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Neuveriteľné!
Máme za sebou už osem mesiacov v tomto školskom roku...
a pritom, akoby sme len včera začínali. Po prázdninách sme sa
vrátili do školy a nemo sa prizerali na to, čo nového si pre nás škola
pripravila.
Dianie v škole je veľmi dynamické. Veľa zmien nastalo
v učiteľskom, ale aj v žiackom kolektíve.
Mám pocit, akoby sa šikovní žiaci stále rozrastali... Úžasné, že
máme v škole bystré hlavičky, šikovných športovcov, umelcov,
výtvarníkov, ktorí robia radosť a dobré meno nielen svojej triede a
škole, ale i za bránami našej školy.
Verím, že na sebe budeme pracovať všetci, aby tých mien, ocenení
a víťazných pohárov v našej školskej galérii iba pribúdalo a mohli
sme sa nimi pochváliť aj v tomto školskom časopise.

„Človek je taký veľký, akú veľkú cenu má to, o čo sa snaží.“
Marcus Aurelius
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Tretie miesto vo výtvarnej súťaži
V februári sme sa zapojili na hodinách výtvarnej výchovy a
na výtvarnom krúžku do súťaže Čo priletí na kŕmidlo, ktorú
organizovala Správa CHKO Biele Karpaty. Mali sme veľkú radosť,
keď nám organizátori oznámili, že Klára Hudecová, žiačka 3.B
triedy našej školy , získala 3. miesto spomedzi 84 výtvarných prác.
Ocenená bola diplomom a vecnými darčekmi. Gratulujeme !

Čo tvorím vo voľnom čase
Do výtvarného projektu Čo tvorím vo voľnom čase sa zapojili
šikovní žiaci našej školy a ukázali, aké zaujímavé a krásne práce
vytvárajú vo svojom voľnom čase, vďaka svojej trpezlivosti a
radosti z tvorby. Matúš Mikušinec z 5.A a jeho priestorové objekty
– domy zo stavebných materiálov a autá z kartónu, plastov, lega,
ukázal, ako sa dá zaujímavo recyklovať rôzny materiál, Jozef
Hrušovský z 5.B a jeho šperky z korálikov, Adrián Fiala z 5.B a
lepené plastové modely tankov, Natália Rozvadská z 9.A s jej
krajinomaľbou akvarelom na plátne, Bibiana Paulovičová z 9.B a
portréty vytvorené perokresbou, Alžbeta Luptáková z 9.B a jej
priestorové dekorácie z rôznych materiálov a maľba akrylom.
Veríme, že vás svojimi prácami inšpirovali a nabudúce
ukážete aj vy, čo pekné dokážete.

4

29.3 o 6 večer sme prišli do triedy a vybalili sme sa.
18:30 sme prišli do telocvične, kde nám o chvíľku
porozprávali rozprávku o Palculienke. Keď sa rozprávka
skončila, išli sme po 4 stanovištiach. Najprv sme mali
poskladať obrázok, potom sme si mali vypočítať príklady
a kartičky s písmenami poskladať do nadpisu, ktorý bol
,, Cisárove nové šaty ´´. Potom sme išli do telocvične, tam
sme mali úlohy a všetko sme zvládli. Potom do šatne
a tam sme hľadali slová a knihy. Keď sme skončili, tak sme
išli do triedy, kde sme hrali rôzne hry. Napr.: Stoličkový
tanec, Človeče, Slepú babu, Schovávanie vecí...
Ela, Sofia, Veronika z 3.A

..... S chalanmi sme boli do pol dvanástej hore
a vstávali sme o 6:30. Išli sme o 7:10 do jedálne na
raňajky. Na raňajky sme mali cesnakovú nátierku,
reďkovku a chleba.
Matej z 3.A
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..... Na noci s Andersenom dávajú výnimky
pani učiteľky, dovolia byť na mobiloch. Hore
môžeme byť, dokedy chceme.
Nelka a Peťka z 3.B

.....Potom sme si dali znovu niečo pod zub
a išli sme už pod periny a rozprávali sme si
strašidelné a smiešne príbehy. A ešte, aby som
nezabudla, hrali sme všelijaké hry.
Paris z 3.A

..........Fabián nám o 23:24 rozprával o hororoch
a strašidlách.

O polnoci

začali

deviatačky

strašiť.

Magdalénka sa tak bála, že nevystrčila ani hlavu zo
spacáku.
Tánička z 3.A

.........Ráno sme sa prví zobudili. Pozerali sme
rozprávku. Všetci sa zobudili, a potom sme išli na
rozlúčku do telocvične. Naraňajkovali sme sa a išli
sme čakať rodičov. Bolo

to výborné.
Sárka z 3.A
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1. Keby ste boli učiteľom, ako by ste "odmenili" žiakov za to, že si nerobia
domáce úlohy?
A.B.: za domáce úlohy by som žiadny trest nedávala, pretože sa život
netočí len okolo domácich úloh
C.D.: deti by som kľudne nechala poškole a dala im dvakrát viac úloh
E.F.: za každú neurobenú úlohu čierny bod, za 2 čierne body päťku
G.H.: poznámku do žiackej knižky a úlohu naviac
I.J.: ihneď ako učiteľ by som volal domov rodičom
K.L.: dal by som žiakovi spraviť referát o danej téme
M.N.: rovno by som dal päťku
O.P.: na hodine dať písomku z úlohy
2. Keby ste boli ministrom školstva SR, zmenili by ste niečo v školách?
Q.R.: dovolil by som nosiť žiakom na vyučovanie tablety, aby poznámky
nemuseli písať ručne
S.T.: zmenu by som začala už od učebníc. Kedysi bola 1 učebnica na veľa
rokov, učilo sa z nej po celom Slovensku. A dnes?
U.V.: školu by som zrušil úplne
X.Y.: pridal by som viac výletov počas školského roka
Z.W.: skrátila by som vyučovacie hodiny
3. Aké odmeny by ste navrhli učiteľom v SR?
A.B.: určite sa zhodneme, že vyšší plat, častejšie voľno
C.D.: 2 litre ríbezláku mesačne
E.F.: wellness na 2 dni
G.H.: kvety
I.J.: dovolenka každý školský rok na Hawaji
K.L.: peniaze
M.N.: prázdninová dovolenka, vianočné prémie, dobrých žiakov (kľudne zlých
by som vylúčil zo školy)
O.P.: kávička každé ráno zadarmo, vzdelávanie pre nich zadarmo
(Odpovedali žiaci 8.A)

Naša korešpondentka
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Jarné kvety
Narcis ráno skoro vstal,
tulipánu povedal:
Dobré ráno milý pán,
ako si sa ty vyspal?
Štyri krásne obdobia pod zemou,
ani som sa nestretol s tebou.
Príde motýľ krásny veľký.
Ako ste sa mali kvietky?
A tu ľaľa niečo beží,
a to kura po nábreží.
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Kvetinky sa zľakli moc,
už tu asi nebudeme cez noc!

A zrazu sa zázrak stal,
mama sliepka príde k nám.
Kuriatko zastaví,
a nás zachráni.

Pekne mi jej ďakujeme,
odmeniť sa jej aj chceme.
Ale ona povie iba,
že to bola kuriatka chyba.
Kuriatko sa ospravedlnilo,
a smutne sa tvárilo.
Kvetinky sa rozhodujú,
či mu to odpustiť majú.
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A na koniec povedali,
že mu to odpustia radi.
A na druhý deň to bolo,
kuriatko sa s nimi hralo.

Pekne sa aj rozprávali,
Loptičku si pohádzali.
Naša korešpondentka Zuzka Vachánková

Škola
Naša škola je tu už 65 rokov a je stále veľmi
pekná a vo veľmi dobrom stave. V niektorých krajinách sa
učia pod holým nebom, pod mostom alebo v nejakej
chudobnej chalúpke a tie deti sú šťastné, pretože sa môžu
učiť, spoznávať svet, písmenká, čísla, počítať atď. Pre nás je
to samozrejmosť. Nevážime si, že máme splachovacie WC,
pitnú vodu, pekné učebnice, atď. Ani nevieme, čo by za toto
všetko dali napríklad deti z Afriky. Treba sa niekedy
zamyslieť a povedať si, ako by bolo rado dieťa z Afriky.
Potom si možno uvedomíme, čo všetko máme......
Naša korešpondentka
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Naše korešpondentky Liliana, Melánia, Nina, Terézia a Dominika
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Deň matiek
Milá maminka, všetko najlepšie k tomu
Tvojmu sviatku. Tento deň patrí len
Tebe. 
Je to zásluha za to, čo pre nás robíš. 
Staráš sa o nás s láskou a teraz je čas,
aby sme Ti to vynahradili. 
Robíš pre nás všetko a mi Ťa za to
ľúbime.
Tak všetko najlepšie k sviatku.

Janegová Nikola
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Oravský Podzámok - je to veľmi krásne miesto:
dedinka, nad ktorou sídli Oravský zámok, splavuje
sa tam rieka Orava.
Belianska jaskyňa – nachádza sa v Belianskych
Tatrách, výstup k nej trvá cca 1 hodinu.
Chodník korunami stromov – nachádza sa v Belianskych Tatrách, výstup trvá cca 1 hodinu a 30
minút. Úplne na konci chodníka je veža a na vrchole
tej veže je sieť, na ktorú sa môžete postaviť a vidíte
až úplne dole.
Lomnický štít – nachádza sa vo Vysokých Tatrách,
výstup naň je tromi lanovkami. Keď sa dostanete na
vrchol a bude dobré počasie, budete mať krásny
výhľad a hlavne zážitok.

Dúfam, že všetky tieto nádherné miesta
navštívite.
Naša korešpondentka Jasmína

13

Krása Slovenska
Slovensko je malebná krajina plná krásy.
Ak si myslíte, že na Slovensku sa nedá nič navštíviť,
mýlite sa. Hoci je Slovensko malé, môžete tu nájsť
viac vecí, ako si myslíte. Slovensko nemá len krásnu
prírodu, ale aj bohatú históriu. V minulosti sme
patrili do Veľkomoravskej ríše, v ktorej bol
najmocnejší panovník Svätopluk. Neskôr sme sa
zaradili do Uhorska, v ktorom vládla dlhý čas Mária
Terézia. Potom sme s Českou republikou tvorili
jeden štát. A volali sme sa Československo.
A nakoniec sme vytvorili samostatný štát Slovensko.
Ale naspäť do súčasnosti. V súčasnosti máme na
Slovensku nejeden národný park, nejeden hrad
alebo zámok.
Môžeme sa pýšiť kultúrnymi
aj
prírodnými pamiatkami. Mnohé pamiatky sú
zapísané v prírodnom a kultúrnom zozname
UNESCO.
Naša korešpondentka Zuzka Vachánková
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UJÍMA…

ČO MA ZA

Fortnite
Fortnite je počítačová hra, ktorá bola vyvinutá firmou Epic
Games. Trailer bol predstavený v roku 2011 na Spike Video Game
Awards. Nápad vznikol z myšlienky spojiť strieľačky a budovanie
z Minecraftu. Hra vyšla v roku 2017 ako Fortnite: Save The World.
O dva mesiace neskôr vyšiel Fortnite Battle Royale. Tento mód
vznikol na princípe PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds)
a H1Z1
v septembri 2017. Patrí k veľmi populárnym hrám,
v súčasnosti (2018) hru hrá približne 100 miliónov hráčov.
Dosiahnuť takéto množstvo aktívnych hráčov sa podarilo doposiaľ
len Minecraftu.
Trailer bol predstavený v roku 2011, dokončený však až v roku
2017. Podľa Epic Games to mala byť hra, ktorá bude oveľa lepšia
než iné hry. Nebol však veľmi populárny, lebo bol len jeden mód
tzv. "Save The World", do ktorého ste sa dostali len po zakúpení
Founder balíčka. Neoslovil ľudí, kritikov ani dôležitých youtuberov,
ani keď Epic ohlásil že ho vyskúšalo už 1 milión hráčov. Krátko
nato začali obľubovať hry ako PUBG a H1Z1, a preto začali skúmať
možnosti, ako urobiť podobnú hru na tom, čo majú vyrobené
v pôvodnom móde. Vznikla tak skupina, ktorá sa zaoberala "Battle
Royale". Pracovať začali v júli 2017 a projekt dokončili
v septembri 2017. Hra bola vydaná 26. septembra 2017
na PC, PS4 a Xbox One a tým predbehli vydanie PUBG o 3
mesiace (V Xbox One edícii). Neskôr vyšiel aj na iOS (začiatok
2018) a Android (august 2018). Vyvíjal a vyvíja sa v tzv. sezónach.
Fortnite sa neskôr stal najhranejšiou hrou za Minecraftom.
Náš korešpondent
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ČO MÁM RADA A ČO NEMÁM RADA
ČO MÁM RADA: šaty, ružovú, zvieratká: najmä kone a psov,
moje BFF, trochu školu, všetkých mojich najbližších, leto, zimu,
jar, jeseň...
ČO NEMÁM RADA: pavúkov, školu, chrobákov, tmu, zimný
čas...

Naša korešpondentka
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Z podujatí
Marec mesiac knihy
Niektoré

deti

stojí

nemálo

úsilia

a

premáhania

vystupovať pred ľuďmi. Preto sme počas marca hravou
formou rozvíjali ich jazykové a komunikačné zručnosti
využívaním
myšlienkovú

netradičných
mapu,

metód.

pomocou

Naučili

ktorej

sa

predstavili

vytvoriť
svoju

obľúbenú knihu. V hre pyramída museli zostaviť príbeh
s presným počtom slov podľa zadaného návodu. Pocit
spokojnosti, ktorý sprevádzal záver úspešných prezentácií
stál za to.
Tvorba myšlienkových máp
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Pyramída
1. riadok – meno hlavnej postavy
2. riadok – 2 slovami opíšu svoju postavu
3. riadok – 3 slovami charakterizujú miesto, kde
sa príbeh odohráva
4. riadok – 4 slovami vystihnú zápletku príbehu
5. riadok – 5 slovami opíšu prvú udalosť
(príčinu zápletky)
6. riadok – 6 slov na opísanie priebehu zápletky
7. riadok – 7 slovami opíšu riešenie zápletky
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Deň učiteľov
Pre pedagógov sa Deň učiteľov stal tou chvíľou počas roka,
keď žiaci i spoločnosť ocenia ich prácu. Prezident/tka republiky,
minister/rka školstva, predstavitelia samosprávnych krajov pri
príležitosti tohto dňa slávnostne oceňujú pedagógov a v prejavoch
pripomínajú, že školstvo patrí medzi priority. Uznávajú, že
učiteľské povolanie je náročné a zodpovedné.
Deň učiteľov sa slávi 28. marca ako
narodenie Jana Amosa Komenského.

spomienka

... ale, kto bol ten Ján Amos Komenský?
Bol český pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista,
filozof, politik. Mal slovenských predkov.
... a preto je dôležité, aby sme si prácu všetkých učiteľov vážili...

Použité stránky:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komenský
https://slovensko.hnonline.sk/934574-den-ucitelov-preco-ho-na-slovenskuoslavujeme-prave-dnes
http://www2.teraz.sk/slovensko/den-ucitelov-je-sviatkom-pedagogov-v/251272clanok.html

Naša korešpondentka
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na

NÁVŠTEVA KNIŽNICE

Dňa 12.3. sme s pánom učiteľom Trebichalským navštívili
obecnú knižnicu. Privítala nás pani knihovníčka Silvia Justusová.
Porozprávala nám o Matejovi Hrebendovi. Učili sme sa o ňom
aj škole v nižších ročníkoch. Knižnicu sme navštívili pri
príležitosti: Marec -mesiac knihy. Bolo tam príjemné prostredie,
všade veľa kníh na poličkách zoradených podľa autorov. Mohli
sme sa aj prihlásiť do knižnice ako čitatelia. Ja už čitateľský
preukaz mám a navštevujem knižnicu, keď potrebujem
literatúru na nejaký projekt, referát alebo čitateľský denník.
V knižnici sa vystriedali viaceré ročníky so svojimi učiteľmi.
Mladšie deti čítali rozprávku a súťažili v kvíze. Vyhrali pekné
knižky. Škoda, že sme nemali čas na prezretie kníh. Aspoň sme sa
zapojili do školskej súťaže: „Kniha za 10 centov “, kde môžeme
knižku vyhrať.

Naša korešpondentka
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➢ 29. marca prebehla krásna akcia Noc s Andersenom. Chcela by som
poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, hlavne pani učiteľkám
1. stupňa za organizáciu a pani knihovníčke Bc. Najmanovej za
prípravu a organizáciu. Za pomoc pri aktivitách chcem poďakovať aj
žiačkam 9. ročníka.
➢ V piatok 5.4. a v stredu 10.4. sa konali školské kolá speváckej
súťaže Slávik Slovenska.
Umiestnenie bolo nasledovné:
I. kategória
Porota: Mgr. Svatíková, Mgr. Fábryová, Mgr. Mikušincová,
Mgr. Bouchnerová, Mgr. Trnavská
1. miesto s postupom do obvodového kola: Kvetoslava Kulichová (3.A)
2. miesto: Hana Hromníková (2.A) a Hana Petrová (1.A)
3. miesto: Ema Berková (2.B) a Nela Sládková (2.B)

II. kategória
Porota: Mgr. Obdržalová, Mgr. Sedláčková, Mgr. Trebichalský
1. miesto s postupom do obvodového kola: Markéta Benková (5.B)
2. miesto: Sherin Abdallová (5.B)
3. miesto: Zuzana Vachánková (4.B)
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III. kategória
1. miesto s postupom do obvodového kola: Natália Hrušovská (8.B)
2. miesto: Gabriela Sedláčková (8.B)
3. miesto: Simona Fričová (8.A)
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za účasť a výhercom
srdečne blahoželáme.
Športové súťaže
➢ 5.4. sa mladší žiaci s pani učiteľkou Mgr. Pálešovou zúčastnili malého
futbalu. V obvodovom kole sa umiestnili na 3. mieste.
➢ 8.4. sa obvodového kola v malom futbale zúčastnili aj mladšie žiačky.
Tie sa umiestnili na 2. mieste. Ďakujeme im tiež za reprezentáciu školy
a pekný výsledok.
➢ 10.4. sa malého futbalu zúčastnili aj starší žiaci s pánom učiteľom
Mgr. Ondrovičom. Skončili na 3. mieste.

➢ Veľmi pekné umiestnenie dosiahla Ema Hudecová zo 6.B v matematickej olympiáde v okresnom kole. Umiestnila sa na peknom 5. – 7.
mieste.
➢ V dňoch 15. – 26. 4. prebieha na škole zber papiera v čase od 14 – 16
hodiny. Nech sa páči, môžete sa zúčastniť a možno aj vyhrať.
➢ V pondelok sme vyžrebovali výhercov z knižnej akcie Kniha za 10
centov. V utorok ráno boli výherné čísla zverejnené na svietiacej
nástenke vo vestibule. V utorok cez desiatovú prestávku si žiaci mohli
vyzdvihnúť knihy u pani Bc. Najmanovej (aj s výherným lístkom) pri
knižnici.
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