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Milí naši čitatelia!
Najkrajšie sviatky roka sú predo dvermi, takţe druhé číslo nášho
časopisu sme naladili zimne a vianočne.
Zima je prekrásne ročné obdobie hlavne vtedy, keď je príroda
zahalená bielou snehovou prikrývkou. Perinbabka sa nám zatiaľ veľmi
nesnaţí, ale moţno na Vianoce nám daruje parádnu nádielku. Mnohí
uţ netrpezlivo očakávate najkrajšie sviatky v roku, či nie? Kaţdý sa na
Vianoce teší a veľmi netrpezlivo očakáva svoje vytúţené darčeky.
K Vianociam si tieţ prajeme veľa pokoja, lásky a hlavne veľa
darčekov. Čaro Vianoc však nie je iba o nich. Je hlavne
poctou láske. Láska totiţ dokáţe zázraky. Na Štedrý večer, keď sa
delíme o radosť a pokoj, nič nezohreje a nepoteší dušu tak veľmi, ako
láska. Nezabudnite, ţe najkrajšie darčeky nikdy nenájdete schované
pod vianočným stromčekom. Sú nimi vaša rodina, priatelia a blízki,
ktorých máte radi z celého srdca. Je preto potrebné, aby sme sa aj my
aspoň na týchto zopár dní zamysleli, nemysleli len na seba, aby
v našich domovoch zavládol pokoj a pohoda.
Čakanie na Vianoce a prázdniny si spríjemnite čítaním nášho
druhého čísla školského časopisu Junior. Nájdete tu naše stále rubriky,
veľa zaujímavostí o Mikuláši, o Vianociach, o tom, ako sme strávili
decembrové dni, čo všetko sme zaţili, a samozrejme nechýbajú ani
súťaţe a kvízy.
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.
Renáta Havrilová

Kde sa vlastne vzal Mikuláš?
Dňa 5.12. sa členovia školského parlamentu prihovorili svojim
spoluţiakom cez školský rozhlas a priblíţili im sviatok svätého Mikuláša:
Mikuláša poznajú všetci, nielen deti, ale aj dospelí. No nie všetci presne
vedia, kto to ten Mikuláš v skutočnosti bol. Pozrime sa teda bliţšie na
jeho pôvod. Presné informácie o tom, kedy sa svätý Mikuláš narodil,
nevieme. Udáva sa, ţe to bolo niekedy v rokoch 260-270 nášho
letopočtu, pravdepodobne v meste Patare na juţnom pobreţí Malej Ázie.
Bol synom bohatých rodičov. Uţ počas svojej mladosti vynikal a bol
známy pre svoju dobročinnosť. Neskôr sa stal biskupom. Ako kresťan
bol prenasledovaný a väznený, neskôr bol však oslobodený vďaka
Milánskemu ediktu.

O svätom Mikulášovi kolujú rôzne legendy. Azda najznámejšia je
tá, ktorá rozpráva príbeh chudobného otca troch dcér. Ten nemal dosť
peňazí na veno pre všetky tri dcéry, preto sa rozhodol, ţe z nich urobí
neviestky. Keď sa o tom dopočul svätý Mikuláš, nenechal nič na náhodu a
trikrát tajne v noci vhodil do domu chudobného otca hrudu zlata (niektoré
zdroje udávajú mešec), aby sa dievčatá mohli čestne vydať. Takto
zachránil dievčatá pred potupným osudom. Svoj majetok pouţil svätý
Mikuláš na mnohé ďalšie dobročinné účely, napr. pomáhal sirotám,
vdovám a všetkým chudobným.
Zaslúţil sa aj o záchranu troch neprávom na smrť odsúdených muţov.
Známa je aj legenda o tom, ako svätý Mikuláš zachránil troch námorníkov,
ktorí sa topili pri tureckom pobreţí.

Rôzne mená
Svätý Mikuláš má rôzne mená. V Severnej Amerike sa mu hovorí Santa
Claus, v Holandsku Sinterklaas, Anglicko má svojho Father Christmas, vo
Francúzsku je to Saint Nicolas atď. Taktieţ zvyky na sviatok svätého
Mikuláša sú rôzne. U nás si deti zvyknú v predvečer tohto sviatku, teda 6.
decembra, vyloţiť do okna čiţmičku, aby tam ráno našli mikulášsku
nádielku. Zväčša to býva balíček sladkostí. Je to pekná predpríprava na
Vianoce a azda niet dieťaťa, ktoré by sa na 6. december netešilo. A prečo
si aj takýmto spôsobom nepripomenúť úţasného dobrodinca, akým svätý
Mikuláš podľa všetkých legiend a povestí bol?
Na záver sme všetkých pozvali na stretnutie s Mikulášom a pre
dobrú náladu sme si zahrali anglickú mikulášsku pesničku: “ Santa
Claus is coming to town.“
Mgr. Silvia Rajnohová
koordinátorka školského parlamentu a školského rozhlasu

Napíšme Jeţiškovi!

Čakáme Mikuláša
V pondelok 5.12.2016 sme uţ všetci netrpezlivo očakávali
Mikuláša. Naučili sme sa niekoľko pekných básničiek a pesničiek
ako
Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?
Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky .
Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti!
Vyrobili sme pre Mikuláša aj pekné čiţmičky.

ţiaci 1.B

Druháci si hodinu slohu spestrili písaním vianočnej pošty – Napíšte
Jeţiškovi.
Z ich pošty vyberáme:
Lili: Prosila by som si naozajstný mobil.
Melany: Ja si prosím malý darček, prajem si, aby bola moja rodina
zdravá a veselá.
Mark: Milý Jeţiško! Prosím, dones mi „paj fejs“. A aby som mohol byť
so svojou rodinou.
Tomi: Prajem si auto na diaľkové ovládanie. A „paj fejs“ , aby boli
všetci zdraví.
Viki: Ţelám si, milý Jeţiško, mobil, loptoša a fili koníky.
Simonka: Ja si ţelám šťastie. Mám ťa rada.
Natalie: Monsters, pokoj a zdravie a aby sme boli s rodinou.
Ninka: Veľa lásky, Monsterku a mobil.
Barborka: Na Vianoce chcem mať pri sebe celú rodinu. Ţelám si hru
Splat a pero Pilot.
Paťo: Ţelám si, aby sme boli zdraví, boli spolu a aj robota.
Na Vianoce je najdôleţitejší pokoj, láska, a ţe sa stretne celá rodina.

ţiaci 2.A

Vianočné trhy
V prvú adventnú nedeľu sa naša škola
kaţdoročne zúčastňuje
vianočných trhov v Tomášove. Tento rok to bolo uţ 24. novembra.
Spolu so školami a organizáciami obce sme ponúkali rôzny vianočný
tovar, adventné vence, vianočné dekorácie, ozdoby a tradičné voňavé
dobroty.

Vianočné básne našich ţiakov
Vianočný večer

Uţ sa blíţia Vianoce

Vianoce k nám prišli zas,
na tvári nás štípe mráz.
Snehu je tu veru málo,
kaţdé dieťa by sa v ňom rado hralo.

Uţ sa blíţia Vianoce,
uţ sa deťom v očkách ligoce
Darčeky sa uţ balia,
k deťom pod stromček sa valia.
Pod krásnu jedličku,
na vrchu má ligotavú hviezdičku.

Perník nám uţ vonia v trúbe,
o chvíľu uţ hotový bude.
Ozdobím ho teraz hneď,
bude sladký ako med.
V izbách sme si upratali,
na stromček ozdoby povešali.
Uţ je večer zakrátko,
uvidíme zlaté prasiatko.
Bibi Majtánová, 5. A

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým ţiakom, rodičom a priateľom našej
školy, ktorí sa zapojili, podporili našu školu a spríjemnili atmosféru
vianočných trhov v Tomášove.

K stolu sa poberajme,
tam sa do sýtosti napapajme.
Darčeky sú uţ pri jedličke,
Ďakujeme ocinovi, mamičke.
Viki Hukelová, 5. A

MERADLÁ ČASU
Presýpacie hodiny
• sú hodiny, ktoré na meranie času vyuţívajú pohyb piesku spôsobený
gravitáciou.
• Piesok z hornej banky sa postupne presýpa do spodnej banky.
• Keď uplynie meraný časový úsek (závisí od charakteru presýpacích
hodín), je horná banka prázdna a hodiny sa musia obrátiť, aby mohol
byť meraný ďalší úsek.
DEJINY PRESÝPACÍCH HODÍN
• Presýpacie hodiny boli jednou z mála spoľahlivých metód merania
času na mori, takţe sa má všeobecne zato, ţe sa pouţívali uţ v 11.
storočí, kedy pomáhali spoločne s magnetickým kompasom
navigovať loď
• Dôkazy o existencii presýpacích hodín však pochádzajú aţ zo 14.
storočia, vďaka obrazu maliara Ambrogia Lorenzettiho z roku 1328
• Od 15. storočia sa uţ presýpacie hodiny pouţívali v najrôznejších
odvetviach, na mori, v kostole, v priemysle či v gastronómii.

Návod na presýpacie hodiny












Gnómon
• Gnómon, alebo nesprávne gnomon, je astronomické zariadenie
pouţívané uţ v staroveku.
• Tvorí ho zvisle postavená tyč zakončená ihlanom. Smer tieňa, ktorú
vrhá tyč na plochu pod ňou, udáva azimut(uhol).
• Dĺţka tieňa závisí od výšky telesa vrhajúceho tieň. Pomocou
gnómonu sa dá určiť čas slnovratu a rovnodennosti, dĺţka roka a
môţe byť pouţitý aj ako slnečné hodiny.
Adrián Franó 7.A






Potreby:
2 menšie plastové fľaše s uzávermi, drevené paličky (najlepšie
kruhového priemeru), doštička, piesok, lepidlo na plasty, pílka,
lepiaca páska, pilník
Návod:
obidva uzávery z plastových fliaš zlepíme k sebe a po zaschnutí
uprostred vyvŕtame otvor priemeru asi 2 mm
otvor jemným pilníkom dôkladne zabrúsime
premyjeme piesok, usušíme ho a preosejeme
z doštičky vyreţeme dve štvorcové podloţky, v rohoch ktorých
vyvŕtame otvory veľkosti priemeru paličiek
obidve plastové fľaše rozreţeme v polovici, po obvode však
necháme najviac 4 prúţky na upevnenie do podstavcov
prúţky zohneme do pravého uhla, pripevníme ich klinčekmi a
lepidlom na podstavce, utesníme lepiacou páskou
obidve časti spojíme zlepenými uzávermi
pred kompletnou montáţou odskúšame mnoţstvo piesku tak, aby
nám hodinky odsypávali potrebný čas (napr. 5 minút)
nakoniec nastokneme paličky do otvorov podstavcov, prilepíme ich
a skrátime prečnievajúce časti
ak chceme mať pekné hodiny, môţeme si drevené časti pred
montáţou natrieť farbou alebo lakom
Vysvetlenie:
piesok sa presypáva z hornej fľaše do niţšie poloţenej fľaše, pretoţe
je priťahovaný gravitačnou silou Zeme
pretoţe je vo fľašiach rovnaké mnoţstvo piesku a v uzáveroch
rovnako veľký otvor, dochádza k presýpaniu piesku vţdy v
rovnakom časovom intervale
presýpacie hodiny môţeme vyuţiť na meranie času pri rôznych
hrách, riešení hlavolamov, varení vajíčok a pod.
(zdroj:Internet)
http://zefo1.webnode.sk/presypacie-hodiny/navod-na-presypacky/

DECEMBER V ŠKOLSKOM KLUBE
Nie je piatok ako piatok..
Dočkali sme sa! Tretiaci nás znova pozvali na bábkové divadielko.
S veľkou radosťou sme pozvanie prijali a nemohli sa dočkať ďalšieho
predstavenia. Keďţe bol november, tak aj téma bola novembrová –
príroda, zvieratká, zima. Tretiaci sú veľmi šikovní, do hry zapojili aj
prvákov a druhákov formou otázok. Bolo to veľmi zaujímavé, náučné.
Divadielko dopadlo veľmi dobre a nakoniec prišla aj veselá bodka –
spoločný tanec na veselú pesničku. Všetci sme sa zhodli, ţe uţ teraz sa
tešíme na ďalšie skvelé predstavenie a netrpezlivo čakáme na pozvanie.
Tretiaci, opäť ďakujeme!
p. vychovávateľka Monika Prokopová a ţiaci druhého oddelenia
Ani sychravý november a december nám neubral na nálade v školskom
klube detí. Perfektne sme sa zabavili v telocvični v kvíze o Rozprávkovej
stonoţke.Po zaujímavej prezentácii o liečivých bylinkách sme sa zohriali
teplými bylinnými a ovocnými čajmi.
December je bohatý na rôzne zvyky, tradície, sviatky...Našou veľkou
záľubou je vyrábanie adventných, mikulášskych a vianočných ozdôb,
najčastejšie z papiera, ... zdobíme nimi našu triedu, ale aj svoje detské
izbičky.
Radi počúvame zimné rozprávky, príbehy a pospevujeme si koledy.
Takto sa chystáme my na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Všetkým
čitateľom školského časopisu ţeláme príjemné preţitie vianočných
sviatkov a krásne záţitky počas zimných prázdnin!
p. vychovávateľka Monika Stupková a ţiaci 3. oddelenia
Prišla k nám zima.
My vo 4.odd. ŠKD sme na ňu pripravení. Ukázali sme si, ako sa varí chutný
čajík s domácim medom. Pripravili sme si aj krátke informácie o svojich
čajoch a spoločne sme ich odprezentovali vo všetkých oddeleniach ŠKD.
Všetky čajíky boli veľmi chutné a v chladnom počasí nás zahriali.

Nezabudli sme však ani na vtáčiky. Vyrobili sme im kŕmidlá a farbami sme
ich krásne vyzdobili, aby vtáčikom lepšie chutilo. Spolu sme ich potom
zavesili na stromy na školskom dvore.
Kaţdý deň je pre nás výnimočný. Objavujeme nové informácie, vyrábame
rôzne ozdoby, skrášľujeme si triedu, hráme sa, ale hlavne sa pri tom
všetkom veľmi dobre bavíme.
Prekrásne vianočné sviatky Vám všetkým prajú ţiaci zo 4.oddelenia
s p. vychovávateľkou Stankou Frankovou

JAZYKOVÉ OKIENKO

AKO JE TO SPRÁVNE ?

Nesprávne:
Správne:

Vyzná sa do toho.
Vyzná sa v tom.

Nesprávne:
Správne:

Ja tomu nechápem.
Ja to nechápem/tomu nerozumiem.

Nesprávne:
Správne:

Náš reprezentant získal dve medaile.
Náš reprezentant získal dve medaily.

Nesprávne: Učí sa hrať na klavír/na husle.
Správne:
Učí sa hrať na klavíri/na husliach.

Komunikačný workshop
Tomášovský strom ako Klub Stromu ţivota pri ZŠ Tomášov sa mal opäť šancu
predstaviť na Komunikačnom workshope v malebnej podtatranskej obci Štrba
v dňoch 7. - 8. novembra 2016, v priestoroch príjemného penziónu Medvedica.
Reprezentovalo nás 8 ţiakov 5. - 8. ročníka. Workshop bol zameraný na zlepšenie
rečníckych schopností detí prezentujúcich sa pred publikom (individuálna aj
tímová prezentácia). Cieľom bolo pozdvihnúť sebavedomie pri verejnom
vystupovaní, naučiť sa ucelene uvaţovať a nebáť sa verejne prezentovať svoju
osobnosť, názory či vlastnú prácu. Vďaka workshopu sa ţiaci naučili správne
reagovať v nečakaných situáciách a racionálne uvaţovať počas prejavu,
vysporiadať sa so stresom a trémou. Akciu celé dva dni lektorovali predstavitelia
(vyštudovaní absolventi VŠMU v odbore herectvo) skupiny „S HUDBOU
VESMÍRNOU“.

Nesprávne: Prišiel pre triednu knihu.
Správne:
Prišiel po triednu knihu.
Nesprávne:
Správne:

V súčastnosti je to tak.
V súčasnosti je to tak.

Nesprávne:
Správne:

Pani Nová, bola by ste taká dobrá a dala ....
Pani Nová, boli by ste taká dobrá a dali ....

Nesprávne:
Správne:

Joţko je kľudné dieťa.
Joţko je pokojné dieťa.

Nesprávne:
Správne:

Chovaj sa slušne!
Správaj sa slušne!

Mgr. Dana Polyáková

Geografia Afriky trochu inak…
5. decembra 2016 sme v rámci projektu Geografia trochu inak privítali
medzi nami na našej škole v Tomášove privítali pani Mgr. Caatry Imalwu z
ďalekej africkej Namíbie, ktorá nám predstavila, v rámci aktuálne preberaného
učiva o Afrike, svoju krajinu. Jej zaujímavá prednáška s následnou diskusiou bola
určená pre ţiakov 6. a 7. ročníka.
Geografická olympiáda na našej škole
Rok prešiel ako voda a záujemcovia o geografiu v našej škole si zmerali
sily. V piatok 9. decembra 2016 súťaţilo 27 našich ţiakov v školskom kole v troch
kategóriách. Overovali sa vedomosti z preberaného učiva, geografie okolia našej
obce a špeciálnej témy. Praktická časť overila schopnosti jednotlivých ţiakov
orientovať sa na mape a priestore. Výsledky budú zverejnené ešte pred vianočnými
sviatkami.

RNDr. Radovan Skyba

Vianočné koledy – ich pôvod a význam

Hudobné okienko - Vianočné piesne
Ani sme sa nenazdali, a prichádza k nám obdobie, ktoré máme azda
najradšej. Je to obdobie Vianoc a adventu. V tento čas sa všetci tešíme na
Vianoce, je to čas medovníčkov a tajomných prianí. Navodiť si príjemnú
vianočnú atmosféru nemusí byť aţ také ťaţké. Stačí sa ponoriť do atmosféry
pokoja, ktorý pozorujeme aj v okolitej prírode. Byť pokojný, neznamená
však byť smutný. Buďme preto veselí a tešme sa z toho, ţe sme spolu.
K tomu nám môţu pomôcť aj nasledovné vianočné piesne a koledy. Vybrali
sme pre vás tie, ktoré určite poznáte a myslím, ţe patria k tým najkrajším.
Určite si ich zaspievajte:


Lojzo & Miro Ţbirka - Kaţdý deň budú vraj Vianoce
https://www.youtube.com/watch?v=tj9WeN_xJJE
 Peter Nagy a deti - Vianoce, Vianoce
https://www.youtube.com/watch?v=lztwhAqXhYc
 Michal Dočolomanský a detský zbor Slniečko - Zima na saniach
https://www.youtube.com/watch?v=SN3iDdiOWBk
 Darina Rolincová - Vtedy sú Vianoce
https://www.youtube.com/watch?v=X1ByIRjWFq0
 Dominika Mirgová - ŠŤASTNÉ A VESELÉ
https://www.youtube.com/watch?v=SdxW7vYlEl4
(zdroj: Internet – YouTube SK )
Súťaţná otázka:
Napíš meno speváka, speváčky alebo skupiny a názov tej vianočnej piesne,
v ktorej sa spieva:
“Keď si sám, zrazu sám, tak sa rýchlo pridaj k nám a hneď v tvojej stále
váţnej tvári, v ktorej úsmev skúpo ţiari, pieseň čistým striebrom zazvoní.”
Svoje odpovede vhoď do škatule „JUNIOR – súťaže“ do 27.januára 2017.
Do súťaţe budú zaradené len kupóny so správnou odpoveďou. Nezabudni uviesť meno
a triedu!
Traja vyţrebovaní získajú sladkú odmenu, výsledky v novom čísle - JUNIOR 3.

Na Slovensku sa s koledami ako piesňami stretávame najmä v
predvianočnom a vianočnom období. Sú uţ súčasťou našej histórie a národného
kultúrneho dedičstva. Ako sa formovali koledy a ako ich chápu vo svete?
Predpokladá sa, ţe samotné koledy ako oslavné piesne majú pôvod v
Rímskej ríši - oslavách nového roka - calendae. Odtiaľ pochádza aj pouţívanie
tohto slova u rôznych národov a národností.
U Slovanov sa koledy zväčša chápu ako ľudové piesne spievané pri
príleţitosti veľkých cirkevných sviatkov napríklad v období Vianoc. Bohatú
tradíciu majú u Slovákov, Čechov, Ukrajincov, Rusov a Bulharov. V Srbsku sa
tieto oslavné piesne nazývajú tieţ koleda, v Slovinsku kolednica, u Rusov,
Ukrajincov a Bielorusov - koljada. V Poľsku majú tieto piesne tieţ veľkú
popularitu a nazývajú sa kolędy. U týchto národov môţe byť význam slova
koleda chápaný širšie alebo naopak uţšie ako ho chápeme my. Zároveň
napríklad u Rusov a Poliakov je veľa kolied, ktoré nemajú len ľudový pôvod boli skomponované. U Rumunov je koleda colinda, u Francúzov tsalenda u
anglicky hovoriacich - Christmas Carol. U Grékov v Grécku a na Cypre je to
Kálanda, u Nemcov a Rakúšanov je to Weihnachtslied.
Keďţe Vianoce sú slávené v rôznych štátoch sveta, najznámejšie vianočné
koledy a piesne boli prekladané do jazykov mimo svojho originálneho pôvodu.
Medzi takéto najznámejšie skladby patrí aj Tichá Noc - Stille Nacht, ktorá bola
predloţená snáď do všetkých jazykov na svete. Vznikla v roku 1818 a jej
autormi sú Joseph Mohr a Franz Xaver Gruber. Veľmi známa je aj koleda
Adeste Fideles, ktorej autorom textu je John Francis Wade. Z latinského textu
bola tieţ preloţená do rôznych jazykov sveta. Vybrala som jednu tradičnú,
ktorú mám najradšej, ak chcete, zaspievajte si ju:
Nesiem vám noviny, počúvajte!
Nesiem vám noviny, počúvajte!
Syna nám zrodila čistá Panna,
Z betlemskej doliny, pozor dajte!
Do jasieľ vloţila Krista Pána,
Čujte ich pilne, sú neomylné, pozor dajte!
k sebe vinula, aj zavinula
Krista Pána.
Ku nemu anjeli letia z neba,
Pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho, Pána svojeho, ako treba.

Mgr. Lucia Podhorská

Projekt: ARCHIMEDOVE ZÁZRAČNÉ STROJE

Naša vianočná tvorba

Tento školský rok sme sa rozhodli pracovať v rámci hodín
prírodovedy na dlhodobom projekte ARCHIMEDOVE ZÁZRAČNÉ
STROJE. Naša práca začala uţ koncom novembra. Po rozdelení sa do
šiestich skupín a naplánovaní našich cieľom a etáp tvorby celého
projektu, sme sa pustili do práce. Po nazbieraní dostatočných informácií
a obrazového materiálu, sme splnili našu prvú úlohu - vytvorili sme
plagáty o jednom významnom gréckom fyzikovi, mechanikovi,
vynálezcovi, astronómovi, filozofovi a najvýznamnejšom matematikovi
obdobia staroveku. Upútali nás jeho geniálne jednoduché stroje, ktorých
makety budeme vytvárať v nasledujúcich týţdňoch. Tešíme sa na ďalšiu
prácu.
ţiaci 4.A

Zimné pranostiky, ktoré zozbierali ţiaci 3.A
4.12. Po svätej Baruši daj pozor na uši.
6.12. Na svätého Mikuláša, uţ je zima celá naša.
13.12.Od Lucie do Vianoc, kaţdá noc má svoju moc.
24.12. Keď je na Štedrý večer mnoho hviezd, urodí sa veľa
zemiakov.
24.12.Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Lepšie Vianoce treskúce, ako tečúce.

Relax

3. Hravá angličtina: Nájdi v osemsmerovke anglické slová a vyškrtni ich!

1. Vylúšti kríţovku! (pripravil K. Tvaruškó 6.A)
vodorovne 1. Zviera, ktoré zavýja a ţije v lese.
2. Má ho na konári kaţdý ihličnatý strom.
3. Nájdeme ho pod vianočným stromčekom.
4. V zime padá z neba.
5. Na Vianoce zdobíme vianočný ...
6. Visiaca zmrznutá ihla.
7. Vianočné piesne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tajnička: ____________________________
2. Uhádni hádanky!
a) Oči čierne ako uhoľ, nos dlhý a červený. Kabát biely aţ po päty,
čiapka – hrniec medený. Čo je to?
b) Nikdy sa neumýva, a predsa čistý býva. Čo je to?
c) Nemá ruky ani nohy, nemá oči ani nos – a maľuje celú noc. Čo je to?

Ak máš chuť súťaţiť a vyhrať sladkú odmenu, vyplň, vystrihni a
hoď do škatule „JUNIOR – súťaže“ do 27.januára 2017. Do súťaţe
budú zaradené len kupóny so všetkými správnymi odpoveďami!
MENO: ______________________________ TRIEDA: _________
Riešenia JUNIOR č.2 – RELAX
1.Tajnička: _____________________________
2.Hádanky:a) ____________ , c) _____________, c)______________
3. Hravá angličtina: vystrihni vyriešenú tabuľku a prilep tento kupón na
zadnú časť.

Športom ku zdraviu
FLORBAL
Okresné kolo – chlapci - 4. miesto v skupine
V Senci, na Strednej odbornej škole, sa 25.10. (utorok) uskutočnilo okresné kolo chlapcov
vo florbale. Naši chlapci odohrali 3 zápasy v skupine. Po zbytočných góloch, ktoré
sme dostali a po našich neuznaných góloch, sme nakoniec obsadili posledné miesto
v skupine a stratili tak moţnosť postúpiť do finále. Zostava: Árva, Farkas, Kolláth, Both,
Tóth, Fejes, Rajna, Fenes, Hajas, Hukel

BASKETBAL Okresné kolo – dievčatá - 2. miesto v skupine
Gymnázium v Senci zorganizovalo 8.11.2016 okresné kolo v basketbale dievčat. Naše
ţiačky, po vysokej prehre s favoritom súťaţe - ZŠ Ivanka, v druhom, dramatickom
zápase, keď víťazný kôš padol v poslednej sekunde predĺţenia, ktoré nasledovalo po
remíze v riadnom hracom čase, vyhrali a obsadili vynikajúce 2. miesto.
Zostava: Gavajdová H., Jurická, Iţová, Árvaiová, Tvarušková, Gavajdová K.,
Zacharová, Mihalovičová, Horváthová, Nagyová

Okresné kolo – chlapci - 4. miesto v skupine
Vo štvrtok 10.11.2016 sa okresného kola v basketbale zúčastnili aj chlapci. Po bojoch
v skupine, v ktorej odohrali tri zápasy so ZŠ Mlynská, Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji,
obsadili nakoniec 4. nepostupové miesto. Výkon chlapcov sa zlepšoval od zápasu
k zápasu, ale nestačilo to na súperov a tak nakoniec nepostúpili do finále.
Zostava: Árva, Farkas, Skokánek, Garrai, Both, Fejes, Tóth, K. Bertók, L. Bertók

Okresné kolo – dievčatá - 2. miesto v skupine
Aj dievčatá sa zúčastnili okresného kola vo florbale a to 26.10. (streda), tieţ na SOŠ
Kysucká. Po vynikajúcich výkonoch s druţstvami ZŠ Ivanka, ZŠ Bernolákovo a ZŠ s VJM
Senec sme napokon obsadili 2. miesto, keď od prvého nás delil len jeden jediný strelený
gól. Zostava: Gavajdová H., Jurická, Iţová, Árvaiová, Tvarušková, Sztranyovszká,
Gavajdová K., Zacharová, Holíková, Mihalovičová, Nagyová, Horváthová

FUTBAL
Coca-cola cup 1. kolo - chlapci Postup do 2. kola
Chlapci našej školy odohrali 2.11. 1. kolo futbalového Coca-cola cupu s druţstvom zo ZŠ
Bernolákovo. Po výbornom výkone na domácom ihrisku a výhre 3:0 nad súperom, postúpili
do 2. kola. Strelci gólov – L. Both, A. Skokánek, Z. Kolláth.Zostava: Árva, Farkas, Oros,
Skokánek, Kolláth, Both, Fejes, Fenes, Tóth, Rajna, K. Bertók, L. Bertók, Franó, Hukel

VYBÍJANÁ
Okresné kolo – najmladší ţiaci - 3. miesto
Najmladší ţiaci našej školy sa 24.11. zúčastnili súťaţe vo vybíjanej v Kráľovej pri
Senci. No a s veľmi dobrým výsledkom, keď po prvých dvoch prehratých zápasoch,
ďalšie dva vyhrali a len o skóre neobsadili druhé, ale aţ tretie miesto.
Zostava: Kolláth, Šátek, Kovács, Cseri, Livinský, Tvarušková, Petreková,
Sztranyovszká, Berkešiová, Bogdalíková, Mikóczy

Mgr. S.Minčík

EXKURZIA - Národná banka Slovenska
Chýbajúce číslo

Rozvoj finančnej gramotnosti

V testoch inteligencie IQ sa často zadávajú problémy tohto typu.
Je daná číselná tabuľka, kde chýba jedno číslo.
Nájdite chýbajúce číslo a vyjadrite prečo?

54

117

36

72

154

28

39

513

42

18

?

71

Riešenie:
Chýba číslo 215.
Pozrime sa na čísla v prvom a treťom stĺpci: 54 a 36.
Súčet oboch vonkajších číslic je 5 + 6 = 11.
Súčet vnútorných číslic je 4 +3 = 7. Takto sme dospeli k číslu 117 - dali
sme dohromady súčet oboch vonkajších a oboch vnútorných číslic.
Prejdime k ďalšiemu riadku a urobme to isté . Čísla prvého a tretieho
stĺpca sú 72 a 28. Sčítame obe vonkajšie a obe vnútorné číslice:
7 + 8 = 15 a 2 + 2 =4.
Ak ich dáme dohromady, dostaneme číslo 154.
V treťom riadku dostaneme z čísel 39 a 42, číslo 3 + 2 = 5 a 9 + 4 = 13.
Ak ich dáme dohromady dostaneme číslo 513.
A nakoniec v poslednom riadku máme čísla 18 a 71. Z nich utvoríme čísla
1 + 1 = 2 a 8 + 7 = 15
Ak ich dáme dohromady dostaneme číslo 215.

Ţiaci 8. ročníka navštívili Národnú banku Slovenska, ktorá
organizuje pre ţiakov druhého stupňa Kvíz finančnej gramotnosti, zameraný
práve na rozvoj finančnej gramotnosti ţiakov. Ţiaci boli rozdelení do
šiestich skupín, pričom kaţdá mala moţnosť vybrať si nejaké pomenovanie
– Makléri, Akcionári, Poisťováci ... Následne vţdy dve skupiny „bojovali“
proti sebe tak, ţe si vyberali a odpovedali na otázky ohodnotené určitým
počtom bodov. Otázky boli zamerané na finančnú gramotnosť a po
odpovediach sa moderátorka kvízu vţdy vrátila k jednotlivým moţným
odpovediam a vysvetlila prečo daná moţnosť odpovede bola správna, resp.
nesprávna. Druţstvá s najvyšším počtom bodov postúpili do finále. Víťaza
čakala zaujímavá odmena, externá nabíjačka. Tú napokon získali Bankári –
Mirka Kolláthová, Lucia Koláriková, Jakub Kurinec a David Tóth. Otázky,
na ktoré ţiaci odpovedali, vysvetlenia moderátorky kvízu, ale aj prostredie
Národnej banky, to všetko prispelo k ďalšiemu rozvoju finančnej
gramotnosti našich ţiakov, čo bol aj cieľ celej exkurzie.
Nakoniec si ţiaci nové vedomosti precvičili aj prakticky v OC ...

Mgr. František Mészáros
Mgr. Sergej Minčík

Vianočné omaľovky

Riešenia súťaţných úloh a mená výhercov – JUNIOR 1
Hudobné okienko:
Kultový muzikál z roku 1980, v ktorom si Marika Gombitová
zahrala hlavnú úlohu, sa volá NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ.
Výhercovia:
Nina Lajstríková 4.A, Martin Bagačka 8.A, Nina Leváková 6.B
a Nina Paulechová 4.A
Relax – pre najmenších:
1. Hádanky: a) gaštan, b) jeseň, c) zem (pôda)
2. Hravá angličtina:
Zvieratá a ich mláďatá: pig – piglet, cow - calf, hen – chick,
sheep – lamb, dog – puppy, cat – kitten, duck – ducking,
rabbit – bunny
Spájačky: 1c, 2a, 3e, 4f, 5b, 6d
3. Labyrint: horná cestička
Výhercovia: Veronika Nagyová 6.A, Sarah Kremmerová 7.A,
Vivien Horváthová 7.B, Filip Nyáry 7.A, Kristián Tvaruškó 6.A ,
Marko Jakubčo 7.A
GRATULUJEME!

pripravil Kristián Tvaruškó 6.A

Veselé Vianoce a šťastlivý nový rok 2017!
Zodpovednosť za príspevky z I. stupňa a grafickú úpravu: Mgr. R. Havrilová
Zodpovednosť za príspevky z II .stupňa a jazykovú úpravu: Mgr. A. Staňová
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