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Milí čitatelia!
Mali sme tu
Vianoce.
Krásne
sviatky plné
lásky,
šťastia,
pohody. Cez
tieto
sviatky sme
boli s
rodinami,
užívali sme
si spoločné
chvíle,
navštevovali sa. Tieto sviatky pre veriacich symbolizujú príchod Spasiteľa. Cez
Vianoce sa narodil Ježiš- Syn Boží, Vykupiteľ sveta. Cez Vianoce vôbec nejde o
darčeky, ale hlavne o to, že sme s rodinou, že sme všetci spolu, a to je ten
najkrajší vianočný dar. Keď prechádzame cez Vianoce ulicou, vidíme krásne
vysvietené domy. V domoch sú aj nádherné vianočné stromčeky, pod ktorými sú
darčeky.
Prajem vám všetkým, aby ste aj počas nového roka 2017 stále alebo aspoň často
cítili teplo a lásku Vianoc.
Pavla Polóniová, 7. trieda
Nový rok už beží v plnom tempe a pani Zima tento rok nešetrila Perinbabku ani
dedkuška Mráza. Dúfam, že ste tieto radosti zimy naplno využili sánkovaním,
korčuľovaním, lyžovaním, stavaním snehuliakov a ... veď vy viete. V každom
prípade vám prajem veľa zdravia, radosti, lásky a chuť pracovať – napríklad aj v
našom časopise Poškoláčik.
Do časopisu môžete prispievať vy všetci, keďže je to náš spoločný školský
časopis. Svoje kresby, tajničky, krížovky, básne, poviedky.... fantázii sa medze
nekladú... môžete priebežne odovzdávať pani učiteľke Kružliakovej alebo
posielať na email adresu: poskolacikponiky@gmail.com.

Beseda o ženskom tele
Dňa 2.11. 2016 sme mali besedu o ženskom tele, kde sme sa učili aké zmeny
prebiehajú v ženskom tele v období puberty, ako sa vyrovnať s otravnými
chalanmi, ktorí si myslia, že sú majstri sveta a nič sa im nevyrovná. Na tabuli bola
pustená prezentácia, na ktorej sme mohli vidieť, čo sa to s nami presne deje.
Pani, ktorá nám to prezentovala nám opisovala, čo sme mohli na obrázkoch z
tabule vidieť. Bola to veľmi milá pani, mohli sme sa jej pýtať, keď nám nebolo
niečo jasné.
Ema Strelníková, 8. ročník

Slávnostná imatrikulácia žiakov
Dvadsať „usilovných včielok“ z
prvého ročníka ZŠ s MŠ
Štefana Žáryho v Ponikách bolo
21. novembra 2016 pasovaných
do Cechu školského. Celá
slávnosť bola zameraná na
usilovnosť včielok v našom
živote. Prváci ukázali včelej
kráľovnej Apis melifera, čo sa
za tri mesiace v škole naučili –
veselé
básničky,
pesničky,
počty, mravouku a čítanie.
Pochválili sa aj základnými
vedomosťami
o
včele
medonosnej, ktoré získali vo
včelárskom krúžku. Spoločne
zložili sľub prváka, zaspievali
prvácku hymnu a zostal nám čas
aj na mini discoshow, súťaže s
rodičmi a malé občerstvenie.
Ďakujeme
našim
usilovným
včielkam,
deviatakom,
pani
učiteľkám, pani riaditeľke a
rodičom.
Erika Králiková, 9. ročník

Majka Parničanová, 4. ročník

Matej Tóth

v našej Základnej škole

Dňa 6. decembra deti našej základnej
školy mali dvojnásobnú radosť. Okrem
toho, že ich obdaroval Mikuláš, tešili sa
z návštevy
a besedy
s pokorným
a charizmatickým človekom, olympijským
víťazom z Ria de Janeiro 2016 Matejom
Tóthom.
Tento náš slovenský atlét sa venuje
disciplíne chôdza na 20 km a 50 km. Je
trojnásobný olympionik, najlepší chodec a
jeden z najúspešnejších slovenských
atlétov posledného desaťročia. Nebál sa
priniesť do školy ani originál zlatej medaily, ktorá prešla rukami všetkých v škole.
Vo svojom príhovore žiakom pripomenul a prízvukoval hodnotu vzdelania a
zmysluplného využívania voľného času. Aj keď sa aktívne venoval športu od
základnej školy, na prvé miesto vždy dával školu, a sám zmaturoval
s vyznamenaním, vyštudoval žurnalistiku, nevyhľadával diskotéky a zábavy
podobného typu. Napriek tomu, že prešiel celý svet, hovorí, že niet lepšej krajiny
na žitie ako Slovensko. Dovolenku tiež najradšej trávi s rodinou v našej vlasti.
Ale ako sa to celé začalo? Ponúkame Vám s ním rozhovor:
Kde ste chodili do školy?
Som rodák z Nitry, kde som aj vyrastal a chodil na ZŠ Nábrežie mládeže, kde
bola od 5. ročníka trieda zameraná na atletiku.
Aký ste boli žiak? Chodili ste rád do školy?
Žiak som bol celkom dobrý, na ZŠ som mal čisté jednotky a darilo sa mi aj na
gymnáziu a vysokej škole. Takže škola mi nerobila problémy a chodil som do nej
rád. Mal som tam veľa dobrých kamarátov a spoločné záujmy.
Kedy ste začali aktívne športovať?
Športujem od malička, ale organizovane až od spomínanej piatej triedy na ZŠ
a konkrétne chôdzu od 7. ročníka, teda 13 rokov.
Kto Vás ku športu priviedol?
K športu určite rodičia a k chôdzi som sa dostal cez môjho trénera atletiky,
ktorý mi odporučil trénera špeciálne na chôdzu.
V koľkých rokoch ste mali prvý veľký úspech?
Podľa toho, čo je veľký úspech. Vážim si prvý titul majstra Slovenska v žiakoch,
keď som mal 14, aj 8. miesto na majstrovstvách sveta do 17 rokov, keď som mal
16, ale prvá veľká medaila prišla v roku 2010 (keď som mal 27 rokov) na svetovom
pohári v chôdzi v Mexiku.
Koľko medailí ste získali?

Bolo ich veľmi veľa a presné
číslo neviem. Môže ich byť
tak 300.
Ktorá je pre Vás
najvzácnejšia?
Určite tá posledná- zlatá z
olympijských hier v Riu.
Ako často trénujete? Ako
dlho?
Trénujem každý deň, až na
pár výnimiek a v najtvrdšej
príprave 2-krát denne. Samotný tréning zaberie tak 3 hodiny denne, ale plus
cvičenie a regenerácia a nakoniec je to viac ako 6 hodín.
Stravujete sa nejako špeciálne?
Mám trochu upravený stravovací režim. Nejem sladkosti, pečivo a prílohy ako
cestoviny, ryža, zemiaky len pred ťažkými tréningami, asi 2x týždenne. Viac jem
šaláty, mäso, ryby, jogurty, orechy, syry...
Vieme, že máte rodinu. Vediete svoje deti k aktívnemu športu?
Určite áno. Nechodia síce na žiadne športové tréningy, ale snažíme sa ich viesť k
športu ako takému. Vedia bicyklovať, korčuľovať, lyžovať, plávať, hrať loptové
hry. Staršia, Emmka, chodí už 6. rok na tanečnú do ZUŠ, kde majú hodinu 3x do
týždňa a tam riadne makajú, nielen moderné, ľudové a klasické tance, ale aj
gymnastiku, kondičku. Ninku zatiaľ viac baví umenie - chodí na výtvarný a
dramatický krúžok.
Ďakujeme
za
rozhovor a
prajeme
veľa
úspechov v
športe i v
osobnom
živote.

Mgr. Emília
Kružliaková

Mikuláš v škole

Dňa 6. decembra sme v škole spevom i básničkami privítali aj Mikuláša
s pomocníkmi – čertom, anjelom a snehuliakom. Deti sa vzájomne obdarili
darčekmi, ktoré pripravili pre kamarátov. Bol to pekný deň plný žiariacich očiek.

Paťo Špilák, 4. ročník

Tipy na čítanie od Lucky Kurinskej
Knihy pre deti
Moira Butterfield- Moje najtajnejšie tajomstvá
Všetko, čo malé slečny napíšu do tohto denníčka, ostane
vďaka zámku a kľúčiku tajné. Môžu sem písať o sebe,
o kamarátkach a kamarátoch, o škole, o tom, čo majú
alebo nemajú rady. .. A nielen to! Knižočka otestuje, aké
sú kamarátky, ako sa obliekajú a akú majú povahu.
Prečítajú si v nej viac o svojom znamení a dostanú skvelý
tip na koktail. Knižočka ich tiež naučí ako pripraviť
drobné maškrty na miniparty a používať tajné písmo. ..
A psst, ostatné tajomstvá len vo vnútri denníka.
Vydavateľstvo Fragment- Trénuj svoj mozog
Roztočte svoje mozgové závity na najvyššie obrátky
a vyskúšajte si, ako vám to myslí! Hlavolamy, rébusy
a hádanky zostavila organizácia Mensa s cieľom naučiť
deti myslieť kreatívne a hravo a podporiť tak ich
prirodzený talent a nadanie. Zábavné úlohy budú
určite baviť všetkých zvedavých chlapcov a dievčatá.
Pri ich riešení si precvičia nielen slovné a matematické
uvažovanie, ale aj logiku a trpezlivosť

Thomas C. Brezina- V lese vlkolakov
Poppi, Axel, Lilo a Dominik na stope tajomnej záhady.
Úžasný piknik pri mesačnom svite sa Axelovi v okamihu
zmení na strašidelný horor. Z tmavého lesa sa dvíhajú
čudné tiene, až sa pred ním objavia tvory podobné
vlkom a unesú ho. Axelovi traja kamaráti sa púšťajú do
pátrania a objavia záhadné stopy…

Knihy pre mládež
GOGO (Chalan z internetu)
BAM, čaute, tu je GoGo! Tento pozdrav sa ozýva z desiatok videí
na internete, ktoré si získali neuveriteľné množstvo
fanúšikov. Ich autorom je GoGo, vlastným menom Daniel Štrauch,
uletený, nebojácny a hlavne vtipný mladík z bratislavskej
Petržalky, pre ktorého bola kariéra úspešného YouTubera
životným snom. Za svojím cieľom sa mu darí úspešne kráčať –
dnes mu patrí najsledovanejší slovenský kanál na YouTube, kde
ho sleduje viac ako 1,1 milióna fanúšikov.
Veronica Roth - Divergencia
Chicago, ďaleká budúcnosť. Beatrice Priorová žije v
spoločnosti rozdelenej na päť frakcií. Na rozhodovacej
ceremónii si všetci šestnásťroční vyberajú frakciu,
ktorej zasvätia zvyšok života. Beatrice má len dve
možnosti: zostať so svojou rodinou, alebo ju navždy
opustiť, aby mohla byť sama sebou. Rozhodnutím napokon
prekvapí všetkých vrátane seba. Zmení si meno na Tris a
usiluje sa obstáť v tvrdej konkurencii, aby si vybojovala
miesto v novom živote. Hľadá skutočných priateľov a zamotáva sa do vzťahu s
chvíľami neodolateľným, inokedy neznesiteľným chlapcom. Keď Tris objaví
sprisahanie, ktoré môže zničiť jej navonok dokonalú spoločnosť, záhadná
schopnosť jej buď pomôže zachrániť ľudí, ktorých miluje, alebo...
Stephenie Mayer- Hostiteľ
Melanie Stryderová odmieta opustiť svet. Náš svet sa stal
terčom invázie neviditeľných nepriateľov. Ľudia sa stali
hostiteľmi týchto votrelcov. Prišli o mysle, zatiaľ čo ich
ľudské telá zostali nedotknuté a bez očividných zmien
pokračujú v živote. Väčšina ľudstva podľahla. Melanie,
jedna z posledných „divých“ ľudských bytostí, ktoré
prežili, sa dostane do zajatia a je presvedčená, že to
znamená jej koniec. Pútničku, votreleckú „dušu“, ktorú
vložia do Melaninho tela, varujú pred nebezpečenstvami,
ktoré predstavuje život vo vnútri ľudského tela: pred
ťažko zvládnuteľnými emóciami, presýtenými zmyslami,
priveľmi živými spomienkami. Na jednu z ťažkostí však
Pútnička nebola pripravená vôbec: bývalá obyvateľka jej tela odmieta vzdať sa
vlastníctva svojej mysle.

Vianočný koncert
Dňa 11. decembra sa v Evanjelickom
kostole v Ponikách konal vianočný koncert.
Deti z našej školy, ale aj z umeleckej
školy Stožok a z DFS Poničan si pripravili
scénku, za spievali a zahrali pesničky. Po
skončení programu na nás čakali pred
obecným úradom vianočné trhy, kde sme
si mohli kúpiť to, čo sme v škole vyrobili.
Natália Pecníková, 7. ročník

Milka Slabeciusová, 4.r.

Vianočný čas
Vždy raz za rok príde deň,
keď sa všetko urovná,
keď smútok obíde nás,
keď príde Ježiško k nám.
Každý rok od malička
veríme, že príde,
že si všetci svoju lásku
utužíme.
On je milý, všetko vie,
na zlé veci zabudne.
Každý rok veríme že príde,
a naše srdcia smútok obíde.
Nela Šajbanová, 8. ročník

Leonard Filkor, 2. ročník

Smelý Zajko vo Zvolene
Dňa 15. 12. 2016 sa žiaci 1. stupňa
vybrali do Divadla J.G. Tajovského
do Zvolena. Rozprávka SMELÝ
ZAJKO patrí k erbovým slovenským
rozprávkam. Sprevádzala detstvo
viacerých generácií a aj dnes patrí
k najznámejším titulom pre deti.
Večne zasnívaný Zajko prekoná svoj
strach a vyberie sa do sveta. Chce
nájsť pole plné kapusty, zahnať
zajkom hlad a získať srdce
Zajkuľky. Na ceste ho čaká veľa
dobrodružstiev a stretnutí s priateľskými, ale i nebezpečnými zvieratkami.
Vďaka stretnutiu s Bábkarom však Zajko uverí, že sa môže stať smelý. A tiež
zistí, ako môže premeniť svoje sny na skutočnosť. Rozprávku sprevádzajú
originálne piesne a pútavé vizuálne spracovanie.
Svoje dojmy z predstavenia vám sprostredkujú žiaci 4. ročníka.
Boli sme v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Bolo to o tom ako bol
Zajko lenivý. Všetko museli za neho robiť rodičia. Zajko sa rozhodol, že by chcel
ísť do sveta. Prišiel krtko a ten mu povedal o Afrike a Amerike. Zajkovi sa to
páčilo, ale nemal odvahu. Potom priletela pani Sova a povedala mu, aby išiel do
sveta. Tam stretol bábkara, ktorý mu dal bubon, aby sa nebál. Krajčír mu ušil
nové šaty. Páčilo sa mi, keď bola tma a rozhadzovali kapusty na javisku.
Lea Lišaníková, 4. roč.
Boli sme vo Zvolene v divadle. Rozprávka bola o Smelom Zajkovi. Zajko stále
sníval a chcel si kúpiť kapustné pole a požiadať Zajkuľku o labku. Poradila mu
pani Sova. Naučil sa čítať, písať, zarobil si peniaze, dal si ušiť nové oblečenie.
Nakoniec sa vrátil domov k rodičom a požiadal Zajkuľku o labku.
Miško Štecz, 4. roč.
Boli sme v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Divadelná hra bola o
Zajkovi, ktorý sa vybral do sveta a našiel si tam veľa kamarátov aj nekamarátov.
Najviac sa mi páčili rozmaznané a neposlušné medvieďatá.
Paťko Špilák, 4. roč.

Vo štvrtok sme boli v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Hra bola
o Zajkovi, ktorý sa vybral do sveta. Rodičia ho nechceli pustiť, ale on povedal, že
si bude dávať pozor a tak ho pustili. Z celej rozprávky sa mi najviac páčilo ako
prišiel Zajko k medveďom.
Matej Mazúch, 4. roč.
Rozprávka Smelý Zajko bola v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene. Hra bola
o Zajkovi a jeho rodine. Nemali čo jesť, tak sa Zajko rozhodol, že pôjde hľadať
kapustičku. Sníval o tom, ako bude mať pole plné kapustičky, čo sa mu po rôznych
dobrodružstvách vo svete ľudí aj podarilo. Páčila sa mi teta Sova, lebo mala
pekné šaty.
Sára Kánová, 4. roč.

Majka Parničanová,
4. ročník

Vtipy od Lucky Pinkovej a Simonky Mrázovej
Ktorý cicavec nemá zuby?"
"Náš dedko.
Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a začína to na
K?
Krtko.
Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a začína to na J?
Jeho brat.
Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a začína to na Z?
Zase jeho brat.
Čo to znamená, keď sa povie kostlivec za skriňou??
Minuloročný víťaz v schovávačke.
Čo majú spoločné Facebook a chladnička?
Chodíš tam každých 10 minút, aj keď vieš, že tam nič nie je.
Letia dva balóny po púšti a prvý povie:
- Pozor kaktussssss!
A druhý povie:
- Čo hovoríšššššš?

Otec straší syna:
- Ty, ja keď si odpášem ten remeň...
- Tak ti spadnú gate!
Príde malý Jurko domov a vyhlási:
- Ja sa nikdy neožením.

- A prečo?
- Lebo by sme mali deti a tie by mi brali hračky.
Janko príde do kuchyne za mamičkou, ktorá práve vypráža rybu.
- Mami, horí nám stromček!
- Miláčik, nehovorí sa, že stromček horí, ale pekne svieti.
Janko sa vráti do obývačky a kričí:
- Mami, ale už svieti celá obývačka!

Miško Štecz,
4.ročník

Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž
Tak, a máme tu ďalšiu fotografiu člena učiteľského
zboru.
„Kto je na tejto fotografii?“
-to je otázka pre vás, milí čitatelia.
Odpoveď odovzdajte pani učiteľke Kružliakovej do
zborovne 1. stupňa, poprípade ju môžete vhodiť do
krabičky v spojovačke. Na piatich správnych riešiteľov
čaká sladká odmena.
V minulom čísle časopisu bola uverejnená fotografia pani
učiteľky Mišky Kutelyovej
Výhercovia si môžu prísť pre sladkú odmenu. Terezka
Klementisová a Paulínka Krupárová – žiaľ, ostatní mali zlý
tip.

Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž  Súťaž
Rozhovor s pani učiteľkou Miškou Kutelyovou
1.Koľko rokov máte na tej fotografii? Fotka je z jasličiek, čiže predpokladám
2-3 roky.
2. Čím všetkým ste chceli byť, keď ste boli malá?
Nemala som konkrétnu predstavu. Raz ma zaujalo jedno,
raz druhé. Ale asi ako každé dieťa som aspoň raz túžila
byť smetiarom.
3. Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou? Ani neviem. Asi
ma k tomu priviedol pozitívny vzťah k slovenčine.
4. Ako dlho ste učiteľka? V októbri to bude 10 rokov.
5. Máte rada toto povolanie? Áno. Práca s deťmi ma
obohacuje, napĺňa novými nápadmi, chuťou tvoriť, atď. atď. Nie je to stereotyp
a to je pre mňa podstatné. (Uvidíme o pár rokov :P)
6. Čo robíte vo voľnom čase, aké máte záľuby? Príroda, poznávanie Slovenska,
knihy.
7. Športujete? Nešportujem. Maximálne dobieham na autobus.
8. Máte nejaké domáce zvieratko? Áno, psa Ronyho.
9. Aká ste boli žiačka? Fuh, taký lepší priemer. Nič výnimočné.

10. Akí sú podľa vás dnešní žiaci? Tu by som sa rozpísala. Stručne na túto
otázku neviem odpovedať, tak to zhrniem takto: V našej škole máme super deti.
Mám ich rada.
11. Chutia vám obedy v školskej jedálni? Veľmi. Zbožňujem polievky, ktoré
navaria naše pani kuchárky. Keď som bola dieťa, tak mi nechutili školské obedy a
prestala som chodiť do jedálne. Tu sú však obedy veľmi fajné.
13. Tešíte sa na prázdniny? Áno, vždy a čoraz viac :D
Ďakujem za rozhovor, mk

EKO okienko Pavly Polóniovej
Ešte stále tu máme posledný mesiac
zimného obdobia - február. V prírode
nastávajú veľké zmeny. My vidíme, že sneh
sa topí, už miestami ani nie je. Už o chvíľu

uvidíme v záhradkách krásne snežienky,
ktoré sú biele ako sneh a rastú v malých
krúžkoch. Ich kvietky sa týčia k nebu. Vo
februári, keď sa ochladí, môžu niektoré
lesné vtáky, ktoré sú slabé, zamrznúť, ale našťastie, u nás to nehrozí, pretože
vonku sa otepľuje. V lesoch, kde môže byť veľa snehu, si môžu zvieratá, ako napr.
srna poraniť svoje kopýtka na tvrdom ľade, keď hľadajú potravu. V polovici
februára sa prebúdzajú rastliny, ktoré si zásobné látky uložili do svojich cibuliek.
Koncom februára môžeme uvidieť motýľa, ktorý sa volá marcovka brezová. Zadné
krídla majú pomarančovo-oranžové, zatiaľ čo predné sú sfarbené nenápadnou
farbou. Keď sa koncom februára oteplí, môžeme na okrajoch lesov alebo na
rúbaniskách uvidieť babôčky pávooké. Patria medzi najkrajšie denné motýle.
Majú krásne pestré farby, na krídlach majú farebné oká ako páv. V prírode sa
môže objaviť aj lienka sedembodková. V zime nám spieva náš zimný vták vodnár
obyčajný.
Pavla Polóniová, 7.trieda

Jedličková slávnosť

Dňa 22.12.2016 sa na našej škole konala už tradične každoročná Jedličková
slávnosť, ktorá sa mne osobne veľmi páčila. Mali sme možnosť vidieť rôzne
vystúpenia našich žiakov od tých najmladších až po najstarších. Jednotlivé triedy
nás takto pobavili:
 Deviataci-dve slovenské komičky CUKY a LUKY v podaní Eriky Králikovej
a Natálky Kulfasovej
 Ôsmaci – chlapci potešili pesničkou od Lojza Učiteľka chémie a dievčatá
vianočnou piesňou
 Siedmaci- síce nám naše vystúpenie nevyšlo podľa plánov, ale aspoň sme
vás pobavili
 Šiestaci – v pekných
kostýmoch zarecitovali
vianočn é vinše
 Piataci –nám zaspievali,
ale zároveň aj pobavili
pesničkou v ich podaní
 Štvrtáci- nás pobavili
repovou pesničkou
 Tretiaci- nám objasnili
susedné štáty Slovenska
 Druháci - zahrali
divadielko Neposlušné kozliatka
 Prváci – všetkým zaspievali a zatancovali včielkovým programom
Žiadne vystúpenie sme nezanedbali, ale ohodnotili veľkým potleskom. Dúfam, že
sa takto stretneme aj budúci školský rok.
Vypracoval: Jakub Wittmann, 7. ročník

Po Jedličkovej slávnosti p. učiteľka Stachová vyhodnotila zber papiera.
Spolu sme vyzbierali 4169 kg starého papiera. Najusilovnejšia zberačka bola
Terézia Políčeková zo 7. ročníka, ktorá vyzbierala 1044 kg, druhé miesto získala
Nelka Golianová z 2. ročníka za 520 kg a 3. miesto Patrik Špilák zo 4. ročníka za
519 kg starého papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.
Podobne p. u. Slosárová vyhodnotila Týždeň boja proti drogám, do ktorého
sme sa aktívne zapojili od 16. 11. - 22. 11. 2016. Do vyučovania sme zaradili
telovýchovné chvíľky, prestávky sme strávili na školskom dvore, na všetkých
predmetoch rezonovala téma – Miluj svoje múdre telo, nenič si ho. V každej
triede vznikli nové nástenky. Bolo ťažké rozhodnúť o víťaznej triede, tak všetky
boli odmenené zdravými pomarančmi.
Na záver p. u.
Kružliaková
vyhodnotila vianočnú
výzdobu v triedach.
Bolo náročné
rozhodnúť, pretože
vo všetkých triedach
bolo cítiť a vidieť
prichádzajúce
vianočné sviatky.
Najviac bodov však
pri konečnom
sčítavaní získali žiaci
3. ročníka, na 2.
mieste boli žiaci 8.
ročníka, na 3. mieste
sa umiestnili druháci
a cenu poroty získali
deviataci.
mk

Matej Mazúch,
ročník

4.

OSEMSMEROVKA od Nelky Šajbanovej

BIELA, ČIERNA,
MODRÁ, , UČEBNICA, RYBA, LÚČ, RANA, MAČKA, ZDRAVIE, TEODOR, NORA,
MAREK, VINCENT, LUCIA, EMA, EMA, EMA, SIMONA, DENIS, LUKÁŠ,
KRUŽIDLO, NELA, LÚKA, OS, ČIE, KAM, ŠLO
VÝSLEDOK: Š-AS-NÝ N-VÝ R-K

Lianka Zacharová, 4. ročník

Samko Pitoňák, 3. ročník

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 30. januára sme zorganizovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v
prednese poézie a prózy. Táto prestížna súťažná prehliadka v umeleckom
prednese výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v
oblasti umeleckého slova. V peknom prostredí upravenej triedy sme v podaní
našich malých či väčších recitátorov počúvali úryvky z humorných či vážnejších
poviedok alebo výber poézie. Výkony žiakov hodnotila porota v zložení: Mgr.
Kutelyová, Mgr. Kružliaková a Mgr. Šlosárová. A veru, nebolo to jednoduché
rozhodovanie. Výkony našich žiakov nás potešili a príjemne prekvapili. Tu výberom
ukážky, tu prednesom.
Víťazom školského kola v školskom roku 2016/2017 blahoželáme a prajeme veľa
úspechov v ďalšom reprezentovaní školy v okresnom kole súťaže.
Výsledková listina

KATEGÓRIA MIESTO

I.

II.

III.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

POÉZIA

Lea Šávoltová, 2. roč.
Róbert Šávolt ,2. roč.

PRÓZA

Lea Lišaníková, 4. roč.
Nina Šávoltová, 2. roč.
Leonard Filkor, 2. roč.
Bianka Trstenská, 5. roč.

Petra Kvorková, 5. roč.
Nela Šajbanová, 8. roč.
Lucia Kurinská, 9. roč.
Marek Klementis, 8. roč.

Erika Králiková, 9. roč.
Terézia Klementisová, 7.
roč.

Cisárove nové šaty
Dňa 31. 1. 2017 k nám do
školy
prišlo
divadlo
CLIPPERTON, ktoré nám
zahralo rozprávku, ktorá bola
podobná rozprávke Cisárove
nové šaty. Hrali tam traja
herci, ktorých hlavnou úlohou
bolo
zabaviť
nás.
V
rozprávke sa spievalo, hralo,
ale aj vtipkovalo. Páčilo sa to
hlavne žiakom prvého stupňa,
ale zaujalo to aj žiakov druhého stupňa.
Simona Mrázová, Lucia Pinková, 8. ročník

Zem spieva
Naša RTVS začala v posledných dňoch vysielať zaujímavú folklórnu súťaž Zem
spieva. Na našu veľkú radosť sa do tejto celoslovenskej súťaže zapojila aj naša
žiačka 7.ročníka Johanka Šávoltová. Urobila radosť rodičom, starým rodičom,
našej obci, ale aj všetkým žiakom a učiteľom našej školy. Gratulujeme a prajeme
veľa úspechov v ďalšej speváckej kariére. Záznam z jej vystúpenia si môžete
pozrieť na internetovej stránke:
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11752/117018#3734

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

Svätý Valentín

bol kňaz, lekár a neskorší svätec. Skutky, vďaka ktorým si

naňho všetci zamilovaní na začiatku februára spomínajú, sa spájajú s vládou
cisára Claudia II., ktorý bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a
odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Zastával názor, že ženatý vojak
starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť. Preto
zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín tento zákaz
ignoroval a naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Jeho konanie sa donieslo
cisárovi, ktorý dal rebelujúceho kňaza uväzniť a 14. februára 269 kat mečom
ukončil jeho život.
My sme sa opýtali našich spolužiakov:
1. Kto bol sv. Valentín?
2. Oslavujete doma sv. Valentín?
3. Dáš niekomu Valentínku? Komu?
Sára Matušková: 1. Myslím si, že to bol farár.
2. Neoslavujeme doma Valentína.
3. Nedávam nikomu Valentínku.
Ema Strelníková: 1. Neviem kto to bol.
2. Áno, oslavujú.
3. Nedá nikomu Valentínku.
Miška Mrázová: 1. Áno, vie, kto to bol - bol to kňaz, lekár a svätec.
2. Oslavujú Valentín - idú do kina.
3. Valentínku dá rodine a kamarátkam.
Pavla Polóniová: 1. Vie, kto to bol.
2. Neoslavujú Valentín.
3. Dáva Valentínku.
Johanka Šávoltová: 1. Bol to kňaz.
2. Neoslavujú Valentín.
3. Nedáva Valentínku.
Norika Škutová: 1. Vie, kto to bol, ale nie presne, počula o ňom.
2. Oslavujú Valentín.
3. Nechce dať nikomu Valentínku.
Nela Šajbanová: 1. Vie, kto to bol, ale veľa toho o ňom nevie.
2. Nie, neoslavujú.
3. Nie, nedáva Valentínku.
Lukáš Magna: 1. Nie, nevie kto to bol.
2. Nie, neoslavujú.
3. Nedáva Valentínku.
Vincent Lišaník: 1. Nevie, kto to bol.
2. Neoslavujú Valentín.
3. Nedáva Valentínku.
S.Mrázová, L.Pinková, 8. roč.

