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Prvý jarný deň je už za nami – deň rovnodennosti, 20. marec, čo
znamená, že všetci na Zemi sme mali rovnako dlhý deň ako noc. Jar v
minulosti pre ľudí veľa znamenala. Tešili sa, že konečne skončili studené a
mrazivé dni. Medzi jarné zvyky patril aj predveľkonočný pôst a samozrejme
aj samotná Veľká noc, s ktorou sa spájajú ešte i v dnešnej dobe rôzne tradície.
Príroda sa na jar zobúdza a pučia prvé jarné kvety... Je naozaj krásne
pozorovať takéto zmeny prírody. V našej škole sa toho tiež veľa udialo, o čom
svedčí aj obsah príspevkov.
V jarnom čísle školského časopisu Junior sa dočítate veľa zaujímavostí
zo života našej školy, o Veľkej noci, ponúkame Vám jednoduchý recept nielen
pre šibačov. Čakajú Vás tradičné rubriky plné súťaží, osemsmerovka,
omaľovanky, niečo pre angličtinárov a samozrejme dlho očakávaný
ULIEVAK.
Milí čitatelia,
či už je pre vás Veľká noc časom oddychu alebo kresťanským
sviatkom, prežite ju v láske a harmónii. Vychutnávajte si každú voľnú chvíľku
v spoločnosti nášho časopisu, a to v kruhu svojej rodiny a najbližších.
Renáta Havrilová

zdroj: Internet

Rozhovor s Vierkou Seidlovou
Tentoraz sa žiaci 7. B rozhodli vyspovedať Vierku Seidlovú, pedagogickú asistentku.


Ako ste sa dostali k povolaniu pedagogického asistenta?
K tomuto povolaniu som sa dostala úplnou náhodou , jedného dňa som
objavila túto ponuku práce a na druhý deň som už išla na pracovný pohovor.


Čo sa vám na tejto práci najviac páči?
Na tejto práci sa mi najviac páči veselá atmosféra v detskom kolektíve
a Marekove pokroky vo vzdelávaní. Práca s Marekom je pekná a tvorivá.


Je to náročné povolanie?
Náročné? Je skôr veľmi zodpovedné pracovať s Marekom tak, aby boli všetci
spokojní a šťastní.


Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?
Keď som bola malá, chcela som byť zverolekárkou.



Radi by sme sa opýtali aj na zaujímavosti z vášho súkromia. Aké máte
záľuby?
Spoznávanie sveta, výlety do prírody, zvieratá, tanec a knihy.



Radi nakupujete?
Nepotrebujem zbytočne tráviť čas nakupovaním v obchodoch, takže skôr nie.



Máte obľúbené zviera?
Páči sa mi veľa zvierat, napríklad sova – plamienka driemavá.



A vaše obľúbené jedlo?
Chutí mi pečené mäso alebo dukátové buchtičky.



Zdá sa, že sa vám páčia svetlé a živé farby? Ktorá najviac?
Páči sa mi biela farba.
Vierka, veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.

Vierka Seidlová a žiaci 7. B

VALENTÍN

Detské dopravné ihrisko
Dňa 19. marca 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili detskej dopravnej
výchovy na DDI v Galante.
Dopravná výchova je tu poskytovaná účinnou a zároveň atraktívnou formou.
Deti nadobudli vedomosti nielen prostredníctvom teórie, ale aj praktickej časti, ktorá
sa vykonávala na dopravných prostriedkoch (bicykloch, kolobežkách, odrážadlách) v
simulovanej dopravnej premávke na veľkom a modernom dopravnom ihrisku.
Dopravné ihrisko je vybavené dopravným svetelným signalizačným zariadením
(semaformi) na križovatke, železničným priecestím so závorami, digitálnym meraním
teploty vozovky a ovzdušia, meraním aktuálnej rýchlosti jednotlivých účastníkov
cestnej premávky, svetelným signalizačným zariadením riadeným cez Wifi
pripojenie so solárnym napájaním na striedavý prejazd dopravným úsekom, zvislým a
vodorovným dopravným značením, kruhovým objazdom a ostatnými prostriedkami
napodobňujúcimi reálne dopravné situácie.
Ďakujeme p. Juhászovej a p. Juhászovi a spoločnosti TERKAR.

žiaci a p. učiteľky 3.A a 4.A

Literárna tvorba našich žiakov
Rozprávky na objednávku
Žiaci 5.A dostali na literárnej výchove zadanie vytvoriť rozprávku, v ktorej
musia použiť 4 slová: Ďuro, ježibaba, bicykel, vatra. Vzniklo 18 úžasných
rozprávok, ktoré si žiaci aj ilustrovali.
Na ochutnávku zverejňujeme dve z nich.
Mgr. Alena Kyselicová

Ďurove zážitky
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Ďuro.
Bol mladý a hlúpy. Maminka mu vždy hovorila, aby sa učil, ale Ďuro sa
aj tak neučil. Bolo mu to jedno, pretože chcel byť taký, aký je.
Raz sa Ďuro vydal do sveta, pretože ho unavovalo počúvať svoju mamu.
Ako tak išiel, uvidel tmavý les. Nebál sa tam ísť, lebo ani o strachu nič
nevedel..
Tak vošiel do lesa a uvidel ježibabu na žltom bicykli. Bola taká
hlúpa ,že nevedela ani ten bicykel rozhýbať. Stále sa pokúšala bicykel
rozhýbať ale márne. Bicykel tlačila a kričala na neho, ale bicykel sa aj
tak nechcel pohnúť. Aj keď bol Ďuro hlúpy, všimol si, že bicykel bol
priviazaný o strom. Tak sa rozhodol ježibabe pomôcť. Ale na to bola
strašne veľká tma. Našťastie mal lampáš, s ktorým si posvietil a
pomohol ježibabe.
Potom sa vydal ďalej. Na svojom putovaní stretol 17 ročné
dievča, s ktorým si veľmi dobre rozumel. Stali sa najlepšími priateľmi a
nakoniec sa aj zobrali. Na svadbu pozvali aj ježibabu. Ďuro si pozval aj
svoju maminku Napokon sa zohriali pri vatre a opekali si až do rána.
Viktória Berkešiová 5.A

Vynálezca Ďuro
Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami,
v krajine kde sa voda sypala a piesok lial, bola jedna hora. Na tej hore
chalupa a v tej chalupe býval vynálezca. Volal sa Ďuro.
Jedného dňa vynašiel tzv. bicykel. Ale ráno mu bicykel zmizol.
„Určite mi ho niekto ukradol!“ hovorí si. Vydal sa ho teda hľadať do
lesa. V lese bola tma a zima. Blúdil a blúdil až narazil na veľkú vatru.
Okolo vatry jazdila ježibaba na jeho bicykli.
Ježibaba si veselo pospevovala : „Ukradla som bicykel, ukradla som
bicykel!“
Ďuro neveril vlastným očiam. Jeho bicykel ukradla ježibaba –
NAOZAJSTNÁ JEŽIBABA! Pribehol k nej a nadšene si vypýtal
autogram. Keď zistil, že ježibaba nemá žiadnych kamarátov, tak sa
rozhodol, že jej bicykel daruje. Veď on má doma ešte dva.
Každý deň sa chodí s ježibabou bicyklovať a sú spolu šťastní.
MOŽNO SA SPOLU BICYKLUJÚ AŽ DODNES.
Emma Váleková 5.A

Ilustrovali: David Nyáry 5.A, Emma Váleková 5.A a Marianna Petreková 5.A

Jar

Jarné dni v ŠKD

Keď po zime les sa prebudí,

Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do druhého školského
polroku. Žiaci 1.B dostali svoje prvé vysvedčenia, ktoré sme patrične
oslávili aj v školskom klube detí fašiangovou diskotékou, rôznymi hrami
a zábavnými aktivitami. Vo februári sme si pripomenuli sviatok všetkých
zaľúbených – Deň sv. Valentína. Vyrobili sme krásne pozdravy pre tých,
ktorých máme najradšej. Spomenuli sme si aj na zvieratká v zime, na ich
ťažký život v snehu a mraze. Aby sme im pomohli tieto kruté časy
prežiť, vyhotovili sme pre ne kŕmidlá, ktoré sme naplnili semienkami
a umiestnili na dvore. Nezabúdame ani na marec – mesiac knihy. Prváci
veľmi radi čítajú a počúvajú príbehy, rozprávky na pokračovanie. Každý
deň si niekto donesie svoju obľúbenú rozprávkovú knihu, z ktorej spolu
čítame a kreslíme. Vyrobili sme aj svoje vlastné leporelá. S blížiacimi sa
Veľkonočnými sviatkami sa objavujú v našej triede a budove školy
krásne výzdoby, ozdoby, ktoré nám zvestujú, že jar už ozaj klope na
dvere.

a začne si spievať,
slniečko sa usmeje
a začne si tlieskať.
Na krídlach vánku poletujú lupienky,
červené šatôčky odeli si lienky,
kuriatka žlté ako slniečka,
vyviedla na dvor pani sliepočka.
Mačiatka sú hebké ako pampúšik
to nezatají nik,
že zima už odchádza
a jar k nám prichádza!
Ema Lucia Králiková

6.A.

Veľkonočné mačiatka (skutočný príbeh)
Volám sa Emma a mám 12 rokov. Doma máme chovateľskú stanicu britských
mačiek. Minulý rok v období Veľkej noci mala naša mačka Mia každú chvíľu
porodiť. Lenže moja kamarátka mala oslavu svojich narodenín a potrebovala
som ísť s mamou ku kaderníčke. Najhoršie bolo, že to bolo práve v ten deň,
keď mala Mia porodiť.
Tak sme v jej izbe nastražili kameru, ak by sa naozaj bolo niečo stalo. No,
stihli sme to len tak-tak. Mačiatka boli krásne, veľkonočné. Všetkým šibačom,
ktorí k nám prišli po sladkosti, som ukázala naše mačiatka. Každému sa páčili
nielen mačiatka, ale každý chválil Miuške jej nádherné velikánske oči.
Nuž, boli to naše veľkonočné mačiatka.
Emma Foltinová, 6.A

(Úprava- p.uč. Podhorská)

Žiaci 1. B a pani vychovávateľka Monika Stupková

Rozprávka či skutočnosť?
Ako by mala vyzerať škola, aby som do nej rád chodil?
Celá škola by bola rozprávková. Sedeli by sme v autíčkach a
kreslách princezien. V triedach by nebola v zime zima a v lete horúco,
najlepšia by bola klimatizácia. Celá škola by mala byť pestro
vymaľovaná a čistá. Pani riaditeľka by mala mať kráľovskú stoličku a
nádherné kráľovské šaty. Chodili by sme po chodbe, kde by bolo naše
obrázky vidieť. Rodičia by ich obdivovali. V triede by sme mohli kresliť
aspoň na jednu veľkú stenu. Mohli by sme spievať, kresliť a smiať sa
kedykoľvek nás to napadne. Ako v rozprávke.
Pod oknami by boli trampolíny, aby sme mohli skákať z okien. A bol by
tu bazén, vírivka a veľa - veľa ihrísk a preliezok. V triedach by boli
skákacie lopty. V lete by sme sa učili v bazéne a v zime by sme sa veľa
korčuľovali a guľovali , stavali iglu.
Nenosili by sme do školy aktovky. Mohli by sme používať slúchadlá,
všetky písmenká a čísla by sme pochopili bez zošitov a kníh. Veľa by
sme mohli hrať divadielka a mať tablety. Boli by sme veľmi dobré deti,
kde by sa chlapci nebili.
Mnoho by sme sa naučili, hlavne cudzí jazyk, aby sme na dovolenkách
mohli rodičom prekladať.
Hlavne by mala byť zábava. Cesta do školy by mohla byť rozprávková, s
hojdačkami, kríkmi (vhodnými na schovávačku). Vždy by sme mali
desiatu a ovocie v triede.
Je marec - mesiac knihy. Pekná rozprávka predstáv našich prvákov o
novej veľkej škole.
Čo poviete?

... Zazvonil zvonec a ....
Zdenka Fülöpová
ŠKD

Náš život v ŠKD beží ďalej. Pracujeme, hráme sa, smejeme sa a
zažívame množstvo úžasných dní. Z našich aktivít spomeniem stavbu
snehových dielok na školskom dvore, výrobu valentínskych pozdravov
a srdiečok pre svojich blízkych. Ako prevenciu proti chrípke sme si
urobili popoludnie pri výbornom čajíku s medom a citrónom. Svoje
zručnosti sme si overili pri výrobe vlastného glóbusu z tvrdého papiera,
modelu pirátskej lode či starobylého hradu. Obrovský úspech malo šitie
vankúšikov. Každý, kto chcel, si vyrobil vankúšik podľa vlastnej
predstavy. Na všetky svoje diela sme boli veľmi hrdí a verím, že aj
rodičia boli prekvapení, čo všetko ich šikovné deti dokážu. Všetci však
už netrpezlivo čakáme na teplé slnečné počasie, aby sme po dlhej zime
mohli svoje aktivity presunúť z triedy na školský dvor. Blížia sa sviatky
jari – Veľká Noc. Našu triedu budú zdobiť kvietky, vajíčka, kuriatka
a slniečko. Prajeme aj Vám všetkým veľa krásnych dní plných slniečka
a radosti z kvietkov, ktoré už vykúkajú spod zeme. Krásnu a teplú jar
prajeme!
Deti z 5. oddelenia ŠKD s p. vych. Stankou Frankovou

Fašiangová diskotéka
Sme už veľkí, veď sme prváci. Fašiangové bláznenie nám veru
prislúcha. Maľovanie na tvár, šľahačkové zafúľance, balónové hry,
metlový tanec, aj "slaďákový" k tomu patril. Všetky hity deti podľa ich
želania sa vystriedali. Chlapci sa správali k dievčatám gentlemansky a
dievčatá si to patrične užívali. V ten deň asi všetci krásne od únavy z
tanca zaspávali.
Z. Fülöpová - ŠKD

Nielen pre angličtinárov

SÚŤAŽ JUNIOR č.3 – EASTER
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 30.apríla 2018. Nezabudni napísať svoje meno a triedu.

Naša tvorba

Veľká noc

Veľkonočné pohostenie pre malých aj veľkých šibačov

Veľká noc je najväčším sviatkom kresťanov. Počas týchto dní
smerujú kroky veriacich na celom svete do chrámov, aby si pripomenuli
Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a vzdávali mu vďaku za to, že za nich
položil svoj život. Symboly Veľkej noci – vajíčka, zajace, kuriatka či
jahniatka predstavujú zrod nového života a teda aj šťastie.
Rodiny sa stretávajú pri spoločných raňajkách alebo obede a
podávajú sa typické veľkonočné jedlá. Rodinné príbytky sú vyzdobené
farebnými kraslicami a čokoládovými figúrkami. Na stoloch má svoje čestné
miesto veľkonočný baranček. Jarné kvety zdobia najrozličnejšie miesta v
našich domovoch a symbolizujú, že jar definitívne zavítala do našich končín.
Tradícia veľkonočných vajíčok sa zachovala do dnešných dní. Existuje
veľké množstvo zaujímavých techník zdobenia a farbenia veľkonočných
kraslíc. V minulosti sa veľmi často využívali drevené vajíčka. Dnes si
nevieme život predstaviť bez čokoládových vajíčok rôznych veľkostí, farieb
a chutí.

Vedeli ste čo znamená...?
Zelený štvrtok – prívlastok „zelený“ si často vysvetľovali ľudia tým, že pri
liturgiách kedysi kňazi v tento deň používali zelené rúcho, a tiež tým, že sa na
zelený štvrtok jedlo veľa zeleniny.
Veľký piatok – je kalendárne piatkom pred Veľkou nocou, ktorý je zároveň
pripomienkou smrti Ježiša, začiatku konca jeho pozemského života.
Biela sobota – tiež veľká či svätá, je posledným dňom veľkého týždňa, a tiež
veľkonočného tridua. Názov „biela“ pravdepodobne pochádza z ľudových
zvykov veľkého upratovania, čiže bielenia, ktoré sa konalo v tento deň, pred
nedeľou zmŕtvychvstania a na zelený štvrtok jedlo veľa zeleniny.
zdroj: Internet

Relax pripravili:

Marián kovaľ 4.A, Veronika Vitálošová 4.A,
Theodor Kovács 4.A a Kristián Tvaruško 7.A

1. Nájdi, ktoré rybičky chytili deti:
EDO: č._____ ELA: č._____ IGOR: č.____ ANNA: č._____

3. Uhádni hádanky:
A. Guľatá je, nemá dieru,
každý do nej kopne, veru.
Hrajú sa s ňou deti,
pozor, už k vám letí.

B. To je ten, čo futbal hrá,
ten, čo zápas odohrá.
Góly dáva, súťaž hráva
a zlaté medaily dostáva.

C. Bodkované šaty nosí,
umýva sa v kvapke rosy.
Kvetinky má veľmi rada,
preto na ne často sadá.

D. V lese, kde je tôňa,
rastie, pekne vonia.
Zvončekami stále cinká
malá biela …

OSEMSMEROVKA

SÚŤAŽ:

2. Spoj správne znenie jarných pranostík:
A. Na svätého Gregora ...

1. ... býva mokrý máj.

B. Keď je na Jozefa mráz ...

2. ... v stodole raj.

C. Keď je marec daždivý ...

3. ... idú ľady do mora.

D. Ak prší prvého apríla ...

4. ... bude ovos dobre rásť.

E. Studený máj ...

5. ... býva suché leto

Vyhraj odmenu! Vyrieš úlohy. Napíš svoje meno a triedu – kupón vystrihni
a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na prízemí) do 30.apríla.

JUNIOR č.3 – RELAX Meno: _______________________ trieda:___
1. Edo č.__ Ela č.__ Igor č.__ Anna č.__
2. A.+____ B. + ___ C + ___ D + ____ E. + ____
3. A. ______________ B. _______________
C. ______________ D. _______________
4. Veľká noc, _______________ !

12 of the Most Interesting Easter Traditions
from Around the World
Not everyone goes hunting for eggs on Easter Sunday.
Kids in the U.S. grow up expecting a delivery of decorated eggs and candy from the Easter
bunny each year, but that tradition may seem odd to some. Brought to this country by German
immigrants in the 1700s, the practice is rooted in the belief that rabbits and eggs symbolize
fertility and rebirth. While this may be the norm in America, other cultures have their their
own unique Easter celebrations. Whether it's drenching one another with water in Poland or
reading crime novels in Norway, check out the history behind these popular Easter traditions
from around the globe.
1. FINLAND
Children in this Scandinavian country dress up like witches and go begging for chocolate eggs
in the streets with made-up faces and scarves around their heads, carrying bunches of willow
twigs decorated with feathers. In some parts of Western Finland, people burn bonfires on
Easter Sunday, a Nordic tradition stemming from the belief that the flames ward off witches
who fly around on brooms between Good Friday and Easter Sunday.
2. POLAND
Pouring water on one another is a Polish Easter tradition called Śmigus-dyngus. On Easter
Monday, boys try to drench other people with buckets of water, squirt guns or anything they
can get their hands on. Legend says girls who get soaked will marry within the year. The
refreshing tradition has its origins in the baptism of Polish Prince Mieszko on Easter Monday
in 966 AD.
3. HAUX, FRANCE
Don't forget a fork if you're in this southern French town on Easter Monday. Each year a giant
omelet is served up in the town's main square. And when we say giant, we mean giant: The
omelet uses more than 4,500 eggs and feeds up to 1,000 people. The story goes, when
Napoleon and his army were traveling through the south of France, they stopped in a small
town and ate omelets. Napoleon liked his so much that he ordered the townspeople to gather
their eggs and make a giant omelet for his army the next day.
4. CORFU, GREECE
On the morning of Holy Saturday, the traditional "pot throwing" takes place on the Greek
island of Corfu: People throw pots, pans and other earthenware out of their windows,
smashing them on the street. Some say the custom derives from the Venetians, who on New
Year's Day used to throw out all of their old items. Others believe the throwing of the
pots welcomes spring, symbolizing the new crops that will be gathered in the new pots.
5. NORWAY
Easter is such a popular time for Norwegians to read crime novels that publishers actually
come out with special "Easter thrillers" known as Paaskekrimmen. The tradition is said to
have started in 1923 when a book publisher promoted its new crime novel on the front pages
of newspapers. The ads resembled news so much that people didn't know it was a publicity
stunt.

6. VATICAN CITY
On Good Friday the Pope commemorates the Via Crucis (Way of the Cross) at the
Colosseum: A huge cross with burning torches illuminates the sky as the 14 Stations of the
Cross are described in several languages. Mass is celebrated on the evening of Holy Saturday,
and on Easter Sunday, thousands of visitors congregate in St. Peter's Square to await the
Pope's blessing from the church's balcony, known as "Urbi et Orbi" ("To the City and to the
World").
7. CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA
Traveling to these Eastern European countries over Easter? If so, you'd better watch your
back! There's an Easter Monday tradition in which men spank women with handmade whips
made of willow and decorated with ribbons. According to legend, the willow is the first tree to
bloom in the spring, so the branches are supposed to transfer the tree's vitality and fertility to
the women. This playful spanking is all in good fun and isn't meant to cause pain.
8. VERGES, SPAIN
On Holy Thursday in the Medieval town of Verges, Spain, the traditional "dansa de la mort"
or "death dance" is performed. To reenact scenes from The Passion, everyone dresses in
skeleton costumes and parades through the streets. The procession ends with frightening
skeletons carrying boxes of ashes. The macabre dance begins at midnight and continues for
three hours into the early morning.
9. WASHINGTON, DC
For 130 years, the White House has hosted the Easter Egg Roll on its South Lawn. The main
activity involves rolling a colored hard-boiled egg with a large serving spoon, but now the
event boasts many more amusements, like musical groups, an egg hunt, sports and crafts. This
year's theme is "Ready, Set, Go!" and will promote health and wellness, featuring activities
that encourage children to lead healthy and active lives.
10. HUNGARY
"Sprinkling," a popular Hungarian Easter tradition, is observed on Easter Monday, which is
also known as "Ducking Monday." Boys playfully sprinkle perfume or perfumed water on
girls. Young men used to pour buckets of water over young women's heads, but now they
spray perfume, cologne or just plain water, and ask for a kiss. People used to believe that
water had a cleaning, healing and fertility-inducing effect.
11. JERUSALEM, ISRAEL
Taking place in the city where it is believed Jesus was crucified, Christians celebrate Good
Friday by walking the same path Jesus did on the day he was nailed to the cross. Taking note
of his pain that fateful day, some of those who participate carry a cross with them in
remembrance. On Easter Sunday, many pilgrims attend a church service at Garden Tomb—
the area that it is believed Jesus was buried.
12. SICILY, ITALY
In Prizzi, Sicily, "the Abballu de daivuli is a representation of devils from locals wearing
terrifying masks of zinc and dressed in red robes," according to The Telegraph. Those dressed
in costume pester as many "souls" as they can (which really means making them pay for
drinks) before the afternoon when the Virgin Mary and the risen Christ save the day by
sending the devils away with angels.
Mgr.Silvia Rajnohová

Omaľovanky o jari

Antistresová omaľovanka

pripravil Kristián Tvaruskó 7.A

pripravila Veronika Nagyová 7.A

JAZYKOVÉ OKIENKO

PROJEKT - EDUCATE SLOVAKIA
- a ako ho vnímali siedmačky, Miška a Andrejka:

AKO JE TO SPRÁVNE ?

Od 12.2. do 16.2. k nám do školy prišli stážistky. Jedna bola z Indonézie
a volala sa Cita, druhá bola z Ukrajiny a volala sa Alexandra. Prvý deň sa nám
predstavili a ukazovali prezentácie o svojej krajine, v ktorej žijú. Druhý deň nám
rozprávali o problémoch Ukrajiny a Indonézie. Tretí deň sme boli rozdelení do
štyroch skupín, pričom každá skupina mala nejaký problém Slovenska, o ktorom sme
si pripravili prezentácie. Vo štvrtok sme ich prezentovali a v piatok sme sa len tak
rozprávali o rôznych témach.
Mne sa tento projekt veľmi páčil a dúfam, že ich bude ešte viac.
Michaela Mišičáková 7.A
12. februára (v pondelok) k nám prišli na týždeň stážistky. Alexandra
z Ukrajiny a Cita z Indonézie. Prvý deň nám rozprávali o ich krajinách, v ktorých
žijú. Na druhý deň sme im rozprávali o našej krajine a jej problémoch. Taktiež nám
povedali, aké problémy sú v Ukrajine a v Indonézii. V stredu sme sa rozdelili do
skupín a každá skupina mala tému, na ktorú museli spraviť projekt. Ďalší deň sme
dokončili a prezentovali svoje projekty. Projekty boli o problémoch alebo
nedostatkoch Slovenska. Posledný deň, v piatok , sme sa rozprávali o rôznych
veciach.
Myslím, že sa tento týždeň páčil všetkým.
Andrea Siposová 7.A

Nesprávne:
Správne:

Chodím na školu, gymnázium
Chodím do školy, gymnázia

Nesprávne:
Správne:

O rozmeroch 2x3 cm
S rozmermi 2x3 cm

Nesprávne:
Správne:

Niekoľko rokov dozadu
Pred niekoľkými rokmi

Nesprávne:
Správne:

Nestihli to vďaka/kvôli chorobe
Nestihli to pre chorobu

Nesprávne:
Správne:

Príklad pre ilustráciu
Príklad na ilustráciu

Nesprávne:
Správne:

Sirup od kašľa.
Sirup na kašeľ (proti kašľu).

Nesprávne:
Správne:

S pomocou slovníka.
Pomocou slovníka.

Nesprávne:
Správne:

Píšem veľkým písmenom.
Píšem s veľkým písmenom.

Nesprávne:
Správne:

Prísť k raňajkám.
Prísť na raňajky.

Nesprávne:
Správne:

To je k smiechu.
To je na smiech.
Spracovala:

Dana Polyáková

ULIEVAK na II. polrok
Veď aj ty to určite poznáš. Máš zlý deň alebo si sa nové učivo nenaučil, no
práve, akoby naschvál, ťa v škole vyvolajú odpovedať. Nič „lepšie“ sa ani nemôže
stať. Zachráni ťa náš „ULIEVAK“.
Nezabudni na dodržiavanie podmienok použitia tohto kupónu.
Môžeš ho použiť iba v II. polroku 2017/2018, a to do 15. júna 2018.
Podmienky použitia tohto kupónu:
1. Kupón na neskúšanie je platný len s originálnou pečiatkou a nachádza sa v každom
výtlačku časopisu. Neopečiatkovaný kupón je neplatný!
2. Žiak po zakúpení časopisu kupón vystrihne a vyplní meno, triedu a podpíše sa. Ak bude na
hodine vyvolaný, po predložení tohto kupónu a po overení jeho pravosti sa odpoveď ruší –
žiak neodpovedá, je ospravedlnený. Kupón sa odovzdá vyučujúcemu.
3. Kupón sa sme použiť len raz a to len na jednej vyučovacej hodine a len pri ústnom
skúšaní.
4. Kupón nesmie byť použitý pri skúšaní, keď sa rozhoduje o známke na koncoročnom
vysvedčení.

tu odstrihnúť -----------------------------------------------------------------------------------

Riešenia súťažných úloh a výhercovia z JUNIORu 2
Zapojilo sa až 97 žiakov, preto bolo vyžrebovaných až 30 výhercov:
Súťaž č. 1 – Krížovka z anglického jazyka:
Výhercovia:
Nina Lengyelová 5.B
Viktória Dinková 8.B Sára Sedláková 7.A
Nina Paulechová 5.B
Stela Lengyelová 2.A Veronika Nagyová 7.A
Vivien Horváthová 8.B Kristián Tvaruskó 7.A
Súťaž č.2 – Vianoce vo svete
Správne odpovede: 1. Fínsko 2. Rusko 3. Japonsko 4. Grécko
Výhercovia:
Matúš Podhora 2.A
Jakub Práger 2.A
Sarah Kremmerová 8.A
Márk Takács 2.A
Matúš Chrzan 2.A Viktória Berkešiová 5.A
Nikita Cseri 2.A Saša Bogdalíková 5.B Nelka Dinková 2.A Nelka Szabová 2.A
Súťaž č. 3 – RELAX:
Správne odpovede:
1. Mikuláš, sneh, vločky, snehuliak, salónka, vianočný stromček
2. jedlo
Výhercovia:
Filip Múdry 9.A
Veronika Szemanová 5.A
Patrik Berkeši 3.A
Michaela Jávorková 8.A Emma Mikóczy 5.B
Esti Tvarušková 5.A
Marianna Petreková 5.A Janka Anošiová 2.B
Viki Filová 5.B
Nikoleta Tesárová 4.A
Zuzana Trnková 5.B
Nela Lajstríková 3.A

GRATULUJEM!

Mgr. R. Havrilová

Linda Klembasová 7.B
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

