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Mikuláš 

To, či Mikuláš medzi 

nás príde nebolo isté,  

pretože mal veľmi náročnú 

cestu. Neprišiel sám. 

Spoločnosť mu robili dvaja 

čerti a jeden anjelik. 

Nakoniec sa mu to podarilo 

a prišiel sa pozrieť aj k nám 

do školy. Niektorí z nás sa možno polepšili, iní 

možno ešte hľadajú svoje lepšie ja, ale nakoniec 

vyzeral Mikuláš celkom spokojný.  V každej triede 

si vypočul nejakú peknú pesničku, básničku.  

Za milé slovo obdaroval každého odvážneho 

čím iným ako niečím sladkým. Aj tento rok mu 

ďakujem, že medzi nás prišiel a tešíme sa na neho 

aj opäť o rok. 

 

Prišiel nepoznaný 
V stredu, 16. decembra  2015, 

zavládla u nás na škole pomaly ale isto 

vianočná atmosféra v podaní výchovno- 

vzdelávacieho programu Prišiel nepoznaný. 

Prišli medzi nás opäť škôlkari.  
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Súťažili sme, spolu sme sa aj zahrali 

a naučili sme sa peknú vianočnú pesničku.  

ĎAKUJEME 
 

 

Cesta obcou 

 Hodiny regionálnej výchovy v 5. a 

6.ročníku sa zmenili na staveniská 

a architektúru. Pracovali sme v skupinkách 

"stavali sme" Cestu obcou, v ktorej bývame.  

Postavili sme Staré Hory, Harmanec. 

S radosťou a fantáziou sme budovali svoje 

domy, bytovky, kostoly, obecné úrady, školy, vytvárali okolitú prírodu.  

Hodiny boli veselé a plné 

nápadov a chýbať nesmela ani 

spolupráca. 
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Vianočné besiedky 

Obdobie adventu sme si v škole 

spríjemnili triednymi besiedkami. Vyzdobili sme 

si triedy, nechýbali nám vianočné stromčeky, 

priniesli sme koláčiky a iné vianočné dobroty. 

Milou pozornosťou boli malé darčeky pre 

spolužiakov a aj pre pani učiteľky.  

Zaželali  sme 

si šťastné a veselé Vianoce a s radosťou 

sme sa rozbehli na   prázdniny. 

 

 

 

 

 

 Vianočná besiedka 

 17. decembra 2015 sme vianočnú náladu pripravili aj pre 

našich rodičov a kamarátov. V škole prebiehala Vianočná besiedka 
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spojená s Vianočným občerstvením, kultúrnym programom 

a vianočným bazárom. 

Sériu scénok si pripravili žiaci 

z II. stupňa, pod vedením pani 

učiteliek z II. stupňa. Dozvedeli 

sme sa, ako prebiehajú Vianoce 

v rôznych krajinách, videli sme aj 

Sagana a iné vtipné reklamy. 

 

 

  

 

 

Divadielko o Anjelikoch si pre nás 

pripravili naši najmenší spolužiaci pod 

vedením pani učiteľky Kurjatkovej. 

 

 

Roľničky, roľničky sú nám 

všetkým známe. Tanečnú 

choreografiu si pre nás 

pripravili žiaci 3. a 4. ročníka 

pod vedením pani učiteľky 

Kopšovej. 

 

Záver programu sa niesol v podaní asi 

najznámejšej vianočnej pesničky, 

Tichá noc. Po programe nasledoval 

VIANOČNÝ BAZÁR. 
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Vyhodnotenie CO 

1.12.2015 sa niektorí z našich 

spolužiakov zúčastnili vyhodnotenia 

súťaží CO spolu aj s pánom 

riaditeľom. Čakala ich aj prehliadka 

áut hasičov, sanitiek. 

 

 

 

Zúčastnili sa: 

Nikola Archlebová, Adam Bulla, Sára 

Gelatková, Andrea Lacková, Richard 

Džubák, Patrik Klibáni, Maroš Čunderlík 
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Vlastná tvorba  

           Skratky 

Na hodine SJL učíme sa atď.,  

učíme sa napr. Básne, verše, piesne,  

p. uč. na to hneď úloha str.9, 

domov prídem zo ZŠ, 

sadnem na zadok atď. 

                                                                   Prechádzka 

učiť sa musím ešte CHE a FYZ,                   Rozhodol sa chlapec, 

no stratila som dôležitý spis.                       ísť na veľký kopec. 

FYZ to je samá s a hod.,                              Nestihol tam zájsť, 

Kamarátka prišla vhod.                                zastihol ho dážď. 

                                                                   Bol tam veľký strom, 

GEO to je TANAP samý,                              veľa listov v ňom. 

Učiť sa musíme už aj sami.                          Pokazil mu deň, 

ZŠ spolu zvládneme,                                    veľký mrak ako peň. 

Veď na SŠ pôjdeme.                                                        Bianka T. 

                       Sophia G 
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Novoročná sánkovačka 

V novom roku sme športové hry využili na 

pravé zimné vyžitie. Potešili sme sa snehovej 

nádielke, ktorá nás čakala, a preto sme sa 

naobliekaní a s klzákmi vybrali von do prírody.  

Okrem klzákovania sme sa guľovali, pokus 

bol o stavanie snehuliaka, robili sme anjelov do 

snehu, smiali sme sa...  a do školy sme sa vracali 

s červenými lícami a úsmevmi na tvárach.  
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Hviezdoslavov Kubín 

Aj tento školský rok sa 

na našej škole uskutočnila 

súťaž v prednese poézie 

a prózy Hviezdoslavov Kubín. 

Súťaž prebehla 17.2.2016.  

Z prvého stupňa sa 

zúčastnilo 9 žiakov a z druhého 

stupňa 8 žiakov. 

                       I. stupeň 

        1. miesto - Zuzka Rovná, 3. roč. 

               2. miesto – Karinka Zraková a Paťko Bulla, 3. roč. 

                            3. miesto – Monika Peregrínová, 3. roč. 

 

II. stupeň  

1. miesto – Adriána Kúdelková, 9.roč. 

            2. miesto – Simona Sochová, 6. roč. 

                      3. miesto – Maroš Čunderlík – 7. roč. 

 

 

 

 

 

 

GRATULUJEME  
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Lyžiarsky výcvik 

7. a 8. ročník sa zúčastnil 

v dňoch od 8.2-12.2.2016 

lyžiarskeho kurzu. Lyžiarsky 

výcvik trval týždeň. V stredu bol 

relaxačný deň. Boli sme v bazéne. 

Vybláznili sme sa poriadne. 

Každý deň sme mali vynikajúcu stravu. Obedy nám zabezpečila 

pani Monika Maruškinová 

v Kolibe Goral na Donovaloch.  

Postupne sme sa všetci 

naučili lyžovať. Niektorí z nás 

brázdili pripravené trate hneď 

od začiatku, iní sa trošku trápili 

s pádmi, otočkami, ale zvládli 

sme 

to. Našim učiteľom bola pani učiteľka 

Viera Kopšová.  

Bol to neuveriteľný zážitok. Chceli 

by sme ísť ešte raz. 
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V ďalšom čísle: Karneval, Veľkonočné tvorivé dielne, Marec- 

mesiac knihy, Thurzov dom a Poštové múzeum, 1. apríl, 

KLOKAN... 

 

 
 

Pripomienky a návrhy na ďalšie číslo zhromažďujte u pani učiteľky 

Buranovskej alebo u niekoho z redakčnej rady. 
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