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Editorial

Iste ste si všimli, ţe Váš časopis 

má inú farbu. Skúste porozmýšľať 

prečo.

Áno, áno je to tak. Uţ je tu jeseň.   

A tá prišla so svojimi farbami. Veď 

nenadarmo sa hovorí:

Jeseň, pani bohatá,

listy farbí do zlata.

Krásny les je v jeseni,

i keď nie je zelený.

Zlatom svietia javory,

buk červeňou zahorí.

A keď Vám 

v novembri cupky-lupky

bude padať dáždik na chalúpky,

bude pršať, len sa liať,

zatvorte si okná, dvere 

a poďte si prečítať,

čo sme pre Vás pripravili.
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Rozhovor
(dnes s pani učiteľkou Vierkou Švecovou)

Páči sa Vám práca učiteľa?

Áno.

Prečo ste sa pre ňu rozhodli?

Baví ma práca s ľuďmi.

Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste 

boli?

Zoológom

Koľko ste uţ dali pätiek?

Neviem, nie veľa.

Ako trávite voľný čas? 

V záhrade.

Máte rada zvieratá?

Áno.

Ďakujeme za rozhovor. 



Oznamy

Sviatky v novembri:

1. November – Sviatok všetkých svätých

2. november – Pamiatka zosnulých

8. november – Svetový deň behu

9. november – Svetový deň slobody

13. november – Deň Guinessových rekordov

16. november – Medzinárodný deň tolerancie

17. november – Deň boja za slobodu a 

demokraciu

- Medzinárodný deň študentstva

19. november – Medzinárodný deň bez fajčenia

20. november – Svetový deň detí

21. november – Svetový deň pozdravov

- Svetový deň televízie

27. november - Medzinárodný deň      

nenakupovania

30. november – Deň počítačovej bezpečnosti

Aktivity

Kto má sviatok?
Dodatočne blahoželáme pani vychovávateľke

Ľubke Boórovej k narodeninám, ktoré oslávila

v októbri. 

Meniny

11.11. - Martin Popelka

19.11. - Alžbeta Vernerová

27.11. - Milan Matejkovič

Milan Gažo

Milan Demeter

Narodeniny

5.11.1997- Michaela Hrotáková - 12 rokov

15.11.1998 - Patrik Matejkovič – 11 rokov

24.11.1995 – Adriana Pihýková – 14 rokov

26.11.1996 – Beata Balážová – 13 rokov

Oznamy, aktivity

sviatky, blahoţelania

Blahoželáme.



Aktivity

Dňa 28.9. sa u nás uskutočnil ENVIRONDEŇ. Takto ho vidíme my.

Aj toto je naša práca. V keramickej dielni sa nám veľmi páči a preto sa nám darí.



Naj, naj, naj...

V mesiaci október boli najlepší :

Ţiačka

Marcelka Ožvaldová

Ţiak

Ján Mazíny



Dopravné prostriedky

Dopraváčik

Dopraváčika venujeme našim menším spoluţiakom, pretoţe veríme, ţe tí väčší

uţ o dopravných prostriedkoch vedia oveľa viac.

Viete, aké dopravné prostriedky sú na obrázkoch? Poznáte aj iné? Na ďalšej strane Vás čaká 

maličká úloha. Určite ju zvládnete.

Stranu pripravil Paľko Špaldoň



Dopraváčik

Stranu pripravil Paľko Špaldoň

Semafor 

Semafor sa múdro tvári,

červeno a ţlto ţiari.

Niekedy je zelený,

lebo sa mu nelení.

Na červenú zastaviť sa,

na ţltú zas pripraviť sa.

Na zelenú zrýchliť krok,

môţeš prejsť na druhý bok.



Globus

Stranu pripravil Lukáš Pavlík

Amerika

Amerika je druhý najväčší svetadiel na našej Zemi. Tvorí ju Severná Amerika,

Juţná Amerika a medzi nimi leţí Stredná Amerika.

Amerika leţí medzi Tichým oceánom na západe a Atlantickým oceánom na východe. 

Ameriku objavil Krištof Kolumbus, ktorý so svojimi loďami Santa Maria, Nina a Pinta

hľadal Indiu. Keď sa doplavil ku brehom Ameriky, myslel si, ţe našiel Indiu 

a preto aj obyvateľov Ameriky pomenoval Indiánmi.

Zaujímavosti z Ameriky

Najhlbšie miesto na svete            Najväčšia a najmohutnejšia rieka        Najvyšší vodopád

Amazonka je dlhá 7 025 kmMariánska priekopa 11 034 m 

Tichý oceán, : 

Angelov vodopád 979 m

Viete akou farbou je na mape znázornená Amerika?

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%A1tof_Kolumbus


Naše príspevky

alebo autoriáda

Čistá reč

Čistá reč, to kvetná jar,

milé slovo, milá tvár.

Býva však i zlozvykom,

ţe sa hreší jazykom.

Koľké slová nepotrebné, 

Hlúpe, hrubé, nehanebné,

sú kameňom úrazu,

šíria smrť a nákazu.

Čisté srdce - drahý kameň, 

perlí sa, sťa horský prameň.

Keď ho slnce oţiari,

zrkadlí sa na tvári. 

Stranu pripravila Monika Vašková

Niečo na zamyslenie



Naša tvorba

alebo autoriáda

Stranu pripravil Śtevo Danek

Ak chceš byť horším, nebudeš lepším

Aká matka, taká Katka, aký otec, taký syn.

Babka k babce, budú kapce.

Cudziemu človeku svoje tajnosti nezver!

Daj pokoj, máš pokoj.

Ešte si mladým nebol a uţ sa starým robíš!

Hnev je zlý radca.

Jedno dobré slovo hreje po celú zimu.

Kam nechodí slnko, chodí lekár.

Loţ má krátke nohy.

Mnoho rečí, málo skutkov.

Najprv práca, potom pláca.

Odváţnemu šťastie praje...

Príde raz na psa mráz.

Ráno je múdrejšie večera.

S pravdou najďalej zájdeš.

Trafená hus zagágala.

Úprimné slovo váţi mnoho.

V núdzi poznáš priateľa.

Zlosť rozum zaslepuje.

Niekoľko dobrých rád pre vás pripravil Števko Danek

Stranu pripravil Števko Danek



Hračkáreň

Vezmem do rúk farbičky,

rozcvičím si ručičky.

Nakreslím si iba tak,

dokáţe to kaţdý ţiak.

Potom spravím čáry máry,

pekne sa mi to dnes darí.

Kvačky, čiarky, ba i pruhy,

ornamentov štyri druhy.



Hračkáreň

Iba dvaja psíkovia sú rovnakí. Poznáte, ktorí sú to?

Pre bystré hlavičky



In-out 

(módna polícia)

Stranu pripravilai Monika Vašková a Veronika Pihýková

Účesy z dlhých vlasov



In-out

módna polícia

Svojimi hlasmi ste rozhodli o tom, kto sa stal MISS školy.

1. miesto : Beáta Baláţová

2. miesto : Marcelka Oţvaldová

3. miesto : Marika Matejkovičová

Alţbeta Vernerová



Opýtajte sa ...

Odkáţte ....

Všetko najlepšie prajeme Veronike Pihýkovej k 16 – tim narodeninám

a Lukášovi Pavlíkovi k meninám.

Pani učiteľka Barszczová a ôsmaci

Moja najlepšia kamoška je Beta Vernerová. 

Beata

Blahoţeláme k meninám Alţbete Vernerovej a Milanovi Demeterovi. 

Pani učiteľka Gálová a deviataci



Hitparáda

Hitparádu na tento mesiac pripravili ôsmaci.

1. miesto : Ciara - Goodies                   

2. Miesto : Tina – Čo ma láka 

3. Miesto : Dominika Mirgová : Nechaj tak...



Záchranný kupón

Meno :
Trieda :

Za dobré skutky. 

Ochráni Vás pred zlou známkou, 

pred poznámkou, 

pred ostaním po škole.

Za dobrý skutok, to sa vie.
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