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„Škola života nepozná prázdniny.“
Ján Ámos Komenský

AHOJTE!
Držíte v rukách prvé tohtoročného číslo nášho školského časopisu Kalina. Snažili sme,
aby bolo zábavné, pestré, farebné, tematické, hravé, ale aj poučné. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho tvorbe. Prajeme Vám príjemné a zábavné
čítanie!
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ŠKOLSKÉ NOVINKY
V tomto školskom roku pokračujeme v súťaží o NAJTRIEDU. Podobne ako minulý
rok sa do tabuľky započítavajú rôzne súťaže – vedomostné, športové či tvorivé. Triedy sa
naozaj snažia, rozdiely sú minimálne a všetko je otvorené. Tu môžete vidieť aktuálny bodový
stav.

Novinkou pre tento školský rok je súťaž NAJŽIAK. V tomto prípade ide
o individuálnu súťaž jednotlivcov. V júni bude ocenený jeden z
vás – z 1. a 2. stupňa, ktorý si podľa návrhu Vašich vyučujúcich
toto ocenie zaslúži najviac. Predpokladom najžiaka je mať dobré
známky, slušne sa správať, udržiavať dobré vzťahy so
spolužiakmi, aktívne sa zapájať do diania v škole, vynikať v
športe či v umení.
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MATERSKÁ ŠKOLA
Naša škôlka za nami nezaostáva. Športom žijú všetky deti. Navštevujú krúžky hokeja,
futbalu,

plávania

športové

zdatnosti

a tento

rok

obohatili

aj

o ragby. Veľmi ich bavia jazyky,
ktoré

majú

a krásne

dvakrát

práce

tvoria

keramickom krúžku.
športom,

ale

do

aj

týždňa
aj

na

Žijú nielen
kultúrnymi

podujatiami. Deti už stihli vidieť
Divadielko Škriatok Piatok, O neposlušnej mamine, O myške, ako si našla priateľov.
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NA NÁVŠTEVE U HASIČOV
Hasiči sú hrdinami pre všetky deti: malé i veľké. Tie naše – z 1. stupňa – mali
možnosť navštíviť naozajstnú hasičskú stanicu, prezrieť si všetku techniku, výstroj či
automobily. Prehliadka sa začala sirénou a spúšťaním sa hasičov po tyčiach priamo do garáží.
Zažili aj neplánovaný ostrý výjazd, pri ktorom sa členom požiarneho zboru podarilo opustiť
stanicu do jednej minúty. Počas exkurzie neváhali a odpovedali na množstvo zvedavých
otázok našich detí, boli veľmi milí a trpezliví. Deti sa zabavili, ale zároveň sa dozvedeli aj
veľa informácií o tomto náročnom, nebezpečnom a veľmi potrebnom povolaní.

Z tejto návštevy boli naši žiaci plní nových informácii a dojmov. Jerguš Cenký z 3.A ich
opísal takto: Na návšteve v hasičskej stanici sme videli veľa vecí – hadice, autá, helmy.
Keď som si helmu vyskúšal, vyzeral som ako Darth Vader. S Adamom a Olim sme sa fotili
pri Tatre a pri člne. Vyskúšali sme si sadnúť aj do malého auta, z ktorého striekala voda.
Našu exkurziu prerušil naozajstný poplach, pretože električka zrazila nejakého chodca
a hasiči museli zasahovať. Po tom, ako sa vrátili, sme si ešte vyskúšali zdvíhacie plošiny.
Veľmi sa mi to všetko páčilo!
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Milí návštevníci hasičskej stanici, skúste si pospomínať, ako páni hasiči vyzerali
a vyfarbite si tento obrázok. 
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TEMATICKÉ PIATKY
Aby sme si trošku spestrili naše
vyučovanie, skrsol v nás nápad vytvoriť
„ tematické piatky“. Každý piatok máme
inú

farbu alebo tému.Túto máme

následne

za

úlohu

prezentovať

na

svojom oblečení. Učí sa nám tak veľmi
dobre.
Žiaci sa tešia na piatok, nielen preto, že
je koniec týždňa, ale aj kvôli možnosti získať body pre svoju triedu v podobe pekného
oblečenia podľa zadanej témy. Na ukážku ponúkame fotky, ako nás jednotlivé piatky bavili,
a čo nám všetko naša skriňa ponúkla. Najťažšia bola pre nás téma bodky a pásiky. Už sa
tešíme, aká téma nás čaká najbližší piatok.
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PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE U DRUHÁKOV
Naši druháci si na hodinách prvouky vyskúšali projektové vyučovanie. Zadelili sa do
skupín a vylosovali si témy. Tie boli zamerané na ročné obdobia. Jednotlivé pracovné tímy sa
dohodli, kto čo prinesie a mohli začať pracovať.
Vytvárali pojmové mapy, kreslili, strihali a lepili.

Deťom sa netradičné hodiny veľmi páčili a usilovne na svojich úlohách pracovali. Na
záver ich prezentovali pred celou triedou.

Pri projektovom vyučovaní je dôležitá dohoda v skupine a práca každého jej člena.
A hoci sa to zdá zábavné, nie vždy je jednoduché sa dohodnúť tak, aby boli spokojní všetci.
Druháci

to

však

zvládli výborne, veľa

sa dozvedeli i naučili

a triedu

zdobia nimi vytvorené

učebné pomôcky.
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im

teraz

JESEŇ

Toto ročné obdobie v nás vyvoláva veľa asociácií. Upršané a sychravé počasie, ale aj
nádherné babie leto, púšťanie šarkanov, zber listov a plodín. V posledných rokoch k jeseni
neodmysliteľne patria aj vyrezávané tekvice, masky či hallowenske strašidlá. Po tom, ako sme
sa všetci spamätali zo začiatku školského roka, sme si tematicky skrášlili aj naše triedy.

Naši prvostupniari sa tešili z nakreslených
a vyrobených šarkanov, tekvičiek či pavúkov.
Vlastnoručne nazbierané listy im poskytli
množstvo nápadov na rôzne kreatívne výtvory.
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Vo vyzdobovaní tried nezaostali ani žiaci z 2. stupňa. Tí predstavili svoju kreativitu, ale aj
zručnosť pri kreslení, strihaní, skladaní, lepení či
vlastnoručnom vyrezávaní tekvíc. Ich výtvory boli
mimoriadne vydarené.
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Vieš, že...
Vesmír je neuveriteľne rozľahlý a stále sa zväčšuje.
Tvoje telo je z 10% vodíka, 3% dusíka,
65% kyslíka, 18% uhlíka, 1% vápnika,
1% fosforu a 2% ostatných látok.
Telo dospelého človeka tvorí 72% vody, 650 svalov, 206 kostí, 78 orgánov
a v tele máme desaťkrát viac baktérií než buniek. Našťastie je väčšina z nich
neškodná.

Päť plastových fliaš sa môže roztaviť a spracovať tak, že vznikne dostatok
materiálu na výrobu lyžiarskej bundy.

Pri výrobe jednej nerecyklovanej plechovky sa spotrebuje rovnaké množstvo
energie ako pri výrobe 20 recyklovaných plechoviek. Tak je potrebné separovať
(triediť odpad).
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Hladina hluku sa meria v decibeloch (dB).
Každých 10 dB je 10 -krát hlasnejších než
predchádzajúcich 10, to znamená, že 30 dB je 10 krát hlasnejších ako 20dB. Dýchanie 10 dB,
šepkanie 30 dB, chladnička 50 dB, hovorenie 60 dB,
fén 90 dB, policajná siréna 120 dB, vojenská
stíhačka 140 dB, ohňostroj 150dB a je
1 000 000 000 – krát hlasnejší než rozprávanie.
Porucha sluchu vzniká už pri krátkodobom
pôsobení hluku od 110 dB.

Fosfor je horľavý, jedovatý a nevyhnutne potrebný pre život.
Čistý biely fosfor svieti v tme, a ak je
vystavený pôsobeniu kyslíka, vzplanie.
Keby človek zjedol len štipku fosforu,
mohol by upadnúť do kómy. Kontakt
s čistým fosforom môže spôsobiť popáleniny,
a predsa je šiesty najbežnejší prvok v ľudskom tele.
Každý deň ho konzumujeme z mäsa, obilia, orechov.
Napomáha správnemu rastu kostí a zubov. Používa sa
aj pri výrobe zápaliek a čistiacich prostriedkov.

NAJMENŠIE...
Najmenší žijúci organizmus sa nazýva ARMAN (archaeal richmond mine
acidophilic nano -organism) a do jedného zrnka soli by sa ich vošlo 100 000.
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Maki najmenší je aj najmenší primát meria len 210mm.

Čmeľovec kubánsky najmenší vták meria 50mm.

Chameleón z Madagaskaru je najmenší plaz, meria 25mm.

Žaba z Papuy Novej Guinei je najmenšou žabou, meria 7mm.
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NAJVÄČŠIE...
Najväčším žijúcim organizmom je huba podpňovka smreková, živý sa drevom
a koreňmi stromov. Jej vlákna vytvárajú kolónie. Jedna kolónia v Oregone
v USA pokrýva plochu 9 km2.

Vráskavec obrovský žijúci vo vodnom prostredí je dlhý 25,2m.

Krokodíl morský je dlhý 5m.

Slon africký patrí medzi najväčšie suchozemské živočíchy meria 3,3 m.
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10 NAJDRAHŠÍCH CHEMICKÝCH PRVKOV NA SVETE
10. Zlato (50 € za gram)
Zlato je jedným z najznámejších a najpoužívanejších chemických prvkov na svete. Veda dokázala, že
niektoré jeho vlastnosti sú perfektné pri využití v elektronike. Jedinou prekážkou je vysoká cena
takýchto výrobkov, preto sa výrobcovia držia lacnejších alternatív.
09. Ródium (52 € za gram)
Ródium sa používa najmä v automobilovom priemysle na výrobu katalyzátorov. Jeho najväčším
plusom je vysoká odolnosť voči korózii a najagresívnejším chemikáliám.
08. Platina (54 € za gram)
Platina je ďalším z kovov, ktorý je extrémne odolný voči korózii. Vzhľadom na vzácnosť tohto prvku
sa vyrába ročne len niekoľko ton výrobkov z tohto chemického prvku. Používa sa aj na výrobu
šperkov, ale aj v stomatológii či v medicíne.
07. Lantán ( 57 € za gram)
Lantán je strieborno-biely, dosť mäkký kovový prvok. Prerezať ho dokážeš obyčajným kuchynským
nožom. Používa sa v katalyzátoroch, projektoroch, a taktiež
v zapaľovacích častiach zapaľovačov a bateriek. Kvôli
vzácnosti tohto prvku je cena pomerne vysoká.
06. Lutécium (62 € za gram)
Lutécium má veľmi málo možností v komerčnom využití.
Avšak, dá využiť ako katalyzátor pri spracovávaní ropy.
05. Skandium (242 € za gram)
V dnešnej dobe má tento prvok jediné využitie v hliníkových zliatinách, v ktorých výrazne zlepšuje
ich vlastnosti. Celosvetový obchod so skandiom sa pohybuje na úrovni iba 10 ton ročne.
04. Plutónium (3577 € za gram)
Hlavné využitie plutónia je v jadrových zbraniach a jadrových reaktoroch. Plutónium je vysoko
rádioaktívne, čo spôsobuje, že tento chemický prvok je mimoriadne nebezpečný pre človeka.
03. Uhlík (58 000 € za gram)
Je jedným z najdôležitejších chemických prvkov nášho života. Určité množstvo sa nachádza aj v
ľudskom tele. Jeho vysoká cena sa samozrejme netýka uhlia a grafitu. Takýto drahý uhlík poznáme vo
forme diamantu.
02. Kalifornium (25 – 27 miliónov € za gram)
Tento prvok bol prvýkrát objavený v roku 1950 na Kalifornskej
univerzite. Odvtedy sa vyrobilo len niekoľko gramov. Táto cena je
oprávnená, ak berieme do úvahy to, že ročne sa vyrobí iba pol gramu
tohto vzácneho chemického prvku.

01. Francium (1 miliarda € za gram)
Jeden gram francia nebol nikdy pozorovaný.
Jeho akékoľvek viditeľné množstvo sa hneď
vyparí. Najväčšie množstvo tohto prvku,
ktoré bolo kedy vytvorené v laboratóriu, bol
zhluk iba viac ako 300 000 atómov.
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Pri práci v chemickom laboratóriu musíme dbať na:
.................................................................
(odpoveď sa ukrýva v tajničke)
Názvy laboratórnych pomôcok vpíš do krížovky.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
Z
3
4
5
6
7
8
9
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MS VO FLORBALE ŽIEN V BRATISLAVE
Majstrovstvá

sveta

žien

vo

florbale sa konajú od roku 1997.
Šampionát v Bratislave bol už jedenásty
v poradí, nakoľko sa majstovstvá konajú
v dvojročnom

intervale.

Turnaj

sa

odohral od 1. decembra do 9. decembra
2017.
Šampionátu sa zúčastnilo šestnásť družstiev z celého sveta, ktoré sa rozdelili do
štyroch skupín podľa výkonností. Tímy na prvom a druhom mieste v skupinách A a B
postúpili priamo do štvrťfinále. Tímy na treťom a štvrtom mieste postúpili do osemfinále.
Inak ale fungujú skupiny C a D, v ktorých družstvá na prvom a druhom mieste postúpili do
osemfinále a tímy na treťom a štvrtom mieste bojovali o konečné trináste až šestnáste miesto.
Prvenstvo obhajovali Švédky, ktoré majú na svojom konte už 7
zlatých úspechov. Pre slovenské reprezentantky je to štvrtá účasť na MS.
Najprv sa zúčastnili na MS vo Švajčiarsku v roku 2011, kde obsadili 12.
miesto. Ďalej nasledovali MS v Českej republike, kde naše dievčatá
obsadili 9. miesto. Naposledy sa pred dvomi rokmi zúčastnili na MS vo
Fínsku, kde sa im podarilo prebojovať až do štvrťfinále a obsadili tak 8. miesto.
Triedy 5.ABC a 6.ABC si na vlastné oči pozreli aj jeden zápas, a hoci v ňom práve nehrali
naše reprezentantky, veľmi sa im páčil.

Zverenkyniam trénera Michala Jedličku
sme počas celých majstrovstiev silno držali
palce. Na domácom šampionáte napon nemali
ďaleko od medaily a obsadili

historicky

najlepšie 5. miesto.

Dean Mirt, 6.ABC
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
V našej škole okrem samotného vyučovacieho procesu neustále prebiehajú rôzne
zaujímavé akcie a podujatia, na ktorých sa zúčastňujeme. Tu je výber niektorých z nich.

DOTKNI SA HVIEZD
Naši športovo zdatní prvostupniari sa zúčastnili na podujatí, ktoré organizovalo
Národné športové centrum. Deti si zašportovali, zasúťažili a mali možnosť na vlastné oči
vidieť a porozprávať sa so špičkovými slovenskými atlétmi.

CANISTERAPIA
Tento pojem prišli žiakom na 1. stupni priblížiť cvičitelia so svojimi psíkmi. Ide
o terapiu, kde sa využíva pôsobenia psa na pohodu človeka. Žiaci si mohli psíkov pohladiť,
objať či si na nich ľahnúť.
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BESEDA SO SPISOVATEĽOM
Žiakov 1.a 2.ročníka navštívil autor Martin Daniš, ktorý prerozprával dej knihy,
a dokonca si spolu s deťmi jednotlivé kapitoly aj zahrali. Žiakov veľmi zaujal príbeh chlapca
Chrisa, ktorý prišiel hľadať na našu Zem vôňu čokolády. Naši žiaci sa záver príbehu
dozvedeli. Ak chcete aj vy vedieť či Chris s priateľmi, ktorých stretol na našej Zemi, vôňu
čokolády našiel, skúste napísať Ježiškovi. Možno práve túto knihu nájdete pod vašim
vianočným stromčekom.

BIBLIOTÉKA 2017
Medzinárodná výstava kníh patrí už
k tradičným jesenným podujatiam, ktoré
so žiakmi z vyšších ročníkov každoročne
absolvujeme. Je pestá, zaujímavá a rôznorodá.

Už teraz sa

tešíme na jej ďalší ročník.

BODY THE EXHIBITION
Žiaci 9. ročníka odhalili tajomstvo
ľudského tela. Výstava ich previedla jeho
fascinujúcim

svetom

a

umožnila

im

nahliadnuť na detailný pohľad hlboko pod
kožu - od hlavy až k pätám.
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PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Triedy 8.ABC a 9.AC navštívili Modru, aby sa utvrdili
v získaných vedomostiach
Navštívili
izbu,

ako

o velikánovi slovenských dejín.

múzeum,

pamätnú

miesto

Štúrovho

aj

nešťastného postrelenia.

ÚSPEŠNÍ FLORBALISTI
Našim starším žiakom
viacerých

vyhratých

sa po
zápasoch

podarilo prebojovať do krajského
kola florbalovej súťaže. Budeme im
v nej

držať

palce!

MAJSTERKA SLOVENSKA
Žiačka 4.A, Nina Ganóczy, sa stala majsterskou Slovenska
v spoločných skladbách v modernej gymnastike. Ninke blahoželáme
a prajeme ešte veľa podobných úspechov.
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VŠETKO, ČO NÁS BAVÍ
V rámci našej súťaže o Najtriedu priebehala na facebookovej
stránke školy súťaž fotografíí. Triedy mali za
úlohu odfotiť svojich zástupcov pri činnostiach,
ktoré ich bavia, napĺňajú a robia im radosť.
Potom nasledovala súťaž v získavaní lajkov. A ČO NÁS TEDA BAVÍ?
Spoznávanie prvých písmenok, hranie spoločenských hier, šport a, samozrejme,
úspechy a získané medaily.

VŠETKO, ČO NÁS BAVÍ
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Našich druhostupniarov najviac taktiež baví pohyb a šport. Futbal si radi zahrajú chlapci aj
dievčatá. No nezaostáva ani hokej.

Táto víťazná fotka získala rekordných počet lajkov – takmer 500. Ďakujeme priateľom a ich
priateľom za zapojenie sa do súťaže.   
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ HÔR
Medzinárodný deň hôr bol vyhlásený 11.
decembra 2003 na Valnom zhromaždení OSN.
Rozhodnutie

vyplynulo

z

úspechu

Medzinárodného roku hôr v roku 2002. Zvýšil
celkové povedomie o význame hôr, inicioval
vznik národných výborov v 78 krajinách a
podporil

vytvorenie

medzinárodného

partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj v horských regiónoch známeho ako Partnerstvo hôr.
Zmyslom a cieľom tohto dňa je najmä podpora trvalo udržateľného rozvoja horských oblastí a
upozornenie na možnosti i obmedzenia pri využívaní hôr.
Medzinárodný deň hôr každý rok upozorňuje verejnosť na dôležitosť hôr pre život na
Zemi, poukazuje na potrebu ich zhodnocovania, na zachovanie trvalo udržateľného rozvoja,
na nevyhnutnosť ochrany a na vytváranie partnerských združení zameraných na prínos
pozitívnych zmien v horách a náhorných planinách.
Symbol Medzinárodného dňa hôr sa skladá z troch rovnostranných trojuholníkov
vyrastajúcich z pomyslenej vodorovnej čiary.
Prevažne čierne trojuholníky znázorňujú hory,
prvý zľava má modrý "diamant" na vrchole,
znázorňujúci ľadovec a snehovú prikrývku
dávajúce životodarnú vodu, koliesko vnútri
prostrednej "hory" znázorňuje surovinové
zdroje a zelená plocha v časti tretej "hory"
predstavuje plodiny a poľnohospodársku produkciu v horských oblastiach.

Patrik Hlavačka, 6.ABC
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ZIMA, ZIMIČKA...
A je tu opäť. Zima vo svojej plnej kráse. Patrí k nej sneh
a mráz, vrstvy oblečenia, vyštípané líca, horúci čaj, ale aj
čarovné obdobie obdarovávania sa a vzájomneho stretávania.
Mesiac december majú radi asi všetci, pretože každému sa určite
vybavia Vianoce. A znakom, že už pomaly
klopú na dvere, je deň obľúbený najmä
u detí. 6. december - sviatok sv. Mikuláša.
Ten zavítal aj do našej školy a navštívil najmä mladších žiakov, ktorí sa
ho už nevedeli dočkať. A keďže v tento deň je skutočne veľmi vyťažený,
úlohy jeho pomocníkov – čertov i anjelov – sa zhostili chlapci a dievčatá
z 9.AC. Po druhej vyučovacej hodine to všetko vypuklo. Mikuláš začal
u prváčikov, ktorí boli prekvapení, keď spolu s anjelmi a čertami vstúpil
do dverí. Dostali od neho úlohu, aby zarecitovali básničku či zaspievali
pesničku. Odmenou im boli sladké balíčky. Niektoré deti sa tak báli čertov,
že sa rozplakali. Našťastie anjeli to celé zachránili. Podujatie sa teda vydarilo
a my sme radi, že všetci mali nakoniec dobrú náladu a pekný deň.
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VIANOCE
Nevieme sa ich už dočkať, hoci vieme, že určite
prídu.

So

zapálením

prvej

adventnej

sviečky

sme

v očakávaní toho, čo bude. Odpočítavame dni v adventnom
kalendári, možno s rodičmi navštívime aj vianočné trhy.
Spievame koledy, pečieme medovníčky, vyrábame ozdoby
a tešíme sa na všetky tie spoločné slávnostné chvíle
v rodinnom kruhu.

Max Fedor z 9.AC napísal k tejto aktuálnej téme krátky vianočný príbeh:
Bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Matej. Mal šesť rokov. Vždy, keď sa blížili
Vianoce, bol smutný. Dôvodom bolo, že počas nich nedostával žiadne darčeky. Vianočný
škriatok to vedel a rozhodol sa, že Mateja poteší. Večer pred Vianocami, v čase, keď Matej
sladko spal, sa prikradol do jeho izby a okná vyzdobil blikajúcimi svetielkami. Na stôl mu
položil veľký červený zabalený balík. Ráno, keď sa Matej zobudil, zistil, že izba je osvietená
žiarivými svetielkami. Priblížil sa ku stolu a čo nevidí? Veľký balík! Celý rozrušený k nemu
pristúpil a náhlivo ho začal
rozbaľovať. Tiež si všimol, že
na vrchu krabice sú malé
otvory. Keď darček konečne
otvoril, zistil, že tie otvory
mali svoj význam. V krabici
totiž našiel

malé šteniatko,

ktoré tak mohlo cez

otvory

dýchať. Matej sa mu veľmi
potešil. Zobral ho do rúk
a pohladil po jemnej snehovobielej srsti. Vedel, že toto sú jeho najkrajšie Vianoce, pretože
má nového kamaráta – psíka, ktorému dal meno Beny.
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Vianoce si nikto z nás nevie predstaviť bez ozdôb a rôznych dekorácií. Zdobíme si
domy a byty, lepíme nálepky na okná, vytvárame adventné vence, dekorujeme konáriky
ihličia, na vianočný stromček vešiame ozdoby od výmyslu sveta. Keďže veľkú časť dňa
trávime v škole, aj naše triedy sme si hneď na začiatku adventu vyzdobili zimnými
a vianočnými symbolmi.
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A čo

dodať

na

záver?

Vianoce sú len raz do roka
a treba si ich užiť plnými
dúškami. Prijmite od nás ešte
zopár dobrých odporúčaní, čo
môžete počas nich robiť.

1. Prečítať si knižku so zimnou tematikou.
2. Pozrieť si vianočnú rozprávku.
3. Stráviť čas s rodinou a s priateľmi.
4. Niekomu vyčariť úsmev na tvári.
5. Zahrať si spoločenskú hru.
6. Vyrobiť vianočný darček.
7. Ísť sa pozrieť na vianočný betlehem.
8. Zaspievať si vianočnú koledu.
9. Venovať sa zimným športom.
A nakoniec : Príďte do školy v novom roku pripravení sa učiť.   
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V izbičke za oknom niečo sa chystá,
stromček už svieti, radosť je istá.
Do tichej noci vtáčiky spievajú,
pokojné Vianoce tak svetu želajú.
Každý pre každého má pár prívetivých viet,
pre ten zázrak Vianoc nič krajšieho niet!

Prajeme Vám šťastné, pokojné, rozprávkové a zasnežené
Vianoce plné lásky a radosti! V roku 2018 nech ste zdraví
a každý deň nech máte dôvod na úsmev na tvári!
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