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Tý�dne  oddychu,  dovoleniek,  zábavy  a  spánku  do  sýtosti  sa
skonèili.  �koly  sa  opä�  otvorili  a  triedy  sa  zaplnili  �iakmi,  na
ktorých  èakajú  uèebnice  plné  nových  poznatkov.  Mnohým  je  za
prázdninami  smutno,  ale  sú  aj  takí,  ktorí  sa  na  �kolu  te�ili.  Opä�
stretnú svojich kamarátov, kamarátky, ob¾úbené pani uèite¾ky a sú
zvedavé  aj  na  nové  vedomosti  z  ich  ob¾úbených  predmetov. Veï
by�  stále  doma  je  obèas  nuda.    V  �kole  sa  dá  za�i�  ve¾a
zaujímavého. Najviac sa na �kolu te�ili prváci, pre ktorých je vstup
do  �koly  skutoène  významnou udalos�ou. V  tomto  �kolskom  roku
sme  otvorili  tri  prvácke  triedy.  Nový  �kolský  rok  je  teda  tu.
Poprajme si, nech sa nám v òom v�etkým darí!

 Te�il som sa, mám dve ta�ky. Jednu som mal pod
stromèek a druhú kúpil oco. : Áno, te�ila som sa,
�e  sa  ve¾a  nauèím. : Mama mi  kúpila  v�etko  aj  na
výtvarnú. Te�il som sa.

: Písmenká a,o,u,i,m  písa� aj èíta�. Znamienka
väè�í  men�í,  rovná  sa,  èíslice  1,2,3.  Vyrábali  sme  aj  tekvice  z
papiera. I : Uèili sme sa poznáva� hodiny.
Na telocviku cvièi�.

Volá  sa Andrejka Meli�íková.  Je  dobrá.  Dáva  nám
úlohy, ktoré vieme. Nie je prísna. Je na nás milá a dobrá. Kto je zlý,
dostane od nej poznámku.

Volá sa Janka Ku�ická. Je dobrá a dáva dobré úlohy.
Dobre  nás  uèí  èíta�  a  písa�.  Ve¾mi  nekrièí,  iba  trochu,  keï
nedávame pozor.

Volá sa Janka Trebu¾ová. Je na nás dobrá, iba na ná�ho
�iaka niekedy nie. Ve¾mi jej rozumieme, keï nás uèí nové veci.

  Telocvik,  lebo  tam mô�em  skáka�.
Matematiku, páèia sa mi èíslice a znamienka.

Prírodovedu, lebo ma zaujímajú hodiny.
Matematiku, lebo rada poèítam.

Rada mám �labikár, lebo z neho èítame písmenká, ktoré sme sa uèili.

V septembri pri�li do na�ej �koly malí, nesmelí, s ve¾kými ta�kami
na chrbtoch. Za ruku ich dr�ali rodièia. Na�i prváci. �iakmi sú u�
viac  ako  dva mesiace  a  tak  im  dievèatá  z  Publicistického  krú�ku
polo�ili pár otázok.

S  novým  �kolským  rokom  pribudlo  aj
pár  noviniek.  Jednou  z  nich  sú  slneèné
hodiny,  ktoré  zostrojil  a  nama¾oval  na
stenu budovy �koly pán riadite¾.

Mám ve¾a.
Mám ve¾a ale nie v�etkých, lebo niektorí
sú  bitkári.   Mám  jednu
dobrú kamarátku, Zuzku, ktorá so mnou
stále  sedí. Mám
Barborku a Nelku a v�etky sa kamarátime
s  jedným  chlapcom  z  na�ej  triedy.

  Mám  jednu  dobrú.  S
chlapcami sa nekamarátim.

 Áno, te�ím sa do dru�iny.
Áno  lebo  sa  stretnem  s

kamarátkami.  M Nie!
Chcem  sa  doma hra�  s  autami  a  hry  na
poèítaèi. Nie,  chcem  sa
vyspa�. Nie chcem sa
celý deò hra�.
Teda  takýto  sú  na�i  prváci.  Hoci
niektorým  sa  ráno  do  �koly  vstáva�
nechce, po vyuèovaní domov neutekajú.
V  �kole  sa  im  páèi.  Nav�tevujú  rôzne
krú�ky  i �KD. Dr�íme  im palce, aby sa
nauèili pekne èíta�, písa� i poèíta� a aby
nepoznali inú známku ako jednotku.
Pripravil:
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Zaèiatkom  septembra  sa  15  na�ich  pedagógov  zúèastnilo
akreditovaného  programu  kontinuálneho  vzdelávania.
Vzdelávanie  zabezpeèila  organizácia
Poèas popoludòaj�ích stretnutí získali úèastníci nové poznatky
o  práci  s  interaktívnou  tabu¾ou  a  programom
Vzdelávanie bolo ukonèené komisionálnou skú�kou. Získané
vedomosti a praktické zruènosti uplatnia pedagógovia v rámci
vzdelávacieho  procesu.  Zaujímavé  prístupy  a  metódy  budú
prospe�né  nielen  pre  uèite¾ov,  ale  prinesú  po�adovaný  efekt
predov�etkým pre �iakov.

Bola  som  ve¾mi    mladá.  Uèila  som  na  Obchodnej
akadémii   v Modrom Kameni. Moji �tudenti boli  iba
o  pár  rokov  mlad�í  ako  ja.  Bola  to  ve¾mi  pekná
skúsenos�. Výborne sme spolu vychádzali.

Áno, dvakrát. Po skonèení strednej �koly som pôsobila
pri Oxforde a minulý rok pri Cambridge. Ve¾mi dobré
anglické  lokality!  Sú  tam  vysoké  �koly.  Aj  va�e
uèebnice,  ktoré  pou�ívate  na  anglickom  jazyku  boli
napísané v Oxforde.

�a�ko  sa  to  porovnáva.  V  Anglicku  je  ¾ah�í  �ivot,
pokia¾  èlovek  pracuje,  viac  si  mô�e  za  zarobené
peniaze dovoli�. Slovensko je moja rodná krajina,  tu
mám  rodinu,  priate¾ov  som  tu doma a  rada. Mô�em
robi� èo som vy�tudovala.

Ako  viete...?  Máte  pravdu,  bola  som.  Triednou
uèite¾kou  mi  bola  pani  uèite¾ka  Zlatka  Kováèová.
Uèila nás slovenský jazyk a dejepis. Mali sme ju ve¾mi
radi.  Spomínam  si  na  výborný  výlet  v  siedmom
roèníku.  Pamätám  si  aj  ïal�ích,  napríklad  anglický
jazyk ma uèila pani Inga Litvajová. Dnes pôsobí mimo
Slovenska.  Spomínam  si  na  hodiny  pani  uèite¾ky
Baèíkovej,  Porubskej,  pána  uèite¾a  Mesáro�a,  aj  na
výtvarnú výchovu pána riadite¾a Gálika.

V�etko. Ale hlavne �ikovní �iaci, ve¾a milých,

  dobrých  kolegov,  akcie,  ktoré  sa  robia  pre  �iakov,
ve¾a aktivít.

Teraz  je  to  u�  fajn,  ale  prvé  dni  som  mala  trému.
Musím  poveda�,  �e  k  slu�obne  star�ím  kolegom,
mojim uèite¾om, mám v�dy re�pekt a úctu.

(Smiech...) Vo¾ný èas nemám! Rada sa hrám s mojimi
de�mi,  rada  s nimi  chodím na výlety. Ve¾mi  rada  si
pozriem film v angliètine.

Dvoch synov. Dávidko má 9  rokov a Luká�ko má 3
rôèky.

Nie, ale pred èasom sme mali �kreèka.

Áno, ve¾mi.

Je  ich viac,  napríklad Parí�. No najviac  zo v�etkých
miest milujem Londýn.

Plávanie.

Milujem �pagety.

Áno, v�dy som chcela uèi�, mám ve¾ké ��astie, �e to
robím a vá�im si to.
Ïakujeme za rozhovor.
Pripravil:

Od septembra nás uèí anglický jazyk nová pani uèite¾ka. Má zaujímavé
nev�edné meno Eugénia Zrubcová. My, �iaci, sme zvedavé tvory, a tak
sme pani uèite¾ku poprosili, aby nám prezradila o sebe nieèo viac. Bola
milá a ochotne odpovedala na na�e otázky.
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¼udová múdros� hovorí:
Jablko  je  jedným  z  najzdrav�ích  druhov

ovocia, ka�dý jeho kúsok zásobuje na�e telo energiou a
mno�stvom vitamínov. Dòa  7.  októbra  sa  I.B
vybrala  s  krá¾om  Abecedárom  do  jablkového
krá¾ovstva. Ka�dý �iak  priniesol jedno alebo viac jabåk
a poèas celého dòa formou zá�itkového uèenia pre�ívali
zaujímavé chvíle.
Múdry  medveï  z  rozprávky  O  jablku  ich  nauèil,  �e
s kamáratmi sa mô�eme  o jablko podeli�. Celý deò sme
si  pospevovali  pesnièky  �Èervené  jabåèko�,  �Bolo  raz
jabåèko krásne�. Na slovenskom jazyku sme sa nauèili
básnièku

Na  matematike  sme  vyfarbovali,  poèítali  a  ukladali
jabåèka  do  debnièiek.  Cez  prestávky  sme  ochutnávali
jablká,  ktoré  sme  si  priniesli.  Mòam,  èi  nám  chutili!
Jablká sme kreslili aj na informatickej výchove a darilo
sa  nám  ve¾mi  dobre.  Na  konci  vyuèovania  sme  si
pozreli  rozprávku  o  Patovi  a  Matovi.  Títo  dvaja
��ikovníci�    oberali  jablko    ve¾mi  sme  sa    na  nich
pobavili. Tento deò sa nám ve¾mi páèil.

Vstupenkou do �koly bolo v tento deò jablko. Celá �kola
rozvoniavala  jabåèkovou  vôòou.  �iaci  pre�ili  netradiène
celý deò. Pochutnávali si nielen na jablkách, ale aj rôznych
�alátoch, sladkých dobrotách z nich.

Tento  výnimoèný  deò  sme  si  pripomenuli  v  pondelok
7.októbra. Vybrali sme tie najkraj�ie jabåèka a poriadne
sme  ich  poumývali.  Jedno  jabåèko  sme  nakrájali  na
tenké plátky. Potom sme  si  to  jedno  jabåèko cez ve¾kú
prestávku  navzájom  ponúkali.  Porovnávali  sme  chu�
ka�dého  plátku  jabåèka.  Zobrala  som  jeden  plátok
jabåèka od spolu�iaèky a druhý plátok jabåèka od druhej
spolu�iaèky.  Jedno  malo  slab�iu  chu�  a  bolo  sladké  a
druhé  bolo  so  silnej�ou  chu�ou  a  trochu  kyslé.  Teda
ka�dé  jabåèko  malo  inú  chu�    svojskú.  Èo  bolo  s
druhým  jabåèkom?  S  tým  sme  hrali  zábavné  hry.
Napríklad  hru  o  najdlh�iu  �upku.  Potom  sme  robili
jablkový �alát.

Na jablkový deò sme sa rozprávali o jablkách. Pani
uèite¾ka nám ich dala na stôl a my sme ich kreslili
na  výkres. Niektorí  robili  jablká  z  plastelíny. Keï
sme  v�etko  nakreslili,  pani  uèite¾ka  nám  dala
jednotky. Pekné boli aj jablká z plastelíny.
Neskôr  sme  si urobili ovocný deò. Na ovocný deò
sme  doniesli  ovocie  a  urobili  sme  si  ovocný  �alát.
Najskôr  sme  nakrájali  jablká  a  poukladali  sme  ich
do  misy.  Potom  sme  obrali  hrozno  a  tie�  sme  ho
naukladali do misy. Nakoniec sme pridali nakrájané
hru�ky.  Ovocný  �alát  bol  ve¾mi  pekný  a  výborne
nám chutil.

V dne�nej dobe èlovek konzumuje málo jabåk. Denne by
sme  mali  zjes�  pre  na�e  zdravie  aspoò  jedno  jablko.
Chráni  na�e  telo  pred  chorobami  a  my  si  to  ani
neuvedomujeme.  Na�e  mamièky  aj  staré  mamy
pou�ívajú  jablká  pri  peèení  ovocných  pokrmov  dos�
èasto.,  ka�dý  urèite  pozná  jablèník,  jablkovú  �trúd¾u,

jablkové  pyré  ako  vý�ivu,  jablkový  kompót,  jablkový
d�ús.  Jablko  peèené  so  �¾ahaèkou,  jablko  pri  peèení
mäsa,  jablko v sudovej kapuste. Jablko nechýba ani na
�tedroveèernom  stole.  Jablko  upokojuje  ná�  nervový
systém. Ja osobne mám jablká ve¾mi rád.
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Èervené  jabåèko  v  oblôèku  mám,  koho  rada
vidím,  tomu  ho  dám...  túto  slovenskú  ¾udovú
pieseò urèite pozná ka�dý. Darovaním jablka si
�iaci  v  3.  B  prejavovali  svoje  kamarátstvo
a zároveò urobili nieèo pre svoje zdravie. Ka�dý
zo  �iakov  dostal  jablkový  darèek  a  nieko¾ko
jabåk  sa  u�lo  aj  pani  uèite¾ke  PaedDr.  B.
Rusnákovej.  O  zaujímavej  aktivite  písali  �iaci
na hodine slohu krátku správu. Nieko¾ko prác si
mô�ete preèíta�..

V pondelok 7.10. 2013 sme mali Deò jablka  pani
uèite¾ka povedala, �e máme papa� jabåèka. Potom
nám  rozprávala  rozprávku.  Darovali  sme  si
jablká. Preto sme mali papa�, aby sme boli zdraví.

V pondelok sme mali Deò jablka. Mali sme zjes�
èo  najviac  jabåk.  Darovali  sme  ich  kamarátom.

Mne  darovala  Sára,  Letika  a  Laura.  Mali  sme  poveda�
a zdôvodni�, preèo sme si toho �iaka vybrali.

Dòa  7.10.2013  bol Deò  jablka. Ka�dý  �iak  doniesol  2    4
jablká  a  potom  ich  niekomu  daroval  z  kamarátstva  a  pre
zdravie. Jednu hodinu sme jedli jabåèka. Boli ve¾mi dobré. Ja
som darovala jabåèko pani uèite¾ke.

K  dobrému  a  dlhému  �ivotu  je  najdôle�itej�ia  zdravá  vý�iva,  na
ktorú èasto zabúdame. V na�om veku je strava ve¾mi dôle�itá. Na�e
telo  potrebuje  dostatok  vitamínov,  minerálov,  bielkovín.  Látky
potrebujeme pre rast, energiu, ochranu tela pred chorobami. Nemali
by  sme  zabúda�  na  mlieko  a  mlieène  výrobky  �  pre  stavbu  tela,
kostí,  zubov  sú dôle�ité. Okrem  jedla  je dôle�itý pohyb a  spánok.
Menej  sedie� pred poèítaèom, menej  sladkostí  a  slaných  jedál,  ale
viac pohybu na èerstvom vzduchu. �ivot èloveka je jedineèný, treba
si ho chráni�.

Slováci  si  veru  chlebík  doprajú  hojne  a  jeho  spotrebou  vôbec
ne�etria.  Za  rok  ka�dý  z  nás  skonzumuje  viac  ako  38  kg  chleba.
Deò  chleba  by  sme  mali  oslávi�  tak,  �e  ani  kúsok  peèiva
nevyhodíme do odpadkov.
Medzinárodná  únia  pekární  pasovala  16.  október  za  Deò  chleba
a bieleho peèiva. Odborníci na vý�ivu z toho ve¾kú rados� nemajú.
Chlieb by sme si mali vá�i� a �etri� ním a nie zbytoène plytva�.
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Tak takto to  asi vyzeralo 9. októbra na ihrisku na�ej
�koly. Prváèikovia z 1. A triedy sa vybrali pú��a� si
�arkany.  Keï�e  v  tomto  roku  je  jeseò  naozaj
oèarujúca a vyzerá to tak, �e leto sa s nami nechce
rozlúèi�,  vietor  nám  ve¾mi  nefúkal.  V  �iadnom
prípade  nám  to  ale  nevadilo,  preto�e,  my  prváci,
máme  silné  no�ièky  a  keï  sme  rýchlo  be�ali,
�arkany  krásne  lietali.  Bola  to  ale  zábava...!
Pestrofarebné  �arkany  spestrili  jasnú  slneènú
oblohu a veru s ve¾kým záujmom sa pristavovali aj
okoloidúci.  Urèite  zatú�ili  vráti�  sa  do  krásnych
detských  èias,  ktoré  im pripomenuli  na�e  nad�ené
výkriky a spokojné tvárièky.

Jeseò je krásna, so v�etkými farbami a slnkom. Stromy sa odievajú
do  pestrofarebných  �iat  a  priná�ajú  zrelé  plody  a  �irokú  paletu
plodov (�i�ky, ga�tany, �aluï, semienka,...). Spolu s pani uèite¾kou
Mgr. A.Meli�íkovou sme si uctili Pani jeseò na vyuèovaní, ale aj pri
popoludniach  v  �KD.  Zábavnou  formou  sa  deti  uèili  o  ovocí
a zelenine. So zaviazanými oèami pomocou hmatu a èuchu zis�ovali
aké máme v  ruke ovocie, èi zeleninu. Chu�ovými pohárikmi zase
ochutnávali ovocie z misky, v ktorej boli u� pomie�ané rôzne druhy
ovocia. Chute u� boli poriadne pomie�ané, preto bolo niekedy dos�
�a�ké ovocie urèi�. Z ovocia sme pripravili výborný ovocný �alát.
Prácu sme si spestrili spevom piesne �Èervené jabåèko�. Hádali sme
hádanky o  ovocí  a  zelenine. Po  splnení  v�etkých úloh nás  èakala
vitamínová odmena  misa plná ovocia. V�etci sme si na výbornom
ovocí zama�krtili a v dobrej nálade sme sa rozi�li.
Poïakovanie  patrí  �ikovným  zruèným  de�om  za  ich  vytrvalos�
a usilovnos�. Vychovávate¾ka:

V  septembri  otvorila  na�a  �kola  svoje  brány  aj  novým  �iaèikom,
na�im  prváèikom.  V  1.  A  ich  privítali  zvieratká,  ktoré  ich
v  celoroènej  téme  budú  sprevádza�  poèas  celého  �kolského  roka.
Pripravili si pre detièky aj rôzne aktivity, ktoré neodmyslite¾ne patria
ku krásnemu roènému obdobiu � k jeseni.
Keï�e sa  stále v prírode uèi� nedá, urobili  sme si  jeseò aj v na�ej
triede.  Poprosili  sme  rodièov  o  pomoc  s  výzdobou.  Priniesli  nám
ikebanky a povyrezávané tekvice.

U� aj prváèikovia vedia, �e Pani jeseò nie je len krásna dáma hodná
obdivu, ale je aj ve¾mi �tedrá. Ponúka nám plným priehr�tím ovocie
a  zeleninu  v  záhradách  a  sadoch.  No  a  my  sme  samozrejme
neodolali.  V  priestoroch  �KD  sme  mali  popoludnie  ovocia
a zeleniny. Èo sme tam za�ili?
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Mám  dve  staré  mamy,  ktoré  nav�tevujem  cez  víkendy
a  prázdniny. Obidve  sú  samy,  tak  im  aj  pomô�em. Spolu
varíme,  upratujeme,  pracujeme  v  záhrade.  Spolu  peèieme
koláèe, uvaríme si k  tomu èaj a sadneme si na  lavièku do
záhrady a rozprávame sa. Je nám spolu dobre.

Október bol mesiacom úcty k star�ím a trieda 6.A
si  star�ích uctila  tak, �e zorganizovala besiedku
pre rodièov a starých rodièov.
Táto  besiedka  sa  uskutoènila  dòa  29.10.2013
o 15.30 hod. v budove �KD. �iaci  si  pripravili
rôzne  básnièky,  tance,  hry  na  hudobných
nástrojoch  a  divadelné  predstavenie.  Celý
program  moderovali   a

  Na  úvod  sme  si  vypoèuli  báseò
o láske v podaní . Potom na
gitare  zahrala a  na
zobcovej flaute

zarecitovali  úryvok
básne Sama Chalupku Turèín Ponièan. V scénke
s  názvom  �Únos  starkých�  si    starých  rodièov

zahrali .  Ako èerti
sa  nám  predstavili

.
Nakoniec  na  keyborde  zahrala
a  veselým  tanèekom  urobili  za  programom  bodku

.
Starí rodièia sa odvïaèili dlhým potleskom a pochvalami.
Deti  obdarili  svojich  starých  rodièov  kvetmi  a  milými
darèekmi.  Vo  veselej  nálade  pokraèovali  pri  príjemnom
posedení s obèerstvením. Program pripravila pani uèite¾ka

Mám rád svoju starkú, preto sa k nej správam slu�ne a ak
mô�em, tak sa jej sna�ím pomôc�. Pomáham jej pri práci v
záhrade,  ale  aj  doma.  Chodím  na  nákup,  pomáham  pri
varení a peèení. Robím to rád. Starkej èasto urobím rados�
malými pozornos�ami. Pote�í sa, keï prídem k nej alebo jej
zavolám. Chcem, aby bola èo najmenej sama. Spolu s òou
slávime  v�etky  sviatky.  Slu�ne  sa  správam  aj  k  cudzím
¾uïom. Verím,  �e    aj  k mojej  starkej  sa  ostatní  správajú
dobre.

Mám  rád  star�ích  ¾udí,  sú  skúsenej�í  ako  my.  Mám  rád
svoju starkú, lebo je rozumná. V autobuse star�ím uvo¾ním
miesto. Doma, keï sa nieèo pokazí, so starkým to opravíme.
Som ve¾mi rád, �e ich e�te mám. Keï som u nich v sobotu,
upeèú nám koláèe. V práci sú �ikovní, urobia v�etky práce.
Ja si ich ve¾mi vá�im.
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Sotva  by  sme  v  na�ej  krajine  na�li  èloveka,  ktorý  sa  nevie
bicyklova�. Nie je v�ak bicyklovanie ako bicyklovanie a bicykel
ako bicykel. Mnohým chlapcom uèaroval bike  bicykel, ktorý by
ste  si  na  dlhé  túry  nevzali,  ale  na  skákanie  po  kopcoch  a
preká�kach je ideálny. OZ VK Bikers pod vedením Jula Násalyho

vybudovalo  vo Ve¾kom Krtí�i Bike Park    �peciálnu  dráhu  urèenú
práve  pre  nad�encov  biku.  Pri  príle�itosti  jeho  otvorenia  usporiadalo

okresnú sú�a�. Sú�a�ilo sa vo viacerých kategóriách a v kategórii do 10 rokov
zví�azil ná� Teo Petrovský z 3.B. Na sú�a� sa poctivo pripravoval.

 hovorí Teo.
Kedy si prvýkrát sadol na bike?

Skúsení bikeri  zvládnu na  svojich  strojoch naozaj  akrobatické kúsky. Vyzerá  to  aj  dos� nebezpeène. Nemá�
strach?

A èo úrazy?
Bike  ti  zaberá

ve¾a vo¾ného èasu. Zrejme ti na
iné  zá¾uby  u�  nezostáva.

K  tomu  v�etkému  je  potrebné  doda�,  �e  Teo  je  vynikajúci  �iak  �
jednotkár. A  to zaèal chodi� do �koly ako 5  roèný. Mô�e sa zda� a�
neuverite¾né  ko¾ko  energie  je  v  tomto  sympatickom  usmievavom
chlapcovi. Má naozaj perfektnú kondíciu, pohybové nadanie a svoj èas
si doká�e starostlivo  rozdeli�. Rodièia sú mu v  jeho zá¾ubách ve¾mi
nápomocní. Myslím, �e titulok �neúnavný Teo� ho celkom vystihuje.
Pripravil:

U�  tretí  �kolský  rok  nav�tevujem  s  niektorými
spolu�iakmi krú�ok RELAX, ktorý vedie na�a  triedna
pani uèite¾ka . Ka�dý utorok sa
te�íme,  èo  zas  nové  za�ijeme  alebo  sa  nauèíme.  Na
krú�ku  sa  venujeme  rôznym  zaujímavým  èinnostiam.
Jedno  októbrové  popoludnie  sme  si  vyrobili  jesenný
ko�ík  ru�í.  Ru�ièky  sme  vyrábali  z  pestrofarebných
listov,  ktoré  sme  postáèali  do  tvaru  lupeòov  ru�í.
Poviazali  sme  ich  �pagátikmi  a  pani  uèite¾ka  ru�e
popri�ívala  do  prúteného  ko�íka.  Ozdobný  ko�ík  sme
zavesili do na�ej triedy  4.B.
Keï�e  sa blí�i èas adventu a Vianoc, plánujeme si peèenie voòavých perníèkov
na 10. 12. 2013. Zdobi� ich budeme o tý�deò neskôr spolu s pani vychovávate¾kou

. Máme sa na èo te�i� aj do budúcnosti, lebo pani uèite¾ka nám
s¾úbila, �e v zimných mesiacoch sa budeme chodi� korèu¾ova� na zimný �tadión,
tak ako minulý �kolský rok. Ja sa u� neviem doèka�.
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Dòa  29.10.2013  medzi  nás  chlapcov  pri�li  majstri
odborného výcviku a �tudenti SO� hotelových slu�ieb
a dopravy v Luèenci. Pri�li nám predstavi� dva uèebné
odbory  �  autoelektronik  a  automechanik.  So  sebou
priviezli  aj  �uèebné  pomôcky�  �  auto,  motocykel,
motokáru.  Ukázali  nám,  ako  sa  pomocou  poèítaèa
diagnostikuje porucha auta. Zblízka sme si poprezerali
motorku  a  mohli  sme  si  sadnú�  do  motokáry,  ktorú
vyrobili �iaci v tomto odbore. Takáto uká�ka S� sa nám
páèila  a  urèite  pomohla  v  na�om  rozhodovaní
o budúcom povolaní.

Tretí  novembrový  tý�deò  kalendárneho  roka  2013
(18.11.  �  22.11.)  je  Európskym  tý�dòom  boja  proti
drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Aj na
na�ej  �kole  sme  si  poèas  týchto  dní  pripomenuli
nebezpeèenstvá, ktoré u�ívanie drog so sebou priná�a.
Drogy  ohrozujú  na�u  spoloènos�  èoraz  viac.  Sú  to  v
podstate  jedy,  ich  úèinok  závisí  od  u�itého mno�stva.
Malé  mno�stvo  stimuluje    zrýchli  a  na�tartuje  vás.
Väè�ie mno�stvo úèinkuje ako sedatívum  spomalí vás.
Väè�ie mno�stvo mô�e spôsobi� otravu a mô�e èloveka
aj zabi�. Toto platí pre ka�dú drogu. Najnebezpeènej�ie
drogy  pre  mladých  ¾udí  sú  práve  tie,  ktoré  sa  dajú
kdeko¾vek a kedyko¾vek zohna� � alkohol a cigarety.
Obdobie mladosti je význaèné tým, �e mladí ¾udia èasto
experimentujú,  nechajú  sa  ovplyvni�  svojím  okolím.
Mnoho mladých ¾udí sa príli� skoro stretáva s drogami
v �kole, v rodine alebo medzi kamarátmi a poèúva reèi
typu �veï si daj� alebo �preèo nie, treba si u�i� �ivot��
�koda,  �e  si  týchto  ¾udí  nevedia  predstavi�  v  èase  o
nieko¾ko  rokov  neskôr.  Mnohých  by  sme  na�li  vo
väzeniach, bez práce, v nápravných ústavoch èi màtvych.
Je  teda potrebné pozrie�  sa na  svoj  �ivot  trochu ïalej,
ako len to, èo je teraz alebo bude o tý�deò.
Èlovek,  ktorý má  jasne  stanovené  ciele  a  predstavu  o
svojej  budúcnosti,  si  vie  ¾ahko  spoèíta�,  èi  sú  drogy
prínosom alebo práve naopak.
Najlep�ou  prevenciou  u�ívania  drog  je  zdravý  �ivotný
�týl. K nemu neodmyslite¾ne patrí aj �port.
Vo �tvrtok 21. novembra 2013 si �iaci druhého stupòa
zmerali  sily  v  intervalovom  behu  dru�stiev  pri
príle�itosti  �Európskeho  tý�dòa  boja  proti  drogám�.
Sú�a�ili v dvoch kategóriách. A tu sú výsledky:

Pripravila:
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Jednou z najob¾úbenej�ích tradicií na na�ej �kole je
pasovanie  prvákov  do  cechu  �kolákov.  Touto
úlohou  sú  poctení  najstar�í  �iaci  na�ej  �koly.
Krá¾ovstvo Amoskovo  znovu v  októbri  oèakávalo
nových  prváèikov.  Tí  pomaly  prichádzali  do
vyzdobenej  spoloèenskej  miestnosti  a  boli  plní
oèakávaní. V pozadí  hrala  hudba  a  v�ade  naokolo
stáli obyvatelia krá¾ovstva. Stredobodom záujmu sa
v�ak  stali  krá¾  ( )  a  krá¾ovná
( ).  Spoloène  privítali
v�etkých  prvákov  a  ïalej  s  nimi  viedla  rozhovor
hlavná víla ( ). Prváci nám
predviedli,  èo  sa  v�etci  nauèili  a  hneï  sa  chytili
plni�  úlohy,  ktoré  im  pomáhali  sta�  sa
právoplatnými prvákmi a na�imi spolu�iakmi. K ich
úlohám patrilo  chytanie  rýb  z  krá¾ovského  jazera,
lepenie nosa �a�ovi, skladanie puzzle a ïal�ie. Bolo
to v�ak pre �ikovných prváèikov hraèkou.
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Boli  sme  zvedaví,  aký  dojem  z  pasovania
mali samotní prváci. Opýtali sme sa, èo sa
im najviac páèilo.

 Páèila sa mi striga a chytanie
rýb.  Chytil  som  jednu.
Triedenie  ovocia  a  kuchyòa.
Páèilo  sa  mi  rozdávanie  cukríkov,  krá¾
a  krá¾ovná  a  hry  so  �a�om.
Páèilo sa mi v�etko, najviac striga.

� Najviac sa mi páèila striga, bavilo ma
sklada�  puzzle.   Najviac  sa  mi
páèilo  lepenie  �a�ovho  nosa  a  krá¾ovná.

Zábavou  bolo  sklada�  puzzle.
Najviac  ma  zaujal  hrad

z papiera, chytanie rýb a krá¾.
Páèili  sa mi  dievèatá  a  puzzle.

Mne  sa  najviac  páèilo,  keï  sme
pomáhali  v  kuchyni  kuchárom.

Páèil  sa  mi  policajt,  ktorý  strá�il.
Najviac  sa  mi  páèila

krá¾ovná.  Páèil sa mi �a�o,
ako sme mu lepili nos. Páèila sa
mi striga a skladaèky. Mne sa
páèilo  skladanie  puzzle  Spiderman  a  krá¾.

  Páèili  sa  mi  v�etky  úlohy
a najviac krá¾ovná.
Anketu  pripravili:

 Nakoniec v�etci spoloène zlo�ili s¾ub a krá¾ s krá¾ovnou ich
slávnostne  pasovali  za  prvákov.  �iaci  dostali  dekrét  z  rúk
pána riadite¾a a od deviatakov sladkú odmenu. Poïakovanie
patrí v�etkým deviatakom, pani uèite¾kám a ostatným, ktorí
sa podie¾ali pri organizácii tohto podujatia.

Anketa
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K  medzinárodnému  mesiacu  �kolských  kni�níc
pripravila Slovenská pedagogická kni�nica projekt
pod  názvom .

Projekt  bol  zameraný  na  podporu  èítania  �iakov,
rozvoj fantázie i manuálnej zruènosti �iakov. Na�a
�kola  so  do  tohto  projektu  prihlásila.  Bola  nám
pridelená  partnerská  �kola  �

    Navzájom  sme  si
vymenili ve¾mi pekné zálo�ky do kníh. Ïakujeme
v�etkým na�im �iakom  i pani uèite¾kám, ktorí  sa
tohto  projektu  zapojili  a  vytvorili  naozaj  krásne
práce.

Dòa 25.9. nás nav�tívila pani policajtka ,
aby nám porozprávala, èo je �ikanovanie. Preèítala nám príbeh
o  �ikanovaní,  ku  ktorému  sme  sa  potom  vyjadrovali.  Zistili
sme,  �e  ani  nám  sa  �ikanovanie  nevyhýba. Osmelili  sme  sa
a zaèali  sme rozpráva� príbehy, ktoré sme sami za�ili. Trápi
nás,  ak  sa nás  to dotýka a nevieme sa bráni�. Preto o  tomto
probléme  musíme  èo  najskôr  poveda�  dôveryhodným
dospelým  osobám.  Tí,  ktorí  �ikanujú  musia  by�  potrestaní.
Boli  by  sme  radi,  keby  sa  �ikanovanie  na  na�ej  �kole
nevyskytovalo, aby sme mohli spokojne a s rados�ou chodi�
do �koly.

Pani  policajtka  nám  rozprávala  príbeh  o  malom  chlapcovi,
ktorého �ikanovali. Pýtala sa nás, èo by sme urobili, keby ten
chlapec bol s nami v triede. Moja spolu�iaèka povedala, �e by
to  oznámila  pani  uèite¾ke.  Potom  nám  pani  policajtka
ukazovala  pi�tole,  záchranné  vesty,  putá,  obu�ok.  Povedala
nám,  �e  nemáme  robi�  rozdiely medzi  ¾uïmi,  lebo  aj  to  je
�ikanovanie.
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Dòa 29.10. 2013 sme boli s celou triedou v Atlantise.
Bolo tam ve¾a dobrých hier a hraèiek. Najviac sa mi
páèilo, keï sme boli v bubline. Stál som pri nohách
múmie a ve¾mi jej smrdeli. Páèil sa mi aj obchod so
suvenírmi.

V Atlantise sme boli dve triedy 3.B a 3.A.
Videli  sme  tam  rôzne  hraèky  a  zábavné
stroje. Ka�dý sa mohol hra�, s èím chcel.
Ja  a  Pa�o Záchenský  sme  sa  stratili. Na
druhom  predstavení  som  hrala  faraóna.
Pri mne vtedy stáli dve dievky. Bola tam
tma a svietili farebné hviezdièky. Myslela
som  si,  �e  divadelné  predstavenie  nám
budú hra� tí, èo to uvádzali, ale hrali sme
to my. Aspoò tam bolo viac zábavy.

V  Atlantise  sa  mi  najviac  páèili  bubliny
a  darèekový  obchod.  Samozrejme  som  tam
nieèo kúpila sebe aj rodièom. Nepáèilo sa mi,
�e  sme  boli  v  hrobke  a  nedalo  sa  mi  foti�.
Hrobka  sa mi  v�ak  páèila. V Atlantise  bolo
ve¾mi  dobre,  lebo  sme  sa  tam  mohli  hra�.
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Otvori� srdce a poda� pomocnú ruku sú najkraj�ie vlastnosti èloveka!
Aj �iaci na�ej �koly u� po druhýkrát pootvorili svoje srdcia a podali
pomocné  ruky  de�om,  ktoré  bojujú  so  zákernou  onkologickou
chorobou.  Zapojili  ste  sa  do  celoslovenskej  charitatívnej  sú�a�e

, ktorú organizovala
 v spolupráci so spoloènos�ou .

Cie¾om tohto projektu bolo cez zber papiera vyvola� v de�och pocit
spolupatriènosti  a  pomoci  kamarátom,  ktorí  bojujú  so  zákernou
onkologickou  chorobou.  Táto  my�lienka  oslovila  mnohé  základné
�koly na Slovensku,  vrátane na�ej:  aktívne  ste  sa  zapojili  do  zberu
papiera  a  preto  na�a  �kola  èas�  vý�a�ku  venovala  na  detské
hematologickoonkologické  centrá.  Dokonca  sme  v  zbere  papiera
získali 1. miesto v rámci �kôl Banskobystrického kraja a postúpili sme
do semifinále.
Keï�e NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE spolupracuje so Slovenskou
televíziou bolo semifinále natáèané v priestoroch
kde  si  �tyri  najúspe�nej�ie  základné  �koly  v  zbere  papiera
z  Banskobystrického  kraja  zmerali  svoje  sily.  Boli  to:

Na�a �kola vyslala dòa 16.9. 2013 do sú�a�e VÝPRAVA NÁDEJE
�tvorèlenní tím �iakov:

.   Èervený  tím na�ich �iakov si zmeral  sily v   4
disciplínach, v ktorých preukázali svoju obratnos�, rýchlos�, logické
uva�ovanie a plavecké zruènosti.
Na�i �iaci sa umiestnili na perfektnom ( ako aj v minulom
�kolskom roku)!!! Pre �kolu vybojovali 300, � a za odmenu získali
celodenné vstupy do AquaCity Poprad. Do finálového kola postúpila
z  1.  miesta  Z�  ¼ubietová.  Úèinkovanie  na�ej  �koly  v  tejto
charitatívnej sú�a�i �VÝPRAVA NÁDEJE� ste si mohli pozrie� vo
vysielaní STV1.
Ve¾ké   patrí  �iakom,  rodièom  a  pedagógom  na�ej
�koly,  ktorí  zberom  papiera  pridali  svoju  kvapku  do  mora  nádeje
de�om, ktoré bojujú so zákernou onkologickou chorobou !
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Tak toto sa podarilo za�i� �iakom 6. a 7. roèníka, keï
sa dòa 11.10. 2013 zúèastnili dejepisnej exkurzie do

, ktoré sa
nachádza  v  areáli  Prepo�tskej  jaskyne  a  je  jediné
svojho druhu v rámci celého Slovenska. Expozícia je
v  prírode,  priamo  na  mieste,  kde  pred  60    tisíc
rokmi  �il  praveký  èlovek  Homo  neanderthalensis.
Travertínová  Prepo�tská  jaskyòa  slú�ila
neandertálcovi  ako  príbytok  a  bola  vhodnou
ochranou  pred  nepriaznivým  poèasím.  Na�li  sa  tu
vzácne  nálezy  kamenných  nástrojov  z  obdobia
star�ej doby kamennej � paleolitu a mno�stvo kostí
pravekého  mamuta,  jaskynného  leva  a  pravekého
nosoro�ca.
�iaci sa vïaka odbornému a pútavému lektorskému
výkladu  preniesli  do  obdobia  paleolitu  a  stali  sa
z  nich  neandertálci.  Pracovali  v  skupinách  �
neandertálskych tlupách a rie�ili praktické �praveké�
úlohy    urèovali  druhy  stromov  a  zvieracie  stopy.
Najzaujímavej�ou  èas�ou  bola  vo¾ba
neandertálskeho  �amana,  ktorý  si  musel  obliec�
praveký odev a ostatní èlenovia skupiny � tlupy mu

zhotovili náhrdelník, pravekú sekerku a pripravili ho na
neandertálsky  tanec.  Neandertálske  tlupy  sa  rozi�li
závereèným  tancom  �amanov  za  búrlivého  jasotu,
potlesku a pokrikov svojich èlenov � neandertálcov.
Hodina  dejepisu  v  Bojniach    pokraèovala  náv�tevou

.  Pri  modeloch
obrovských  dinosaurov  a  ja�terov  �ijúcich
v  druhohorách  sa  �iaci  cítili  naozaj  bezpeène!  Veï
posúïte sami!
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Poèas  rokov  pedagogickej  praxe  vyuèoval  pán
Mihálkin  rôzne  vyuèovacie  predmety.  Najèastej�ie
slovenský  jazyk,  nemecký  jazyk,  ale  aj  pracovné
vyuèovanie, fyziku, obèiansku výchovu a informatiku.
Má skúsenosti so �iakmi na prvom aj druhom stupni
Z�. Uèite¾ské povolanie ho sprevádzalo od ukonèenia
�túdia  a�  po  zaslú�ený  odpoèinok.  Zapísal  sa  do
histórie  �kolstva  v  na�ej  lokalite. A  ako  je  to  s  tým
vytváraním histórie?

Videá zo �ivota na�ej �koly sa nachádzajú takmer na
stovke nosièov DVD. Je to pribli�ne 300 hodín histórie
na�ej �koly. Prváci, ktorí sú na najstar�ích záznamoch
sú  u�  dnes  dospelí  ¾udia.  Také  mno�stvo  materiálu
bolo  ve¾mi  nároèné  na  spracovanie  z  h¾adiska  èasu.
Pán uèite¾ tomu venoval svoje vo¾né veèery a víkendy.
Práca s kamerou, strih videa a moderné technológie sú
pre neho koníèkom, ktorého stále dr�í pevne za uzdu.
Mgr.  Ján  Mihálkin  je  v�ak  predov�etkým  kvalitný
a  ob¾úbený  pedagóg.  Pre  �iakov,  èi  kolegov  je

nezabudnute¾ný  aj  pre  svoj  osobitný  humor.
Mnohým  veciam  na�iel  vlastné
pomenovanie.  Napríklad  hlas  zo
�kolského  rozhlasu,  ktorý  oznamuje
zaèiatok  a  koniec  vyuèovacej  hodiny,
nazval  �Hermína�  alebo  facebook
premenoval na fejsbuch. Viedol videokrú�ok

a  �v y�kolil�  �iakov  ako  Mário  Obroèník,  Václav
Sûli, Martin Mièko a Dominik Gyõrgy, ktorí sa vydali
na filmársku dráhu.
Pán uèite¾ má 40 roèné skúsenosti v �kolstve.   Èo si
myslí o súèasnej �kole?

 �
Pán  uèite¾  Mihálkin  sa  s  na�ou  �kolou  rozlúèil,  ale
práce v �kolstve sa nevzdal. Vypomáha na inej �kole
a  samozrejme  vo  svojom  vo¾nom  èase  sa  naïalej
venuje  pohyblivým  obrázkom.  Prajeme  mu,  aby  ho
dobrá  nálada,  záujem  o  technické  novinky  a  chu�
tvori� nikdy neopustili.

O dlhoroèných pedagógoch mo�no poveda�, �e sa zapísali do histórie
�koly, v ktorej pôsobili. Pán uèite¾ Mgr. Ján Mihálkin sa do histórie
na�ej  �koly  nielen  zapísal,  ale  ju  aj  tvoril.  Vysvetlenie  nájdete
v rozhovore, ktorý pre èasopis Amosko ochotne poskytol. Zaènime teda
pekne od zaèiatku:

Pripravil:
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V  posledný  septembrový  tý�deò  sa  v  areáli  Z�
v  Èebovciach  uskutoènilo  okresné  kolo  v  cezpo¾nom
behu  �iackych  dru�stiev.  Táto  sú�a�  tradiène  otvára
�kolské �portové sú�a�e v �kolskom roku.
Prekvapila rekordná úèas�, keï sa do sú�a�e zapojilo 11
základných �kôl a 2 stredné �koly, èo predstavovalo vy�e
80  úèastníkov.  V  tejto  sú�a�i  dosahuje  na�a  �kola
dlhodobo  ve¾mi  dobré  výsledky,  èo  sa  potvrdilo  aj  v
samotných pretekoch.
Dievèenské  dru�stvo  v  zlo�ení

obsadilo 1.
miesto  a  vybojovalo  si  postup  do  krajského  kola.  Ani
chlapci  sa  nedali  zahanbi�  a  obsadili  pekné  3.  miesto
v zostave:

Krajské kolo sa konalo 2. 10. 2013 v �iari nad Hronom.
Aj napriek ve¾kej snahe sa dievèatá v silnej konkurencii
be�cov,  ly�iarov  a  biatlonistov  umiestnili  a�  v  druhej
polovici  �tartového  po¾a.  Veríme,  �e  nadobudnuté
skúsenosti zúroèia v budúcom roku, lebo tri z nich budú
�iaèkami na�ej �koly aj v roku 2014.

Dòa 20.11.2013 sa uskutoènilo okresné kolo postupovej sú�a�e
na Majstrovstvá SR �kôl v �portovej stre¾be zo vzduchových
zbraní. V �kolskom roku 2013/2014 sa sú�a� konala v Balogu
nad  Ip¾om.  Na�e  dru�stvo  star�ích  �iakov  obsadilo  so  770
bodmi  2.  miesto  a  postúpilo  do  ïal�ieho  kola.  V  kategórii
jednotlivcov  medzi  star�ími  �iakmi  si  vystrie¾ala  1.  miesto
na�a Monika Trebu¾ová (majsterka Slovenska) so 780 bodmi.
Medzi star�ími �iakmi obsadil Michal Krnáè 5. miesto s 237
bodmi  a Martinovi  Turanovi  sa  poètom  bodov  252  podarilo
získa� 2.  miesto medzi mlad�ími �iakmi.
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Jedno krásne slneèné ráno som sa prebudila s ve¾kou
rados�ou,  preto�e  som  vedela,  �e  idem  do  tábora.
Rýchlo  som  sa  pripravila,  ulo�ila  do  kufra  potrebné
veci a vyrazili  sme. Cesta bola ve¾mi dlhá a únavná.
Keï sme tam pri�li, pote�ila som sa ve¾kej Kunovskej
priehrade  a  krásnemu  lesnému  prostrediu.  Prekrásne
slneèné lúèe u� sálali na na�u chatu. S kamarátkou sme
hneï  be�ali  na  izbu  a  rýchlo  sme  si  vybalili  kufre.
Neskôr  sme  sa  i�li  zoznámi�  s  ostatnými  de�mi  a  s
na�ím vedúcim Maro�om. Boli  sme v  tre�om oddieli
a  volali  sme  sa  �Ranná  nevo¾nos��.  Väè�inou  sme
chodili  na  �portové  ihrisko,  kde  nás Maro�  uèil  hra�
basketbal. Na�i vedúci nám zaobstarali super program,
pri  ktorom  sme  sa  v�dy  bavili.  Nav�tívili  sme  aj
hvezdáreò  v  Soboti�ti,  kde  sme  pozorovali  hviezdy
a  planéty.  Za�ili  sme  plavbu  loïkou  po  celej
Kunovskej  priehrade.  Ka�dý  veèer  sme  mávali

diskotéku,
pri  ktorej
sme  sa
poriadne
vytancovali.
Vedúci  Pe�o
nás  nauèil
táborový
tanec, ktorý volal  �Funky chicken�. Tento  tanec  sme
si  ve¾mi  ob¾úbili.  Sú�a�ili  sme  aj  v  rôznych
disciplínach,  ktoré  boli  niekedy  namáhavé,  no  v�dy
sme ich hravo zvládali.
V  tábore  som  spoznala  ú�asných  kamarátov
a vedúcich, na ktorých nikdy nezabudnem. V�dy sme
dr�ali v�etci spolu, pomáhali sme si a mali sme sa radi.
Toto leto bolo najlep�ie a najkraj�ie v mojom �ivote.

Na  prázdniny
som  sa  ve¾mi
te�ila,  �e
budeme
cestova�  po
Slovensku.
Skoro ráno sme
i�li  do
Èerveného

Klá�tora. Je to pri po¾ských hraniciach. Dvadsa� minút
sme h¾adali  chatu. U� nás  tam èakali  známi z Prahy.
V ten veèer som sa hrala s ich dcérou Kristínkou, ktorá

je odo mòa o rok mlad�ia. Hrali sme badmington. Na�i
rodièia  opekali  klobásy.  Na  ïal�í  deò  sme  i�li  do
Po¾ska do Nového Targu. Tam mi na trhu ocino kúpil
bundu, tepláky a nohavice. Na ïal�ie ráno sme i�li na
rafting.  Splavovali  sme  na  gumenom  èlne  Dunajec.
Preplavili sme devä� kilometrov za jeden a pol hodiny,
naspä� sme i�li pe�o a trvalo nám to 5 hodín. Ve¾mi ma
boleli nohy. Ja a Kristínka sme objavili malé maèiatko.
Dali sme mu meno �Hòusko�, lebo Kristínka povedala,
�e je �hòusný�. A e�te v ten veèer pri�li na chatu noví
¾udia.  Bolo  tam  fantasticky.  Ja  som  sa  dobre  bavila
a ostatní tie�.

Z  tohotroèného  leta  mám mnoho  zá�itkov.  Napí�em
vám  o  jednom,  pre  mòa  ve¾mi  stresujúcom
a zaujímavom. Boli sme na dovolenke v Turecku a raz
sme  sa  s  ocinom  rozhodli  ís�  na  ve¾ký  nafukovací
banán. Dali nám záchranné vesty, sadli sme si na banán
a motorový èln nás zaèal �aha� na �íre more. Náhle èln
urobil  ve¾kú  otoèku  a  banán  nás  prevrátil  do  vody.
Vyhodil  ma  najïalej  od  v�etkých.  Ve¾mi  som  sa
pre¾akla, lebo banán zaèal odchádza�. Nevedela som,
èo mám robi�, tak som zaèala pláva� za ním. V tom na
mòa  zakrièal  ocino,  �e  banán  sa  ide  len  otoèi�.  Èln
urobil otoèku a pri�iel po nás. Druhýkrát nás vyhodil

blízko pri móle. Ale ja som nechcela, aby ma vyhodil
ïaleko,  nechcela  som  sa  ho  pusti�.  Ale  nebolo  to
správne, lebo som sa skoro utopila. A� po chvíli som
sa  pustila.  S  plaèom  som  sa  vy�tverala  na  mólo
a utekala som k mamine s tým, �e u� na banán nejdem.
Myslím si, �e keï vyrastiem, e�te to vyskú�am.
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V mojom byte ryba,
ako ve¾ká kryha
a z komína ve¾ký dym,
to je ve¾mi dobrý rým.

Pri�la lí�ka ry�avá,
hryzla krí�om do¾ava.
U� zazvonil zvonec
básnièky je koniec.

Jablko je zdravé veru,
Kým nám ho èervíci nepreberú.
Keï jablko zjem,
hneï mám kraj�í deò.

Jablkový kompót mòam,
e�te rad�ej koláè mám.
Keï pekné jablko vám dám,
k tomu e�te poviem vám:
Kto chce zdravý by�,
musí sa s jablkom priateli�.

Halloween je noc strachu.
Stra�ia tam duchovia rôzneho veku.
Kostry, zombíci, èerti a upíri,
keï sa bojím, mama ma pritúli.

Be�ím pred zombíkmi po nábre�í.
Nechytia ma, lebo rýchlo be�ím.
Po  nábre�í be�ím màtvy od strachu,
V pätách mám prí�ery
zarastené od machu.

Jablko je ovocie zdravé,
aj keï je úplne malé.
Je plné vitamínov a vlákniny,
je zdrav�ie
ako kus mastnej slaniny.

Keï nieèo doma pokazíme,
so starkým to opravíme.
Starký je môj kamarát,
ka�dý ho má ve¾mi rád.




