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Milí čitatelia!
Opäť je to tu. Máme tu najkrajšie ročné obdobie, zimu. Najkrajšie sviatky roka,
Vianoce, sú už na dosah, preto sme naše druhé číslo časopisu Junior odeli do sviatočného
rúcha. Nájdete v ňom zaujímavosti zo života našej školy, veľa nových informácií
o Vianociach a samozrejme nechýbajú ani súťaže.
V mene všetkých, ktorí sa na tvorbe vianočného čísla časopisu podieľali, Vám
želám požehnané sviatky plné pokoja, pohody, úsmevu a radosti v kruhu svojich
najbližších. Nech všade panuje láska a úcta.
Renáta Havrilová
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Deti si nevyberajú rozumom, ale srdcom. Hračky si želajú stále.
Zvieratká, spinnery, vláčiky, autá, drony, princezné.... Nepohrdnú
notebookom, ale len ozajstným. Knihy ešte tiež nevyšli z módy. Ani
oblečenie nie je nápad na zahodenie. Želajú si aj živé zvieratká, aby sa mali
o koho starať. Vraj im pomôže mama.
Sú želania, ktoré sa dajú ťažko zabaliť do vianočného balíčka.
Želanie požehnania Vianoc je nehmatateľné, ale pravé, pocitové. Prajú si
sneh, zdravie i menej kriku doma. Prajú si, aby ocko nemusel stále len
pracovať, aby sa s nimi mama hrala. Darujme, rodičia, deťom svoj čas.
Aspoň na Vianoce. Prajem im, aby sa ich želania naplnili.
Aby boli Vianoce rozprávkové, dary srdečné, problémy vzdialené
a budúcnosť skvelá. Nech kúzlo Vianoc nikdy neskončí, veď jeho
najväčšími darmi sú rodina a priatelia.
Deti moje milé, dočkáme sa čoskoro chvíle, keď plamienok na
sviečkach otvorí čaro srdiečka ockovi i maminke, babke i dedkovi,
bračekovi i sestričke. A Ježiško pokorne, skromne, tichučko vkĺzne k nám.
Netreba viac slov. Šťastný nový rok 2018!
Zdenka Fülöpová - ŠKD

„NATIVE SPEAKER“ v 3. a 4.ročníku
Dňa 29. novembra 2017 nás navštívil lektor anglického
jazyka. Native speaker JACOB pracoval so žiakmi tretieho a
štvrtého ročníka. Žiaci si mohli otestovať porozumenie Angličana v
reálnom živote. Prítomnosť „native speakra“ u nás bola odmenou za
aktívnu prácu žiakov so vzdelávacím materiálom na portáli
www.anglictina.iedu.sk. Samotná Jacobova prítomnosť, práca žiakov
na interaktívnej tabuli, spev piesne, TPR cvičenia a hlavne
obojstranná konverzácia žiakov s rodeným Angličanom oživila nielen
vyučovaciu hodinu, ale pôsobila na žiakov veľmi motivačne. Po
ukážkovej hodine si tretiaci svoje zážitky aj nakreslili.
Žiakom sa hodina veľmi páčila a dúfame, že k nám JACOB príde aj
nabudúce.
Ďakujeme tímu EnglishOne za sprostredkovanie návštevy,
p. Janke Pučekovej za zorganizovanie stretnutia a JACOBOVI
„native speaker“-ovi za super zážitok. „Thanks, JACOB.“

Emma Váleková 5.A

R. Havrilová

LITERÁRNA TVORBA NAŠICH ŽIAKOV

Nonsens
Poézia, v ktorej sú zdanlivo nezmyselné prvky, sa nazýva poézia nonsensu.
Nájdeme ho v tvorbe mnohých slovenských spisovateľov.
Jedným z nich je aj Štefan Moravčík.
Jeho báseň Starodávna povedačka sa stala inšpiráciou pre žiakov 5.A ,
ktorí ju doplnili vlastnými veršami.
Bezhlavý rozum trápi si,
aký klobúk kúpi si.
Beznohý po ihrisku beží,
bezruký loptu si drží.
Plešatí sa smejú,
až im vlasy vejú.
Slepý rád pozerá do diaľky,
vidí tam malebné krajinky.
ŠKOLSKÝ PARLAMENT

Nemý vraví skvelý vtip,
hluchý z toho spraví klip.
Bezhlavý myslí ostošesť,
na matike nevie odpoveď.
Vonku sneží biely sneh,
dám si krátke tričko hneď.
žiaci 5.A

V polovici novembra vyhlásil školský parlament súťaž v správnom
separovaní odpadu. Vybraní členovia parlamentu z 1. a 2.stupňa našej školy
štyrikrát bez ohlásenia skontrolovali separáciu odpadkov v každej triede,
zapisovali plusy a mínusy. Tu sú výsledky v počte nazbieraných plusov:
1.stupeň:
2.stupeň:
3.miesto – 3.A -13 plusov
3.miesto – 6.A, 8.B – 13 plusov
2.miesto – 4.A – 14 plusov
2.miesto – 5.B – 14 plusov
1.miesto – 2.B – 15 plusov
1.miesto – 9.A – 15 plusov
Zástupcovia parlamentu z tried, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach si
prevzali diplom a dobrý pocit z čistej a životnému prostrediu prospešnej práce.
koordinátorka školského parlamentu, Mgr. Silvia Rajnohová

Tento školský rok sa štvrtáci zapojili do projektu MISIA MODRÁ
PLANÉTA. Dva mesiace usilovne riešili úlohy zo vzdelávacieho portálu,
riešili rôzne školské úlohy a outdoorové aktivity týkajúce sa ochrany
životného prostredia, triedenia odpadu, recyklácie, ochrany ovzdušia a
vodných zdrojov, tvorby a spotreby elektrickej energie či životného
štýlu. Pracovali v štyroch tímoch a získavali žetóniky za splnenie rôznych
úloh, za aktivitu, za reprezentovanie triedy, resp. školy na súťažiach.
Pri riešení úloh 4 enviromisií: Recyklácia odpadu, Doprava,
Elektrická energia a Životný štýl, sme sa veľa naučili a zároveň si aj
zasúťažili. Víťazi si mohli vybrať z dopredu určených 4 úloh z danej témy,
ktoré museli zrealizovať pri tvorbe svojej časti základne. Potom nasledovalo
viacdňové blokové vyučovanie, počas ktorého všetci usilovne tvorili a
kreatívne vytvárali našu základňu. Na záver prepojili jednotlivé časti
základne tak, aby vzniklo mesto – naše EKOMESTO. Po dokončení práce
sme pozvali na našu prezentáciu p. riaditeľku, p. zástupcu, p. učiteľky
a všetkých žiakov z 1. stupňa. V pondelok 27. novembra sa zavŕšila naša
dvojmesačná práca na tomto skvelom projekte, za ktorý ďakujeme Edulabu,
vzdelávaciemu portálu KOZMIX a všetkým partnerom, ktorí prispeli k

Podrobnejšie správy, prezentáciu z celého projektu a fotografie nájdete aj

tomu, aby sme mohli tvoriť takéto projekty.

na školskom webe:

Záverečnú prezentáciu si môžete pozrieť aj na
www.youtube.com/watch?v=cyfojV7V8-U

http://zstomasov.sk/novastranka/
žiaci 4.A a p. u. R. Havrilová

Vianočné trhy
Dňa 3. decembra sa v našej dedine konali VIANOČNÉ TRHY, na ktorých
sa zúčastnila aj naša škola. Každému, kto pomohol, pripravil nejaký
výrobok, pohľadnicu, hračku, krásnu vianočnú dekoráciu, prekrásny
adventný veniec, ozdobu na vianočný stromček, sladkosť pre maškrtníkov,
pomohol predávať alebo prispel skvelou predvianočnou náladou,
ĎAKUJEME!
Takéto krásne výrobky boli pripravené na vianočné trhy:

OMAĽOVANKY

ANTISTRESOVÁ OMAĽOVANKA

zdroj: Internet

PRÍRODOVEDA v štvrtej triede
Čarovné obdobie adventu zapĺňa aj našu triedu v 1.B. Každým dňom sme
bližšie k najkrajším sviatkom roku -Vianociam. Snažíme sa byť trochu
poslušnejšími, milšími a ohľaduplnejšími ako inokedy. Robíme dobré skutky,
čítame si vianočné -zimné poučné príbehy. Počúvame vianočné koledy, sledujeme
klasické rozprávky. Tvoríme, vyrábame rôzne vianočné ozdoby, pozdravy. Svojimi
snehuliakmi sme sa zapojili aj do predaja na vianočných trhoch. Vyšantili sme sa aj
v prvom tohtoročnom snehu. Aktívne sa zapájame do vianočnej akadémie -s našou
scénkou o dobrých skutkoch v predvianočnom období.
Deti z 2. oddelenia ŠKD – 1.B a pani vychovávateľka Monika Stupková

Naše hračky, ktoré pracujú na princípe jednoduchých strojov
Dňa 27. novembra
navrhnutých

–

sme si pripravili výstavku vlastnoručne

pripravených

hračiek

s

použitím

princípu

jednoduchých strojov. Na výstavu sa prišli pozrieť aj spolužiaci z
ostatných tried, kde sme im odprezentovali naše výrobky. Majko
vysvetlil mladším spolužiakom, ako vyrobil spínač, ktorý funguje na
princípe prívodu elektrickej energie z batérií. Za pomoci spolužiakov
predviedol aj rôzne elektrické obvody. Výstava hračiek bola veľmi
pútavá, každému sa páčila.
žiaci 4.A

Deti sa úprimne tešili z darčeka, ktorý dostali na Mikuláša. Pod ich rukami
vyrastalo z legových častíc mnoho stavieb, strojov, postáv, mechanizmov.
Vystavali moderné mesto. Strávili pekné popoludnie v družnej a tvorivej atmosfére.
Deti z 4. oddelenia ŠKD a pani vychovávateľka Tonka Pivarčeková
Prišla k nám zima. Dokonca nám na pár dní aj dopriala trochu snehu.
Veľmi sme sa všetci potešili a vyzbrojení teplými rukavicami, otepľovačkami,
šálmi a čapicami sme si to poriadne užili. Okrem pobytu na čerstvom vzduchu sme
veľa tvorili: vyrábali sme vianočné ozdoby, pohľadnice a svojimi krásnymi
výrobkami sme podporili aj každoročné vianočné trhy. S blížiacimi sa vianočnými
sviatkami sme kus atmosféry vdýchli aj do našej triedy. Každý deň je pre nás
výnimočný. Objavujeme nové informácie, hráme sa a hlavne sa pri tom všetkom
veľmi dobre bavíme.
Deti z 5. oddelenia ŠKD a pani vychovávateľka Stanka Franková
Všetkým želáme krásne vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2018.

Christmas Day in the United Kingdom
Christmas Day is celebrated in the United Kingdom on December 25. It
traditionally celebrates Jesus Christ's birth but many aspects of this holiday
have pagan origins. Christmas is a time for many people to give and receive
gifts and prepare special festive meals.

Later in the day, people may attend special church services, even if they do not usually
go to church. Nearly everyone prepares and eats a special meal. This often includes
roast turkey, potatoes and parsnips, and other vegetables. After the main course,
Christmas pudding is often eaten. This is a heavy steamed, dense, cake-like pudding
filled with dried fruit and nuts. Burning brandy is often poured over it as it is served,
giving a spectacular effect. Mince pies are also popular on Christmas Day. They are
sweet pastry cases filled with a mixture of dried fruit, fat and alcohol.

Public Life
Nearly all organizations, except hospitals and shelters for the homeless, are closed on
Christmas Day. Some public houses and smaller stores selling food may open for a few
hours in the middle of the day. Public transport services do not run to their normal
timetables and may even not run at all. Public life closes down almost totally on
Christmas Day.
Many churches hold special services on Christmas Eve and Christmas Day. Some also
organize shelter, company and food for the homeless or those who need help. Others
hold events for people who wish to return to the spiritual aspects of Christmas and turn
away from the commercial aspects of modern Christmas celebrations.

Background and symbols
What Do People Do?
Prior to Christmas Day, people decorate their homes and gardens prior to Christmas
Day. These decorations may include:
 Christmas trees.
 Small colored fairy lights.
 Leaves and berries from holly trees and mistletoe bushes.
 Various other decorations with rich colors that spark the Christmas mood.
In many towns and cities, the shopping streets are also decorated with lights and large
pine trees, often specially imported from Norway. In some places a Nativity scene is
arranged. This illustrates the story of

Christmas Day is often seen as the celebration of the birth of Jesus Christ in Bethlehem
over two thousand years ago. However, many aspects of the celebration have their
origins in the Pagan traditions of England, Wales, Scotland and Ireland. These include
bringing pieces of evergreen trees into homes, lighting fires, holding parties and eating
special foods. When missionaries converted the inhabitants of these countries to
Christianity, many of these customs were included in the Christian celebrations.
There are many Christmas symbols. These include leaves and berries from the holly
tree and mistletoe bush, pine trees, candles and small lights. Figures associated with
the season are Father Christmas or Santa Claus, the baby Jesus, Mary, Joseph and the
other characters from the Nativity story. Presents and Christmas food, such as turkey,
Christmas pudding and mince pies also symbolize Christmas. A special mention should
be reserved for the robin red breast. This small bird, with its red feathered breast, is at
its most beautiful in the middle of the winter and is often seen as a decoration on
Christmas cards, wrapping paper and cakes.

Jesus' birth using statues or actors and live animals. Many churches hold special
services in the night before Christmas Day.
Many people spend Christmas Day with family members, with whom they exchange
gifts and cards. Many children wake up to find a sock or stocking filled with small gifts on
their bed or somewhere else in the house. These have supposedly been brought by a
mythical figure called 'Father Christmas' or 'Santa Claus', who lives for most of the year
at the North Pole. He travels in a sleigh pulled by reindeer and enters houses by
climbing down the chimney. He hopes to enjoy a small snack of mince pies and brandy
at each house. He supposedly travels so fast that he can deliver presents to all children
in one night, although some in some stories elves help him with his work.

Mgr. S. Rajnohová

Nielen pre angličtinárov

Meno:_____________ trieda:_____

Veľký úspech LAURY GIBALOVEJ na celoštátnej úrovni
v geografii zaväzuje!
Laura je žiačkou 5.A triedy našej školy. Dobrovoľne sa zúčastnila
7. decembra 2017 celoštátnej online verzie Geografickej olympiády
v kategórii Q. Vo svojej kategórii 11 - 12 ročných žiakov sa umiestnila na
jedinečnom 2. mieste v rámci celého Slovenska. V celkovom poradí
skončila na krásnom 42. mieste spomedzi 1844 žiakov ZŠ a osemročných
gymnázií! Dostala sa tak medzi približne 2% najlepších žiakov geografov.
Laura nereprezentovala iba seba, ale šíri i dobré meno našej
školy. Vďaka jej neuveriteľnému úspechu patrí ZŠ v Tomášove medzi
elitu 10 škôl, ktorej žiaci sa umiestnili na prvých troch miestach tejto
online verzii Geografickej olympiády GQIQ. Podrobnejšie výsledky si
môžete pozrieť na stránke www.gqig.sk.

SÚŤAŽ JUNIOR č.2 – CHRISTMAS
Ak chceš vyhrať sladkú odmenu, doplň správne anglické slová z „WORD
BANK“-u , krížovku vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách
na prízemí) do 31.januára 2018. Nezabudni napísať svoje meno a triedu.

Gratulujeme a ďakujeme!

RS

VEDELI STE, ako sa slávia VIANOCE vo svete ?
Vianoce v Grécku
Veselé Vianoce sa po Grécky povedia Kala Christougenna (Καλά
Χριστούγεννα) a oslavujú sa 25. decembra, kedy je v Grécku štátny sviatok.
V Aténach je jeden z najväčších vianočných stromčekov na svete (Svetlami
a ozdobami zdobená Aténska veža). Dôležitejšou súčasťou Vianoc je plytká
misa z dreva omotaná na okrajoch kúskami nitiek s výhonkami bazalky
omotanej okolo kríža. Touto bazalkou s krížom sa potom vysväcuje každá
miestnosť v dome, aby bol chránený pred škriatkami kallikantzaros. Večera
na Vianoce zvyčajne pozostáva z jahňaciny alebo bravčového. Na Vianoce v
Grécku je typickým jedlom posvätný chlieb Christopsomo (podobný našej
vianočke). Gréci tiež obľubujú baklavu, theeples (vyprážané pečivo) a
medovníky.
Emma Foltinová, Ema Lucia Králiková 6.A
Vianoce v Japonsku
V Japonsku sa vianočné obdobie užíva, no pre nich je dôležitejší
Nový rok. Vianoce pre túto kultúru nie sú typické, pretože ide o kresťanský
sviatok a kresťanov je v Japonsku veľmi malé percento. Oslavujú ich ako
komerčný sviatok, pretože americký vplyv spravil svoje. Nakupujú darčeky,
majú vianočné stromčeky a dekorácie na uliciach. Je to pekné a užívajú si to,
no neprikladajú k tomu takú váhu ako kresťania. Je to ale dôležitá udalosť
pre páry, pretože konečne trávia čas spolu, pri jedle a rozprávaním sa.
Inokedy na to nemajú čas, lebo sú veľmi pracovne vyťažení. Väčšinou jedia
pečené alebo vyprážané kurčatá z fastfoodov. Nepečú vianočné perníky
a koláče ako u nás. Sú pre nich typické šľahačkové torty.
Vianoce sú v Japonsku považované za slávnostný čas aj z dôvodu, že
25. decembra sa narodil ich cisár.
Michaela Klementová 6.A
Vianoce vo Fínsku
Na raňajky Štedrého dňa sa tradične podáva ryžový nákyp
so škoricou a studeným mliekom. Povráva sa, že v ryžovom
nákype sú občas mandle. Je možné, že ich tam dali škriatkovia a
keď ich niekto nájde, bude mať šťastie a do roka sa vydá.

Deti počas Štedrého dňa prichystajú kúsok pšenice vtákom a
odídu s otcom na cintorín, aby zapálili sviece. Potom sa hrajú
spoločenské hry, spievajú sa koledy a všetci sa tešia na večeru.
Na stole je ryba, obložené misy, hrášok so zemiakmi, domáci syr
a všetky dobroty.
Matej Mikóczi a Natália Franková 6.A
Vianočné tradície v Rusku
V Rusku sa Vianoce slávia dvoma spôsobmi. Buď sa slávia
pravoslávne Vianoce, ktoré sú 6. a 7. januára, alebo sa slávia Vianoce po
starom na Nový rok. Podľa juliánskeho kalendára, ktorý platí v Rusku, vítajú
narodenie Ježiša Krista 24. decembra, čo je podľa nášho gregoriánskeho
kalendára 6. januára.
Na Štedrý večer sa podávajú bezmäsité pokrmy a ryby, obľúbené sú
vareniky – taštičky z kysnutého cesta plnené zemiakmi, ryžou, kapustou alebo
hubami. Tradičným jedlom je kuťja - pšeničný nákyp s mandľami,
hrozienkami, slivkami, makom, orechmi. A samozrejme zvar – kompót zo
sušeného ovocia.
Tomáš Lukovič, Tomáš Kőles 6.A
zdroj: Internet

SÚŤAŽ: Vyhraj odmenu! Vyrieš úlohy. Napíš svoje meno a triedu –
kupón vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na prízemí)
do 31.januára 2018. Držím palce.
1.V ktorej krajine sa podáva na Vianoce aj ryžový nákyp so škoricou a
s mliekom?
2. V ktorej krajine sú obľúbené vareniky a kuťja?
3. V ktorej krajine sú typické šľahačkové torty?
4.V ktorej krajine pozostáva štedrovečerná večera z jahňaciny a bravčového?
JUNIOR 2 – Vianoce vo svete

Meno: _________________ trieda:____

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3.______________________________________________
4.__________________________________________________

NAŠE ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA na našej škole!
Školské kolo 46. ročníka Geografickej olympiády sa konalo na našej
škole 8. decembra 2017 a zúčastnilo sa ho dobrovoľne približne 35 žiakov
v troch kategóriách. Záujem bol teda nevídane vysoký. Prví traja v každej
kategórii nás budú reprezentovať na okresnom kole v Senci začiatkom
februára 2018:
5. ročník, kategória G

6. a 7. ročník, kategória F

1. PETREKOVÁ Marianna 5.A
2. LENGYELOVÁ Nina
5.B
3. GIBALOVÁ Laura
5.A

1. FRANKOVÁ Natália
2. KLEMENTOVÁ Michaela
3. REKEŇ Kristián

6.A
6.A
7.B

8. a 9. ročník, kategória E
1. PRIVITSOVÁ Nikol
8.A
2. KERÉNYIOVÁ Gabriela 8.A
3. ONDRUŠOVÁ Hanka 9.A

p.u. S. Minčík
EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU sa konal od 23.9. do 30.9.2017 a zapojili sa žiaci
prvého a druhého stupňa našej školy.

GRATULUJEME!!!
RS

FUTSAL Chlapci – okresné kolo, 16.11.2017 3. miesto
Naša škola organizátor súťaže.
Zostava: Z. Benián, K. Bertók, L. Bertók, D. Fejes, F. Gyüszü, L. Hajas, A. Havran, T.
Hukel, F. Múdry, F. Nyáry
BASKETBAL Chlapci – okresné kolo, 20.11.2017 2. miesto v skupine
Zostava: K. Bertók, L. Bertók, D. Fejes, F. Gyuszu, L. Hajas, T. Hukel, F. Múdry, F.
Nyáry, R. Rajna, D. Tóth
FLORBAL Chlapci – okresné kolo, 21.11.2017 2. miesto v skupine
Zostava: Z. Benián, K. Bertók, L. Bertók, D. Fejes, F. Gyuszu, L. Hajas, T. Hukel, F.
Múdry, F. Nyáry, R. Rajna, D. Tóth, M. Oszi
FLORBAL Dievčatá – okresné kolo, 24.11.2017 2. miesto
Zostava: A. Árvaiová, A. Bošeľová, E. Bothová, V. Dinková, N. Franková, T. Holíková,
V. Horváthová, N. Leváková, L. Mihalovičová, S. Nagyová, L. Simonová, I. Vanková

RELAX
1. Hádanky:
a)

2. Vyrieš osemsmerovku a zo zostávajúcich písmen dostaneš
chýbajúce slovo:

Do čižmičiek sladkosť dáva,
plné vrece odmien máva.
Dobrým deťom cukríky,
neposlušným uhklíky.
Kto je to? ______________

b) Prišiel k nám biely kôň, zakryl nám celý dvor.
Čo je to?________________
c)

Letia, letia hviezdy biele
ako z čipiek tkané celé.
Plno ich je na stráni.
Chytíš – voda na dlani.
Čo je to?_______________

d) Ktorý pán nemá rád slnko a jar? Je to pán s _ _ _ _ _ _ _ k
e)

Lesklý obal sladkosť zdobí,
na stromčeku šuchot robí.
Zboka nabok sa tam kýva,
plno bruško po nej býva.

Na Štedrý večer máme na stole vianočné ___________.
Čo je to?_______________

f)

Pekný darček pod ním leží,
kŕdeľ detí hneď tam beží.
Počas Vianoc krásne žiari,
prekvapenie máš na tvári.

JUNIOR 2 – RELAX
Čo je to?_______________

pripravili

SÚŤAŽ: Vyhraj odmenu! Vyrieš úlohy. Napíš svoje meno a triedu –
kupón vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na prízemí)
do 31. januára 2018. Držím palce.

M.Mišičáková 7.A a K. Tvaruskó 7.A

Meno: ____________________ trieda:______

1. Hádanky: a) __________________ b) ____________ c) ________________
d) _________________ e)_________________ f) ____________________
2. Osemsmerovka: _________________________________________

JAZYKOVÉ OKIENKO

AKO JE TO SPRÁVNE ?

Nesprávne:
Správne:

Zober si sáčok !
Zober si vrecko !

Nesprávne:
Správne:

Postavil sa do rady.
Postavil sa do radu.

Nesprávne:
Správne:

Opísať z tabule.
Odpísať z tabule.

Nesprávne:
Správne:

Riešenia súťažných úloh a mená výhercov – JUNIOR 1
Súťaž č. 1 – AUTUMN

Súťaž č.2 – PAPIER

Osemsmerovka z anglického jazyka

Správne odpovede:

Výhercovia:

1. Zvodný svet kazí mladý kvet.

Viktor Kolláth 5.A

2. To ani voda nevezme, ani oheň

Viki Radová 3.A

nespáli, čo sa človek naučí.

David Nyáry 5.A

Výhercovia:

Marianna Petreková 5.A

Emma Sztranyovszká 5.A

Viki Filová 5.B

Marianna Petreková 5.A
Veronika Nagyová 7.A

Súťaž č. 3 - RELAX:

Ester Tvarušková 5.A

Okopírovať.
Odkopírovať.

Správne odpovede:

Kristián Tvaruskó 7.A

1. a) list b) šarkan

Sára Sedláková 7.A

Nesprávne:
Správne:

Nebol v škole kvôli chorobe.
Nebol v škole pre chorobu.

2. Zelenina obsahuje vitamíny a vlákninu.

Vivien Horváthová 8.B

Nesprávne:
Správne:

Voda k pitiu.
Voda na pitie.

Výhercovia:

Nesprávne:
Správne:

Prídem pre teba.
Prídem po teba.

Nesprávne:
Správne:

Zakúriť v krbe.
Zakúriť v kozube.

Spracovala:

Dana Polyáková

3. Najlepším a najúprimnejším je taký človek, ktorý má veľký kus čistého srdca.
Kristián Tvaruskó 7.A
Ondrej Divko 5.B
Vivien Horváthová 8.B
Sára Sedláková 7.A
Veronika Nagyová 7.A

GRATULUJEME!

.

LINDA KLEMBASOVÁ 7.B

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2018!
Zodpovednosť za príspevky z I. stupňa a grafickú úpravu: Mgr. R. Havrilová
Zodpovednosť za príspevky z II .stupňa a jazykovú úpravu: Mgr. A. Staňová

ZŠ Tomášov
2017/2018

Linda Klembasová 7.B

