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"Aj malá škola dokáže vychovať veľkých ľudí. "
__________________________________________________
Kolesománia

Hej sokoly!

Spolu to zvládneme

__________________________________________________
Šéfredakcia: Mgr. Gabriela Kastelovičová

_______________________________________________________________

Milí naši čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk prvé číslo nášho školského časopisu pod názvom FOLKMARSKÝ
ŠKOLÁČIK. Zatiaľ bude vychádzať len ako „občasník“, no verím, že sa stane pravidelným
sprievodcom o živote v našej škole. Na zostavovaní časopisu sa podieľali žiaci a učitelia školy
pod vedením Mgr. Gabriely Kastelovičovej. Nebola to jednoduchá práca, zvlášť, keď ešte len
začíname. V našom časopise nájdete veľa zaujímavých vecí,
napríklad články o tom, čo sa deje v škole, školské aktivity,
úspechy jednotlivých žiakov a rôzne zaujímavosti. Redakčnú radu
určite potešíte vašimi názormi či nápadmi ako spestriť život v
škole, ale aj vlastnou tvorbou na obohatenie časopisu. Tým sa
stane časopis naším spoločným dielom. Takto aj vy prispejete
k tomu, aby časopis vychádzal pravidelne a udržal sa dlho pri
živote.

Redakcia: RNDr. Jana Műllerová
Mgr. Jana Guľová, riaditeľka školy

Adresa redakcie: Základná škola s materskou školou Veľký Folkmar 328,
055 51 Veľký Folkmar
Webová stránka: http://www.velkyfolkmar.sk/obec-2/zakladna-skola-s-materskou-skolou/
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NOVINKA v našej škole – NOVÉ ŠATNE

Žabiak Žofre

Po letných prázdninách čakalo na žiakov našej školy prekvapenie v podobe vynovených
šatní. Celá rekonštrukcia je výsledkom úžasnej spolupráce mnohých ľudí, ktorí prispeli
ku skvalitneniu života detí v našej škole. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pridali ruku k tomuto
peknému dielu. Ďakujeme rodičom: Mirovi Fabricimu, Puškášovi so synmi, Ľudovi

V piatok 29. septembra nás navštívilo divadlo Crocus so svojim predstavením Žabiak Žofre.
Predstavenie bolo určené žiakom MŠ a žiakom 1.-5. ročníka ZŠ. Naši žiaci so zatajeným dychom
sledovali cestu hlavného hrdinu za svojím snom cez množstvo prekážok. Do predstavenia sa aj
aktívne zapojili cvičením, radami a spevom. Divadlo ocenili zaslúženým búrlivým potleskom.
Divadlu Crocus ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

Fabricimu, Aďovi Lӧrincovi, Petrovi Kandrovi, Ivanke Jakubišinovej, Miške Sačkovej,
p. Chomiščákovej, Rasťovi Jakubišinovi, Paťovi Cmorovi, Janíkovi Jakubišinovi, Mišovi
Petríkovi, Martinke Kandrovej. Naša vďaka patrí aj priateľom školy: Rasťovi Kleinovi a Milanovi
Petrovovi. Osobitne ďakujeme p. Jánovi Chovanovi za odborné rady, pomoc a ochotu, ktorú
preukázal pri riešení problémov.
Mgr. Jana Guľová, riaditeľka školy

Začiatok školského roka 2017/2018
Po dvojmesačných prázdninách sa 4.septembra opäť rozozvučali školské zvončeky
a žiakom začali nové povinnosti. Zvlášť významný bol tento deň pre 18 prváčikov, ktorí zasadli
po prvýkrát do svojich lavíc. Prváci so svojimi rodičmi a ostatní žiaci školy sa spoločne
zhromaždili na chodbe našej školy. Po hymne Slovenskej republiky školákov
privítala p. riaditeľka Jana Guľová. Svoje pozdravy žiakom odovzdal aj starosta obce a zaželal
im veľa radosti z nového učenia. Na záver slávnostného podujatia deviataci odprevadili
prváčikov do ich triedy a usadili ich do školských lavíc.

Cvičenia v prírode
V stredu 27. septembra sa uskutočnili
jesenné cvičenia v prírode pre 1. stupeň
ZŠ. Naši mladší školáci posilňovali svoju
vytrvalosť peším turistickým presunom
z Veľkého Folkmara do Kojšova. Na dvoch
stanovištiach mali možnosť upevniť si
niektoré
vedomosti
z
prvouky,
prírodovedy
a
vlastivedy.
Na multifunkčnom ihrisku v Kojšove si
ešte zašportovali.

Športový deň
V rámci Európskeho týždňa športu sa
na našej škole konal športový deň. Dňa
5. 10. žiaci našej školy vymenili lavice za
rôzne športové aktivity. Žiaci prvého
stupňa
sa
zúčastnili
akcie
KOLESOMÁNIA na školskom ihrisku.
Žiaci druhého stupňa si užívali športový
deň
v Kojšove.
Chlapci
si
na
multifunkčnom ihrisku v Kojšove zahrali
futbal a dievčatá vybíjanú. Aj keď nám
počasie celkom neprialo napriek tomu
sme zažili krásny športový deň.

KOLESOMÁNIA

(Žiaci 1. stupňa na ihrisku v Kojšove)
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Dňa 5. októbra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili akcie „Kolesománia“. Do školy sa dopravili
netradične na kolesách – na bicykloch, na kolobežkách alebo na korčuliach a očakávaná akcia
sa konečne mohla začať. Na školskom ihrisku si žiaci zmerali sily v prekonávaní prekážok
na kolesách. Náročnú ale zaujímavú trať zvládli okrem cyklistov aj deti na kolobežkách či na
korčuliach. Po ťažkom boji a krátkom oddychu sme sa na kolesách vybrali ulicami Veľkého 4

Folkmara. Vedomosti, ako sa správať na cestách, sme si overili spolu s Martinom, ktorý nás
sprevádzal rušnými ulicami a križovatkami prostredníctvom interaktívneho CD s názvom
„Martin na cestách“. A konečne sme sa dočkali očakávaných výsledkov súťaže. Medzi rivalmi si
prvé miesto vybicykloval Maximko Kandra, ktorý mal rekordný čas 37 sekúnd, a to bez jediného
trestného bodu. Na druhom mieste sa umiestnil Dominik Jalč z II. triedy a na treťom mieste sa
umiestnil Šimon Kuchta z III. triedy. Ani dievčatá sa nedali zahanbiť a o svojej obratnosti
a šikovnosti
nás
najlepším
časom..presvedčila..Renátka..Džuganová.
Blahoželáme víťazom a tešíme sa na budúcoročnú Kolesomániu.

Hravé aktivity starých rodičov s vnúčatami
Naším cieľom bolo pri tejto príležitosti zámerne priblížiť rodinám našich/vašich detí život
v priestoroch školy. Poukázať na to, že učiteľ nie je nepriateľ, ale práve naopak. Práve v čase,
kedy sa vy, rodičia, naplno venujete svojim profesiám, prichádza učiteľ a preberá funkciu
rodiča. Máme preto veľkú radosť z vydarenej akcie a veríme v jej dlhodobé pokračovanie.
Tešíme sa z početnej návštevy a ďakujeme všetkým za účasť.

Prekonávanie prekážok na kolesách

A takéto dojmy z akcie „Spolu to zvládneme“ mala p. Sedláková, prišla na akciu
s vnukom Jurkom, ale vyspovedal ju starší vnuk Oliver.

Naši víťazi: Renátka, Dominik, Šimonko a Maxík

Spolu to zvládneme

Oliver: Aké boli tvoje pocity, keď si vstúpila za bránu školy?

Október je mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme si pripravili zaujímavý program pre
našich starých rodičov. Spolu so svojimi vnúčatami absolvovali jednotlivé úlohy a pri ich
úspešnom splnení ich čakala na konci sladká odmena. Schopnosti babiek a dedkov boli naplno
otestované pri práci s novodobými IKTechnológiami – počítačmi, technické zručnosti pri výrobe
okrasných sviečok a na dno svojich fyzických síl bolo potrebné siahnuť pri prekonávaní
športových prekážok. Všetci suverénne zdolali nástrahy, ktoré si na nich pripravili „tí zákerní
učitelia“.

Babka: Bol to skvelý pocit vidieť toľko starých rodičov so svojimi vnúčikmi. Bola
som šťastná, že som mohla vstúpiť do školy po 50-ich rokoch.
Oliver: Čo ťa najviac prekvapilo?
Babka: Pri vstupe do školy ma najviac zaujala nová šatňa a vynovené priestory
školy, ktoré som nemala možnosť vidieť.
Oliver: Ktorá z aktivít sa ti zdala „najzáživnejšia“?
Babka: Každá, lebo som chcela vnukovi urobiť radosť. Ale najviac sa mi predsa
len páčila športová aktivita na (tiež vynovenom) ihrisku. Veď ako sa hovorí –
v zdravom tele zdravý duch – a niekedy aj v starom.
Oliver: Bolo podľa teba pekné, že škola pripravila takúto akciu?
Babka: Áno, bolo to pekné.
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Oliver: Babka, ďakujem ti za rozhovor.
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Hej sokoly!
Piatkové vyučovanie sa nieslo v očakávaní netradičného sokoliarskeho vystúpenia. Napriek
tomu, že bolo 13-teho, skupina Horus z Košíc nám predviedla 6 dravých vtákov: sovu
patagónsku, plamienku driemavú, myšiaka lesného, myšiaka štvorfarebného, sokola rároha
a výra skalného. Predstavenie sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku. Presun na miesto konania
bol sprevádzaný spevom notoricky známej piesne..Hej..sokoly.
Žiaci našej školy aj naši škôlkari mali možnosť prezrieť si tieto dravce zblízka, videli ich lietať
a loviť. Nechali sme sa uniesť rýchlosťou sokola útočiaceho na korisť z veľkej výšky vracajúceho
sa k sokoliarovi, nečujným letom výra a poslušnými príletmi tesne nad našimi hlavami, pri
ktorých sme sa našťastie stačili uhýbať

Práce našich žiakov
Básne o babke a dedkovi
Moja babka je z Folkmara,
pečie a stále nám len vyvára.
Koláčiky, buchty, lokše,
nejedli ste veru lepšie.

Môj dedko veľmi rád sadí kvety.
Babka s dedkom sú vždy milí,
mám ich rada v každej chvíli.
Stelka Chovanová, 2.trieda

Zavára a suší hríby,
huspenina nemá chyby.
Robí hurky, klobásky,
všetko bio a z lásky.

Moja babka je milá,
roboty ma naučila.
Dedko zasa huby zbierať
a rodičov si uctievať.
Dominik Jalč, 2.trieda

Aj dedko je z dediny,
v drevárni má piliny.
Rúbe drevo, píli strom,
až sa trasie celý dom.

Finančná sloboda
Dňa 6.11.2017, v pondelok, nás navštívila
certifikovaná lektorka FS OVB. Predstavila nám
hru "finančná sloboda". Hra spočíva na základe
narábania s finančnými prostriedkami. Bola to
veľmi poučná hra, naučili sme sa narábať s
akciami, dlhopismi a s mnoho ďalšími vecami,
ktoré súvisia s činnosťami finančného života
dospelých ľudí. V hre bolo potrebné splniť tri
základné ciele. Prvým cieľom bolo získanie financií na zaplatenie dovolenky v Mexiku pre rodinu
Peniažkovcov. V druhom cieli bolo potrebné získať peniaze na štúdium pre dcéru Pavlu. Tretím
a zároveň posledným cieľom bolo našetriť 120 000 eur do rodinného rozpočtu. Boli sme
rozdelení na deväť dvojíc. Hra bola zábavná napriek tomu, že sme sa pri nej učili.
Najšikovnejší z nás boli Erik Fabrici a Samuel Hofman. Následne boli odmenení diplomom.
Zároveň sa chceme poďakovať pani riaditeľke za to, že nám umožnila zúčastniť sa tejto veľmi
náučnej hry. Taktiež ďakujeme pani Zuzane Salanciovej za spríjemnenie vyučovania. Deviataci
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Dedka a babku rád ja mám,
často ku nim chodievam
Majú oni veľký dom,
hrajeme sa spolu v ňom.

A v kosení trávnika?
Vo Folkmari vyniká!
Na traktore sedí, máva,
už je všade malá tráva.

Dedko má rád schovávačky
a ja s babkou naháňačky.
Matej Gallik, 2.trieda

Cez prázdniny bežím k nim,
za nič na svete ich nevymením.
Môj dedko a babička
v rebríčku sú jednička.
Maxík Kandra, 2.trieda

Stojí jeden veľký dom,
babka s dedkom žijú v ňom.
Moja babka a môj dedko,
sú mi nadovšetko.
Elenka Lorincová, 2.trieda

Súťaž s REXom
V mesiaci október sa naši piataci zapojili do
súťaže
s REXom
v televízii
Markíza.
Samozrejme sme mali ten najkrajší,
najoriginálnejší aj najkreatívnejší plagát so
psíkom
Rexom.
Bohužiaľ,
nášmu
,,východniarskemu“ prevedeniu v Bratislave
nerozumeli a tak sme 500 eur nezískali. Hlavne,
že sme aspoň na chvíľku posnívali o peniažkoch
a zabavili sa pri tvorbe plagátu.
8

Reprezentácia školy: Cezpoľný beh
Otvorenie športových zápolení bolo zahájené v tradičných priestoroch s našimi netradičnými
výkonmi. Po dlhoročnom pôsobení na nelichotivých priečkach sa konečne tlačíme na miesta,
ktoré odzrkadľujú reálnu situáciu výkonnosti folkmarských bežcov. Preniknutie do prvých
desiatok v chlapčenskej (Martin L.), ako aj dievčenskej
(Slávka J.) kategórii je príjemným zistením. Šplháme sa
nahor a v silnej konkurencii
okresných škôl už s nami nie je
sranda ani pri cezpoľnom behu.
Na súťaži nás reprezen-tovali
vytrvalci : Oliver Mráz (7.tr.),
Martin Leško (8.tr.), Martin
Fabrici (7.tr.) a Martin Jenčuš
(9.tr.).
Dievčatá
reprezentantky: Slávka Jakubišinová (8.tr.), Paula Puškárová (7.tr.), Soňa.Jusková (8.
tr.)..a Natália Jenčušová (6.tr.).

Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ
Prvý ročník vybíjanej žiakov a žiačok prvého stupňa sa stretol s pozitívnou odozvou. Zmiešané
družstvá chlapcov a dievčat súperili niekedy nie len s konkurenčným družstvami, ale chvíľami aj
sami so sebou. Ako príprava
na vybíjanú na druhom stupni je
tento turnaj výbornou previerkou
vlastných schopností. Naše budúce
nádeje – Šimon Klein (2.tr.), Šimon
Fabrici (4.tr.), Dávid Graban (4.tr.),
Klárka Džuganová (4.tr.), Laura
Lörincová
(4.tr.),
Marianka
Sačková (4.tr.), Kajka a Valentínka
Juskové (4.tr.), René Škrobian
(4.tr.), Miško Petrík (4.tr.)
a Antónia Bérešová (3. tr.) nás
vzorne reprezentovali.
Ešte trochu halušiek a máme ich,
deťúrence.
9

Stolnotenisový
turnaj
V piatok 3.11.2017 sa uskutočnil
stolnotenisový
turnaj
v
Margecanoch, kde sme aj my
úspešne reprezentovali našu školu.
Chlapci v zložení Aďo, Šimon, Dávid
a Dominik sa v tvrdej konkurencii
určite nestratili. Stačilo málo a
postúpili
by
sme
aj
do
semifinálových bojov. Nepodarilo
sa, ale prvé víťazstvá sú na svete.
Dievčatá
naopak,
ako
minuloročné víťazky obhajovali titul
majsteriek okresu. Bezproblémové
priebehy zápasov v skupine nedostatočne otestovali schopnosti našich dievčat. Až prišlo finále
a tam zvrat. Každá chyba trestaná smrteľnými smečmi, točené podania či šťastie na raketkách
súperiek nemohli prispieť k dramatickejšiemu priebehu športového vyvrcholenia dňa. Nič to
nebolo platné nikomu, keď Folkmar má v tíme Paulu, Slávku, Elu aj s Dominikou, ktoré všetko
zvládli a obhájili primát najlepších stolnotenisových majsteriek okresu. Momentálne nás čaká
krajské kolo v Košiciach, kde by sme tiež radi úspešne reprezentovali našu školu. Preto budeme
veľmi radi, ak na nás budete myslieť a držať nám palce. Ďakujeme.

Zber starého papiera
V našej škole sa uskutočnil zber papiera. Každý, kto mal doma nejaké zásoby, sa zapojil. Ako
sa snažili jednotlivci i celé triedy, si môžete prečítať vo výsledkovej listine. Ďakujeme všetkým,
ktorí pomohli nielen škole, ale najmä našim lesom. Podarilo sa nám vyzbierať 3020 kg.
Poradie jednotlivcov a tried :
1. miesto: Františka Petríková /244 kg/
2. miesto: Kristínka Puškárová /241 kg/
3. miesto: Slávka Jakubišinová /217 kg/
1. miesto: VIII. trieda /564 kg/
2. miesto: V. trieda /360 kg/
3. miesto: III. Trieda /275 kg/
Na 1. stupni sa stal víťazom Dominik Jalč
(Hladní zberači)

z 2. ročníka /179 kg/.
Víťazom blahoželáme a všetkým, ktorí sa
do zberu zapojili ďakujeme.
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ZAHRAJME SA
enviromentálny
posilovňa
sáčok
chápem tomu
nerozumiem to
rohlík
za prvé, za druhé
hranolky
Pan učiteľ, bol ste...
Pani učiteľka, bola ste...

Jazykové okienko

environmentálny
posilňovňa
vrecko
chápem to
nerozumiem tomu
rožok
po prvé, po druhé
hranolčeky
Pán učiteľ, boli ste...
Pani učiteľka, boli ste...

Sudoku pre deti 

↑Robot – práca žiakov 3. triedy

U
R
2day
ATB
MSG
PLS
X
CUS
L8ER

you
ty
are
si, sme, ste
today
dnes
all the best všetko najlepšie
message
správa
please
prosím
kiss
bozk
see you soon uvidíme sa čoskoro
later
neskôr

Čo nás čaká
najbližšie ?
6.12. Mikuláš
20.12. Vianočná
burza

English chat
Mnoho z ľudí, ktorí sa učia angličtinu si určite všimli, že Angličania sú známi tým, že si radi
skracujú slová alebo slovné spojenia. Veľké množstvo z nich sa dostalo aj do našej reči, hlavne
do oblasti ,,chatovaniaˮ, čiže komunikovania prostredníctvom
internetu. Poznáte ich skutočný význam? Používate ich správne?
Chatové skratky by sa určite nemali používať v oficiálnej
konverzácii. Považuje sa to za nezdvorilé. Ak si však píšeme
s kamarátmi alebo niektorými členmi.. rodiny,.. vtedy.. sú..
slangové..výrazy..a skratky. sú povolené.
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Srdečne vás pozývame
na Vianočnú burzu.
Výťažok z tejto akcie
bude použitý pre
potreby školy.
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