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BLŠÁČIK NA ŠKOLSKOM DVORE

Vstúpte!

D

ajme veciam druhú šancu - to bolo
hlavné heslo našej akcie, ktorú sme
organizovali prvý raz, no dúfame, že
nie naposledy.
Všetci máme v skriniach veci, ktoré už nenosíme, z ktorých deti vyrástli, ktoré sme dostali
a nevyužili... no je nám ich ľúto vyhodiť.
Možno by niekomu poslúžili, pretože sú ešte
pekné, použiteľné, takmer ako nové, len párkrát oblečené.
My ich už nevyužijeme a namiesto nich si stále
kupujeme nové a nové, obklopujeme sa obrovským množstvom vecí, ktoré nám poslúžia
na chvíľu a potom ich prekladáme z miesta na
miesto. Oblečenie, hračky, knihy...
Naším cieľom bolo ukázať deckám, že (nielen)
oblečenie môže ďalej slúžiť niekomu inému, že
mu môžeme darovať nového majiteľa a druhú
šancu.
Možno by sme sa všetci mali učiť myslieť viac
ekologicky a ekonomicky.

Pohoda v detskom kútiku

Nešlo nám o žiaden zisk. Prísť mohol ktokoľvek, pozvaní boli všetci. Škoda, že ľudia sa
na podobné akcie pozerajú „cez prsty“ a stále
majú predsudky. Možno nevedia, čo očakávať,
majú obavy kúpiť niečo, čo už ktosi používal...
Decká i rodičia si na školskom dvore rozložili
stánky, v ktorých ponúkali všetko možné od
oblečenia až po počítačové hry. V občerstvovacom stánku sa pripravovala kávička, hotdogy
a palacinky.
Atmosféra bola perfektná, všade vládla pohoda a tí, čo prišli, sa nemohli cítiť inak ako
príjemne.
Niektorí „stánkari“ s úsmevom tvrdili, že viac
nakúpili ako predali, ale to vôbec neprekážalo,
práve naopak!
Snáď sa v budúcnosti zapojí ešte viac ľudí, veď
škola nemusí byť len školou poučiek, ale môže
toho ponúknuť oveľa viac.
HD

Super, že sa zapojili aj rodičia

Panuje ten pravý blšakový ruch

Chalani robili palacinky. Boli výborné.
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VEČER SPOLOČENSKÝCH HIER

J

edno májové piatkové popoludnie a večer
patrili spoločenským hrám. Decká túto akciu veľmi dobre poznajú a tešia sa na ňu.
A to nielen kvôli už spomenutým spoločenským hrám, ale aj preto, že večer sa spoločne
pozerá film a nasleduje prespávačka a ráno
sladké raňajky.
Tento rok sa dievčatá realizovali v školskej kuchynke a v niekoľkých kolách medzi sebou súťažili podľa vzoru známej relácie Moja mama
varí lepšie ako tvoja. Témou bola čokoláda, tak
sa priestormi školy šírili nádherné vône, ktoré predznamenávali úžasné chuťové zážitky.
Dievčatá sa ukázali ako veľké šikovnice.
Medzi spoločenskými hrami sa veľkej obľube
tešili karty, siedmaci dokázali hodiny sústredene presedieť pri monopoloch a dievčatá zas
zažili kopu zábavy pri aktivitách s učiteľkami.
Spať sa im veľmi nechcelo, zo spacákov sa dlho
do noci ozýval tlmený smiech a šepot.
Ráno ich čakali spoločné raňajky, upratovanie
a potom už len krásny slnečný víkend.
Deckám sa páčilo a to je to najpodstatnejšie.
Veríme, že si akciu užili a že sa so siedmakmi,
ôsmakmi a deviatakmi pri spoločenských
hrách stretneme aj o rok.
HD

Pohoda

Monopoly ich zamestnávali celé hodiny

Kartári

Moja mama varí lepšie ako tvoja

BOJ O KĽÚČE

Pripravení zabojovať

V blate sa skrývali rôzne drobné predmety. Bolo ich treba násjť v časovom limite.
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Deviataci s ôsmakmi ochotne zastali svoju úlohu na stanovištiach

P

rvým znakom toho, že koniec školského roka je za rohom,
je deň detí.
Počasie sa tvárilo celkom priateľsky, ôsmaci a deviataci,
ktorí si chystali stanovištia, mali energie na rozdávanie a ostatní
žiaci sa už nevedeli dočkať, kedy začnú zdolávať súťažné disciplíny. Tímy zostavené zo žiakov na čele s jedným učiteľom bojovali
o kľúče, ktoré ich mali priviesť k rozlúšteniu hesla. Tí, ktorí na začiatku netušili, o čom je pevnosť Boyard, sa rýchlo dostali do obrazu a bojovali ako draci. Kľúče sa nerozdávali len tak zadarmo.
Niekde bolo treba vsadiť na logiku, inde zase na silu a obratnosť.
Decká zdolávali prekážkovú dráhu so sviečkou v ruke tak, aby im
nezhasla, na ďalšom stanovišti v pohároch s rôznym (nie veľmi
lákavým) obsahom lovili ukrytý kľúčik. Siláci si skúsili pretláčanie rukou, bystré hlavičky lúštili zakódované heslo. Tí s presnou
muškou triafali šípkami vrecká naplnené vodou...
Víťazmi boli všetci! No jeden tím sa predsa len dostal ďalej ako
ostatní - ten, ktorý viedla pani učiteľka Miková. Gratulujeme! Do
cieľa prišli s najväčším počtom kľúčov, odhalili heslo a na záver
im zostalo najviac kľúčikov.
HD

Ůloha splnená, mám kľúčik!

Boj!
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Všetky experimenty sme si mohli vyskúšať

P

Sleduj, čo sa stane...

DEŇ VODY

ovedali by sme, že je úplne obyčajná. Dokonca bez farby,
chuti a vône. No napriek tomu je kolískou života, základnou
podmienkou pre život. Voda.
Vedeli ste, že v súčasnosti nemá vo svete až 2,1 miliardy ľudí
prístup k pitnej vode? My túto vzácnu tekutinu vnímame ako úplnú samozrejmosť. Aj preto treba upozorniť na to, že zdroje vody
je potrebné chrániť, že nevhodnými zásahmi človeka do prírody
prichádzame o to najcennejšie, čo nám príroda ponúka.
V tento deň sme prišli do školy v modrom. Decká na chodbách
školy spoločne tvorili megaplagát, súťažili o najrýchlejšie vypitý
pohár vody, vypĺňali tajničky, riešili testy o vode... Deviataci si
pripravili pokusy s vodou, a preto bol pri nich neustále hlúčik
detí, ktoré zvedavo sledovali, ako sa napr. gombík udrží na hladine vody alebo ako sa dá pohár s vodou prevrátiť tak, aby sa voda
nevyliala.
Na inom stanovišti zase otestovali svoje chuťové bunky, keď sa
snažili medzi sebou rozlíšiť vodu z prameňa, vodu z vodovodu
a minerálnu vodu.
Mali sme krásny modrý mokrý deň.
Voda – taká obyčajná, až bez nej nemôžeme žiť. Naučme sa ju
chrániť a myslime na ňu nielen počas jediného dňa v roku.
HD

Megaplagát

Pokusy s vodou

Lienka

5

DEŇ ZEME

Aj naša planéta má svoj sviatok. Najideálnejší spôsob, ako si ho pripomenúť, je venovať jej pozornosť, a to celoročne. My sme chceli
spraviť niečo spoločne, no každý musí začať sám sebou, svojím postojom k prírode, svojím eko-myslením.
Pôvodne sme plánovali zrealizovať aktivity ku Dňu Zeme na školskom dvore, no počasie sa nám otočilo chrbtom. Sľúbili sme si, že
len čo sa vyčasí, vyrazíme našej prírode pomôcť aj zvonka.
V priestoroch školy pripravili deviataci pre ostatných žiakov rôzne
úlohy zamerané na ekológiu. Opäť nechýbali zaujímavé pokusy, testy, priraďovačky...
Niečo nové sme sa opäť naučili, niečo sme si pripomenuli, no to
hlavné zostáva len a len na nás. Veď naša planéta, napriek tomu,
že sa nám zdá byť taká obrovská, je krehká a nesmierne zraniteľná.
HD

Pokusy boli pre decká nesmierne zaujímavé

Na megaplagát sa podpísali mnohé decká

PANI SPISOVATEĽKA NÁM POODHALILA SVOJE SÚKROMIE

V

máji k nám zavítala pani spisovateľka
Gabriela Futová. Ukázala sa ako milá
osôbka a majster rozprávač. Zaujala
nás svojimi zaujímavými príbehmi o jej veľkom zverinci. Ja to pani spisovateľka s veľkým
S, čo potvrdili aj žiaci. Veď posúďte sami:
Lukáš Klč: „Pani spisovateľka Gabriela Futová
je veľmi zaujímavý človek a má veľmi zaujímavý život.“
Dominika Bokorová: „Takúto besedu som
ešte nezažila. Pani spisovateľka mala toľko zážitkov, čo ani moji rodičia nemali. Napríklad
jej muž vozil jeho sestru po byte a hovoril, že
je na Ukrajine.“
Linda Dobrovodská: „Beseda s pani spisovateľkou bola super. Hlásili sme sa. Ale boli sme
asi pre ňu výnimoční, lebo sa nám zdôverila
s tým, koľko má rokov alebo koľko má detí.“
Anonym: „Beseda s Gabrielou Futovou bola
zaujímavá. Knihy boli nové a krásne voňali.“
A na záver pripájam odkaz ešte jedného žiaka:
„Je to super spisovateľka. Dúfam, že príde zase
k nám do školy.“
Mgr. Zuzana Pecárová

Beseda s Gabrielou Futovou
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VYSTÚPALI AŽ K NAJVYŠŠIE
POLOŽENÉMU HORSKÉMU HOTELU
NA SLOVENSKU

Celodenná túra nás priviedla až k Velickému plesu pri Sliezskom dome

Ô

smaci a deviataci strávili na školskom
výlete krásne tri dni v Tatrách.
Verte, je im čo závidieť...

Po príchode nás privítalo krásne slnečné počasie, ktoré nám robilo spoločnosť počas celej
cesty okolo Štrbského plesa. Po večeri sme sa
vybrali na prechádzku do Tatranskej Lomnice. Úžasné bolo, že decká nebolo treba vôbec
nútiť. Bez frflania, s úsmevom na tvári kráčali
a kráčali...
Ďalší deň si bolo treba obuť turistické topánky. Chceli sme zdolať Sliezsky dom a Velické
pleso, no tentokrát počasie hralo proti nám.
Nenechali sme sa zastrašiť kvapkami dažďa a
k najvyššie položenému horskému hotelu na
Slovensku – Sliezskemu domu - v nadmorskej
výške 1 670 m n.m. sme sa napokon dostali.
Pohľad na Velické pleso bol úžasný!

Na Štrbskom plese

Podaktorí už odfukovali od únavy, iní mali
energie na rozdávanie. A tak sa skupina „kamzíkov“ rozhodla vystúpiť ešte vyššie – na Kvetnicu. Opäť zaúradovalo počasie, zahrmelo,
spustil sa silný dážď a prinútil nás k rýchlemu
návratu.
S kilometrami v nohách sme sa tešili na oddych na izbách.
Tretí deň bolo treba minúť posledné peniaze, a tak mali decká pred odchodom rozchod
v Poprade.
Živí, zdraví, šťastní a spokojní sme sa vrátili
späť domov.
Bolo nám úžasne!

Ôsmaci dali svoje pocity z výletu na papier:
Saška Oravcová: Náš koncoročný výlet sa konal v Tatrách, Bol to ten najlepší výlet. Super
kolektív a super učitelia. Navštívili sme Štrbské
pleso a Sliezsky dom. Vo štvrtok sme si vyšliapali pekných pár kilometrov k Velickému plesu. Cestou nám aj trochu spŕchlo, no nám to
nevadilo. Za mňa to bol super výlet! Ďakujem
všetkým, ktorí tam s nami boli.
Natálka Mrvová: Mne sa na výlete veľmi páčilo. Cesta vlakom tam bola dobrá. Páčilo sa mi,
že sme sa tam bavili všetci navzájom a neodstrkovali sme sa. Doteraz nás všetko bolí z túry
na Sliezsky dom. No a tá atmosféra na izbách!!!
TOP! Skrátka bolo úžasne.

Pre deviatakov to bol posledný výlet na základnej škole. Tak nech si zážitky z neho zapíšu do
srdiečok navždy...

Občas nás potrápila únava a najradšej by sme sa už
nepohli z miesta

HD

Lienka

7

T E S T O V A N I E D E V I ATA K O V
Máme výsledky celoslovenského testovanie
žiakov 9. ročníka z matematiky a slovenského
jazyka a literatúry. V tomto školskom roku sa
testovanie deviatakov konalo 3. apríla 2019.
Pocity žiakov bezprostredne po testoch boli
rôzne...
Ondrej: Som spokojný, ako som napísal monitor. Samozrejme, mohlo to byť aj lepšie. Na
začiatku som bol trochu nervózny, lebo som si
zabudol kalkulačku, a tak som si musel požičať
od našej triednej učiteľky.
Učitelia nás veľmi dobre pripravili, ale ako to

už býva, nervozita robí svoje. Takže niektoré
chyby boli zbytočné.
Po dopísaní testov som mal zmiešané pocity.
Najlepšie to bolo, keď som odovzdal a prišiel
do zbernej miestnosti, pretože som ešte nevedel, koľko chýb som urobil. Ale už som rád, že
je to za mnou. Teraz už iba spraviť prijímačky
a hurá do novej školy.
Alex: Monitor bol celkom ľahký, hlavne matematika a celkovo som sa až tak nepripravoval.
Možno tak posledné dva týždne som kopol do
vrtule a dopadlo to výborne. Ja som veľmi spokojný, ale, samozrejme, musím popracovať na

slovenčine, pretože tú som mal o dosť slabšiu
ako matematiku. Podľa mňa je zbytočné mať
kvôli tomu stresy, lebo to nebolo nič ťažké.
Hneď, ako som prišiel domov, ma prepadol
úžasný pocit pohody.
Hanka: Moje pocty sú zvláštne. Očakávala som
horšie výsledky. Myslela som si, že matematika
bude omnoho náročnejšia a slovenčina o niečo
ľahšia.
Pripravovala som sa najlepšie, ako som vedela
a výsledok ma veľmi potešil. Mali sme super
učiteľov a bez nich by sme to nikdy tak dobre
nenapísali.

Výsledky školy v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl Testovanie 9 – 2019
Základné údaje / Predmety

MAT

SJL

Počet testovaných žiakov školy

25

25

Maximálny počet bodov v teste

30

30

Priemerný počet bodov školy

22,2

17,9

Priemerný počet bodov v SR

18,9

18,7

Priemerná úspešnosť školy (v %)

73,9

59,7

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)

63,1

62,3

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

10,8

- 2,6

Ako to už býva, slovenčina zvykne žiakov vždy
viac potrápiť. Predsa len, žiaci vnímajú matematické úlohy ako viac jednoznačné. Slovenský jazyk a literatúra sa zameriava na čitateľskú
gramotnosť, mnohé otázky sú formulované
tak, aby žiaci zistili, čo z textu vyplýva alebo
nevyplýva, a to je zvyčajne jablkom sváru.
Matematiku napísali na 100% dve deviatačky,
v jedinej úlohe sa pomýlili traja (úspešnosť 90%). Najvyššie percentuálne hodnotenie

v slovenčine bolo 90 % (3 chyby v teste)
a získala ho jedna žiačka. O jednu chybu viac
spravili traja, čo predstavovalo percentuálnu
úspešnosť 86,7%.
Niektorí z deviatakov boli sklamaní, lebo aj napriek dôkladnej príprave a veľkej snahe sa im
nepodarilo to, čo si predsavzali, pretože hlavnú
úlohu zohral stres. Iní bez veľkých obáv prišli,
napísali a sami nevedia, ako sa im to podarilo.
Nuž, bola to ich prvá veľká skúška, v ktorej sa

netestovali len vedomosti, ale aj to, ako dokážu
zareagovať v takejto záťažovej situácii.
Nech im v budúcnosti všetky ďalšie skúšky vychádzajú najlepšie, ako to len pôjde.
Držíme im palce, aby to, čo sa na základnej
škole naučili, dokázali na stredných školách
zúročiť a ďalej na tom stavať.
Lebo pevné základy sú tým prvým nevyhnutným článkom pre každú veľkú stavbu.
HD

KEĎ SI
VYMÝŠĽAM

Aj naši mladší žiaci vedia
krásne písať. Potvrdila to
i Katka Minčičová, ktorá vyhrala prvé miesto už druhým
rokom v literárnej súťaži „Keď
si vymýšľam“, žáner sci-fi próza. Svojimi príbehmi o vysnenom svete zaujala porotu už
ako druháčka. Tento rok písala
o vesmíre, hviezdach a planétach. Prajeme jej, aby snívala
aj naďalej a vysnívala sa až
k svojej túžbe byť spisovateľkou.
Mgr. Zuzana Pecárová
Katka má úžasne bohatú fantáziu, ktorá jej priniesla ocenenie v literárnej súťaži
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MATEMATICKÉ
HLAVIČKY
Víťazi školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda postúpili do okresného
kola. Boli to tretiak Jakub Bubán, piatak
Adam Pastucha, šiestak Róbert Jankovič, siedmak Patrik Prítrský a ôsmak
Tobias Hutta. Spomedzi našich žiakov
sa najlepšie darilo Jakubkovi a Patrikovi.
Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi, no
ich bodový zisk nestačil na ďalší postup.

VÝSLEDKY JARNÉHO
ZBERU PAPIERA

Myslíme eko, konáme eko a preto sme dali
papieru druhú šancu. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa zapojili do jarného zberu papiera.
Celkovo sme ho nazbierali 28 657 kg. Zachránili sme tak asi 480 stromov. SUPER!

Našim matematickým hlavičkám srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších
úspechov.
HD

KRÁSNE LETO,

PRIATELIA!

Po desiatich mesiacoch tvrdej práce prichádza dlho očakávané obdobie letných
prázdnin. Dva mesiace slniečka, dlhých
večerov, stretnutí s kamarátmi, túlania
sa, výletov a leňošenia... Tešíme sa na ne
určite všetci a už netrpezlivo odrátavame posledné školské dni.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás počas celého školského roka podporovali a pomáhali nám v rôznych oblastiach. Veríme,
že si dobré vzťahy zachováme aj v budúcom školskom roku.
Leto prináša nielen pohodu, ale aj mnohé nebezpečenstvá. Dávajte si na seba
pozor, aby sme sa v pondelok 2. septembra 2019 opäť všetci stretli – živí, zdraví
a oddýchnutí.
Všetky informácie týkajúce sa začiatku
nového školského roka budú zverejnené na webovej stránke školy a vyhlásené
miestnym rozhlasom.
No dovtedy... Krásne leto, priatelia!
HD

Deviatacká rozlúčková

Ocenení zberači

Najlepší zberači boli odmenení, no viacerí z
nich úspešne ušli spred objektívu fotoaparátu a dali prednosť desiatej.
HD

Lienka
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LEŤTE A NESTRAŤTE SA
V TOM ŠÍROM SVETE!

Aj učitelia sa neustále vzdelávajú

Nechýbala gitara, pesnička, úsmevy...
Deviataci práve odrátavajú svoje posledné dni
na základnej škole...

AJ UČITELIA

Deväť rokov uplynulo, ani nevieme ako. Celý
čas snívali o tom, ako konečne odídu a tešili
sa na to, že to celé skončí. A zrazu prichádza
smútok.

SA STÁLE UČIA
V priebehu apríla prišla do školy zaujímavá ponuka – zúčastniť učiteľskej
exkurzie do Národného parku Donau
Auen. Takáto možnosť sa neodmieta a
tak sme vyrazili...

Smútok za všetkým tým pekným, čo spolu
prežili, za spolužiakmi, kamarátmi... Ale tak
to má byť, treba ísť ďalej, opustiť to dobré a
pripraviť tak priestor pre to, čo môže byť ešte
lepšie.

Na zámockom ostrove sme dostali návrhy na množstvo podnetných bádateľských činností, ktoré sa dajú realizovať
so žiakmi na exkurzii v tejto oblasti. Išlo
o vodný svet, syslí pahorok, terárium
s korytnačkami, lanový mostík cez Dunajské rameno...

Verím, že keď ich v budúcnosti stretneme alebo budeme o nich počuť, budeme môcť byť
hrdí na to, že sú z nich múdri a šikovní, slušní
a pokorní ľudia.
Deviataci, chyťte ten správny vietor a leťte!
Leťte do toho veľkého šíreho sveta a nestraťte
sa v ňom.
My všetci, ktorí sme za vami celých deväť rokov stáli, vám budeme držať palce.
HD

Slzičky patria k lúčeniu

V Marchegu sme si prezreli najväčšiu
bocianiu kolóniu na stromoch, kde sme
tiež dostali niekoľko tipov na skvalitnenie vyučovania prostredníctvom exkurzie v tejto oblasti.
Skutočne veľmi zaujímavé a podnetné!
Určite sa necháme inšpirovať a možno
aj zlákať.
Je len škoda, že s takouto ponukou prichádza rakúsky národný park, keď má
Slovensko toľko krásnych miest.
HD

V programe si na mušku zobrali niektorých učiteľov

Nedotknutá príroda lužných lesov
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ŠKOLA V PRÍRODE S PLAVECKÝM VÝCVIKOM DUDINCE
Plní očakávania sme sa vydali na cestu za
dobrodružstvom. 5 dní, kedy sme školské
lavice vymenili za bazén, lúku, ihrisko, gitaru, spev, zábavu a trochu učenia, nám ubehlo
ako voda. Hlavným programom bol plavecký

výcvik. Deti, ktoré vedeli plávať, sa zdokonalili, deti, ktoré plávať nevedeli, sa už neutopia.
Spokojní, plní zážitkov a nových poznaní sme
skonštatovali, že „huncútstvo sa podarilo“.

Kto by sa chcel spolu s nami aspoň trochu
ponoriť do tej perfektnej atmosféry, nech si
nájde naše videá na webstránke školy, alebo
fb školy.
Mgr. Galina Miková

Naše rýbky

výcvik
Plavecký

Partia

Šiestaci boli na školskom výlete v Terchovej
Tri dni školského výletu strávili šiestaci v
krásnej prírode Malej Fatry. Na cestovanie
sme využili bezplatnú vlakovú dopravu a autobus. Ubytovanie v dobových dreveniciach,
učupených v malebnej prírode mimo civilizácie, podčiarkovali neopakovateľnú atmo-

sféru a zážitky – pohyb v prírode, opekačka,
utužovanie kamarátstiev a vznik nových. Na
túru do Jánošíkových dier nás vyprevádzal
dážď, ale príroda sa nad nami zľutovala a po
zvyšný čas bolo počasie príjemné.

Posledný deň – ťažké zobúdzanie sa po včerajšej túre, raňajky, balenie, odchod. Dovidenia, krásna Terchová! Snáď sa ešte vrátime.
Mgr. Lenka Šallaiová a Dagmar Gvistová

Lienka
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Výlet v Topoľčiankach
Kto by nemal rád výlet na konci školského
roka? Aj naši piataci spolu s prvákmi (I. B)
navštívili vo štvrtok 20. 6. jedno pekné a zaujímavé miesto – Topoľčianky. Mali možnosť

vidieť zblízka zubry v Zubrej zvernici, kone
lipicany v Národnom žrebčíne, ba prezreli si
aj zámok a kaštieľ – letné sídlo prvého česko-slovenského prezidenta T. G. Masaryka.

Počasie nám prialo, všetci sa cítili príjemne
a výlet si užili. Aj o rok niečo vymyslíme.
Mgr. Lenka Stračárová
Foto: LS

VÝLET PLNÝ ZÁŽITKOV
Čo si pamätáte zo školských čias? Jednoznačne
koncoročné výlety!
Žiaci 1.A, 2.A a 2.B a tiež 3.A na ten tohtoročný
určite tak skoro nezabudnú. Prežili ho v čarokrásnom prostredí Rajeckej Lesnej. Obyčajný deň sa
premenil na adrenalínové dobrodružstvo plné zábavy. Najskôr si prezreli unikátny slovenský be-

tlehem vyrezávaný z dreva a potom sa vybrali prekonávať svoj strach a užiť si deň plnými dúškami.
Verte, bolo im čo závidieť.
Decká si výlet naplno vychutnali a domov sa vrátili
s množstvom úžasných zážitkov.
Mgr. Monika Holická

Zamieriť
a páľ!

ecká
tivity si d
Mnohé ak lne prvý raz
úp
vyskúšali

Huráááá

Sústredeno

sť na 100%
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JAZYKOVO-POZNÁVACÍ
ZÁJAZD DO LONDÝNA

V dňoch od 7. – 11. apríla 2019 sa žiaci ZŠ Jaslovské Bohunice a Kátlovce zúčastnili jazykovo-poznávacieho zájazdu do Londýna. Mali možnosť
pozrieť si krásy mestečka Brighton, Windsor, kultúrnu pamiatku Stonehenge a nakoniec Londýn. Taktiež si mohli vyskúšať svoje jazykové vedomosti z anglického jazyka. Deti si odtiaľ odniesli nezabudnuteľné zážitky.
Mgr. Lenka Piňková

Windsor

Cestovatelia

KUK DO SVETA ŠPORTU

