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Autor: Miroslav Cingeľ

Foto: Alexandra Kvartekova

ilí spolužiaci!

Do vašich tried sa dostáva nové číslo nášho časopisu Ámosáčik. Čas ubehol veľmi rýchlo a zrazu je tu už posledné číslo časopisu v tomto školskom roku. Blížia sa prázdniny,
počas ktorých si určite užijete veľa oddychu, či zábavy. Každý z nás trávi tieto dva mesiace
inak. Niektorí športom vonku, iní zas výletmi a dovolenkami po celom svete, alebo na našom
krásnom Slovensku. Podľa štatistík z roku 2014 patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové
destinácie Slovákov Grécko. Po ňom nasledujú Bulharsko, Turecko, Chorvátsko a Egypt. Každý
človek si vyberie dovolenku podľa svojich predstáv, možností či skúseností
z predchádzajúcich dovoleniek. Na Slovensku je letný čas dobrý tiež na návštevu hradov,
zámkov a pamiatok. U nás teda máme čo objavovať a obdivovať. Medzi najnavštevovanejšie
hrady Slovenska patria: Bratislavský hrad, hrad Červený Kameň a Trenčiansky hrad. Mnohí
v lete navštívia aj folklórny festival vo Východnej pri Liptovskom Mikuláši, ktorý sa bude konať hneď začiatkom prázdnin. Všetci sú vítaní. V letných dňoch sú aj možnosti pre ľudí, ktorí
nechcú nikam cestovať. Stačí si zahrať letné športy vo vode, či na súši a o zábavu bude postarané. Zaujímavými letnými športmi sú: frisbee - malý lietajúci tanier, vodné lyžovanie či plávanie v jaskyniach s plutvami. Prajeme vám pekné prežitie letných prázdnin, či už doma, za
hranicami, u starých rodičov –
hlavne nech sa tam cítite dobre.
Spomienky a zážitky – tie vám už
nikto nevezme. Samozrejme vám
želáme dobré známky na vysvedčení a aj veľa úspechov v novom
školskom roku.
Poznámka redakčnej rady:
Ospravedlňujeme sa za chybu v
menách kráľa a kráľovnej plesu na
str. 20, č. 2, správne Tobias Kykynezhdy a Tímea Baranková.
V strede čísla je vlastná tvorba
Sofie Vaňovej a Barbory Barančíkovej z 8. A, ktorú realizovali na
hodinách výtvarnej výchovy.

Vlastná tvorba najmenších
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Ínterview s olympiadovou
hviezdou
Autor: Marketa Ondosova,

Natalia Gasparikova

Vladislav Slosarčík, familiárne Vladko, žiak 9. A triedy, ktorého pozná asi každý žiak a učiteľ. V tomto
školskom roku reprezentoval našu školu v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, v Olympiáde v
anglickom jazyku, Fyzikálnej aj Chemickej olympiáde. Jeho najväčším úspechom je 3. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku a 2. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry.

S

pomínaš si na svoj prvý deň
v škole?

rodina, priatelia, tak isto aj učitelia,
ktorí ma podporujú, ako sa len dá.

Spomínam si na to, ako keby to
bolo včera. Vlastne, keď som prišiel
do školy, všetko bolo nové, noví učitelia, spolužiaci... Vtedy som prvýkrát
začal rozmýšľať, či to bol dobrý nápad
tešiť sa do školy, za tých deväť rokov
som sa uistil: Áno, bol to výborný
nápad.

Spomínaš si, koľkých olympiád si sa
zúčastnil?
Fúha, tak to bolo 2-krát slovenská, 3krát anglická olympiáda, 2-krát chemická a raz fyzikálna olympiáda.

Aká olympiáda bola pre teba doposiaľ
najťažšia?

Ako si sa dostal k prvej olympiáde?

Doposiaľ bola pre mňa najťažšia chemická olympiáda, ale tá ma aj najviac
bavila.

Tak k prvej olympiáde som sa dostal
už v šiestom ročníku. Pani učiteľka
Kramárová sa ma opýtala, či by som
sa nechcel ísť pozrieť na Olympiádu v
anglickom jazyku. Získal som cenu
poroty, keďže som tam bol nesúťažne.
Už v siedmom ročníku som sa v tejto
olympiáde prebojoval na celoslovenské kolo, kde som získal 3. miesto.
Toto bol asi môj najväčší úspech.

Čomu sa plánuješ venovať
v budúcnosti?
V budúcnosti sa plánujem venovať
viacerým veciam. Zarábať si chcem
hlavne programovaním a grafickým
dizajnom. Taktiež medzi moje hobby
patrí vyrábanie "hovadiniek"
z odpadu (smiech). Takže o budúcnosť
mám postarané.

Kto je tvojou najväčšou podporou pri
olympiádach?
Podporujú ma všetci ľudia okolo mňa:
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ÚSPESNÍ V OLYMPÍADACH
Autor: Oliver Tomko

Foto: Ľubomír Kuča, Sofia Kapsodorferova

Naša škola sa každoročne zúčastňuje aj Biblickej a Geografickej olympiády. Svedomitá príprava našich
žiakov priniesla výborné umiestnenie Martina Gajdoša v celoslovenskom kole a Alexandry Valkovej
v krajskom kole.

K

oncom marca sa konalo v Prešove krajské kolo Biblickej olympiády ECAV. Našu
školu reprezentoval víťaz školského aj
okresného kola Martin GAJDOŠ z 3. C. V silnej
konkurencii súťažiacich obsadil 2. miesto vo svojej
vekovej kategórii - s postupom na celoslovenské
kolo, ktoré sa konalo v máji v Liptovskom Mikuláši.
Tam sa na pôde Evanjelickej spojenej školy stretlo
takmer sto súťažiacich z celého Slovenska. Veľmi
nás teší, že jeho náročná príprava neostala bez

odmeny a v celoštátnom kole Biblickej olympiády
ECAV sa umiestnil na krásnom 2. mieste.
Koncom apríla sa konalo v Prešove krajské kolo
Geografickej olympiády. Žiačka 7. D Alexandra
VALKOVÁ, o ktorej úspechu v okresnom kole sme
vás informovali, obsadila v silnej konkurencii v
kategórii F 1. miesto.
Za naozaj dôstojnú a úspešnú reprezentáciu našej
školy obom patrí obdiv i poďakovanie. Srdečne
blahoželáme!

Martin Gajdoš s riaditeľom školy

Alexandra Valková
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NETOPÍERE V DOBRYCH RÚKACH
Autor: Simona Kurimska

Foto: Sofia Kapsdorferova

V

rámci projektu Strom života, pracuje na našej
škole klub Veselé polienka, žiaci tú získavajú
rôzne vedomosti a zúčastňujú sa exkurzií.
Medzi nimi rastie veľká výskumníčka Kristiána Sarah
Klebanová z 5. C triedy, ktorá sa vo voľnom čase spolu
s rodičmi stará o malé netopiere. Svoj výskum s týmito
užitočnými tvormi sa rozhodla zverejniť a prihlásiť do
súťaže Envitalent – výskumník, kde získala hneď na prvýkrát 1. miesto. Jej projekt je uverejnený aj v časopise
Quark. Za tento úspech jej blahoželáme a prajeme veľa
ďalších víťazných projektov.

Sarah Klebanová
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„ÍQACÍ“ ZNOVA SÚTAZÍLÍ
Autor: Sofia Kapsdorferova

Foto: arčhív ÍQ olympiady

Na konci mesiaca apríl sa nadaní žiaci našej školy zúčastnili regionálneho kola IQ Olympiády, kde si zmerali sily svojej logiky a znalostí z matematiky.

O

lympiáda sa konala pod záštitou Príro- viac ako 14-tisíc detí a práve traja žiaci z našej
dovedeckej fakulty UPJŠ Košice a
školy postúpili do regionálneho kola, môžeme byť
Mensy Slovensko. Postup do krajského hrdí.
kola si vybojovali: Timotej Kendra z 9. A, Bianka
Fertaľová a Jakub Štofanik zo 7. C. Súťažili v šiestich kolách, v ktorých riešili logické a matematické
úlohy. Táto súťaž bola perfektne zorganizovaná.
Okrem toho, že žiaci mali zabezpečenú desiatu a
obed, prezreli si aj fakultu, v ktorej sa súťaž konala.. Súťažiacich bolo spolu osemdesiat a nie všetci
boli úspešní. Timotej, Bianka a Jakub však patria
medzi úspešných riešiteľov tejto zaujímavej olympiády. Timotejovi stačilo len pár bodov na postup
do celoslovenského kola, ktoré sa konalo na Oravskom hrade. Na to, že sa do súťaže zaregistrovalo

V pozadí naši reprezentanti
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Natešení druháci a ich práce

MALA FÍNANCNA AKADEMÍA
Autor: Natalia Gasparikova

Foto: Ľubomír Kuča

Viete aká je skutočná hodnota peňazí? Čo všetko si za ne môžeme kúpiť? Žiaci 2.D triedy počas mesiaca
apríl na tieto otázky zisťovali odpovede.

C

ieľom projektu bolo priviesť deti
k pochopeniu zmyslu peňazí. Tvorcovia
programu sa preto rozhodli priblížiť ho
deťom hravou formou. Svetom peňazí deti sprevádza mimozemšťan Kozmix, ktorý nevie, čo je
zodpovednosť voči peniazom. Vďaka svojim kamarátom pochopí, že zodpovednosť pri narábaní
s peniazmi je pre všetkých veľmi dôležitá. Cieľom
hry Naše mesto bolo využitie vedomosti detí
v oblasti finančnej gramotnosti pri budovaní vlastného mesta. Na začiatku si vytvorili vlastné peniaze, ktoré nazvali kozmixáče. Vďaka týmto peniazom si mohli kupovať materiál na výstavbu
mesta, ktoré pomenovali Slniečkovo. Pozornosť
detí bola upriamená na to, že nie všetky túžby,
ktoré máme, sú dôležité pre náš život.

Nástenka s projektmi
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LET´S READ ENGLÍSH
Autor: Sofia Biloveska

Foto: Ľubomír Kuča

Kým čítanie slovenských rozprávok je pre našich žiakov prirodzené, čítanie anglických je na začiatku
spojené s obavou žiakov porozumieť.

V

rámci tejto jazykovej čitateľskej aktivity
viedli aj predškolákom z MŠ Kvapôčka na Komennajmenší žiaci vytvárali vlastné reedície
ského 24.
rozprávok, pričom riešili úlohy na porozumenie a prispeli vlastnou ilustráciou jednotlivých
príbehov. Projektovú nástenku na hlavnej chodbe
tak vyzdobila takmer stopäťdesiatka minikníh
z rúk našich malých čitateľov. Malí "Francúzi"
vyrobili vlastné leporelá so ,,zvieratkovou“ témou.
Alternatívne sa k školskej čitateľskej aktivite postavili prváci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov
-1.D. Hoci sa angličtinu učia iba prvý rok, nacvičili
divadielko s poučným textom a chytľavými piesňami vyzdvihujúce hodnotu priateľstva
a pomoci. Príbeh o chlapčekovi Michaelovi pred-

Nácvik divadielka
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LÚLÚ LA GRENOÚÍLLE
Autor: Marketa Ondosova

Foto: Ľubomír Kuča

Deti prvého stupňa si už odmala budujú vzťah k francúzskemu jazyku.

B

ásne, piesne, riekanky , rečňovanky
a rozprávky sú prirodzenou súčasťou
rozvoja materinského aj cudzieho jazyka.
Počas celého školského roka sa deti takýmto spôsobom na krúžku Francúzština hrou učili slovnú zásobu, ktorú môžu využiť v jednoduchej bežnej konverzácii. Dotvárali maľovanky pomocou posluchu.

Koncom mája zdramatizovali rozprávku Lulu la
grenouille. Žabke Lulu sa nepáčilo jedlo, ktoré jej
dávali, a tak sa rozhodla ísť hľadať, čo by jej chutilo.
Žiaci použili hračky, ale aj vlastnoručne vyrobené
zvieratká. Plynulou vetou odpovedali, ktoré jedlo
majú zvieratá rady, ale aj čo jeme a pijeme
my. V závere si každý žiak poskladal vlastné žabky.

Francúzština hrou so žiakmi 2. B triedy
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DEN VODY
Autor: Simona Kurimska

Foto: Maria Onusčakova

Trieda 6. A pri príležitosti Dňa vody - 22. marec, pripravila pre žiakov našej školy ochutnávku liečivých
prameňov z Bardejovských kúpeľov a iných slovenských minerálnych vôd.

T

ento sviatok si na všetkých kontinentoch
pripomíname už štvrťstoročie, a preto
sme ho chceli pripomenúť aj našim spolužiakom. Najprv sme sa vybrali autobusom do Bardejovských Kúpeľov. Navštívili sme Kolonádu, kde
sme nabrali do fliaš všetky liečivé pramene. Vopred
sme si pramene rozdelili a naučili sa o nich najdôležitejšie informácie. Na druhý deň sme na 3. poschodí pripravili ochutnávku týchto vzácnych liečivých prameňov spojenú s ich výstavou. Vystavené
boli pramene Herkules, Napoleon, Kolonádny,
Lekársky, Hlavný, Anna, Alžbeta a Klára. Tiež sme

priniesli do školy na ukážku
aj nejaké z minerálnych
vôd - Baldovskú, Ľubovnianku, Mitickú, Budiš
a Rajec. Najväčší úspech
zaznamenal prameň Napoleon, lebo chutil všetkým najviac. Ani sme si
nemysleli, že takéto netradičné typy vôd, žiaci ocenia. Boli sme radi, že naša
práca nebola zbytočná a môžeme sľúbiť, že niečo
podobné vymyslíme aj budúci rok.

Šiestaci ponúkajú zdravú vodu
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MEDOVE CÍTANÍE
Autor: Aneta Mihalčinova

Foto: arčhív skoly

V máji žiaci našej školy navštívili Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela v Bardejove .

K

nihovníčky z Okresnej knižnice Dávida
Gutgesela si pre žiakov 2. A pripravili
zábavno-náučné čítanie, ktoré nieslo
názov Včielka Medulienka. V tomto čítaní sa žiaci
dozvedeli niečo o včelách o ich živote alebo aj o ich
spoločenstve. Ďalej o včelej matke, trúdoch, robotniciach alebo aj o mede. Mali možnosť naživo vidieť
živé včely alebo aj rôzne pomôcky, bez ktorých sa
žiadny včelár nezaobíde. Vypočuli si príbeh
„O usilovnej včielke“ a spolu sa ponorili do života
včielok pomocou zaujímavých úloh.

Za odmenu si pochutnali na vynikajúcom mede.

V knižnici
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OBJAVÍLÍ SME ZAHADY
3. POSCHODÍA
Autor: Gregor Bujda

Foto: Ľubomír Kuča

Na treťom poschodí sú odborné učebne biológie, chémie a fyziky. Keďže sa tieto predmety vyučujú až
na 2. stupni, žiaci vyšších ročníkov ukazovali štvrtákom, čo ich čaká.

P

re 1. stupeň je tretie poschodie záhadou,
preto ho potrebovali objaviť. Ako povedal
Ján Ámos Komenský „škola má byť hrou“.
Týmto sa inšpirovala aj naša škola. V učebni biológie si žiaci vyskúšali pomocou figuríny poskytnúť
prvú pomoc, pozorovali stavbu tela bezstavovcov,
učili sa zásady živej a neživej prírody, či fungovanie
ľudského tela. V učebni chémie si pod dozorom
starších žiakov z 8. A vyskúšali oddeľovaciu metódu
filtráciou, prípravu a dôkaz oxidu uhličitého a tiež si

vyrobili nápis meniacim písmom. Časť učebne sa
premenila na kozmetický salón, kde mladé nádejné
kozmetičky urobili spolužiakom a učiteľkám peeling
tváre a pleťovú masku. Vo fyzike si žiaci overovali
zákony platiace v kvapalinách, určovali rovnováhu,
merali teplotu, zisťovali, čo je trenie a čo sila, robili
pokusy so svetlom, zvukom a hlavne zo statickou
elektrinou. Záhady sú odhalené a štvrtáci sa už
nemôžu dočkať druhého stupňa.

Ôsmaci pomáhajú najmenším objavovať záhady života
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Diváci zaujatí prezentáciami piatakov

OBHAJOBY ROCNÍKOVYCH PRAC
ZA NAMÍ
Autor: Alexandra Kvartekova

Foto: Ľubomír Kuča

Súčasťou štúdia v triedach pre intelektovo nadaných žiakov je každoročná príprava ročníkovej práce a jej
obhajoba na konci šk. roka pred spolužiakmi, rodičmi a trojčlennou odbornou porotou.

Ž

iaci 5. A a 6. A majú za sebou náročnú obhajobu ročníkových prác. Ročníková práca je
vlastne prezentácia k téme, o ktorú sa žiak
najviac zaujíma. Ukáže sa v nej celý rok žiakovej
práce. Prezentáciu musí každý žiak dobre spracovať, naučiť sa a odprezentovať ju pred svojimi
spolužiakmi, rodičmi a porotou, ktorú musí zaujať
natoľko, aby získal určitý počet bodov. Každý jeden
žiak, ktorý si pripravoval ročníkovú prácu si prešiel
náročnými prípravami, učením sa, vyrábaním vlastných prínosov a veľkým stresom pred aj počas
prezentácie. Prezentovanie prebiehalo vo veľmi
dobrej atmosfére, žiaci sa snažili o čo najzaujíma-

vejšie a najpútavejšie vystúpenie. Každá jedna
práca bola originálna. Žiaci piateho ročníka prezentovali to najzaujímavejšie o svojom obľúbenom
štáte, ako napríklad o Kanade, o Ukrajine alebo
Holandsku. Žiaci šiesteho ročníka sa mohli rozhodnúť pre výber vlastnej témy. Prezentácie boli
s témami o paranormálnych javoch, o pamiatkach
UNESCO, o spoločnosti Apple, o Geocashingu a iné.
Každý jeden žiak, ktorý prezentáciu zvládol, bol
odmenený silným potleskom svojich spolužiakov,
ktorý mu zároveň otvoril bránu do ďalšieho ročníka.
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RYCHLE SPRAVY
Autor: Oliver Tomko

Foto: Ľubomír Kuča

Prvá pomoc
Koncom mája si žiaci prvého stupňa upevnili vedomosti o poskytovaní prvej pomoci a o privolaní záchranárov pomocou známych telefónnych čísel.

Ž

iaci si vyskúšali prakticky masáž srdca na figuríne. Zároveň sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov o poskytovaní prvej pomoci a o jej dôležitosti. Zistili, že správne poskytnutá prvá pomoc môže
zachrániť život človeka. Účastníkov bolo veľa a všetci prejavili mimoriadny záujem o túto peknú
akciu.

Plachtenie

Laura oživuje

Slnečné májové popoludnie sa nieslo na školskom dvore v znamení zaujímavej akcie s názvom" Plachtenie ". Úlohou detí z ŠKD bolo podať si loptu v dvojiciach pomocou plachty.

B

olo to pokračovanie minuloročného popoludnia s názvom RAŤAFÁK PLACHTA. Táto súťaž bola
pre deti veľmi zábavná a každý účastník bol odmenený za svoju šikovnosť.

Štvrtáci plachtia
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Návšteva keramikára Kovaľa
Bolo krásne, priam učebnicové utorkové dopoludnie. Usmievalo sa nielen slniečko, ale aj žiaci 4. A triedy,
pretože sa dozvedeli skvelú správu.

P

án Marek Kovaľ, ktorý sa keramikárstvu venuje už od štrnástich rokov, im prišiel sprostredkovať
všetko, čo o svojej skvelej práci vie. Žiaci mu dychtivo a veľmi ochotne pomohli preniesť potrebný materiál, hrnčiarsky kruh a ukážkové výrobky do triedy. Na túto návštevu žiaci určite nikdy
nezabudnú.

Pán Kovaľ so žiakmi
Ďakujem Ti, mamička
Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou, je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je
špeciálny čas povedať našim mamkám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu
vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

Ž

iaci 3.D spríjemnili svojim mamkám i babkám tento výnimočný deň. Pri kávičke si všetky vychutnali
nádherný spev, tanec aj hovorené slovo svojich ratolestí.

Recitácia mamičkám
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HADZANARKY A HADZANARÍ
NA STÚPNOCH VÍTAZOV

N

Autor: Natalia Gasparikova

a Majstrovstvách okresu v hádzanej žiakov a žiačok sme sa aj v tomto roku prebojovali na popredné priečky. Chlapci
získali 2. miesto a dievčatá 1. miesto, ktoré im

Foto: Sergej Kraveč
zabezpečilo postup na krajské kolo, ktoré sa konalo
vo Vranove nad Topľou. Tu až vo finále podľahli po
vyrovnanom zápase domácemu mužstvu a tak
vybojovali strieborné medaily.

STRÍEBORNE FÚTBALÍSTKY
Autor: Sofia Kapsdorferova

F

Foto: Sergej Kraveč

utbal nie je len šport pre chlapcov. O tom možno nevyšiel podľa ich predstáv, odviedli však
sa presvedčili aj žiačky z našej školy, ktoré úžasný výkon s výsledkom 5:4.
mali tú česť zúčastniť sa na Majstrovstvách okresu starších žiačok v malom futbale.
Majstrovstiev sa v máji zúčastnilo 7 družstiev.
Okrem dobrého pocitu si naše dievčatá odniesli aj
striebro. V štvorčlennej skupine porazili CZŠ sv.
Egídia, ZŠ Vinbarg a ZŠ Hertník. Cestu do finále im
uľahčil zápas so ZŠ Kurima, ktorú zdolali 5:0. Pred
finále proti favoritovi turnaja ZŠ Bartolomeja Krpelca mohli už len prekvapiť. Síce prehrali a zápas
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CÍTÍÚS, ALTÍÚS, FORTÍÚS
Autor: Simona Kurimska

Foto: Ľubomír Kuča

Rýchlejšie, vyššie, silnejšie je nielen heslom olympiády, ale aj Majstrovstiev žiakov 3. a 4. ročníka
v atletike, ktoré každoročne organizuje naša škola.

M

ajstrovstvá sa konali v Športovej hale
a zúčastnili sa ich žiaci všetkých tretiackych a štvrtáckych tried. Súťažilo
sa v rôznych disciplínach, ako napríklad beh na
30m, 200m, hod plnou guľou alebo skok z miesta.
V dnešnej dobe je ťažké nájsť deti, ktoré dajú prednosť kamarátom alebo športu pred mobilmi
a tabletmi. Naši spolužiaci z prvého stupňa nám
však ukázali, že oni ešte dnešnej dobe nepodľahli.
V športovej hale sa predviedlo množstvo športových talentov, ktoré prekvapili svojimi výkonmi
ostatných žiakov, ale aj učiteľov telesnej výchovy.
Výhercovia boli odmenení medailami. Sme veľmi
radi, že naša

škola podporuje pohyb všetkých detí a dúfame, že
na túto tradíciu sa nezabudne ani po ďalšie roky.

Pán riaditeľ oceňuje

Štafetový beh
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Chodba plná hráčov

MAJSTROVSTVA
ZS KOMENSKEHO
V STOLNOM TENÍSE

K

Autor: Oliver Vaľko

Foto: Ľubomír Kuča

oncom apríla sa uskutočnil turnaj žiakov doviča. Tretie miesto si vybojoval Oliver Vaľko
II.stupňa v stolnom tenise. Do turnaja sa pred štvrtým Timotejom Petrišákom.
prihlásilo 14 chlapcov. Chlapci hrali
najskôr v skupinách, z ktorých najlepší ôsmi postúpili do záverečných zápasov o medaily. Atmosféra
bola výborná a každý túžil po víťazstve. Keď skupiny odohrali, turnaj postúpil do vyradzovacej fázy.
Víťazom turnaja sa stal Matúš Vateha, ktorý vo
výbornom trojsetovom finále porazil Šimona Bal-
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Šport v prírode

NEZVYCAJNY DEN DETÍ
Autor: Aneta Mihalčinova, Marketa Ondosova

Foto: ľubomír Kuča

Prvý stupeň
Jazda vo fúriku, streľba zo vzduchovky... presne takéto boli disciplíny na olympiáde pre piatakov.
Medzinárodný deň detí sa pre viacerých žiakov
niesol v znamení športu. Pre piatakov bola určená
školská olympiáda. Súťažilo sa 5 disciplinách, ktoré
boli veľmi nezvyčajné. Súťažilo sa v hode loptičkou
na cieľ, v behu na fúriku, v behu na kolobežke a vo
veľmi atraktívnej streľbe zo vzduchovky. Tieto
nezvyčajné disciplíny priniesli aj veľa zábavy, najmä

keď sa podarilo vypadnúť z fúrika alebo "správne"
trafiť zo vzduchovky. Družstvo tvorila vždy dvojica.
Tri najlepšie družstvá boli ocenené vecnými cenami. Za účasť boli všetci pozvaní na zmrzlinu, ktorá
im veľmi chutila. Oslávenci - žiaci odišli s úsmevom
na tvári, vo výbornej nálade a skvelými spomienkami.

Druhý stupeň
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili 2. ročníka volejbalového
turnaja, ktorý sa konal na ihrisku pri hoteli Bellevue na Mihaľove.
Volejbalového turnaja sa zúčastnili 4 družstvá.
Výsledky napínavých zápasov boli veľmi tesné.
Víťazom celého turnaja sa však stalo družstvo

Riders, ktoré tvorili žiaci 9. E.. Vopred sa tešíme
na 3. ročník volejbalového turnaja a dúfame, že
bude aspoň taký úspešný, ako bol tohtoročný.
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V ZNAMENÍ 40. VYROCÍA
Autori: Úvedení v texte
Narodeniny našej školy sa nezadržateľne blížia. Tentokrát vám prinášame riekanky piatakov, ktorými
vyjadrujú svoj vzťah k našej škole a vzdelávaniu.

V našej škole je nám hej,
s kámošmi sa stále smej.
S učením si poradíš,
ak sa dobre naladíš.
Filip Biath

Už sa končí rok,
ubehol ako voda,
vyletíme do sveta,
Leto nás už volá.

Naša škola vždy zvíťazí
v každej jednej súťaži.
Naši žiaci šikovní
sú na vysokej úrovni.
Tomáš Tulenko

Naučili sme sa čítať,
písať, kresliť, počítať.
Vieme kotúľ, stoj na hlave
aj rozprávku prečítať.

Máme radi slovinu a matiku,
radi cvičíme atletiku,
radi chodíme na výlety
a dostávame samé jednotky.
Leonard Kokinda

Čakajú nás voľné dníčky,
kúpalisko, zmrzlina.
Dva mesiace voľné máme,
to už nie je novina.
Samko Timura

Tá škola naša
už sa našla.
Žiaci v nej sú veselí,
chodia do školy usmiati.
Učíme sa veselo,
hravo a smelo.
Adela Tomková
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HADANKY A HLAVOLAMY
Autor: Sofia Biloveska
Pripravili sme pre vás niekoľko hádaniek a hlavolamov, ktoré určite vyriešite správne.

A

k správne hodíš bumerang, tak sa k tebe vráti. Dokážeš však hodiť loptu (čo najsilnejšie), aby sa
k tebe vrátila a aby pritom do ničoho nenarazila, nebola k ničomu pripevnená a bez pomoci
iných ľudí?

Riešenie : eroh šídoh utpoL
Pozerám sa na niečiu fotografiu. Uhádnite, kto je na nej odfotený, ak nemám žiadnych súrodencov a otec
toho muža na fotografii, je syn môjho otca.
Riešenie: nys jôm ej iifargotof aN

V košíku máte 5 jabĺčok. Viete, ako ich treba rozdať piatim deťom, aby každé dostalo jedno celé jabĺčko, a
aby 1 jabĺčko zostalo v košíku?
Riešenie: Ukíšok v ejovs enatsod íted z ondej močirp, oklbaj ondej enatsod aťeid édžaK
Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dvakrát v každom momente, ale ani raz v roku?
Riešenie: m onemsíP
Jeden hokejový fanúšik tvrdil, že vie povedať skóre každého zápasu ešte pred jeho začiatkom. Ako to
dokázal?
Riešenie: 0:0 ej moktaičaz derp usapáz ohédžed erókS
Máte zapáliť oheň, ak máte k dispozícii lieh, benzín, noviny, sviečku, koks, čierne uhlie, škatuľku zápaliek
a kus vaty. Čo zapálíte prvé?
Riešenie: uklapáZ
Bohatý šejk si na smrteľnej posteli zavolal svojich dvoch synov. Prezradil im, že všetok svoj majetok prenechá tomu z dvojice, ktorého ťava
dorazí do mesta ako druhá. Bratia sa tak niekoľko dní len tak poflakovali pri meste, kým nestretli múdreho starca. Ten im pošepkal čosi, po
čom obaja rýchlo vyskočili na ťavy a trielili k mestu. Čo to bolo? .
Riešenie: ilinemyv yvať is yba, lidarop mi cerats yrdúM
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Chceš sa zabaviť?! Určite si
prečítaj vtipy, nad ktorými
sa zaručene zasmeješ!

Náhodný zoznam žiakov:
Veselý, Zajac, Vyskočil, Tvrdý, Bobok, Vytlačil
Lacko vletí do triedy a učiteľ mu povie:
,,Lacko, choď za dvere a príď sem, ako keby
prišiel tvoj otec domov.“
Lacko vyrazí dvere a vykríkne:
,,Večera je na stole?!!“

Na skúške:
- Prišiel som, nepochopil som, odišiel som.
Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky:
,,Smrdí, umývať!!!“
Otec odpísal:
,,Nečuchať, učiť!!!"
Pri príležitosti otvorenia nového školského
roka reční v škótskej škole riaditeľ:
,,Deti moje, toto nie je moja škola, nie je ani
vaša, ale je naša!"
Tenučký hlások zo zadnej lavice:
,,Tak ju predajme.“

Pýta sa Móric pani učiteľky:
”Pani učiteľka, je správne, aby som bol potrestaný za niečo, čo som vôbec neurobil?”
”Nie, Móricko, vôbec nie.”
”To mám šťastie, lebo ja som si neurobil domácu úlohu.”
Učiteľ hovorí žiakovi: ,,Ako ti mám vysvetliť,
že slovo ,,neni“ neni spisovné?!“
,,Jarko, vymenuj štyri zemské živly!“
,,Oheň, vzduch, zem… a… a…“
,,Čím si umývaš ruky?“ pomáha učiteľ.
,,Jáj, no predsa mydlo!“
Zo žiackej knižky:
Pozerá sa na mňa cez zväčšovacie sklo a hovorí, že som tučná.
,,Boris, prečo prichádzaš každý deň neskoro
do školy?
,,Lebo na rohu je tabuľa s upozornením: Znížte rýchlosť! Škola!“

Učiteľka sa pýta detí:
,,Deti, čo nám dáva hus?“
Prihlási sa Jožko:
,,Škvarky.“
,,A čo ešte?“ pýta sa učiteľka.
,,Škvarky.“
,,To už si hovoril. Trochu ti pomôžem, čo
mávaš pod hlavou, keď spíš?“
,,Vankúš.“
,,A čo je vo vankúši?“
,,Perie.“
,,No! Takže, čo nám dáva hus, Jožko?“
,,Škvarky!“
Pripravila: Dominika Paľuvová
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CO STE ESTE NEVEDELÍ
Autor: Gregor Bujda, Matej krumlovsky
Pripravili sme si pre vás zopár zaujímavostí, ktoré nám ponúka bohatý svet internetu. Či im budete alebo
nebudete veriť, je už len na vás, ale určite vás pobavia.

P

štros má väčšie oko ako mozog.
Samsung kedysi nepredával mobily, ale cukor.
Ľudia mali kedysi len hnedé oči, ostatné farby vznikli mutáciou.

Rev leva je počuť na 8 kilometrov.
Vo vesmíre je nemožné odgrgnúť si.
Mačací mozog môže uložiť tisíckrát viac dát ako iPad.

Nálepky na ovocí sú jedlé.
Tínedžeri potrebujú viac spánku ako deti alebo dospelí, inak sa môžu objaviť príznaky depresie.
Najdlhší časový rozdiel medzi narodením dvojičiek bol až 87 dní.
Prvý človek, ktorý močil na Mesiaci, bol Buzz Aldrin, krátko po tom, ako vstúpil na jeho povrch.
Holandská dedina Giethoorn nemá žiadne cesty. Je pospájaná výhradne lávkami a kanálmi.

V Prahe vyrástol luxusný mrakodrap v tvare písmena V
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OKOM FOTOAPARATÚ

Žiaci
Žiaci 1. C v Osmijankovej
Žiaci 1. C literárnej
v
záhrade

Malí folklóristi z DFS Prvosienka v Športovej hale s vystúpením ku Dňu matiek
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Nočné tajomstvá s Guľkom Bambuľkom - 1. C, 1.D a 4.B

Preberanie symbolického šeku vo výške 1300 eur na detské ihrisko za víťazstvo v projekte Tesco
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