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Úvodník
Teplé lúče jarného slniečka a radosť v našich
tvárach je to, o čo sa chceme s vami podeliť.
Prichádzame s novým číslom školského
časopisu.
Keďže bol marec mesiac knihy, tak sa v
aprílovom vydaní nášho časopisu viac
venujeme knihám.
V tomto čísle tiež nájdete veľa iných
zaujímavých informácií.
Dúfame, že sa vám aj toto číslo bude páčiť.
Prajeme príjemé čítanie
Redakčná rada

Ivana Petra
Gašparová, 4. A

Marec
- mesiac knihy
Marec väčšina ľudí pozná pod menom mesiac knihy. Prečo ale
práve toto pomenovanie? Svetom letia rôzne fámy, no ktorej
veriť? Toto a ešte viac sa dozviete v článku Marec – mesiac
knihy.
Matej Hrebenda
Hovorí vám niečo meno Matej Hrebenda?
Ak viete kto to je, výborne, a ak nie, tak čítajte!
Matej Hrebenda bol potulný obchodník a „záchranca“ kníh.
Narodil sa aj zomrel v marci. Preto je marec- mesiac knihy .
Matej Hrebenda sa narodil v Rimavskej Píle, kde bol jeho otec
notárom a väčšinu života prežil v susednej dedine Hačava
(teraz časti mesta Hnúšťa). Meno jeho matky bolo Alžbeta. Na
jar 1806 zomrela a Matej sa stal polosirotou. Až do svojich 80
rokov žil zo žobrania. Preto nemohol robiť to, čo robili iní
rodičia: vychovávať deti, vychovávať svojich troch synov. Matej
nemohol chodiť do školy, keďže jeho otec sa do 80 rokov živil
žobraním. Učil sa doma sám. Keď sa jeho otec oženil, Matejovi
do rodiny vstúpila macocha. Odišiel z Liptova a jeho otec sa
stal učiteľom v Gemerskej stolici. Od narodenia mal zrakovú
poruchu. Veľmi chcel čítať, no v noci nemohol. Keď vyrástol,
chodil po dedinách a prosil ľudí, aby mu čítali a do smrti im bol
nesmierne vďačný.

Exkurzia v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici
Dňa 7.3.2018 sa žiaci 2.A, 3.A a 4.A zúčastnili na
exkurzii v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
Mohli sme si prezrieť kancelárie Oddelenia doplňovania
a spracovania fondov ako aj skladové priestory
knižnice. V Oddelení fondov si niektorí z nás vyskúšali
nalepiť čiarový kód do knihy.
Mali sme možnosť prísť do Oddelenia absenčných
výpožičiek a skúsiť si požičiavanie a vrátenie knihy.
Navštívili sme Librárium, kde nám darovali knihu Kľúč
od každých dverí, do ktorej sme si mohli odtlačiť
pečiatku menom exlibris. V Oddelení fondov sme
dostali preukazy ,,Dnes som knihovník ja". Navštívili
sme i skladové priestory, kde sme mohli vidieť pár
zaujímavých kusov kníh.

Viete, že...?
Štátna vedecká knižnica tento rok oslávila 91 rokov?
Najťažšia kniha v Štátnej vedeckej knižnici
váži cca 9,5 kg?
V skladoch sa nachádzajú posuvné regály?
Aj pracovníci sa môžu v skladových priestoroch stratiť?
V knižnici je uskladnených približne 1 700 000 knižničných
jednotiek?

Najstaršia a
najvzácnejšia kniha
v Štátnej vedeckej
knižnici
je Lutherova biblia a
bola vydaná v roku
1555?

Knižničná jednotka môže byť vlastne aj CD, DVD, platne...?
Exlibris sa používal v období, keď sa knihy tlačili ručne a
znamená ,,z knihy"?
Ak vás niečo zaujalo, pokojne navštívte
Štátnu vedeckú knižnicu (ŠVK),
alebo sa obráťte na nás.
Eva Töröková, 2. A

Najmenšia kniha
v Štátnej vedeckej
knižnici
má okolo 1,5 cm?

Johannes Gutenberg
Narodil sa okolo roku 1400 v meste Mainz ako syn
kupca Friela Genfleischa zur Ladena, ďalšie meno
zum Gutenberg.
Bol nemecký kovorytec a vynálezca.
Jeho hlavným vynálezom nebola kníhtlač, tá bola
vynájdená už pred ním.
Bola to bloková tlač.
Gutenberg prišiel s myšlienkou zostaviť stranu z
jednotlivých znakov, písmen, ktoré sa dali preskupiť
a znovu použiť na druhú stranu, čo celú tlač
podstatne zlacnilo a zrýchlilo. Jeho vynález umožnil
tlačiť obrovské množstvá celých kníh. Spôsobil tak
v Európe informačnú explóziu.
23. februára 1455 začal Gutenberg hromadnú tlač
tzv. Gutenbergovej Biblie. Bola to prvá Biblia, ktorá
sa na svete objavila vo väčšom množstve.
S jeho obchodom to šlo rýchlo dolu vodou, nebol
dobrý obchodník, a tak došlo až k zhabaniu strojov.
Zomrel 3. februára 1468 v chudobe.
Dorota Arpášová, 4. A

Najväčšia knižnica na svete

Kongresová knižnica bola založená 24. apríla 1800. Kongresová knižnica je v skutočnosti
národnou knižnicou Spojených štátov amerických a vedeckovýskumným telesom Kongresu
Spojených štátov. Situovaná je vo Washington D.C. Je jednou z najdôležitejších a najväčších
knižníc na svete. Jej zbierka zahrňuje viac ako 30 miliónov katalogizovaných kníh a iných
tlačených materiálov v 470 jazykoch, viac ako 58 miliónov rukopisov...

Najväčšia knižnica na Slovensku

www.snk.sk

Najväčšia knižnica na Slovensku Slovenská národná
knižnica v Martine je najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia
národná a vedecká knižnica na Slovensku. Takmer 190
rokov sa stará o diela, ktoré dokumentujú minulý a súčasný
duchovný a materiálny vývin slovenského národa a ako taká
zhromažďuje, spracúva a širšej verejnosti poskytuje
slovenské kultúrne dedičstvo.

Najstaršia knižnica na svete
Najstaršia knižnica na svete, ktorá funguje neprerušene od svojho
vzniku sa nachádza v Južnom Sinaji. Postavená bola ešte za čias
byzantského cisára Justiniána I. v roku 564 nášho letopočtu. Vo svojej
zbierke ukrýva vyše 3000 religióznych a učeneckých rukopisov a
približne 8000 tlačených kníh, medzi nimi aj prvé edície Homéra a
Platóna.

Najstaršia verejná knižnica na Slovensku
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach je najstaršou a zároveň
najväčšou verejnou knižnicou na Slovensku.
Jej história siaha až do sedemnásteho storočia, do obdobia vzniku
Košickej univerzity.
Jej zakladateľom bol jágerský biskup Benedikt Kisdy.
Adam WOLT, 6. C
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Kniha
Táto knižka maličká,
malá ako myšička,
je tiež dôležitá veľmi,
počúvaj ma a ver mi.
Táto kniha je super vec,
aj ty to už teraz vieš.
Aká knižka nás tu čaká?
Veľká, malá, hocijaká.
Každý to už teraz vie,
že encyklopédia múdra je.
Detská kniha najlepšia,
je tá predsa, veď vieš čia,
Červená čiapočka je to,
no predsa vidíte to.
Knihu máme všetci radi,
vy aj vaši kamaráti.
Táto básnička pre koho je?
Pre knihu to ona super je.

Príroda
Halúzky plnia brušká,
kvietky rozjasnia očká,
deti kričia hop-hop,
preskočím ten plot,
zaujal ma ten strom,
preskočím aj ten dom.
Diana Chocholáčková, 4. B

Dorota Arpášová, 4. A

Alergia
Kvet nám dáva veľa medu,
nezabudni na alergiu.
Stala sa nám príhoda,
rozkvitla nám príroda.
Zvieratá a mláďatá,
peľ a straka strakatá.
Teplo, svetlo slnko nám dáva
jašterica vyhrieva sa.
Matej Peťko, 4. B

ZÁPIS
do 1. ročníka
ZŠ
10. apríl 2018

Moje sestry Elka a Emka Törökové boli tiež na zápise a
veľmi sa im tam páčilo. Najviac sa im páčil čln, ktorý bol
vystavený pi hlavnom vchode do školy. Zaujímavé sa im
zdali aj úlohy, ktoré dostali. Pracovali na interaktívnej tabuli
a vypracovali pracovný list. Páčil sa im aj záver, kde si mohli
vybrať niečo ako suvenír, ktorý si odnesú domov. Som na
ne veľmi hrdá. Dúfam, že v učení budú pokračovať tak
dobre, ako sa im darilo na zápise, Verím, že si v škole
náíjdu kamarátky ♥♥
Eva Töröková, 2. A

DEŇ NARCISOV
20. 4. 2018

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine.
Žlté narcisy opäť zaplavili nielen ulice, ale aj priestory našej školy. Žiaci druhého
stupňa pripravili krásne papierové narcisy. Každý, kto si ich pripne v tento deň na
svoj odev, vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.
Zároveň vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôžu
onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.
Aj naša škola za zapojila do projektu a vyzbierali sme peniaze
pre Ligu proti rakovine.
Všetkým, ktorí prispeli,
ĎAKUJEME.

Veľká noc
Adam Wolt, 6. C

Veľká noc alebo Pascha je najvýznamnejší kresťanský sviatok,
ktorý pripadá na marec alebo apríl.
Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp.
vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži.
Udalosti Veľkej noc a ich interpretácia úzko súvisia s významným
židovským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe.
V prostredí Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi sa pre tento
sviatok používa takmer výlučne názov Pascha.

Symboly Veľkej noci

Baránok - v kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo
obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.
Kríž - je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol
odsúdený na smrť ukrižovaním.
Oheň — Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa,
ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou.
Sviečka — je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. Veľkonočná
sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista.
Vajíčko — pretože vajíčko obsahuje zárodok života, v mnohých kultúrach je
symbolom plodnosti, života a vzkriesenia.
Zajačik — má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich
príchod jari.
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Horúce kreslo

1. Aké zmeny čakajú budovu školy a jej okolie v najbližšom období?
„Okolie sa bude len kosiť. Školu čakajú však väčšie zmeny, ako napríklad vymieňanie
podlahových gúm, natieranie atď.“
2.Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
„Ráno o 6:00 sa odomyká škola kvôli rannému klubu. Do 7:30 sa môžem venovať triedam;
lavice, stoličky, tabule, žalúzie. Do 8:00 sa venujem žiakom, čiže otváranie skriniek, tried a
následné zamkýnanie vchodov do školy. Po 8:00 nasledujú požiadavky pána riaditeľa, nákupy v
železiarstve, v lete kosenie a v zime odhŕňanie snehu.“
3.Čo máte na svojej práci najradšej?
„Ako som na škole tak zbožňujem leto, lebo môžem kosiť a zimu, pretože môžem odhŕňať sneh.“
4.Ako vyzeral váš najzaujímavejší deň v práci?
„Môj najzaujímavejší deň v práci nastáva, keď nemám nič na práci. Toho však veľa nebýva!“
5.Aké ročné obdobie je pre vás najnáročnejšie a prečo?
„Asi leto; pretože sa kosí, vymieňajú podlahové gumy,
natiera sa a robia sa všetky ostatné práce.“
6.Čo robíte cez letné prázdniny?
„Cez letné prázdniny sa vykonáva veľká časť opravy školy, pretože v nej nie sú žiaci. So synom
chodíme na výlety na jazerá.“
7. Čo vás najmenej baví na vašej práci?
„Nebaví ma, keď znovu musím robiť to, čo som už raz urobil.“
8. Pamätáte si školníka z vašich školských čias. Ak áno, aký bol?
„Na prvom stupni som si myslel, že je ušomraný, na 2.stupni som však zistil, že ak mu pomôžete
môžete sa uliať."
9. Koľko rokov robíte na našej škole?
„Vyše dva a pol roka, v auguste to budú tri.“
10. Čo sa zmenilo v „školníctve“ od vašich školských čias?
"Nemusí sa odpratávať uhlie. Funguje to celkovo inak.
Závisí to však od riaditeľa."
11. Čo by ste chceli odkázať pánovi riaditeľovi, pani a pánom učiteľom, učiteľkám a
žiakom?
"Chcel by som, aby sa pán riaditeľ venoval viac literatúre a poézii ako stavebným prácam,
ale to sa mi asi nesplní. :-)
Prosím žiakov, aby nestrácali kľúče a nerobili neporiadok.
Prosím pani učiteľky, aby boli také zlaté ako doteraz."

Dorota Arpášová, 4. A, Eva Töröková, 2. A

Kupón na neskúšanie: č. 2 / 2018
Meno a priezvisko:__________________________
Trieda:_________
Kupón bol použitý na hodine:_________________

Podpis vyučujúceho:_______________________
----------------------------------------------KUPÓN NA NESKÚŠANIE
Podmienky použitia kupónu:
1. Žiak po zakúpení časopisu kupón vystrihne a vyplní (meno, priezvisko,
triedu). Ak bude na hodine vyvolaný, po predložení kupónu a overení
jeho pravosti (obsahuje pečiatku) sa žiak z ústnej odpovede môže
ospravedlniť.
Kupón sa odovzdáva príslušnému vyučujúcemu na hodine.
2. Kupón je použiteľný iba raz a len na jednej vyučovacej hodine. Každý
žiak môže použiť len jeden kupón, ktorý je platný od vydania nového
čísla školského časopisu.
3. Kupón nesmie byť použitý na písomke a pri skúšaní, pri ktorom sa
rozhoduje o známke (napr. na polročnom, alebo koncoročnom
vysvedčení a pod.).

ŠPORT
Okresné kolo
v gymnastickom 4-boji

Krajské kolo
v gymnastickom 4-boji

Celoslovenské finále
minibasketshow 2018

Nielen pre najmenších

Urob si č as pre pr í spevok
Aj ty miluje š v ý zvy?
Ak á no, si na spr á vnom mieste.
N áš Č asopis ZA DVERAMI NA Š EJ
Š KOLY uv í ta nov é pr í spevky.
Č i u ž chce š prispie ť b á sni č kou,
č l á nkom na ak ú ko ľ vek t é mu,

rozhovorom alebo vtipom, m ôž e š
n á m to posla ť !
Č ak á me na teba

a na tvoj pr í spevok!
Eva T ö r ö kov á a redak č n á rada

Príspevky posielaj na adresu:
krskova@zsdumbb.sk
Ďakujeme za pomoc
pri tlači časopisu
firme R COPY, s.r.o.
Banská Bystrica

