovú oslavu ich syna
Jožka. Ale sporáku sa nechcelo. „Veď načo piecť a variť, keď sa to
dá aj zajtra?" Ale veru ostatné pomôcky na varenie si to nemysleli.
Keď už bola torta pripravená na pečenie, sporák si povedal: „No,
to teda nie," a vypol sa. Ľudia nevedeli, čo s tým a mysleli si, že
sporák je pokazený. Tak zavo-lali opravára, ktorý sporák
vymontoval a rozobral. Kanvica a miska si napokon povedali: „Tak
mu treba, nechcel pracovať a teraz za to draho zaplatil."
(Filip, 6.A)

Povesť o bojnickej lipe (povesť)
Na Bojnickom zámku sa vystriedalo veľa šľachticov. Najznámejším bol Matúš Čák Trenčiansky. Raz, keď išiel na koni po
neďalekom lese, našiel zranenú srnku. Zobral srnku so sebou a na

svojom zámku sa o ňu postaral. Keď srnka vyzdravela, premenila
sa na lesnú vílu. Poďakovala kráľovi za starostlivosť a darovala mu
zázračné semiačka. Matúš toto semiačko zasadil pred zámok
a vyrástol z neho nádherný strom – lipa. Táto lipa bola aj čarovná.
Chránila zámok pred nepriateľmi. Tento strom si veľmi obľúbil aj
kráľ, ktorý tu žil o veľa neskôr – Matej
Korvín, ktorý pod týmto stromom
viedol rokovania. Každá zmluva, ktorú
podpísal pod lipou bola úspešná, preto
lipu podľa neho aj pomenovali.
Nesmrteľná lipa kráľa Mateja má teraz
asi 700 rokov a ochraňuje Bojnický
zámok
až
dodnes.
(Filip, 5.A)

Olly Murs, celým menom Oliver
Stanley Murs, sa narodil v Spoje-nom
kráľovstve 14. mája 1984. Je britský
spevák, textár aj televízny moderátor
v X Faktore. Na konci augusta 2010
vydal svoj debutový singel Plese
Don´t Let Me Go, ktorý sa umiestnil
na prvom mieste UK Singles Chart.
Mne sa najviac páči pesnička Olly Murs
Dear Darlin´. Má aj dvojča, mladšieho brata Bena Mursa a sestru
Fay Huntovú. Jeho najobľúbenejší futbalový tím je Manchester
United, dokonca hral poloprofesionálne pre miestny withamský
futbalový tím, ale svoju futbalovú kariéru ukončil po vážnom
zranení kolena.
(Laura, 5.A)

Zo sveta hudby

Zaujímavosti

Krásna speváčka pôsobí na slovenskej scéne už od roku 2008.
Jej rodné meno je Kristína Peláková . Narodila sa 20 augusta 1987
vo Svidníku. Kristína už odmalička spievala, hrala na klavíri aj
tancovala. Vyštudovala ho na košickom konzervatóriu. Po
zoznámení sa s producentom Martinom Kavuličom
a
vydavateľstvom H.o.M.E. pro-duction začala aktívne spievať. Prvý
singel „Som Tvoja“ jej vyšiel na jar 2007. Všeobecnú slávu jej
prinieslo prespievanie pesničky B. Dubasovej „Vráť mi tie
hviezdy“, nasledoval debutový album Ešte váham... (Riško, 5.A)

Piataci vytvorili krásne projekty z biológie, ich spoločnými
témami boli Život v lese a Život vo vode a na brehu. Žiaci by mali
vedieť nielen projekty vytvoriť, ale aj prezentovať.

Kristína

Olly Murs

ň

V sobotu 9. apríla bolo
v našej škole
prvácke dopoludnie,
na ktorom sa mohli
budúci prváci
zoznámiť s našou školou,
triedami, vybavením IKT,
aktivitami či krúžkami.

Redakčná rada nášho časopisu bola odmenená!

Dňa 18. 3. 2016 sme sa zúčastnili vyhodnotenia súťaže
školských časopisov O zlaté pero riaditeľky CVČ. Za
svoju tvorbu sme boli pochválení: „Všetky časopisy sú
výborné a ich úroveň sa stále zvyšuje,“ vyjadrila sa
pani Helena Píšová z Centra voľného času v Prievidzi. Aj nová pani
riaditeľka Mgr. Miriam Bencová bola s nami spokojná a popria-la
nám veľa zaujímavých tém, pričom nám pripo-menula, aby sme
vydržali a neprestávali písať. Z.K.

Ako vzniklo...

rokov, veľmi sa zamilovala do muža, ktorý sa volal Jozef Habán. Keď ho
priviedla do kaštieľa, jej otec sa nahneval, že nemal modrú krv. Napriek
otcovým zákazom sa stále
stretávali. Jedného dňa pán
kastelán Viktor prichytil Jozefa,
ako mu kradne masť. Preto sa
Šarlota musela rozhodnúť medzi
otcom a milým. Keďže sa riadila
svojím srdcom, vybrala si Jozefa
a musela odísť z kaštieľa.
V súčasnosti by ste už kaštieľ

Obec Ondrejovce je malá dedinka v okrese Levice v Nitrianskom kraji
a je národnostne zmiešaná . Žije tu až 35% Maďarov. Vznikla už
v stredoveku na území zaniknutej stredovekej osady. Prvá písomná
zmienka pochádza z roku 1260. Vlastníkmi kúrie boli najprv
Endrédyovci, ktorí mali medzi sebou majetkové spory. V obci žilo
v minulosti veľa zemanov a veľkostatkárov. Vystriedalo sa tu aj
mnoho iných vlastníkov...
Kedysi dávno jestvoval jeden kaštieľ v Ondrejovciach, ktorý bol
obklopený botanickou záhradou. V tom kaštieli býval bohatý pán a volal
sa Viktor Benkovich. Mal veľa služobníctva, bodaj by nemal, veď taký
kaštieľ je ťažké každý deň spravovať.
Mali štyri deti: Ferenca, Laci, Máriu a Šarlotu. Najstarší z chlapcov bol
Ferenc a z dievčat Šarlota. Ale roky plynuli... Jedného dňa sa ich matka
Júlia vybrala navštíviť svoju sestru. Ale o týždeň prišiel pred bránu
kaštieľa posol, ktorý Viktorovi oznámil, že jeho žena Júlia zomrela na
otravu krvi.
Prišiel čas, oznámiť to deťom. „Deti,
vaša matka zomrela. Šarlota, ty sa
musíš starať o svojich súrodencov
a nahradiť im matku!“ A tak sa Šarlota
o svojich súrodencov vzorne starala
a dobre varila, krásne spievala
a maľovala ich obrazy.
Keď mala Šarlota asi devätnásť

v Ondrejovciach márne hľadali.
Z dávnej slávy kaštieľa zostali dnes
už len ruiny.
(Riško,
5.A)

Klebetník
Na lyžiarskom v Javorníkoch
bolo super!
Aj keď bolo už
snehu pomenej, ešte
sa dalo zalyžovať si.
Nakoniec boli
aj všetci účastníci
„zájazdu“ odmenení.
Máme novú žiačku –
šiestačku Katku
a siedmaka Davida!
Nedávno k nám
pribudol
aj piatak Ľuboš...

Škola v prírode na začiatku mája priniesla deťom veľa zážitkov! Decká boli ubytované v krásnom prostredí Vrátnej
doliny v hoteli Boboty. Majú za sebou turistiku v Jánošíkových dierach, bazén, výlet vláčikom do Terchovej, výstup k
soche Jánošíka, diskotéku...
Exkurzia v Bratislave
sa aj tento rok vydarila.
Všetkým sa nám tam
veľmi páčilo!
Najprv sme so svojimi
učiteľmi pobehali
v centre mnoho
historických pamiatok.
Na záver sme navštívili
Slovenskú filharmóniu.

Skrytý poklad

Všetko to začalo, keď malý chlapec John
išiel s babkou na dovolenku do Indie.
Pochádzal z Anglicka, z hlavného mesta
Londýn. Bol sirota, a preto býval u svojej babky. V jeden deň, keď
bol na pláži, vyhrabal z piesku truhlicu. Otvoril truhlicu, kde bola
mapa Tádž Mahalu. Na mape boli rôzne tajné chodby a na konci
bola zlatá miestnosť, kde je toľko zlata, na koľko pomyslíte.
Raz v noci, keď babka spala, sa malý John vybral na misiu.
Obliekol sa a vyliezol von oknom. Potichu prešiel po záhrade až za
bránu. Po chvíli sa dostal k palácu. Bol nádherný. John bol očarený,
ale povedal si, že si ide po ten poklad, nech to stojí, čo to stojí, aby
sa mali s babkou lepšie. Preliezol cez plot až k dverám. Tie
odomkol sponkou do vlasov. Potichu prešiel do miestnej sály, stále
mal pri sebe mapu. V paláci každý spal. Zistil, že aby sa dostal do
tajných chodieb, musí najskôr prejsť pod podlahu. Podupal po

zemi a podlaha sa otvorila. Vošiel dnu a podlaha sa zatvorila. Teraz
ho čakali veľmi ťažké prekážky. Prvá úloha bola, aby
popreskakoval po krokodíloch. Druhá úloha prejsť cez hady, ktoré
boli také jedovaté, že keby vás pohryzli, hneď by ste zomreli. Keď
prešiel cez hady, musel prejsť cez bludisko, ktoré bolo niekoľko
kilometrov dlhé. O chvíľu prešiel cez bludisko, no neuvedomil si,
čo ho teraz čaká. Vo vode boli pirane, cez ktoré musel po lanách
šplhať. Keby spadol do vody, pirane by mu obžrali mäso z tela.
Pirane boli preňho nič. No teraz prišla tá najťažšia úloha. Prejsť po
visutom rebríku, ktorý sa rozpadával. S týmto mal veľký problém,
lebo pod rebríkom bola žeravá láva, ktorá všetko rozpáli. No
prešiel to. Po všetkých úlohách sa dostal až k dverám. Nevedel
presne ako ich má otvoriť. Neskôr zistil, že musí zadať heslo. Bolo
to niekoľko znakov, ktoré musel uhádnuť. Písal jeden znak po
znaku, až sa mu to podarilo. Bol celý vytešený a nedočkavý. Otvoril
dvere a vošiel.
Poklad bol cez celú miestnosť. Z vrecka si vytiahol plachtu, do
ktorej začal dávať zlato. O chvíľu bola plachta plná. Zaviazal ju
a vychádzal von. Vtom sa mu zatvorili dvere. Bol v panike
a nevedel ich otvoriť. Vtedy začal behať po miestnosti a hľadal
východ. Po behu bol unavený a sadol si na zem. Keď si sadol, obtrel
sa o prach, ktorý bol na stenách. Na stenách boli rôzne znaky
a písma. Vedel, že to bude nejaký spôsob, ako má vyjsť von, len
nevedel ako. Prstami sa začal dotýkať znakov. Stena o chvíľu
začala svietiť a odsúvať sa. Vošiel za stenu a stena sa zatvorila.
Tam boli kráľovské klenoty kráľa a kráľovnej. Na chvíľu sa zahral
na kráľa a behal po miestnosti s korunou a kráľovským jablkom.
Vtedy sa ďalšia stena otvorila a vošli kráľ a kráľovná. Povedali:
„Milý John, splnil si tú najťažšiu úlohu, aká kedy mohla byť. Týmto
ti odovzdávam celý náš palác. Si novým princom. A tvoja mamička
s ockom môžu byť kráľ a kráľovná.“
Vtom John povedal: „ Ja mamičku, ani ocka nemám.“

„A koho máš teda?“
„Mám babku.“
„Tak tvoja babka môže byť kráľovná.“
John začal plakať a objímať kráľovnú: „Ďakujem vám,“ povedal
rozplakaným hlasom.
John vyšiel z paláca a bežal za babkou. Keď prišiel domov, babka
sa zobudila. John jej všetko vyrozprával. Babka bola taká šťastná
ako John. V ten deň odišli z Indie a rovno leteli domov. Hneď keď
prišli do Anglicka, dali postavať nový dom a ten starý a rozpadnutý
dali hneď zbúrať. S babkou boli už navždy šťastní a neustále sa
smiali a zabávali, a preto si kúpili aj síka. John sa s babkou veľmi
spriatelil. Nikdy sa nemal tak dobre ako teraz. Mali sa radi, žili si
v novom dome, až kým nezomreli.
(Maťko, 5.A)

