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Úvodník
Milí spolužiaci,
školský rok je už v plnom prúde a my sme pre Vás pripravili prvé číslo
nášho školského časopisu JUNIOR, v ktorom sa dozviete veľa nových
a zaujímavých informácií zo života našej školy.
V tomto čísle sa dozviete, kde a ako sa oslavuje Halloween. Prečítate si
rôzne príbehy a reportáže zo života našej škols. Môžete sa zabaviť pri
vymaľovávaní obrázkov alebo pri lúštení tajničiek a krížoviek, ktoré sme pre Vás
pripravili.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené pri našom časopise.
Lenka Kadlecová, 7.A

Krátke spravodajstvo
Na našej škole sa stále niečo deje, preto sme zostavili zoznam

tých

najzaujímavejších udalostí a akcií, ktoré sa udiali v našej škole a tiež tých, ktoré
nás len čakajú:
Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
Dňa 2. septembra 2014 sa brány našej školy znova otvorili pre všetky
učenia-chtivé deti. Slávnostne nás privítala nová pani riaditeľka a veľa
povzbudivých slov nám povedal aj pán starosta.
Bratia Grimmovci
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku. Aj takto netradične a
zaujímavo zdokonaľujeme svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku.
Beh zdravia

Naši žiaci na prvom stupni založili novú tradíciu a zapojili sa do súťaže Beh
zdravia. V predposledný septembrový deň si zabehli „malý maratón“.
ŠACH

Naša škola má veľa talentovaných detí a niektoré z nich objavili svoj

šachový talent a zúčastnili sa „Majstrovstiev školy v šachu“.
Aranžovanie
Dňa 21.10.2014 sa naša škola zúčastnila na súťaži v aranžovaní. Žiak 3.
ročníka Tomáš Lukovič sa vo svojej kategórii umiestnil na 1.mieste. Ostatní sa
žiaľ neumiestnili, no aspoň sa zúčastnili a získali veľa skúseností.

.... a samozrejme veľa ďalších akcií, o ktorých si môžete prečítať na našej
internetovej stránke.

STANE SA
Školský rok je v plnom prúde, ale ten kalendárny sa pomaly blíži k svojmu
záveru. Do konca roka 2014 nás čaká množstvo zaujímavých podujatí:
Venček
Aj súčasní deviataci pokračujú v dlhoročnej školskej tradícii a od
septembra sa zúčastňujú kurzu spoločenských tancov. V piatok 21. novembra
predvedú svojim rodičom, starým rodičom i učiteľom, čo sa v tomto kurze
naučili.
Červené stužky
Naša škola sa každoročne zapája do kampane „Červené stužky“ a ani tento
rok nebude výnimkou. Svetový deň boja proti AIDS zviditeľníme „živou“
červenou stužkou dňa 28. 11. 2014.
Vianočné trhy
V prvú adventnú nedeľu sa v Tomášove uskutočnia Vianočné trhy, kde sa
budú predávať adventné vence a vianočné dekorácie. Výťažok z predaja týchto
predmetov bude venovaný na podporu našej školy.
EXPERT geniality show
Na našej škole máme zopár expertov, ktorí sa už po tretíkrát zapoja do
celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, v ktorej ukážu svoje
znalosti v rôznych témach. Nejde tu len o vecné ceny, ale predovšetkým o dobrý
pocit zo seba, reprezentáciu školy a v neposlednom rade i takú malú nápovedu,
kam sa uberať po skončení základnej školy.
Vianočná Viedeň
Na adventný čas, prvý decembrový týždeň, chystajú sa žiaci 6.-9. ročníka
tak ako každý rok do Viedne. Čo tam budú robiť? V prírodovednom múzeu,
jednom z najkrajších na svete si prehliadnu celú zvieraciu i rastlinnú ríšu.
Nemčinári budú robiť projekt s pani učiteľkou Hubáčovou o Viedni aj o biológii,
samozrejme v nemčine. Šiestaci si zas s pani učiteľkou Luteránovou a Bakovou
preveria vedomosti a vypracujú biologickú olympiádu. Na záver dňa sa všetci
vyberieme na vianočné Viedenské trhy, voňavé, plné dobrôt a hudby.

Vianočné besiedka
V priestoroch našej školy sa uskutoční 17. 12. 2014 vianočné posedenie pre
rodičov i priateľov školy. Pripravujeme pre Vás:
- výstavku vianočných dekorácií spojenú s predajom,
- malú ochutnávku tradičných jedál i nápojov,
- vianočný program
Všetci ste srdečne pozvaní. 
Vianočné prázdniny
20. decembra 2014 – 7. januára 2015
Najobľúbenejšie sviatky roka sa pomaly blížia a s nimi aj vianočné
prázdniny. Prajeme Vám príjemne chvíle prežité v kruhu rodiny a priateľov
a veľa splnených snov.

Roman V. Gábriš, VI.A

Reportáže
Tutanchamón – jeho hrobka a poklady

Na tejto exkurzii bolo výborne. Cesta síce trvala, ale to nevadilo. Videli sme
zaujímavé artefakty, dozvedeli sme množstvo informácií o živote v starovekom
Egypte. No dozvedeli sme aj to aká ťažká a náročná je práca archeológa. Bola to
úžasná výstava plná nádherných predmetov doplnených pútavým rozprávaním
o dobách minulých.
.

Viktória Leváková, VI.A

Príbehy bratov Grimmovcov
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

Aj takto netradične a zaujímavo zdokonaľujeme svoje komunikačné
schopnosti v cudzom jazyku.
Vystupovali tam dvaja herci ako bratia Grimmovci. Rozprávali o tom, ako
vyhnali za les všetky príšery, ktoré sa spojili a bratov Grimmovcov prekliali, že ak
sa do dvesto rokov nenaučia báť všetci na nich zabudnú. O dvesto rokov sa
stretnú a snažia sa sami seba vystrašiť. Rozprávajú si rôzne príbehy: o mužovi,
ktorý je veľmi prefíkaný a obrovi, ktorý je silný, no hlúpy i o zlej kráľovnej a jej
hovoriacom zrkadle;. Ale ani jeden z príbehov bratov nevystrašil. Onedlho prišiel
posol zlej kliatby a chcel zničiť všetky príbehy bratov Grimmovcov. Bratia
Grimmovci sa začali báť o svoje príbehy čím kliatbu zlomili.
Bolo to veľmi pekné predstavenie, kde sme sa nielen príjemne zabavili, ale
rozšírili
sme
si
aj
slovnú
zásobu
z anglického
jazyka.

Daniel Krajčovič, VII.A

Naša tvorba
HALLOWEEN
Halloween

je

sviatok

oslavovaný

večer

31.

októbra.

Oslavujú

ho

predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú
sladkosti. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku,
Spojenom kráľovstve, Kanade v Austrálii a na Novom Zélande.
Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok. Pôvodný názov bol Halloween,
skratka z anglického Halloween (doslovný preklad: podvečer všetkých svätých).
Halloween je pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain=pohanský nový rok
(koniec pohanského roka). Možno sa stretnúť aj s názvom podvečer sviatku
všetkých mŕtvych.
Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezávané tekvice, vo vnútri
ktorých je sviečka, čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, metly, oheň,
príšery, kostlivci a pod. Typické farby Halloweenu sú: červená, žltá, oranžová
a čierna.

Niki Holíková, VII.A

Cinquain (čítaj senkén) je päťveršová báseň. Prvý verš je silno príznakové podstatné
meno. Druhý sú dve prídavné mená, ktoré 1. verš modifikujú, dávajú mu jedinečnejšie
vlastnosti.
Tretí verš dynamizuje celú báseň, sú to tri slovesá. Posúvajú podstatné meno do
zaujímavých

situácií.

Štvrtý verš je nosný. Vyjadruje postoj autora, pripravuje báseň na pointu/ variuje
pôvodný význam prvého verša. Skladá sa zo štyroch slov. Autor musí uvažovať nad
výberom

slov

a ich

skrátenou

významovou

kombináciou.

Piaty verš je opäť podstatné meno, ktoré určitým spôsobom, metaforicky, súvisí s tým
prvým. A tak uzatvára celú báseň - /prirovnanie, metaforu/ do celku... Posledný verš –
slovo je pointou, ktorá vytvára určitý estetický zážitok.
Štvrtáci tvorili cinquain na tému: GRAVITÁCIA:
GRAVITÁCIA
VEĽKÁ,

SILNÁ.

PRIŤAHUJE,
GRAVITAČNÁ

PôSOBÍ,

SILA,

UDRŽUJE.

NENÁSYTNE

MILÁ

PRÍŤAŽLIVOSŤ.
( Dominik Petrek 4.A )
...................................
GRAVITÁCIA
NENÁSYTNÁ,
PôSOBÍ,
PREDMETY,

CHAMTIVÁ.

VYTVÁRA,

ZVIERATÁ,

PRIŤAHUJE
TEBA,

MŇA.

MAGNETIZÁCIA.
( Sára Sedláková 4.A)

Stop nude
Vymaľuj:

Vtipy
Učiteľ sa pýta žiaka: Ako sa volá hlavné mesto Turecka?
On na to : Bul. Učiteľ hovorí : Nie, Istanbul. Žiak zhrozene odpovedá : Ta tys
tam bul, ale ja som tam nebul.
Prečo spadne stena, keď sa k nej postaví blondínka?
-Múdrejší ustúpi!
Muž strašne chrápe a žena to už nemôže vydržať, tak mu pod nos dá olomoucké
syrečky. Zaberie to, muž prestane chrápať a aj sa prebudí:
-"Anča, spíš?"
-"Nie nespím."
-"Tak sa aspoň prikry!"
Programátor sedí za počítačom, zrazu sa otvoria dvere a vojde Smrť s kosou, ale
taká maličká, tri a pol palcova. Úbožiak vstane celý vystrašený: "Ja chcem ešte
žiť!" "Klídek! Nejdem za tebou. " "Idem za tvojim hard diskom."

Veronika Hronecová, VII.A
Zdroj: internet

Jesenná tajnička

Autumn
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