Školský časopis Základnej školy s materskou školou v Jaslovských Bohuniciach je prílohou Blavských novín 2/2018

NA NÁVŠTEVE SENIOROV V BOHUNKE
Druhá májová nedeľa už tradične patrí mamám. My sme nezabudli ani
na mamy, ktoré nie sú tak celkom naše. Sú to maminy, babičky, prastaré
mamy, len sú tak trošku skryté. Bývajú v Bohunke. Tak sme sa vybrali
za nimi. Veď aj ony si zaslúžia našu úctu. Veríme, že sme ich našim krátkym programom – tančekmi, básničkami a scénkami – potešili.

Mám básničku na jazýčku

A

ko už býva u nás zvykom, štvrtáci absolvujú časť vyučovania vo vode. Ako
to? No jednoducho, chodia na plavecký výcvik. Vedieť plávať vôbec nie je na škodu.
Práve naopak. Veď plávanie je jedna z najlepších pohybových aktivít, a to nielen pre deti.

Nejednému zo seniorov sa po líčku skotúľala slzička... Detskou spontánnosťou a úprimnosťou si ich deti úplne získali.
Určite sme na návšteve v Bohunke neboli posledný krát!
HD

Červená čiapočka prišla aj k seniorom
Možno mali podaktorí zo začiatku strach, alebo skôr rešpekt pred vodou, postupne sa však
oboznámili s prostredím a vo vode sa cítili ako
rybky. Plavecký výcvik teda nie je len akýmsi
uliatím sa zo školy, ale má svoj význam. Teraz
je už na nich, aby sa v plaveckých zručnostiach

viac a viac zdokonaľovali. Voda nás stále láka,
tak nie je na škodu byť s ňou kamarát. Prvý
krok majú naši štvrtáci za sebou. „Mokré vysvedčenie“ je toho dôkazom.
HD

PLAVECKÝ VÝCVIK

Vo vode je nám super!

Chlapci plavci
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GEOLOGICKÝ
KALENDÁR

N

eživá príroda je vraj nezáživná. Nudná a nezaujímavá. Záleží však na
tom, z akého uhla sa na to pozeráme... Ôsmaci by vám o tom vedeli rozprávať!
Geologické obdobia si medzi sebou rozdelili
a spracovali ako projekty. Väčšina z nich to
zobrala ako výzvu a pripravovali sa skutočne
poctivo. A treba povedať, že všetok čas a energia, ktorú do svojej práce vložili, sa naplno
ukázali pri prezentácii projektov. Okrem toho,
že odprezentovali kopec informácií, pridali aj
niečo naviac, čím sa posunuli o level vyššie.
Dievčatá Miška s Viki porozprávali o druhohorách a pre spolužiakov upiekli tortu - vrch,
ktorý vznikol pri Alpínskom vrásnení , pridali
dinosaury, ktoré sú typické pre toto obdobie.
Okrem toho sa im neťažilo zájsť do Chtelnice
a hľadať skameneliny. A veru, našli a priniesli
ukázať. Ďalšia skupina dievčat odprezentovala
mega-plagát s kvalitne spracovaným textom,
nakreslili obrazy so živočíchmi z prvohôr a
nechýbali ani modely rozloženia kontinentov
v dávnej minulosti Zeme. Dávid okrem krásnej
práce vyrobil odtlačky ulitníkov a listov papradí... Členovia ďalšieho tímu mali pripravenú
prezentáciu, ale všetkých ohúrili knihou s
úžasnými kresbami Dávida Ivančíka. Nielenže
text ilustroval, ale o všetkých zobrazených živočíchoch vedel porozprávať. Samozrejme, vo
väčšine prípadov to bola tímová práca, decká
si musia vedieť rozdeliť úlohy, spolupracovať,
komunikovať, vyhľadávať a triediť informácie
a napokon prezentovať svoju prácu tak, aby
priniesli nielen nové informácie, ale aj zaujali
a ostatných motivovali.
Ôsmaci, dobrá práca!
HD

Druhohory podľa Mišky a Viki.

Megaprojekt - perfektné spracovanie informácií

Dávid pracoval sám

Druhohory podľa Mišky a Viki.
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ŠPAČINSKÝ JARNÝ KROS

Aj tento rok sa tí najlepší bežci z našej školy zúčastnili bežeckej súťaže – Špačinský jarný kros.
Išlo už o obdivuhodný XXI. ročník, na ktorý sú
pravidelne pozvané školy z nášho okolia. Naši
žiaci sa zúčastnili v dvoch kategóriách, kde
absolvovali trať s dĺžkou 1 000m: starší žiaci a
staršie žiačky. Najlepšie umiestnenie dosiahla
Alžbeta Remenárová, ktorá obsadila 2. miesto
s výsledným časom 3:14:00 (+5´´) a Laura Nádaská, ktorá obsadila 3. miesto s časom 3:17:00
(+8´´). V rovnakej kategórii spomedzi 15 súťažiacich obsadila Viktória Kiselová pekné
6. miesto s časom 3:28:00 (+19´´). Lepšie z
dvojice našich žiakov dobehol Alex Drvár,
ktorý sa s časom 2:50:00 (+21´´) umiestnil na
7. mieste spomedzi 26 účastníkov. 13. miesto
obsadil Dávid Macho (3:09:00) so stratou 40
sekúnd na prvého. Žiakom a žiačkam gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Naše dievčatá na stupienkoch víťazov

Mgr. Ondrej Macháč

Nástenka u ôsmakov

P

SÚŤAŽ O NAJ
KRAJŠIU TRI
EDU

osledný aprílový týždeň sa všetci žiaci zapojili do súťaže o najkrajšiu triedu. V nižších ročníkoch s pomocou triednych učiteľov, vo vyšších ročníkoch prejavili
svoju kreativitu samotní žiaci. Triedy boli upratané, upravené, vkusne a primerane veku žiakov vyzdobené. Hodnotiaca komisia pozostávala z desiatich členov školského parlamentu (žiaci 5. – 9. ročníka), z koordinátorov školského
parlamentu (2 pedagógovia) a vedenia školy (p. riaditeľ a
p. zástupca). Bodovanie bolo tajné, každý ohodnotil jednotlivé triedy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia
počtom bodov na stupnici od 0 (najhoršie) do 10 (najlepšie). Po sčítaní všetkých bodov bolo umiestnenie tried na
popredných priečkach nasledovné: 3. miesto – deviataci,
2. miesto – ôsmaci, 1. miesto – IV.A. Víťaznej triede srdečne
blahoželáme! Aj keď víťazom môže byť len jedna trieda, každá jedna má svoje čaro, najmä keď sú v nej aj žiaci. Preto
je podstatné, aby mali triedu vyzdobenú žiaci podľa svojich
predstáv, aby sa v nej cítili dobre, aby atmosféra v triede bola
čo najlepšia na absorbovanie nových informácií.
Mgr. Ondrej Macháč

Víťazná trieda
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FLORBAL

Super chalani
Po predchádzajúcom postupe našich žiakov z obvodného kola florbalu žiakov, sme sa stretli s ďalšími
štyrmi školami v okresnom kole.
Systémom každý s každým v jednej
skupine sme sa postupne stretli so
žiakmi ZŠ s MŠ Atómová, ZŠ s MŠ
Spartakovská a ZŠ s MŠ J. Bottu.
Dovolím si tvrdiť, že po bezkonkurenčnom a veľmi atraktívnom
výkone sme zaslúžene z 1. miesta
postúpili do krajského kola. Veľkým
potešením pre chlapcov, okrem
postupu, môže byť, že vďaka ich
predvedenej krásnej kombinačnej
hre nás oslovil mládežnícky tréner

1. miesto je naše!

s ponukou tréningov. V krajskom
kole v Dunajskej Strede sme sa
stretli s najlepšími školami siedmich okresov Trnavského kraja.
V boji v dvoch skupinách sa nám
nakoniec, po pomerne dobrých výkonoch, podarilo obsadiť 6. miesto.
Našu školu reprezentovali: Bubán
Branislav, Cibulka Matúš, Horváth
Šimon, Kučera Peter, Baranovský
Milan, Plesník Samuel, Kostolanský
Lukáš, Bača Jakub, Tomašovič Martin, Klč Denis a Bulla Patrik. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za
vzornú reprezentáciu školy a obce.
Mgr. Ondrej Macháč

Pripravení zabojovať

Gratulujeme!
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Tí najlepší z regiónu Západ (Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj)

6. miesto znamená postup do celoslovenského kola

IQ OLYMPIÁDA – MÁME POSTUP DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA!
7. mája sa v Trnave konalo regionálne kolo súťaže IQ olympiáda. Našu školu reprezentovali
deviatak Braňo Bubán a ôsmačka Saška Hetešová. Okrem nich si účasť v regionálnom kole
vybojovali ďalšie dve dievčatá z deviatej triedy,
no nezaregistrovali sa, a tak bolo ich miesto
ponúknuté ďalším súťažiacim. Škoda...
8. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zúčastni-

lo 14 612 detí z celého Slovenska, zo 705 základných škôl a osemročných gymnázií v 375
mestách a obciach na Slovensku. Zo všetkých
týchto žiakov, ktorí sa zúčastnili školského
kola, postúpilo v každom regióne do regionálneho kola najlepších 80 riešiteľov, spolu teda
240 detí. Je to úspech, že z našej školy sme mali
hneď štyroch žiakov, ktorí si vybojovali mies-

ATLANTIS

Šiestaci a siedmaci v stredu 28.3.2018 experimentovali na interaktívnych modeloch výstavy Atlantis v Leviciach. Modely podporujú logické
a technické myslenie, priestorovú predstavivosť, trpezlivosť a manuálnu
zručnosť. Najviac zaujali obrovské bubliny.
Mgr. Lucia Bubánová

tenku do regionálneho kola.
Tu sa Braňo predviedol v super forme a krásnym šiestym miestom si zaistil účasť na celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať 28.5.2018
na Smolenickom zámku. Srdečne gratulujeme
a držíme palce!
HD
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Za necelú hodinu sa toho nazbieralo dosť

Šiestaci
vyzbie

rali odp
adky

DEŇ ZEME

Deň venovaný našej Zemi padá každoročne na
22. apríla. My sme si tento environmentálne
ladený sviatok v kalendári trošku posunuli a
venovali sme mu jeden z prvých májových dní.
V tento deň sme viac ako inokedy mysleli na
našu planétu a zamýšľali sme sa nad tým, ako
nezodpovedne sa k nej správame a tiež sme
chceli aspoň malou troškou napomôcť tomu,
aby sa nám na nej dobre žilo.
Prvá aktivita čakala na žiakov už pri vstupe

Kto vie, odpovie

do školy. Vstupenkou boli totiž vrchnáčiky z
PET fliaš. Decká z nich stavali platového hada
a mohli si tipnúť, aký bude nakoniec dlhý. Najpresnejší tip mal piatak Robko Jankovič, ktorý
bol k presnému výsledku 58,5 m najbližšie, za
čo si zaslúžil sladkú odmenu. Cez prestávku sa
kreslilo na chodník, na hodinách žiaci riešili
matematické úlohy zamerané na životné prostredie, spravili sme si rôzne kvízy, v ktorých
sme dozvedeli niečo nové, niektorí pomáhali

našej prírode ľahšie dýchať a oslobodili ju od
nánosov odpadkov. Zrecyklovali sme plastové
fľaše a využili sme ich ako kvetináče, na chodbách si žiaci mohli prevetrať svoje vedomosti
pri rôznych vedomostných enviro-aktivitách.
Deň sme naplnili na 100%, len škoda, že na
našu krásnu zelenú planétu myslíme tak veľmi,
veľmi málo a všetko, čo nám ponúka, berieme
ako samozrejmosť.
HD

Najpresnejší tip vyhráva
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Máme zasadené!

Vedeli ste že, sklo vyhodené niekde v prírode
sa rozkladá až 4 000 rokov? Pre zaujímavosť
uvádzame čas rozkladu niektorých materiálov.
• Ohryzok z jablka – niekoľko týždňov
• Papierové vreckovky – 3 mesiace
• Noviny a časopisy – 3 – 12 mesiacov
• Cigareta – 3 mesiace – 2 roky
• Hliníková plechovka – 20 – 100 rokov
• Pneumatika – 30 – 50 rokov, niekedy až 265 rokov
• Batéria – 20 – 500 rokov
• PET fľaše a igelitové vrecká – 100 – 1 000 rokov
• Sklo – 4000 rokov

Prvácky Deň Zeme

Tretiaci tiež nezaháľali

Nech je naša škola krásna!
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VEČER
Aktivity s učiteľmi

Z

piatka (28.4.2018) na sobotu patrila
škola úžasnej skupine deciek, ktoré sa
rozhodli stráviť tento čas hraním spoločenských hier alebo športovaním. Akcia bola
určená siedmakom až deviatakom a z prvostupniarov sa pridala 4.A. Nikto tu nebol nasilu, prišli len tí, ktorí mali skutočne záujem.
Nikto nefrflal, že sa mu niečo nepáči, nikto sa
nesťažoval, že nevyhnutne potrebuje mobil...
Nálada bola perfektná, decká a učitelia dobre
naladení... Kto neprišiel, môže ľutovať! Hry,
volejbal a florbal, filmový kvíz, večerný film,
štvrtácka diskotéka, prenocovanie v škole a potom spoločné raňajky... A medzitým samé príjemné veci, milí ľudia. Ťažko slovami vyjadriť

Pizza - obľúbené jedlo takmer všetkých detí

tú spolupatričnosť, ktorá pri takýchto akciách
zavládne. Treba prísť a zažiť...
Ako to vnímali siedmaci...
Saška: Bolo to najlepší deň v škole! Nemuseli
sme sa učiť, ale mali sme pripravené hry – spoločenské stolové hry, filmový kvíz a športové
hry. Na večeru sme mali pizzu – jedlo, ktoré
všetkým chutí. A na dobrú noc sme si pozreli
dobrý film – Úkryt v ZOO, odporúčam si ho
pozrieť. Tento deň sa mi veľmi páčil, hlavne
prespanie v škole.
Natália: Mne sa veľmi páčilo. Bola som nadšená z tej atmosféry, ktorá tu vládla. Veľmi sa mi

páčilo, že sme hrali volejbal a florbal. Super bol
aj kvíz o filmoch. Celé to bolo veľmi fajn, len
škoda, že som v škole nespala.
Aleš: Bolo super. Páčilo sa mi, že hrali všetci
a nesedeli pri mobiloch. Páčilo sa mi aj to, že
učitelia boli veľmi spoločenskí, hrali spolu s
nami a vďaka nim som sa naučil hrať Dixit. Filmový kvíz sa mi tiež veľmi páčil. Po kvíze sme
ešte hrali florbal, ktorý bol pre mňa asi najlepší. Domov som sa vrátil asi o jedenástej veľmi,
ale veľmi unavený. Ľutujem len to, že som nemohol prespať.

Podáva sa večera

HD
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Dixit

Hrali všetci, učitelia aj decká

SPOLOČENSKÝCH HIER

Kamošky
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Filmový kvíz, ktorý pripravili deviataci, mal veľký úspech

Aj štvrtáčky sa bavili

Dobré ránko!
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Na zápise deti ukázali, čo všetko už vedia

ZÁPIS
PRVÁKOV

Z veľkáckych škôlkarov budú už čoskoro prváci. 18. a 19. apríl bol pre nich veľkým dňom.
Prišli sa zapísať do 1. ročníka! Ktohovie, čo sa
odohrávalo v ich detských dušičkách? Obavy?
Strach z nepoznaného? Odhodlanie ukázať, čo
už vedia? Možno mali väčšie stresy práve rodičia...
Deťúrence predviedli všetko, čo sa naučili a my
sa na ne už veľmi tešíme... V školskom roku
2018/2019 by do školských lavíc malo zasadnúť
44 nových prváčikov. Dovidenia v septembri!
HD

DEVIATACI SA LÚČIA

rčite je nás viac takých, čo máme ten
pocit, že sme len predvčerom začínali školský rok. Akosi rýchlo to všetko
beží. Zažívame toho síce veľa, ale akosi zrýchlene.

No teraz, keď vieme, že spoločný čas sa nám
kráti, vyhýbame sa hádkam a všetko riešime
s úsmevom na tvári. Sme jedna veľká rodina,
ktorá sa o chvíľu rozuteká do sveta, no aj napriek tomu zostávame rodinou!

Našim deviatakom začal plynúť posledný mesiac na základnej škole. Už to nie sú malé deti,
ale osobnosti, ktoré si vedia utvoriť názor, majú
svoj pohľad na vec, aj keď sa občas správajú ako
veľké deti a potrebujú nasmerovať. Za posledný polrok absolvovali dôležité testovanie z matematiky a slovenčiny aj prijímačky na stredné
školy. O ich ďalšom osude je už rozhodnuté.
Zostáva im už len uzavrieť túto kapitolu a vyletieť do „veľkého“ sveta.

Vďaka učiteľom som sa veľa naučila. S každým
z nich sme zažili hodiny, ktoré boli nielen náučné, ale mnohokrát aj veľmi vtipné.

Ako svojich deväť rokov na základnej škole
vnímajú samotní deviataci, dali na papier...
Natália: Týchto deväť rokov pre mňa znamenalo veľmi veľa. Máme dobrých kolektív a
spolu sme toho prežili veľmi veľa, od naučenia
sa prvých písmen až po chystanie našej rozlúčkovej slávnosti. Nikdy nezabudneme na naše
spoločné zážitky v triede, na súťažiach a na výletoch. Každým rokom sme si boli bližší a teraz to lúčenie bude veľmi ťažké. Vytvorili sme
si super vzťahy s niektorými učiteľmi a zistili
sme, že učiteľ môže znamenať aj niečo viac ako
len osoba, ktorú musíš počúvať na hodinách.
Spolužiakov už neberiem len ako deti, ktoré
chodia do tej istej triedy ako ja, ale akú súčasť
môjho života. S niektorými sa bavíme viac,
s niektorými menej, no spolu tvoríme úžasnú
triedu.
Ďakujem spolužiakom, učiteľom a všetkým,
ktorí boli súčasťou týchto deviatich rokov. Dúfam, že na našu slávnu triedu nikto nezabudne!
Viki: Naše posledné zvonenie na tejto škole
sa pomaly blíži... Krásnych deväť rokov nám
ubehlo veľmi rýchlo. Boli chvíle, keď sme sa
spoločne smiali, ale aj také, keď sme sa hádali.

Základná škola mi bude veľmi chýbať. Ďakujem pani učiteľkám, pánom učiteľom a samozrejme aj mojim spolužiakom za všetky
spoločné chvíle!
Sabína: Chcela by som poďakovať všetkým
učiteľom za ich čas, nervy a všetko, čo ma naučili. Som veľmi rada, že som mohla chodiť do
školy práve sem. Táto škola a tiež učitelia v nej
mi budú chýbať. Je pravda, že mi to tu už veľakrát liezlo na nervy, , všetky tie písomky, spolužiaci a, samozrejme, učitelia. Ale aj napriek
tomu to tu milujem a myslím, že lepšiu školu
som si ani nemohla priať. Už sa však teším na
strednú, hlavne na nových ľudí, hoci mám obavy, že nezapadnem do kolektívu.
Na túto školu budem spomínať len v tom najlepšom.
Ďakujem!
Lucia: Tak, a je to tu! Deväť dlhých rokov...
Ubehli ako voda a ani sme sa nenazdali a už
odchádzame. Vďaka tejto škole, nášmu druhému domovu, sme spoznali veľa ľudí. Teraz, keď
odchádzame, zisťujem, že mi to tu bude chýbať. Moji spolužiaci, niektorí učitelia, jednoducho tí, na ktorých mi záleží. Teraz príde nový
život. Kam zmizne toto všetko? Kamsi ďaleko
odo mňa, ale viem, že mi to navždy zostane
v srdci – všetky tie zážitky strávené s úžasnými
ľuďmi, výbuchy smiechu, uplakané dni, stavy
hnevu, ale aj nezabudnuteľné chvíle. Chcem sa
za toto všetko poďakovať!
HD

BESEDA S BRAŇOM JOBUSOM

P

red veľkonočnými prázdninami sme
ešte stihli pobesedovať s Braňom Jobusom. Niektorí ho už poznali ako spisovateľa, iní možno ako hudobníka a tí, ktorí ho
nepoznali, už ho poznajú. A nebanujú. Pretože
predstavil svoje super knižky, zaspieval a aj porozprával o svojom živote. Je totiž abstinujúci
alkoholik. Bolo to určite veľmi zaujímavé stretnutie. Bárs by takých bolo viac. Braňo, ďakujeme!

Vidíme sa v septembri!

Pred každou takouto akciu rozmýšľame, ako
na to zareagujú decká. Bude sa im to páčiť? Pochopia, prečo sme k nám toho človeka zavolali? Dá im to stretnutie niečo? V tomto prípade,
aspoň podľa reakcií druhostupniarov, môžeme
povedať jednoznačné ÁNO!

Veronika (VII.): Každý rok príde s novými
nápadmi a príbehmi, ktoré ma vždy očaria...
Veľmi sa mi páčilo, ako sa zachoval. Bol sám
sebou, na nič sa nehral. Hovoril o svojom živote a myslím, že viacerí si uvedomili, že to
mal ťažké, ale dostal sa z toho a teraz je šťastný a žije si svoj sen, píše knihy, skladá piesne.
Mám z neho dobrý pocit. Robí to pre seba aj
pre iných. Je vidieť, že teraz je z neho človek,
ktorý sa neobzerá za svojou minulosťou. A ako
povedal, teraz sa cíti oveľa lepšie a je to na ňom
aj vidieť.
Adriana (VI.): Takéto besedy sú lepšie ako
koncerty, pretože nám dávajú niečo do života. Páčilo sa mi, ako nám hovoril o vlastných
skúsenostiach s alkoholom. Bol otvorený, milý,

Lienka
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Počúvame...
dokonca rozprával tvrdo po trnavsky. Porozprával aj o svojich depresiách. Zobrala som si
z toho hlavne to, že je lepšie nepiť vôbec, než
skĺznuť k tomu, že si človek pokazí život.
Anna Mária (VI.): Veľmi sa mi páčilo ako spieval pesničky. Jeho rozprávanie bolo zaujímavé
a poučné. Rozprával o sebe, aký mal život a ako
sa zmenil. Páčili sa mi tiež jeho knižky. Keby
som mohla, kúpila by som si ich všetky! Hovoril nám aj o tom. Že keď máme nejaký sen
a chceme, aby sa vyplnil, máme si za ním stáť.
Bola som trochu prekvapená, keď povedal, že
jednu knižku napíše tak za tri týždne. Škoda,
že to bolo také krátke.
Vanessa (VI.): Z toho, čo povedal, je jasné, že
život bez alkoholu je oveľa krajší. Doma mám
jeho knižku a je zábavná a veľmi dobrá. Táto
prednáška ma bavila, bola veľmi zábavná, poučná, zaujímavá. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé, keď hovoril, že keby mu niekto doniesol
kufrík so 100 000 €, že budú jeho ak vypije
trochu piva, tak si tie peniaze môže rovno vziať
späť, lebo by to určite nevypil. Každý by si mal
zapamätať, že život bez alkoholu je lepší.

Autogramiáda

Jakub (VI.): Rozprával nám o tom, ako sa dostal z depresie spôsobenej alkoholom a začal
žiť plnohodnotný život a plniť si svoje sny.
Barbora (VI.): Bola to fajn beseda, ale bola
veľmi krátka. Určite by som tam vydržala ešte
jednu hodinu. Škoda, že som pri sebe nemala peniaze, určite by som si kúpila jeho knižku. Najviac ma zaujali jeho príhody zo života
a zážitky z ciest. Obdivujem to, ako 14 rokov
nevypil ani kvapku alkoholu. Niekto si to neuvedomí a alkoholom premrhá celý svoj život.
HD

Knižka s podpisom autora
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DEŇ NARCISOV

Vieme a chceme pomáhať

V

tomto roku sa konal už 22. ročník
finančnej zbierky Deň narcisov a
pripadol na piatok 13.4.2018. Žltý
narcis, symbol boja proti rakovine, rozdávali aj naši žiaci. Každý, kto si pripol narcis
na odev, vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Každá minca vhodená do
označenej pokladničky pomáha... Takto
získané finančné prostriedky budú použité na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom na celom Slovensku.
Naši dobrovoľníci vyšli aj do ulíc Jaslovských Bohuníc. Ďakujeme nielen im za to,
že boli ochotní zapojiť sa do tejto akcie,
ale každému jednému z vás, kto podporil
túto ušľachtilú myšlienku.
HD

Deviataci sa ochotne zhostili svojej úlohy

Navštívili aj obecný úrad

Dobrovoľníci rozdávali narcisy malým i veľkým

Lienka
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ZBER PAPIERA
V rámci akcie Deň Zeme sme zorganizovali zber papiera. Triedy i jednotlivci medzi sebou súťažili
a poradie je nasledovné:
Poradie

Trieda

Spolu za triedu

Priemer na žiaka v triede

1.

III.B

3 222

214,8

2.

VIII.

4 057

150,26

3.

II.A

2 992

149,6

4.

I.A

2 465

129,74

5.

VII.

2 657

126,52

6.

V.

2 913

116,52

7.

IV.A

1 720

114,67

8.

IV.B

1 337

111,42

9.

VI.

3 001

107,18

10.

III.A

1 682

105,13

11.

I.B

1 533

95,81

12.

II.B

1 413

88,31

13.

IX.

1 237

45,81

Najlepšími zberačmi boli súrodenci Sabína
Nádaská (II.A) a Alex Nádaský (V.). Obaja
priniesli po 857 kg papiera. Ďalšiu priečku obsadil Jakub Slivenský (III.B), ktorému sa podarilo nazbierať 800 kg. Päticu najlepších uzatvára Tobiáš Oravec (VI.) so 747 kg a Alexandra
Oravcová (VII.) so 662 kg papiera.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Na tých
najlepších čaká odmena a všetci ostatní sa
môžu tešiť z toho, že zachránili niekoľko stromov pred výrubom a spravili dobrý skutok,
ktorý si naša príroda od nás určite zaslúži.
HD

SÚŤAŽ MLADÝCH
ZÁCHRANÁROV CO

S

o štvoricou našich ôsmakov sme sa
zapojili do súťaže mladých hliadok,
ktorú organizovalo Ministerstvo
vnútra SR. Okresné kolo sa konalo v Kamennom mlyne v Trnave. Žiaci okrem
testu museli prejsť cez niekoľko disciplín
– streľba zo vzduchovky, zdravotnícka
príprava, telefonovanie na linku 112, topografia, odhad vzdialenosti a orientácia
v teréne, evakuačná batožina, rozlišovanie
varovných signálov, použitie ochrannej
masky a protichemická ochrana, hasenie
malých požiarov. Toto všetko bolo potrebné stihnúť v stanovenom časovom limite.
Pre našich žiakov to bola určite zaujímavá
skúsenosť a parádny zážitok. Spomedzi
21 zúčastnených tímov obsadili 9. miesto. Skončili sme síce v prvej polovici, ale
chyby, ktorých sa dopustili, ich potom
veľmi mrzeli. Nuž, každá nerozvážnosť,
nepozornosť a nevedomosť sa trestá stratou bodov.
Budúci školský rok ideme opäť. Motivácia
už je, ale tréning robí majstra.
HD

VÝSLEDKY TESTOVANIA DEVIATAKOV T9 – 2018
Základné údaje / Predmety

MAT

SJL

Počet testovaných žiakov školy

27

27

Maximálny počet bodov v teste

20

25

Priemerný počet bodov školy

12,9

17,0

Priemerný počet bodov v SR

11,2

15,7

Priemerná úspešnosť školy (v %)

64,4

67,9

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)

55,9

63,0

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

8,5

4,9

PYTAGORIÁDA
V obľúbenej postupovej matematickej
súťaži Pytagoriáda máme úspešných
riešiteľov okresného kola: Pavel Gula
(VIII.), Patrik Prítrský (VI.) a Daniel
Uváčik (V.). Blahoželáme im a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
HD
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Zdobenie voskom zaujme vždy

VEĽKONOČNÉ
TVORIVÉ DIELNE

Sliepočka je hotová

Tvoríme!

Lienka
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Nech už je to hotové, chceme ochutnávať

Zdobíme kraslice

N

a veľkonočné sviatky sme sa u nás
v škole poctivo pripravovali. Počas
troch dní sa mohli žiaci zapojiť do
rozličných aktivít – od pečenia a zdobenia veľkonočných medovníkov, cez zdobenie vajíčok
tradičnými i menej tradičnými metódami až
po výrobu šitých veľkonočných dekorácií. Ak
bola chuť tvoriť, všetko išlo od ruky. Domov si
deti odnášali vlastnoručne vyzdobené kraslice,
po voňavučkých brioškách sa len tak zaprášilo
a medovníčky ako šibnutím zázračného prútika skončili v detských bruškách. A nebolo jediného žiaka, ktorého by nezaujala výroba šitých
sliepočiek. Aj to, čo na prvý pohľad vyzeralo
veľmi zložito, zvládli napokon všetci. Podaktorým sa ani nechcelo ísť domov. Tešíme sa, že sa
ešte medzi žiakmi nájdu takí, ktorí chcú venovať svoj čas tvoreniu a baví ich to, hoci ich je
naozaj ako šafranu. Čím sú decká staršie, tým
je ich záujem menší. Škoda, že si niekedy neprídu vyskúšať aj niečo iné, než to, čomu sa venujú bežne. Možno by boli prekvapení. My sa
však nenecháme odradiť a lákať deti na tvorivé
aktivity budeme aj naďalej. Tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia.

Pomocníci v kuchyni

HD

V zápale tvorivej práce

Medovníky treba ozdobiť

Chlapcov bolo menej, ale o to viac sa tešíme,
keď nejakí prídu

16

Lienka

Rodičom
Ďakujeme vám za všetky
chvíle spolu prežité.
Tú radosť a lásku čo nám dávate,
si veľmi vážime, hoci najavo to nedáme!
Všetky zážitky spoločne prežité
sa do jedného riadku nevojdú,
ale radi si to zopakujeme.
To škaredé, čo sme povedali,
či spravili, už zažiť nechceme!
Mrzí nás to,
naše odvrávanie i lenivenie.
To, čo k vám cítime, nevieme povedať.
Niekedy aj zlosť je len láska
hlboko v našich srdciach ukrytá.
Ospravedlňujeme sa a veľmi nás to mrzí.
Ako je to možné, že to mama,
otec, s nami vydrží?

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

DOPRAVNÉ IHRISKO
Počas dvoch marcových dní boli naši prvostupniari na dopravnom ihrisku v Galante.
Vonku bolo síce trochu chladno, ale to našich
žiakov neodradilo. Nasadli na bicykle a kolobežky a na dopravnom ihrisku ich zasvätili do

Veríte v nás a to je pre nás veľmi veľa.
Tá vaša trpezlivosť a nekonečná viera!
Bez vás by sme to nedali,
bez vašej silnej podpory.
Aj keď sme niekedy drzí,
či dokonca hnusní,
vždy sme iba otrávení
z našich povinností.
Áno, vieme, žiť s pubertiakom
je ako zlý sen.
Už len pomyslenie,
že to s nami nemáte ľahké,
z vás robí najväčší vzor v našom živote.
Najviac vám vďačíme za život a za lásku
Aj keď nepoznáme našu ďalšiu cestu,
nevieme, kam a ako ďalej pôjdeme,
vieme len to, že vás radi máme a veľmi,
veľmi ďakujeme!

Bolo chladno, ale nám to neprekážalo

Karin Gedeonová, 7. ročník

S úsmevom to ide ľahšie

Na ceste bezpečne

tajov cestnej dopravy. Cestní piráti nemali šancu, všetci jazdili podľa pravidiel. Už malé deti
predsa vedia, že opatrnosti na cestách nikdy
nie je dosť.
HD

