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Otvorene o detstve
Takmer všetky deti potvrdia, že detstvo patrí k najkrajším
obdobiam v ich živote . Bezstarostné chvíle strávené po
vyučovaní na dvore, v miestnom parku s kamarátmi i tie
zmysluplné pri počítači, ukrývajú v sebe neopakovateľnú
príchuť slobody, života bez problémov. Dieťaťu stačí tak
málo, aby bolo šťastné! Má jediný problém  každé ráno
zobrať tašku a ísť do školy. Hranica medzi detským
svetom a tým ostatným je zvláštna a zároveň jedinečná.
Raz je to hrubá rovná čiara, inokedy je tá čiara tenká a
kľukatá. Na jednej strane sú hranicou vážne veci, dobro
a zlo, na strane druhej sú to maličkosti, ktoré možno
badať v každodennom živote. Byť dieťaťom však vôbec
nie je ľahké. Dieťa má vždy pocit, že ho nikto neberie
vážne. To však nie je pravda. Rodičia berú svoje dieťa
veľmi vážne. Podporujú ho nielen v učení, v záujmoch,
ale vzbudzujú v ňom tiež pocit zodpovednosti pre
činnosti všedného dňa. Dieťa sa cíti nesmierne dôležito,
keď ho pošlú na malý nákup, dovolia mu prestrieť stôl
alebo pripraviť raňajky, hoci len v podobe šunky a
chleba. Hovorí sa, že kým chlapec vstúpi do mláky na
chodníku, aby zistil, aká je voda hlboká, tak ešte vždy je
dieťaťom. Kým sa dievča viac teší na hračku z kinderka,
ako na samotnú čokoládu, je ešte vždy dieťaťom.

Napriek tomu, že deti dnešnej doby už pred vstupom do
základnej školy neveria, že deti nosí bocian, že darčeky
nenosí Ježiško, ale rodičia či babka s dedkom, majú
jednu vzácnu vlastnosť  úprimnosť. Dieťa povie, čo si
myslí a takmer nikdy vedome neklame. Klamanie je
výsada dospelých! Detstvo tiež učí, ako sa správať k
iným, občas i to, že dieťa nemôže mať každú ,,hračku“,
ktorú chce. A odrazu do života detí vtrhne niečo, na čo
neboli pripravené  koronavírus a s ním dištančné
vzdelávanie. Deti sa museli za posledný rok s menšími
prestávkami vzdelávať vo väčšine prípadov online
formou. Takéto učenie so sebou prinieslo aj svoje
úskalia. Stratili osobný kontakt so spolužiakmi,
kamarátmi, rovesníkmi, s učiteľmi. Niektoré deti sa cítili
osamelé. Deti nevedia racionálne vyhodnotiť, prečo sú
odrazu viac náladové, nič ich nebaví a všetky povinnosti
vrátene tých školských trvajú zrazu omnoho dlhšie, preto
to riešia svojím spôsobom. Ďalším vysedávaním pred
počítačom, smartfónom či tabletom. Dieťa chce, aby bol
oňho prejavený záujem v každej situácii. Deti sú
nepopísané tabule, majú svoje sny a dianie okolo seba
vidia bez chýb. Väčšina z nich si myslí, že zmenia svet,

vytvoria čosi veľké, precestujú svet a potom vynájdu liek
proti rakovine, pomôžu ľuďom. Pravdou je, že svet
detstva je neprebádaný. A toto hovoria všetci dospelí,
lebo všetci raz boli deťmi.

Mgr. Jana Kročková
učiteľka
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Vedecký kuriér
24. septembra 2021 sa na našej škole uskutočnila akcia
s názvov Vedecký kuriér, ktorý bol súčasťou festivalu
vedy  Európska noc výskumníkov. Celý festival
prebiehal kvôli pandémii v interaktívnom online štúdiu a
bol doplnený o rôzne aktivity na školách. Naša škola
obdŕžala vedecký box chémie pre učiteľa a 20 boxov pre
žiakov a box fyziky pre učiteľa. Žiaci 9.B a 8.B si mali
možnosť v rámci chémie vyskúšať 3 pokusy zamerané
na chromatografiu fixiek, odtlačky prstov a otestovanie
slín. Žiaci 6.B triedy si mohli vyskúšať pokusy s
kvapalinami zamerané na hustotu kvapalín a žiaci 9.B
triedy pokusy zamerané na magnetizmus, tlak vzduchu a
elektrický náboj.

„Už je tu jeseň..."
V týždni od 18. októbra až 22. októbra 2021 sme
zrealizovali výstavku jesenného aranžovania z tekvičiek
a iných plodov našich záhrad. Akcie sa zúčastnilo 18
žiakov a 2 triedne kolektívy 2. A a 5. A. Veľmi pekne
ďakujem tr. učiteľom za spoluprácu pri tejto akcii.

Hravé pokusy
20. októbra 2021 sa v ŠKD 2. oddelenie, uskutočnilo
zábavné popoludnie, v ktorom si žiaci vyskúšali hravou
formou pokusy s vodou, magnetkami a balónmi. V
teoretickej časti riešili šifry, logické a matematické
hlavolamy a zabavili sa na jazykolamoch. Čarovnú silu
magnetiek využili pri magnetickej cestičke a hľadali

prekvapenie v ryži. Z papierových kvetov vytvorili vodnú
záhradu, z cukríkov farebnú dúhu a sledovali premenu
šišky vo vode. Zahrali sa aj na konštruktérov a vyrobili
balónovú raketu. Akcia sa realizovala v dvoch skupinách
ŠKD a boli dodržiavané všetky protiepidemiologické
opatrenia.

Týždeň boja proti šikane
18. októbra až 22. októbra 2021 sa na našej škole
uskutočnil Týždeň boja proti šikane. Žiaci sa
prostredníctvom školského rozhlasu a na vyučovacích
hodinách dozvedeli o rôznych formách šikanovania a aj
to, ako sa brániť. V utorok všetci žiaci školy podpísali
Slávnostnú zmluvu o neútočení. Svojim podpisom, ale aj
skutkami potvrdili, že budú rešpektovať spolužiakov,
budú k nim ohľaduplní, nebudú nikoho ponižovať ani
zosmiešňovať. V stredu žiaci tvorili plagáty na tému
šikanovanie, práce boli vystavené vo vestibule školy.
Štvrtok sa na 1. stupni formou dotazníka uskutočnil
prieskum o šikanovaní na našej škole. V piatok sme
rozhlasovou reláciou ukončili Týždeň boja proti šikane.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Týždeň zdravej výživy
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do
Týždňa zdravej výživy. V priebehu jedného týždňa
zrealizovali množstvo aktivít, ktorými sa zároveň naša
škola prihlásila do súťaže Hovorme o jedle. Žiaci
druhého i prvého stupňa sa riadili témou Príliš dobré na
vyhodenie  stop plytvaniu a jednotlivé jedlá pripravovali
žiaci z toho, čo sa doma zvýšilo. S nasadením a
nápadmi žiaci nešetrili, preukázali zručnosť v narábaní
nielen s vareškou, ale i s nožom.

"Zdravá desiata" – zdravý životný štýl
20. októbra 2021 sa žiaci zo Školského klubu detí 1.
oddelenie zúčastnili akcie Zdravá desiata. Aktivity
prebiehali v skupinkách. Prváci si vypočuli príbeh o tom
ako si Janka pripravovala nezdravú desiatu. Spoločne jej
vysvetlili, ktoré potraviny sú zdravé a ktoré sú nezdravé.
Svoje chuťové poháriky otestovali pri ochutnávke
zdravých nátierok cesnakovej a tuniakovej. V zázračnom
obchode zase nakupovali za svoje vedomosti a spoločne
vyriešili problémovú úlohou. Pri čuchovom teste im robil
problém zelerový list, ale ostatné suroviny uhádli. Na
interaktívnej tabuli hľadali správnu cestu v jabĺčkovom
bludisku. Súťažili vo dvojiciach, kto skôr poskladá
rozstrihaný obrázok jesenného jabĺčka. V závere akcie si
žiaci vypracovali pripravený pracovný list a s chuťou sa
pustili do zdravého olovrantu. Pre druhákov bola tiež
pripravená ochutnávka nátierok a na interaktívnej tabuli
prezentácia s desiatovými hádankami. V závere akcie si
zahrali pohybovú hru „Kompót“ a vypracovali pripravený
pracovný list.

Jesenné šantenie - 1 . oddelenie ŠKD
27. októbra 2021 bola pre žiakov zo ŠKD 1. oddelenie
pripravená akcia Jesenné šantenie  popoludnie plné
zaujímavých a hlavne zábavných hier a súťaží.
Jednotlivé aktivity sa realizovali iba so žiakmi 2. B triedy.
Pre žiakov boli pripravené zábavné hry a aktivity: lietanie
na metle, pritiahni si svoju príšerku, nosenie monster očí,
hra duch Ducháčik  v ktorej žiaci museli vypiť mlieko,
prečítať slovo ukryté na dne pohára, uhádnuť kto je duch
a bez pomoci rúk preniesť pohár, hod smradľavou
papučou, plávajúce kamene, smradľavé vajce, nakŕm
švába Oggyho, hmatačka Čarovné vrecúško a hod
smradľavým zemiakov. V závere akcie si zahrali
naháňačkovú hru Zombi.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Jesenné šantenie - 2.oddelenie ŠKD
27. októbra 2021 sa žiaci v ŠKD 2. oddelenie, zmenili na
malé strašidlá a príšerky, aby si pripomenuli zvyky a
tradície Halloweenu. Žiaci hľadali ukryté sladkosti, tvorili
slová z gaštanov a veľa zábavy zažili pri metlobale s
balónmi a loptami. Súťažili v tekvicovom bowlingu a
rolbale s loptičkami. Zatancovali si tanec strašidiel a
zabalili múmiu. Všetci si odniesli na jesenné prázdniny
veľa veselých zážitkov a dobrú náladu z pekného
popoludnia. Aktivity prebiehali v dvoch skupinách ŠKD a
boli dodržiavané všetky protiepidemiologické opatrenia.

Čaro Vianoc
Pred odchodom na vianočné prázdniny, v piatok 17.
decembra 2021, zavládla v ŠKD 2. oddelenie príjemná
vianočná nálada. Žiaci spravili vianočnú výzdobu triedy a
spoločne sme pripravili sviatočne prestreté stoly. Najprv
žiaci otvárali adventný kalendár s úlohami a hádankami.
Pripomenuli sme si vianočné tradície a zvyky, pozreli
sme si adventné rozprávanie o štyroch sviecach a
hľadali stratené rýmy a symboly Vianoc. Zahrali sme sa
aktivitu so snehovou guľou vďaky a pozornosti. Veľa
zábavy bolo aj vo vianočnom vláčiku so zaujímavými
úlohami, a tak si deti odniesli pekné zážitky na vianočné
prázdniny.

Na Kračun u Pavlovci
Čas Adventu a čas Vianoc má magický charakter. S tým
súvisia rôzne ľudové obyčaje, zvyky, tradície, ktoré nám
pomáhajú prežiť tento čas plnšie a aktívnejšie. Nebolo
tomu ináč ani v našom I. oddelení ŠKD. Pani
vychovávateľka žiakom porozprávala o pečení oblátok, o
histórii zdobenia vianočného stromčeka, ale aj o
ostatných vianočných zvykoch, ktoré sme si uchovali až
do dnes. Žiaci s radosťou porozprávali o svojich
vianočných zvykoch, ktoré sa tradujú v ich rodinách. Po
večeri príde ta najočakávanejšia chvíľa, zazvoní zvonček
a my si pod stromčekom nájdeme darček. Pre žiakov bol
darčekom bohatý program plný hier a aktivít. Akcia bola
zrealizovaná po skupinách a boli dodržiavané všetky
protiepidemiologické opatrenia.

Stromček
Zima v akejkoľvek podobe má svoje čaro. Rád
pozorujem, čo sa v prírode deje, aké prekvapenia
prináša zima. Postavím sa uprostred dvora a len tak
pozerám na oblohu. Zrazu sivé mraky zahalili oblohu.
Onedlho sa začal sypať nesmelý sneh, skôr snežík.
Snežík sa sypal z oblohy ako sladký prášok. Zabalil do
bieleho šálu stromy, lúky, cestičky i náš stromček v
záhrade. Ten stromček, ktorý tam pestujeme na Vianoce.
Už pred Vianocami si ho prinesieme do domu,
vyzdobíme a on nám krášli dom až do polovice januára.
Zotmelo sa. V každom dome na ulici sa rozsvietili veselé
svetlá rôznych veľkostí a farieb. Všetko naokolo bolo
plné svetielok, iba náš stromček ešte trpezlivo čakal na
presun. Pokrytý bielym práškom vyzeral trochu smutne.
Tak som sa rozhodol, že ho vyzdobím rovno v záhrade.
Jeho vetvičky som obliekol do dlhých šnúr plných farieb.
Zdalo sa mi, že všetky farby z oblohy si sadli práve na
neho. Zrazu bol náš stromček v záhrade tým najkrajším
nielen na celej ulici, ale na celom svete.

Marko Šlinský 5.B
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Vedeli ste, že?
... najdlhší korálový útes je Veľká koralová bariéra s dĺžkou 2300 km?

... najmenšie mesto na svete s 18 obyvateľmi sa nachádza v Chorvátsku, presnejšie na Istrii a volá
sa Hum?

... Petržalka je miesto s najvyššou hustotou obyvateľstva v strednej Európe?

... primárny zdroj energie tropického cyklónu je teplo vytvorené kondenzáciou z vodnej pary, ktorá
kondenzuje vo vysokých výškach?

... nad Antarktídou a Grónskom vejú studené katabatické vetry počas väčšiny roka?

... Južná Kórea sa zvykla nazývať novoindustrializovanou krajinou, ale teraz je vnímaná ako
rozvinutá krajina?

... najvyšší bod Pensylvánie je nižšie než najnižší bod Colorada?

... rozloha Číny je 9 427 420 km²?

... na severnom póle ľadu neubúda, ale tento rok dokonca pribúda?

... v Amerike sú tri rieky s názvom Colorado?

SUDOKU pre našich najmenšíchAké číslo sa skrýva pod mikulášom ?

Prelož jednu
zápalku tak,
aby platila

rovnica:
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1 . Nájdi vo vetách zeleninu:

Táto hra chce piatich hráčov.

Stopa pri kapuste bola králičia.

Netáraj či natáraj?

Nepotrebujem krátke lano.

Čítam knihu človek a pusta krajina.

2. Doplň prirovnania:

Studená ako.......................................

Sladké ako...........................................

Oči modré ako.....................................

Biela ako.............................................

4. Nájdi v štvorsmerovke slová: jahoda, malina, černica, višňa, slivka,
hruška

Zahraj si
piškorky!

3. Napíš slová:
a) Ta3________________

b) s5_______________

c) o5________________

d)

___________________
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Skupinka profesorov je pozvaná na
let lietadlom. Potom ako sa usadili
bolo im povedané, že lietadlo je
skonštruované ich študentmi. Všetci
až na jedného vstali a v panike
vystúpili. Profesora, ktorý ostal sa
spýtali:
"Prečo ste ostali sedieť?"
"Verím svojim študentom. Keďže ich
poznám, môžem vás uistiť, že tento
šrot ani nenaštartuje."

Učiteľka hovorí Ferkovi:
 Ferko, v slove zápalky sa píše
dĺžeň!
 No a čo? Myslíte, pani učiteľka, že
bez dĺžňa by nehoreli?

Učiteľ dáva žiakom slovnú úlohu:
 Z mesta A vyrazí auto rýchlosťou
150 km za hodinu, z mesta B vyrazí
auto rýchlosťou 180 km za hodinu.
Kde sa stretnú?
Jeden zo žiakov pohotovo
zareaguje:
 Na dopravnom inšpektoráte, pán
učiteľ.

Učiteľ sa pýta žiakov:
 Žiaci, ako sa volá samica koňa?
Janko: No predsa konica.
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Rozprávajú sa dvaja chlapci:
 Dnes sme na telesnej behali
dvanásťminútovku.
 A za koľko si ju zabehol?

Na hodine náboženstva sa farár
pýta:
 Ferko, čo získa človek pri
birmovke?
 Niekto sto korún, pán farár, niekto
hodinky.

Začal školský rok a na dejepise
opakujú.
Učiteľka: Čo významné našim
predkom priniesli Cyril a Metod?
Žiak: Omšové víno.

V škole sa pýta učiteľka:
 Povedz, Miško, čo sa dáva do
jaterníc?
...
 Ty nevieš? Veď si mäsiarov syn.
 Však preto. Keď vyzradím, otec
má zabije.

Učiteľka sa pýta Jožka:
 Vymenuj mi 5 živočíchov žijúcich
vo vode.
 Delfín...
 A ďalej?
 Jeho mama, otec, brat a sestra.




