Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou
Školský rok 2010 /2011 číslo 1
Úvodník
Opäť je tu váš časopis, no tentoraz v novom šate. Prichádza k vám Malá priateľka,
ktorú zostavili vaši spoluţiaci z niţších ročníkov. Všetci na tvorbe tohto časopisu
pracovali s nadšením a veria, ţe sa vám toto nové číslo bude páčiť.
Kaţdý mesiac vám donesieme niečo nové: rozhovory, návštevu kniţnice, historické
okienko, aktivity školy, obľúbené ţiakoviny, kríţovky a iné zaujímavosti.
Nakoniec sme nezabudli ani na obľúbenú ospravedlnenku.
Prajeme vám príjemné čítanie.
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Naše úspechy
Počas šiestich mesiacov školského roka 2010 / 2011 naši ţiaci dosiahli tieto
úspechy :
-

-

-

Starší ţiaci získali 2 miesto vo futbalovom turnaji „O putovný pohár L.Takácsa“.
V obvodovom kole v stolnom tenise naši ţiaci získali 2. miesto. Na turnaji nás
reprezentovali : T. Berezňanin, J. Kaščák, F. Szabó a R. Zádori.
V medzinárodnom priateľskom volejbalovom turnaji v Sátoraljaújhely sme odohrali
2 prípravné zápasy s výsledkom 2:1 a 2:1. Najlepším hráčom nášho druţstva bol
N. Gašparík.
V novembri naši chlapci odohrali prípravné zápasy vo volejbale s druţstvom ZŠ
V. Kapušany , kde naši chlapci vyhrali obidva zápasy. Najlepšími hráčmi boli ţiaci
P. Šebák, J. Kaščák, R. Pankulics.
Zorganizovali sme pre ţiakov 5.-7.roč. Mikulášsky nohejbalový turnaj.
Vo Vianočnom volejbalovom turnaji škôl sa naši ţiaci umiestnili na 1. mieste
pred SOŠ K. Chlmec a ZŠ Streda nad Bodrogom.
Zorganizovali sme Vianočný futbalový turnaj medzi ročníkmi 2.-5.
V obvodovom kole vo volejbale dievčat v Strede nad Bodrogom obsadili naše
ţiačky 2. miesto. K najlepším hráčkam patrili : S. Babiaková, B. Hangyáková a N.
Gabódová.
Chlapci obsadili v obvodovom kole vo volejbale v Kráľovskom Chlmci pekné
2. miesto.
V športových súťaţiach nás naši ţiaci reprezentujú pod vedením
p. Mgr. Z. Bacskaiho a p. Z. Nagyovej.
3. miesto naši ţiaci získali aj v okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku
a literatúre pod vedením p. Mgr. K. Udvardyovej.
V Olympiáde anglického jazyka ţiak N. Gašparik obsadil 2. miesto.
Vo výtvarnej súťaţi „ Vták z komína „ získala ocenenie ţiačka S. Szatmáriová.
V matematickej olympiáde ţiak N. Gašparik získal 2. miesto a ţiak Kyjovský
1. postupové miesto.
Títo ţiaci získali taktieţ víťazstvo v Dejepisnej olympiáde, a to ţiak Gašparík
1. miesto a ţiak Kyjovský 2. miesto.
G R A T U L U J E M E ! Ďakujeme nielen ţiakom, ale aj učiteľom, ktorí
venovali svoj čas príprave týchto ţiakov a podieľajú sa na ich úspechu, ako
aj na úspechu našej školy.

2

Čo sa na našej škole udialo

Cirkus Jacko
Opäť po roku nás navštívil „Cirkus
Jacko“. Všetci sme sa tešili na to,
aké kúsky nám tento rok predvedú.
Nesklamali
nás.
Videli
sme
ţonglérov, fakíra, hadiu ţenu, ale asi
najviac nás pobavili klauni, ktorí
predvádzali neuveriteľné veci. Všetci
sme sa výborne zabávali a veríme,
ţe sa k nám o rok znovu vrátia..

Mikuláš
V decembri nás navštívil Mikuláš.
Veľmi sme sa na naňho tešili
a čakali, či tento rok dostaneme
sladkosti alebo uhlie. Menší ţiaci
čakali na Mikuláša v školskej jedálni,
kde mu kaţdá trieda niečo
zaspievala,
zatancovala
a zarecitovala. Všetci sme dostali
sladké balíčky. K väčším ţiakom šiel
Mikuláš priamo do tried, aby sa
presvedčil, či sa naozaj dobre učia
a slušne správajú. Mikuláš bol tohto
roku s nami veľmi spokojný. My sme
mu sľúbili, ţe aj naďalej budeme
dobrí, budeme sa dobre učiť
a poslúchať, aby sme si o rok opäť
zaslúţili sladké darčeky.
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Pasovanie prvákov
Deň, na ktorý naši prváci čakali,
konečne nastal. Kráľ a kráľovná
školy vyhlásili, ţe naši malí
spoluţiaci budú pasovaní do cechu
ţiackeho. Samozrejme, ţe si to
museli zaslúţiť a predviesť, čo sa
za ten krátky čas naučili. Po krátkom
programe im starší spoluţiaci
pripravili súťaţe, kde si zmerali sily
nielen ţiačikovia, ale aj ich pani
učiteľky. Zvládli to na jednotku, a tak
ich
pani
riaditeľka
pasovala
dreveným pravítkom za ţiakov našej
školy.

Zápis do 1. ročníka
Pamätáte sa ešte, aké to bolo,
keď ste sa s rodičmi prišli zapísať
do 1. ročníka? Tešili ste sa na školu,
chceli ste hneď ukázať, čo viete. Aj
tento rok budúci prváčikovia stáli
na chodbe našej školy v očakávaní,
aké to bude. Privítala ich pani
riaditeľka s pani zástupkyňou.
Potom im naši prváci predviedli, čo
sa za tých pár mesiacov naučili.
A neboli to len básničky a pesničky
v slovenčine. Pochválili sa aj tým, čo
sa všetko naučili aj v anglickom
jazyku.
Kým rodičia zapisovali svoje deti
do školy, škôlkari dokazovali svoju
šikovnosť v triede, kde plnili prvé
úlohy, ktoré im dali pani učiteľky.
Zvládli ich veľmi dobre. Domov
odchádzali s darčekmi, ktoré im
pripravili ţiaci našej školy.
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autor kríţovky : Štefánia Bálintová

autorka kríţovky : Štefánia Bálintová

•

•

ŢIAKOVINY

•

Čo všetko si museli vypočuť citlivé uši vašich učiteľov. Čítajte !

•

Ţiačka 2. ročníka o návšteve kaštieľa v Betliari :
-...a ešte som tam videla veľkú konskú hlavu od slona –

•

Kde ste boli počas jesenných prázdnin ?
„Cez prázdniny sme šli zapáliť sviečky na druţičky / dušičky /.“

•

Počas cesty domov si ţiaci mali všímať, aké dopravné značky uvidia :
„ Nemohla som sa pripraviť na hodinu, lebo cestou domov som nestretla ţiadnu dopravnú značku „

•

Na hodine telesnej výchovy :
„ Pani učiteľka, ospravedlňte ma, zabudla som si na telesnú výchovu doniesť príbor.“

•

„ Jánošík mal frajerku Aničku. Jeho obesili a ona ostala tehotná. „

•

„ Keď som začala písať, tento riadok som nevidela. Vtedy tam ešte nebol.“

•

Niečo z prírodovedy :
Hus má malé húsenice.
Kôň, konica a koniatko.
Hus má telo pokryté perinou.
Mačka má chvost. Skočí na strom, kýve chvostom a zato nemôţe spadnúť.
„Samica capa sa volá ovca.“ „ Prečo ?“ „ Lebo ste povedali, ţe je to na štyri písmená.“

•

Ţiačka stojí pred dverami triedy. „Čo tu robíš? „ „Ja som sa tu zabudla.“„
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Pozrite, čo dokáţeme...
JESEŇ
Koncom októbra ţiaci na II. stupni našej
školy usporiadali hallowenskú párty, kde si
zasúťaţili, ale i poriadne zatancovali.
Vyvrcholením jesene však bola súťaţ
„ Pozor deti, šarkan letí“, kde ţiaci
jednotlivých tried predviedli svoju zručnosť
v príprave jesennej výzdoby. Nechýbali
tekvice, strašiaci, suché lístie, rôzne plody a
to všetko pekne naaranţované. No zvíťaziť
nemohli všetci, aj keď všetci vytvorili veľmi
pekné jesenné kútiky.
Výsledky : 1. miesto : II. B a VII.B tr.
2. miesto : IV.B a IX.A tr.
3. miesto : I.A a VIII.A tr.
L. Šimová IV.B.trieda

December mal byť plný snehu, snehuliakov,
guľovačiek,
šmýkania
po
ľade.
A samozrejme sme sa tešili na súťaţ
„ O najkrajšieho snehuliaka“. Ale
snehuliaci bez snehu? Aj s tým si naši ţiaci
poradili. Veď snehuliaci sa dajú postaviť
z čohokoľvek. A tak naši snehuliaci boli
z papiera, kartónu, vaty a jeden dokonca
z plastových fliaš. Výber víťazov bol naozaj
veľmi ťaţký. Nakoniec porota rozhodla
takto:
1. miesto : II.B a VIII.A tr.
2. miesto : II.A a VI.B tr.
3. miesto : IV.B a V.B tr.
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Kultúra
Obor Albert a jeho
dobrodruţstvá
Výchovný koncert Obor Albert
a jeho dobrodruţstvá zaviedol
našich malých ţiakov do prostredia
cirkusu, kde trošku hlúpy a ťarbavý
obor chcel predvádzať cirkusové
čísla. Deti sa na kúskoch obra bavili
a predstavenie sa im veľmi páčilo.
Pre starších ţiakov bolo pripravené
predstavenie Príbeh Benjamína...

Vianočný koncert
V decembri sa nám prišla
predstaviť
skupina
DANUBIUS
z Bratislavy
s krásnymi
vianočnými piesňami.
Aj keď sa
predstavenie
trochu oneskorilo,
mohli si naši ţiaci vypočuť najkrajšie
vianočné koledy a poučiť sa čo to
o histórii. Koncert bol nielen pekný,
ale aj poučný . Veríme, ţe skupina
DANUBIUS si k nám ešte cestu
nájde a my sa budeme môcť potešiť
ich piesňami.

7

Na záver ......
OSPRAVEDLNENKA
Platí len raz a u jedného učiteľa pri ústnej odpovedi. Nesmie sa kopírovať!

1. Mgr. S. Bacskaiová
3. Mgr. Cs. Pitócka
5. PaedDr. V. Csanaková
7. PaedDr. E. Šipošová
9. Mgr. J. Balický
11. Mgr J. Petőová
13. Mgr. A. Csanak
15. PaedDr. M. Popovičová
17. Mgr. M Hajdóková
19. Mgr. Tibor Dulik
21. M Szováková

2. Mgr. A. Kosztyuová
4.PaedDr. Ľ Pavliková
6. Mgr. I. Hamiová
8. Mgr. A. Bajová
10. Mgr. K Udvardyová
12. Mgr. Z. Bacskai
14. Mgr. I. Bauer
16. Z. Nagyová
18. Mgr. G. Takáčová
20.S. Duliková
22. Mgr. M. Gazdagová

•

Ďalšie číslo nášho časopisu vyjde čoskoro. Ak máte zaujímavé
príspevky, s ktorými by ste sa chceli podeliť, neváhajte a prispejte
do nášho časopisu.

•

Tešia sa na vás . L Šimová, S. Macková, B. Miţák, V. Vargová.
K Benčík. P. Muszka a ostatní členovia našej redakcie.
Pomohli nám p. učiteľky PaedDr. Pavliková, Mgr. Bajová a pani
zástupkyňa riad. Mgr Kosztyuová. Ďakujeme

•
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