M

ilí spolužiaci,
nedávno sme sa Vám prihovárali na konci školského roka a už tu zrazu
máme Vianoce. Tieto sviatky patria k jedným z najkrajších chvíľ v roku.

Symbolizujú ich aj krásne vianočné koledy, ktoré nám sviatočné dni obohacujú krásnymi melódiami a textami. Aj vianočné koledy majú svoju bohatú históriu.
Predpokladá sa, že koledy ako oslavné piesne majú pôvod už v Rímskej ríši - oslavách
nového roka – calendae. U starých Slovanov sa zväčša chápali ako ľudové piesne
spievané pri príležitosti veľkých cirkevných sviatkov.
Medzi najznámejšie patrí aj svetová koleda Tichá noc, svätá noc. Je preložená do 300
jazykov a nárečí. Jej história je zaujímavá, pretože vznikla celkom náhodne v r.1818. V
kostole sv. Mikuláša v rakúskom mestečku Oberndorf myši prehrýzli mechy organu.
Kaplán Joseph Mohr to zistil 23. decembra. Preto vymyslel slávnostnú pieseň, ktorá
by mohla situáciu zachrániť, pretože by sa spievala bez hudobného sprievodu. Napísal
text, ale hudbu napísať nevedel. V neďalekej obci mal však dobrého priateľa – učiteľa
a organistu Franza Grubera. Gruber zložil k textu hudbu a pieseň zaznela prvýkrát 24.
decembra 1818 v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe. Táto koleda sa neskôr stala
svetovou. Dodnes sa spieva počas Vianoc v domácnostiach a v kostoloch.

Prajeme Vám príjemné prežitie týchto vianočných sviatkov v kruhu najbližších, užite
si domácu pohodu a na záver – nezabudnite si aj Vy obohatiť čaro Vianoc koledami.
Miroslav Cingeľ
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NAŠ DOBRÝ KAMARAT MIKULAŠ
Autor: Oliver Tomko

Foto: Ľubomír Kuča

Aj tento rok do našej krásnej školy zavítal sv. Mikuláš. Na jeho slávnostný príchod čakali nielen
malí prváčikovia, ale aj starší žiaci a učitelia. Všetci sme boli nadšení, keď konečne „pricválal“ na krásnej
hnedej kobyle. Sprevádzali ho anjeli, Snehulienka a nezbedný čertík, ktorého sa niektorí aj trochu báli.
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UŽ ŠME PRVACI
Autor: Natalia Gašparikova

Foto: Ľubomír Kuča

Školská brána otvorená, písmenkami podoprená,
kto do nej vojde, múdrosť tam nájde, či je ona, či je on, dnes sa stane školákom.

T

ak presne takýmito slovami a hymnou
prvákov sa poslednú novembrovú stredu
rozozvučala
celá naša škola. Kým
v slávnostne vyzdobenej školskej jedálni čakali
rodičia, starí rodičia i súrodenci, do rozprávkovej
krajiny, kde vládnu leniví škriatkovia postupne
vchádzali odhodlaní prváci, pripravení vyhnať
z krajiny ničnerobenie a naopak pričarovať múdrosť
a zodpovednosť. Nielen rodičia, ale iste aj zlí škriatkovia boli prekvapení, keď namiesto malých prvákov do jedálne postupne prichádzali malí výtvarníci
zaodetí do farebných maliarskych pláštikov, knihomoli s originálmi citátmi, poukazujúcimi na význam
knihy, zdatní športovci vo futbalových dresoch
a nadaní mudrlanti na čele s planétou Zem.
Aj keď sa škriatkovia snažili našich prvákov od začiatku spochybniť, malí prváci sa nedali.
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Hneď v úvode sa trieda po triede sebavedomo
predstavili, aby dokázali, ako silno sú pripravení na
prichádzajúce výzvy škriatkov. Prváci sa nedali
zahanbiť ani pri hádankách a keď prišiel čas na
športové aktivity, bolo vidieť, že nezbední škriatkovia sú v pomykove. Po dospievaní piesne „My sme
smelí prváci“ už bolo všetko jasné. Škriatkov naši
malí prváci svojou šikovnosťou presvedčili natoľko,
že sa zmenili na milých a snaživých Hupsíkov –
šlabikárových trpaslíkov.

PAŠOVANIE PIATAKOV
Autor: Viktoriia Šelmani

Foto: Natalia Gašparikova

Každoročne sa na našej škole zachováva tradícia pasovania piatakov. Týmto pasovaním sa
piataci oficiálne stanú žiakmi druhého stupňa. Tento rok nebol výnimkou.

V

šetko sa začalo uvítaním, na ktorom
žiačky IX.D triedy našich piatakov oboznámili s programom.

Potom si predsedovia tried nasadili na
hlavy čarodejnícke klobúky v štýle Harryho Pottera
a mohlo sa začať súťažiť. Po každej súťaži boli
výhercovia odmenení sladkou odmenou. Výsledky
sa starostlivo zapisovali a najlepšia trieda 5. C
získala v závere Trojčarodejnícky pohár.
DJ Vlado svojou hudbou dodal pasovaniu
piatakov tú správnu mágiu.
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BADATEĽŠKE ŠRDCE A MOŽOG
Autor: Šofia Kapšdorferova

Foto: Ľubomír Kuča

Koncom septembra sme mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa udalosti s názvom Noc výskumníkov. Tá sa každoročne koná v nákupnom centre Optima v Košiciach.

V

edeckých atrakcií bolo tak veľa, že sme si
nestihli obzrieť všetky. Každá nás veľmi
zaujala a preto sme neváhali a snažili sa
vidieť toho čo najviac. Tí z nás, ktorí nemajú hlavu
na zložitejšie predmety a javy sa nemuseli obávať,
pretože sa pri atrakciách využíval jednoduchý jazyk,
ktorému rozumejú aj obyčajní ľudia. Noc výskumníkov nebola zameraná len na vedecké predmety, pri
ktorých sa využívajú prvky, experimenty alebo
ťažké rovnice, na svoje si prišli aj deťúrence, ktoré
obľubujú biológiu alebo dejepis. Na tejto udalosti
sme našli všetko - od príbehu poľudštenia, cez
záhadný svet dedičnosti až po zaujímavý svet magnetických kvapalín. Mňa však najviac zaujal nápis
"Čo je to histológia?". Už len samotné slovo histológia vo mne vyvoláva niečo naozaj zaujímavé. Je
to veda, ktorá sa zaoberá štúdiom mikroskopickej
štruktúry orgánov a tkanív. Ten, kto už pracoval s
mikroskopom, by mal vedieť, že ľudské telo pod

ním vyzerá zvláštne a taktiež jedinečne. Tí, ktorých
srdce patrí fyzike, sa mohli zastaviť pri stánku
s názvom "Ako vidíme molekuly".

Z nákupného centra Optima sme vyšli o
niečo múdrejší, s pocitom, že sa toho ešte veľa
musíme naučiť, aby sme rozumeli všetkým záhadám života na Zemi aj vo vesmíre.
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Žiaci 8. A pri výrobe záložiek

CITAM, CITAŠ, CITAME
Autor: Matej Krumlovšký

Foto: Gregor Bujda

Cieľom projektu Záložka do knihy spája školy bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými
základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

V

yrobili sme záložky a vymenili si ich
s partnerskou Základnou školou na Nábreží mládeže 5 v Nitre. Tá si bude o rok
pripomínať 50. výročie a je najstaršou školou na
nitrianskom sídlisku Chrenová. Jej história je rovnako ako história našej školy spojená so športom –

hlavne s atletikou a hokejom. Študoval v nej
aj olympijský víťaz z Ria 2016 Matej Tóth aj hokejoví majstri Slovenska za rok 2016. Záložky, ktoré pre
nás nitrianski žiaci vyrobili sa nám veľmi páčili nás
nitrianski žiaci vyrobili sa nám veľmi páčili a potešili
nás.

7

NAJLEPŠIE ROCNIKOVE PRACE
NADANÝCH
Autor: Marketa Ondošova

Foto: Šofia Biloveška

Prezentácie najlepších ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov sa uskutočnila vo výstavnej sieni Poľsko – slovenského domu.

S

o svojimi prezentáciami vystúpili žiaci
troch tried intelektovo nadaných žiakov,
ktorí majú tvorbu ročníkových prác v
učebnom pláne.

Možno ste nevedeli, že na konci každého ročníka
za prítomnosti trojčlennej poroty a rodičov obhajujeme práce, na ktorých sme celý rok pracovali a
ktoré musia spĺňať veľmi prísne kritériá.
Koho sme videli medzi najlepšími a aké témy najlepší spracovali?



Vladislav Slosarčík osvetlil Vesmírne

Prezentácie boli úžasné a bolo vidieť, že
si na nich žiaci dali záležať. Dozvedela som informácie, ktoré som doteraz nepoznala, napr. že
v centrále „Google Slovensko“ je interiér zariadený
podľa významných slovenských osobností. Miestnosti pomenovali napr. podľa Juraja Jánošíka,
Milana Rastislava Štefánika ...
Veľmi zaujímavou informáciou pre mňa
bolo, že existuje ruksak, ktorý sníma turistické
cestičky na horách. Taktiež ma prekvapila povera ,, Keď zložíš 1 000 origami žeriavov (vtáky), tak
sa ti splní sen´´.

cesty,



Karin Kapsdorferová ukázala Tóny ukryté
v hudobnej skrinke,



Oliver Tomko demonštroval Alternatívne
zdroje energie v doprave,



Natália Gašpariková prezentovala tému
Origami,



Gregor Bujda ozrejmil svet Google,



Sára Prokopovičová sprístupnila Svet

módy,



Radan Kollárovič priblížil prítomným
život a dielo Picassa,



Adam Humeník spracoval tému Rubikova kocka.
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ŠPLNENE OCAKAVANIA
Autor: Vladišlav Šlošarčík

Foto: Vladišlav Šlošarčík

Koniec októbra bol pre žiakov intelektovo nadaných tried špeciálny. Konalo sa totiž ich prvé sústredenie,
ktoré prebiehalo na chate Kamarát v lokalite Mníchovský Potok. Program bol pestrý, očakávania silné,
naplnenia kompletné, veď posúďte sami.

V

šetci sme sa zišli okolo ôsmej ráno
v jedálni chaty, kde sme na úvod hrali
rôzne spoločenské hry a potom začal
oficiálny program. Prvým bodom bolo rozdelenie
všetkých žiakov do rovnocenných tímov a ich pomenovanie. Boli to: Červené mozgy, Modré čučoriedky, Zelení mimozemšťania a Žlté balóny. Len čo
si vymysleli názvy, dostali prvú ozajstnú
a bodovanú úlohu, a to nakresliť tímového maskota. Červení mali za maskota kostru Karla, Modrí
Pána čučoriedku, Zelení mimozemšťana Chápadlo a Žltí Balónovú Anku. Úlohu zvládli bravúrne.
Po obede a pätnásťminútovom oddychu
sa začalo cvičné kolo logickej olympiády, v ktorom
sme potrápili naše mozgové závity. Nato sa konala
výprava po kamene a listy do blízkeho okolia. Po
návrate začali žiaci druhého stupňa pracovať na ich
stromčekoch šťastia, zatiaľ čo tí menší sa pustili do
dekorovania plechoviek od kávy. Anglický jazyk
sme využili v anglickej verzii populárnej súťaže 5
proti 5. Nasledovala večera a pobyt na izbe
s úlohou premeniť jedného obyvateľa každej izby

na mimozemšťana a pripraviť si o ňom rýmovačku
a popis. Počas prehliadky mimozemšťanov som už
pomaly rozbiehal hudbu a po skončení prehliadky
sa začala diskotéka. Tá pokračovala až do pol deviatej, kedy sme sa pobrali do spŕch a na izby. Na
izbách to však žilo ešte hodnú chvíľu, až kým nám
o desiatej pani učiteľky oznámili večierku.
Na druhý deň sme vstali a začali sa baliť.
O pol ôsmej boli raňajky a po nich sme začali riešiť
logickú olympiádu o najbystrejšieho Mnicháčika.
Po obede sa už finišovalo s balením a boli vyhlásení
víťazi, ktorými sa stali Lea Milá (2. D) za prvý stupeň a Oliver Vaľko (6. A) ako reprezentant druhého
stupňa.
Na záver nášho pobytu sa nakrájala torta
upečená na túto príležitosť a všetci sme si na nej
pochutili. No to už po nás postupne chodili rodičia
a my, celí natešení, sme im hneď rozprávali svoje
zážitky a pocity. Program bol teda pestrý, kolektív
silný, jedlo dobré a pani učiteľky skvelo pripravené.
Určite si to zopakujeme aj na budúci rok.

Najmladší pri plnení „daždivej“ úlohy
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PRVE OLÝMPIADÝ
Autor: Vladišlav Šlošarčík

Foto: arčhív ŠU

Zborovňa našej školy sa stala dejiskom mojich dvoch najobľúbenejších olympiád : Olympiády v anglickom
jazyku a Olympiády zo slovenského jazyka. Aj napriek faktu, že šlo o relatívne veľa, obe olympiády sa
odohrávali v uvoľnenej a priateľskej atmosfére.

O

lympiáda v anglickom jazyku
Ako vždy, aj tento rok sa skladala
z písomnej a ústnej časti. Prvý okruh bol
vocabulary (slovná zásoba), nasledovala grammar
(gramatika) a potom bolo na rade reading with
comprehension (čítanie s porozumením). Komparáciu najlepších prerušila obedňajšia prestávka
(Našťastie. Už mi škvŕkalo v bruchu a bál som sa, že
sa mi obnažia nervy a moja hladina nervozity prerazí strechu! Mohol som dokonca SCHUDNÚŤ!). O pár
minút sme už stáli pri učebni fyziky a nedočkavo
očakávali príchod našich učiteliek/organizátoriek.
Keď prišli, odštartovali poslednú časť olympiády:
Picture story. Pre nezainteresovaných - ide o to vymyslieť príbeh podľa obrázka na papieri a potom
ho predniesť pred porotou. Na obrázku bol starší
manželský pár odpočívajúci v parku na tráve. Táto
časť bola pre mňa osobne najťažšia. Nie že by som
sa nevedel vyjadrovať, no s mojou kreativitou pod
časovým stresom to je trochu slabšie.
Tak či onak, všetci si olympiádu užili a zabavili sa.
Umiestnenie:
1A (4.—7. ročník)
1. Dárius Popík
2. Jakub Šimon Štofaník
3. Linda Hlavinkova

Olympiáda zo slovenského jazyka
Táto olympiáda je pre všetkých súťažiacich veľmi
náročná, pretože pozostáva z troch častí. Prvou je
test zo slovenského jazyka a literatúry zameraný na
čitateľskú gramotnosť a vedomosti, druhou je písomná transformácia textu a treťou časťou je ústny
prejav. Súťažiaci mohli spolu získať 55 bodov, pričom hranica 40 bodov bola potrebná, aby sa žiak
stal úspešným riešiteľom.
Umiestnenie:
1. Vladislav Slosarčík – 9. A
2. Jakub Marcin – 9. A
3. Viktória Selmani – 9. D
Úspešní riešitelia: A. Furmanová, L. Polačková, B.
Barančíková, B. Petričková, V. Vančíková, B. Tulenková, T. Tomovová, T. Kykynehzdy, A. Romanová
V novembri som sa zúčastnil okresného kola a
podarilo sa mi získať 1. miesto. Už teraz sa teším na
krajské kolo, ktoré bude 1. februára 2017
v Prešove.

PhDr. M. Vančík odovzdáva cenu za 1. miesto

1B (8.—9. ročník)
1. Vladislav Slosarčík – 9. A
2. Viktória Selmani – 9. D
3. Jakub Marcin – 9. A
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MALI, VEĽKI, NAJLEPŠI ŠPORTOVCI
Autor: Alexandra Kvartekova

Foto: Ľubomír Kuča

Naša škola je v Bardejove známa ako škola so športovým zameraním na atletiku. Môžeme sa pýšiť skvelými športovcami, ktorí nás nesklamali ani tentoraz.
Malí atléti obsadili v Košiciach 1.miesto

K

oncom novembra sme sa zúčastnili
pretekov v rámci projektu "BAVME DETI
ŠPORTOM" , do ktorého je zapojená aj
naša škola. Preteky žiakov 1. stupňa ZŠ sa konali v
Košiciach v telocvični ZŠ na Charkovského ulici.
Zúčastnených bolo 11 škôl a naši žiaci - Soňa Šimová, Božidara Macečková, Laura Ščerbatá, Lukáš
Kotlík, Peter Labanc, Marek Štec, Ján Vrabec obsadili 1. miesto.
2 tituly z majstrovstiev SR

skoku do výšky (176 cm) a v skoku do diaľky (616
cm). Bronzovú medailu získal v hode oštepom
výkonom 39,19 m. Šiesty cenný kov bronzového
lesku pridala Sarah Javorská v hode diskom a to
výkonom 28,63m.
Ani ďalší naši pretekári sa nestratili a v silnej konkurencii obsadili umiestnenia na bodovaných priečkach.
60m: E. Brehuvová - 8. miesto (8,30 - osobný rekord)
4x60m dievčatá: Brehuvová, Hersteková, Lenková,
Javorská
8. miesto (33,37)
Vrh guľou: D. Lenková - 6. miesto (10,16 m)

V septembri sa v Bratislave uskutočnili Majstrovstvá SR starších žiakov. Výprava atlétov nášho
klubu a školy získala 6 medailí (2x zlato, 2x striebro, 2x bronz). Majstrom SR pre rok 2016 sa stali R.
Voľanský na 100 m prekážok časom 13,84, ktorý
zabehol aj nový okresný rekord. Druhý titul pridal M. Vašičkanin v behu na 300 m prekážok časom 42,29. R. Voľanský štartoval v 4 disciplínach a v
každej získal cenný kov. Striebornú medailu pridal v
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Výstava mliečnych výrobkov

CO ROBIA NAŠI NAJMENŠI?
Autor: Viktoria Šelmani

Foto: Ľubomír Kuča

Naši mladší spolužiaci sú aktívni v každom smere! Šport, umenie, zábava - tieto pojmy im nie sú cudzie.
Dokazujú to rôznymi aktivitami, ktorými sa zamestnávajú v popoludňajších hodinách.
Európsky týždeň športu

O

d 12. do 16. septembra sa naša škola
zapojila do Európskeho týždňa športu,
ktorý iniciovala Európska komisia.

Vďaka týmto aktivitám bola škola po celý týždeň
nabitá pozitívnou energiou a naplnená športovým
duchom.

Prváci za výdatného vzájomného
povzbudzovania výborne reprezentovali v rôznych štafetových disciplínach svoju triedu a celú akciu uzavreli slovami: "Víťazom je každý, kto
počas tejto súťaže dodržiaval pravidlá
fair-play a navzájom sa teší z úspechu.“
Druháci Európsky týždeň športu
podporili každé ráno tancom hneď na
začiatku vyučovania.
Tretiaci si zasúťažili v „Behu zdravia“,
a štvrtáci absolvovali „Tanečný maratón“.
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Tekvicová párty

Kresli s nami zvieratko

opoludňajšia tekvicová párty znásobila
žiakom radosť zo začínajúcich sa jesenných
prázdnin. Pani učiteľky a vychovávateľky z
prvého stupňa pre svoje detičky usporiadali popoludnie plné súťaží, spevu a tanca. Spoza dverí oddelení bolo počuť smiech a dobrú náladu. Nechýbali odmeny a sladké občerstvenie.

V súvislosti so Svetovým dňom zvierat sa žiaci 2. a
3. ročníka zúčastnili výtvarnej súťaže Kresli s nami
zvieratko. Deťom sa táto súťaž páčila a desať najlepších prác bolo ocenených vecnými cenami.

Týždeň mlieka

S vetrom opreteky

Týždeň 26.9 - 30.9. bol vyhlásený na našej škole za
Týždeň mlieka. Počas celého týždňa boli v školskej
jedálni pripravované jedlá s obsahom mlieka alebo
mliečnych výrobkov. Žiaci prvého stupňa svojimi
prácami prispeli k vytvoreniu výstavy vo vestibule
školy.

Súťaž v "kolobežkovaní" s názvom S vetrom opreteky prebiehala na školskom dvore a zúčastnili sa
jej všetky oddelenia ŠKD. Všetci žiaci boli za účasť
ocenení skladkou odmenou.

P
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VODA PRE ŽIVOT- ŽIVOT PRE VODU
Autori: Uvedení v texte
Prečítajte si básne žiakov prvého stupňa, ktoré získali popredné umiestnenia v celoslovenskej súťaži.
Čo dokáže kvapka
Kde sa vzala, tam sa vzala,
kvapka ku mne prikvapkala.
Utrieť sme ju ihneď chceli,
keď sme zrazu započuli:
„Hoci som len kvapka malá,
s kamarátmi život dávam.
V tvojom brušku živín veľa,
to preto, že na svete som ja.
Dávam Ti aj pitia veľa,
som obživa kvetín, zvierat.“
Keď som ju chcel zobrať, beda,
do ruky sa chytiť nedá.
Poradil mi chrobáčik:
„Zmenila sa na mráčik!“
Pokropila polia, lúky,
oživila kvety, struky.
Myslel som, že viac jej niet,
no červík mi vysvetlil hneď:
„ Býva so mnou, býva tu,
priamo v tvojom jabĺčku.
V šťave je tá kvapôčka,
čo putuje do bruška.“
Veď kvapka je kúzelník,
nepremení sa tak nik.
Ako som sa zarozmýšľal,
hovorím si, je mi zima.
Z okna mi už kvapka kýva,
v cencúli sa ona skrýva.
S úsmevom sa na mňa díva,
rada by sa rozlúčila.
„Hoci som ja kvapka malá,
do mora by som sa rada vliala,
Pomôžem tam rybkám malým,
do života by vplávali.“

nepremení sa tak nik.
V každom šate život dáva,
našej Zemi napomáha...
Ďakujem Ti kvapka milá,
za to, čo si ma naučila.
Jakubko Tribus 2. D
Ako voda zachránila život
Bol raz jeden chlapec. Volal sa Peťko. Nemal rád
vodu. V škole nič nepil. Jedol iba samé sladké
a suché jedlé. Tie sa predsa musia zapíjať! A tak
mal sucho v krku. No on nedbal. Ako keby sa nechumelilo.
Jedného dňa mu prišlo zle. Mal teplotu. Pani učiteľka zavolala jeho mamke, aby si ho vyzdvihla. Mamka sa Peťka pýta: „ Určite si nevypil ani kvapku
vody. Inak by ti neprišlo zle!“ „Ach, keď ja vodu tak
nemám rád.“ „Aspoň ochutnaj!“ povedala mamka.
Peťko sa napokon z fľaše plnej čistej vody napil.
Zrazu zistil, že voda je neskutočne chutná. Pil, pil,
až vypil celú fľašu.
„No, vidíš? Chutí, Peťko?“ „Áno, mami, chutí, je
naozaj vynikajúca. Nechápem, ako som si mohol
myslieť, že čistá voda je nechutná“.
Od tých čias si Peťko odnášal zo školy prázdnu
fľašu. Vypil všetku vodu až vo fľaši neostala ani
kvapka.
Odvtedy bol Peťko stále zdravý.
Lea Milá, 2. D
Voda pre Zuzičku
Voda, čistá vodička,
Napije sa Zuzička.
Vodička je veľmi zdravá,
Preto pekne rastie tráva.
Zuzana Poláková, 1. C

...veď kvapka je kúzelník,
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BALADÝ-NEBALADÝ
Autor: Matej Krumlovšký
Takto dopadla tvorba balád v 6.A.
Nuž, posúďte sami...

B
Mních

ol raz pán, bol raz mních,
v kostiach už cítil pich.

Vedel, že o chvíľu príde jeho čas,
no neskrátil kvôli tomu svoj pas.
Vydal sa na cesty ďaleké,
aby sa vyhol jame hlbokej.
Nechcel sa smrti pozerať do očí,
aby bol ďaleko, keď ju hneď zočí.
Prekrásny meč si ukovať chcel,
ale smrť mu po nociach hovorila „nie!“
Práve vtedy, keď pri ohníku bdel,
bojovať so smrťou chcel, chcel no nevedel.
Vrátil sa do svojej vlasti späť
a povedal smrti „preč ísť!“
Žil si svoj život ďalej ako mních
a v kostiach už necítil pich.
V kláštore s bratmi slúžil Bohu
a nebojí sa už temného hrobu.
Naďalej službu robil, no nie tak dobre ako vtedy,
starý už bol a bledý.
Kat mu za jeho službu zoťal hlavu
a jeho dušička vletela do hrobu.
Oliver Tomko

Orol
Vyletel orol,
Pršalo zmokol,
prechladol - zdochol.
Oliver Vaľko
Poľovník a dievčina
Išiel poľovník po hore,
zrazu zostal v pozore.
Neďaleko počul krik,
znelo to ako bolestný výkrik.
Už aj bežal k miestu činu,
uvidel tam v bolestiach dievčinu.
Počul neďaleko šumot v kríkoch
a zostala už len ozvena po dvoch výkrikoch.
Aneta Mihalčinová
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POVEDALI PRED OŠMIMI ROKMI
Autor: Šona Riznarova, Diana Jurčišinova

Fotomontaz: Šamuel Šokol

V budúcom roku naša škole oslávi krásne 40. narodeniny. Takéto veľké jubileum si zaslúži aj čas na spomienky, ktoré budeme uvádzať v rubrike Spomíname.
Mária Onuščáková: Bola hráčkou Slávie ODPaM Bardejov - basketbal, rada cestuje, má psa Drobca
a pomaly sa zberá do dôchodku. Má rada smiech, svoje deti
a svoje auto. Nemá rada ľudskú drzosť, bitkárov a špagety.

Z

oran Kollárovič: Chodil na vojenskú školu, vie po
maďarsky. Má rád rodinu, šport a prázdniny. Nemá
rád školský rok, hlúposť a teplé pivo.

Anna Varcholová: Rada pečie a skúša nové jedlá, pritom počúva hudbu a potom „výsledok“ degustuje. Od minulého roku je
aj ona žiačkou/študentkou informatiky a musí si robiť domáce
úlohy. Má rada prírodu/turistiku, humor, dobrú knihu a dobrý
film. Nemá rada klamstvo, hlúposť a politiku.
Viera Packová: Skladá puzzle a maľuje obrázky. Má rada veselých ľudí, prírodu a deti. Nemá rada mäso, aroganciu a faloš.
Mária Ovšonková: Do 18 rokov nosila okuliare. Má rada knihy,
voľné hodiny, obedy v školskej jedálni a dobrú zábavu. Nemá
rada rezance s makom, hlúposť a ohováranie.
Sergej Kravec: Má 3 zoskoky padákom z výšky 800 m. Má rád
dobrých ľudí, šport a rodinu. Nemá rád ľudskú hlúposť, závisť
a špenátovú polievku.
Jana Varholová: Má rada život so všetkým, čo jej prinesie do
cesty. Rada leňoší pri mori a je pedant. Má rada špenát, dobrú
knihu a úprimnosť. Nemá rada pokrytectvo, mastné mäso a chladný upršaný deň.
Beáta Skreptáčová: Nikdy nechcela byť učiteľkou. Má rada leto, prírodu a Vianoce. Nemá rada neporiadok, faloš a lenivosť.
Dana Skalová: Od detstva túžila byť právničkou. Má rada filmy, hudbu a veľa peňazí. Nemá rada lož,
ankety, politiku a nikdy nemala rada telesnú.
Ján Mika: Má dojem, že o ňom vieme viac než on sám. Má rad prácu s deťmi, cestovanie a úprimnosť.
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Redaktorka Saška a Simonka s prvákmi

PRVACIKOVIA ODPOVEDALI
Autor: Šimona Kurimška, Alexandra Kvartekova

Foto: Matej Krumlovšký

Našim malým spolužiakom, prváčikom, sme položili pár ťažkých otázok. Ponúkame vám teraz ich zaujímavé a často aj veľmi „logické“ odpovede.

P

rečo je sneh biely?
- Lebo je v ňom zimná voda
Prečo voda vrie?
– Lebo varíme obed. Lebo idú vlny.
Čo udrží lietadlo vo vzduchu?
– Lebo nevyskočíš.
Prečo je koleso okrúhle?
– Lebo má tvar.
Koľko rokov trvala 50-ročná vojna?
– 11 dní. 8 týždňov.
Čo je to internet?
– Na tom sa pozerá. Môj počítač.
Prečo sa astronauti vo vesmíre vznášajú?
– Raketa. Lebo tam nie je kyslík a to vyrába jeden
taký stroj.
Prečo hodiny idú v smere hodinových ručičiek?
– Aby sme vedeli, koľko je hodín.
Čo je to Unesco?
– To je taká hra. Je to mesto.

Ako sa povie žene, ktorej zomrel manžel?
– Žena bez manžela. Sirota.
Kto to bol Neil Armstrong?
– Zuzkin manžel (smiech- haha). Američan.
Kto je to dirigent?
– Ten čo učí matematiku. Učiteľ slovenčiny.
Čo sú to fašiangy?
– „Fašiangy, Turíce...“ ; Kožuch
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NIKTO NIE JE DOKONALÝ
Autor: Šofia Biloveška , Dominika Paľuvova

K

eďže štvrtáci už na budúci rok pôjdu na
2. stupeň, dovolili sme si im položiť pár
otázok, aby sme zistili rozsah ich vedomostí navyše. Vybrali sme tie najlepšie :
Kto je novozvoleným prezidentom USA ?
- Trump...... Kačka!
Prečo u nás žijú ľudia s bielou pleťou
a v Afrike s čiernou ?
- Lebo sme osvietení !
Koľko dní trvá priestupný rok ?
- ??? To čo je ???
- 334.
Čo vynašiel Albert Einstein?
- Hahahahaha...
- Elektrinu.
Koľko kilogramov je 700 gramov ?
- 10? Alebo 7? Ja fakt neviem .
Čo znamená, ak niekomu povieme, že kúpil
mačku vo vreci ?
- Že ju vlastne ani nekúpil.
- Porekadlo!
- Niečo kúpil, no ani sám nevie
o tom, že to kúpil.
Koľká v poradí od slnka je planéta Pluto ?
- Desiata!!!
- Deviata!!!

Akí ste rýchli?
Keď nájdeš hlavu muža na obrázku do 3 minút,
pracuje tvoj mozog rýchlejšie ako u normálnych
ľudí.
Keď hlavu muža nájdeš do minúty, tak máš
mozog každého normálneho človeka.
Keď hlavu nájdeš medzi 1. a 3. minútou,
máš pomalé reakcie a musíš jesť viac proteínov.
Keď ju nájdeš až po 3 minútach,
tvoj mozog je katastrofa!
PS: Tá hlava tam naozaj je!
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VITAŽOM JE 1.C
Autor: Vladišlav Šlošarčík
Jesenný zber papiera naštartoval hlavne žiakov prvého stupňa, čo nie je žiadnou novinkou.
Na druhom stupni zachránili skóre piatacké triedy.

Vyhodnotenie zberu papiera - triedy

Trieda

množstvo (kg)

Trieda

množstvo (kg)

1.C

2256,9

5.E

1450,2

3.C

2009,7

5.D

668,1

2.A

1395,2

5.C

655,1

Vyhodnotenie zberu papiera - jednotlivci
Priezvisko a meno
1.
Hríbik Tomáš
2. Kelemenová Vivien
3. Bubeníková Lenka
4. Bubeníková Natália
5. Vojteková Sabína
6.
Lešková Daniela
7.
Philippi Oliver
8.
Sabol Peter
9.
Hudák Leo
10.
Biath Filip
11. Terjeková Zuzana
12.
Tomko Oliver
13.
Jendrej Alex
14.
Karol Tomáš
15. Boďová Rebeka

Trieda

množstvo (kg)

1.C
2.A
1.C
5.E
1.A
3.C
3.C
9.D
5.C
5.D
1.A
6.A
2.C
8.C
4.D

787,9
786,6
576,8
576,5
425,1
350
323,8
310,9
286,1
270
259,6
250,1
248
239,8
239
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ŠKOLŠKÝ PARLAMENT
Autor: Anna Hankovška

Foto: Arčhív

Ste zvedaví, čo pre vás plánuje školský parlament tento rok? Tak to ste na správnej strane!

D

ecember: Vianočné športové turnaje
Február: Ples pre 8.-9. ročník
Diskotéka pre 5.-7. ročník
Valentínska pošta

Marec: Veľkonočné športové turnaje
Apríl: Športový deň Rodičia a deti
Máj: Futbalový turnaj
Jún: Turnaj v plážovom volejbale
Farebné mesiace a súťaž o najkrajšiu triedu budú
pokračovať počas celého roka.

Milí ôsmaci a deviataci!
Srdečne Vás pozývame na 3. školský ples.
Kedy?: 27. január 2017
Kde?: školská jedáleň našej školy
O ktorej?: 17:00 hod.
Slušne sa oblečte, vezmite so sebou dobrú náladu
a príďte sa zabaviť!
Cena lístka je 3,70 eur – v cene je večera, nápoje,
zákusok a 1 tombolový lístok.
Lístky si môžete kúpiť v kabinete SJL na druhom
poschodí.
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KALENDAR PRAŽDNIN
Autor: Šona Riznarova
Pre lepšiu orientáciu v (ne)učení sa

J

esenné prázdniny: 28. október - 31. október, nástup do školy: 2. november 2016
Vianočné prázdniny: 23. december 2016 - 5. január 2017, nástup do školy: 9. január 2017
Polročné prázdniny: 3. február - 6. február, nástup do školy: 6. február 2017
Jarné prázdniny: 6. marec - 10. marec, nástup do školy: 13. marec 2017
Veľkonočné prázdniny: 13. apríl - 18. apríl, nástup: 19. apríl 2017
Letné prázdniny: 3. júl - 31. august 2017, nástup: 4. september 2017
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
September
1.9. - štvrtok - Deň Ústavy Slovenskej
republiky
15.9. - štvrtok – Sedembolestná Panna Mária
November
1.11. - utorok - Sviatok všetkých svätých
17.11. - štvrtok - Deň boja za slobodu a demokraciu
December
24.12. - sobota - Štedrý deň
25.12. - nedeľa - Prvý sviatok vianočný
26.12. - pondelok - Druhý sviatok vianočný
Január
1.1. - nedeľa - Deň vzniku Slovenskej republiky
6.1. - piatok - Zjavenie Pána (Traja králi)
Apríl
14.4. - piatok - Veľký piatok
17.4. - pondelok - Veľkonočný pondelok
Máj
1.5. - pondelok - Sviatok práce
8.5. - pondelok - Deň víťazstva nad fašizmom
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VTIPNÝ VÝROK PRENAŠLEDUJE
AJ TEBA
Autor: Oliver Tomko, Gregor Bujda

Stres je takmer každodennou súčasťou nášho života. Vplyvom stresu na
veľa vecí zabudneme a ak sa ich snažíme vysvetliť, nedokážeme spracovať
množstvo informácií, takže povieme niečo, čo sa iba minimálne podobá
reálnemu vysvetleniu. Aj dospelí vzdelaní ľudia, ktorí možno nemajú radi
vtipy, povedia niekedy niečo, na čom sa ostatní zasmejú. Ak ste ešte niečo
také nezažili, odporúčame Vám prečítať si túto stranu s top 12 výrokmi z
našich školských lavíc.

A

j porekadlo hovorí: Ako
vedel, tak povedal.

Párnokopytník je zviera, ktoré má
párny počet nôh.
Cibuľovú zeleninu jeme preto. aby
nás nepožierali chrobáky.

-Ty si blbá!
- Až po tebe.
- Nie, ja som pred tebou!

Jalovica je taká koza, čo ešte nemala žriebä.

Zámená sú slová, ktoré sú za menami osôb.
Sloveso je iné pomenovanie pre
ľudovú slovesnosť.

- Ako sa povie po anglicky: Máme
doma balkón?
- I am balcony.

Zuzanka Hraškovie je sestra Janka
Hraška.
Čím viac sú napnuté elektrické
káble, tým väčšie je v nich napätie.

Bezodtoková oblasť je územie, na
ktorom nemajú zavedené odtoky.

Párnokopytník je zviera, ktoré má
na nohe párne číslo.

Hlavné mesto Ameriky je USA.
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CHCEME BÝT V OBRAŽE
Autor: Alexandra Kvartekova, Šimona Kurimška
Do našej krásnej ľubozvučnej slovenčiny nám preniká stále viac a viac slov zo zahraničia.
Poznáš tieto anglicizmy?

Č

etovať - (od slovesa „chat“) baviť sa cez
internet

Všimli ste si, že niektoré príslovia doslovne preložené z angličtiny majú trochu iný význam?

O čo gou? - O čo ide?

Slovenské príslovia zodpovedajú tým anglickým
totiž najmä svojím zmyslom.

Šérovať - (od slovesa „share“) deliť sa o niečo
s niekým, mať niečo spoločné

Don’t look a gifthorse in the mouth.

Bukovať, zabukovať si - (od slovesa „book“) zahovoriť si, objednať si

Darovanému koňovi sa na zuby nepozeraj.

Čekovať - (od slovesa „check“) kontrolovať
Soon leart, soon forgotten.

Spíker - (od slova „computer“) na počítači
Workoholic - [vorkoholik] človek závislý od práce

Ako prišlo, tak odišlo.

Outsider - [autsajder] niekto mimo hlavného
prúdu (v negatívnom zmysle)

The best advice is found on the pillow.

Imidž - výzor

Ráno múdrejšie večera.

Inlajnista -(od „in-line“ korčúľ) kto jazdí na in-line
korčuliach
Frontman -[frontmen] vedúci kapely, väčšinou
spevák
Teg - (od slova „tag“) značka pre podpis tvorcu
grafitov

Birds of a feather flock together.
Vrana k vrane sadá.

Nothing ventured nothing gained.
Kto nehrá, nevyhrá.

A stitch in time saves nine.
Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.
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LEGENDÝ ŠKOLÝ
Autor: Timotej Kendra Foto: Jakub Marčin
V tejto novej rubrike ako prvý Raper Adamko

Adam Čižmár, Snakovčan, motorkár, vizionár, no predovšetkým raper. S rapom začal len nedávno. Svoj debutový album
nazval originálne – Prstný Kotec. Producentom tohto albumu
nie je nik iný než Vladik Beatz, známy aj ako DDDDJ Vladoo.

Prstný Kotec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mami, asi počúvam RAP
Snakovský život
Rusnak
Motorkár
Neučíľi
Mám dve uši
Apatia
Druhá brada
Tretia brada
Snakovské ženy
Žumpa
Defekt

Adamove produkty si môžete zakúpiť
na stránke www.shop.rukadole.sk (Just
kidding)
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CITAJ A VÝHRAJ
Pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti vyhlásil Peter Plavčan, minister školstva vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky „Čitateľskú súťaž pre žiakov základných škôl“.

Kampaň na podporu čítania sa v tomto roku nesie v znamení hesla „Myslenie je pohyb“, a preto je
zameranie súťaže prepojené so športom. Túto myšlienku podporujú aj úspešní slovenskí športovci – zlatý
olympionik Matej Tóth a úspešný hokejový reprezentant Richard Lintner.
Pravidlá čitateľskej súťaže
Súťaž sa uskutoční v dvoch úrovniach:
1. mesačná čitateľská súťaž,
2. hlavná čitateľská súťaž.
Mesačná čitateľská súťaž
Úlohou mesačnej čitateľskej súťaže je vždy prečítať knihu, ktorá spĺňa určité kritérium a pútavo
o nej napísať vlastný čitateľský zážitok. Každú knihu možno uviesť iba raz, aj keby spĺňala viacero kritérií.
Príspevky posielajte na adresu citatelskasutaz@minedu.sk. Organizátori ich budú pravidelne vyhodnocovať a víťazov oceňovať.
Upozorňujeme, že účastník čitateľskej súťaže musí uviesť meno a priezvisko, ako aj platné kontaktné údaje (e-mail, telefón, adresa, škola, trieda).
Hlavná čitateľská súťaž
Žiaci, ktorí sa zapoja do súťaže každý mesiac alebo sa zúčastnia aspoň na troch kolách a zároveň
preukážu, že sú aktívnymi športovcami, prípadne začali športovať, postúpia do hlavnej čitateľskej súťaže.
Za šport sa považuje každá pohybová aktivita v dĺžke trvania minimálne pol hodiny denne. Porota uzná
ako šport aj rýchlu chôdzu v rámci prechádzky či turistiku.
Výhercovia hlavnej čitateľskej súťaže predstavia svoje práce na stretnutí s organizátormi, športovcami a poprednými vedcami SAV v júni 2017.
Súťažné témy:







November 2016 – kniha, ktorá ma motivovala k športu
December 2016 – kniha, ktorá je autobiografiou významného športovca
Január 2017 – kniha, v ktorej sa píše o športe, ktorý obľubujem
Február 2017 – kniha, v ktorej sa píše o odvahe a o prekonávaní prekážok

Marec 2017 – kniha, v ktorej sa píše o významných vedeckých objavoch, prípadne objaviteľských
cestách



Apríl 2017 – kniha, ktorá ma rozosmiala
Máj 2017 – kniha, ktorú by som odporučil kamarátke/kamarátovi
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KOMIKŠIADA
Komiksiáda—okresná súťaž v tvorbe komiksov, do ktorej sa zapojilo 14 žiakov našej školy. Vyhodnotenie
nám prinieslo veľkú radosť, pretože 1. miesto obsadila Soňa Riznárová z 9. A a 2. miesto získala Dominika
Paľuvová zo 6. A. Pozrite si komiks S. Riznárovej a S. Kapsdorferovej.
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