Výhercovia súťaže o „NAJ“ stránku školského
časopisu JUNIOR v šk. roku 2018/2019
Z 64 zaslaných návrhov postúpilo do užšieho finále 25 najlepších. Výber
bol naozaj ťažký. Komisia (zložená z p. zástupcu, p. učiteliek, a žiakov tento rok žiaci 9.B) rozhodla nasledovne:
1. miesto: Emília MÁŤUŠOVÁ 8.B (titulná stránka)
2. miesto: Viktória KOTVASOVÁ 3.A (záverečná stránka)

1. miesto

odmena pre výhercov

2. miesto

GRATULUJEME!
Zodpovednosť za príspevky z I. stupňa a grafickú úpravu: Mgr. R. Havrilová
Zodpovednosť za príspevky z II. stupňa a jazykovú úpravu: Mgr. A. Staňová

EMÍLIA MÁŤUŠOVÁ 8.B
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Nový školský rok je v plnom prúde a my sme pre vás
pripravili prvé číslo nášho školského časopisu JUNIOR. Dozviete
sa veľa nových a zaujímavých informácií zo života našej školy.
Prečítate si rôzne príbehy napísané našimi žiakmi a reportáže zo
života našej školy. V stálych rubrikách si potvrdíte správnosť
používania slovných spojení, môžete sa zabaviť pri vymaľovávaní
omaľovánok alebo pri lúštení tajničiek a krížoviek v relaxe, niečo
si zopakujete a naučíte sa čosi aj z angličtiny.
Prajem vám príjemné chvíle strávené pri našom časopise.
R. Havrilová

Rozhovor s pani učiteľkou
Andreou Bereczkovou Marekovou

Máte domáce zvieratko? Ak áno, aké?

Čo vás priviedlo k rozhodnutiu stať sa učiteľkou?

Ktorá farba je vaša obľúbená?

Nemám vyštudovaný učiteľský smer, ale súkromné doučovanie ma
postupne nasmerovalo ku klasickej výučbe na škole, veľmi ma to
napĺňa.
Vaša najobľúbenejšia trieda?
V každej triede mám obľúbených žiakov 

Mám psíka – yorkshira, je 5 ročný.

Preferujem ružovú a bielu farbu.
Chceli by ste v budúcnosti skúsiť aj iné povolanie?
To zatiaľ neviem, budúcnosť ukáže.
Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor. Prajeme jej veľa príjemných
chvíľ prežitých so svojimi žiakmi.

Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?
Veľmi rada čítam a relaxujem pri hudbe.

Bibi Zubová a Nina Leváková z 8.B

Radi cestujete?
Cestovanie milujem, najmä do Grécka.
Preferujete knihy alebo filmy?
Mám rovnako rada dobré knihy aj filmy.
Kde ste sa tak dobre naučili po anglicky?
Anglický jazyk som si zdokonalila počas pobytu v UK.
Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?
p. u. Andrea Bereczková Mareková a ôsmačky Bibi Zubová a Nina Leváková

Chcela som byť letuškou 

Vyhrali sme !
V minulom školskom roku 2017/2018 sa žiaci 4.A triedy zapojili do
projektu MLIEČNEHO FONDU s názvom ADOPTUJ KRAVIČKU.
V júni 2018 bola vyhlásená súťaž o atraktívne ceny, a to nielen pre jednotlivcov,
ale aj pre kolektívy ZŠ.
Túto súťaž, organizovanú v rámci celého Slovenska, VYHRALI !
Dňa 26.09.2018 – na Svetový deň školského mlieka, si cenu prevzali od Ing.
Stanislava Voskára prezidenta Slovenského mliekarenského zväzu. Krásnu
interaktívnu tabuľu, tričká s logom ADOPTUJ KRAVIČKU, množstvo mliečnych
výrobkov a čo žiakov najviac potešilo, bol výlet na mliečnu farmu SPD VESELÉ,
odkiaľ pochádza víťazka – kravička „PEABODY.“
Pána inžiniera privítala p. riaditeľka Mgr. Zuzana Sarková, Thejko Kovács
zarecitoval svoju báseň a Majko Kovaľ s pani učiteľkou Mgr. R. Havrilovou sa
v mene celej triedy za všetko poďakoval.

Výlet na farmu SPD VESELÉ sa vydaril. Po hodinovej ceste nás milo
privítala pani zootechnička Ing. Zuzana Urbanická a pán vedúci Ing.
Ján Morihladko. Poukazovali nám celú farmu, ktorá patrí medzi najväčšie
na Slovensku. Chovajú plemeno SLOVENSKÉ STRAKATÉ a v súčasnosti
majú na farme vyše 450 kravičiek a viac ako 100 teliatok. Tie nás upútali
najviac, nakoľko sme medzi nimi objavili malého dvojtýždňového býčka –
prvé teliatko našej adoptovanej kravičky – víťazky “ PEABODY“. Potom
sme si prezreli jalovičky a nakoniec sme skontrolovali, ako sa má naša
„PEABODY“ po nedávnom pôrode. Naozaj bola v skvelej forme. Na farme
nás navštívila aj pani redaktorka RTVS, p. A. Šuvadová s pánom
kameramanom. Pripravili s nami rozhovor o našich dojmoch a
skúsenostiach. Po hodinovej prehliadke nás čakalo ešte milé pohostenie v
zasadačke podniku.
Cítili sme sa výborne.
Každému, kto sa podieľal na tejto skvelej akcii, ĎAKUJEME !!!
R.Havrilová, S.Franková a výhercovia

Z pera našich žiakov
O zázračnom mrožovi
Starý rybár bol na rybačke a ulovil sedem pstruhov. Naložil ich na
voz a hybaj na trh. Trhy boli pri brehu mora. Rybár mal svoj stánok skoro
vo vode, a tak k nemu veľa ľudí nechodilo. Chudák – neborák mal dosť
ťažký život. Dokonca aj pánovi, ktorý predával svoje obrazy, sa lepšie
darilo ako jemu. Raz, keď išiel loviť ryby, chytil mroža. Mrož bol zranený,
a tak ho rybár vybral z vody, aby mu pomohol. Plutvu mal zamotanú do
raže. Pomohol mu a mrož hovorí: „Ďakujem ti rybár za pomoc. Zober si
tieto tri halúzky, a keď budeš potrebovať pomoc, hoď ich do vody. Ale iba
vtedy, keď súrne budeš potrebovať pomoc.“ A už ho nebolo.
Rybár dlho pozeral do vody, no potom vstal a išiel domov. Prišiel až
večer, a tak si ľahol na stoh sena a zaspal. Zobudil ho pochod vojakov, ktorí
išli okolo. Jeden z nich zaklopal na dvere. Rybár otvoril a vojak vraví: „Ty
si ten rybár, ktorý predáva pstruhov na trhu?“ Rybár odpovie: „Áno.
A prečo ste tu?“ –vyzvedal . „Kráľ vás chce vidieť.“ povedal. Tak sa rybár
prezliekol a vyrazili. Išli dlho, až napokon dorazili do zámku. Tam ho už na
tróne očakával kráľ. Na stenách mal veľa obrazov, na jednom z nich bol
koráb. Rybár predstúpil pred kráľa a kráľ vraví: „Takže, ak ty si rybár,
odteraz budeš mojim rybárom, inak ťa dám zavrieť do väzenia! Rozumel
si?“
Rybár teda išiel loviť ryby pre kráľa. Nedarilo sa mu, nič neulovil. Vtedy si
spomenul na tri halúzky, ktoré mu dal mrož. Jednu hodil do vody a mrož už
bol pri ňom. „Hodil si halúzku do vody. Ako ti môžem pomôcť?“
„No, kráľ mi povedal, aby som preňho ulovil ryby, inak ma dá do väzenia.“
„Choď zavolať kráľa!“ prikázal mrož. Rybár poslúchol a išiel zavolať
kráľa. Keď kráľ prišiel, bol prekvapený. Pred sebou mal veľkú kopu rýb.
„No, a ako si to dokázal?“ pýtal sa kráľ. „To je moje tajomstvo.“ odvetil
rybár. Kráľ prijal rybára za hosťa, nažíval si v pokoji. Celý čas však
premýšľal, ako mohol rybár uloviť toľko rýb. Raz mu zase prikázal, aby šiel
loviť ryby. Kráľ ho potajomky sledoval. Rybár dlho nič nechytil, tak hodil
druhú halúzku do vody. Mrož bol hneď pri ňom. „Hodil si halúzku do vody,
ako ti môžem pomôcť?“
„No, kráľ mi nakázal uloviť ryby, ibaže zasa nič nemám.“

„Netráp sa, choď po 12 vojakov a vráť sa.“ Rybár tak aj urobil. Zatiaľ sa
kráľ vytratil zo svojej skrýše. Vojaci naložili ryby na voz a šli do zámku.
O niekoľko dní sa všetko zmenilo. Rybára mali všetci radi, iba kráľ nie.
Kráľ sa ho jeden deň spýtal, či sa nechce poprechádzať po okolí zámku.
Rybár premýšľal, preglgol, no napokon kráľov návrh prijal. Osedlali kone
a išli. Došli na vysoký útes. Rybár sa pozrel dolu, preglgol a hneď sa vrátil
ku kráľovi. Kráľ mu nenápadne siahol do vrecka, kde mal schovanú
poslednú haluz. Zobral ju a rybára strčil, ten spadol do mora.
Nikto nevie, čo sa s rybárom stalo. Kráľ hneď utekal na breh, hodil
halúzku do mora, no mrož sa mu neukázal. Vojak, ktorý to celé videl, zatkol
kráľa za vraždu dobrého rybára. Kráľ bol vo väzení. Vládu nad zámkom
prevzal jeho syn Tymian.
LAURA ĎURIŠOVÁ 5.A

žiaci 1.A

NAŠA TVORBA

Omaľovanky o jeseni
Antistresová omaľovanka

Kristián Tvaruskó – 8.A

zdroj : Internet

Jesenné nápady pre všetkých
Jeseň je v prírode naozaj krásna, stromy, polia a lúky. Všetko
hýri farbami. Pokiaľ si prechádzky v prírode užívate rovnako ako my
a romanticky sa pozeráte do korún stromov, ktoré sú v tomto ročnom
období ako maliarske dielo, určite vám už dávno napadlo, že by ste
si chceli preniesť trochu tej romantiky aj k vám domov. Môžete.
Dekorácie podľa ročnej doby už dávno nie sú len vianočná a
veľkonočná záležitosť. Vychutnajte si zemité, teplé farby jesennej
prírody a vytvorte si originálne jesenné dekorácie do vašich
domovov. Pokiaľ už teraz mávate rukou, že zbytočnými finančnými
výdavkami nechcete zaťažovať vašu peňaženku, trochu vás
zneistím. Mám pre vás tipy, ako to urobiť takmer zadarmo. Ak chcete
cítiť jesenné kúzlo domova, poďme si ho spoločne vytvoriť, a to
naozaj len za pár eur.

♥ Farebné listy listnatých stromov môžete v knihe nechať vysušiť a
potom ich podkladať pod sklenené dosky na vašich stoloch, prípadne
len tak pripnúť na záclonu. Určite vám napadne, že sa ešte hodia na
veľa ďalších tvorivých pokusov.
♥ Tekvice môžete len tak nechať ležať na okne alebo na polici
v kuchyni. Keď sa jeseň bude blížiť ku koncu, môžete ešte z nich
niečo dobré uvariť.
♥ Ak by ste chceli niečím ozdobiť jedálenský stôl, alebo len
kuchynskú linku, použite suché zrná kukurice. Nasypte suché zrnká
do sklenenej nádoby na sviečku, postavte do nich sviečku a zapáľte.
Krásnu jeseň vám všetkým!

Vykúzlite vôňu jesene
♥ Na sporák dajte variť vodu, celú škoricu, kardamón, klinček
a užívajte si vôňu jesene vo vašom domove.
♥ Upečte jablkový koláč alebo tekvicový chlebíček, nielen že to doma
bude krásne voňať, ale ešte budete mať čo ponúknuť.
♥ Uvarte si červené víno, túto vôňu miluje každý, na zdravie!
♥ Vetvy ihličnanov rozmiestnite po celom dome. Môžete ich dať do
vázy alebo z nich urobiť vence a tie potom zavesiť.
♥ Šišky z lesa sa vám budú hodiť napríklad na vence na
dvere.
Mgr. Silvia Rajnohová

RELAX

pripravili K. Tvaruskó z 8.A a R. Havrilová

3. Vyčiarkni slová v osemsmerovke. Dozvieš sa názov skvelej jesennej hry.

1. Hádanky:
a)Kým má listy svieže, na vetvách mu sedia ježe.
Keď spadne jež na líčko, znesie hnedé vajíčko. Čo je to?
________________
b) Šťavnatá a sladká guľka si ku iným líčkam guľká.
Z lístia celý strapec kuká, odrthla ho čiasi ruka.
Hneď to každé dieťa pozná, lebo je to strapec ________________.
c) Funí klbko pichľavé po cestičke, po tráve.
Pichliačiky ostré sú, aj hruštičku odnesú. Kto je to?
_______________
d) Už jabĺčko sčervenelo, už je pusté pole.
Padá lístok za lístočkom, už sú stráne holé.
Čo je to za ročné ob dobie? ____________________

2. Do štvorčekov napíš začiatočné písmená obrázkov:

SÚŤAŽ: Vyhraj odmenu! Vyrieš úlohy. Napíš svoje meno a triedu –
kupón vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na prízemí)
do 30.novembra 2018. Držím palce.
JUNIOR č.1 – RELAX

1. Hádanky:

Meno: ____________________ trieda:______

a) ___________________

b) ____________________

c)____________________

d)_____________________

2. Tajnička: ____________________________________________________
Tajnička: ___________________

3. Osemsmerovka:______________________________________________

September v ŠKD
A je to tu…Ten dlho očakávaný deň, na ktorý sa všetci tešili.
Prváci ešte ráno ani len netušili, čo ich čaká. Ostatné deti sa len
sprisahanecky usmievali a v tichosti plánovali…. Všetkých prvákov čakala
veľmi dôležitá skúška. Tak ako všetci rytieri od dávnych čias bojovali o
česť a uznanie v súbojoch, tak sa aj naši prváci práve dnes mali popasovať s
úlohami, ktoré pre nich nachystali ostatní klubáci. A veruže to nebolo
jednoduché. Museli zvládnuť 5 ťažkých disciplín. Preverili si svoje znalosti
aj zdatnosti. Disciplíny boli tieto: hádanky, skok znožmo cez lanový rebrík,
hod loptičkou na cieľ, slalomový beh a kop do bránky. Všetky deti zvládli
Okrem našich malých prváčikov boli pasovaní aj naši nový

úlohy bravúrne.

spolužiaci, ktorí sa k nám pridali tento rok, a tiež nová pani vychovávateľka
Silvia.

„Pasujem ťa za rytiera školského klubového spolku.“
…Týmito slovami sa zavŕšil dnešný deň pre každého nováčika zo školského
klubu. A tiež pasovaním mečom, varechou a bublinkami z bublifuku .
Za odmenu obdržali svoj prvácky pas, ktorý im s láskou vyrobili ostatné deti
z ŠKD, a malý praktický darček.

Vitajte v školskom klube.
p. vychovávateľky ŠKD

3. Pohľadaj a vyčiarkni v osemsmerovke anglické slová:

Nielen pre angličtinárov
pripravili Mgr.A. B. Mareková, Mgr.R.Havrilová a Mgr.S.Rajnohová

-

1. Prečítaj si básničku a prelož do slovenčiny 1. slohu.
Short autumn poem...
Autumn leaves are everywhere
Foggy days and chilly mornings
Red, gold and brown.
They can´t believe themselves
They are falling down.
Park is empty, nobody there
Children coming to the park
Just squirrel is looking at them.
Look up and down.
But they are happy, they don´t care...

2. Vylúšti tajničku – vpíš slová po anglicky :
1.
2.
3.
4.
5.

SÚŤAŽ JUNIOR č.1 – Nielen pre angličtinárov

6.
7.
8.
9.
1. hrozno
6. oslava

2. tekvica
7. strom

Tajnička:____________

3. strašidlo
8. jeseň

___________

4. listy
9. úroda

5. šarkan

Ak chceš vyhrať sladkú odmenu, prelož 1. slohu básne, vylúšti tajničku,
vyškrtaj v osemsmerovke anglické výrazy , vystrihni ju spolu s vyplneným
kupónom a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na prízemí) do
30.novembra 2018.
MENO:_______________________ Trieda:__________
1. Preklad: ____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Tajnička: _______________ _________________

Najlepšie na záver – ULIEVAK

JAZYKOVÉ OKIENKO
AKO JE TO SPRÁVNE
Nesprávne:
Správne:

Hrať na flautu
Hrať na flaute

Nesprávne:
Správne:
Nesprávne:
Správne:

5 Euro, 100 Euro
5 Eur, 100 Eur

Nesprávne:

Správne:

Nesprávne:
Správne:

Idem pre teba
pre knihu
pre chlieb
Idem po teba
po knihu
po chlieb

Idem na plaváreň
Idem do plavárne

Nesprávne:
Správne:
Nesprávne:
Správne:

Hrať na gitaru
Hrať na gitare

chcieť po niekom niečo
chcieť od niekoho niečo

za desať minút sa vrátim
o desať minút sa vrátim

Spracovala: Mgr. Dana Polyáková

Veď aj ty to určite poznáš. Máš zlý deň, alebo si sa nové učivo nenaučil
a vtedy 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 I. polroku a to do 19. januára 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 polročnom
vysvedčení.

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