Zvoní...
S prvým zvonením sa zmenil život 61 prváčikom, ktorí po prvý krát prekročili brány naozajstnej
školy. Väčšina detí vysmiata očakávala svoju pani učiteľku, niektorí s obavou v očiach držiac sa rodičov,
kráčali do svojej triedy. Všetci ale s predsavzatím, že spoznajú nových kamarátov a zažijú úspech pri lúskaní
prvých písmen a číslic. Starší žiaci sa zvítali so spolužiakmi a veselo, či s nostalgiou spomínali na prežité
letné prázdniny.
Všetkým, žiakom aj pedagógom,
začalo obdobie usilovnej práce. Držme si
palce, aby sme v júni mohli spokojne
povedať, to bol úspešný rok.

Prváci medzi nami
Každoročne prejdú školskou bránou noví prváci, z ktorých takmer všetci sa stanú klubkáči. Tento
školský rok ich privítali všetky deti výchovných oddelení 25. septembra. Pani vychovávateľka Evka
predčítavala sľub, ktorý prváci opakovali a tak sa stali členmi našej veľkej rodiny. Každý prvák získal
Certifikát klubkáča a omaľovánku. Druháci, tretiaci a štvrtáci vytvorili so všetkými prvákmi kruh priateľstva
a spoločne si zaspievali pieseň „Keď si šťastný“. Prváci boli nadšení a šťastní, že majú veľa nových
kamarátov, ktorí im radi pomôžu. My ostatní im budeme držať palce, aby zdolali všetky prekážky a vždy sa
medzi nami cítili dobre.

Rozšantená jeseň v MŠ na Starej Tehelni
V októbri sme sa vybrali na návštevu do EKO domčeka v MŠ na Starej Tehelni, kde na nás čakala
výstavka jesenných prác detí a ich rodičov.

,,Jeseň listy maľuje a do zlata sfarbuje...“
Jeseň je najfarebnejšia zo všetkých ročných období, preto aj deti
v ŠKD popustili uzdu fantázie, prejavili svoju tvorivosť a vykúzlili
pekné jesenné dekorácie.
ŠKD

Svetový deň zvierat
V októbri sme si na prvom stupni pripomenuli Svetový deň zvierat. Pri tejto príležitosti si mohli žiaci
priniesť do školy svojich domácich miláčikov. A priniesli ich neúrekom. V niektorých triedach pribudli noví
„žiaci“, ktorí nesedeli v laviciach, ale boli v klietkach, škatuliach, aby nevyrušovali počas vyučovania. Boli
to psy, zajace, mačky, morské prasiatka, škrečky, korytnačky, rybky a iné zvieratká. O každom zvieratku
nám malý majiteľ porozprával ako sa volá, aké má zvyky, ako sa o neho stará, čím ho chová, čo veselé s nim
zažil. Videli sme, že žiaci sa o zvieratká s láskou starajú a vedia o nich veľa rozprávať. Tí, ktorí si nemohli
doniesť živé zvieratko, priniesli si svoje najobľúbenejšie plyšové.
Pestrosť pekných zážitkov smerovala k záverečnému poznaniu vážiť si všetko vôkol nás, zvieratá
i okolitú prírodu.
AH

Šarkaniáda
Aby sme privítali jeseň ako sa patrí, opäť sme všetci žiaci prvého stupňa vyšli na kopec Urpín
súťažiť s vetrom o preteky. Rozutekali sme sa dolu kopcom a za sebou sme na šnúrkach ťahali nádherných
šarkanov rôznych druhov. Najväčší zážitok mali určite naši noví kamaráti – prváci, ktorí boli na tomto
skvelom podujatí po prvý krát. Počasie bolo nádherné, my sme si skvelo zašportovali a nadýchali sa
čerstvého vzduchu. Tešíme sa na „Šarkaniádu“ opäť o rok.
JK

Zber papiera
Tak, ako každý rok v mesiaci október prebiehal na našej škole zber papiera. Opäť sa zapojila väčšina
žiakov, ale boli aj takí, ktorí papier nepriniesli. Poniektorí sa otočili aj viackrát a pri ich menách pani
učiteľky zapisovali neuveriteľné čísla.
Najlepšie kolektívy:
Trieda

Najlepší jednotlivci:

Počet kilogramov

IV.C

2517,5 kg

VIII.A

1278,0 kg

IV.B

1096,2 kg

VIII.C

1046,5 kg

III.A

991,0 kg

VII.A

969,5 kg

III.C

884,5 kg

II.A

802,0 kg

IV.A

796,7 kg

V.D

788,5 kg

IV.C
VIII.A
VII.A
IV.C
IV.C
VIII.C
VI.D
IV.A
II.A
III.C

Babčanová, Karolína
Kvasna, Tadeáš Adrián
Tomčík, Jakub
Šalamúnová, Lucia
Krnáč, Martin
Bullová, Patrícia
Kováčová, Nina
Murín, Sebastián
Hogh, Sebastián
Valent, Dominik

1000 kg
895 kg
358 kg
324 kg
282 kg
235 kg
230 kg
227 kg
210 kg
208 kg

Najúspešnejší žiaci ako aj najlepšie kolektívy dostali odmenu. Všetkých, ktorí sa do zberu zapojili,
hrial dobrý pocit, že touto akciou sa nám podarilo nazbierať 20 478,62 kg papiera a zachrániť takmer 164
zdravých stromov.
Teší nás, že každým rokom pribúdajú žiaci, ktorým nie je ľahostajný osud našej prírody.
Žiaci I. stupňa

Z truhličky starej mamy
V mesiaci október sme pri príležitosti sviatku
starých rodičov mali v škole výstavku pod názvom
„Z truhličky starej mamy“.
Žiaci doniesli do školy rôzne vzácne
predmety po svojich starých aj prastarých rodičoch,
ktoré v minulosti používali v domácnostiach, ako
napríklad mlynček na kávu, staré bábiky, váhy,
vyšívané obrazy, pokladničku v tvare domčeka.
Predmety žiakov veľmi zaujali.
Dnes sa už s nimi bežne nestretávame. Mňa
zaujal veľký drevený lopár, na sádzanie chleba do
pece, nakoľko som ho ešte nikdy nevidela. Aj my
máme doma zopár takýchto predmetov, ktoré nám
pripomínajú, ako sa žilo niekedy. Majú pre nás
veľkú hodnotu a sú peknými dekoratívnymi prvkami
v domácnosti.
Je dôležité, aby sme na svojich predkov nezabudli a pripomenuli si ich aj takouto výstavou.
Livka Pagáčová 3.B

Deň zdravej výživy, Deň jablka
Tretí októbrový týždeň sme nazvali ,,Týždeň
zdravej výživy“. Prečo? V tomto týždni totiž boli dva
významné dni – Deň zdravej výživy a Deň jablka.
Zdravá a vyvážená strava by mala byť samozrejmosťou
nielen v tento jeden deň, ale po celý náš život. Nie
nadarmo sa hovorí: Nežijeme preto, aby sme jedli, ale
jeme preto, aby sme žili.
Jablko patrí medzi ovocie, ktoré je u nás
najrozšírenejšie. Asi každý z nás má rád toto šťavnaté
ovocie, plné vitamínov a zdraviu prospešných látok.
V triedach sme si vytvorili výstavku z prinesených
jabĺčok a hľadali sme NAJJABLKO - najväčšie jablko, najmenšie jablko, najzaujímavejšie jablko.
V niektorých triedach sme si cez prestávky pochutnávali na prinesených zdravých jedlách a ovocí.
Starší žiaci si dokonca sami pripravili ovocný šalát. Zistili sme, že zdravo žiť a jesť vôbec nie je zložité,
ale naopak jednoduché a aj zábavné.
PŠ

Október - mesiac úcty k starším
V októbri sme vo viacerých triedach srdečne privítali starých rodičov a rodičov našich detí.
Programom a príjemným vystupovaním v roli hostiteľov sme vzdali úctu, rešpekt a nekonečnú lásku svojim
najbližším.

„Zub času sa podpísal na Vašich vráskach, či sivých vlasoch. No nepodpísal sa na vnútornej
kráse, dobrote a obetavosti s akou sa o nás staráte. Máme Vás veľmi radi a Vážime si Vás. Ste
súčasťou našej školskej rodiny a tešíme sa z každej Vašej návštevy. Náš program bol len odrobinkou
nekonečnej vďaky.“ - tá sálala z detských úprimných očí.
Prajeme Vám milí starí rodičia, aby ste v zdraví ešte dlho medzi nami boli, lásku rozdávali,
múdrosťou či dobrou náladou nás obohacovali. Nesmierne si vážime čo pre nás robíte, akou ste nám oporou
v každodennom živote. Budeme sa tešiť, keď k nám do školy opäť zavítate.
Žiaci z II. A

Čajíček so starými rodičmi
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok“.
Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším. Je to mesiac, kedy vyjadrujeme úctu za to, čo pre
nás urobili. Preto do oddelení ŠKD boli pozvaní starí rodičia, ktorým sa chceli pani vychovávateľky a deti
poďakovať za ich lásku, vrúcne slová, za múdrosti, ktoré odovzdávajú ďalej. Deti sa im poďakovali formou
piesni, básni, hrou na flautách, scénok, vyrobeného darčeka. Každé vystúpenie malo svoje osobitné čaro,
deti sa naň zodpovedne pripravovali. Po predstavení deti pohostili starých rodičov pripraveným čajom
a čakali na rozprávku, ktorú im prečíta niektorý zo starých rodičov. Starí rodičia odchádzali domov
s úsmevom a plní zážitkov z príjemného popoludnia.
MR

Deň polície
V septembri nás Policajný zbor SR opäť milo prekvapil. V tento deň pripravili v areáli pod
Pamätníkom SNP bohatý program. Klubkáči 5. oddelenia mali možnosť vyskúšať si rôzne pomôcky, ktoré
pri práci používajú príslušníci PZ: putá, vysielačky, ochranné prilby, neprestrelné vesty, majáky, obušky.
Najviac ich zaujali policajné kone, motorky a autá, ktoré sa používajú pri policajných zásahoch. Deťom sa
páčil aj reálny policajný zásah s obrnenými vozidlami, streľbou zo samopalov a preletom policajného
vrtuľníka, ktorý pred divákmi zahrali televízni Profesionáli spolu s príslušníkmi PZ SR. Nezabudnuteľným
zážitkom určite bude policajtka Scarlet a mafiánec z Mafstory, ktorí sa s klubkáčmi aj odfotili.
VA

Vrtuľník
V jeden pekný, slnečný, októbrový deň sa celá naša trieda vybrala na exkurziu. Cieľom našej
exkurzie bola návšteva stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby pri Rooseveltovej nemocnici.
Výlet to bol naozaj zaujímavý a aj napínavý. Len čo sme prišli, na parkovisko pristával vrtuľník leteckej
záchrany a my sme na vlastné oči videli záchranu malého bábätka, ktoré ležalo v inkubátore. Hneď ako ho
odviezli do nemocnice, ujovia záchranári sa začali venovať aj nám. Porozprávali nám o svojej práci,
poukazovali nám motory, páky, vysielačky, nosidlá pre chorých ľudí. Vyskúšali sme si aj záchranársku
prilbu a mohli sme si sadnúť aj do
vrtuľníka. Tiež nám vysvetlili, že vo
vrtuľníku sedí pilot na pravej strane,
vedľa je záchranár a vzadu sedí lekár.
Z tejto informácie sme boli všetci
tretiaci prekvapení, pretože sme to
vôbec nevedeli. A ako posledné nám
ukázali, ako parkujú s pomocou
traktora vrtuľník do garáže.
Blížil sa čas odchodu nášho
autobusu, a preto sme sa už len
poďakovali a rozlúčili s našimi milými
záchranármi.
Peťka Rovná 3.B

Medzinárodný deň školských knižníc
Ako merateľným spôsobom zvýšiť čitateľskú gramotnosť detí? Jednou z mnohých správnych
odpovedí je pripravovať tvorivé, poučné i zábavné podujatia s knihami. A tak sme počas októbrových dní
nielen čítali, tvorili, lúštili, hádali, ale aj vyrábali záložky pre žiakov z partnerskej českej školy.
Štvrtý októbrový pondelok je medzinárodným dňom školských knižníc. Pri tejto príležitosti neprišli
do tried žiaci, ale Grázlik Gabo, víly, čarodejníci, Mach, Smelý zajko, Malý princ, Dívka na koštěti, Obelix,
Danka a Janka, Snehulienka a rôzne iné literárne postavy. V každej triede bolo hneď jasné, ktoré knihy deti
radi čítajú a ktorí hrdinovia sú pre nich vzorom. V tento deň sme tiež poslali balík so záložkami do Čiech
našim rovesníkom s pozdravom:
Milí kamaráti!
Posielame Vám záložky do kníh, ktoré sme pre Vás pripravili. Výroba záložiek nás veľmi bavila. Tešilo nás,
že rozveselíme Vaše srdiečka. Taktiež sa tešíme na záložky od Vás, ktoré budeme používať pri čítaní knižiek.
Želáme Vám veľa úspechov v škole a príjemné čítanie so záložkami od nás!
JĎ

Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha
Nie sme iní ako Vy - veselí i vážni,
šantíme a vyvádzame, náš svet nie je prázdny.
Milujeme rôzne športy, hry a veľké činy,
nemáme síl na hrdinov, no žijeme s nimi.
Grázlik Gabo, Pippi, Ferdo mnohému nás učia,
aj zvieratká Majstra Čapka, macko, rybky, čo mlčia.
Tešíme sa s princezničkou, čo rozprávku zdobí,
morskou pannou, krásnou Kitty, čo žne veľký obdiv.
Aby kniha navždy bola všetkým kamarátkou,
spojte sa v myšlienkach s nami touto básňou krátkou.
MC

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do
projektu Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha. Cieľom projektu bolo nadviazať kontakt
medzi slovenskými a českými školami a podporiť čítanie detí prostredníctvom výmeny záložiek.
Do projektu sa prihlásilo 822 škôl, z toho 239 z Česka a 583 zo Slovenska. Tvorby záložiek sa
z našej školy zúčastnilo 250 žiakov z prvého stupňa. Po zaregistrovaní nám bola pridelená ZŠ
V Zahrádkách, Praha 3 – Jarov, takže naše záložky poputovali práve tam a veríme, že žiakov v partnerskej
škole potešili.
Celoslovenské vyhodnotenie bude zverejnené koncom novembra na webovom sídle www.spgk.sk.
Dokumenty budú zaslané na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
JĎ
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