Školský časopis

POŠKOLÁČIK
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho,
Družstevná 201, Poniky

Školský rok 2017/2018
JESEŇ

Milí čitatelia!
Ani sme sa nezdali a nový školský rok
2017/ 2018 je v plnom prúde. Ešte
máme v pamäti vlaňajších deviatakov
a už na ich miesta zasadli noví –
staronoví najstarší žiaci našej škole.
Zároveň „ pribudli“ noví prváčikovia,
ktorým sa dúfam v našej škole páči.
Všetkým žiakom i zamestnancom školy
prajem veľa sily, elánu, trpezlivosti,
chuti, tvorivých nápadov...jednoducho
všetkého toľko, aby sme spoločne radostne a úspešne napĺňali stanovené ciele.

Svetový deň mlieka
Dňa 22.9. 2017 bol svetový deň mlieka.
Pripomenuli sme si ho aj na našej škole. Pani
učiteľka Rybárová s pani učiteľkou Žabkovou
čakali ráno na deti, ktoré prišli do školy
s rôznymi mliečnymi výrobkami. Mohli sme
ochutnať rôzne mliečne nátierky a vypiť si
pohár mlieka.
Lucia Pinková, Norika Škutová, 9.r.
Na 1. stupni všetci žiaci prišli v bielom oblečení
a priniesli si mliečnu desiatu i obaly z mliečnych
výrobkov, z ktorých následne na vyučovaní tvorili – napr. autá, fabriku na mlieko,
zvieratká a dokonca aj kozmonautov. Bol to pekný deň, kde sme sa veľa naučili
o mlieku, jeho výživnej hodnote.

Európsky deň jazykov
26.9. 2017 sme zažili DEŇ JAZYKOV . Na
našej škole sme Deň jazykov oslavovali,
a prichystali sme si pre našich kamarátov
pekné prezentácie .Na každom stanovišti
boli dvaja žiaci z ôsmeho ročníka. Prvé
stanovište bol štát Anglicko. Na prvom
stanovišti prezentovali Johanka Šávoltová
a Sára Matušková. Každý si pripravil aj
rozhovor v danom jazyku. Ďalšie stanovište

bolo Nemecko. Na tomto stanovišti bola Terézia Klementisová a Jakub
Wittmann. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí o Nemecku a ich zvykoch.
Potom nasledovalo Španielsko . Prezentovali ho Paulína Krupárová a Terézia
Sedíleková. Na tomto stanovišti sa mi najviac páčil španielsky rozhovor.
Bol veľmi pekne pripravený a odprezentovaný. Rusko prezentovala Pavla
Polóniová a Natália Pecníková. Rusko je veľmi veľká, a pre nás Slovákov aj
celkom blízka krajina, a tak sa mi tento štát zdal najzaujímavejší. Kristína
Zátrochová a Terézia Políčeková
prezentovali obľúbenú dovolenkovú
destináciu - Chorvátsko. Slovinsko
prezentoval Richard Škuta a Juraj Diško.
Posledné stanovište bolo Poľsko.
Prezentovali ho Ján Kliment a Viktor Hlinka.
Mne, ako žiačke sa tento deň veľmi páčil.
Bavilo ma oboznamovať mojich kamarátov
s novými informáciami . Dúfam, že aj im sa
to páčilo tak ako nám, a ocenili našu snahu.
Na tento deň nás pripravovala a celé to zorganizovala pani učiteľka Katka
Králiková . Podporili nás aj iní učitelia spolu s pani riaditeľkou.
Johanka Šávoltová, 8. roč.

OŽAZ na 2. stupni
V dňoch 28.- 29.9. žiaci 2. stupňa zvládli všetky úlohy, ktoré si pre nich
pripravili učitelia v úzkej spolupráci s deviatakmi. Na záver odmena – viď
foto.

Hasičská súťaž
Memoriál Júliusa Krňana - Poltár
Dňa 29. septembra (piatok) sme sa zúčastnili hasičskej súťaže v Poltári. Súťažili
len dievčatá. Bežali sme v dvoch disciplínach CTIF (požiarny útok s prekážkami)
a beh na 400 metrov spolu s požiarnym útokom. V CTIF a behu na 400 metrov
sme skončili na 3. mieste a na požiarnom útoku sme skončili na 2. mieste. Šťastne
sme sa vrátili domov a tešíme sa aj na budúci ročník súťaže.

Jesenné preteky Plameň - Brusno
Na ďalší deň (v sobotu 30. septembra) sme sa zúčastnili hasičskej súťaže
v Brusne. Súťažili staršie dievčatá, mladšie dievčatá a mladší chlapci. Staršie
dievčatá bežali 2,5 kilometra s prekážkami, mladšie dievčatá a mladší chlapci 1,5
kilometra s prekážkami, ktorými boli napr. hod granátom, prechod po lavičke,
šplhanie po lane, atď. Vedľajšie disciplíny boli strieľanie zo vzduchoviek,
zdravotná príprava, hasiace prístroje, otázky z hasičskej teórie. Staršie
dievčatá sa umiestnili na 3. mieste, mladší chlapci sa umiestnili na 3. mieste,
mladšie dievčatá sa umiestnili na 2. mieste. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

Giertlová, Lomenová - 7.ročník ZŠ
Dňa 29.9. sme sa zúčastnili na hasičskej súťaži v Poltári. Cestovali sme
hasičským Ivecom a autami. V Poltári bolo päť dievčenských tímov. Súťažili sme
v CTIF, v štafete a požiarnom útoku s vodou. V Poltári sme boli po druhýkrát a
veľmi sa nám tam páči. Konalo sa 20. výročie hasičskej súťaže Júliusa Krňana,
ktorý bol poriadnym hasičom po celý svoj život. Vyhrali sme tretie miesto z

piatich tímov a to z CTIF a zo štafety. Z požiarneho útoku s vodou sme skončili
taktiež tretie. Vyhrali sme aj diplomy za účasť a umiestnenie. Spokojní a šťastní
z úspechu sme navštívili pizzériu pána Jozefa Pročka v Haliči. Pripravili nám
výborné pizze. S plnými bruchami sme ešte zbierali gaštany a šli domov. Na ďalší
deň, teda 30.9., v sobotu, sme sa zúčastnili súťaže v Brusne. V Brusne bol branný
pretek, teda pre starších hasičov beh na 2,6 kilometra s prekážkami a
zastávkami na stanovištiach- strieľanie zo vzduchovky, zdravotná príprava,
preskočenie priekopy a iné prekážky a úlohy. Zabehli sme to za 30 minút a dostali
sme bronzové medaile. Mladšie dievčatá mali kratšiu trať a vyhrali strieborné
medaile.
Tak, tieto dve súťaže sme absolvovali.
Pavla Polóniová, 8. ročník



Tobias Murín, 6.roč.

Sedíleková Terézia, 8.r.

Leonard Filkor, 3. R.

Robko Šávolt, 3. Roč.

DOPRAVNÉ IHRISKO TURČIANSKE TEPLICE

Dňa 29.9. boli žiaci 2.-4. triedy na dopravnom ihrisku v Turčianskych Tepliciach.
Učili sa o pravidlách jazdenia a o dopravených značkách.
Jakub Ondrejkovič, 3.r.
Dňa 29.9. žiaci 3. triedy išli na dopravné ihrisko. Tam sa naučili značky na ihrisku.
Potom sa vozili na bicykloch a kolobežkách a buginách. A ten čo porušil pravidlo
bol päť minút chodec.
Adam Brzuľa, 3.r.
Boli sme na dopravnom ihrisku. Najprv sme sa najedli a teta nám ukázala
dopravné značky. A vozili sme sa na kolobežkách, na bicykloch a káre. Vozil som
sa, potom sme sa vystriedali. Učili sme sa o zákaze státia, zákaz trúbenia, pozor,
padajú kamene. A veľmi sa mi to páčilo.
Jakub Mráz, 3.r.

Cyklistický
krúžok
Posledné teplé
jesenné dni si
vychutnali deti
spoločne s p.
riaditeľkou na
bicykloch. Veď už
poznajú pravidlá
dopravy

Michaela Mrázová, Nikola Lomenová, 7. Roč.

Týždeň zdravého životného štýlu 2.10. – 6.10
Na 1. stupni sa žiaci i pani učiteľky rozhodli podporiť svoje zdravie správnou
výživou i chôdzou peši do školy. Na desiatu i nosili nasledovne:
PO- ovocie
UT- zelenina
ST- mliečny výrobok
Št- cereálie alebo celozrnné –
Pi – Svetový deň jablka – súťaž o najkrajšie jabĺčko
Zároveň v tento týždeň v stredu navštívili aj farmu z príležitosti Dňa zvierat
a vo štvrtok išli vypustiť drakov do oblakov – Šarkaniáda.

Šarkaniáda

Vo štvrtok 5. októbra sme boli my štvrtáci a tretiaci na Šakaniáde pod Farskou
horou. Bolo ideálne počasie na púšťanie šarkanov. Fúkal vietor. Môj vyletel ako
prvý, ani som nemusela behať. Potom sme sa museli už vrátiť do školy, lebo
začalo pršať. Bol to pekný deň.
Hana Hrašková, 4. ročník
Dnes 5. októbra sme boli na Stráni na Šarkaniáde. Boli s nami tretiaci a pani
učiteľky Balleková a Kružliaková. Druháci ostali v škole a tam si púšťali šarkany.
Môj šarkan lietal najvyššie a až do konca. Fúkal dobrý vietor. Z našej triedy
najlepšie lietal šarkan Aďovi Hrčkovi a z tretej Kubovi Ondrejkovičovi. Mal som
sa tam dobre.
Viktor Ondrejka, 4. ročník
Vo štvrtok sme išli na Šarkaniádu. Boli sme na stráni. Šarkany nám pekne a vysoko
lietali. Niektorí museli behať, aby im vyleteli. Je tam pekná príroda. Aj listy zo
stromov už padali. Boli pekné, farebné. Veľmi sa mi tam páčilo.
Nina Wittmannová, 4. ročník
Na Šarkaniádu sme išli na Stráň spolu s tretiakmi a pani učiteľkami. Šarkany
pekne lietali skoro všetkým, iba ten môj " dôchodca" už nechcel. Ale pozerala som
sa na ostatné, boli rôznofarebné a krásne. Počasie bolo super, fúkal vietor,

akurát potom začalo trochu pršať, tak sme išli do školy. Budem na to veľmi
spomínať.
Tereza Mikulášová, 4. Ročník
Vo štvrtok sme boli púšťať šarkany pred Farskú horu. Šarkany nám lietali vysoko.
Ja som iba stál, ani som sa nemusel hýbať a šarkan sám letel veľmi vysoko. Z
našej triedy najvyššie a najdlhšie. Fúkal silný vietor. Potom sme sa najedli a išli do
naspäť do školy.
Adrián Hrčka, 4. Ročník

Exkurzia tretiakov na obecnom úrade
Dňa 5. októbra 2017 sa tretiaci našej
Základnej školy v rámci vyučovania regionálnej
výchovy a vlastivedy zúčastnili exkurzie na
Obecnom úrade. Osobne ich privítal pán
starosta Ing. Ján Beňo, prednosta úradu pán
Pavol Ondrejko, pani matrikárka Janka
Ondrejková a asistentka pani Anna Trnková.
Všetci ich spoločne sprevádzali a venovali im
veľmi plodnú hodinu svojho času.
Najskôr im pán starosta priblížil dejiny
i súčasnosť obce, oboznámil ich so základnými
činnosťami a právomocami, ktoré ako starosta vykonáva. Porozprával im o erbe
Poník, pozval ich do svojej pracovne, kde im ukázal štandardu i niektoré
dokumenty. P. asistentka i p. prednosta im porozprávali o náplni svojej práce
s praktickými ukážkami. P. matrikárka pre nich pripravila matričné knihy,
v ktorých mohli nájsť vlastné mená – uvítanie do života, rozlúčka s predškolákmi,
či svadbu svojich rodičov. Mali možnosť nahliadnuť aj do trezora, kde sú
archivované staré matriky. Bolo zaujímavé privoňať k tým starým vzácnym
knihám a obdivovať to nádherné písmo, ktoré už nik z nás neovláda. Taktiež sme
navštívili ekonomický úsek a kanceláriu p. Lenára, ktorý im na mapách obce
vyhľadal ich domy. Neobvyklé bolo aj vidieť , kde a ako sa hlási do miestneho
rozhlasu i sledovať ulicu cez kamerový systém. Potom ešte navštívili hasičskú
zbrojnicu, prezreli si priestory aj hasičské auto.
Na záver deťom ponúkli sladké a farebné občerstvenie.
Chcem sa v mene svojom i v mene svojich žiakov poďakovať za milé prijatie
a naozaj veľmi zaujímavé a poučné informácie. Sama som bola prekvapená ich
záujmom, pozornosťou a nakoniec i pozitívnymi reakciami pri rozhovore v triede.
E.Kružliaková, tr. učiteľka

Daj si čas
Vo štvrtok 5. októbra cestovali niektorí žiaci našej školy do Bratislavy. Piataci sa
prihlásili do televíznej relácie Daj si čas, kde si štyria naši žiaci z piatej triedy
vyskúšali súťaže rôznych typov. Preskúšali si svoje vedomosti aj zručnosti.
Povzbudzovať ich prišli deviataci spolu s niektorými žiakmi z iných tried. Síce bol
ešte len október, natáčala sa už vianočná časť. Piataci súťažili so žiakmi zo
základnej školy Gemerská Polomka, ktorí si viedli tiež veľmi dobre. O tom ako
piataci dopadli sa môžete dozvedieť v televízii v sobotu, týždeň pred Vianocami .
T.Sedíleková 8.trieda
P.Krupárová 8.trieda
Naša škola prijala výzvu a zapojila sa do zábavno-súťažnej relácie pre piatakov
"Daj si čas". V tejto relácii získavajú deti nové poznatky z histórie a hravou
formou si preverujú nielen svoje vedomosti, ale aj šikovnosť a pohotovosť.
5. októbra odcestovali do RTVS v Bratislave súťažiaci piataci a ich starší
spolužiaci, aby ich povzbudzovali. Ak vás zaujíma, ako svoje vystúpenie v televízii
zvládli, pozrite si predvianočné vydanie tejto relácie na stanici na RTVS 1, ktoré
bude odvysielané 16.12. 2017.

Vítame nového člena učiteľského zboru, pána učiteľa Ľuboša

Hošalu

1. Čím všetkým ste chceli
byť, keď ste boli
malý? Elektrikár, a hlavne
hokejista a futbalista...
2. Prečo ste sa rozhodli
byť učiteľom? Presvedčil ma
o tom môj bývalý učiteľ a
teraz riaditeľ ZŠ.
3. Ako dlho ste
učiteľom? 16 rokov
4. Máte rád toto
povolanie? Veľmi mám rád
toto povolanie, niekedy až
moc.
5. Čo robíte vo voľnom
čase, aké máte záľuby? Vo
voľnom čase chodím rád do prírody, na turistiku, prípadne na bicykli, aktívne
hrám hokej a lyžujem, rád chodím plávať, korčuľovať na kolieskových korčuliach,
hrám tenis, futbal, rád maľujem ...
6. Športujete? Ako som spomínal, aktívne hokej a lyžovanie. Príležitostne tenis,
futbal, plávanie, korčuľovanie, turistika, bicyklovanie
7. Máte svoju rodinu? Mám...
8. Máte nejaké domáce zvieratko? Nie, nemám, ale v budúcnosti sa chystám
mať psa.
9. Aký ste boli žiak? Veselý, dobrý ...
10. Akí sú podľa vás dnešní žiaci? Dnešní žiaci sú sebavedomejší a počítačovo
zdatnejší, čo im umožňuje rýchlejšie sa dostať k potrebným informáciám. Pravda
je, že sú aj menej fyzicky zdatní.
11. Chutia vám obedy v školskej jedálni? Určite áno.
12. Páči sa vám v našej škole? Áno, páči sa mi v našej škole.
13. Tešíte sa na prázdniny? Vždy ! Relax je potrebný, aby som mohol
plnohodnotne pracovať (učiť).
Ďakujem za spoveď, Ľuboš Hošala :)

Vtipy     
Učiteľ: "Trieda. Ak vám dám 2 mačky a ďalšie 2 mačky a ďalšie 2, koľko by ste
mali?"
Jožko odpovedá: "Sedem."
Učiteľ: "Nie, pozorne počúvaj ... Ak ti dám dve mačky a ďalšie dve mačky a dve
ďalšie, koľko by si mal?"
Jožko: "Sedem."
Učiteľ: "Dovoľte mi, aby som vám to povedal inak. Ak ti dám dve jablká a ďalšie
dve jablká a dve ďalšie, koľko by si mal?"
Jožko: "Šesť."
Učiteľ: "Dobre, teraz, keď ti dám dve mačky a ďalšie dve mačky a dve ďalšie,
koľko by si mali?"
Jožko: "Sedem!"
Učiteľ: "Jožko, odkiaľ máš tých sedem ?!"
Jožko: "Pretože už jednu mám!"
Šéfovia dvoch firiem sa rozprávajú:
- Ako to robíš, že tvoji ľudia sú vždy presní?
- Jednoducho, 30 robotníkov má len 20 parkovacích miest.

Lea Šávoltová, 3. Roč.

Policajt hovorí policajtovi:
- Idem na mesiac na dovolenku.
Kolega sa začuduje:
- Na mesiac? Veď tam sa ani opaľovať nedá!
Simona Mrázová, 9. Roč.

autor, pravdepodobne 8. ročník

57. ročník Horehronských hier
4.10. 2017 v B. Bystrici - štadión SNP na Štiavničkách
NA HOREHRONSKÝCH ATLETICKÝCH HRÁCH SA BLYŠŤALI MEDAILE AJ
PONIČANOM

Predposledné preteky letnej sezóny sme
absolvovali v Banskej Bystrici. Bol to už
57. ročník Horehronských hier v atletike
žiakov a žiačok základných škôl.
Naši žiaci zabojovali a domov sme sa
vracali s dvoma medailami – a nie
hocijakými.
Dve zlaté, ktoré získala Terézia
Klementisová v behu na 60m a v behu na
600m, dve miesta na 5.mieste Patrik
Šavolt - beh na 60m a skoku do diaľky,
dve 7. miesta - jedno vo vrhu guľou
Vincent Lišaník a v hode kriket Lukáš
Bartoš, jedno 9.miesto v skoku do diaľky Richard Škuta. Niektorým chýbalo
kúsok športového šťastia k zisku medailovej pozície.
Okrem týchto skvelých umiestnení v prvej 10-tke musíme spomenúť aj ďalších
reprezentantov našej školy ako Bianka Trstenská – 60m, skok diaľka, Nora
Škutová – skok diaľka, Denis Bartoš skok diaľka, beh 300m, Juraj Voskár – beh
300m., skok diaľka, Olah Alex – beh 300m., 1000m., Tobias Kliment – beh 60m.,
hod kriket,
Blahoželáme medailistom a všetkým pretekárom ďakujeme za
skvelú reprezentáciu školy.
p.u. Hošala

Dvakrát bronz v cezpoľnom behu
Dňa 10. októbra 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov
základných a stredných škôl, ktoré usporiadalo CVČ - Junior v spolupráci SOU
Pod Bánočom v B: Bystrici. Do súťaže sa zapojilo 13 družstiev okresu B. Bystrica.
Našu školu reprezentovali trojčlenné družstvá dievčat i chlapcov, ktoré v silnej
konkurencii obsadili veľmi pekné štvrté a piate miesto. Zároveň v súťaži
jednotlivcov na bronzovej priečke dobehla Terézia Klementisová z VIII.A triedy
a Marek Klementis z IX. A triedy. Chlapcom a dievčatám srdečne blahoželáme.
4. miesto dievčatá:

Družstvo v zložení: Terézia Klementisová, Terézia Poíčeková, Bianka Trstenská
5. miesto chlapci:
Družstvo v zložení: Marek Klementis, Richard Škuta, Denis Bartoš
p.u. Hošala

Memoriál Ondreja Holca
a Majstrovstvá ZŠ s MŠ Š. Žáryho v cezpoľnom behu
14. októbra 2017, Poniky
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Por.

Št.č.

Meno Kód

Žiaci 11 - 15 rokov
1

135

Voskár Juraj

Športový klub

Bežecký čas Výsledný čas

Dĺžka trate: 3,7 km
ZŠ Poniky

1 00:21:04,8 00:21:04,8

00:00:00,0

2

155

Olah Alex

ZŠ Poniky

1 00:21:13,0 00:21:13,0

00:00:08,2

3

156

Bartoš Lukáš ZŠ Poniky

1 00:21:13,0 00:21:13,0

00:00:08,2

Žiačky 11 - 15 rokov

Dĺžka trate: 3,7 km

1

128

Škutová Nora

ZŠ Poniky

1 00:21:34,4 00:21:34,4

00:00:00,0

2

144

Poličeková Terezia ZŠ Poniky

1 00:22:43,7 00:22:43,7

00:01:09,3

3

143

Poštová Maruška ZŠ Poniky 1 00:24:08,1 00:24:08,1

00:02:33,7

Všetkým srdečne blahoželáme!

Vlastná tvorba - Ninka Šávoltová, 3. ročník

Ninka Šávoltová, 3. roč.

Vlastná tvorba – Jakub Ondrejkovič, 3. Roč.

Adrea Dišková, 3. Roč.

Typy na čítanie od Lucky a Simonky
Klub záhad:
Muž s ľadovým pohľadom
Staň sa členom Klubu záhad" Pomocou superlupy objasni
s ostatnými členmi záhadu muža s ľadovými očami.
Nikto nevie, kde sa vzal a z jeho prítomnosti behá
každému mráz po chrbte. Čas akoby sa zastavil. Z
cintorína sa ozývajú tajomné zvuky a v domoch sa
schovávajú desivé príšery. Podarí sa záhadu objasniť? V
Klubovej prílohe s ďalším informáciami o prípade tiež
zistíš, ako si obstál ty.

Mesto kostí:
Pätnásťročná Clary Frayová sa v nočnom klube
stane svedkom vraždy – vraždy, ktorú spáchali
traja tínedžeri so zvláštnymi tetovaniami na tele
prapodivnými zbraňami. Stačí len okamih
a všetky telá jej zrazu zmiznú pred očami. Potom
naozaj ťažké zavolať policajtov, aby vyšetrili
vraždu neviditeľnej obete neviditeľnými
tínedžermi. Tak sa Clary prvýkrát stretla
s Jaceom, Tieňolovcom, ktorý zbavuje náš svet
démonov. Clary je vtiahnutá do Jaceovho sveta,
mama zmizne a ju napadne démon. Ale prečo
majú démoni záujem o Clary a jej mamu? A prečo
Clary ako jediná vidí Tieňolovcov a svet
démonov?

as
je

jej

Vypracovali: Lucia Pinková a Simona Mrázová, 9. R.

Beta, kde si?
V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 24.10.o 18,30 h
V autentickom slovenskom ľudovom prostredí sa rozvíja tragédia dievčiny Bety,
ktorá sa opovážila vzdorovať nalinkovanému osudu. Mladá hrdinka po návrate z
mesta do rodnej dediny odmieta žiť konvenčne a je tak vystavená predsudkom
podozrievavých susedov, príbuzných i vlastných rodičov. Plasticky stvárnené
postavy hry podávajú svedectvo o hlbinách a zákutiach ľudskej duše.
Ďakujeme p. učiteľke Šlosárovej, ktorá toto predstavenie zorganizovala pre
žiakov 2. stupňa i učiteľov.

V utorok, 24. 10.,sme mali ísť do divadla. Nevedela som sa rozhodnúť, že
či idem alebo nie. Nakoniec som išla. Priviezla ma tam mamina a potom som sa
pripojila k žiakom a pani učiteľkám. Sedela som s Norikou a Kubom. Divadlo bolo
o Bete, ktorá išla slúžiť do mesta a keď sa vrátila, všetky ženy jej závideli.
Mysleli si, že je tehotná s pánom, ktorému slúžila. Aj jej otec ju vyhodil z domu
a išla bývať do humna. Bola tam s jej dobrou kamarátkou Zuzkou. Potom za ňou
prišli staré ženy, ktoré jej chceli ublížiť, ale jej kamarátka ju chcela ochrániť.
Zrazu ako otvorili dvere, Beta bola mŕtva a divadlo sa skončilo. Páčilo sa mi, ale
myslím, že to bolo krátke. Išli sme domov autobusom, bola tam sranda.

Maruška Poštová, 6.r.

Deň otvorených dverí
ĎAKUJEME rodičom, starým rodičom a
ďalším príbuzným, ktorí nás poctili svojou
prítomnosťou v stredu 25. 10.. Nesmierne
si Vašu účasť na spoločných školských
akciách vážime.
Veríme, že sa Vám páčilo a tešíme sa
nabudúce.

Dnes nás zabavila aj poučila Divadelno-šermiarska kumpánia TresC s programom
KLENOTY SLOVENSKA

OZNAM: V mesiaci november ZBER PAPIERA
Šetri naše lesy!

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......................
november, december, január 2017-2018

