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Základná škola Tomášov

Úvodník
Milí spolužiaci,
posledné

dvojčíslo

nášho

školského

časopisu

JUNIOR

je

plné

zaujímavých informácií, reportáži a správ o aktivitách, ktoré sa stali na našej
škole v ostatných mesiacoch.
Pripravili sme pre Vás rozhovory s pani učiteľkami, prehľad akcií,
vyhodnotenie súťaže, krížovky, tajničky, vtipy, rôzne úlohy pre šikovné deti.
Koncom mesiaca marec slávia svoj deň učitelia. Zaslúžia si náš rešpekt
a úctu, pretože každý deň sa nám venujú a snažia sa nám odovzdať vedomosti
a poznatky, ktoré nám rozšíria obzor.
V tomto čísle sme pár strán venovali aj našej planéte Zem. Každý rok, 22.
apríla,

si pripomíname aká je vzácna a ako by sme sa mali správať k prírode.

Máme len jeden život, jednu príležitosť, tak sa správajme tak, aby budúce
generácie boli hrdé na dedičstvo, ktoré im zanecháme.
Najobľúbenejším mesiacom v školskom roku je

pre každého žiaka jún,

pretože je to mesiac výletov, exkurzií, ale aj stresov z písomiek a skúšania. Ale
každý z nás to zvládne, pretože vie, že potom nasledujú dva mesiace zaslúženého
oddychu a zábavy. 
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené pri čítaní nášho časopisu a ešte
krajšie prázdniny.

Mladí redaktori

Zo života našej školy

Od apríla sa na našej škole udialo veľa zaujímavých akcií.
Žiaci našej školy sa zapojili do medzinárodného týždňa peňazí, kedy diskutovali
o význame a potrebe peňazí, sporení.
Zúčastnili sme sa dvoch charitatívnych zbierok - Dňa narcisov, kde výťažok
(900 eur) putoval na výskum liečby rakoviny a zbierky Tehlička, ktorá sa zaoberá
najmä pomocou pre deti v Afrike.
15. apríla naši deviataci absolvovali prvú veľkú skúšku – Testovanie 9/2015.
17. apríla sme pomohli našej prírode a v rámci Dňa Zeme sme upratovali a čistili
nielen areál našej školy, ale aj okolie Tomášova.
1. júna sme oslávili Deň detí ako sa patrí – rôznymi hrami a súťažami, kde každý
si domov odniesol plno krásnych cien.
V júni absolvovali žiaci rôzne triedne výlety a navštívili veľa zaujímavých miest,
napríklad lesnú škôlku vo Vojke, Prahu, Viedeň.
Na škole máme aj veľa športovo nadaných žiakov, ktorí sa zúčastňovali rôznych
športových súťaží a mnohí z nich sa umiestnili na prvých miestach - napríklad
v atletike sme získali 1. miesto v hode kriketkou a postup na krajské kolo alebo
3. miesto v štafetovom behu 4 x 60 m. Dievčatá získali prvé miesto v okresnom kole
florbalu.

Rozhovor s učiteľmi
Pri príležitosti ku k dňu učiteľov sme pre Vás redaktori JUNIORA
pripravili malí rozhovor s učiteľmi. Učitelia sa nám veľmi nezverujú, ale nám
niečo prezradili. Pokiaľ to chcete vedieť tak čítajte ďalej a dozviete sa o našich
učiteliek viac než ste určite vedeli.
Pani učiteľka Košutová
1.Odkedy pôsobite v ZŠ Tomášove?
Od roku 2012.
2.Ako sa tu cítite?
Veľmi dobre.
3. Na deň učiteľov čo očakávate od žiakov, teda okrem učenia sa?
Žiak ocení učiteľa, vie ohodnotiť učiteľa.
4.Ako si z Vás najviac vystrelili?
Siedmaci mi na 1. apríla natreli kľučku mydlom.
5.Vymenili by ste svoju triedu?
Nie, určite nie.
6.Ste spokojná s Vašimi žiakmi?
Áno.
7.Čo Vás dokáže potešiť?
Milý úsmev.
8.Čo robíte rada vo voľnom čase?
Venujem sa športu, knihám, cestujem, umeniu.
9.Aký je Váš obľúbený film?
Detektívky.

Ďakujem za rozhovor.

Pani učiteľka Kelemenová
1.Odkedy pôsobite v ZŠ Tomášove?
Od roku 1978.
2.Ako sa tu cítite?
Veľmi dobre.
3.Na deň učiteľov čo očakávate od žiakov, teda okrem učenia sa?
Viac tolerancie a úcty.
4.Ako si z Vás najviac vystrelili?
Schovali sa mi.
5.Vymenili by ste svoju triedu?
Ani nie, nie.
6.Ste spokojná s Vašimi žiakmi?
Beriem žiakov aj s ich chybami.
7.Čo Vás dokáže potešiť?
Drobnosti ma potešia.
8.Čo robíte rada vo voľnom čase?
Pracujem a zabávam sa.
9.Aký je Váš obľúbený film?
Mentalista, klasické rozprávky.

Ďakujem za rozhovor.

Pani učiteľka Hubáčová
1.Odkedy pôsobite v ZŠ Tomášove?
Od roku 2006.
2.Ako sa tu cítite?
Veľmi dobre.
3.Na deň učiteľov čo očakávate od žiakov, teda okrem učenia sa?
Aktivitu.
4.Ako si z Vás najviac vystrelili?
Nenachytali, ešte čakám, je najvyšší čas.
5.Vymenili by ste svoju triedu?
Nie.
6.Ste spokojná s Vašimi žiakmi?
Áno.
7.Čo Vás dokáže potešiť?
Ranná káva, bez nej ani krok.
8.Čo robíte rada vo voľnom čase?
Chodím do táborov, a keď niesom v tábore tak ich plánujem.
9.Aký je Váš obľúbený film?
Všetky České Filmy.
Ďakujem za rozhovor.

Rozhovory pripravil Štefan Mučka, VII.A

Reportáž

Prvý jún – Medzinárodný deň detí
Prvý jún bol určite pre každé dieťa dokonalý. Deň sme začali neskorším
príchodom do školy. Mladšie deti pre nás pripravili veľmi zábavné divadielko,
ktoré ma naladilo do veľmi zábavného dňa. Prišli na rad súťaže. Dokonalé súťaže
pre nás pripravili pani učiteľky. Za nazbierané žetóny sme si zamenili veľmi
pekné ceny.
Potom sme si osladili deň sladkým nanukom a presunuli sme sa do kultúrneho
domu na pantomímu. Ale najviac som sa tešila na kolotoče. Bola som na Crazy
show, kde som utrpela menšie modriny, ale stálo to zato.
Nakoniec som zaspala s krásnymi spomienkami. Bolo to dokonalé MDD. 

Alicka Palčeková, V.B

Leto - čas oddychu a prázdnin je najkrajšia časť celého roka. Keby len
trvala večne ..

Letné prázdniny sú dlhé školské prázdniny v lete. Pre základné a stredné školy na
Slovensku spravidla trvajú od začiatku júla do konca augusta, vysoké školy sa
riadia akademickým kalendárom.
Veľké prázdniny mali deti pôvodne v septembri a októbri, no spoluvládca
cisárovnej Márie Terézie reformátor Jozef II. ich školskou reformou v roku
1787 presunul na letné mesiace júl a august.











Ako je teplo na sv. Jakuba, tak bude zima na Vianoce.
Koľko mračien na Jakuba, toľko snehu v zime.
Keď je po sv. Anne, hneď si sedliak klobúk nahne.
Svätá Anna, chladno zrána.
Ak na sv. Vavrinca prší, bude po dyniach.
Na sv. Vavrinca švábka ide do hrnca.
Vavrinec ukazuje aká jeseň nastupuje.
Ak má Filip v sprievode hromy, blíži sa dážď a veľa sa urodí.
Ak bude na sťatie Jána Krstiteľa pršať, pokazia sa orechy

Leto
Rozhliadajúc sa
šírim krajom
kochám sa krásnou
prírodou bielokarpatskou.

Leto vládne prírode,
vo vetre tancujú
listy stromov zelené.
Po lúkach poskakujú veselo
jelene a srny majestátne.

V korunách stromov
vtáci posedávajú,
ľúbeznou notou
šírim lesom
ich spev sa ozýva
a v srdci túžba
skromná zaznieva:
nech leto nedoznieva.

Daniel Krajčovič, VII.A

Stop nude
Zrátaj a vymaľuj.....

Nájdi 20 rozdielov

NAJZAUJÍMAVEJŠIE VIETE, ŽE ...
...plechovka bola vynájdená v roku 1840, ale otvárač na konzervy až o 54 rokov
neskôr
...v Saudskej Arábii nie je ani jedna rieka a vôbec nijaké jazero
...najdlhšie anglické slova má 1909 písmen a označuje časť DNA
......nemecké slovo "Mensch" sa nerýmuje s nijakým iným nemeckým slovom
v roku 1984 začal istý kanadský farmár prenajímať svoje kravy ako reklamnú
plochu
...celé meno mesta Los Angeles znie El Pueblo de Nuestra Lenora la Reina de los
Angeles de Porciuncula
..produkcia oscarového filmu Titanic stála viac ako stavba samotnej lode Titanic
...chlapík, ktorý nahovoril hlas kresleného zajaca Bugs Bunnyho, bol alergický na
mrkvu
...111 111 111 krát 111 111 111 je 12 345 678 987 654 321
...na svete je viac kurčiat ako ľudí
...aerolínie American Airlines v roku 1987 ušetrili 40 000 dolárov, keď z každého
šalátu servírovaného v prvej triede odobrali jednu olivu
...zlatá rybka si pamätá len posledné 3 sekundy svojho života

Zdroj Internet

pripravila: Nikola Holíková, VII.A

Krásne prázdniny
prajú
Mladí redaktori


