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Na úvod .......
Tam, kde niečo končí, niečo iné začína. To je pravda, ktorú
overil čas a to je večný kolobeh života. A tak je zima
obdobím, kedy sa končí jeden kalendárny rok a my všetci
rekapitulujeme, no vzápätí začína nový.
Tak sa otočme k tomu odchádzajúcemu roku 2018 a pozrime
sa, čo všetko ste ešte stihli v novembri a decembri.

Logo na titulnej strane nakreslila z Vanessa Cherptich
Sakong z V. B.

https://cz.depositphotos.com/159377186/stock-illustration-digital-vector-funny-cartoon-happy.htm
l

Je živel, ktorý, rovnako ako oheň, je dobrý sluha, ale zlý pán.
Čo všetko pre nás znamená voda, vo svojej tvorbe opísali vaši
spolužiaci z triedy p. uč. I. Bančanskej.
https://es.kisspng.com/kisspng-pumcnl/

Voda
1. Voda sladká, či voda slaná,
matkou prírodou vytvorená.
Sladkú vodu vypijem,
slanú v mori nájdem.
2. Nájdeme ju v lese zelenom,
spod zeme vytryskne gejzírom.
Z neba padá ako rosa,
lúku pozláti ranná rosa.
3. Keby vody nebolo,
nič by u nás nežilo.
Zvieratá aj ľudia vodu musia piť,
aby na našej planéte mohli prežiť.
4. Vodu si chrániť musíme,
bez vody život stratíme.
Jazerá, rieky, moria a oceány
sú pre ďalšie generácie záchrany.
Sára Adiová, IV.C

O rybárovi a zlatej rybke
Jedného dňa sa vybral rybár k rieke, že si chytí nejakú rybu. Pri rieke si
oddýchne, urobí ohník, chytenú rybu si opečie a prežije krásny deň v prírode.
Keď už prichádzal k rieke, videl, že sa v rieke niečo leskne. Čo to môže byť?
Pomyslel si rybár a pridal do kroku. Keď už stál na brehu rieky ostal, veľmi
prekvapený, aká je rieka špinavá. Všade samé odpadky, igelitové tašky, staré
pneumatiky, plastové fľaše... A ako sa tak udivene díval na rieku, znovu zbadal
niečo blyšťať sa vo vode medzi tým odpadom. Zobral podberák a tú lesklú
vec vybral z rieky von. Keď ju zobral do rúk, onemel od úžasu. Bola to zlatá
rybka.
Budem boháč. Vykríkol rybár od radosti. Zlatá rybka mi splní tri želania. A tu
sa rybka prihovorila rybárovi ľudským hlasom. „Nesplním ti žiadne želanie,
rybár. Umieram! Zachrániť ma môže už len čistá voda.“
Rybár mal fľašu čistej vody, vylial ju do vedra a dal do neho rybku. Chytil
vedro a povedal: „Azda v mori bude voda čistá, lebo more je veľké. Odnesiem
ťa tam.“
Ale keď dorazili k moru, všade samý odpad. Rybka sa smutne pozrela na
rybára.
„Už mi nikto nepomôže. Som posledná zlatá rybka. A v tejto špine sa žiť
nedá.“
„Ale ja poznám ešte jedno miesto,“ povedal rybár. „Vysoko v horách je jazero,
kde ľudia nechodia a voda je tam čistá ako slza.“
Ako povedal, tak aj urobil a odniesol rybku k tomu jazeru. Keď ju vypustil do
vody, rybka šťastne plávala a spýtala sa rybára, aké mu má splniť želanie za
to, že jej zachránil život.
„Mám iba jedno želanie. Aby všetky vody boli zase čisté.“
„Ale to ti ja splniť nemôžem. To musíte urobiť vy, ľudia. Ak vyhynú všetky
ryby a voda sa už nebude dať piť, vyhynú všetky zvieratá aj rastliny. A potom
zahynú aj ľudia. Preto vy, ľudia, sa musíte starať, aby všade bola čistá voda.
Choď rybár a povedz to všetkým, kým ešte nie je neskoro!“
A od toho dňa rybár aj so svojimi priateľmi chodil a čistil rieky, aby zachránil
život na tejto Zemi, lebo bez vody nemôžu žiť zlaté rybky a ani rybári.
Dávid Tomko, 4. C

VODA
Tečie riečka belasá,
cez doliny a plesá.
Keď ju zbadáš, tak už vieš,
že v nej voda býva tiež.
Voda mocný živel je,
aj oheň svojou silou prebije.
Teplá aj studená môže byť,
niekedy sa pred ňou musíme skryť.
Dáva život kvetom, lúkam
a v plnej krásne sa nám núka.
Bez nej sa veru nedá žiť,
musíme si ju uchrániť.
Voda je náš kamarát
a každý ju má veľmi rád.
Maroš Sobota, 4. C
Naša rieka
Naša rieka nenarieka,
vždy je plná vody.
Kúpe sa v nej Katka,
aj jej kamarátka.
Vodu rady mali,
v nej sa rady hrali.

ale v lete zasa
voda, to je spása.
Máme dobrú náladu,
keď polievame záhradu.

Vravela jej mamička,
že tá pekná vodička
aj keď modrá, chladná,
môže byť aj zradná.

S vodou musíš priateľ byť!
Bez vody sa nedá žiť!

Hlavne počas jarných dní,
keď sa rieka rozvodní
na tú veľkú vodu.
Narobí aj škodu.

Lea Doležalová, IV.C
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Malá záchrankyňa
Bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Tamarka. Keďže sa Tamarka
narodila v zime, na narodeniny vždy dostávala samé zimné veci. Vetrovky, čiapky,
korčule a lyže. Tamarka mala rada zimné športy, ale jej veľkým snom bolo ísť
k moru.
A preto pred narodeninami povedala rodičom. Nechcem už žiadne zimné
veci. Chcela by som plavky, plutvy, potápačské okuliare a v lete ísť k moru.
Rodičia s tým súhlasili a na Tamarkine narodeniny kúpili zájazd k moru. More bolo
krásne, presne také, aké si ho Tamarka predstavovala. Veľké, s vysokými vlnami
a strašne slanou, preslanou vodou. Tamarka sa rozhodla, že preskúma podmorský
svet. A tak sa začala potápať. Ale namiesto morských živočíchov videla Tamarka
pod vodou len plastový odpad.
Raz, keď sa Tamarka potápala, konečne uvidela pod vodou aj morské
živočíchy. Boli to dvaja kamaráti, morský ježko a morský koník. Plávali vedľa seba
a boli úplne zamotaní do plastového odpadu. Tamarka ich opatrne zobrala do rúk
a vyslobodila ich z toho. „Ďakujeme ti, dievčatko,“ prehovorili morské živočíchy
k dievčatku. „V tom odpade by sme sa už načisto udusili. Prosím, odnes nás do
čistej vody a povedz všetkým ľuďom, aby neznečisťovali more, pretože nám tým
veľmi ubližujú. Na smetisku sa predsa nedá žiť! Umierame!“
Tamarka urobila tak, ako chceli. Odniesla ich do zátoky, ktorú ešte ľudia
nezašpinili odpadom. A potom vyrobila veľké tabule, na ktorých bolo napísané:
„Neznečisťujte more, prosím! Ubližujete tým morským živočíchom.“
Mnohí ľudia si tieto slová vzali k srdcu a nasledovali Tamarkin príklad.
Barborka Bertová, IV.C

https://www.numbersia.com/#overlay=node/4816

Hra s vodou
Bola raz jedna Indiánka,
ktorá sa zaľúbila do Janka.
Morské farby mu dala
a hneď sa spýtala:
Janko, Janko,
prišiel tuná Stanko?
Stanko sa naňho pozrel
a hneď tón z neho zaznel:
Janko môj milučký, Janko,
vieš o tom, že som Stanko?
A hneď potom Janko skríkol:
Beží sem Danko z kríkov!
Všetci sa hneď schovali
A potom zakričali:
VODA!
Špliechali sa vodou z potoka,
vodu si špliechali do oka.
Prišiel k nim múdry pán,
v ruke držal malý džbán
a takto im povedal:
Berte si moje slová k srdcu,
Že voda nie je obyčajná vec.
Treba si vodu vážiť.
Aspoň sa trochu snažiť.
A potom sa nám bude ľahšie žiť!
Barbora Bertová, 4.C

Cesta kvapky Venuše
V jeden krásny slnečný deň sa odrazu zamračilo a začalo pršať. Ako
som tak pozoroval dážď cez okno, všímal som si koľko kvapiek padá.
Predstavil som si, že som jedna z tých tisíce kvapiek.
Bol som kvapkou Venušou, ktorá spadla z neba a pomaly stekala po
okne. Pomaly, pomaličky až na zem, po kamienkoch, čo po tráve šikovne
stiekla. Ale nekončila len v tráve, bola veľmi zvedavá, čo je pod zemou.
A tam sa začala pripájať k ostatným pramienkom vody. Kvapka Venuša sa
veľmi tešila, pretože ten pramienok vody sa zväčšoval a s veľkou istotou sa
pretláčal cez prekážky, ktoré boli pod zemou. Ale už ju nebavilo byť len
pod zemou a tak keď našla vhodné miesto pomedzi hlinu, štrk a vytryskla
na povrch. Odrazu sa ocitla v krásnej čistej studničke, kde si žblnkotala
od radosti žblnky - žblnk. Ale keďže kvapka Venuša bola veľmi zvedavá,
ďalej tiekla v prúde vody a zrazu BÁC - kvapka Venuša padá do tmy.
Takýto priestor nepozná, je tam ticho a veľká tma. Odrazu sa na ňu niečo
sype, čo veľmi štípe, sú tam nejaké kovové predmety, ktoré ju posúvajú
ďalej. Stále je veľká tma a ticho, všade kov. Kvapka Venuša bola z toho
všetkého smutná, unavená. A zrazu svetlo! Akou dlhou kľukatou cestou
musela prejsť a nevedieť, čo sa deje?!
Naša kvapka Venuša sa totiž pohla! Tiekla, vytekala von na svetlo.
Tiekla do krásneho modrého skleneného pohára.
Zrazu do mňa štuchla mamka a spýtala sa ma, nad čím som sa tak
zamyslel, a pritom mi podávala ten krásny pohár s vodou. Ja som jej
povedal, že som rozmýšľal nad vodou, čo môžeme pre ňu urobiť
a samozrejme urobiť pre nás, pre naše zdravie.

Marián Kotuľák, IV.C
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Predstavujeme Vám ...
V tomto zimnom vydaní školského e-časopisu pokračujeme
v predstavovaní vašich úspešných spolužiakov. Aj keď ...
V tomto prípade nejde už priamo o vášho súčasného spolužiaka, ale
mnohým určite známeho. Je ním absolvent ZŠ Bernolákova ul. vo
Vranove nad Topľou a úspešný reprezentant mesta i Slovenska vo
vrhačských disciplínach ADRIÁN BARAN.

Dnes už, v podstate, mladý muž, ktorý aj napriek svojim významným
úspechom zostal aj naďalej verný svojmu trénerovi p. J. Kolcunovi
a tejto škole, kde i naďalej trénuje.
A čo nám Aďo o sebe prezradil?
Štúdium na ZŠ Bernolákova Ul. som ukončil v školskom roku
2014/2015. Teraz som študentom Gymnázia Dr. Cyrila Daxnera
vo Vranove nad Topľou. Už na základnej škole som sa začal
venovať vrhačským disciplínam, v ktorých súťažím dodnes. Sú to
vrh guľou a hod diskom.
V jednotlivých súťažiach som získal 19 titulov Majstra Slovenska,
3.miesto na Európskom Olympijskom Festivale mládeže, víťazstvá
na medzištátnych stretnutiach.

Vrch guľou a hod diskom však nie sú v mojom živote jediné
športy. Rád si zahrám futbal, volejbal, hádzanú. V poslednej
dobe ma veľmi bavia napríklad aj šípky :)
No a moje ambície do ďalších rokov? Udržať sa v reprezentácii,
makať na sebe, napredovať, zlepšovať osobné maximá a snažiť
sa plniť limity na vrcholné podujatia. Najbližšie ma čaká Európsky
Pohár vo vrhoch, ktorý sa bude konať v Šamoríne.
Po ukončení strednej školy budú moje kroky smerovať na vysokú
školu, kde by som chcel vyštudovať telesnú výchovu, trénerstvo a
tým sa živiť.
A niekoľko odkazov.
Môj tréner, rodina, priateľka - oni sú moje veľké opory aj vo
chvíľach kedy sa nedarí a ja im za to veľmi z celého srdca
ďakujem.
A pre vás ostatných - nevzdávajte sa a choďte si za tým, čo
chcete dosiahnuť. Nie je to ľahké, no tvrdou prácou a odriekaním
to zvládnete a svoje ciele dosiahnete!!

Kto sa hrá, nehnevá
A čo školský klub detí?

Dýchol biely mráz svoj sníčok do okien
Všade vôkol nás sa zjavil biely srieň
Len v očkách detí stále svieti smiech
Keď zima kreslí bielu krivku striech
Iba v očkách detí zvonia rolničky
Svet je zrazu malý, maličký
Biela zima s nami letí na saniach
My z tej rýchlej jazdy nemávame strach
Každý nám uverí, že tú cestu v páperí
Ťažko možno podniknúť s vážnou tvárou
Biela zima s nami letí na saniach
My z tej rýchlej jazdy nemávame strach
Predplatné neplatí
Vezmi hviezdne opraty
Keď si sám
Daj sa k nám
Rozhýb srdcia rolničkám
Nech tá cesta čistým striebrom zazvoní
Biela zima s nami letí na saniach
My z tej rýchlej jazdy nemávame strach
Keď sa tíško zvečerí
Pieseň vojde do dverí
Všetky očká pohladká
Bielou krásou

Biela zima s nami letí na saniach
A v tom z oblohy už padá hviezdny prach
Nech sa raz osmelí
Už aj dáky dospelý
Keď si sám
Zrazu sám
Tak sa rýchlo pridaj k nám
A hneď v tvojej stále vážnej tvári
V ktorej úsmev skúpo žiari
Pieseň čistým striebrom zazvoní

Biela zima s nami letí na saniach
A v tom z oblohy už padá hviezdny prach
Nech sa raz osmelí
Už aj dáky dospelý
Keď si sám
Zrazu sám
Tak sa rýchlo pridaj k nám
A hneď v tvojej stále vážnej tvári
V ktorej úsmev skúpo žiari
Pieseň čistým striebrom zazvoní

(Interprét: Michal Dočolomanský; zdroj: https://vianoce.sk/index.php?ID=25090)

Radi šantia

K zime patrí karneval

Majú radi rozprávky

A teraz niečo pre mudrlantov. Pán učiteľ Chytra si pre vás pripravil
malú šachovú partiu.

1.Biela dáma vystraší čierneho kráľa, zavlečie
bieleho strelca a hru ukončí biela veža tretím
ťahom.

2. Biela dáma vyláka z úkrytu čierneho kráľa,
biela veža ukončí hru hákovým matom
v treťom ťahu.

3. Čierny jazdec uzavrie cestu bieleho kráľa,
čierna dáma obeťou otvorí cestu pre vežu.

4.Dvojica bielych veží uzavrie čierneho kráľa
v troch ťahoch.

5.Po útoku dámy dá jazdec dusený mat.

A niečo pre jazykárov (nie pre jazyčníkov!).
Pani učiteľky cudzích jazykov majú pre vás niekoľko slovíčok,
ktoré by bolo dobré vedieť.

THE MINIMUM FOR EVERYONE
MINIMUM PRE KAŽDÉHO

Months :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Mesiace :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

MINIMUN FÜR ALLE
MINIMUM PRE KAŽDÉHO

Monaten :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der Januar
der Februar
der März
der April
der Mai
der Juni
der Juli
der August
der September
der Oktober
der November
der Dezember

Mesiace :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

МИНИМУМ ДЛЯ КАЖДОГО
MINIMUM PRE KAŽDÉHO

Месяцы:

Mesiace:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

THE MINIMUM FOR EVERYONE
MINIMUM PRE KAŽDÉHO

Seasons :

Ročné obdobia:

• Spring

• Jar

• Summer

• Leto

• Autumn

• Jeseň

• Winter

• Zima

MINIMUN FÜR ALLE
MINIMUM PRE KAŽDÉHO

Jahreszeiten :

Ročné obdobia :

• der Frühling

• jar

• der Sommer

• leto

• der Herbst

• jeseň

• der Winter

• zima

МИНИМУМ ДЛЯ КАЖДОГО
MINIMUM PRE KAŽDÉHO

Времена года:

Ročné obdobia:

• весна

• jar

• лето

• leto

• осень

• jeseň

• зима

• zima

A čo chémia?!
Krátky „pozdrav“ vo forme tajničky vám posiela pani učiteľka
Ivanová.
11
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13
8
4

12
9

10

6
1

5

7

1. Červenohnedý kvapalný prvok (halogén)
2. Častica chemickej látky zložená so zlúčených atómov
3. Rovnorodá zmes zložená z rozpúšťadla a rozpustenej látky
4. Častica chemickej látky zložená z jadra a obalu
5. Látka zložená z dvoch alebo viacerých zložiek
6. Najdôležitejšia laboratórna pomôcka potrebná k destilácii
7. Chemická značka vodíka
8. Chemicky čistá látka zložená z atómov rovnakého druhu
9. Metóda na oddeľovanie zložiek zmesí využívaná pri cedení cestovín
10.

Odmerná nádoba s presne určeným objemom

11.

Chemicky čistá látka zložená zo zlúčených atómov dvoch alebo

viacerých prvkov
12.

Chemický prvok dôležitý pre rast a vývin kostí

13. Spoločný názov pre prvky VII.A skupiny PSP – fluór, chlór, bróm, jód

Maľovánku pre vás pripravil Janík Štovka a Sára Sestrienková z V.B

Na záver
Tam, kde niečo končí, niečo iné začína.
Toto sú slová, ktorými sme začali písať stránky tohto čísla školského
časopisu a týmito slovami sa s vami nateraz aj rozlúčime.
V jesennom i zimnom čísle sme sa obzreli za prvými štyrmi mesiacmi
nového školského roka a usúdili sme, že boli bohaté na rôzne aktivity.
Predstavili sme vám vašich dvoch úspešných spolužiakov, aby ste
vedeli, že vaše úsilie nie je zbytočné, ale vždy príde čas, ktorý prinesie
aj odmenu.
No začíname nový kalendárny rok, ktorý je teraz ešte „čistý“. Čistý
ako čistá strana v zošite či denníku. A je iba na nás, aký ten list bude
vyzerať o rok. Možno budeme naň hrdí, možno by sme najradšej
niektoré riadky prepísali a možno ho iba ticho otočíme a budeme
dúfať, že ten ďalší bude krajší a lepší.
Nuž, želáme Vám, aby ste ten nový list v roku 2019 vyfarbili iba tými
najkrajšími a najveselšími farbami a o rok s hrdosťou otočili stánku.

