Základná škola, Staničná 131/5, 076 15 Veľaty

Hop-skáčik

Milí čitatelia,
oslovuje Vás nový školský časopis.
V ankete sa žiaci rozhodli, že sa časopis bude volať
,,Hop-skáčik,,.
Časopis bude vychádzať dva krát ročne.
Pýtate sa, prečo vlastne vznikol?
Na túto otázku máme veľmi ľahkú odpoveď.
Vznikol preto, aby ste vedeli o všetkom, čo sa na škole deje. Budeme Vám
prinášať informácie o rôznych školských aktivitách, krúžkoch, literárnych
súťažiach, zábavných podujatiach, či úspešných žiakov.
Ponúkneme priestor i pre vlastnú literárnu alebo výtvarnú tvorbu žiakov, ich
nápady a návrhy.
Veríme, že sa Vám časopis bude páčiť.
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Slávnostné otvorenie základnej školy

V septembri 2017 bolo slávnostné otvorenie budovy ZŠ.
Učiteľky, žiaci a rodičia sa tešili, že sa môžu opäť vrátiť do
zrekonštruovaných staro-nových priestoroch. Tohto
slávnostného otvorenia sa zúčastnili rodičia a občania našej
obce spolu so širokou verejnosťou.

2

Október – mesiac úcty k starším

Okrem tradičného výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa
zapojili aj do školských aktivít, ako napríklad: V októbri ako
mesiac úcty k starším, si žiaci spolu so starými rodičmi
vyzdobili tekvice a vystavili v priestoroch školy pri vstupe.
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„Halloween“
Na prelome mesiacov október a november sa konala
halloweenska party – tanečné popoludnie.
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Mikuláš
Sviatok svätého Mikuláša je milým zvykom a tradíciou všade
na svete a neobišiel ani našu školu spolu s čertom.

Špeciálne poďakovanie patrí pánovi Rusňákovi za milé sladké potešenie a tak
isto by sme sa chceli aspoň takouto formou poďakovať nášmu kamarátovi
Maťovi Illešovi za spoluprácu.
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„Zimný čas“
Ako každý rok, čarovné predvianočné obdobie vrcholí milým
vianočným programom, ktorý si deti poctivo pripravujú po
celý mesiac. Tanček, rôzne vinše, básničky a vianočné piesne
vyčaria úsmev na tvári všetkým a navodia príjemnú vianočnú
atmosféru. Pekné predvianočné dopoludnie, program
pripravený s láskou a radostné tváre detí, ktoré sa chcú
vianočnou besiedkou poďakovať za darčeky a zároveň ukázať,
čo si v škole pripravili a nacvičili. Takto vyzeral posledný deň
pred Vianocami v našej škole.
Predvianočný čas sme si spestrili ľudovými tradíciami a
zvykmi, konali sa tvorivé dielne, kde si žiaci vyrobili zo slaného
cesta vianočnú ozdobu.
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Prvý polrok bol zakončený divadlom Ferdo mravec, kde sme
pozvali aj detí Mš a fašiangovým karnevalom v školskom
klube detí pod vedením p. vychovávateľky Urbaniekovej.
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Mimočítankové čítanie

Pištoľník Pišta
Daniel Hevier
Pišta doniesol do školy pištoľ. Našťastie
bola iba striekacia, ale aj tak sa cítil
náramne dôležitý.
Namieril na dievčatá a zahlásil:
„Hore ruky, baby!“
„Čo ti šibe, Pišta?“ smiali sa dievčatá.
„Nie som nijaký Pišta, ale Pištoľník!“
nafukoval
sa Pišta. „A ručičky pekne hore, lebo vás
moje guľky prevŕtajú ako sito!“
A stlačil spúšť.
Dievčatá zapišťali a rozutekali sa na
všetky strany. Práve vtedy vchádzala
do triedy pani učiteľka a spŕška vody ju
zasiahla rovno do tváre.
Fí!
Iná učiteľka by na jej mieste bola Pištu poslala
do kúta alebo mu napísala poznámku,
alebo naňho nakričala. Lenže toto bola múdra učiteľka.
„Ale, ale, Pišta,“ povedala, keď si utrela mokrú
tvár. „Vari je dnes Veľkonočný pondelok?“
Pištoľník by sa bol najradšej prepadol pod
zem. Už videl, aký výprask ho čaká od tatka,
keď sa to dozvie.
Ale pani učiteľka povedala:
„Keď si taký polievač, budeš polievať kvety
v triede!“ Pištoľník si vydýchol. Nijaké zaucho,
obišiel nasucho. Zato kvety v triede obišli
namokro. Pišta ich vzorne polieval každý deň.
Čím? Uhádli ste: striekacou pištoľou.
Ale prezývka Pištoľník mu už ostala.
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Napísala Angela Nanettiová
Cesta na farmu trvala žabkám jeden deň a jednu
noc. Keď už nevládali, zbadali pred sebou veľký
balvan a rozhodli sa, že si oddýchnu. A práve to
miesto sa im stalo takmer osudným. Hlboká, nenápadná
jama bola ako pasca schovaná v suchej
tráve. Hraboš Ermete si ju nevšimol a už padal.
Rýchlo sa však spamätal, vyštveral sa von a volal
na ostatných:
„Pozor! Pozor!“
Žabky ju preskočili v poslednej chvíli. Posledný
sa k jame blížil unavený Golia s Muschiom na
chrbte. Prikrčil sa a …skok! Márna snaha, žabky
sa skotúľali do jamy. Muschio zahrabal nôžkami
a už bol von! Horšie dopadol Golia. Zakliesnený
dolu hlavou uviazol na dne jamy.
Muschio bol zúfalý, chcel skočiť za priateľom
a pomôcť mu, ale ostatní mu to nedovolili. Bol
to predsa len malý žabiak.
„Pôjdem ja,“ povedal Veľký Gra.
„Aj ja,“ ponúkol sa Mezzomiglio a jedným
skokom boli v jame. Ale aj ich sily boli zbytočné.
Museli to vzdať a vyjsť von.
„Čo budeme robiť?“
„Nepochopili ste? Je to zbytočné!“ ozval sa
Ermete. „Odtiaľto sa v tej páľave nedostanete.
…Nemôžeme strácať čas, musíme ísť ďalej.“
Všetci sa zachveli pri predstave, čo čaká chudáka
Goliu. Veľký Gra povedal:
„Ermete má pravdu, bude lepšie, keď budete
pokračovať v ceste. Ja zostanem tu, nemôžem
opustiť Goliu. Dobehnem vás…“
„Keď je tak, zostanem aj ja,“ odpovedala
Pellediluna.
„ Aj ja,“ pridal sa Muschio.
13

„Ja tiež,“ ozval sa Mezzomiglio.
„Vy ste blázni! V tej horúčave, bez kvapky
vody… to bude pre vás istá smrť!“
Ermete kričal a zúril.
„Je to náš priateľ,“ povedal Veľký Gra.
„Nemôžeme ho tu nechať.“
„Priateľ?“
Ermete, ktorý žil sám, nemohol pochopiť tieto
slová, ale nedokázal ani odísť. Ešte chvíľu pobehoval
a hneval sa, nakoniec sa schoval do tieňa
veľkého balvana.
Tri žabky strážili jamu, ktorá uväznila ich priateľa.
Zdalo sa, že vo veľkej horúčave zaspali. Prebudil
ich ohlušujúci zvuk a hneď nato zaznel výkrik.
„Búrka! Hurá, je tu búrka!“ kričal Ermete.
„Golia, dážď, je tu dážď! Počuješ? Prší!“ kričali
žabky do jamy.
O polhodinu bola jama plná vody a vyzerala
ako malá studnička. Golia ležal v strede, obrátený
hore bruchom, a nehýbal sa.
„Je mŕtvy!“ zhíkol Muschio.
V tej chvíli Golia zo seba vydal hlboký vzdych
a obrátil sa. Pomaly-pomaličky sa snažil dostať
na zem.
Ani slovami sa nedá opísať radosť, akú prežívali
žabky. Tešili sa a skákali okolo svojho
priateľa, od šťastia začali spievať žabie piesne.
Dokonca aj Ermete opustil svoju skrýšu pod balvanom
a pridal sa k nim.

Motivačné otázky
1. Aký kolektív máte vo vašej
triede? Držíte spolu alebo ste
rozhádaní?
2. Ako si pomáhate v rodine?
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Valentín
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Marec - mesiac knihy
Mesiac marec máme zapísaný v pamäti ako mesiac knihy.
V dnešnej dobe tento prívlastok už nevnímame tak, ako
kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania
a získavania informácií ako dnes. No i napriek tomu má
literatúra svoje stále miesto. Miesto má i naša maličká školská
knižnica, ktorá vznikla vďaka darcom, za čo im pekne
ďakujeme.
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Beseda s príslušníkom Policajného zboru
Vo štvrtok 8. marca 2018 sa v našej škole uskutočnila beseda
s príslušníkom Policajného zboru v Trebišove. Zaujímavým
a pútavým spôsobom nám porozprávala pani policajtka
o trestnom práve, priestupkoch a trestných činoch, o rôznych
negatívnych javoch, ktoré sa vyskytujú v našej spoločnosti.
Hovorila tiež o trestno-právnej zodpovednosti,
o nebezpečných sociálnych sieťach, o pravidlách slušného
správania. Zdôraznila význam dodržiavania pravidiel v škole
i v bežnom živote.
Taktiež sme sa zapojili aj do súťaže: Polícia očami detí
a vyhrali krásne prvé tri miesta.
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Základná škola súťažila o finančný príspevok na školské
ihrisko, ktoré bude slúžiť všetkým deťom.
ĎAKUJEME!
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Zápis prváčikov
Dňa 7.apríla 2018 sa v našej základnej škole uskutočnil zápis
prvákov pre školský rok 2018/2019. Teší nás, že tak, ako po
iné roky, aj teraz si našu školu opäť pre svoje deti vybrali
nielen mnohí rodičia z našej obce, ale aj z iných obcí. Budúci
prváci počas zápisu úspešne plnili zábavné úlohy, kreslili,
recitovali básničky, poznávali farby, ba aj písmenká. Všetkým
rodičom touto cestou ďakujeme za prejavenú dôveru
a tešíme sa na nových prváčikov v septembri.

V apríli a v máji sa naši žiaci zúčastnili metodického sedenia
k preventívnemu programu Týka sa to aj Vás?
Prednášajúcimi boli pani
Mgr. Jakabová a pani Mgr. Vagneová.
Beseda s pani psychologičkou bola veľmi pútavá a zaujímavá.
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Deň Zeme
DEŇ ZEME je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročné koná
22. apríla. Niekedy sme oslavovali príchod jari, no
v modernom poňatí ide o ekologický sviatok, kde
upozorňujeme ľudí na dopady ničenia životného prostredia.
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V mesiaci máj sme jeden deň venovali dopravnej výchove, kde sa
žiaci naučili doprané značky, ako správne prechádzať cez cestu
a spoločne sme si prebrali pravidlá cestnej premávky.

Vyskúšaj sa !
1. Aké svetlá môžu svietiť na semafore?
A.
červené, oranžové, zelené
B.

červené, modré, žlté

C.

červené, zelené, biele

2. Na aké svetlá nesmie chodec prechádzať
cez cestu?
A.
na zelené
B.

na červené

C.

na čierne

3. Môžu sa deti hrať na ulici?
A.
Môžu, keď je s nimi dospelý.
B.

Nemôžu, deti sa majú hrať na ihrisku.

4. Ako pôjdeš po ceste, kde nie je chodník?
A.
Vľavo alebo vpravo, podľa toho, kde je viac miesta.
B.

Vždy po ľavom okraji cesty.

C.

Vždy po pravom okraji cesty.

5. Z ktorej strany nastupuješ do auta?
A.
Zo strany ulice.
B.

Z chodníka.

C.

Na tom nezáleží.

6. V aute sa pripútaš?
A.
Nikdy.
B.

Občas

C.

Vždy.
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Rozprávky sú pre nás príjemným relaxom, únikom z reality, ale aj
poučením a zdrojom tvorivosti. Do sveta rozprávky sa naši žiaci
preniesli aj vďaka divadelnému predstaveniu Snehulienka a sedem
trpaslíkov, keď pripravili vystúpenie pod vedením p. uč. Domarackej
pre svoje mamičky a pre deti z materskej škôlky.

Pre všetky mamičky
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Medzinárodný
Medzinárodný deň deň
detí detí

Ďakujeme Zdenkovi za
prezentáciu hasičskej
techniky.
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Rozhovor s našimi prváčikmi
Školský rok 2017/2018 sa blíži k svojmu záveru, preto sme navštívili
našich prváčikov v 1.triede. Dokonalo zapadli do života našej školy a stali sa jej
neodmysliteľnou súčasťou. Počas roka sa naučili všetko, čo je potrebné pre
ďalšie roky ich štúdia.
Pokúsili sme sa ich trošku vyspovedať a zistiť, čo prežíva skúsený prvák
na konci školského roka:
1. Čo vás pani učiteľka už naučila?
 Naučila ma príklady, čítať a písať. (Oliver)
 Učili sme abecedu, čítať, písať a počítať. (René)
 Už viem abecedu, čítať a písať. (Julianka)
2. Čo sa ti v škole páči?
 Páči sa mi športový krúžok. (Majka, Julianka)
 Mám rád počítanie na hodine matematiky. (Oliver)
 Najradšej mám telesnú výchovu. (Viktória)
 Mám rád pani učiteľku Domarackú. (René)
 Mám rada všetky pani učiteľky. (Sofia)

3. Aký predmet máš najradšej?
 Anglický jazyk, lebo sa tam učíme cudzie slová. (Majka, Julianka)
 Náboženská výchova, telesná výchova a najradšej mám futbal. ( Bobo)
 Matematiku, lebo počítame. (Oliver)
4. Čo ste si už sami prečítali?
 Knihu – Škaredé káčatko.(Julianka)
 O psíčkovi a mačičke. (Viktória)
 Čítal som Janka Hraška. (René)
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Úprava areálu a priestorov školy

... ďakujeme
pomocníkom.
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našim

malým

Mesiac jún a naše školské výlety

Ďakujeme majiteľovi Auqa Mária pánovi Rusňákovi, že nám umožnil
a zasponzoroval pobyt vo wellnese a pripravil pre nás chutný obed.
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Milí naši čitatelia!
Koniec školského roka útočí na nás zo všetkých strán. Prežili
sme spolu neuveriteľných desať mesiacov. Prváci sa za ten
rok oťukali, zistili, ako to chodí, štvrtáci poslednýkrát zatvoria
za sebou dvere na tejto budove.
Želáme im v novej škole veľa dobrých učiteľov, spolužiakov
a hlavne výborné známky.
Keďže je koniec školského roka, prajeme Vám všetkým
pokojné prázdniny plné slnka, vody a veľa krásnych zážitkov.
Dovidenia v septembri.

Na tomto časopise sa podieľali: p. uč. Dominika Domaracká,
p. Mgr. Ingrid Rusňáková / riaditeľka školy
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