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Základnej školy s materskou školou
v Bajerove

Vážení čitatelia, milí spolužiaci!
Prežívame advent, teda čas prípravy na vianočné sviatky. Všetci
sme v zhone, ozdobujeme stromček, pečieme medovníky, varíme vianočný
punč... Nielen v rodine, ale aj v škole už cítime príjemnú atmosféru blížiacich sa Vianoc.
Veríme, že aj náš školský časopis prispeje k tomu, aby sme sa zastavili a prichádzajúce vianočné sviatky strávili v pokoji, radosti a spolu so
svojimi najbližšími nanovo precítili ich pravý zmysel a odkaz.
Prajeme vám krásne sviatky,
po celý rok veľa lásky!
Adela Vašková a spolužiaci (VIII. A)
Ilustrácia: Diana Pavlíková, VIII. A
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na
to,
aby
sa
Trieda: ________ Predmet: ___________________
vyhol ústnej alebo
Žolík použitý dňa: ______________________________
písomnej odpovedi
Podpis učiteľa: ___________________________
z učiva.
Neplatí
pri
veľkých písomkách,
testoch a školských
úlohách. Môže sa
použiť jedenkrát za
školský rok.
Keď
mám
žolíka a učiteľ ma vyvolá na ústnu alebo písomnú odpoveď z učiva, ale
ja nechcem odpovedať, odovzdám mu žolíka. Učiteľ žolíka prevezme
a prevzatie potvrdí podpisom. Použitého žolíka odovzdá pani zástupkyni.
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Meno a priezvisko: ____________________________

Slovo riaditeľa
Milí čitatelia!
Práve ste si zobrali do rúk ďalšie číslo nášho školského časopisu STOPA.
Nájdete v ňom množstvo príspevkov týkajúcich sa obdobia od septembra do decembra tohto školského roka. Je v ňom to, čo zažili naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi.
Samozrejme, že v ňom nie je všetko, veď to by bolo aj na dve vydania. Množstvo akcií
na škole – to nie je základ kvality, ale je jej ukazovateľom. Vedenie školy spoločne
s celým tímom všetkých zamestnancov od prvej spoločnej chvíle nastavilo smerovanie
školy primárne ku kvalite vzdelávacieho a výchovného procesu. Kvalitu výsledkov
školy možno dosiahnuť za splnenia základnej podmienky: Ak zamestnanci školy,
rodičia a zriaďovateľ školy budú stotožnení s víziou a poslaním školy. Ak tieto tri
piliere budú zdieľať rovnaké hodnoty, potom bude žiak školy dosahovať dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, bude rád chodiť do školy a bude šťastný. Som presvedčený, že všetkým nám ide o to isté, teda, aby naša snaha bola orientovaná na
žiaka, na jeho osobnostný rozvoj. Teší ma skutočnosť, že väčšina rodičov našich žiakov má pozitívny vzťah k škole a vzdelávaniu, no v tomto smere je pred nami ešte
veľmi dlhá a náročná cesta.
Krok za krokom ide naša škola ku kvalite, k modernizácii. Zaviedli sme aSc
EduPage. Je to moderný školský online informačný systém. Od 10. decembra 2019
sme spustili nový elektronický dochádzkový a stravovací systém, ktorý umožní zákonnému zástupcovi žiaka získať prehľad o príchode, odchode žiaka zo školy a o čase
odobratia jedla v školskej jedálni. Ako každý vie, od septembra 2019 sú obedy
v školských jedálňach základných škôl zdarma. Na našej škole sme s tým nemali žiadne problémy.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v auguste
2019 vyhovelo žiadosti riaditeľa školy o pridelenie pedagogického asistenta pre žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vedenie školy vypracovalo projekt
„V škole úspešnejší II“. Ministerstvo školstva nám i tento projekt schválilo. Vzhľadom na najväčší nával byrokracie v septembri sa vedenie školy rozhodlo pre realizáciu
národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. V rámci projektu
máme na škole inkluzívny tím, ktorého činnosť je plne hradená z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
Zriaďovateľ školy – Obecný úrad Bajerov – vyhovel žiadosti riaditeľa školy
ohľadne vybudovania novej telocvične a obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie
telocvične z vlastných zdrojov. Výstavba telocvične sa plánuje už v jarných mesiacoch
roku 2020. Zriaďovateľ školy vypracoval projekt ďalšieho moderného multifunkčného ihriska pri škole. Ihrisko bolo v jesenných mesiacoch úspešne zrealizované a podľa
slov pána starostu Vladimíra Mruza ho bude môcť škola využívať v rámci edukačného i výchovného procesu.
Milí čitatelia nášho časopisu, prišiel krásny čas adventný, ktorý vyvrcholí
najkrajšími sviatkami v roku – Vianocami. Prajem vám, aby vo vašich srdciach dlho
pretrvávali vianočné pocity. Vedzte, že tie najlepšie darčeky sa nedajú chytiť ani kúpiť.
Prajem všetkým krásny čas vianočný a v novom roku 2020 nech sú všetky vaše dni naplnené láskou, pokojom, zdravím a rodinnou harmóniou.
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PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy

.Z

ačíname

„Bol by som rád, keby naša škola bola miestom, kde
sa žiaci, učitelia a ostatní školskí pracovníci cítia dobre,
miestom, kde plnenie svojich povinností je pre všetkých príjemné. To však záleží
od nás všetkých,“ povedal na otvorení nového školského roka riaditeľ školy.
V novom školskom roku 2019/2020 sme na slávnostnom otvorení privítali starostov obcí Bajerov, Brežany, Rokycany, pedagógov, žiakov a zvlášť našich prváčikov, ktorí prišli v sprievode svojich rodičov.
Riaditeľ školy privítal všetkých prítomných. Poprial im veľa úspechov
a radosti z každého dňa, ktorý strávia v škole.
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Michaela Jašová
VIII. A

Polícia v škole

Hneď druhý školský deň – utorok 3. 9. 2019, neprebiehalo tradičné vyučovanie, pretože našu školu navštívili príslušníci polície.
Žiaci mali možnosť vidieť ukážky policajnej činnosti – výcviku policajného psa, prácu psovoda a zadržanie páchateľa za pomoci policajného psa. Praktické ukážky boli doplnené prednáškami pre žiakov I. a II. stupňa základnej školy,
ktoré mali preventívny charakter.

Ochrana života a zdravia
V stredu 4. 9. 2019 prebiehala na našej škole teoretická časť kurzu
Ochrana života a zdravia. Pri tejto príležitosti k nám prišli záchranári z Košickej
záchranky, ktorí žiakom primeranou formou sprostredkovali základné informácie
a zásady, ktoré je potrebné ovládať a dodržiavať pri poskytovaní prvej pomoci
a oživovaní. Predstavili žiakom zdravotnícke
a pomôcky,

prístroje
ktoré

patria k výbave záchranára a poukázali
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na ich praktické využitie. Pri pomôckach používaných na fixáciu zlomenín boli
„zranenými“ aj niektorí žiaci. V závere prednášky mali žiaci možnosť vyskúšať si
oživovanie zraneného a prezrieť si priestory sanitky – záchranky.

Vo štvrtok 12. septembra 2019 kurz pokračoval praktickou časťou
v lokalite Fiľov v katastri obce Bajerov, len pár minút chôdze od našej školy.
Po roku si žiaci 1. a 2. stupňa v sprievode pedagógov zapálením sviečok
a symbolickou minútou ticha pri pamätníku pripomenuli pád lietadla z 12. augusta 1958, následkom čoho prišli o život nadporučík Jaromír Šebesta, čatár Jiří Tichý a desiatnik Michal Puškár. Udalosti tejto tragédie nám hodnoverne priblížil Viliam Zbiňovský, pilot a znalec miestnej histórie. O to, aby táto udalosť ožila,
sa pričinil pán František Bednár, rodák z neďalekých Ondrašoviec, ktorý sa
v daný deň pádu lietadla narodil. Jeho záujem a entuziazmus o danú regionálnu
udalosť vyústil až do obnovy pomníka a úpravy okolia.
Týmto spoločným stretnutím sme sa ako škola zaviazali zveľaďovať toto
pamätné miesto a v rámci prierezovej témy regionálna výchova, ktorá úzko súvisí
s multikultúrnou výchovou, tým aj podporiť u žiakov rozvíjanie citu ku krásam regiónu ako aj historické povedomie o mieste, v ktorom vyrastajú, lebo poznanie kultúrneho dedičstva našich predkov nám otvára cestu k lepšiemu poznaniu samých seba.
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75. výročie vypálenia obce Zlatá Baňa
Počas 2. svetovej vojny
boli fašistami zničené mnohé
mestá a obce na Slovensku. Nevyhla sa tomu ani obec Zlatá Baňa. Zlatobančania vtedy prišli
o všetok

svoj

majetok

a hospodárstvo. Toto strategické
miesto v Slanských vrchoch vypálili Nemci, aby eliminovali prístup
partizánov k „špajzy“. Jediný
spôsob bol vypálenie obce.
V sobotu 7. septembra 2019 sa naši žiaci spolu s pánom riaditeľom zúčastnili pietnej spomienky, kde si spolu so Zlatobančanmi pripomenuli 75. výročie
tejto tragickej udalosti.

Jeseň je obdobie, kedy v záhradkách dozrieva rôzne ovocie, zelenina a iné
plody. Počas týždňa (od 23. 9. 2019) naši žiaci zozbierali pestrú paletu plodov
jesene. V rámci hodín techniky pripravili výstavku jesenných plodov a dekorácií
z prírodného materiálu.
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Poďakovanie patrí všetkým – žiakom aj rodičom, pretože sa každý svojou troškou podieľal na tejto pestrej výstave.

– aj my sme pomohli
20. septembra 2019 sa naša
škola zapojila do projektu Biela
pastelka, ktorý pomáha nevidiacim
vrátiť sa späť do života. Život je
predsa krajší, keď sa máme o koho
oprieť.
Dobrovoľníčky zo VII. A –
Katarína Šoltisová a Sofia Beňková, sa vydali cestou po škole. Žiaci a zamestnanci školy dobrovoľným finančným
príspevkom vyjadrili svoju ľudskosť a podporu ľuďom so zrakovým postihnutím.
Naším cieľom bolo nielen vyzbierať peniaze, ale aj vychovávať k spolupatričnosti
a ochote pomáhať. Spolu sa nám podarilo vyzbierať sumu 101,20 €.
Srdečne ďakujeme všetkým darcom.
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Európsky deň jazykov
Každoročne sa oslavuje 26. septembra. Bol vyhlásený Radou Európy
v roku 2001. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania s ohľadom na multikultúrnu prierezovú tému.
Aj na našej škole sme tomuto dňu venovali náležitú pozornosť. Formou
tvorivého, zábavného projektového vyučovania sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavých a netradičných informácií s cieľom motivovať žiakov k učeniu sa cudzích
jazykov, ale aj nášho materinského jazyka.
Počas prvej vyučovacej hodiny sa zo
školského rozhlasu dozvedeli nové fakty
o jazykoch. Súčasťou relácie bola aj súťaž pre
žiakov 1. a 2. stupňa, v ktorej mali rozpoznať
ukážky troch jazykov. „Tajnými“ jazykmi
boli maďarčina, španielčina a holandčina,
ktoré uhádli Michaela Konečná (III. A), Dominika Javorská (VI. A) a Zuzana Mruzová
(IX. A). Boli odmenené vecnými cenami.
Potom už na hodinách anglického a nemeckého jazyka nasledovali interaktívne prezentácie, prostredníctvom
ktorých si žiaci pripomenuli mapu Európy

a jazykov

v jednotlivých

používaných

európskych

štátoch,

spoznali najdlhšie slová z rôznych jazykov, slová pochádzajúce z týchto
jazykov prevzaté do slovenčiny. Zvlád9

li aj niekoľko pozdravov a často používaných viet v nemčine, taliančine , poľštine
a iných. Vtipnou časťou bolo vypočutie si, ako „hovoria“ zvieratá v rôznych kútoch Európy a reprodukcia reči zvierat.
V druhej časti žiaci tvorili A happy english tree – strom, v ktorom predstavili svoje obľúbené slová, a vety z angličtiny.
Vnímanie Európy a jej rozmanitosti spestrila aj výstavka spomienkových
predmetov z potuliek žiakov po tomto kontinente. Za domácu úlohu žiaci vypĺňa-

li dotazník, v ktorom spolu s rodičmi zhodnotili jazykové znalosti svojej rodiny.
V rámci hodín slovenského jazyka a literatúry žiaci druhého stupňa mali
za úlohu zozbierať od rodičov, starých rodičov alebo starších občanov svojej obce
zaujímavé a už málo používané slová z nášho nárečia (aspoň 10 slov) a následne
vytvoriť slovníček. Svoje výtvory prezentovali na hodine. Spolužiaci hádali, čo
znamenajú jednotlivé nárečové slová. Zo žiackych prác bola vytvorená nástenka.
Žiaci si vyskúšali, aké to je písať diktát v nárečí. Pri písaní sa riadili pravidlom „píš ako počuješ“, čo okrem iného znamená, že sa nepoužíva ypsilon.
Mnohým táto aktivita vyčarila úsmev na tvári.
Teší nás, že sme tento deň mohli stráviť netradične.
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Deň jablka
V pondelok 21.
októbra 2019 sme si na
našej škole aj prostredníctvom krátkej rozhlasovej relácie
pripomenuli Medzinárodný deň jablka.
So žiakmi sme pripravili chutné jablkové pohostenie plné vitamínov.

[i´skeip ru:m]
Máte radi tajomstvá? Viete, čo je tímová hra? Tak to sme si
mohli vyskúšať v nezvyčajnej hre,
ktorá sa uskutočnila v našej škole
v pondelok 21. 10. 2019. Bol to
neopakovateľný zážitok. Tu je iba
zopár viet, ako sme sa zabávali.
Rozdelili sme sa do skupín. Každá skupina mala jedno stanovište. Tam
sme spoločne hľadali trojmiestny kód, ktorý bol kľúčom k otvoreniu zámky. Vo
vnútri nás čakalo prekvapenie. V časovom limite sme mali zneškodniť bombu.
Podarilo sa nám to! Som rád, že to bola iba hra. Ale emócie boli ozajstné. Nakoniec naše napätie vystriedala radosť z hry. Ešte dlho sme sa o tom rozprávali.
Verím, že si to niekedy zopakujeme. Tešili sme sa nielen z hry, ale aj
z toho, že to bolo počas vyučovania. ☺
Adam Dvorščák, VI. A
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Aj my sme sa zúčastnili tejto akcie. Bola tam sranda, ale trošku sme sa
báli. Museli sme mať masky (škrabošky) a na nich svoje znaky, a tak sme vedeli,
ktorá je naša skupina. Museli sme vyriešiť rôzne úlohy a tajničky. Mali sme na to
30 minút. Po vyriešení sme museli odomknúť zámku. Ak sme ju odomkli, prestrihli sme kábel. Na záver nám zatlieskali.
Marko Mruz & Tomáš Deržák, VI. A
Úlohou žiakov bolo zabrániť hackerom, aby nám zhoršili priemer
a známky. Riešili sme rôzne úlohy, ktoré boli prispôsobené veku a ročníku. Do
miestnosti plnej tmy a blikajúcich svetielok sme vchádzali v škraboškách. Na nich
sa objavil znak, ktorý nás zaradil k stolu a tímu, s ktorým sme mali pracovať.
Pracovali sme rýchlo, aby sme vyriešili všetky úlohy, lebo čas nás súril. Nakoniec
jednotlivé skupiny vyriešili tabuľku múdrosti a dostali sa k číslam, ktoré skúšali
správne kombinovať, aby otvorili trezor. Po otvorení trezoru nás čakala posledná
otázka. Všetci sme boli šťastní, že sme to dokázali.
Súťaž nebola len o zábave, ale aj o tom, aby sme si preverili všetky svoje
vedomosti.
Dominika Tarjanová, VI. A

TeSTOvanie prvákov
V piatok 25. 10. 2019
prebiehalo na našej škole Národné
testovanie pohybových zručností
žiakov 1. ročníka ZŠ. Prváci boli
testovaní v deviatich disciplínach.
Žiaci

jednotlivé

úlohy

zvládli s ľahkosťou a radosťou.
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Učíme žiakov aj o hodnote peňazí
Vo štvrtok 17. októbra
2019 sme v škole realizovali
prvú časť kurzu finančnej gramotnosti pod názvom EURO
s cieľom

vysvetliť žiakom

primeranou formou jednotlivé pojmy z oblasti
finančného

trhu

a učiť

ich

hospodáriť

s financiami, pretože peniaze a majetok nestačí
len vlastniť, ale je
potrebné

s nimi

vedieť aj správne
hospodáriť.
Žiaci počas kurzu pracovali s knihou Praktické financie,
používali tematicky zamerané pracovné listy. Súčasťou boli rôzne didaktické hry. Pre žiakov 1. stupňa aj
veľmi obľúbená hra „V obchode“.

Obchodovanie s ľuďmi - beseda
Ako predísť tomu, aby sa z prvého zamestnania alebo brigády nestala
nočná mora? Našli ste na webe fantastickú prácu v zahraničí? Máte istotu, že to
nie je podvod? Ťažká manuálna práca, nútené manželstvá a nevoľníctvo... Ako
rozoznať tretí najvýnosnejší nelegálny biznis? Na tieto, ale aj mnohé iné otázky
hľadali odpovede žiaci 7., 8. a 9. ročníka na besede, ktorú na našej škole v utorok
29. 10. 2019 zabezpečilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
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Valné zhromaždenie OSN
v roku 1990 vyhlásilo október za
Mesiac úcty k starším s cieľom
upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej
prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať

na

rovnosť

postavenia

a dôstojnosť staršej generácie.
V tomto
duchu si žiaci našej
školy pod vedením
pedagógov pripravili

pre

rodičov

starých
a starších

ľudí kultúrny program, s ktorým sa
predstavili v piatok 25. októbra 2019.
V programe vystúpili

spevom

piesní

a ľudovým tancom. Zaznela aj báseň v anglickom
jazyku, ktorú predniesla
Dominika Javorská, žiačka
VI. A. Všetci prítomní sa
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prostredníctvom humornej scénky v podaní štvrtákov mohli presvedčiť o tom, aké
je dôležité mať dobrý sluch. V závere sa spevom ľudových piesní so sprievodom
akordeónu predstavili naši najstarší žiaci. K spevu sa pridalo aj publikum.
Program

sprievod-

ným slovom obohatili deviatačky

Zuzana

Mruzová

a Sofia Andreánska.
Príjemne nás potešila
hojná účasť starších. Celý
program

bol

prerušovaný

častým a vďačným potleskom
prítomných.

Vystúpenie v DSS

Harmónia

V stredu 13. 11. 2019 sa uskutočnilo vystúpenie na Cemjate v domove
dôchodcov. Vystúpili sme my, žiaci našej školy. Privítali nás s otvorenou náručou. Vystupovali sme v troch domčekoch v spoločenských miestnostiach. Pri
našom speve ľudových piesní niektorí mali aj slzy v očiach. Takto si zaspomínali
na dávne časy svojej mladosti. Takmer storočná pani nám tiež zanôtila – pieseň
Šalata, šalata a Židovský Otčenáš. Mali pre nás pripravené aj pohostenie.
Dúfam, že si návštevu dôchodcov pri najbližšej príležitosti zopakujeme,
lebo ten pocit, že sa naše
vystúpenie
starkým páčilo, stál zato.
D. Tarjanová,
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VI. A

arkaniáda

Konala sa v utorok 29. 10.
2019 na školskom dvore. Žiaci prvého

stupňa statočne behali a bojovali s vetrom, aby im
šarkany vyleteli čo najvyššie. Všetkým deťom patrí
veľká vďaka za aktívnu účasť na tejto peknej školskej akcii.

– 30 rokov od Nežnej revolúcie
Nežná revolúcia bola jedným z veľkých zlomov v našich novodobých dejinách. Vďaka masovým protestom sa podarilo nenásilne dosiahnuť zmenu režimu z totalitného na demokratický. Môžeme za to ďakovať všetkým ľuďom, ktorí
počas novembrových dní stáli na námestiach a napriek strachu a zime demonštrovali za lepšiu budúcnosť.
Žiaci deviateho ročníka si tieto udalosti pripomenuli na hodine dejepisu,
ale aj v rámci prierezovej témy ľudské práva, ktorá úzko súvisí s multikultúrnou
prierezovou témou, a to prostredníctvom interaktívnej hry Českej televízie pod
názvom Akce svoboda 1989, ktorá im primeranou formou dokázala sprostredkovať mnohé fakty, udalosti, významné osobnosti, ale i atmosféru týchto pohnutých,
ale pre demokraciu podstatných chvíľ, aby sme nezabudli, že sloboda, spravodlivosť a demokratické princípy musia byť plne rešpektované.
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Imatrikulácia prvákov

V piatok 15. novembra 2019 sa v našej škole konala imatrikulácia žiakov

prvého ročníka. Na príprave tejto významnej udalosti sa podieľala Žiacka školská
rada v spolupráci s vedením školy, triednou učiteľkou i ostatnými vyučujúcimi.

Skôr než boli prváci slávnostne pasovaní za riadnych žiakov našej školy
a stali sa riadnymi členmi cechu žiackeho, museli preukázať svoje vedomosti
a zručnosti z matematiky, slovenského jazyka, prvouky a angličtiny. Predviedli aj
svoje spevácke umenie. Bolo
milé, že slávnostné „Sľubujem!“ zaznelo aj za prítomnosti rodičov.
Po skončení slávnostnej časti imatrikulácie mali
prváci pripravené posedenie
u pána riaditeľa, kde ich čakalo aj sladké prekvapenie.

Sľub prváka
Týmto dávate škole svoj právoplatný záväzok:
Budete si ju ctiť.
Príkazy učiteľov budete brať na vedomie,
pri nepripravenosti si spytovať svedomie.
Základná škola sa vám druhým domovom stáva
a veľa, veľa nového vám dáva.
Tak si ju vážte a jej pravidlá dodržujte,
svoje členstvo v nej si dobre obhajujte.
Odhoďte bábiku a auto, čo v ruke máte
a všetkým naokolo svoje hodnoty ukážte.
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Z ber papiera
Aj v tomto školskom roku sa naša škola aktívne zapojila do zberu papiera.
Spoločne sa žiakom podarilo vyzberať viac ako 500 kilogramov.
Najusilovnejšími zberačmi boli títo žiaci:
1.
2.
3.

T. Mruzová (V. A) – 93,5 kg
D. Tarjanová (VI. A) – 66 kg
M. Magač, T. Magačová (V. A) – 56 kg

1.
2.

Poradie tried:
V. A – 149,5 kg
VII. A – 110 kg

3.
4.

4.
5.
6.

Martin Dolinský (I. A) – 55 kg
Filip Jakubík (IV. A) – 25 kg
Tomáš Kovaľ (IV. A) – 10 kg

IV. A – 80 kg
VI. A – 66 kg

5.
6.

I. A – 55 kg
IX. A – 51,5 kg

Najusilovnejší zberači boli odmenení peknými vecnými cenami. Ďakujeme všetkým, ktorí – hoci len malým množstvom – prispeli do zberu a podporili
tak ochranu životného prostredia.

V stredu 20. novembra 2019 sa žiaci I. stupňa zúčastnili divadelného
predstavenia v prešovskom divadle Viola.
Herci bravúrne, interaktívne a nenásilne vtiahli žiakov do deja predstavenia. Cestovali do Južnej Ameriky, kde hľadali škótskeho spisovateľa Arthura
Conana Doylea a tiež ducha lesa Amazónie Kurupirua.
Predstavenie

plné

napä-

tia, zábavy a piesní
sa žiakom veľmi
páčilo. Herci ich
pochválili za krásnu

spoluprácu

a slušné správanie.
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V Centre edukácie a popularizácie techniky
V stredu 20. novembra 2019 sa deviataci zúčastnili

exkurzie

v

Centre

edukácie a propagácie techniky (CEPT) na Fakulte
humanitných

a prírodných

vied Prešovskej univerzity.
Myšlienka

založiť

toto centrum bola výborná
vec! Žiaci dostali vyčerpávajúce a zaujímavé informácie z oblasti techniky, mohli
si obzrieť a vyskúšať rôzne technické zariadenia zblízka a dozvedieť sa, na akom
princípe fungujú. Veľkým zážitkom pre žiakov bolo, keď si na mini sústruhoch,
na pantografe a iných strojoch mohli sami vyrobiť svoj vlastný výrobok.
Bolo to poučné a pekne strávené dopoludnie pre žiakov aj učiteľov. Ďakujeme! Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v CEPT-e.

V stredu 20. novembra 2019 sa
uskutočnilo Celoslovenské testovanie
žiakov

piateho

ročníka

(T5-2019)

zo

slovenského

jazyka

a literatúry

a matematiky.
Jeho cieľom bolo získanie objektívnych informácií o vedomostiach
a zručnostiach žiakov pri vstupe na druhý stupeň ZŠ. V našej škole sa testovania
zúčastnilo 21 žiakov.
Testovaniu predchádzala dôkladná príprava na vyučovacích hodinách
i formou krúžkov. Oficiálne výsledky budú známe v januári.
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Informatická súťaž iBobor bola založená
v roku 2004 v Litve. Rozšírila sa do mnohých
ďalších krajín a stala sa tak medzinárodnou. Hoci v každej zúčastnenej krajine
prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú,
aby vytvorili spoločnú databázu úloh.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), podnietiť kreatívnejšie využívanie IKT pri učení sa.

Úlohy sú matematické, so zameraním na logiku. Žiaci súťažia v rôznych
kategóriách podľa veku.

V 12. ročníku súťaže v školskom roku 2019/2020 sa zúčastnilo 89
768 súťažiacich z 1 116 slovenských škôl.
Aj naša škola má úspešných riešiteľov, ktorí získavajú diplom. Sú
to títo žiaci:
Kategória Drobec – 2. a 3. ročník:
Michaela Konečná (III. A)
Filip Štofanko (III. A)
Kategória Bobrík – 4. a 5. ročník:
Samuel Harčár (IV. A)
Zuzana Rusinková (V. A)
Tomáš Kovaľ (IV. A)
Sofia Triščová (V. A)
Nina Ivanková (IV. A)
Patrícia Rusinková (V. A)
Tamara Magačová (V. A)
Viliam Holub (V. A)
Šimon Šoltis (V. A)
Marek Magač (V. A)
Srdečne blahoželáme! ☺
Viac informácií o súťaži a súťažné úlohy nájdete na internetovej stránke
http://www.ibobor.sk/.
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Jack a Joe – divadelné predstavenie v angličtine
Túto milú a vydarenú činohernú anglickú divadelná inscenáciu
mohli vidieť žiaci V. A v priestoroch
prešovského kina Scala vo štvrtok 28.
novembra 2019.
Bol to príbeh jednovaječných dvojičiek, kde sa zo zdanlivo neškodnej situácie v živote dvoch bratov rozohral vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života a všetkých peripetiách, ktoré s tým môžu súvisieť. Veľké množstvo postáv
charakterizujúcich život v USA dodalo divadelnej inscenácii dynamiku a nečakané zvraty udalostí žiakov vtiahli do deja.
Žiaci sa opäť mohli presvedčiť o tom, že učiť sa cudzí jazyk má zmysel.

Prišiel k nám

Mikuláš
Ani tohto roku
na

nás

nezabudol

a navštívil našu školu
spolu so svojimi pomocníkmi.
Potešil malých
aj veľkých. Čerti tým
menej poslušným pomaľovali líca uhlím.
Anjeli všetkých odmeňovali. Žiaci sa odvďačili pesničkou alebo básničkou.
Mikulášovi a jeho pomocníkom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na
stretnutie znova o rok.
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Mikulášska

sánkovačka

Žiaci zo školského
klubu („družinári“) využili
snehovú nádielku a príjemné
zimné počasie na pobyt vonku. Veľmi sa zo snehu tešili a sánkovanie si
vychutnávali a užívali naplno.
.
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Slovenský jazyk a literatúra
Olympiáda zo SJL je
jednou z foriem dobrovoľnej
záujmovej činnosti žiakov. Jej
cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné
zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie
a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.
V utorok 5. novembra 2019 sa konalo školské kolo tejto postupovej súťaže. Zúčastnilo sa ho päť žiakov 9. ročníka. Olympiáda pozostávala z dvoch častí.
Písomný test preveril vedomosti z gramatiky, literatúry a slohu. Pri ústnej časti si
žiaci otestovali svoje komunikačné zručnosti – ústny prejav na zadanú tému.
Úspešnou riešiteľkou školského kola sa stala Sofia Andreánska
a vybojovala si postup do okresného kola.
V stredu 27. 11. 2019 som sa zúčastnila okresného kola Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Dlho som sa rozhodovala, či tam mám ísť, keďže
som sa veľmi bála, ale nakoniec som sa rozhodla že to vyskúšam. Pripravovala
som sa na ňu asi 2 týždne dopredu, s tým mi pomáhal pán učiteľ Kollár.
Nadišiel deň olympiády, veľmi som sa bála, triasli sa mi ruky. Keď sme
prišli do ABC – Centra voľného času, zapísali sme sa a dostali sme drobnú pozornosť – keksík. ☺ Následne nás všetkých privítali a presunuli sme sa do inej
miestnosti, kde sme písali testy. Po skončení sme mali prestávku a nasledovala
ústna časť, kde sme mali za úlohu v krátkom rozprávaní pouvažovať nad citátom
Rabindranátha Thákura: ,,Podľa vzhľadu môžeme posudzovať kvet či motýľa, ale
nie ľudskú bytosť.“ Všetky prejavy boli krásne.
Určite neľutujem, že som sa zúčastnila, veď dôležité nie je vyhrať, ale zúčastniť sa.
Sofia Andreánska, IX. A
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Sofia v silnej konkurencii 25 súťažiacich (prevažne zo ZŠ a gymnázií
mesta Prešov) získala celkovo 34 bodov a množstvo cenných skúseností. Od titulu „úspešný riešiteľ“ ju delilo 6 bodov.
K dosiahnutému výsledku jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú
reprezentáciu našej školy.
Anglický jazyk
Olympiáda v anglickom jazyku je predmetová súťaž. Organizuje sa ako
jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Je postupovou súťažou.
Cieľom súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti

žiakov

v anglickom

jazyku,

rozširovať

záujem

o samoštúdium

a sebavzdelávanie a zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov. Zároveň prispieva k účelovému využívaniu voľného času žiakov a – rovnako ako aj ostatné
predmetové olympiády – umožňuje porovnávať vedomosti a zručnosti žiakov
v rámci regiónov, ale aj na celoštátnej úrovni.
14. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom
jazyku. Svoje jazykové zručnosti a bystrosť si preverili aj žiaci našej školy.
V kategórii 1 B sa školského kola zúčastnili Adam Vida a Adrián Mruz
(VIII. A) a Ľuboš Javorský z IX. A. Testované boli všetky jazykové zručnosti,
a to ústne (role play, picture story) aj písomne (čítanie s porozumením, gramatika
a slovná zásoba).
Najlepšie vedomosti, pestrosť slov a presnosť v gramatických štruktúrach
preukázal Adrián Mruz, ktorý sa ako jediný stal úspešným riešiteľom a vybojoval
si postup do okresného kola súťaže.
Víťazovi srdečne blahoželáme a prajeme čo najlepšie umiestnenie
v okresnom kole. Okresné kolo sa uskutoční v januári.
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Vianočné
dekorácie
Advent, blížiace
sa Vianoce a Nový rok sú
časom, keď premýšľame,
ako vyzdobiť vianočný
stôl. Ani naši žiaci na
hodinách techniky nelenili

a vlastnoručne
zhotovili očarujúce vianočné dekorácie.
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...aj

(in)formuje
a vzdeláva

Hoci sme len deti malé, aj my
sa môžeme pochváliť výsledkami práce našich rodičov a starých rodičov,

ktorí vedia vyčarovať všakovaké dobroty na zimu z toho, čo vypestovali.
Dobrú chuť!

„To je penke.“

[správne: pekné]

„Moja kamarátka sa volá Panna Mária."

[správne: Annamária]

„Ja som od Mikuláša dostala mäsorožca“

[správne: jednorožca]

„Hrám sa s chlapecom.“ [správne: s chlapcom]
„Doktorka mi dala sciju.“

[správne: injekciu]

„Ja si prosím špagety s kepučom.“ [správne: s kečupom]
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Jeseň v našej škôlke

Túto rodinnú súťaž sme vyhlásili v októbri. Naša chodba sa zapĺňala najrozličnejšími jesennými výzdobami, svietnikmi a všakovakými výtvormi. Na konci mesiaca sme spolu s pánom riaditeľom usúdili, že všetci,
ktorí sa do súťaže zapojili, si zaslúžia ocenenie za kreativitu a fantáziu.
Ďakujeme rodine Šoltisovej, Homoľovej, Dolinskej, Jakubíkovej,
Andreánskej a Ginterovej.

Prišiel

Mikuláš
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Literárne a slohové práce

Čarovná zima
Krásna zima bohatá

Zima, zima, zimička

farbí lúky do zlata.

pekná biela farbička.

Vločky snehu padajú,

Bielu farbu stále máva

do práce sa púšťajú.

ako pekná ružička.

Filip Jakubík, IV. A

Laura Magáčová, IV. A

Keď príde december,

Mrázik, mrázik, mráziček,

zima sa blíži,

dám ti bozk na jazýček.

jeseň už odchádza

Keď čaruje palička,

aj bez lyží.

v dome je hneď jedlička.
Jakub Ginter, IV. A

Rafael Murin, IV. A

V zime padajú vločky
a tie vločky sú kočky.
Padajú zhora dolu,

Keď už príde zima,

padajú nám na stodolu.

sneh sa vonku skrýva.

Keď náš tatko zatopí,

Keď zazvoní cin-cin Zimka,

všetky vločky roztopí.

už je vonku biela sinka.

Samuel Harčár, IV. A

Nina Ivanková, IV. A
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Vetríček maličký,

Vetrisko, chlapčisko,

pohlaď mi ručičky.

kade ideš na ihrisko?

Aby boli hladučké,

Idem si kúpiť čokoládu

ako kvety na lúčke.

a ty si kúp marmeládu.
Tamara Magačová & Timea Mruzová, V. A

– najkrajší ľudský cit
Žiaci VIII. A na hodinách literatúry ľúbostné básne nielen čítali, ale pokúsili sa aj o vlastnú tvorbu.
Láska je noc.

Život je láska.

Láska je deň.

Rodina je láska

Láska je moc.

Milovať je láska.

Láska je sen.

Byť šťastným je láska.
–d–
Láska – keď sa dvaja majú radi.
Láska je, aj keď niekedy zradí.
Láska je ten najkrajší cit.
Láska – bez tej sa nedá žiť.
–av–

Láska ako prameň vody.

Ruža je kvet lásky.

Láska ako kytica ruží.

Slnko je žiar lásky.

Láska je šťastná.

Šťastie je príbeh lásky.

Láska je krásna.

Zem je plná lásky.

Láska je tá, ktorá vždy ťa ľúbi.

–m–
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Tvoríme s

Danielom Hevierom

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v projekte, ktorého cieľom je
rozvíjať u žiakov štylistickú zručnosť, tvorivosť, podnecovať fantáziu, motivovať
k čítaniu a vlastnej tvorbe. Ide o spoločnú prácu na tvorbe literárneho diela, ktoré
bude aj knižne vydané.
Projekt prebieha tak, že spisovateľ Daniel Hevier online formou zasiela
jednotlivé úlohy, ktoré žiaci vypracujú. Riešenia úloh sa odosielajú na vyhodnotenie. Do tejto aktivity sú zapojení vybraní žiaci 2. – 9. ročníka. Ako malú ukážku
ponúkame jedno z riešení v poradí už siedmej úlohy, ktorá znela takto: Ako si
predstavujete bláznivú školu, o ktorej spolu napíšeme knihu?“

O bláznivej škole
Bláznivá škola? No toto? Je toto možné? Môžem prísť do školy, keď sa
doma dosýta vyspím, nie podľa toho, ako mi nariadia. Škola je každý deň vyzdobená. Na katedre sú stále sladkosti od výmyslu sveta a žiaci sa na ne vrhajú ako
divé mačky. Na lavici ma čaká škatuľa mojej obľúbenej čokolády. Áno, to sa mi
páči! Do triedy vchádza pani učiteľka. Vyzerá ako z rozprávky, v prestrojení za
Arabelu. Na ruke má veľký čarovný prsteň. Sľubuje, že kto bude v škole vyrušovať celý školský rok, dostane takýto ozajstný zázračný prsteň.
„Tak, žiaci, na porade sa rozhodlo, že namiesto skúšania a písomiek sa
budú na hodinách sledovať najnovšie kinohity a každý si bude nosiť povinne mobil,“ vraví.
„Ó, ó, ó, zaujímavé....“ Zvedavá spolužiačka sa pýta, že prečo sa tak rozhodla. Vraj preto, aby sa každý naučil četovať, lajkovať a počúvať hudbu, aká sa
mu páči. Ak je nám v škole pridlho, môžeme ísť domov, kedy sa nám zachce.
Naša škola je skrátka naj...
Dominika Tarjanová, VI. A

Písanie listov je takmer také staré ako písmo samotné. Hoci je papierový
list možno zastaraný spôsob komunikácie, je oveľa osobnejší ako elektronická
pošta (e-mail), dostávame ho priamo do rúk a často si ho aj uchovávame dlhé
roky. Jeho čaro znovuobjavili aj piataci na hodinách slovenčiny.
Porušme listové tajomstvo, otvorme aspoň niektoré z nich a čítajme.

Milý Christian,

Rokycany 10. 11. 2019

Tvoj list ma veľmi potešil. Ďakujem Ti, že si sa mi ozval. Nedávno sme sa
s mamkou o Tebe rozprávali.
Bol by som Ti už napísal, ale nevedel som Tvoju presnú adresu. Ty si ma
predbehol a napísal prvý. Musím Ti oznámiť jednu veľkú novinu. Môjmu najstaršiemu bratovi Radovi sa narodila dcérka Radka. Takže som už ujo. Vážila 2960
gramov a merala 48 cm. Boli sme ju pozrieť na druhý deň v pôrodnici. Je to veľmi
drobunké a milé bábätko. Celý čas spinkala. Jej noštek je malý ako gombík. Má
tmavé vlásky. Všetci hovoria, že sa na mňa podobá. Už sa nemôžem dočkať, keď
prídeš na Slovensko cez zimné prázdniny. Naše mamky sa dohodli, že prídeme
k Vám do Batizoviec na sánkovačku. Zostaneme u Vás dva alebo tri dni. Pôjdeme aj
do Tatier.
Srdečne Ťa pozdravujem a taktiež Tvoju mamku. Veľmi sa na Vás tešíme.
Dovidenia!!!
Tvoj kamarát Šimon Šoltis

Moja najlepšia mamička!

Rokycany 8. 11. 2019

Ďakujem Ti za Tvoj list, ktorý ma povzbudil a potešil. Hneď Ti odpoviem na všetky otázky.
Mám sa dobre. V škole je dobre, oko vždy. Neviem si bez Teba urobiť
správne domáce úlohy ani si bez Teba neviem dobre navariť. Ocko je teraz stále
v práci. Včera som dostal prvú trojku v živote.
Tak sa maj pekne, milá mamička, a uzdrav sa!
Tvoj Vilko (Holub)
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Moja najdrahšia mamička!

Kvačany 8. 11. 2019

Ďakujem Ti za Tvoj list, ktorý ma povzbudil a potešil.
Veľmi som sa potešila Tvojmu listu, lebo mi už veľmi chýbaš
a chcem, aby si sa už vrátila domov. Bola som nesmierne šťastná, keď mi poštár po dlhom čase priniesol list. Srdečne Ťa
pozdravujem a hneď začnem tým, na čo si sa pýtala.
Doma sme všetci v poriadku. Samko bol trošku chorý, ale
už je to dobré. Tatik ho zobral k lekárke a musel piť antibiotiká.
Ja mám veľa učenia, pretože ma čaká monitor. Mysli na nás!
Veľmi sa bojím, či to zvládnem. Tento týždeň ma čaká vystúpenie v kine Scala. Dostala som sólo v jednom tanci Určite by si na
mňa bola pyšná, keby si tu bola. Tatika počúvame, ale aj tak je
už nervózny. Má toho veľa, kým sa vrátiš zo školenia. Napíš mi,
ako sa máš. Čo celé dni robíš? Chýbame Ti? Budem už tento list
končiť, pretože mám slzy v očiach.
Srdečne Ťa pozdravujem a bozkávam. Lúčim sa so želaním, aby si sa nám čo najskôr vrátila domov.
Veľmi Ťa ľúbime, mamka!
Tvoja Zuzanka (Rusinková)

Milá mamička!

Kvačany 8. 11. 2019

Bola som nevýslovne šťastná, keď mi poštár po dlhom čase priniesol list.
Popritom ako som ho čítala, mi tiekli slzy od šťastia. Ako sa tam máš? Dobre?
Teraz niečo o mne. Dostala som jednotku z biológie, matematiky
a angličtiny. Doma sme hrali „Kamiónom po Európe“. Babka mi pomohla uvariť
obed. Prekvapila nás návšteva z Česka.
Celá rodina Ťa pozdravuje a dúfa, že budeme s Tebou čo najskôr.
Tvoja Kristína (Timková)
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(Magačová)

Moja najdrahšia mamička!

Bajerov 8. 11. 2019

Tvoj list ma veľmi potešil Hneď začnem tým, na čo
si sa pýtala.
V škole sa mám veľmi super. Mám novú
spolužiačku. Volá sa Petra a je veľmi milá. Doma varí
ocko a ja mu pomáham. Veľmi nám je smutno, ale aj tak
sa o chvíľu vrátiš. Všeľmi sa na Teba tešíme. Uzdrav sa
čo najskôr!
Srdečne Ťa pozdravujeme.
Tvoje milované deti
(Timea Mruzová)

NA VOĽNÉ CHVÍLE
Doplňovačka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

boží služobník a posol, nebeská bytosť s krídlami
dostávame ich pod stromček
nebeské teleso žiariace v noci na oblohe, viacramenný útvar
zdrobnenina slova strom
biely páper
druh morskej ryby príbuzný makrele
Adela Vašková, VIII. A

Vianočný hlavolam
Na obrázku vidíte príklad poskladaný z vianočných obrázkov. Vašou
úlohou je namiesto obrázkov dosadiť čísla. Viete, aký je správny výsledok?
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Zdroj: http://palivamto.sk/vianocna-uloha/ - upravené
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Bajerovské (o)hlášky
„Išiel som pešo výťahom.“

Rómske čísla. [správne: rímske...]

„Zajtra som vás videl.“
[správne: Včera som vás videl.]
„V jadre atómu sa nachádzajú mole„Psi brešia.“ [správne: Psi brešú.]

kuly.“ [správne: ...nukleóny (protóny a neutróny)]

„Všetko dobré je na niečo dobré.“
[správne: Všetko zlé je na niečo dobré.]

„Vymenuj aspoň jeden ťažký kov.“
„Drevo.“

„Pani učiteľka, máme tie čísla usporiadať podľa abecedy?“

Súrne opakovanie učiva.
[správne: súhrnné opakovanie]

„Usporiadal som čísla od najmenšieho po najmenšie.“ > < = ≠ ≥ ≤

„Je to od Vás nepekné, že to robíte
za mojimi očami!“

„Tú kružnicu máme robiť pra-

[správne: Je to od vás nepekné, že to

vítkom?“

robíte za mojím chrbtom!]
Čítanie v II. A

„Gazdiná, nežerte za tými prasiat-

„Tuláčik ležal zhúlený...“

kami!“

[správne: Tuláčik ležal schúlený...]

[správne: „Gazdiná, nežiaľte za tými
prasiatkami!“]
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Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tohto čísla časopisu.

