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Deň mlieka

Majo Dudič, Cilka Karabinošová

21. mája sme v škole mali Deň mlieka. Každá trieda mala za úlohu vyrobiť jedlo alebo nápoj z mlieka
a mliečnych výrobkov. Na prvej hodine si každá trieda všetko pripravila a cez veľkú prestávku predstavila
v jedálni svoje výtvory. Po prestávke naši žiaci 9. ročníka rozdelili na tanier jedlá a nápoje do každej triedy.
Mohli sme ochutnať koláče, nátierky, kokteily i kakao. Nakoniec sa všetko spapalo a neporiadok deviataci upratali.

Súťaž SABI
Aj v tomto roku sme sa zapojili do súťaže SABI. A oplatilo sa. Nielenže sme boli úspešní v zbere, ale získali sme aj
absolútne víťazstvo v kategórii Najdlhší SABI HAD (náš had mal 1055 m) a vyhrali sme aj 3. miesto v kategórii Výtvor
z výrobkov SABI. Tento úspech je dôkazom toho, že nie je dôležité, koľko veľa nás je, ale to, ako sa dokážeme
spojiť, obetovať svoj čas a spolupracovať.

SÚŤAŽ ČASOPISU PRIMAŠKOLÁK
V predchádzajúcom čísle ste sa mohli zapojiť do kvízu z angličtiny. Tí z vás, ktorí nelenili, si znalosti
mohli preveriť, a keď ste úlohy vhodili do našej krabice, možno sa nájdete medzi víťazmi:
Kajko Korínek (2.A), Sophie Lazorová (1.A), Šimon Poševka (2.A), Matúš Jurica (1.A).
V tomto čísle sme pre vás pripravili úlohy a tajničky, ktoré si môžete riešiť počas dlhých
prázdninových dní. Prajeme vám veľa zábavy.

Prajeme vám krásne prázdniny!

Slavka Triščíková, Maja Konečná

Deň rodiny

Ako každý rok, aj tentokrát naša škola usporiadala oslavu tohto dňa.
24.5.2014 sme sa stretli na Gazdovskom dvore v Rožkovanoch. Počas toho, ako
všetci prichádzali, sa tí, čo tam už boli, zabávali, ako chceli. Potom sa to začalo.
Učiteľky a deviatačky mali rôzne stanovištia, na ktorých rodiny plnili úlohy. Za splnenie
úloh dostali lupienky, ktoré si lepili na kolieska. Tie spolu vytvorili kvietok. Kto mal všetky
lupienky, dostal ako odmenu guláš. Keď sa všetci najedli, uvideli na lúke kone. Ihneď sa k nim
všetci vrhli. Každý kto chcel, mohol sa povoziť. Niektorí to vyskúšali aj viackrát. Keď kone
odišli, chlapcom a ich rodičom začal futbalový turnaj. Po turnaji sa všetci zabávali po svojom.
Postupne sa začali všetci rozchádzať. Už sa tešíme na stretnutie o rok.

Cestovanie v čase

Ján Straka, Sebastián Pribol

V pondelok 2. 6. 2014 sme prišli do Juskovej Vole. Ubytovali sme sa v ubytovni Bárka. A začala naša škola v prírode.
Rozdelili sme sa na päť skupín: Madagaskar, Klokanov, Mimónov, Eskimákov a Čoklíkov. Dostali sme kartičky, ktoré
slúžili ako preukaz a keď
sa nám podarilo splniť
nejaké úlohy, nalepovali
nám na ne schopnosti.
Poobede sme mohli hrať
futbal alebo aj iné hry.
Večer začínali súťaže pre
skupinky. V stredu sme
mali ťažkú hru, v ktorej
chceli všetky skupinky
vyhrať. Chodili sme po
stanovištiach a spĺňali
sme úlohy. Keď píšeme
tieto slová, je práve
štvrtok a máme 1.hodinu.
Je tu super. Môžeme
hrať biliard aj kalčeto.

Nikola Urdzíková, Martina Belišová

Deň detí

Každoročne sa v júni v našej škole koná oslava všetkých detí. Keďže však bolo v tomto roku 1. júna v nedeľu,
náš Deň detí sa konal 30. 5. 2014. Program bol rozdelený na 2 časti - 1. a 2. stupeň.
Pre maličkých žiakov pripravilo divadielko občianske združenie Scéna, v ktorom hrali herci z Divadla Jonáša
Záborského. Neskôr mali učitelia pre deti pripravené súťaže za peniažky, za ktoré si mohli kúpiť rôzne sladkosti
a školské potreby v bufete. Väčší žiaci mali ísť na paintball, ale vďaka zlému počasiu sa išlo na bowling, kde boli
tiež stanovištia. Deti si to užili. V nedeľu 1. 6. 2014 sme pre všetky deti zo Sabinova mali aj my pripravené úlohy
v meste. Maličkí sa zabavili a za odmenu si kúpili popcorn alebo cukrovú vatu.

Ježko v klietke
„Táto noc v škole bola veľmi zábavná. Celkovo to bolo zaujímavé, ale najviac sa mi páčil ježko v klietke. Niečo
také by som chcel mať doma aj ja.“ Dominik Žilka
„Tohtoročná noc v škole bola zábavná, lebo skoro nikto nevedel vybrať ježka z klietky von. Mali sme večeru,
polnočné hry, spali sme v spacákoch, každý vo svojej triede na zemi.“ Saška Balčáková
„Na noci v škole bolo super najmä to, ako sme chodili po stanovištiach a vontovia na nás útočili, chceli nám vziať
sponku, ktorú sme dostali na začiatku.“ Tadeáš Lejko
„Páčilo sa mi, ako sme striehli na tých vontov a chodili po stanovištiach. A tiež sa mi páčil aj ten ježko v klietke,
pretože bolo zaujímavé ho vyberať.“ Naty Bujňáková
„Noc v škole bola veľmi zábavná. Rozdelili sme sa do skupín, chodili po Sabinove a riešili úlohy. My, chlapci,
sme išli spať až okolo piatej ráno.“ Sebi Pribol
„Táto noc v škole bola najlepšia, lebo moja skupinka s p. uč. Novickou bola super.“ Tiffany Dudičová
„Noc v škole bola podľa mňa najlepšia, lebo nás naháňali vontovia, čo bolo super. Ale super bolo aj v noci, keď
sme žúrovali.“ Samko Tkáč

Dni otvorených dverí

V dňoch 22. a 23. mája boli v našej škole otvorené dvere pre tých, ktorí chceli nahliadnuť a zistiť, čo všetko sa
v nej deje. Návštevníci sa mohli zúčastniť vyučovania, prezrieť si priestory, spoznať, ako fungujú naše krúžky,
čo všetko dokázali deti vytvoriť. Súčasťou týchto dní bola aj verejná prezentácia ročníkových prác víťazov
triednych kôl. Pomocou tých najšikovnejších žiakov sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o svete zvierat,
rastlín, o vesmíre, zemi, autách, skautingu a veľa ďalších zaujímavostí. Žiaci si tak mohli preveriť svoje
rečnícke schopnosti, vystupovanie na verejnosti a popasovať sa s trémou.
Túto prezentáciu osviežili mladí tanečníci a speváci.

Trochu iná noc v škole

M. Konečná, D. Semančíková,
Z. Hajduková
(najkrajšie na svete dievčatá)

Keďže učitelia vymýšľajú rôzne akcie pre nás, tentokrát sme my pripravili niečo pre nich. Téma nám napadla
ešte v januári na klzisku, na premyslenie sme mali času habadej. Našou témou bolo retro. Učitelia si zaspomínali
na staré časy pomocou rôznych stanovíšť. Rozpamätali sa na prísne pravidlá v škole, pionierov či známu
. pri fontáne, kde sme
hudobnú skupinu ABBA. Na konci celého programu sme sa stretli spoločne s učiteľmi vonku
spievali pesničky. Najväčším hitom bola Lady Karneval. Potom sa väčšina učiteľov pobrala domov.

Časopis pripravili: žiaci 9.A, 6.A a p. uč. J. Ondášová počas školy v prírode.

