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Školský rok 2014/2015 sa začal
Školský rok 2014/2015 sa začal nástupom žiakov, učiteľov a rodičov v átriu
školy. Po príhovore riaditeľky školy p. Besterciovej a príhovoroch hostí sa žiaci
predstavili krátkym kultúrnym programom. Po oficiálnej časti sa žiaci rozišli do tried,
kde sa konala prvá triednická hodina. Po jej skončení sa žiaci odobrali domov, ale od
nasledujúceho dňa sa začína nový školský rok. Aký bude?

Spomienky na prázdniny
Cez prázdniny sme sa boli kúpať v Maďarsku. Najviac som sa tešil na tobogany.
Bolo tam sedem toboganov. Zo všetkých toboganov bol najrýchlejší červený tobogan.
Na tobogane som si udrel lakeť. Môj otec si udrel koleno. Na druhý deň sme išli do
ZOO. V zoologickej záhrade bolo veľa zvierat. Bol tam papagáj, ktorý vedel opakovať,
čo ľudia hovorili. Najviac sa mi páčil tiger biely. Návšteva v ZOO bola dlhá a únavná.
Po príchode domov som ešte dlho spomínal na dovolenku s rodičmi na kúpalisku a na
peknú ZOO. Na prázdniny mám veľa spomienok.

Dávid Vilinský VI.A

Spomienky na prázdniny
Cez prázdniny som bol na kúpalisku Triton. Večer sme mali opekačku s tetou
Evou a s otcom. V obchode som si kúpil vodnú pištoľ a dostal som aj nový mobil
Samsung. Mám rád moju rodinu, hlavne mamku, ocka a babku. Cez leto som bol na 5D
v kine. S rodinou sme boli aj v ZOO a na bobovej dráhe. Bol to super zážitok.

Róbert Kuzma V.A

Môj zážitok z prázdnin
Na prázdniny som sa veľmi tešila. Ráno som nemusela vstávať do školy a celý
deň som sa mohla so sestrou hrať, pozerať televízor, kúpať sa v bazéne na dvore.
Najviac som sa však tešila na grilovačku a opekačku. Spolu s mamkou a ockom sme sa
po dobrom jedle vždy zahrali. Aj sme súťažili, kto vydrží najdlhšie pod vodou. Zvíťazil
vždy ocko. Ja som však vyhrala v hádzaní loptou. Pre mňa je najkrajší zážitok to, že
sme boli spolu celá rodina.

Natália Berdisová, V.A

Naša školská knižnica je pre nás
Medzinárodný deň školských knižníc
Dňa 28.10.2014 sa v našej knižnici uskutočnilo zaujímavé popoludnie pri
príležitosti ,,Medzinárodného dňa školských knižníc“. Stretnutie otvorila p. učiteľka
Hribová, ktorá na ňom zároveň ako hosťa privítala aj p. zástupkyňu Diškantovú. Po
privítaní nasledovala krátka prednáška o knihe, ktorú žiakom sprístupnila p. učiteľka
Černá. Po tejto zaujímavej prezentácii si žiaci mali možnosť otestovať svoje vedomosti
a fantáziu pri doplňovaní zaujímavých citátov o knihe a rôznych iných praktických
aktivitách. Celé toto popoludnie sa nieslo v znamení zábavy, dobrej nálady a úsmevu,
preto pevne veríme, že sa pri takejto akcii zúčastníme aj v ďalšom školskom roku.
Mgr. Mária Černá

Európsky deň jazykov
Dňa 26. septembra 2014 sa v školskej knižnici uskutočnilo náučno – zábavné
popoludnie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktoré pre žiakov pripravila p. uč.
Timárová a p. uč. Černá. Začiatok tohto popoludnia otvorila nielen krásna hymna
Európskej únie, ale hlavne p. zástupkyňa Ľ. Diškantová a p. uč. Hribová. Žiaci mali
možnosť dozvedieť sa nielen zaujímavé informácie o európskych jazykoch, ale aj
vypočuť si ich formou zvukových záznamov a naučiť sa niekoľko zaujímavých slovíčok
z nich. Súčasťou tohto zaujímavého popoludnia bolo aj preopakovať si vedomosti
z geografie a to formou priraďovania vlajok k slepej mape Európy, pri ktorej si žiaci
poriadne potrápili svoje hlavičky. V závere tohto stretnutia si pani učiteľky spolu so
žiakmi potrápili svoje jazýčky na zaujímavých slovenských jazykolamoch. Celé
popoludnie sa nieslo v znamení vynikajúcej nálady, pohody a zábavy a pevne veríme,
že sa pri podobnej akcii stretneme ešte vo väčšom počte aj v budúcom školskom roku.
Mgr. Mária Černá

Prišla jeseň
Jeseň
Každé ročné obdobie má svoje čaro. Nie je to inak ani s jeseňou. Žiadne ročné
obdobie nehrá toľkými farbami ako práve jeseň. Ale nie je to len o farbách. Je to aj
o opadaných listoch, o čoraz silnejšom vetríku meniacom sa na zúrivý vietor, je to aj
o večne smutnej zatiahnutej oblohe, o cupotajúcich kvapkách dažďa i polámaných
dáždnikoch a najmä o posledných prácach v záhradkách i na poliach pred zimnou
nádielkou. Stromy už odovzdali svoju úrodu, záhradky zmenili svoju tvár, sú to už len
zrovnané zorané kúsky zeme, ktorá sa chystá oddýchnuť, aby o pár mesiacov prijala
nový šat. Aj ľudia už dávnejšie vymenili svoje šatníky. Čoraz silnejšie si pritískajú
svoje kabáty, aby sa uchránili pred silou vetra. Čaro jesene rýchlo pominie a začíname
sa tešiť na najkrajšie sviatky v roku. A to je ten večný kolobeh.

Jeseň
Slniečko už menej hreje,
šibal vetrík sa len smeje,
pohvizduje po chotári
po oblohe ženie chmáry.
Pozhadzoval všetky listy,
strom bez listov je už čistý.
Striasol na zem aj gaštany,
ležia v tráve, vedľa brány.
Zbadal ich tam malý Stano
keď šiel s mamou tade ráno,
má ich teraz plné vrecká,
spraví niečo pre otecka.
Nôžky, bruško a hlavička,
pomôže mu s tým mamička.

Jesenné pranostiky











Lastovičky na odletu, koniec babiemu letu.
Na sv. Cypriána chladno býva často zrána.
Na sv. Václava blata býva záplava.
Ak noc chladná je pred Michalom, tuhá zima príde cvalom.
Na sv. Hieronyma, sťahuje sa už k nám zima.
Po sv. Terezke mráz po stenách lezie.
Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí.
Ak hus o Martine už po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí.
Katarína na blate, Vianoce na ľade.
Na sv. Katarínu zalezieme pod perinu.
Diana Molitorisová VIII.A

Október – mesiac úcty k starším
Motto: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď
ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď
ho ľudia majú radi."
Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť
starších ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú
všetky živé organizmy, teda aj my – ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom
živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho
života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom
nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať
na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému
človeku – bez rozdielu veku. Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá
aj v kresťanstve. Je dokonca prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky národy.

Diana Molitorisová VIII.A

Úcta k starším
Moja babka
Moja babka je ku mne veľmi milá. Má ma rada a je s ňou veľká sranda. Snažím
sa jej pomáhať, aby na všetko nebola sama, ale ona mi vždy povie, nech si sadnem
a nech pozerám televízor. Vždy, keď ide na nákup, vždy sa ma pýta, čo mi má kúpiť.
Snažím sa jej odpovedať, že nechcem nič, ale ona ma vždy presvedčí a kúpi mi nejakú
sladkosť. Veľmi sa teším, keď je nejaký sviatok a ona nás pozve na slávnostný obed.
Vždy nám upečie viac ako jeden koláč. Po obede sme všetci prejedení a babka nás vždy
napcháva koláčmi. Po koláčoch vyloží na stôl tyčinky, arašidy a nám deťom v lete
prinesie nanuky. Keď nám mamka povie, že ideme domov, lebo ide večer do roboty, tak
sa snažíme rodičov presvedčiť, aby sme ešte chvíľu ostali, ale vždy sa tá chvíľa predĺži
a domov odchádzame až o dve hodiny neskôr. Môj malý bratranec vždy chce ísť so
mnou domov. Niekedy sa mu podarí presvedčiť rodičov, aby išiel s nami, ale keď sa
jeho rodičia budú vracať od babky, tak si po neho prídu. Keby som mala spočítať, koľko
s ňou mám spomienok, tak by som sa asi nedopočítala.

Carmen Németová VI.A

Starí rodičia rozprávajú
Starí rodičia mojim rodičom rozprávali o tom, ako sa v minulosti pracovalo.
Pracovali na poli od rána do večera, aby zabezpečili svoje rodiny. Vrátili sa po práci
a museli navariť jednoduchú večeru. Museli uložiť svoje deti, poupratovať, obriadiť
dobytok a až tak mohli isť spať. A na druhý deň vstávali skoro ráno, aby ich rodina
mala čo jesť a znovu sa vybrali pracovať na pole. Dnes si to nevieme ani predstaviť. Ale
to znamená, že by sme nikdy nemali zabudnúť na tých, ktorí pre nás pripravili peknú
prítomnosť. Vždy si budeme vážiť našich starých rodičov.

Halloween párty
Dňa 28. októbra 2014 sme si v škole zorganizovali Halloween párty pre žiakov
2. stupňa základnej školy. Uskutočniť toto podujatie bolo nápadom žiackeho
parlamentu, ktorému pomohla pani učiteľka Radvanová. Žiaci vyzdobili školskú jedáleň
a pripravili si aj chutné občerstvenie. Všetci sa zišli v krásnych strašidelných maskách,
ktoré boli ocenené. Najkrajšou maskou bola Tamara Takáčová zo VII.A, na druhom
mieste skončila Liana Ignáthová z V.A a na treťom mieste Dominik Lukács z V.A.
Špeciálnu cenu od učiteľov získala Sabína Knapová z VIII.A. Popoludní sa žiaci
zabávali, tancovali, o hudbu sa postaral p. učiteľ Matta. O dozor a súťaže a ostatnú
zábavu sa starali: Mgr. Salaiová, PaedDr. Horváth, Mgr. Černá, Ing. Babica, Mgr.
Radvanová.

Miška Štrompová, VI.A

Deň zdravej výživy
Tešili sme sa na 27. október. Vtedy sa konal deň zdravej výživy. Pochutnávali
sme si na chlebíkoch s nátierkami od výmyslu sveta, zapíjali ich chutným čajom
a pozreli sme si prezentáciu s názvom Chlieb náš každodenný spojenú s ochutnávkou
domáceho chleba. Niektorí žiaci pripravovali zdravé jedlá, ktoré potom porota
vyhodnotila a ocenila. To bolo radosti i hrdosti z výsledkov snaženia. A nielen to.
Pripravili sme ešte obrovský poster.

Tanier plný zdravia
Z čoho sa skladá váš tanier?
Výskumy týkajúce sa zdravej výživy prebiehajú neustále. Dávnejšie výsledky sa
čoraz častejšie ukazujú ako mylné, lekári a dietológovia sa predbiehajú v nových
teóriách správneho stravovania. Na výživovú pyramídu vypracovanú takmer pre 20
rokmi, ktorá mala byť optimálnym modelom, je potrebné sa v súčasnej dobe pozerať
s nadhľadom. Dnes už vieme, že toto rozdelenie bolo príliš komplikované, pretože
zohľadňovalo priveľa faktorov súčasne, a preto bol výber správnych potravín náročný.
Teória „My Plate“, čiže „Môj tanier“, je novým návrhom špecialistov na
vyvážené stravovanie. Predstavuje ju diagram, ktorý pozostáva z piatich farebných
sektorov: červený označuje ovocie, zelený zeleninu, oranžový obilniny, fialový
predstavuje bielkoviny a modrý mliečne produkty. Poukazuje na rovnováhu
jednotlivých skupín výrobkov, ktoré by mali byť zastúpené v našej každodennej strave.
Racionálne stravovanie je v súčasnosti jednoduchšie ako kedykoľvek predtým –
jednoduchá schéma uľahčuje zostaviť každodenné menu, ktoré bude priaznivo vplývať
na vaše zdravie. A ak hľadáte zaujímavé recepty, určite sa inšpirujte receptami na
stránke určite sa inšpirujte receptami na stránke www.kuchynalidla.sk, ktoré vám
pomôžu zostaviť váš
„Tanier plný zdravia“.

Miška Štrompová VI.A

Zdravá výživa
Dôležitá je pestrosť – mali by
sme jesť veci zo všetkých troch
skupín: obilné výrobky, ovocie,
zeleninu, vajcia, mäso a zdroje
rastlinných
bielkovín,
ako
sú
napríklad fazule a orechy. V prvom
rade ide o to, obmedziť potraviny,
ktoré sú bohaté na cukry a tuky –
predovšetkým živočíšne. Biely chlieb
oškvarkami,
buchty,
smotanová
zmrzlina poliata čokoládou alebo

s

chipsy rozhodne nepatria medzi potraviny, ktoré by sa mali nachádzať v našom
jedálničku. Treba jesť viac zeleniny a ovocia. Sú hlavným zdrojom vitamínov (C, A),
minerálov, vlákniny a ďalších dôležitých látok v našej strave.Väčšina zeleniny má iba
nízky energetický obsah, takže ich spotrebu netreba nejak obmedzovať. O niečo väčšiu
opatrnosť je potreba u ovocia, hlavne u sladkých plodov, ktoré majú vyšší energetický
obsah, ale energie v ovocí je oveľa menej, ako u ostatných druhov potravín. Treba
dávať prednosť surovej alebo mrazenej zelenine. Nesmie sa zabudnúť ani na ďalšie
potraviny s vysokým obsahom vlákniny, ako je tmavý celozrnný chlieb, tmavé
nevaječné cestoviny, produkty z obilovín a strukoviny. Jedálniček by mal byť čo najviac
vyvážený, preto musí obsahovať nízkotučné mliečne výrobky, chudé mäsá, ako je kura,
králik či ryby a tiež rastlinné bielkoviny. Tie sú napríklad v sóji, syre tofu, či
strukovinách. Dôležitý je aj pitný režim. Denne by sme mali vypiť 2 až 3 litre tekutín, a
to hlavne doobeda (2/3 denného príjmu). Najvhodnejšia je stolová voda, bylinné čaje či
nízkoenergetické nápoje. Pohyb je dôležitý, či už ide o rýchlu chôdzu, jazdu na bicykli,
alebo iba vyšľapanie schodov. Dôležitá je minimálne pol hodinka pohybu denne.
Diana Molitorisová VIII.A

O jablku – zdroji vitamínov
Jablko je plodom jablone. Má okrúhly tvar a jeho farba je rôzna – buď červená,
zelená alebo žltá.
Pôvod:
Za pravlasť jablka, ktoré sa ráta do ovocného druhu jadrový, sa považuje
juhozápad Číny. Jabloň je najstaršou kultúrnou rastlinou, patriacou do čeľade
ružokvetých. Pravdepodobne mutáciou a krížením divo rastúcich druhov vznikli prvé
jedlé kultúrne odrody s veľkými plodmi.
Iné názvy – malus domestica (lat), apple (en), äpfel (de).
Jablká povzbudzujú peristaltiku (svalové kontrakcie hrubého čreva), pomáhajú
telu zbaviť sa jedov a za pomoci kyseliny jablčnej rozkladajú zvyšky tukov v telesných
bunkách. Vhodné je užiť ho pred jedlom. Na svete existuje viac než 7000 odrôd jabĺk.
Môžete tým pádom každý deň ochutnať inú odrodu a po dobu viac než 19 rokov
nebudete jesť rovnakú odrodu dvakrát.

Upozornenie:
Krásne a lákavé jablká z dovozu, ktoré sa objavujú na regáloch
supermarketov, môžu kvôli škodlivým látkam, ktoré obsahujú, vyvolať alergické
reakcie. Kvôli postrekom musíme jablká dôkladne umyť horúcou a studenou vodou.
Najviac výživných látok sa nachádza v jablkovej šupke, preto jablká
konzumujte neošúpané.
Odrody jabĺk:
 Ametyst – letná, atraktívny vzhľad
 Angold – nenáročná na pestovanie, harmonická, sladká chuť.
 Goldstar – zimná, kvalitná, dlho skladovateľná.
 Hana – letná odroda, veľké plody.
 Heliodor – zimná, atraktívny vzhľad.
 Karmína – neskorá zimná, tmavočervená, odolná voči mrazu.
 Lipno – zimná, veľkoplodá.
 Luna – trhová.
 Opál – zimná, výrazne aromatická, sladko chutí.
 Orion – veľkoplodá, výborná chuť.

Samuel Mida VIII.A

Drogy
Dejiny drog
Omamné prostriedky sú staré ako samo ľudstvo. Vieme, že už v starom Egypte
mali isté znalosti o účinkoch maku. V diele gréckeho historika Herodeta sú zmienky o
skýtskom užívaní konopných zŕn na dosiahnutie omamného stavu – čiže o rituálnom
inhalovaní kanabisu. Tradujú sa záhadné proroctvá delfskej veštiarne, vynášané v stave
drogového omámenia veštkyňou Pýtiou.
Aj zážitky Odysea u čarodejnice Kirky naznačujú drogové opojenie. V priebehu
celej existencie ľudstva je pre človeka príznačná potreba prekročiť hranice, túžba po
nových zážitkoch a novom nadšení. Môžeme teda vychádzať z toho, že človeku vždy

išlo o dokonalé zachovanie svojej existencie, aby si uľahčili život. Využíval pritom
vlastnosti určitých rastlín a substancií, ktoré sa v priebehu dejín naučil vyrábať.
Počas dejín môžeme neustále pozorovať, že v určitých obdobiach nadmerne
vzrástla spotreba omamných prostriedkov medzi určitými skupinami obyvateľov,
prípadne v určitých národoch. Aj v minulosti sa spotreba omamných látok spájala s
ťažkými spoločenskými, sociálnymi i fyzickými poškodeniami.
V neposlednom rade však treba pripomenúť, že aj požívanie omamných
prostriedkov značne podlieha módnym smerom. S príchodom tabaku do Európy v 16.
storočí došlo do módy najprv šnupanie a neskôr aj fajčenie. Začiatkom 20. storočia bol
v Európe v určitých intelektuálnych kruhoch veľmi obľúbený kokaín.
Je priam šokujúce, koľko špičkových osobností si pripustilo totálny úpadok len
kvôli tejto nátlakovej móde.
Diana Molitorisová VIII.A

Drogy
Slovo droga poznám od chvíle, čo som bola poučená o tom, že droga je zlo, ktoré
spôsobuje závislosť. O nebezpečenstve drogy som sa dozvedela aj v škôlke. A tak som
vyzvedala ďalej. Ako prví to boli moji rodičia, ktorí boli možno aj prekvapení z toho, že
v mojom veku sa pýtam na drogu. Vždy som bola poučená správne, čo môžem a čo sa
nepatrí a práve preto viem, ako sa mám správať. Drogu by som nikdy neskúsila, pretože
viem, čo spôsobuje, viem, že si ju stačí dať len raz a môže mi chýbať, môže mi zmeniť
celý život k horšiemu a viem aj to, že môže alebo lepšie povedané spôsobuje smrť.
Môžem poďakovať aj škole za to, že nás učia o tejto problematike a upozorňujú na
nebezpečenstvo drogy. Sú ľudia, ktorí drogu z rôznych dôvodov skúsia. Najprv napr.
marihuanu alebo začnú fetovať. Neskôr to prechádza do práškov a injekcií. A potom na
drogu nahovoria aj svojich známych. Tým si vraj vyčistia hlavu. Poniektorí sa
nahovoriť nedajú, poniektorí sa spamätajú včas a poniektorí podľahnú. Ja si myslím, že
mnohým sa dá pomôcť. Túto úlohu plnia napríklad také drogové centrá. Ale myslím si
aj to, že mladí ľudia, keby boli rozumnejší, nikdy by nemuseli pre drogu klamať,
kradnúť, ubližovať iným, prísť o zdravie, o normálny život. Videla som na obrázkoch
i vo filmoch, čo droga spôsobuje a verte, bol to hrozný pohľad.
A preto zober loptu a nie drogu. Toho sa treba držať a ja som si vybrala toto heslo
ako moje životné motto.
Sabína Knapová VIII.A

Drogy nie
Droga je najväčšie zlo, ktoré sa dostalo do celého sveta. Droga je látka návyková.
Vždy sa to začne buď zvedavosťou alebo frajerinou. Alebo droga má vyriešiť nejaké
problémy. Veľa mladých ľudí vyskúša drogu kvôli dobrodružstvu. Neuvedomujú si, že
pomaly ale isto ich droga opantala a sú od nej závislí. Odrazu sa zmenili. Zmenil sa ich
výzor, zmenila sa ich psychika. Vyzerajú o dvadsať rokov starší. Stratia všetko, spadnú
až na dno. Z toho dna sa dá dostať, keď budú sami chcieť.
Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako chceme dopadnúť, všetko závisí iba od
nás.
Lívia Kovešdiová VIII.A

Čo je droga
Droga je prírodná alebo umelo vyrobená omamná látka. Všetky drogy sú
návykové a ich dlhodobé a nadmerné užívanie poškodzuje organizmus a môže spôsobiť
smrť. Už preto sa drogy v žiadnej jej podobe ani nedotknem.
Matej Ďurčo VIII.A

Prečo drogy nie?
Drogy sú veľmi škodlivé preto, lebo niekedy môžu spôsobiť aj smrť. Niektorí
ľudia ich skúšajú, lebo majú nejaké problémy. Navyknú si na ne a potom bez nich
nevedia žiť. Takýmto ľudom sa ťažko od drog odvyká. Práve preto chceme, aby bolo
stále menej takých ľudí, čo kvôli drogám zomrú.

Lenka Škulková V.A

Prečo drogy NIE!
Drogy sú nebezpečná, návyková a škodlivá vec. Tak pre dospelých, ako aj pre
deti. Ničia životy tých, ktorí ju užívajú, ale aj ľuďom okolo seba, rodiny. Poznáme
nielen tvrdé drogy, ale aj iné návykové látky. Napríklad: cigarety, alkohol.

Mirka Némethová V.A

Pred Vianocami
Vianoce 2014
Už od konca novembra žila naša škola v očakávaní najkrajších sviatkov roka.
Tomu sa chtiac – nechtiac podriadil najprv nenápadne, neskôr okázalejšie chod školy.
Zo školského rozhlasu zneli nádherné koledy, v triedach sa žiaci zaoberali vianočnou
výzdobou a prípravou na vianočnú akadémiu. No nielen triedy zmenili svoju tvár.
Zmenou prešla celá škola. Okná ožili nádhernou výzdobou s vianočnými motívmi
a odrazu ponúkali priam čarovný rozprávkový príbeh, súčasťou ktorého boli všetci
žiaci a zamestnanci školy. V triedach sa objavili vianočné stromčeky s blikajúcimi
svetielkami, na stoloch adventné vence, na nástenkách výsledky ich šikovnej práce.
Vstúpiť do takýchto tried bolo potešením pre žiakov i učiteľov. Všetci nabrali aj na
láskavosti, pozornosti a ohľaduplnosti, aby posledné dni v starom roku prežili čo
najlepšie a najkrajšie.

Mikuláš 2014
Oslava Mikuláša sa konala už 5. decembra. Žiaci spolu s triednymi učiteľmi si
pripravili vlastný program, no na príchod Mikuláša, anjela aj čerta sa veľmi tešili. A tí
do všetkých tried ozaj vstúpili. Okrem krátkeho rozhovoru ukázali žiaci, že vedia
spievať, recitovať, pohotovo odpovedať na zvedavé otázky a za to boli odmenené
sladkými cukríkmi. Sladkosti dostali aj od ZRŠ a keďže sa ešte aj navzájom obdarovali,
mali toho dosť a každý bol spokojný.

Príprava na vianočnú akadémiu a 17.december
Posledné dni pred týmto dátumom boli veľmi náročné. Skúšalo sa, spievalo,
nacvičovalo, každý sa chcel ukázať pred rodičmi a známymi čo najlepšie. Veľa sa
hovorilo aj o rekvizitách, scéne, výzdobe i oblečení. Všetci cítili akúsi zodpovednosť za
to, aby všetko dopadlo čo najlepšie.
Keď 17.december sa stal skutočnosťou, všetko bolo pripravené. Školská jedáleň
mohla privítať prvých hostí. A prišlo ich neúrekom. Nás to veľmi potešilo.
Vianočnou akadémiou nás sprevádzali žiaci z 8. A triedy – Diana Molitorisová,
Lívia Kovešdiová a Patrik Szakacs. Aj také boli ich úvodné slová.
Všetko stíchlo, zakrylo sa perinôčkou snehovou,
len vločky sa na zem sypú tmavou nočnou oblohou.
A v oblôčku svetlom svieti náš vianočný stromček,
vôkol neho kŕdeľ detí, ožil tichý domček.
A v tom dome láskou dýcha každá bytosť živá,
čarovná je vianočná noc, krásna, podmanivá.
Opäť nám nežne klopú na dvere, prišli ticho, nenápadne, vyšívané striebornými
stehmi starej mamy. Áno, sú tu Vianoce. Čas, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby

sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Je tu čas radostí, zázrakov,
prianí.
Sviatočné čaro Vianoc sme my, žiaci základnej školy, uzamkli do nádherných
piesní, kolied, vinšov, básní, scénok. Vám želáme, vážená pani riaditeľka, pani
zástupkyne, vážení učitelia, milí rodičia, aby sa vo vašich srdciach rozhostil krásny
pocit pohody i radosti zo spoločnej našej prítomnosti.
A teraz sa už začalo ozajstné vystúpenie.
Druháci s pani učiteľkou Mullerovou ukázali, že aj snehuliaci vedia tancovať a po
tanci zase ako vedia pekne spievať.
Obrovským zážitkom bolo vystúpenie dievčat s pásmom pod názvom Tajomstvo
lásky, ktoré nacvičila pani učiteľka Gálová. Láska je potrebná nielen v čase Vianoc, ale
je dôležitá každý deň.
Kristián Szabó a Matúš Papernik nás pozvali započúvať sa do nádherných kolied
a žiaci z 3.A, ktorých pripravila pani uč. Hájeková, sa predstavili pásmom piesní
a básní.
Naši žiaci vedia pekne recitovať. Báseň Milana Rúfusa zarecitovala Diana
Molitorisová, príbeh o čarovnej noci žiaci z 8.A, básne o Vianociach zasa Lenka
Škulková a Carmen Németová, vinše nám zapriali Alex Jano a Martin Horváth zo 6.A
triedy.
,,Pri jasliach svet je celý, tu leží Ježiš malý. Všetci mu dary nesú na radosť, na
potechu. Anjelské piesne znejú, anjeli úctu vzdajú. Pastieri ovce vzali, tiež dary králi
dali.. Aj žiaci VIII. A mu chcú dar dať a krásnym tančekom ho tiež privítať.“
Týmito slovami sa začalo vystúpenie žiakov, ktorých pripravili pani učiteľka
Stahovcová a pani učiteľka Gӧtzová. A žiaci zatancovali perfektne.
A čo ešte sme ukázali.
Spev Mirky Némethovej a Jázmin Bocskorás z 5.A dojal prítomných k slzám,
vystúpenie šiestakov predstavilo Mikuláša s jeho dobrými skutkami, Miška Štrompová
zo 6.A svojou modernou piesňou rozprúdila náladu divákov pred záverečným
vystúpením štvrtákov, ktorí svojím temperamentným tancom dali poslednú bodku.
A potom iba záver, z ktorého vyberáme:
Do nového roka vinšujeme vám to – však viete čo – aby ste sa dostali tam, však
viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však
vy dobre viete čoho. Pekné sviatky Vám prajú žiaci Základnej školy vo Veľkej Ide. Tak,
vianočná akadémia je za nami. Zajtra nás čaká posedenie pri jedličke pre našich
spolužiakov. Už teraz sa tešíme.

Fotogaléria

VIANOČNÉ VINŠE
Šťastlivá chvíľa sa nám zjavila,
že Panna čistá Syna zrodila,
život svätý počatím dala Mária.
Novinu radostnú oznámim vám,
že sa nám narodil dnes Kristus Pán,
to Dieťa krásne, nad slnko jasné.
Anjeli spievajú, glória riekajú, tam pribehli.
Pastieri betlemskí jak zvedeli,
keď nad svojím stádom stráž držali,
že je v chudobnej, maštaľke biednej,
v jasliach položené,
je Pánom a Bohom celej zeme.
Vstupujem do príbytku vášho
ako anjeli k pastierom betlemským,
keď nočnú stráž držali nad svojím stádom,
tú radostnú novinu vtedy zvestovali:

Narodil sa nám Spasiteľ v meste Dávidovom
Tak aj ja, pastier od stáda, k vám prichodím
a v tento radostný čas vám vinšujem a žiadam,
aby ste ho čím najšťastlivejšie sláviť mohli.
To vám zo srdca vinšujem!
Pochválen Pán Ježiš!
Zvonia všetky zvony sveta
cingi – lingi – bom!
Na svet prišlo drahé dieťa
biednym rodičom.
Poďte s nami pokloniť sa
Ježiškovi malému,
zato, že k nám z neba prišiel
svoje srdcia dáme mu.
Maštaľka je skromná, tichá,
králi do nej náhlia sa.
Na dieťatko oslík dýcha,
svieti hviezda – stokrása.
Počujte, jak na nebesiach
anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach,
pokoj ľuďom želajú.
Radosť veľkú zvestujeme: Narodil sa sveta Pán.
Neďaleko Betlehema v chladných jasliach leží sám.
Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému,
za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu.
Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.
Dobrí ľudia tešia sa dnes tou novinou,
že sa narodil ten najlepší zo synov –
to nebeské dieťa z lona Boha Otca,
ach, všetko by mu daroval zo srdca.
Ale ja nič nemám, veď som i ja jeho,
tedy si polepším srdiečko pre neho.
Tak napraveného vy ma požehnajte
a dlho predlho so mnou sa radujte.

Dieťatko v Betleme, Ježiško maličký,
za tebou ideme, čuj naše prosbičky.
Daj nám zdravia sily, do učenia chuti,
srdce rodičovo nech sa nezarmúti.
Zošli požehnania aj do nášho domu,
by sme mohli pomôcť v biede hocikomu.
Keď slávime toto Krista Pána narodenie
i ja vám kresťanské nesiem pozdravenie.
S vinšom, aby z darov podiel ste dostali,
ktoré celému svetu nesie Ježiško malý.
Ja vám vinšujem na to Božie narodenie,
spokojnejšie, zdravšie rokom prežiť,
ako ste prežili.
Od Pána Boha lásku, susedom príhodu,
doma zlahodu, na poli úrodu.
A ešte vám vinšujem, čo si od milého Pána Boha žiadate:
šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie
a nech vás tak Pán Boh žehná ako z neba rosa padá.
Na tieto vianočné sviatky i ja sa radujem,
z úprimného srdca toto vám vinšujem:
aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom,
vašim dobrým radcom a dobrým priateľom.

Zimné prázdniny
Počas zimných prázdnin som bola u otca. Hneď 18.12 2014 po návrate zo školy
mi mama zabalila veci, prišiel ocko a navrhol, aby som s ním išla do Maďarska Gödölő .Tak som povedala áno. Cestovali sme 3 a pol hodiny. V aute som zaspala. Keď
som sa zobudila, tak sme tam už boli. V Maďarsku som bola 2 dni, zoznámila som sa so
psami, mačkami a zajacom. Boli sme v kine Damb a Dambér. Potom som išla
domov.Doma som strávila jeden deň a 25.12 2014 som išla k starým rodičom a od
starých rodičov som išla zase do Maďarska. Prvý deň som zase postískala všetky
zvieratká a išla som spať, lebo bolo neskoro. Na druhý deň sme šli do kina na Paddington
a po kine sme šli do McDonaldu. Na Vianoce som dostala od otca mobilný telefón a od
mamy som dostala veľa užitočných vecí, peračník, hru na počítač Minecraft, oblečenie
a lampu. Silvester som trávila u starých rodičov.
Jázmin Bocskorás V.A

Predstavujeme súťaže a umiestnenie v nich
I – Bobor

iBobor

Informatická súťaž iBobor v školskom roku 2014/15
Bobríci – 14. novembra 2014
V kategórii Bobríci súťažilo 13 211 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 78.
Bobrík
Celkové poradie
124. - 344.

Meno, priezvisko a trieda
Matej Götz, 3. A

Dosiahnutý výsledok
84,00 bodov, 99. percentil

diplom

Benjamíni – 18. novembra 2014
V kategórii Benjamíni súťažilo 21 466 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 146.
Benjamín
Celkové poradie
1362. - 1583.

Meno, priezvisko a trieda
Ema Sokáčová, 5. A

Dosiahnutý výsledok
62,68 bodov, 94. percentil

diplom

3247. - 3621.

Liana Ignáthová, 5. A

54,69 bodov, 85. percentil

diplom

3622. - 3667.

Peter Bárány, 6. A

54,68 bodov, 83. percentil

diplom

4459. - 5014.

Simona Bolčáková, 6. A

50,69 bodov, 79. percentil

diplom

4459. - 5014.

Michaela Štrompová, 6. A

50,69 bodov, 79. percentil

diplom

Kadeti - 11. novembra 2014
V kategórii Kadeti súťažilo 14 359 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 213.
Kadet
Celkové poradie
402. - 1060.
1159. - 1329.
1979. - 2667.
1979. - 2667.
3102. - 3473.
5304. - 5901.
5304. - 5901.
5983. - 6471.
7345. - 7392.
7693. - 8100.
8156. - 8785.

Meno, priezvisko a trieda
Diana Molitorisová, 8. A
Jozef Šunda, 9. A
Klaudia Šušnáková, 9. A
Nicolas Trembecki, 9. A
Patrik Szakács, 8. A
Tímea Ignáthová, 8. A
Matúš Végvári, 9. A
Bernadett Tóthová, 9. A
Zuzana Kupcová, 8. A
Lívia Kövešdiová, 8. A
Sandra Berécová, 9. A

Dosiahnutý výsledok
73,34 bodov, 97. percentil
69,34 bodov, 92. percentil
66,68 bodov, 86. percentil
66,68 bodov, 86. percentil
62,68 bodov, 78. percentil
57,35 bodov, 63. percentil
57,35 bodov, 63. percentil
56,02 bodov, 58. percentil
53,36 bodov, 49. percentil
52,02 bodov, 46. percentil
50,69 bodov, 43. percentil

diplom
diplom
diplom
diplom
diplom
diplom
diplom
diplom
diplom
diplom
diplom

Blahoželáme !

Liga 4 krát 4
Piataci našej školy sa dňa 19. novembra zúčastnili matematickej súťaže Liga 4x4....
Na súťaž išli v tejto zostave:
Daniel Hajduček
Ema Sokáčová
Kristián Szabó
Lenka Škulková

5.A
5.A
5.A
5.A

Získali 3. miesto.
Súťažiacim blahoželáme!

Pytagoriáda

Aj matematika nás baví! Príkladom toho sme všetci my, štyridsiatisiedmi
odvážlivci tretieho až ôsmeho ročníka, ktorí sme sa v dňoch 10. a 11. decembra 2014
rozhodli zmerať si sily a vedomosti so svojimi rovesníkmi a zúčastniť sa školského kola
36. ročníka Pytagoriády. Súťaž spočívala v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút, a to
bez použitia kalkulačky, matematických tabuliek či iných pomôcok. Úspešnými
riešiteľmi sme všetci tí, ktorým sa podarilo správne vyriešiť aspoň 10 úloh.
No a ako to dopadlo?
Mená
III.A
Götz Matej
Nalevanko Dominik
Pomóthyová Kornélia
Szalaba Oliver
Csatlós Attila
Vitániová Vanesa
Harastiová Vanda
Ďurčová Emma
Kundráková Andrea
Madak Richard
IV.A
Szilasi Šimon
Kigler Roland
Kočiš Miško
Ciberová Lea
V.A
Sokáčová Ema
Hajduček Daniel
Škulková Lenka
Szabó Kristián
Štefán Patrik
Horváthová Kornélia
Ignáthová Liana
Lukács Dominik
VI.A
Štrompová Michaela
Némethová Carmen
Humenská Michaela
Paperník Matúš
Bárány Peter

Body za úlohy

Body za čas

Spolu

Úspešnosť

12
12
10
9
7
6
6
6
6
5

12
6
8

24
18
18
9
7
6
6
6
6
5

ú
ú
ú

10
7
6
5

10
7
6
5

13
11
10
10
6
6
6
5

2
1
2
2

15
12
12
12
6
6
6
5

ú
ú
ú
ú

11
10
9
7
7

3
4

14
14
9
7
7

ú
ú

VII.A
Vitániová Nikola
Györgyová Frederika
VIII.A
Molitorisová Diana
Brezo Patrik
Kiglerová Noémi

10
7

1

11
7

ú

11
7
6

5

16
7
6

ú

Najúspešnejší z každého ročníka postupujú do obvodného kola, ktoré sa
uskutoční v marci 2015. Držte nám palce, aby sme čo najlepšie obstáli a čo najlepšie
reprezentovali našu školu.

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka sa konalo v priestoroch školskej
knižnice. Do školského kola sa zapojilo 10 súťažiacich z 8.A a 9.A triedy. Víťazkou
školského kola sa stala Diana Molitorisová z 8.A triedy, ktorá našu školu reprezentovala
v okresnom kole OSJL. Diana sa stala úspešnou riešiteľkou.
Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a Diane blahoželáme.

Školské kolo geografickej a dejepisnej olympiády
Vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády
Dňa 11.12.2014 sa v knižnici našej školy uskutočnil 43.ročník Geografickej
olympiády. Na toto školské kolo nás pripravovala p. uč Timárová.
Postupujúci do vyššieho kola: 5.ročník: 1. Kristián Szabó
2.Ema Sokáčová
3.Lenka Škulková
6. a 7. ročník: 1.Frederika Gyorgyová
2.Michaela Štrompová
8. a 9. ročník: 1.Erika Urbánová
2.Lívia Kovešdiová
3.Diana Molitorisová
Zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme!
Michaela Štrompová VI.A

Výsledky dejepisnej olympiády
December bol mesiacom, na ktorý sme sa veľmi tešili. Očakávali sme najkrajšie
sviatky v roku – Vianoce a tešili sme sa aj na prázdniny. Ale v tomto mesiaci sme spolu
našimi učiteľmi pripravovali aj vianočnú akadémiu pre rodičov. No a v neposlednom
rade to boli súťaže, ktoré preverili naše vedomosti. 11. 12. 2014 sa konalo školské kolo
Olympiády z dejepisu, ktoré sa uskutočnilo v školskej knižnici. Zúčastnili sa na ňom
žiaci 6. – 9. ročníka. Otázky boli stavané tak, aby preverili všeobecné poznatky žiakov z
histórie a kultúry. Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov s nasledovným umiestnením.

Najlepšie výsledky zo šiestakov získali Miška Štrompová a Matúš Paperník zo
VI. A.
Najviac súťažiacich sa zúčastnilo zo siedmeho ročníka. Najlepší výsledok získal
Marek Szantovszki zo VII. A.
Spomedzi ôsmakov sa víťazkou stala Diana Molitorisová z VIII. A.
Z 9. ročníka sa olympiády zúčastnili 3 žiačky, pričom najviac bodov získala
Sandra Bercová z IX. A.
Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa chuti do
učenia.

Prišla zima
Zima
Zima na cestách
Biely kabát krajina má,
ledva sa doň pomestí.
Teta Zima, naša známa
vydala sa na cesty.
Zima
Padá sniežik, padá,
na čielko si sadá.
Z čielka ako perlička,
stečie mi až na líčka.
Zimné pranostiky
 Čím

je v zime hlbší sneh, tým vyššia bude
ďatelina.
 Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.
 Keď na Štefana vietor duje, víno budúceho roku plané bude.
 Keď v decembri hrom ešte hučí, budúci rok vietor stále fučí.
 Zima bohatá na sneh predpovedá rok bohatý na chlieb.
 Keď sú na Vianoce polia pokryté snehom, môžeš na Veľkú noc sedieť pod košatým
stromom.
 Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
 Čo január zmeškal, február doháňa.
 Na Tri krále zima stále.
 Hromnice – zimy polovice.
Diana Molitorisová VIII.A

Starostlivosť o lesné zvieratá v zime
Niektoré zvieratá prežívajú zimu v teplých kožuchoch, iné
zaliezajú do hlbokých brlohov. Sú aj také, čo sa počas snehovej
búrky pokojne nechajú zaviať snehom a keď všetko utíchne,
vyskočia zo záveja a odídu, akoby sa nič nedialo. Viaceré vtáky
u nás v zime nikdy neuvidíte. Bociany, lastovičky či iné
sťahovavé vtáky sa v januári vyhrievajú niekde v Stredomorí,
alebo sú na safari v Afrike. Na miesto nich k nám prilietajú zo
severnej Európy veľké kŕdle krkavcovitých a iných vtákov. Osobitnú skupinu tvoria
zimní spáči. Hady, svište alebo ježe snehové správy vonkoncom
nezaujímajú. Keď príde Martin na bielom koni, zalezú pekne
hlboko a upadnú do niečoho, čo sa už azda ani nedá nazvať
spánkom. Takmer nedýchajú a srdce im bije len niekoľkokrát za
minútu.
Najväčšia slovenská šelma medveď zvyčajne celú zimu
prespí v brlohu, no vlky, rysy, divé mačky, líšky a rôzne druhy lasicovitých zvierat sa
musia o seba postarať. A to nie je jednoduché. Les ani zďaleka nie je tichý a na
panenskom snehu vidieť nejednu krvavú stopu boja o život.

Lesné menu
Členovia Občianskeho poľovníckeho združenia pravidelne venujú zvýšenú
starostlivosť prikrmovaniu poľovnej zveri kvalitným objemovým a jadrovým krmivom
(siláže, senáže, seno a obilné zlomky), ktoré každý týždeň dopĺňajú, aby sa udržala
kondícia a dobrý zdravotný stav poľovnej zveri. Zároveň do revíru vyvážajú aj kamennú
soľ, aby zver mala zabezpečený aj prísun minerálií.

Samuel Mida VIII.A

Starostlivosť o vtáky v zime
Čím je vonku chladnejšie, tým častejšie môžeme vidieť rôzne vtáky, ako si
hľadajú potravu v blízkosti našich domov. Je to pre ne náročné obdobie, ktoré im
môžeme uľahčiť tak, že ich budeme prikrmovať.
S prikrmovaním sa odporúča začať už v jeseni a pokračovať až do marca. Vtáky
sú vďačné za potravu na kŕmidle najmä ráno, keď sa prebudia po chladnej noci
a potrebujú si doplniť energiu. Kŕmidlá intenzívnejšie vyhľadávajú aj v čase, keď
napadne veľa snehu a nájsť semienka je oveľa ťažšie.
ČÍM KŔMIŤ?

Je dôležité vedieť, že krmivom im môžeme nielen pomôcť, ale aj dosť pokaziť.
Vtáky sa určite nesmú prikrmovať zvyškami ľudskej potravy, lebo obsahuje soľ
a korenie, ktoré sú pre ne škodlivé, môžu dokonca zapríčiniť ich uhynutie.

Najvhodnejšie sú naturálne zrná, oriešky a rôzne plody a semená, prípadne loj či tuk.
Skladba krmiva by mala byť čo najpestrejšia, lebo na kŕmidlá prilietajú rôzne druhy
vtákov s rozdielnymi nárokmi na potravu. Veľmi im chutí napríklad slnečnica a ovsené
vločky, menšie druhy vyhľadávajú mak, ďalšie jabĺčka či mrkvu.

ČO CHUTÍ VTÁKOM?
- Sýkorky, zelienky, vrabce, glezgy a hýle priláka slnečnica.
- Stehlíky priťahujú drobnejšie semená repky, prosa a maku.
- Pre drozdy alebo chochláče sú pochúťkou jablká.
- Sýkorky a ďatle si pochutia na zavesenom loji.
- Hrdličky obľubujú pšenicu, drvenú kukuricu, jačmeň.

Samuel Mida VIII.A

Niečo na relax
Sudoku
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Jesenné maľovanky

Úžasné myšlienky






















Rada: Nechoďte k cieľu jeden za druhým, ale vždy dvaja a dvaja. (P.Eluard)
Výrazom najvyššej múdrosti je vedieť, že si sa všetko dozvedel prineskoro.(Eco)
Cieľom života je rozvíjanie seba samého. (Wilde)
Čím človek menej vie, tým jednoduchšie sa mu žije. Vedomosti robia
slobodnými, ale nešťastnými. (Remarque)
Domov je najvyššia a jediná hodnota. (R. Sloboda)
Vieme rozprávať len o iných, sebe sme prizložití. (P. Vilikovský)
Je pravda, že skúsenosti s ľuďmi neraz zatemňujú cestu k ľuďom. (J. Johanides)
Pre výnimočných ľudí je pripravený výnimočný život a výnimočné prekážky. (R.
Sloboda)
Som presne ohraničeným miestom, kde som sa narodil, spôsobom, akým som
chodil do školy, teplom kuchyne, v ktorej som hltal obedy a ešte mnohými inými
vecami. Celý môj život, doteraz i naďalej, bude ustavičnou snahou prelomiť
hranice. (P. Vilikovský)
Nikdy neviete, čo je v človeku. S nikým si nesmiete byť istý.(J. Johanides)
Život = krížovka. Takmer všetky štvorčeky sú zaplnené tým istým slovom –
NEVIEM. (D. Dušek)
Ty si myslíš, že budeš iný ako ostatní?!(P. Vilikovský)
Život je priepustka z kasárne: od- do. (D. Dušek)
Keď si človek myslí, že objaví o živote niečo nového, v skutočnosti iba starne...
S rokmi to prejde.(P. Vilikovský)
Keď sa na niečo tešíme, na hocičo, akoby v nás niečo kvitlo. (D. Dušek)
Na tomto svete je človek buď kladivom alebo nákovou. (P. Vilikovský)
Povedz si, že inteligentný človek sa zaoberá len vecami, ktoré môže zmeniť
a nevšíma si veci, ktoré zmeniť nemôže. (E. Hlatký)
Zľahostajnieť? Otupieť? Ak však tupú stranu obrátime navonok, ostrie smeruje
dovnútra. (Vilikovský)
Dialóg – 4. rozmer! (D.Tatarka)
Nie každé poznanie človeka obohacuje , nie každé poznanie za to stojí.
(Vilikovský)
Diana Molitorisová VIII.A

Vtipy
Pani učiteľka sa pýta Jožka:
- Aké máte doma zvieratá?
- Doma máme psa, mačku a mrazené kurča.
Peter povie Dežovi:
- Namaľuj okná!
Peter je v záhrade už dve hodiny a Dežo sa neozýva. O chvíľu Peťo počuje otázku:
- Peter, aj rámy?

James, choď poliať kvety na záhrade.
- Ale pane, veď prší.
- To nevadí, zober si so sebou aj dáždnik .

Takto sme recyklovali v 3.A

Zimné omaľovánky

Pár zaujímavostí
Majstrovstvá sveta dvadsaťročných
Na prelome rokov 2014/2015 sa uskutočnili juniorské MS v ľadovom hokeji. Na
juniorské MS cestovali slovenskí hokejisti potichu, so skromnými cieľmi, domov sa
však vrátili ako hrdinovia. Naši mladí reprezentanti v poslednom zápase o bronz
zvíťazili nad Švédmi a získali 3.miesto. Náš brankár Denis Godla sa stal
najužitočnejším hráčom na tohtoročných majstrovstvách, náš útočník Martin Réway
spolu s dvoma ďalšími reprezentantmi sa stali najlepšími hráčmi za slovenskú
reprezentáciu. Bronzoví medailisti nám urobili obrovskú radosť.

Medzinárodný maratón mieru
(Turňa nad Bodvou – Košice)
V Turni nad Bodvou sa v sobotu 4. októbra stretli účastníci výročia Košického
maratónu. Príchod maratónskeho vláčika diváci privítali s veľkým nadšením
a potleskom. Vypočuli si aj príhovor starostu obce. Potom sa autobusom presunuli
k pamätníku Košického maratónu mieru, kde bol následne aj odštartovaný. Pre deti boli
pripravené súťaže a aj pekné ceny. Ostatní si mohli posedieť v penzióne Réva a neskôr
sa uskutočnil aj koncert skupiny Pokolgép. Maratónsky vláčik pokračoval na železničnú
stanicu, kde sa mohli účastníci tiež občerstviť a pozrieť si výstavu železničnej výstroje
z minulosti. Po tejto výstave maratónsky vláčik zamieril naspäť do Košíc... 

Miška Štrompová VI.A

Auto roku 2014
Autom roka 2014 je Peugeot 308. Druhá generácia francúzskeho modelu s
prehľadom zvíťazila v aktuálnom ročníku domácej novinárskej ankety.

Boli sme v divadle
Za divadlom do Spišskej Novej Vsi
Konečne je tu 21.11.2014. Autobus je pripravený odviezť nás do divadla tentoraz
troška ďalej. Dvadsaťosem žiakov spolu s učiteľmi cestuje za divadlom do Spišskej
Novej Vsi. Poniektorí si okrem zážitkov z pekného divadelného predstavenia, obhliadky
spišskonovoveského divadla odniesli aj zážitky z prejazdu tunela Branisko.
Predstavenie bolo pekné, ale nabudúce sa ide do Košíc. Už teraz sa tešíme.

Divadlo prišlo za nami
Koniec októbra a začiatok novembra sa na našej škole niesol v znamení kultúry.
Zavítal k nám divadelný súbor z Prešova. 28. 10. 2014 sme si so žiakmi druhého stupňa
pozreli divadelné predstavenie Rysavá jalovica od Martina Kukučína. Toto predstavenie
žiaci poznali z vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry. Na láskavom
Kukučínovom humore sme sa všetci dobre pobavili. Úplne ináč vyznela paródia na
Jánošíka. Toto predstavenie, ktoré sme mali možnosť vidieť 11. 11. 2014, nebolo treba
žiakom zvlášť predstavovať, nakoľko filmové spracovanie bolo všetkým žiakom dobre
známe. Aj pri tomto predstavení platilo, že na vtipných dialógoch a scénkach sme sa
veselo zasmiali. A do tretice všetko dobré – 12. novembra sa naši najmladší žiaci
zúčastnili bábkového predstavenia Braček Jelenček. Predstavenie bolo veľmi pútavé a
herci svojimi scénkami vtiahli malých divákov do deja bábkovej hry tak, že sa im
nechcelo z predstavenia ani odísť. Dúfame, že z našich žiakov vyrastú milovníci
divadla a že aj takýmto spôsobom im dáme základy kultúrneho správania.
Mgr. Mária Černá
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