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Sviatok svätého Jozefa
Lucka Triščíková
Na sviatok sv. Jozefa sme zo školy išli na svätú omšu do kostola. Ja, Alexandra a Katka sme išli spievať
hore na chór. Každý nám po omši hovoril, že sme spievali pekne. Keď sme nespievali, sadli sme si na deku.
Dala nám ju pani učiteľka. Nanešťastie sme nepočuli, o čom bola omša. Spolužiačky a spolužiaci nám to
spolu s pani učiteľkou v triede povedali. Po omši sme si v triede vyhodnotili naše pravidlá. Prvý stupeň
našej školy išiel do kina, ktoré je v Sabinove. Keď sme prišli, sadli sme si a dlho čakali, kedy sa kino
konečne začne. Rozprávka sa volala Chrobáčikovia. Bola o tom, ako sa k sebe máme správať. Rozprávka
bola kreslená a nerozprávalo sa v nej. Mne sa však páčila. Na začiatku sa lienky učili lietať. Všelijako ich
pretáčalo. Boli ako malé vrtuľky. Nasmiali sme sa na nich. Malá lienka sa však stratila. Plakala. Chudinka,
nemohla lietať. Muchy ju chytali a ona spadla rovno do jamy. Zlomila si krídelko. Čierne mravce prichýlili
lienku. Červené mravce boli zlé. Chystali sa napadnúť čierne. Čierne ale mali plán. Nevyšiel im. Lienka však
bola statočná a vyhrala súboj so žabou. Zobrala pavúkovi zápalky a doniesla ich k mravenisku.
Na konci rozprávky lienke krídelko dorástlo. V rozprávke boli aj krásne zábery na svet, ako napríklad
hory, západ slnka a pod. Bola to trochu smiešna, trochu smutná rozprávka, ale aspoň z polovice veselá.
Avšak z najväčšej časti bola krásna. V škole sme sa o nej ešte porozprávali. Nakoniec sme išli na obed.
Bol vynikajúci.
Mirko Pekár
Dňa 19.3. bol sviatok sv. Jozefa a my sme išli do kostola. Dozvedel som sa, že Jozef mal päť vlastností.
A to: bol prísny, priateľský, pracovitý, pobožný a bol príkladom. V kostole mi bolo veľmi dlho, ale nenudil
som sa. Po kostole sme išli do kina na rozprávku, ktorá sa volala Chobáčikovia. Bola tam aj lienka, ktorá
pomáhala mravcom a oni zasa jej. Mravce a lienka boli priatelia a správali sa ako sv. Jozef.
Bol to veľmi pekný deň.

SÚŤAŽ ČASOPISU PRIMAŠKOLÁK
Víťazmi predchádzajúceho čísla časopisu sú:
Anna Štofániková z 2. B a Matúš Jurica z 2. A.
Ceny si môžete vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov.
V tomto čísle nenájdete žiadnu súťaž, pretože sa blížia prázdniny –
dni plné zábavy a oddychu. Tak si ich poriadne užite a oddychujte!

Deň Zeme

Lucia Triščíková

Aj v tomto roku – 22. apríla – sa nezabudlo na Deň Zeme. Chceli sme
Zemi dať darček. Preto sa naša škola rozhodla, že pôjdeme zbierať
odpadky na Šanec. Po tretej hodine sme sa obliekli a išlo sa. Keď sme
prišli na Šanec, pani družinárka nám rozdala rukavice a začali sme
zbierať odpad. Na niektorých miestach veľa odpadu nebolo, ale inde
bolo hotové smetisko. Našli sme fľaše, krabičky od džúsov, vreckovky,
balíčky od vreckoviek, žuvačiek, noviny a iný odpad. Dávali sme ho do vreca, ktoré držala pani družinárka.
Mali sme aj prestávku. Hore na kopci nám pani družinárka rozdelila čokoládu. Nechceli sme sa jej
dotknúť. Skoro nám všetko popadalo. Bola to zábava. Rukavice sme dali do vreca. Mali sme strašne
spotené ruky. Cestou dole sme si my, dievčatá, spievali pesničky. Bol to pekný výlet spojený s užitočnou
prácou.

Deň učiteľov
Nikolka Kalabová
V tento sviatočný deň sa pekne usmievalo slniečko. Naša skupinka si
na prvej hodine vyskúšala, aké je to byť učiteľom. Najzaujímavejší
učiteľ bol Mirko. Nepovedal nám, či si máme sadnúť, ľahnúť, alebo sa
postaviť. Siedmaci, ako každý rok, učili mladších spolužiakov. Našu
triedu učili matematiku. Museli sme mať aj menovky. Čítanie nás učili spolužiačky Lucka
a Alexandra. Byť učiteľom nie je ľahké, ale ani ťažké.
1.A
Dominik bol výborný učiteľ. Napísal nám na tabuľu písaným písmom vetu a my sme to
odpísali. Písal ale škaredo. Ale aj tak bol dobrý učiteľ. Bol milý, pekne čítal a veľmi nás
potešil. Dal nám málo úloh.

Deň mlieka

Naty Bujňáková

Počas hodín každá trieda bola variť puding alebo robila iné
mliečne výrobky, napr. mliečny koktail, nátierky... Na štvrtej
hodine sme sa stretli v jedálni, kde sme robili test o mlieku.
Boli v ňom jednoduché otázky, preto sme sa všetci smiali.
Do tried sme potom dostali pochúťky, ktoré sme vytvorili.

Vypni telku, zapni seba!

Mgr. Mária Kolárčiková

Týždeň od 25.5. – 31.5. bol v našej farnosti trochu špeciálny. Snažili sme sa byť mierni – v sledovaní
televízie, v hrách na PC, tablete, mobile, v obliekaní – a pokúsili sme sa využiť náš voľný čas aktívne.
Každý deň popoludní bol v priestoroch SZŠ pripravený program pre všetky deti, ktoré si povedali,
že na týždeň nechajú elektroniku zapadnúť prachom.
Z klobúka sme vyťahovali tajomné správy. Zavítala k nám Socha slobody aj Mona Líza, vyrábali sme si
hračky, riešili kvízy, súťažili, tancovali, niečo sme sa naučili a prežili sme oveľa viac zábavy ako
pri sledovaní televízie.
Posolstvo tohto týždňa chceme odovzdať aj ďalej. Odložme techniku, venujme sa ľuďom okolo, žime
miernejšie a využívajme svoj čas užitočnejšie! Všetkým, ktorí sa zapojili, patrí klobúk dole! Ďakujeme aj
rodičom, ktorí k nám priviedli deti a spolu s nami tento týždeň televíziu nepozerali.

Výlet v Bublinke

žiaci 1.A a 1.B

Na výlete sme boli v Bublinke. Objednali sme si pizzu. Autobusom sme išli do mini Zoo. Videli sme morčatá,
koníky, kozičky, hady, rybky a vtáčiky. Veľa sme ale cestovali.

Víly a škriatkovia

vytvorili žiaci 1.A

Boli raz škriatkovia. Radovali sa, že sa narodila nová víla. Dali jej meno Amálka. Mala blonďavé vlásky,
nežný hlások, modré očká, košieľku a farebné krídla. Jedného dňa v ich zámku nastala tma. Amálka sa
potichu obliekla a odletela hľadať pomoc. Letela k potôčiku. Stretla tam škriatka Olivera. Skamarátili sa.
Poradil jej, aby sa napila čarovnej vody. Napila sa a jej krídla zrazu svietili.
Chcela sa vrátiť domov, ale uvidel ju orol. Chcel ju odniesť. Škriatok Oliver začal do orla hádzať cukríky.
Rýchlo vílu ukryl do úkrytu v strome a čakali, kým odletí. Urobil jej bylinkový čaj.
Spolu išli nabrať čarovnú vodu a vrátili sa do kráľovstva. Dali sa napiť všetkým vílam a škriatkom
a odvtedy už mali svetlo stále so sebou.

Deň rodiny

Alexandra Makarová

V sobotu ráno sme išli s tatíkom na školskú akciu: Deň rodiny. Táto akcia bola na ranči v Rožkovanoch. Mamka
nebola preto, lebo ostala s chorým Tomáškom doma. Boli tam tieto stanovištia: hádanie mesta na mape Slovenska,
skákanie vo vreci, chôdza s ping-pongovou loptičkou a raketou po vyznačenej trase, hádzanie loptičiek do koša,
ktorý rodičia držali, chôdza s chodúľmi cez vyznačený úsek, prechod cez laserovú miestnosť, jazda zručnosti
s fúrikom okolo kuželiek, žraločia zátoka, v ktorej sme mali vylúštiť hádanku. Bolo to super! Za splnené úlohy sme
dostávali farebné časti nakresleného obrázka. Za odmenu sme dostali balíček s cukríkmi, keksíkom, lízankou
a balónom. Po súťažiach priviedli koňa Leona. Uvarený guláš bol veľmi dobrý. Neskôr sa hral futbal. Tatík sa celý
čas hral s bratom Dávidom. Po súťažiach mi bolo veľmi super, hoci som bola unavená.

Škola v prírode

Slavka Triščíková,
na otázky sa pýtali aj L. Džubáková a D. Čekanová

V nedeľu nasadlo 45 žiakov našej školy do autobusu. Cestovali sme do školy v prírode, ktorá bola v Juskovej
Voli. Hneď v prvý deň sme sa rozdelili do 4 skupín, ktoré mali súťažiť na olympijských hrách. Každá skupina
si vytvorila svoju vymyslenú krajinu – Lentilkovo, Zázračno, Športová republika, Melónia.
Všetci vieme, že každá krajina má svoju hymnu, svoju vlajku, svoj dres a svoj pokrik. To sme si tiež
vymysleli. Počas nasledujúcich dní sme sa po raňajkách učili, po obede sme mali nejaký čas voľno, a potom
sme mali súťaže. V pondelok sme mali športové súťaže. V utorok to boli logické úlohy a v stredu boli opäť
športové súťaže. V utorok/stredu nás prišli o 24:00 hod. zobudiť a začala sa nám nočná hra. Počas nočnej
hry sme mali splniť určité úlohy: mali sme nájsť olympijské kruhy, potom aj olympijský oheň. Celá škola
v prírode bola úžasná a určite sa všetkým veľmi páčila :D
1. Ako sa ti tu páči?
Nikolka, 3.B: Dobre.
Dávid, 4.B: Dobre.
Mgr. Mária Jenčová: Veľmi dobre.
2. Čo sa ti páči na ubytovni?
Marek, 4.B: Že mi nikto nerozkazuje,
a že sa môžeme porozprávať.
Vaneska, 3.A: Páči sa mi všetko.
Kika, 4.A: Páči sa mi, že máme veľkú izbu.
3. Čo sa ti páči na krajinách, ktoré sme vymysleli?
Vilo, 5.A: Páči sa mi, že každá krajina má svoju
originalitu a je niečím výnimočná.
4. Aký názov by si dal svojej krajine?
Janík 4.A: Futbalovo.
Sebo, 5.A: Koňarovo.
Rišo, 5.A: Bogančovo.

Zo školských lavíc

Ako sa volal významný staroveký rečník? Planktón.
(Platón)
Škrečok je hladovec! (hlodavec)
Kto
príde
odpovedať?
Ja
som bol – pred rokom-dvomi.
Ktoré zviera vyletelo prvé do vesmíru? Dinosaurus.
Čo je rým? Zhoda náhod.
Sila je fyzika výnimočná! (fyzikálna veličina)
Ako skloňujeme slovo Zeus? Najprv je Zeus,
potom ide Dius. (od Dia)
Časopis pripravili: Všetci uvedení prispievatelia a p. uč. Mgr. J. Ondášová.

