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PRÁZDNINY POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018
Jesenné: 30. október (pondelok) až 31. október 2017 (utorok). Školské vyučovanie sa
začne 2. novembra 2017 (štvrtok).
Milí rodičia,
dennodenne
nám
zverujete
to
najcennejšie, vaše deti. Od učiteľov
očakávate maximálny profesionálny prístup
k práci a od školy kvalitnú výchovnovzdelávaciu činnosť. Som presvedčený o tom,
a to určite hovorím aj za svojich kolegov, že
máme rovnaký zámer, ktorý je možné
docieliť, a to cestou dobrej komunikácie
a vzájomnej spolupráce, na ktorú sa všetci
tešíme.
Milí žiaci, keďže tvoríte najdôležitejšiu
súčasť nielen tejto, ale každej školy, dovoľte
mi na záver prihovoriť sa aj vám. Naša škola
vám ponúka množstvo možností nielen
v oblasti vzdelávacej, ale aj v oblasti
záujmovej činnosti, a to na zdokonaľovanie
svojich skrytých talentov, túžob a snov
v oblasti jazykovej, športovej, kultúrnej, či
inej, ktorá vás baví a zaujíma. Našim
deviatakom prajem úspešný záverečný ročník
a úspešné testovanie 9 – postavte sa k nemu
zodpovedne a urobte všetko preto, aby sme
boli my, vaši učitelia, ako aj vaši rodičia, ale
predovšetkým vy sami pri prezeraní svojich
výsledkov na seba hrdí. Osobitne na našej
škole vítam našich najmenších – našich
prváčikov, ktorí sa po prvýkrát posadia do
školských lavíc a po prvýkrát začujú zvonenie
školského zvončeka. Tento školský rok bude
pre nich rokom mnohých zmien, preto sa my
všetci posnažíme pomáhať im pri riešení ich
detských problémov a starostí.
Na záver mi dovoľte povedať, že my,
učitelia, urobíme všetko preto, aby ste tu
dostali nielen kvalitné základné vzdelanie, ale
aby ste s radosťou otvárali dvere tejto školy
a boli hrdí na to, že ste žiakmi práve tejto
školy.
Prajem Vám za všetkých úspešný a šťastný
nový školský rok 2017/2018.
šéfredaktor

2

Prázdniny počas školského roka

Vianočné: 23. december 2017 (sobota) až 5. január 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa
začne 8. januára 2018 (pondelok).

2017/2018
3

Začiatok školského roka 2017/2018

Polročné: 2. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018
(pondelok).
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Biela pastelka
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Ako zvládnuť začiatok školy
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Čo je spinner
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Daruj krv, zachrániš život!

10 Recykluj a vyhraj





Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. február (pondelok) až 23.
február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 26. februára 2018 (pondelok).
Košický a Prešovský kraj – 26. február (pondelok) až 2. marec 2018 (piatok).
Školské vyučovanie sa začne 5. marca 2018 (pondelok).
Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 5. marec (pondelok) až 9. marec 2018
(piatok). Školské vyučovanie sa začne 12. marca 2018 (pondelok).

Veľkonočné: 29. marec (štvrtok) až 3. apríl 2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začne
4. apríla 2018 (streda).
Letné: 2. júl (pondelok) až 31. august 2018 (piatok). Vyučovanie sa začne 3. septembra
2018 (pondelok).

BIELA PASTELKA
Dňa 21. Septembra (vo štvrtok) sa na našej škole organizoval už 16. ročník celonárodnej
verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela
pastelka 2017“. Boli sme veľmi vďační, že ste sa do našej zbierky zapojili aj vy. Biela
pastelka zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos zbierky je
každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda
na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do
bežného života – napríklad kurzy chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým
písmom, práce s výpočtovou technikou a iných špeciálnych zručností, ktoré im pomáhajú
žiť plnohodnotný život. Žiaci našej školy oslovovali darcov na našej škole a ponúkali im
plastové spinky vo forme bielej pastelky za dobrovoľný príspevok 1 euro.

BRANNE CVIČENIE

AKO ZVLÁDNUŤ ZAČIATOK ŠKOLY
Začiatok školského roka je záťažou nielen pre žiaka, ale aj jeho rodinu. Ako zvládnuť
prvé dni, radí psychologička Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie na Karpatskej 8 Beáta Tancsáková. Začiatkom septembra sa hlavne
prváčikovia tešia zo svojich prvých dní a povinností v škole. S novou rolou sa však musia
stotožňovať postupne. „Už v materskej škole sa deti učia základným zručnostiam a
vedomostiam, ktoré sú nevyhnutné na vstup do základnej školy. Postupne sa učia vzájomnej
spolupráci, samostatnosti a upevňujú vzťahy so svojimi rovesníkmi,“hovorí Beáta
Tancsáková.
Spoločná príprava
V rodine sa príprava na školu začína hlavne zápisom, neskôr spoločným nakupovaním
školských pomôcok. „Veľmi dôležité je neustále viesť dieťa smerom ku škole pozitívne.
Žiadne strašenie „veď počkaj, tam ti ukážu, čo je to poslúchať!“ nepomôže. Naopak, dieťa
by sa malo tešiť na to, čo mu škola môže dať, čo nové sa naučí.“ V prípade, ak má dieťa
nejaké problémy, je dôležité o tom na začiatku školského roka informovať triednu
učiteľku. „Niektoré deti potrebujú na začiatku svojho školského života viac povzbudení,
ocenení a učitelia tu zohrávajú veľmi významnú úlohu.“ Triedna učiteľka je pre prváčika
nesmierne dôležitou osobou, a práve preto by rodičia mali vzťah medzi dieťaťom a
učiteľom podporovať a upevňovať. Vďaka tomu sa vytvorí dôvera a dieťa sa bude cítiť
bezpečnejšie.
Plač a smútok
„Po nejakom čase sa však môže objaviť plač, smútok, hnev, nervozita, za čo môže nový
neznámy režim. Adaptačné obdobie môže trvať nejakú dobu, je to individuálne. Dôležité je
zachovať pokoj, nenechávať dieťa doma a hlavne nenechať sa hneď ovplyvniť. Ide o
reakciu dieťaťa na zvýšenú záťaž a väčšinou tieto prejavy ustúpia v súvislosti s tým, ako si
začne na školu zvykať,“ pokračuje psychologička. Ak tieto prejavy trvajú dlhšie, je
potrebné to riešiť.
Starší súrodenci
Rodičia by mali v prvom rade prispôsobiť svoje požiadavky dieťaťu, aby ich bolo schopné
zvládnuť a naplniť ich očakávania. „Netreba mať prehnané nároky. Dôležité je dať svojmu
dieťaťu najavo, že sa na vás môže s čímkoľvek obrátiť. Niekedy pomôže už len vedomie, že
mu má kto poradiť a pomôcť, keď to bude potrebovať.“ Ak má dieťa starších súrodencov,
môžu byť tiež nápomocní. „Napríklad pri učení. Rodičia musia byť trpezliví a hlavne sa
veľa rozprávať s dieťaťom. Zaujímať sa o to, čo sa v škole učí, čo sa mu tam páči a čo nie.
Deti potrebujú mať istotu, že sa na rodičov môžu obrátiť s akýmkoľvek
problémom,“ dodáva psychologička Tancsáková.

ČO JE SPINNER

Učiteľka radí, prečo sa nestresovať

V každej rodine vládne napätie, keď sa škola začína.
Predsa len,
dvojmesačné prázdniny rozhádžu
každodenný školský rytmus
„Naozaj sa netreba na začiatku stresovať. Radšej sa
rozprávajme s deťmi o zážitkoch a ich potrebách. A
hlavne sa neuspokojme s ich vytrvalou odpoveďou na
otázku Čo bolo v škole? Nič!,“ .

Čo robiť pri dlhodobých problémoch >> Podporovať štúdium dieťaťa. Ak chváliť, tak
nielen za známky. Deti by sa nemali sústreďovať len na ne a za každú cenu dosiahnuť tie
najlepšie, aby splnili očakávania rodičov. Je potrebné vyzdvihnúť ich nadanie,
samostatnosť, odvahu a trpezlivosť, ktoré sú pre ne dôležité na celý život. >> Sledovať
varovné signály v správaní alebo v školskom prospechu. >> Intenzívne komunikovať s
učiteľom nielen o výkone, ale aj o prežívaní dieťaťa. >> Podporovať samostatnosť dieťaťa.
Postupne ho viesť k samostatnému učeniu. >> Povzbudzovať dieťa, aby sa pri prvých
problémoch nevzdalo. Snažiť sa spríjemniť učenie hravou formou. >> V prvých týždňoch
by si mali rodičia zariadiť čas tak, aby mohli prísť po dieťa čo najskôr. >> Do školy je
najlepšie pripravovať sa každý deň v rovnakom čase. >> Ak dieťa odmieta úlohy, netreba
ho nútiť, ale motivovať, podporovať a každú snahu oceniť. Nie však drahými vecnými
darmi, ale napríklad dovolením rozprávky, malým výletom...

Niečo divné trojcípe, čo má ložiská. Hlavne školáci si to krútia medzi prstami. Možno ste
to nestihli zazrieť naživo a je šanca, že sa to k vám nedostalo ani cez displeje monitorov a
smartfónov. Faktom však je, že to začína byť väčší trend ako jojo a tamagoči dohromady.
A to ani nemá konkrétneho hlavného výrobcu.
Fidget spinner sa ťažko prekladá. Najbližšie by mohol mať k nepokojnému rotoru. Ale to
neznie veľmi sexi. Dôležitejší je pojem fidget, teda nepokoj, nervozita, vrtenie,
neposednosť. Napovedá to o tom, prečo vlastne niečo také vzniklo.
Rôzne fidget spinnery vznikli už v polovici 90. rokov minulého storočia a určené boli pre
autistov alebo ľudí, ktorí trpeli úzkosťami alebo ADHD – poruchou pozornosti a
hyperaktivitou. Podľa prieskumov ňou trpí až sedem percent detí školského veku. Táto
jednoduchá pomôcka má pomáhať sústrediť sa. Dôležité je nejakým spôsobom zamestnať
mozog. A ukázalo sa, že tieto hračky to celkom dobre zvládajú.
Fascinujúce na tom však je hlavne to, že k pôvodu tohto produktu sa nikto nehlási. Patent
na zdravotnú pomôcku s podobnými vlastnosťami si mala podať pred zhruba 20 rokmi
Catherine Hettinger, inžinierka z New Yorku. Autorstvo súčasných fidget spinnerov jej
zatiaľ nebolo priznané.
A tak ich vyrába hocikto, kto na to má príležitosť. Predajcovia ich potom nestíhajú
predávať a už ich niektoré americké a austrálske školy zakázali, pretože počas vyučovania
ich používanie vyrušuje.
Len pre silákov
Bývalý archeológ a súčasný výrobca skladačiek
a hlavolamov Tony Fisher z anglického
Ipswichu si brúsi zuby na ďalší zápis do
Guinnessovej knihy rekordov. Po tom, čo
v apríli zostrojil najväčšiu Rubikovu kocku na
svete, hrdo predviedol monštruózny spinner
s priemerom 3,3 metra. Na jeho výrobu použil
kolesá z bicykla. Na roztočenie najväčšieho
spinnera na svete sú však už potrebné poriadne
svaly.

Opičie kúsky

RECYKLUJ A VYHRAJ
O tom, že narábať so spinnerom nie je
žiadna veda, presvedčiala návštevníkov
Zoo Schonbrunn vo Viedni orangutania
dáma Nonja. Najskôr si spinner, ktorý jej
daroval jeden z ošetrovateľov, dôkladne
poobzerala a v priebehu niekoľkých minút
prišla na to, ako sa s ním zabaviť. Potom
veselo točila populárnu hračku celé
hodiny.

Drahá vrtuľka
Môžu byť z plastu, medi i titánu, svietiace či trendovo pomaľované, ale zatiaľ najluxusnejší
aj najdrahší fidget spinner predstavila ruská šperkárska firma Caviar – je potiahnutý sto
gramami zlata, zdobený diamantmi a stojí 999-tisíc rubľov, v prepočte približne 14 300
eur. Pre menej majetných firma ponúka variant spinnera zdobeného farbami ruskej vlajky.
DARUJ KRV, ZACHRÁŇ ŽIVOT!

