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Úvodník
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka.
Máme za sebou krásne obdobie plné zážitkov a pred sebou
koncoročné vysvedčenie, prázdniny a najmä leto s rodinou a
kamarátmi.
Okolo nás je veľa námetov na písanie, a preto vám ponúkame aj
v tomto čísle správy o aktuálnych udalostiach.
Želáme vám krásne prázdniny, aby ste načerpali dostatok síl do
nového školského roka.
Uvidíme sa v septembri.
redakčná rada

Aj toto
sa udialo tento rok

Malá vedecká
konferencia
v Košiciach
8. júna 2018

V metropole východného Slovenska, v Košiciach, sa konala dňa
8.6.2018 celoslovenská prehliadka ročníkových prác intelektovo
nadaných žiakov, Malá vedecká konferencia.
Našu školu reprezentovali dvaja chlapci, Dominik Ferianc z 2.A s
prácou Kamene okolo nás a Matúš Ďurian z 5.A s filmovou témou
Grotesky. Svoje vedomosti prezentovali na akademickej pôde
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Zároveň mohli svoje výkony porovnať s
rovesníkmi z iných škôl a inšpirovať sa od nich. Obom chlapcom a
všetkým žiakom programu VIN želáme veľa dobrých nápadov a
ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Škola v prírode
Hotel Biela Medvedica Bystrá
21. – 25. 5 2018
Triedy 2.A, 3.A, 3.D, 4.A a dievčatá zo 4.C strávili týždeň v hoteli
Biela Medvedica v Bystrej. Po príchode na miesto nás ubytovali
na izbách. Poobede sme šli von, kde bol program s animátormi.
Animátori sa volali Mirka, Baška a Matúš. Každý deň sme mali
diskotéku, ktorá bola úžasná. V utorok sme boli na farme, kde sa
dali chytiť kuriatka do rúk. Pobehovali tam húsatá, kačky, bolo tam
aj pekné jazierko. V stredu sme boli na golfovom ihrisku na
Táloch. Cestou naspäť začalo pršať, kým sme si dali pršiplášte,
boli sme mokrí do nitky. Večer sme šli do Horskej záchrannej
služby v Nízkych Tatrách. Vo štvrtok sme navštívili Bystriansku
jaskyňu, bola krásna. Na raňajky sme mali švédske stoly. Obedy
sme mávali dobré, aj večere boli chutné. V piatok sme šli domov a
cestou do Banskej Bystrice sme si púšťali hudbu.
Chcela by som toto zažiť ešte raz.
Ivana Petra Gašparová, 4.A

Sásovský trojboj
7. júna 2018
sa konal 13- ročník Sásovského trojboja.
Opäť sme zvíťazili !
Všetkým deťom sa výborne darilo, skončili
do deviateho miesta.

Celkové poradie
1. ZŠ Ďumbierska
2. ZŠ Sitnianska
3. ZŠ Bakossova
4. ZŠ Pieninská
Štafeta
1. ZŠ Ďumbierska
2. ZŠ Sitnianska
3. ZŠ Pieninská
4. ZŠ Bakossova

Najviac sa však darilo týmto žiakom:
1. Tomáš Vaculčík, Anna Zemiarová,
Diana Rizmanová, Miroslav Krchňavý,
Kristína Vigašová, Michal Račák
2. Lenka Jahodová, Juraj M. Almáši
3. Sofia Patzová, Lucas Šimko, Andrej
Chromek

Jazykolamy
V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.
Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami Pštrosou ulicou.
Spí psík, psík spí.
Rozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora, alebo
nerozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora?
Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorí z nich je
najbrontosaurovatejší?
Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej
popukaných pukancov.
Priemerný premiér prišiel na priemernú premiéru priemerného filmu o
priemernom priemysle.
Michal Bobok, 2. A

Horúce kreslo
Dnes sa sem posadila:
PaedDr. Lucia Feriancová,
triedna učiteľka 5. A,
dirigentka speváckeho zboru

1. Ktoré predmety vyučujete na škole?
Matematiku a hudobnú výchovu.
2. Čo máte najradšej na svojej práci?
Prázdniny! Ale nie.
Samozrejme, že sa aj ja vždy teším na voľné dni ako každý.
Na svojej práci mám najradšej to svetielko,
ktoré Vám deťom zrazu zapne (žiaľ stane sa, že niekedy aj nezapne ) a v tej chvíli sa niečo ťažké a nepochopiteľné
vďaka môjmu usmerňovaniu stane pre Vás úplne „easy“ – ako to radi používate.
3. Venujete sa na škole aj niečomu inému ako vyučovaniu?
Momentálne sa venujem nácvikom žiacko – učiteľského speváckeho zboru.
4. A ako sa darí speváckemu zboru?
Náš spevácky zbor je zatiaľ len také malé bábätko, ktoré má pred sebou ešte dlhúúúú cestu.
Dôležité však je, a to si veľmi vážim, že sa na našej škole našiel pomerne veľký počet ľudí (žiakov i učiteľov),
ktorí majú dostatok chuti spievať. Ale chuť nie je všetko.
Za potleskom na konci, hoc i kratučkého vystúpenia, stojí veľmi veľa práce, veľa času a neraz i veľa trpezlivosti.
Ale potom ten potlesk fakt stojí za to. Takže, ako sa darí zboru?
Ja si myslím, že veľmi dobre a želám si, aby sa mu ešte dlho dobre darilo.
5. Baví vás so zborom spolupracovať?
Keby ma to nebavilo, tak by som to nerobila. Najlepšie na tom je vidieť tie žiariace oči detí i učiteľov,
keď počujú, ako dokážu spoločne krásne zaspievať.
A tu by som sa chcela poďakovať všetkým mojim šikovným spevákom a speváčkam, ktorí poctivo chodia na skúšky a
pomáhajú tak toto naše malé bábätko vychovávať a stavať na nohy. Ďakujem!!!!
6. A na akom nástroji viete hrať?
Vyštudovala som hru na klavíri.
7. Odkedy sa venujete hudbe?
V podstate od malička. Na klavíri som sa naučila hrať ešte predtým, ako som začala chodiť do školy
a študovala som ho 17 rokov!
8. Darí sa vám v hudbe?
Hudbe sa momentálne venujem v celkom inej oblasti, ako som študovala. Namiesto nácviku veľkých klavírnych
skladieb teraz skôr upravujem skladby pre zbor, na syntetizátore nahrávam podklady pre spev a sem-tam premením
na pieseň aj nejaký text, ktorý mi niekto podsunie, hlavne pre deti. Takže darí sa mi v rámci možností.
9. Poviete nám, čo je to boomwhackers?
Boomwhackers sú také nezvyčajné hudobné nástroje, rôzne dlhé farebné plastové rúrky,
na ktoré dokáže zahrať snáď každý. Stačí cítiť rytmus a vedieť buchnúť rúrkou.
10. Vyučujete aj boomwhackers?
Keď sa dá, tak si na hodinách aj zahráme.
Rada by som však založila aj boomwhackers krúžok,
tak dúfam, že sa budúci rok s niektorými z vás budeme pravideľne stretávať.
Michal BOBOK, 2. A,
Dominik FERIANC, 2. A

Školský výlet
Vydrovo
12. 6. 2018
"Mne sa páčilo, že sme videli
daniele a divé svinky." Grétka

"Bola pekná cesta vlakom."
Matúško

"Súťaže s drevom boli super." Filip
"Zaujímavá bola veľká lokomotíva."
Mirko

"To malé mestečko sa mi páčilo." Marek

"Pekný bol aj kostol." Ondrej

Farebnými
ceruzkami
PROTI STRESU
Pri vyfarbovaní obrázkov sa sústredíš na jednu činnosť,
ktorá ťa pohltí až do dokončenia obrázka.
Maľovánky ťa učia vnímať čas pomaly a bez stresu.
Vyskúšaj si antistresové maľovánky.

Všetkým
prispievateľom,
priateľom,
všetkým, ktorí pomáhali,
ĎAKUJEME
za spoluprácu!

Príspevky budeme čítať celé leto na adrese:
krskova@zsdumbb.sk

