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Milí čitatelia!
Prehupli sme sa do nového roka i do druhého polroka. Veríme, že mnohí s úsmevom bežali
domov s vysvedčením. Komu sa úsmev na tvári neobjavil, ten sa určite zamyslel a dal si
predsavzatie, že ho na konci školského roka bude mať. Všetkým vám to z celého srdca
prajem.
Na záver ponúkam príbeh na povzbudenie a zamyslenie:

Semienko, ktoré nikdy nevyrástlo
Jeden úspešný podnikateľ zostarol a chcel svoju firmu zanechať v čo najlepších rukách.
Nevedel, koho zo svojich podriadených si má vybrať ako svojho nástupcu, a tak sa rozhodol
pre jedno netradičné riešenie.Zavolal si do kancelárie všetkých potenciálnych šéfov jeho
firmy a povedal:“Nastal čas, aby som vybral nového riaditeľa svojej firmy. Rozhodol som
sa pre jedného z vás.“ Všetci zostali veľmi prekvapení. Podnikateľ im na to vysvetlil, čo od
nich očakáva a čo rozhodne, ktorý z nich to bude:
„Každému jednému z vás dám jedno semienko. Jedno veľmi dôležité semienko. Chcem,
aby ste ho zasadili a starali sa oň po celý nasledujúci rok. Po roku porovnám všetky vaše
rastlinky, ktoré z neho vzišli a rozhodnem, ktorý z vás bude mojím nástupcom.”
Tak ako ostatní, aj muž menom Jim dostal takéto semienko. Prišiel domov, a celý nadšený
porozprával svojej žene príbeh o jeho šéfovi a úlohe, ktorú dostal. Ihneď semienko nasadili
a urobili všetko potrebné, aby rastlinka vyrástla. Jim poctivo semienko polieval každý jeden
deň a čakal, kedy začne rásť. Kontroloval semienko každý deň, nič sa však nedialo. Tri týždne,
štyri týždne, päť týždňov prešlo a stále nič. Jim bol strašne sklamaný. Mal pocit, že totálne
zlyhal. Prešlo šesť mesiacov a u Jima sa doma nič nezmenilo. Pochopil, že z tohto semienka už
viac nič nevyrastie.
Jimovi kolegovia v práci nadšene rozprávali o čarovných a rozmanitých rastlinkách, ktoré im
začali doma v kvetináčoch rásť. No Jim
nemohol v
práci povedať nič. Pokračoval však v jeho
polievaní
a hnojení, či predsa len aj jeho semienko
ešte
nevyrastie.
Konečne prešiel rok. Šéf firmy, si dal zvolať
všetkých
vedúcich pracovníkov, aby zistil, ako sa im
darilo.
Jim povedal svojej žene, že sa prepadne od
hanby, ak
by mal ísť medzi všetkých kolegov
s prázdnym kvetináčom. Jeho žena ho však
povzbudila
a povedala,
aby
zostal
čestným
a jednoducho mu povedal, čo sa stalo. Jim sa
cítil
hrozne, bol to asi jeho najhorší moment
v živote,
ale urobil, ako mu jeho žena poradila: Vzal prázdny kvetináč do práce.
Keď prišiel do zasadačky, bol uchvátený rozmanitými rastlinami, aké kolegom v kvetináčoch
vyrástli. Boli krásne – rôznych tvarov a veľkostí.
Jim položil svoj kvetináč na zem a mnoho z jeho kolegov sa mu smialo, len zopár z nich im ho
bolo ľúto. Riaditeľ prišiel do miestnosti a pozdravil všetkých. Jim sa snažil byť nenápadný a
zostal vzadu. Povedal: “Krása. Dopestovali ste nádherné rastlinky. Teraz z vás vyberiem

jedného, ktorý sa stane mojím nástupcom.” Zrazu si všimol Jima, ktorý stál vyplašene vzadu s
prázdnym kvetináčom a nechal si ho zavolať.
Jim zostal zhrozený. “Bože, teraz zistí, že som zlyhal. Určite prídem o prácu,” pomyslel
si. Riaditeľ nechal všetkých posadiť okrem Jima a zvolal:“Predstavujem Vám vášho nového
riaditeľa. Jeho meno je Jim!”
Jim zostal v šoku. Nemohol tomu uveriť. Veď semienko nedokázal ani naklíčiť. “Čože? Ako
môže byť on nový šéf?” Pýtali sa ostatní.
Podnikateľ len spokojne odpovedal: “Pred rokom, v tento deň som vám dal všetkým semienka,
ktoré ste mali zasiať, polievať ich a dnes ste mi ich mali priniesť. Lenže všetkým som dal
uvarené semienka. Boli mŕtve. Nebolo možné, aby sa ujali. Všetci ste mi doniesli zdravé a
krásne rastlinky. Keď ste zistili, že sa vám semienko neujalo, vymenili ste ho za dobré.
Všetci, okrem Jima. Jim ukázal svoju čestnosť, odvahu a vytrvalosť, práve preto ho menujem
za nového riaditeľa mojej firmy.”
Ak zasejete čestnosť, zožnete dôveru.
Ak zasejete dobrotu, zožnete priateľov.
Ak zasejete pokoru, zožnete veľkosť a silu.
Ak zasejete dobrú a kvalitnú prácu, zož

Preto buďte veľmi pozorní, čo dnes sejete vy,
pretože to určí, čo v budúcnosti zožnete.

Nájdi cestu

Bludisko

B.Piar, 5. roč.

Výstava Body exhibition v Inchebe
Dňa 7.11.2017 sme my deviataci cestovali do Bratislavy na výstavu Body exhibition v Inchebe.
Cestovali sme od rána 5:30 hod. vlakom a cesta trvala približne tri a pol hodiny.
Výstava bola a o ľudskom tele a bola pekne a profesionálne spracovaná. Dozvedeli sme sa veľa
nových informácii a užili sme si to. Vystavené boli celé ľudské telá, ale aj jednotlivé orgány.
Po výstave sme išli na obed do nákupného centra Aupark.
Cesta späť vo vlaku bola tiež ako vsetko ostatné zábavná. Hrali sme hry, rozprávali sme sa a
počúvali hudbu.
Tento výlet sme si veľmi užili a sme zaň vďační, hlavne našej triednej, pani učiteľke
Volníkovej, ale aj maminám, ktoré s nami išli a pomáhali pani učiteľke ako dozor.
Simona Mrázová a Lucia Pinková, 9. roč.

Výchovný koncert a Hodina deťom
Dňa 10.11. nám do ZŠ priniesol radosť a dobrú
náladu p, Budinský so svojimi hudobnými nástrojmi
každého druhu a veku. Na všetkých nám zahral,
mohli sme si
ich ohmatať,
vyskúšať. Na
záver sme si
zaspievali
známe ľudové
piesne
i zatancovali
s našimi
učiteľmi.
V tento deň Detský parlament zorganizoval zbierku
Hodina deťom. Vyzbierali sme takmer 56,60 € .Všetkým
ďakujeme.

Týždeň boja proti drogám
V týždni od 20. 11.– 24. 11. sa žiaci mnohými aktivitami
na vyučovaní zapojili do Týždňa boja proti drogám.
Najviac sa im páčili
telovýchovné chvíľky,
prestávky na
školskom dvore či na
chodbách, kde mohli
hrať florbal a stolný
tenis.

Imatrikulácia
Zložením
IMATRIKULAČNÉHO

SĽUBU a zvládnutím
úloh zo slovenského
jazyka, matematiky,
hudobnej a telesnej
výchovy
sa
prváčikovia
stali
právoplatnými členmi
našej
ponickej
rodiny. Nebolo to
však
také
jednoduché! Preukázať svoje vedomosti v krajine Čítankovo, vyriešiť príklady v Počtárikove,
predviesť zručnosť a zdatnosť v Športovkove a v poslednej krajine Šikulkovo na záver ešte
prejsť farebným tunelom, to chcelo aj poriadnu dávku odvahy.
Zaspievať a zatancovať detské piesne,
zanôtiť prvácku hymnu a predniesť
žiacky sľub sa aj s pomocou Mimoňov
podarilo každému ;-) Imatrikulácia sa
nezaobišla bez bohatej hostiny, ktorú
pripravili najvychýrenejší kuchári v okolí rodičia našich prváčikov. Veľká vďaka
patrí našim šikovným deviatakom, ktorí
spoločne s triednymi učiteľkami p. uč.
Volníkovou a Stachovou pripravili pekný
program.
Všetkým prvákom želáme krásne zážitky
v školských laviciach!
Mgr. Janka Stachová

Janko príde za babkou a žaluje sa jej:
,,Dnes som sa bol očkovať!"
,,A proti čomu, Janko?" pýta sa babka.
,,Proti mojej vôli!"
Mamička príde unavená z práce. Prišla domov a vidí Jožka plakať. Spýta sa ho:
„Jožko prečo plačeš?”
A Jožko odpovedá:
„Ocko prášil nohavice a zabudol, že ich mám na sebe!”

Danielka Sedíleková

Pán učiteľ, prečo som dostal päťku
Lebo horšia známka neexistuje.
Popoluška nájde oriešky
otvorí prvý....nič,otvorí druhý...nič.
Keď otvorí tretí, vylezie z neho červík a povie : "trapas čo !?"
- Prečo ryby mlčia? - pýta sa učiteľka žiakov.
- Aby ich nechytili rybári, - odvetí Jožko.

Dobrý skutok žiakov 7. ročníka
DOBRÝ SKUTOK SA POČÍTA...
Sme siedmaci zo ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách. Vydavateľstvo Libera Terra, ktoré
vydáva kvalitné pracovné zošity z matematiky od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci
každý rok vyhlasuje súťaž Dobrý skutok sa počíta...
Keď sme sa dozvedeli o možnosti uskutočniť
dobrý skutok, neváhali sme. Mali sme možnosť
vymyslieť nápady, aký dobrý skutok by sme chceli
vykonať. Potom sme za naše návrhy hlasovali.
Najlepšie 3 nápady sme mali podrobnejšie
rozpísať a pripraviť ich harmonogram, prípadne
nachystať potrebný materiál a naplánovať spôsob
ako dobrý skutok zrealizujeme.
Najviac hlasov získal nezvyčajný nápad, a to
prikrmovanie zveri. V čom je taký nezvyčajný?
No predsa v tom, že všetky ostatné návrhy sa
týkali pomoci ľuďom. Tento víťazný nápad od Emky Kaplánovej súvisí však so zvieratkami.
Zistili sme od našich otcov a starých otcov poľovníkov, aký typ potravy treba v tomto období
zvieratkám prichystať. Keďže sme pochopili, že zbierka od nás štrnástich siedmakov by
nebola dosť veľká, pripravili sme aj plagátiky, ktoré sme rozvešali po škole, aby sa zapojili
žiaci celej školy. Výzvu na zbierku sme vyhlásili aj v školskom rozhlase a raz za týždeň sme sa
pripomenuli aj obežníkom. Počas veľkých prestávok sme potravu pre zvieratká vyzbierali
po triedach. Zbierali sme zrno a rôzne obilniny pre drobnú pernatú zver (bažanty, jariabky),
ale aj suché pečivo pre vysokú zver (srny, jelene) a pre diviaky. Posledné dni pred výjazdom
do terénu sme zhromaždili aj repu a podobné druhy potravy, ktoré by sa mohli pri dlhom
skladovaní v triede pokaziť.
V stredu 29. novembra sme sa po výdatnom obede vybrali do terénu. Celý deň výdatne snežilo.
Mali sme prisľúbenú aj pomoc poľovníkov, tým sa však nepodarilo včas prísť, keďže sme
vyrážali už o jednej, hneď po vyučovaní. Išla s nami pani učiteľka matematiky a pani
riaditeľka so psom Oliverom. Prvý krmelec, ktorý sme navštívili, bol blízko školy. Často k nemu
chodia srnky. Niekedy ich vidno aj zo školy. Prekvapilo nás, že pri ňom stála aj teraz jedna
srna. Príchodom sme ju vyplašili
a ušla. Krmelec sme naplnili
senom, na striešku sme
pripevnili aj potravu pre vtáky
a do spodnej časti, ktorá sa volá
solisko, sme vložili aj kamennú
soľ, ktorú zvieratká v zime rady
olizujú. Potom sme sa presunuli
cez dedinu smerom na Ponickú
Hutu pod najstaršiu prírodnú
rezerváciu na Slovensku –

Ponickú Dúbravu. Cestou si niektorí spolužiaci odložili školské tašky doma a Gabika doniesla aj
medovníky, ktoré piekla so starkou. Tak sme sa cestou prikrmovali aj my .
Navštívili sme ďalšie dva krmelce. Vyčistili sme ich od lístia a zo striešky odpratali sneh.
Naplnili potravou pre zvieratká a k tomu sme sa poriadne vyšantili vďaka poriadnej snehovej
nádielke. Rozhodli sme sa, že takúto zbierku uskutočníme viackrát v zimných mesiacoch.
V prírode sa cítime veľmi dobre a v neposlednom rade pomôžeme zveri, ale aj poľovníkom.
V dedine už roky funguje poľovné združenie Bukovina. Mnohí máme poľovníkov v rodinách,
medzi príbuznými. Aj touto cestou by sme chceli poukázať na to, že poľovníci zvieratá nielen
strieľajú (ako si to mnohí myslia a ako to médiá prezentujú), ale že zvieratkám a lesu
pomáhajú, celoročne sa o nich starajú a v zime, keď je všetka potrava pod snehovou
prikrývkou, tak ich pravidelne prikrmujú a dopĺňajú im potrebnú potravu a soľ.
Vďaka tomu, že sme sa do tejto súťaže zapojili, dostali sme možnosť objednať si pracovné
zošity na ďalší rok za symbolickú cenu 1 €, z čoho sa veľmi tešíme. :-

Naši piataci v televízii 16.12. vyhrali !

Andrej Brzuľa, 6. roč.

Ornamentálna mapa
Ornamentálna mapa bola oka náš veľký
projekt. Robila na tom celá 5. trieda. Dávali
sme na to farby ktoré sú na Ponickom
kroji. Robili to aj iné triedy.
Matej Mazúch, 5. roč.
Ornamentálna mapa Slovenska.
Naša škola sa už 15 rokov venuje
regionálnej výchove a preto sme sa
v školskom roku 2017/2018 zapojili do
školského projektu Ornamentálna mapa,
ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti
a dobrých vzťahov.
Projekt je zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany
svetového kultúrneho dedičstva.
Ornament je základným prvkom miestnej kultúry, ktorý sa vyvíjal tisícročia a mal okrem
estetickej aj funkciu sociálnu a ochrannú. Mapa tvorená ornamentami bude symbolizovať
nesmierne kultúrne bohatstvo a rozmanitosť kultúr na našej planéte.
Naši predkovia mali vysoké estetické cítenie a svoj talent rozvíjali od detstva až po starobu.
Takmer všetci sa celý život venovali popri práci umeniu, kde veľmi často dosahovali
z dnešného hľadiska profesionálnu úroveň.
Poniky sú dodnes výnimočné svojou živou kultúrou. Vytvorili sme si originálny umelecký štýl,
ktorý je univerzálny - máme originálny odev, hudbu, architektúru,.....a ich základom je práve originálny ornament.
Mapa Slovenska vytvorená ako mozaika tradičných ornamentov bude spracovaná umelcami
do podoby veľkoplošných obrazov „Krajina krásy“, a zároveň sa ornamenty natrvalo stanú
súčasťou každej našej obce na GoogleMaps.
Našu obec bude zastupovať víťazný
ornament – výtvarná práca žiakov z 2.3.4.
a 5.triedy, ktorí sa do projektu zapojili.
V prvej časti projektu žiaci zapojených tried
tvorili spoločnú prácu Maľované ohnisko.
Maľovanie ohnísk bolo rozšírené vo viacerých
regiónoch Slovenska. Maľby plnili estetickú
a ochrannú funkciu. Tu sú ukážky práce
žiakov 2.a 5. ročníka.
Mgr. Mária Janovčíková

ZIMNÉ ARANŽOVANIE
Dňa 5.decembra 2017 žiačky našej školy:
BiankaTrstenská, Viktória Piarová, Lea Lišaníková
a Sofia Starovecká sa zúčastnili zimného
aranžovania v Robotníckom dome v Banskej
Bystrici. Boli dve kategórie, mladší žiaci a starší
žiaci. Vyberali sme z troch tém: Lucijine
šibalstvá, Vianočný darček a Mikulášsky balíček.
Bianka a Viktória boli v kategórii starších žiačok
a vybrali si tému Vianočný darček a Mikulášsky
balíček. Lea a Sofia boli v kategórii mladších
žiačok a zvolili si tému Lucijine šibalstvá
a Mikulášsky balíček. Na aranžovanie sme mali len
jednu hodinu, nemohli sme si doniesť vopred
pripravený aranžmán. Materiál na tvorenie sme
aranžovali priamo pred porotou. Pokiaľ sme
aranžovali, porota hodnotila techniku ktorú
používame. Vyhodnotenie trvalo o niečo dlhšie ale
z
výsledkami sme boli spokojné. Ďakujeme pani vychovávateľke Palovičovej, že nám umožnila
zapojiť sa do tejto tvorivej súťaže. Toto bola súťaž v zimnom aranžovaní.
Výsledky: BiankaTrstenská- 3.miesto
Sofia Starovecká- 4. miesto Cena Vianoc
Lea Lišaníková-Cena mesta Banská Bystrica
BiankaTrstenská, Viktória Piarová 7.ročník

Vianočný koncert 2017
Dňa 10.12. 2017 sa žiaci našej školy
zúčastnili Vianočného koncertu
v Evanjelickom kostole v Ponikách. Vypočuli
sme si básničky, ľudové piesne, vinše, hru
na hudobných nástrojoch a pod. Vystúpili aj

žiaci zo ZUŠ Stožok, DSF Poničan
a Spevokol. . Na záver sme si zaspievali
všetci spoločne pieseň Tichá noc. Pred
obecným úradom nás čakal teplý čaj
a punč. Bola strašná zima.
Lea Lišaníková, 5. ročník

Typy na čítanie od Lucky Pinkovej
KieraCassová- Selekcia
Pre tridsaťpäť dievčat je Selekcia životnou šancou. Príležitosť
uniknúť svojmu osudu, vstúpiť do okázalého sveta rób a drahých
šperkov. Žiť v paláci a bojovať o srdce úžasného princa Maxona. Pre
AmericuSingerovú je to však nočná mora. Musí opustiť svoju lásku a
odísť z domova. Potom sa zoznámi s princom Maxonom. Postupne
začne prehodnocovať všetky svoje dovtedajšie plány – a uvedomí si,
že život, ktorý si vysnívala, bledne pri budúcnosti, na ktorú nikdy ani
nepomyslela.

Thomas Brezina- Tigrí tím
Záhadný pirátsky denník
Pridajte sa k detektívom z Tigrieho tímu! Nech vašej
pozornosti neujde nič podozrivé! Bea, Patrik a Luk nájdu
tajuplný pirátsky denník, na ktorého zažltnutých stránkach sa
má skrývať odkaz vedúci k nájdeniu pokladu pokladov. Toho sa
však chcú za každú cenu zmocniť aj ďalší ľudia a členovia
Tigrieho tímu sa ocitnú v nebezpečenstve. Podarí sa im poklad
nájsť skôr než ostatným?

Janko sa zle správal, tak rodičia v domnení, že sa na inej škole polepší preložili
ho na Cirkevnú školu. Janko sa naraz veľmi zmenil. Nosil dobré známky a dobre
sa správal. A to stále zotrvávalo. Mame to nešlo do hlavy a pýta sa Janka:
„Janko, čo sa stalo, že si sa tak zmenil?“
A Janko:
„Vieš mama, keď som vošiel do školy na chodbe visel na stene chlap na kríži, vošiel som do
kuchyne, takisto chlap na kríži, vošiel som do triedy, aj tam chlap na kríži. Vieš mama, tam sa
s ľuďmi nehrajú!“

Vlk hovorí červenej čiapočke: „Prečo si celá zelená?"
"Lebo som fanúšička Petra Sagana"

Mikuláš v škole
Dňa 6. decembra 2017 do našej
základnej školy zavítal Mikuláš.
Privítalo ho naozaj nádherné
ráno s mrazom, snehom, vetrom
ako sa na tento predvianočný
čas patrí. S príchodom do tried
pedagógov vítali deti so známym
veršíkom: Na svätého Mikuláša,
neučí sa, neskúša sa! A tak
celodenné
vyučovanie
prebiehalo
v duchu radosti,
očakávania, dobrých skutkov, či
láskavých slov.
Pani učiteľka Šlosárová spolu žiakmi 7. ročníka pripravila reláciu do školského rozhlasu s témou adventu,
tradícií a zvykov počas tohto obdobia.
Počas posledných vyučovacích hodín žiaci 9. ročníka preoblečení za Mikuláša, anjelov, čertov a škriatkov
spolu so svojou triednou pani učiteľkou Volníkovou postupne navštívili všetky triedy, aby malé deti trošku
vystrašili, pochválili, vypočuli si veršíky, či pieseň o Mikulášovi a samozrejme rozdali darčeky. Už tradične si
balíčky chystajú všetci doma pre vylosovaného spolužiaka.
Bol to deň nabitý pozitívnou energiou, pozornosťou, láskou a viem, že naplno zobudil v každom z nás
radosť z prichádzajúcich Vianoc.
Sára Kánová, 5. roč.

Medzinárodný deň komplimentov
24. januára (o 356 dní)
Deň komplimentov vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek KathyChamberlin z
Hopkintonu v štáte New Hampshire a DebbyHoffman z Concordu v New Hampshire. V tento
deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe
oceňuje.
Na našej škole sme tento deň oslávili tiež. Bolo veľmi príjemné dostávať a dávať
komplimenty. Naozaj sú zdrojom úsmevu, dobrej nálady a radosti....
VŠEDKOVEDKO
Úspešnými VŠETKOVEDKAMI sú Lea LIŠANÍKOVÁ z 5.
ročníka a Samuel PITOŇÁK zo 4. ročníka.
Samko sa stal aj VŠETKOVEDKOM ŠKOLY a zaradil sa k 2
% najlepších zo všetkých súťažiacich. Z 20 470
zapojených žiakov patrí k skupine 315-tich
najúspešnejších.
GRATULUJEME a tešíme sa z ich úspechu. :) :) :)

Nela Golianová, 3. roč.

Lea Šávoltová, 3. ročník

Vlastná tvorba
Zima
Zima, to je veľmi známa zábava,
radosť postaviť si snehuliaka.
Anjel na zemi leží
a zo zimy sa teší.
Lyžovať a sánkovať,
dobrý pocit z toho mať.
Sandra Šávoltová, 4. roč.
Karnevalový deň
Karneval je super disco, deti majú super číslo.
Číslo je a super vec, každý to má za tanec.
Tanec je aj zábava, zábava je oslava.
Oslava je krány deň, deň má sladký sen.
Terezka Mikulášová, 4. roč.

Zimný kraj
Zima je krásny deň,
sneh je zimný deň.
Po zime je jar,
to je krásny kraj.
Terezka Mikulášová, 4. roč.
Avandgardná báseň
Dnes nám znela pieseň,
no odišla jeseň.
Minule bol karneval,
koncert sa nám rýmoval.
Slaniny a klobásy,
bude veľa na práci.
Kocúr sa spod stechy smeje
a vonku veľmi leje.
Samko Pitoňák, 4. roč.
Kresba: Filip Ondrejka, 5. roč.

Andrejka Dišková 3. roč.

KARNEVAL
Dňa 31.1. si pre polročné vysvedčenie do školy
prišli víly, princezné, bojovníci, draci, piráti,
hrdinovia, hŕba zvieratiek a iných rozprávkových
či filmových postáv. Poobede v rytme tanca
a súťaží sa zabavili a zamaškrtili.

Hviezdoslavov Kubín
V januári sa opäť nadané deti z našej školy postavili pred tvár poroty a spolužiakov, aby im
najlepšie ako vedia zarecitovali poéziu a prózu. Súťažili v 3 kategóriách podľa veku.
Umiestnili sa v nasledovnom poradí:
Kategória

Poézia/ umiestnenie

Próza / umiestnenie

1.

1. Jakub Mráz, 3. roč.

1. Ninka Šávoltová, 3. roč.

2. Leonard Filkor, 3. roč.

2. Samuel Pitoňák, 4. roč.

3. Hanka Štecová, 2. roč.
2.

2. Sofia Starovecká, 5. roč.

3.

1. Nela Šajbanová, 9. roč.

1. Nora Škutová, 9. roč.
2. Jakub Wittmann, 8. roč.

3. Bianka Trstenská, 7. roč.

3. Michaela Mrázová, 7. roč.

V okresnom kole sa dňa 13.2. úspešne umiestnila Nela Šajbanová a postúpila do regionálneho
kola. Držíme jej palce a veľmi sa tešíme z jej úspechu.          

Dňa 5. 2. Nás navštívili dvaja veľmi dobrý speváci. Hovorili nám o tom ako šetriť vodou.
Taktiež sme si vypočuli prerobené pesničky, napríklad Despasito – Nespláchni to. Bol to super
zážitok!
Samko Pitoňák, 4. roč.
Eco H2O tour sa konal 5.2. Boli sme na výchovnom koncerte. Spievali sme ahrali všelijaké
súťaže, napr. o kolobehu vody. Tí, čo hrali, dostali odmenu. Nakoniec bola autogramiáda. Bol
to super koncert.
Hanka Hrašková, 4. roč.
Boli sme na koncerte Tomáša Puskailera Ondreja Antálku. Rozprávali sme sa o vode, boli aj
súťaže. Súťažiaci vyhrali náramok, tričko, certifikát, odznaky. Tomáš P. a Ondrej A. aj
spievali. Nakoniec bol kvíz. Zúčastnili sa ho žiačky 9. Ročníka Ema Strelníková a Norika
Škutová. Keď sme odchádzali bola autogramiáda a mohli sme si kúpiť suvenír. Bol to veľmi
dobrý zážitok.
Tereza Mikulášová, 4. roč.

Svätý Valentín
14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je
sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac
ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými
drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.
Viete však, že sviatok Sv. Valentína nie je novodobým výmyslom?
Viete, kto to bol sv. Valentín a prečo si ľudia práve v tento deň
vyznávajú lásku?
Pôvod dňa svätého Valentína je opradený záhadami. Sú s ním
spojené mená najmenej troch svätcov- martýrov. Prvým bol
svätý Valentín, ktorý trpel v Afrike so svojimi spoločníkmi.
Druhým svätým bol biskup z Interamny a tretím bol rímsky kňaz
Valentín z 3. storočia. O prvom a druhom Valentínovi sa vie len veľmi málo, a tak je
najznámejší príbeh tretieho Valentína.
O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z
najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom
žijúcim za vlády cisára Claudia II. Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži
jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod
jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých
bojovníkov. Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz,
ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil,
uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Pred
svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil.
A tak vzniklo prvé Valentínske prianie.
Sofia Starovecká, 5. roč.

POŠKOLÁCKE ospravedlnenie
Vážený pán učiteľ, pani učiteľka!
Prepáčte, ale nie som pripravený/á na túto vyučovaciu hodinu,
preto Vás prosím, aby ste ma vyskúšali inokedy.
ĎAKUJEM !!!
Dátum....................................... Predmet.................................
Meno žiaka.............................. Podpis učiteľa......................
Február, marec, apríl , máj 2018
NOVÉ: platia len ospravedlnenky s pečiatkou !!!

