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ZÁKLADNÁ ŠKOLA TOMÁŠOV

Milí kamaráti!
V tomto čísle si trošku zaspomíname na vianočné chvíle, akadémiu a
akcie, ktoré postretli našu školu počas tohto uzimeného obdobia. Určite ste už
všetci veľmi nedočkaví a tešíte sa tak ako aj my na d’alšie krásne obdobie,
ktoré je čo nevidieť predo dvermi - jar. V tomto čísle nájdete vtipy zo školského prostredia, bájky, ktoré vytvorili naši štvrtáci, komiksy, zoznámite sa aj so
slovenským spisovateľom Danielom Hevierom a samozrejme sme nezabudli na
výhercov súťaže z prvého čísla nášho časopisu a na obľúbenú omaľovánku.
Druhému číslu Oscara venovali veľa času deti z tvorivého krúžku Nápadníček.
Ak ste zvedaví, čítajte spolu s nami o tom, čo vymysleli a s akými nápadmi
prišli.
Želáme vám úspešný štart v roku 2020.
Vaša redakcia
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V I A N O Č N Á

A K A D É M I A

Na našej škole sa 19. decembra 2019 v kultúrnom dome konala

Vianočná akadémia. Vystupovali v nej žiaci našej školy. Tak ako

každý rok ani tento nechýbali spevácke, recitačné a tanečné čísla. Naše deti nielen vyčarili úsmev na tvári, ale zároveň tak
spestrili vianočný čas.

Pripravila: Lara
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Štvrtáci píšu bájky
Opica a blcha
Opica sa začala vysmievať blche, aká je malá. Blcha jej na to
povedala: „No a čo, že som malá. Ale možno som rýchlejšia ako ty.“ Opica odpovedala: „To teda nie. Ja som určite rýchlejšia ako ty, lebo som
väčšia.“ Blcha navrhla súťaž. Opica súhlasila, lebo bola presvedčená, že
vyhrá. Dali si závod.
Opica si pomyslela, že blcha nemá šancu ju dobehnúť, tak si
urobila prestávku. Vyliezla na strom, zjedla 5 banánov a zaspala. Kým
opica spala, malá blška doskákala do cieľa.
Poučenie: Nepodceňuj druhých, môžeš na to doplaSť.
Stelka Lengyelová IV.A

Chameleón a mucha
Bola raz jedna mucha, ktorá zablúdila a dostala sa k chameleónovi. Mucha sa začala hneď vysmievať: „Ach, ty si hnusné stvorenie,
vyzeráš hrozne.” Chameleón sa pýta: „ Prečo, čo S na mne vadí? Ty nie si
o nič krajšia.“ Mucha hovorí: „Si nemotorný, pomalý a nevieš sa brániť.“
V tom spoza stromu vyskočil Sger. Chameleón sa zamaskoval, splynul
s prírodou. Mucha nesShla ujsť a Sger ju zabil svojou veľkou labou.
A bolo po muche.
Poučenie: Nehodnoť druhých podľa výzoru.
Timea Vargová IV.A

Chameleón a mucha
Prišla raz mucha k chameleónovi. „Stavím sa, že mám taký dlhý
jazyk ako ty.“ Chameleón: „ Tak si ho zmerajme.“ Chameleón zmeral
muche jazyk. Dĺžka pol mm. Chameleón hovorí: „ Teraz ty mne.“ Mucha
si sadla na chameleónov jazyk, zmeria ho a hovorí: „Ty máš 8 cm.“ Len
čo to dopovedala, chameleón vSahol jazyk a mucha skončila v chameleónových ústach.
Poučenie: Netreba sa vychvaľovať. Môžeš na to doplaSť.
Nelka Szabová, IV.A
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NONSENS
Poézia, v ktorej sú zdanlivo nezmyselné prvky, sa nazýva poézia nonsensu.
Tento výraz znamená nezmysel. V slovenskej poézii nájdeme nonsens v tvorbe
Štefana Moravčíka. Jeho básničku Starodávna povedačka dokončili žiaci
5.A.
Bezruký píše básne, píše ich naozaj krásne.
Nelka Lajstríková

Slepý skladá poličku a pritom hľadá stoličku.
Matúš Múčka

Ujo bezzubý, umýva si zuby.
Jakub Charvát

Beznohý beží maratón, je rýchlejší ako slon.
Viki Radová

Bezruký sa varechou zaháňa, všetky muchy z kuchyne vyháňa.
Lili Váleková

Bezhlavý hlavou krúti, ako beznohý rýchlo beží.
Michal Majtán

Bezruký kravu dojí a veľmi sa jej bojí.
Adelka Kálmánová
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Šťastie.
Každý človek
šťastie si želá. Dieťa i dospelý. Čo
symbolom šťastia
je? Kto nosí šťastie?
Kominár? Štvorlístok? Prasiatko? Či
“niečo” schováme v
darčekovej krabičke?
ŠŤASTIE NÁM NOSÍ TEN, KTO MÁ TAKÉ SRDIEČKO,
ČO VIE NAOZAJ ĽÚBIŤ.
Prajeme vám všetkým možnosť stretávať každý deň v
roku ľudí (dospelých i deti), ktorí budú ozdobení humorom, pozornosťou, milým úsmevom i voňajúcimi slovami.
Všetkým vám želáme splnenie novoročných vinšov a nič
inšie.
Vychovávateľky školského klubu detí

Dúha ako ja
Bol už večer a ja som ešte nespala, ale za to som si niečo kreslila. A
čo? Seba! A nie len seba, ale aj dúhu. A viete prečo? Lebo je krásna, je to môj naobľúbenejší jav na oblohe. No viete, na oblohe je
veľa javov ako napríklad: slnko, mesiac, hviezdy… ale dúhu, tú
mám najradšej.
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PRANOSTIKY
Viete, čo je pranostika? Poznáš aj ty nejakú?
Pranostika je súčasťou ľudovej slovesnosti a vznikli na základe pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia zovšeobecnili. Prináša vám niekoľko z nich.
Január
Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale
málo vína.
Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
Zelený január - biely marec.
Január studený, marec teplý.
Február
Vinohrad ak nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci.
Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.
Ak február muchy vymáni, marec ich podlávi.
Keď je suchý február, je mokrý august.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Marec
Na Gregora hory hučia, gazdovia ešte štyri týždne doma čučia.
Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje, peknú k Veľkej noci
chvíľu prorokuje.
Aké zvestovanie Božej Matky - také veľkonočné sviatky.

Pripravili: L. Rajcsányiová, N. Karkesová, 4.A
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Zima
Od severu vietor duje,
zima přišla, zrazu tu je.
Prešla sem-tam poľom v blate
a všetko je v bielom šate.
Slnko darmo zub si brúsi,
teraz predsa sneh byť musí.
Nakŕmime psíka, mačku,
užijeme sánkovačku.
Pripravila: Z. Kovaľová, 4.B

Balerínky

Nakreslili: Viki Pörsöková a Lea Prajková, 2.B
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SÚŤAŽ

Súťaž pre žiakov 1. a 3. ročníka
Úhadni túto hádanku, zapoj sa a vyhraj!

Nožičkami v snehu stojí,
slniečka sa trochu bojí.
Bielu hlávku nežne skláňa,
novú jar k nám privoláva.
Čo je to?
Napíš svoju správnu odpoveď a spolu so svojím menom, priezviskom a triedou vhoď do našej krabice s
názvom časopis Oskar, ktorú nájdeš na chodbe našej školy. Troch z Vás vyžrebujeme a odmeníme.

SÚŤAŽ
Pre žiakov 4. až 9. ročníka tu máme taktiež súťaž. Zapoj sa a otestuj svoje logické myslenie. Ponúkam vám zopár úloh, na ktorých si môžete vyskúšať, aké je tvoje logické myslenie. Máš ho? Alebo ho nemáš? Prelúskaj tieto hádanky a dozvieš sa!
Rozvíjanie logického myslenia
1.

Predstav si, že si pilot lietadla, ktoré letí z Košíc do Prahy s medzipristátím v Bratislave. Tam
vystúpilo desať cestujúcich a dvanásť ich pristúpilo. Vedel by si povedať, ako sa volá pilot toho
lietadla?

2.

Osobný vlak z Kraľovian do Nižnej prejde trať dlhú 46 kilometrov za jeden a pol hodiny.
Cesta naspäť mu trvá rovných 90 minút. Ako vysvetlíš tento rozdiel?

3.

Kréťan Danieles tvrdil, že každý Kréťan je klamár, že všetko, čo povie Kréťan, je klamstvo,
nepravda. Je tento jeho výrok pravdivý?

Správne odpovede môžeš hádzať do krabice, ktorú nájdeš na chodbe našej školy. Nezabudni k odpovediam napísať svoje meno, priezvisko a triedu, aby sme si ťa v prípade
výhry mohli nájsť. Zapoj sa a vyhraj! Troch z vás odmeníme. Súťaž končí 3. apríla 2020.
Výhercov odmeníme ešte pred Veľkou nocou.
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Vyhodnotenie súťaže z prvého čísla časopisu Oskar
V prvom čísle nášho časopisu sme si pre vás pripravili súťaž pre 1. - 3. ročník.
Otázka znela: “Aký nápis nájdeme na každom policajnom aute?” Správna odpoveď: Pomáhať a chrániť. A toto sú výhercovia, ktorí boli aj odmenení:
Lili Lukácsová 2.B, Lucas Igenyes 3.B, Hanka Sládkayová 2.A

Pre 4. - 9. ročník sme si pripravili tri hádanky a zisťovali sme, či sú dobrí v logickom myslení. Správne odpovede k hádankám: 1. Rebrík bol i po prílive ponorený dva metre; so zdvihnutím hladiny zdvihla sa i loď. 2. Zápalku. 3. Jednu
hodinu. Výhercovia, ktorí boli aj odmenení:
Laura Rajcsányiová 4.A, Patrik Bertók 4.B, Nelka Szabová 4.A

Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov!
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Ľudoví Štúr

*1815 - †1856
Narodil sa 29. októbra 1815 v Uhrovci a zomrel 12.
januára 1856 v Modre. Vo svojom krátkom živote
stihol urobiť veľa. Kodifikáciou slovenčiny Štúr naštartoval prudký vývin slovenského jazyka a slovenskej národnej kultúry. Kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, estetik,
pedagóg, básnik a
publicista, jedna z
ústredných osobností slovenského
kultúrno- politického života polovice
19. storočia

Ľudoví Štúr
očami Hanky
Pačindovej
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Môj obľúbený spisovateľ

Daniel Hevier
Ahojte spolužiaci,
rád by som vás zoznámil s týmto spisovateľom, ktorý je zároveň môj naobľúbenejší a určite ste sa s ním už všetci stretli. Deti aj dospelí zbožňujú jeho tvorbu.
Daniel Hevier sa narodil 6. decembra 1955 v Bratislave, ale celé svoje detstvo
prežil v Prievidzi, kde vyštudoval gymnázium. Po skončení gymnázia sa
vydáva na Univerzitu Komenského do Bratislavy, kde vyštuduje estetiku a
slovenský jazyk. Už počas štúdia pracuje ako redaktor v Slovenskom rozhlase a neskôr ako spisovateľ na “voľnej” nohe. Od roku 1991 si vedie vlastné
vydavateľstvo HEVI. Vydáva množstvo kníh - poéziu, prózu, básne pre deti. Píše
rozprávky pre deti i dospelých, skladá piesne. Určite poznáte pieseň Svet lásku má,
ktorú naspieval Karel Gott spolu s Paľom Haberom a Petrom Dvorským. S manželkou Maruškou má 3 deti, býva v Petržalke, má psíka Konora a stále vedie kurzy
tvorivého písania na školách.
Napísal to pre vás a nakreslil Daniel, ale nie Hevier :-)
Daniel Baľovčík, 4.B
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Opýtali sme sa za vás…
Naši žiaci Tomáš, Matúš a Patrik neváhali a opýtali sa p. uč. Martinky Tkáčikovej, aký má názor
na

tetovanie. Ste zvedaví?

Žiaci: Aký máte názor na tetovanie?
p. uč. Martinka: No napríklad mne sa tetovanie páči, ake keď ho má niekto také pekné, decentné, nie veľmi veľké, ale ani nie farebné.
Žiaci: Chceli by ste nejaké?
p. uč. Martinka: Ja by som chcela, ale bohužiaľ ho nemôžem mať.
Žiaci: Ak by ste ho však chceli a mohli mať?
p. uč. Martinka: Chcela by som niečo maličké, niekde, kde to nie je vidno, napríklad
na chrbát alebo na nohu. Určite nie však na tvár, tetovanie na tvári sa mi vôbec
nepáči.
Rozhovor pripravili T. Livinský, Matúš Chrzan a Patrik Bertók

VTIPY ZO ŠKOLKEJ LAVICE
Dominik príde do školy neskoro. Pani učiteľka sa ho pýta, kde tak dlho bol“Čakal
som na priechode” “A prečo?” Dominik - “Mama povedala, že môžem prejsť cez cestu
až keď prejde auto a pol hodinu žiadne auto neprešlo.”
Aký je rozdiel medzi školou a väzením? Vo väzení vieš, za čo sedíš.
Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku? Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári.
Viete, čo znamená skratka ZRPŠ? - Zajtra ráno podpálime školu.
Malý prváčik hovorí: “A do školy ma už viacej neposielajte!” Mama - “Prečo, Janko?”
- “Neviem ani čítať, ani písať a neviem prečo mi ešte zakazujú aj hovoriť.”
Vtipy od Mišky a Meli z 3.B a Matiaska z 2.B
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Na hodinách vlastivedy - komiksy štvrtej bé triedy
Poznáte povesť o studni? O studni lásky… a dokonca trenčianskej studni lásky? Tak žiaci 4.
bé sa vám to pokúsia približiťsvojimi komiksami.

Studňa lásky
K obdobiu panstva rodu Zápoľských na
Trenčianskom hrade sa viaže jedna z najstarších, ale i najkrajších slovenských povestí o Omarovi, Fatime a Studni lásky. Rozpráva
o láske tureckého pašu Omara ku krásnej Fatime, zajatkyni Štefana Zápoľského na Trenčian-

skom hrade. Za jej slobodu sľúbil Omar vykopať na hrade studňu, aby sa stal skutočne nedobytným. So svojimi 300 druhmi sa vraj po tri roky snažil z tvrdej skaly vykopať vzácnu vodu. To
sa mu za cenu smrti takmer všetkých druhov i podarilo. So slovami „Zápoľský, vodu máš, ale
srdce nie“ si Fatimu odviedol domov. Pri odchode sa vraj Fatimin závoj zachytil o krovie na
zákrute cesty na hrad. Hostinec, ktorý vznikol na tomto mieste asi v 16. storočí niesol preto
meno Závoj a dnes sa volá Fatima.
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Zodpovednosť za príspevky a grafickú úpravu:
Mgr. Henrieta Chrzanová
Zodpovednosť za jazykovú úpravu:
Mgr. Alena Kyselicová
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