Súkromná spojená škola Prievidza

Bájka o smutnej ťave

E-školáčik

Stretli sa raz tiger a ťava pri potôčiku. Ťava bola veľmi
nešťastná a smutná. Tiger sa jej pýtal, čo sa jej stalo, keď je taká
uplakaná. Ťava mu vyrozprávala príbeh o tom, ako sa k nej všetci
v rodine zle správajú a ako ju to trápi a nevie, čo s tým má urobiť.
Tiger dumal, ale sám nevedel, ako jej pomôcť a poradiť.
Vtom zhora z oblohy na nich kričí kamarátka lastovička:

Ҩ správičky Ҩ príbehy Ҩ rozhovory Ҩ
reportáže Ҩ pozvánky Ҩ tajničky Ҩ hudba
Ҩ veľa iného a zaujímavého Ҩ

„Ahojte! Ako sa máte?“ Ťava sa znovu rozplakala a tiger
rozpovedal lastovičke, čo ťavu trápi a prečo je taká smutná.
Lastovička zostala ticho a premýšľala. Vyletela naspäť hore na
oblohu a kričí: Ťava, nebuď smutná, však máš nás a my ťa máme
radi! Život je predsa taký krásny... Utri slzy!“
Ponaučenie: ŽIVOT TREBA BRAŤ S NADHĽADOM!

(pani učiteľka Janka Guttmannová)

Myslenie starnutia
Deti rastú ti pred očami,
jašia sa tu pri tabuli ,
život majú avšak ešte celý pred očami,
myslenie starnutia nevedia pocítiť ani len úsmevmi,
ešte nevedia, že smiech nebýva vždy iba svieži.
Starnú však naozaj všetci ?
Ale áno, pravda, starnú sťa letokruhy na stromoch všetci...
DOSĽOV: Preto si váž život zamlada, ver, že ti ubehne a o chvíľku
budeš v dojatí a zároveň radosti spomínať na detstvo jaré, to
naozaj vec!

(Riško)
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Z truhlice tradícií

Na Martina (11. 11.)
Všetci poznáme prastarú pranostiku: „Martin
prichádza na bielom koni.“ Označovala, že
v tomto období padá sneh, blížia sa chladné
večery a prichádza pani Zima. V tento deň nemala na stole chýbať
dobre vykŕmená a upečená hus alebo svätomartinské rožteky.
Na Katarínu (25. 11.)
Keďže sa blížilo obdobie adventu, kedy sa
zakazoval tanec, spev a zábava, v tento deň
sa konali posledné tanečné zábavy a radovánky až do rána bieleho. Zaujímavosťou
je, že v deň sa nesmelo pracovať s tým, čo
malo kolesá (mlyny, kolovrátky a pod.).
Na Ondreja (30. 11.)
V tento deň sa hlavne veštilo. Dievčatá sa snažili zistiť, kedy a za
koho sa vydajú. Alebo človek vzal štyri hrnčeky, pod ktoré dal
hlinu, chlieb, hrebeň a prsteň. Tých, ktorí našli pod hrnčekom
hlinu, vraj čakala do roka smrť, hrnček s chlebom označoval
zbohatnutie, hrebeň chorobu a konečne hrnček s prsteňom predpovedal svadbu.
Na Barboru (4. 12.) je známa pranostika: „Svätá Barbora ťahá..
Na Mikuláša (6. 12.)
Tento deň sa odpradávna spájal s vierou a bohatstvom. V predvečer sviatku muž s bielou bradou navštevoval deti, dával im
sladkosti a dobrotivo ich karhal. Obklopovali ho postavy anjelov
a čertov.
Na Luciu (13. 12.)
Na Slovensku predstavuje Lucia tajomnú
bytosť, strigu či bosorku. V tento deň
bolo treba odháňať všetko zlé. Ľudia
búchali, lomozili, hrmotali hrncami
a dverami alebo aj vrieskali. Dievčatá
čarovali a robili ľúbostné veštby napr. s jablkom či s pálením
lístkov, obliekali sa za biele bytosti so sviečkami a perím.
ZK

Maľovanka

(zdroj: internet)

Chvíľka poézie

Správičky

Sviatku SNP

SEPTEMBER

Aké šialenstvo, aká skaza!
Na Vianoce otvorené,
na SNP zatvorené.
Tesco, Kaufland, Prior,
ach, bože, to je teror!

14. 9. – deň s knihou, burza kníh
slávnostné otvorenie ihriska
15. 9. – Fórum detí a mládeže v CVČ
Venované Evke Valušovej z 4.A, 29. 8.

15. 9. – vedecký veľtrh v Bratislave (8.A)

Ťažko 12-ročnému publikovať

28. 9. – Deň s mládežou na námestí (5. – 9. roč.)

Mal som nádej,
mal som radosť,
mal som dobrý pocit.

OKTÓBER

Teraz mám smútok a
absolútnu beznádej.
Dostal som literárno-životný test.
A z neho 5-ku.
Hanbím sa !!!
Venované Ondrejovi Čiljakovi, 25. 9.

9. 10. – divadielko „Na zbojníckej nôte“

2. 10. – Zambia v múzeu (6.A)
4. 10. – návšteva hasičskej stanice
11. 10. – bienále animovaných filmov v Art Pointe
22. 10. – beseda o extrémizme a rasizme
25. 10. – Halloween v škole

Báseň o mojej peňaženke
V meste si chcem niečo kúpiť,
no v peňaženke mám dva centy.
Mával som viac, mal som na
autobus do mesta...
Venované štúrovcom, ktorí míňali ako ja, 27. 10.
(Charlie)
Prví traja súťažiaci, nech sa hlásia v zborovni. Pozoooor!
Súťaž!!!
Vydáva: Súkromná spojená škola
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Martin Bugár, Richard M. Piterka,
zaujímavé ceny!
Matúš Nemec, Charlie Kleskeň a ďalší

a nocovačka tretiakov a štvrtákov
26. 10. – exkurzia v Seredi (9.A) aj
pasovanie druhákov za členov knižnice

NOVEMBER
26. 11. – exkurzia vo Viedni (5. – 9. roč.)
29. 11. – Deň techniky v Handlovej (9.A)

DECEMBER
4. 12. – „Novinársky chlebíček“ v CVČ
6. 12. – príchod Mikuláša, čerta a anjela

Vyspovedali sme...
1. V akom znamení podľa horoskopu ste sa narodili?
Narodila som sa 5. júla 1993 a som znamenie rak.
2. A kde ste sa narodili?
Narodila som sa v bojnickej nemocnici.
3. Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?
Vždy som chcela byť učiteľka.
4. Akú pizzu máte najradšej?
Musím mať bezlepkovú stravu, už robia aj takú pizzu Hawai.
5. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
Milujem bryndzové halušky.

Naše aktivity
Nové projekty
si vyžadujú aj
školenia...

Tretiaci a štvrtáci boli v tlačiarni
aj na hasičskej stanici.

... našu novú angličtinárku,

pani učiteľku Vandu Klimentovú!
6. Máte aj nejakého domáceho miláčika?
Mám psíka Stacy.
7. Máte už aj manžela a ste
vydatá?
Áno mám priateľa, ale ešte som sa
nestihla vydať.
8. Čiže deti ešte nemáte?
Deti nemám, ale páčia sa mi tieto
mená: dievčatko by sa volalo Sofi
a chlapec Alex.
9. Čo rada robíte vo voľnom
čase?
Rada spím, čítam knihy, chodím do prírody a trávim svoj voľný
čas s rodinou.
(Matúš)

Deviataci navštívili
Trnavu a Sereď,
Múzeum holokaustu.
Na divadielku...
Angličtina troška inak...

Rozprávkovo

Vedeli ste že?

Autorská povesť od Ľ. H. Kleskeňa

Petra Vlhová
zažíva túto sezónu úspech za úspechom!
Je úspešná slovenská lyžiarka (alpské lyžovanie). Narodila sa
13. júna 1995 v Liptovskom Mikuláši. Má iba 23 rokov.
V roku 2011 sa vo Švédsku stala juniorskou majsterkou sveta
v obrovskom slalome.
Potom zaznamenala významný
úspech v roku 2012 na zimných
olympijských hrách mládeže
v rakúskom Innsbrucku, kde sa
stala víťazkou slalomu.
Odvtedy zaznamenala množstvo úspechov. Svoje prvé
víťazstvo vo Svetovom pohári získala v roku 2015 vo
švédskom Åre a to tiež v slalome.
SEZÓNA 2019: 2 miesto slalom v Amerike a vo Fínsku,
7. miesto obrovský slalom v Amerike. (Riško)
NAJBLIŽŠÍ ROGRAM :
1.1.2019

Oslo

SLALOM

NOR

mestský závod

5.1.2019
8.1.2019

Zagreb

SLALOM

CRO

slalom

Flachau

SLALOM

AUT

slalom

12.1.2019

St. Anton

ZJAZD

AUT

zjazd

13.1.2019

St. Anton

SUPER - G

AUT

super G

15.1.2019

Kronplatz

OBROVSKÝ SLALOM

ITA

obr. slalom

Liptov, asi najkrajší kút Slovenska, má krásnu prírodu, vrchy
a je opradený mnohými povesťami. A jednu autorskú vám teraz
poviem.

Zázračný kyjak

Bol raz jeden pastier, ktorý býval na Liptove a mal tam ženu
a päť detí. Raz, keď pásol ovce, prisnil sa mu divný sen. Bol v ňom
starý muž s dlhou šedivou bradou a bol zahalený do čierneho
odevu. A ten starý muž mu povedal: „Vystrúhaj kyjak z toho
stromčeka, pod ktorým spíš a trikrát ním zabúchaj o skalnú stenu
vrchu Mních!“ A sen sa skončil. Pastier tak urobil a trikrát ním
zabúchal po skalnej stene vrchu Mních. Keď sa skalná stena
otvorila, tam boli samé poklady, groše, zlaté sochy a drahé
kamene. Hneď zobral vrece, nabral si koľko chcel, trikrát
zabúchal a skalná stena sa zatvorila. Aj kyjak si zobral. A vždy,
keď mal núdzu o peniaze, tak zabúchal po skalnej stene a mal ich,
koľko chcel.

Smutné dni
Keby som ich mal vo svojom živote spočítať,
bolo by ich aspoň milión.
Pondelok, utorok, streda, štvrtok,
piatok, sobota, nedeľa.
Každý deň, keď sa nudím,
makám zadarmo,
prší alebo niekto kričí:
„Je smutný deň!“
Venované
H. Ch. Andersenovi, 21.10.

(Charlie)

Čo nás (ne)zaujíma

Zo sveta literatúry
Predslov
Bohuš Nosák Nezábudov (1818 – 1877),
veľmi málo známy štúrovec, ovládal
deväť cudzích jazykov a zomrel ako
žobrák na zápal čriev. 3. februára 2018
sme si pripomenuli výročie 200 rokov od jeho narodenia. Síce
február bol už dávno, E-školáčik sa nevydával, a keď sa konečne
vydal, nebolo tam na Nezábudovu báseň miesto, a preto ju
publikujem až dnes. Takže vážení žiaci E-školy, prosím,
nenechajte, aby sa na meno Bohuslav Nosák Nezábudov zabudlo
a to môžete urobiť aj tak, že si prečítate jeho básničky a dáte ich
prečítať aj svojim spolužiakom a kamarátom. (Ľudovít Horislav).

Hory moje, hory…
Hory, moje, hory, čarovné výsosti!
Mohyly šarišské, divy spanilosti!
V stredku jeho ako zámky vy stojíte,
na krásne doliny milostno hľadíte.
A v dolinách mestá, v mestách ľudia žijú,
čo vašim pohľadom sotva rozumejú.
Oj, ja vám rozumiem, spanilé výšiny,
z vás je milo hľadieť na slavské rodiny.
Vy zo svojich vrcholcov milo pozeráte,
z hôr na svojich rodákov voláte,
aby sa obzreli všetky strany sveta
ako všade život slávnejší prekvitá.
Zdvihnutými k nebu rukami, ku vášmu,
prisahali večnú lásku rodu nášmu.

Žiacka školská rada
Už 2. rok v našej škole funguje Žiacka
školská rada, čiže tzv. školský parlament.
Povedomie verejnosti, častokrát aj žiakov
a učiteľov, nie je vysoké. Mnohí si myslia,
že naša činnosť je zbytočná a nepotrebná. Žiacka samospráva
však má svoje opodstatnenie, podporuje rozvoj slobodnej
a občianskej spoločnosti a mladí ľudia sa aktívne zúčastňujú na
dianí okolo seba.
Čo všetko robíme?









získavame a prezentujeme názory žiakov
pravidelne sa stretávame a diskutujeme
kontrolujeme čistotu v triedach a nosenie uniforiem
spustili sme separovanie odpadu
pomáhame s prípravou školských akcií
bojujeme proti nežiaducim javom v škole (šikanovanie)
chodievame do CVČ na stretnutia Fóra detí a mládeže
dobrovoľníctvo ...
ZK

Som žiak 6.A triedy a predseda ŽŠR. Rád chodím na stretnutia
s vami, ale aj s pani primátorkou (som člen Rady mladých), kde
rozoberáme veci, čo chceme zlepšiť v meste. Na našich
zasadnutiach v škole preberáme veci, čo chceme zlepšiť v škole,
ale aj nejaké problémy týkajúce sa školy. Potom danú vec
odhlasujeme. Na naše zasadnutia vždy chodia dve veľmi milé
pani učiteľky a nemôže chýbať zapisovateľka Emka, ktorá píše
zápisnicu, ktorá je verejná na stránke školy.
(Matúš)

Riškove stretnutia
Dňa 29. 10. 2018 sa v KASS-ke v Prievidzi
odohrávalo prestavenie UMENIE VRAŽDY.
Je to súčasná hra amerického autora Joa
DiPietra, ktorá je plná zvratov, humoru
a nečakaných situácií.
V divadelnej hre účinkovali:
Jana Kovalčíková

Zuzana Fialová
Komediálna dráma mala v Prievidzi
premiéru a do poslednej minúty nebolo
jasné, kto má umenie vraždy. Nakoniec to
bola Zuzana Fialová. Hra bola vynikajúca
a napínavá.
Po divadle sme sa stretli za kultúrnym
domom, lebo herci boli unavení a nechceli
sa stretnúť s davom fanúšikov.
Roman Poláčik
Ale všetci boli uvoľnení a milí. Herci sa
ponáhľali domov a veľmi sa tešili, že sa
dielo divákom páčilo.
(Riško)

Gregor Hološka

Mestá a mestečká
Top 12 miest, ktoré chcem navštíviť
12. Astana - Kazachstan
Keď sa povie Kazachstan, tak si asi
pomyslíte, že je to zaostalý štát, ale opak
je pravdou. Astana je veľmi moderné
a vyspelé mesto s krásnymi parkami a mrakodrapmi.
11. Skopje - Macedónsko
Skopje je krásne a hlavne v lete teplé mesto a podnetom na
návštevu môžu byť aj lacné ceny a letenky.
10. Ulanbatár - Mongolsko
V Ulanbatáre toho na obdiv moc nie je, ale
spoznať miestnu kultúru, pamiatky a ľudí
by nebolo zlé. A ešte chcem pripomenúť,
že Ulanbatár je najchladnejším hlavným
mestom na svete.
9. Taškent - Uzbekistan
Taškent je rozvinuté mesto, v centre je
pekne, ale v predmestiach je to horšie.
Zájazd po Uzbekistane by som celkom neodmietol.
8. Biškek- Kirgistan
Biškek je niečo ako Taškent, má chudobné, ale aj bohatšie časti a veľa lacného
ubytovania i stravovania.
7. Kyjev - Ukrajina
Kyjev je historické mesto so zachovalými starými kostolíkmi a krásnou
starou architektúrou. V Kyjeve ako aj
na celej Ukraine je to veľmi lacné
a dá sa tu dobre a lacno nakúpiť. Na
pokračovanie...
(Charlie)

Z môjho denníka
10. 9. – Ako každé ráno okrem víkendu mi mama vtrhne do izby,

na gauč, jedol sladkosti a čipsy a pozeral videá. Celý deň mi všetci
liezli na nervy, hlavne mama. To som si radšej dal slúchadlá
a nepočúval ju...

že mám vstávať a hneď si uvedomím, že je pondelok. Idem sa
najesť a idem do školy. V škole pretrpím 6 hodín, a potom ako

10. 9. – Zobudila som sa na otravný budík o 6:10 h. Pomyslela

každý deň, idem do skateparku sa odreagovať na kolobežke. Po

som si, bože, zase vstávať a ísť do školy. Vstala som z postele.

troch hodinách prídem domov a sadnem si na hodinku za počítač.

Zobudila som brata, kt. bol tiež tak nahnevaný, že musí vstávať.

11. 9. – Znovu mi do izby vtrhla mama. Raz ma to zabije. Znovu

Urobila som si rannú hygienu, obliekla som sa, dala veci do tašky

som došiel do školy. Potom po ďalších piatich hodinách bola

a mohla som sa s veľkým nadšením vybrať cestou do školy. Celá

telesná, kde sme skákali do diaľky. Potom som si išiel trochu

dedina je pomaly rozkopaná a všade je prach. Takže som mala

zajazdiť a zasa domov hrať na počítači.

celé zaprášené topánky a štípali ma z toho oči. No proste skvelé.

12.9. – Zase to isté, mama vtrhne do izby. Najedol som sa, išiel do

Počas cesty do školy sa nič, samozrejme, nestalo.

školy a teraz píšem tento blbý denník. Tak aspoň cez víkend

Keď som prišla do školy, prezula som sa, uvidela zas tie isté

budem u tety, ktorá býva v Bratislave...

ksichty, no proste stále to isté. Škola začala dvojhodinovkou
matiky, čiže pecka. Hodiny pokračovali a pokračovali a bol koniec

10. 9. – Pekne som si spal, už ani neviem, čo sa mi snívalo a zrazu

poslednej hodiny etiky. Bola som z celého dňa nejaká mrzutá, tak

mi zazvonil budík. Samozrejme, že som ho vypol a zaspal na

som si kúpila ľadovú drť a šla späť do školy. O chvíľu mi šiel taxík

ďalších 20 minút. Potom som sa konečne vykopal z postele. Po

domov a o desať minút som bola doma.

raňajkách som sa umyl a išiel som do školy. Na obed som chcel

Konečne, pomyslela som si. Hodila som tašku na zem a išla som

vyskúšať čip, ktorý aj tak nefungoval, ale bola to sranda. Keď som

do obývačky za maminou a bratom. Pýtala sa ma, ako bolo

prišiel zo školy, tak som išiel na kurz angličtiny...

v škole, ako vždy, keď prídem domov. Potom som už len

11. 9. – Znovu zazvonil budík. Už som bol z toho otrávený. Ráno

oddychovala, pozerala telku, bola na mobile a večer som sa išla

bolo také isté ako predtým. V škole ma to vôbec nebavilo. A ešte

pobaliť do školy. V sprche som sa skoro vytrepala, ale inak všetko

telesná, ale to bolo celkom v pohode. Po škole som si zase sadol

ok. Bola som do nejakej jedenástej hore, a potom som sa
s radosťou odpálila do postele.

(ôsmaci)

