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Časopis ZŠ s MŠ, Veľký Folkmar 328 Číslo 2 Ročník 3
"Objavovaním a rozvíjaním talentu dieťaťa
k jeho šťastnému životu."
__________________________________________________
Vianočná burza, športoviny,škôlkovinky,interview...

Betlehem, práca žiakov 3. triedy

_____________________________________________________________

Editoriál

__________________________________________________
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/

Milí priatelia ZŠ s MŠ vo Veľkom Folkmare. Úvodom vám chcem zaželať všetko najlepšie
v novom roku 2020, nech je pre vás úspešnejší, zdravší, radostnejší a pokojnejší než ten
predošlý. Držíte v rukách nové číslo nášho školského časopisu InFošKo. Nájdete v ňom už vám
známe rubriky ako sú Škôlkoviny, Z detského klubu či Z detských pier. S veľkou radosťou píšeme
o úspechoch našich žiakov či už na poli športovom alebo umeleckom. Pokračujeme v seriáloch
o UNESCO ako aj o Hejného metóde. Veľkou a úspešnou akciou bola Vianočná burza. Pripravili
sme aj tradičné Interview, tentokrát s troma žiakmi, ktorí k nám prišli z iných škôl. Ako obvykle
sme pre vás, deti, pripravili Súťaž, ktorého súčasťou sú zimné doplňovačky či osemsmerovka.
Verím, že sa milí žiaci v hojnom počte zapojíte do súťaže o hodnotné ceny.
V posledný deň tohto mesiaca, 29.februára (aký pekný dátum , ktorý máme len raz za 4
roky, aj to nie vždy ) nás čakajú parlamentné voľby. Rozhodneme v nich, kto bude v našej
krásnej krajine vládnuť nasledujúce obdobie, kto a ako ju bude meniť. Týka sa to aj školstva a aj
našej školy. Nenechajte o sebe rozhodovať iných a odovzdajte svoj hlas tým, ktorým veríte, že
našu krajinu budú spravovať v súlade s heslom: Nebáť sa, neklamať a nekradnúť!
S prianím všetkého dobrého
František Bobenič
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Škôlkovinky
Celý kraj sťa striebro svieti.
Príď, Mikuláš, prosia deti.
Chytro sadaj na sane,
v škôlke ťa už čakáme.
Neobišli nás .... spolu s čertíkmi a anjelikom
prišiel Mikuláš aj do našej MŠ. Potešili sme ho
básničkami aj pesničkami. Mikuláš nás obdaroval
sladkosťami. Ani čertík nezabudol a doniesol
každému maličký batôžtek s prútikom.
Potravinová pyramída zdravia –
Z pyramídy sa dozvieme, ktoré potraviny by mali v
našom jedálničku prevažovať, ktorým sa skôr vyhýbať
a ktoré
vyberať
častejšie
v rámci jednotlivých
potravinových skupín. Potravinová pyramída sa „číta“
odspodu hore a v rámci jednotlivých poschodí zľava
doprava.
Vianočná Tržnica 2019

Oheň v krbe tíško praská, v srdciach vládne pokoj, láska.
Ako každý rok, tak aj tento sme sa
pred
Vianocami
navzájom
obdarovávali. Deti doniesli svojmu
kamarátovi malý darček, ktorým ho
chceli potešiť a popriať mu všetko
dobré.
Deti pod stromčekom
čakali aj darčeky zo ZRPŠ, ktorým sa
veľmi potešili.

Návšteva predškolákov
19. novembra sa do nášho prváckeho
kráľovstva prišli pozrieť zvedaví predškoláci
z Veľkého Folkmara a Kojšova. Vyskúšali si, aké
to je, učiť sa v škole nové veci, zabavili sa so
svojimi kamarátmi prvákmi. Veríme, že aj oni
raz budú šikovní školáci.

Nácvik ľudových tancov – tanečný workshop SZUŠ Margecany
V utorok 26. novembra nás navštívila riaditeľka SZUŠ v Margecanoch p. Klaudia Pribičková
a spolu s pánom heligonkárom J. Novotným si pripravili aktívny tanečný workshop pre žiakov 1.
stupňa našej ZŠ. Veľmi živým a zábavným spôsobom našim žiakom priblížili z čoho pozostáva
výuka tanca v ZUŠ, aké dôležité je pre tanečníkov správne držanie tela a rytmus.Deti sa za veľmi
krátky čas naučili niekoľko jednoduchých ľudových tancov ako sú valaský či prepletaná.

Vianočným vystúpením sme si
priblížili čaro Vianoc. Vo sviatočnej
nálade pokračovala tržnica s vlastnými
výrobkami.
Predvianočné pečenie.
Naše deti sa premenili na malých
cukrárov a spoločne si pripravili sladkú dobrotu.
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Volovské v lavici

Príprava na Vianočnú burzu 2019

V stredu 4. decembra sa uskutočnil už
tretí workshop Spišského osvetového
strediska s názvom Volovské v lavici.
Tento workshop bol na rozdiel od
predchádzajúcich zameraný geograficky,
prírodovedne, ekologicky, a regionálne.
„Bolo to super. Nečakala som, že to bude
také zaujímavé. Naučila som sa napríklad
rozoznávať stopy zvierat a iné zaujímavé
veci. Myslela som si, že to bude nudné, ale
celkom ma to zaujalo. A nemusela som byť na niektorých hodinách .“ (Laura Lörincová)

Každá trieda sa na tretí ročník Vianočnej burzy poctivo pripravovala vo svojich priestoroch.
Jedni svedomito pripravovali výrobky, iní cibrili posledné úpravy na darčekoch, ďalší vypekali
vianočné pečivo a tí najstarší sa venovali stratégii predaja s opisom triedy do časopisu.

MIKULÁŠ
Dňa 6. 12. 2019 našu školu navštívil Mikuláš.
Sprevádzali ho dvaja čerti a anjel. Najväčšiu
radosť zo vzácnej návštevy mali žiaci prvého
stupňa, aj keď sa niektorí trochu báli čerta.
Mikulášov kôš bol plný dobrôt, ktoré pomáhal
rozdávať anjelik. Mikulášske balíčky si žiaci
museli zaslúžiť peknou pesničkou alebo
básničkou. Srdečná vďaka, Mikuláš! Mikulášska návšteva bola spojená aj s požehnaním školy.
Po úvodných modlitbách pán farár Jozef Bednárik s asistenciou miništranta požehnal priestory
školy. Požehnanie Najvyššieho nech nás sprevádza aj v tomto roku!

Predvianočné aktivity
Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami sa tradične
o program pre svojich spolužiakov postarali naši najstarší
deviataci. V jednotlivých triedach druhého stupňa čakali na
vopred určené družstvá súťažiacich skupín neľahké úlohy. Na
športovom stanovišti sa žiaci zapotili, v degustátorskej triede
prekonávali samých seba, pri vedomostných otázkach zase
zapájali bunky mozgové a pri kreatívnom tvorení nespoznávali
svojich spolužiakov. Nakoniec o prvenstve rozhodoval športovo-vedomostný rozstrel. Nikto
však nezúfal, lebo každé miesto bolo ocenené.
Deviataci – paráda.

Šaliansky Maťko
Okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí s názvom Šaliansky
Maťko sa už tradične uskutočnilo v Gelnici v priestoroch CVČ. Naša
jediná súťažiaca Tamarka Jakubišinová z 3. triedy sa umiestnila na 1.
mieste a spolu s diplomom a peknou knihou si odniesla aj postup do
krajského kola. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v KK.
5

6

VIANOČNÁ BURZA 11. 12. 2020

ŠPORTOVINY
OK v basketbale chlapcov
V posledných vystúpeniach starej gardy pod deravými
košmi sme veľmi nežali úspechy na palubovke. Prakovský
turnaj chlapcov nás však zastihol v grandióznej forme.
Konštelácia hviezd s dopomocou súperov nám ponúkla
nahliadnuť na pódiové umiestnenie – konkrétne druhé
najcennejšie. Dávid, Marko, Aďo, Gabčo, Samčo a Šimon
sú okresné topky. Najprv sa nauč hrať basket bez koša a
potom vyhraj. Palec hore chlapi.

OK

Už po tretíkrát sa vďaka Vianočnej burze v stredu rozžiaril kultúrny dom v našej dedine. Čo
priniesol? Výborne pripravených predavačov, neuveriteľné množstvo výrobkov, ozdôb,
medovníčkov, vianočných dekorácií a neúnavných deviatakov, ktorí na koláčikoch a vianočnom
punči pracovali celé dva dni. Žiaci z ostatných tried sa pričinili o krásu a bohatosť našej
vianočnej burzy nádhernými predajnými stánkami. Super návštevníci obzerali, nakupovali
a chválili. Dokázali sme , že sú v našej škole veľmi šikovné a kreatívne deti, ktoré vedia obetovať
svoj voľný čas, aby vytvorili nádherné výrobky a pripravili pestrý kultúrny program. Aj veselí
a odvážni škôlkari nás potešili svojim zábavným vystúpením. Patrí vám veľká vďaka, milé deti.
Úprimné poďakovanie patrí aj učiteľom, rodičom, pánovi starostovi a všetkým, ktorí sa do tejto
akcie akýmkoľvek spôsobom zapojili a svojou usilovnosťou a nápadmi prispeli k vytvoreniu
čarovnej vianočnej atmosféry.

v

basketbale

dievčat

Vo výhodnejšej štartovacej pozícií boli pri nástupe pod
koše naše dievky. Ako dvojnásobné víťazky
basketbalových turnajov, ale v oklieštenej zostave a
takmer s úplne novým zložením to bolo ťažké. Predvedený
bojový výkon nestačil na postup zo skupiny. Miška, Nika,
Peťa, Natália, Kika a Paula zanechali výraznú stopu, ale nie
na ihrisku. V šatniach, kolektívoch iných družstiev a
priateľstvách určite áno. Nie je dôležité vždy vyhrať.
Hlavne že nás ľúbia.

Florbal – Nadácia JOJ (2- kolový turnaj)
Úspešné minuloročné pôsobenie na turnaji vo florbale pod záštitou Nadácie JOJ pre nás
prinieslo opätovný boj o postupovú priečku garantujúcu účasť na krajskom finále v
Michalovciach. Dvojkolový turnaj sa organizoval v Margecanoch s účasťou domácich, Gelnice,
Helcmanoviec, Kysaku a v pozícii čierneho koňa nastúpil Folkmar. S pomalým začiatkom a
gradujúcou formou so šťastným koncom pri nešťastnej prehre. Aj tak by sme mohli
jednou vetou opísať zápasy 1. kola, v ktorých sme nedokázali zdolať jedine tradične pre nás
nešťastnú Gelnicu. Výsledok 4:3 však sľuboval dramatický priebeh do budúceho turnaja. V
stretnutiach s ostatnými sme vždy dokázali súperov
pokoriť. V 2. kole skúsenejší a nabudení dávkou adrenalínu
sme hneď vstúpili do prvého stretnutia bezchybne víťazstvom. Povzbudení bodmi sme začali v stretnutí o
všetko s Gelnicou tiež na výbornú. Strelili sme prepotrebný
gól hneď na začiatku. Obliehali sme bránu súpera ako Turci
naše hrady, ale nedarilo sa nám streliť postupový gól. V
nervóznom závere pri našom tlaku síl ubúdalo a gól sme
nakoniec inkasovali my. V stretnutí sme boli výrazne
lepšími, ale skúsený súper využil svoje skúsenosti.
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Z DETSKÉHO KLUBU

Kŕmidlá pre vtáčikov
Deti si obľúbili tému zvieratá, životné
prostredie, ochrana rastlín a živočíchov.
Preto sme sa aj tento rok rozhodli vytvoriť
kŕmidlá pre vtáčikov. Avšak tentoraz to
bolo v spolupráci so šikovnými rodičmi,
starými rodičmi. Chcem oceniť všetky
nápady, ktoré sa zrealizovali. Každé kŕmidlo
je jedinečné a krásne. Ďakujem rodičom
a starým rodičom, že zapájaním sa do
takýchto foriem aktivít spolupracujú so
školským klubom. Naše kŕmidlá budete
môcť obdivovať v okolí budovy školy.

Vianoce
December sa v našej škole a aj v školskom klube detí
niesol v atmosfére príprav na vianočnú burzu,
v nacvičovaní
vianočného
programu,
pečení
medovníčkov a mnoho detí aj v očakávaní vianočných
prázdnin. Vianočný čas sme v školskom klube strávili
rozprávaním sa o tradíciách v našich rodinách,
význame vianočných sviatkov a čítaním vianočných
príbehov. Práve pomocou príbehov si deti zlepšujú
svoju fantáziu, slovnú zásobu a je to aj možnosť relaxu
po vyučovacom procese. V príbehoch sme sa preniesli do časov dávno minulých, keď ešte
Vianoce boli predovšetkým o láske, rodine a radosti z osláv narodenia Ježiška. Mnoho detí vie,
že Vianoce nie sú len o darčekoch, ktoré dostávame ale najmä o darčekoch, ktorými urobíme
radosť ostatným ľudom. Preto mali deti v klube možnosť vyrobiť, prípadne kúpiť svojim
kamarátom malé drobnosti, ktoré by ich potešili. Takto sa stávame menej sebeckými,
zahľadenými do seba a viac si všímame aj svojich
kamarátov, spolužiakov. Pri tvorení darčekov sa deti
museli zamyslieť aj nad tým, aké záujmy má jeho
kamarát, čo by sa mu páčilo, aké sladkosti alebo aké
hračky by mu urobili radosť. Posledný deň pred
vianočnými sviatkami sme si spríjemnili vianočným
posedením s koledami a rozdávaním darčekov.
Chcem sa poďakovať všetkým rodičom, ktorí upiekli
koláčiky, na ktorých si deti mohli pochutnať. Bol to
krásne strávený predvianočný čas.

Čitateľský oriešok
Deti z prvého, druhého a tretieho ročníka sa zapojili do súťaže Čitateľský oriešok.
Organizátorom súťaže je odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe. Takouto cestou podporujeme
u detí pozitívny vzťah ku knihám a rozvíjame ich fantáziu. Každý žiak musel v decembri a januári
prečítať dva zaujímavé príbehy. Potom si žiaci v rôznych úlohách k príbehom precvičili čítanie s
porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie. Súťaž tiež rozvíja ich
predstavivosť a obrazotvornosť, pretože vo výtvarnej časti museli zapojiť svoju fantáziu a
prepojiť dva príbehy do jedného obrázka. Ocenení žiaci získajú diplom od nakladateľstva RAABE
a pekné darčeky. Zároveň je to aj prínos pre školu, pretože sa o nás dozvedia aj ostatní. Súťaž
bude promovaná na najväčšom portáli pre pedagógov –www.skolskyportal.sk, kde budú
zverejnené aj výkresy jednotlivých víťazov. O víťaznej škole sa dozvedia aj novinári. Všetkým
zúčastneným deťom (Sárka 1.roč., Bianka 1.roč., Lilianka 1.roč, Timka 1.roč, Adelka, 3.roč.,
Zinka, 3. roč., Terezka 3. roč., Samko 3. roč.) ďakujem za účasť v súťaži a držím vám palce pri
vyhodnocovaní vašich kresieb a súťažných úloh.

Výtvarné práce
V januári sme sa zamerali na tvorbu výtvarných
diel využívaním našich rúk. Deti zistili, že
pomocou svojich prstov a dlaní dokážu
vyčarovať krásne obrázky. Chce to len
trpezlivosť, fantáziu a chuť kresliť. Takouto
formou praktizujeme arteterapiu, ktorá
pomáha najmä deťom, ktoré nerady alebo
menej komunikujú so svojím okolím vyjadriť
svoje pocity, nálady. Takúto formu terapie
využívame často aj počas týždňa, keď chceme
zistiť, čo sa deťom v škole podarilo, páčilo alebo
naopak, z čoho nemali v daný týždeň radosť,
prípadne z čoho boli sklamaní, smutní. Takáto liečba umením sa stáva aj pomôckou ako u detí
uvoľniť stres, vyvolať fantazijné predstavy a ventilovať pocity hnevu, prípadne zlej nálady.

_____________________________________________________________________
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Oprava školského komína
V mesiaci november sa nám podarilo opraviť školský komín, ktorý bol už dlhšiu dobu
v nevyhovujúcom stave. Ohrozenie padajúcich úlomkov sme odstránili už pred časom
provizórnym riešením - natiahnutím hustej siete okolo komína. Obyvatelia Veľkého Folkmara
mali možnosť si všimnúť lešenie a na ňom niekoľko robotníkov, ktorí aj napriek chladnému
pošasiu pracovali na oprave. A podarilo sa. Lešenie pri škole už nestojí a komín je opravený.

Z DETSKÝCH PIER

PREČO MÁM RÁD SVOJU TRIEDU

Zimná krajina

Naši deviataci sú podľa všetkého maniaci do futbalu a cítite to hneď, ako vstúpite do ich triedy.
Vyzdobili si ju po svojom. Niekedy sa tam pri vyučovaní cítim ako pri invázii a často mi napadne,
kedy zaútočia na štátny znak a vlajku, ktoré sú na čelnej stene. Čo na vlastnú výzdobu hovoria
oni, veď si to prečítajte... Mimochodom od napísania príspevkov sa počet plagátov vyšplhal na
číslo 280.
V triede máme viac ako 150 rozličných plagátov. Nachádzajú sa tu hráči ako: Eden Hazard,
Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Sergio Aguero, Paul Pogba, Jadon Sancho, Leroy
Sane, Ciro Immobile, David Silva a veľa ďalších. Naša trieda proste žije futbalom a steny sú toho
dôkazom. Každý zo spolužiakov fandí inému tímu, preto voči nim a ich obľúbeným tímom máme
rešpekt . Môj obľúbený tím je španielske Atlético Madrid s najväčšou hviezdou a zároveň
brankárskou jednotkou Janom Oblakom, o ktorého sa zaujímal nie jeden veľkoklub. Bohužiaľ
jeho plagát zatiaľ ešte nemáme. Z Atlética máme kapitána Kokeho, z obrany Jose Maria
Giméneza a Kiearan Trippiera a z útoku je João Félix, Alvaro Morata a Diego Costa. Pár plagátov
nie len z Atletica, ale aj z iných tímov je už neaktuálnych. Ale ak nie ste fanúšik futbalu, tak si
to ani nevšimnete. Nemáme tu len mužských futbalistov, ale pribudli aj 3 ženské futbalistky:
Delphine Cascarinova, Ada Hegberbergova a Eugeine Le Somerova. Mám rád svoju triedu.
Marko Kľukovský
V triede máme veľmi veľa plagátov. Hráči z Anglicka, Nemecka, Talianska a z iných rôznych
krajín. Biely či čierny, Európan či Afričan, na tom nezáleží. Je tam viac ako 150 hráčov. Cítim sa
tu ako doma. Máme tam aj gauč. Najradšej mám plagáty, na ktorých sú hráči z Neapola.
Z Neapola sú tam Kalidou Koulibaly, Arkadiuzs Milik a Piotr Zielinsky. Títo hráči, ale aj mnoho
ďalších, ako napríklad Alex Meret, Dries Mertens a Lorenzo Insigne. Sú to moje vzory. Prečo?
Lebo sú to hráči, ktorí bojujú za svoj klub v dobrom i zlom, keď sa darí aj keď sa nedarí. Vedia
sa namotivovať na zápas a to dokonca aj v tejto dobe, keď po 2-3 skazených zápasoch začnú
fanúšikovia na nich nadávať, hovoriť akí sú slabí a neschopní. Napríklad Kalidou Koulibaly, ktorý
v minulej sezónne čelil rasistickým pokrikom fanúšikov Interu Miláno, ale nevzdal sa a neodišiel
do Afriky, ale ostal v Neapole. Preto je môj vzor. Moja trieda je super. Dávid Klein
V triede máme veľa plagátov. Hráčov z Anglicka, Nemecka, Španielska, Talianska a
Francúzska. Máme viac ako 150 plagátov. Cítim sa tu ako doma. Máme tu aj gauč. Nie som tu
ako vo väzení. Najradšej mám plagáty Bayernu Mníchov, lebo je to môj najobľúbenejší tím.
Hrajú tam hráči ako Robert Lewandowski, Joshua Kimmich a mnoho iných. Máme tu aj hráčov
z iných futbalových klubov, ako Eden Hazard,
Dries Mertens, Kieran Trippier... Môj veľký vzor
je Robert Lewandowski. Prečo? Lebo mám rád
jeho štýl hry. To, že dáva veľa gólov
a prekonáva rekordy. Jeho najslávnejší rekord
je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov.
Za 9 minút strelil súperovi 5 gólov. A ako sám
povedal, je závislý na strieľaní gólov. Rád
chodím do našej triedy. Adrián Chomiščák
Môžete nám napísať, ako by ste si chceli triedu
vyzdobiť vy.

Vonku sa stmievalo, ľahký zimný vánok spieval svoju obľúbenú pieseň. Na oblohe
sa objavil veľký, priam obrovský mesiac. Žiaril ako ten najkrajší klenot na svete.
Onedlho sa k mesiacu pridali jeho kamarátky hviezdičky. Na hladine jazierka sa objavila
škrupinka ľadu, tenučká ako vlásoček, ba aj tenšia. Štíty hôr dávali pozor na okolitú
krajinu. V lese zase pani Zima obliekala stromčeky jemnulinkou košieľkou snehu.
Niečo zapraskalo! Jáj, veď to je veverička, lúska si svoj oriešok, ktorý našla vo svojej
tajnej skrýši. Ku kŕmidlu sa schádzajú zvieratká všakovakého druhu, od veľkého diviaka
po malú srnku. Lesník im tam priniesol seno, soľ, jabĺčka a iné dobré pochúťky.
Zvieratká sa rozprávali celučičkú noc. Keď začalo svitať, zvieratká sa rozutekali. Na
oblohe sa objavilo zubaté slniečko. Zamračilo sa. Zo severu sa blížili rozzúrené mračná
spolu s pani Metelicou. Stromy vedeli, že je zle, pani Metelica sa rozbehla smerom
k nim, povyvracala ich všetky do jedného. Úbohé srnky sa nemo dívali na tento hrozný
čin. Každé zvieratko sa triaslo od strachu, až na medveďa. Ten si spal vo svojom brlohu
a o ničom nevedel. Pani Metelica ustala, ale škody boli veľké. Keď sa štíty hôr pozerali
na svoju krajinu, bolo im smutno.
Tak to v prírode chodí, všetko zlé je na niečo dobré, nové stromy sa objavia niekedy
na jar a budú ešte silnejšie. Na zime je všetko čarovné a nepredvídateľné, preto je zima
moje obľúbené ročné obdobie. Barbora Petkáčová, 7. trieda

Zimné šantenie
Zima, zima, zimička,
prvá guľa maličká,
na ňu noštek z mrkvičky
a na väčšej gombíčky,
najväčšia je guľa tretia,
veselo mu oči svietia.
Poďte sa von sánkovať,
zo snehu sa radovať.
Renátka, Elenka,
4. trieda
Antónia Bérešová, 5. trieda
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AKO OSLAVOVALI „SILVESTRA“ NAŠI PRARODIČIA

UNESCO – LEVOČA

Poslednému dňu v roku sa kedysi hovorilo aj „starý rok“
alebo „babí deň. Na Silvestra chodili po dedine tzv. kurine
baby, teda dvaja muži prestrojení za ženy. Jeden so
slameným vencom a zvoncom, druhý v kožuchu, na ktorom
mal sukňu zo slamy prepásanú
povrieslom. Ženy túto slamu trhali a
vkladali sliepkam do kurína, aby aj v
budúcom roku dobre znášali vajcia.
Na oplátku za slamu dostávali
„kurine baby“ výslužku v podobe
slaniny, klobás, chleba, koláčov či
pálenky. Aj starý zvyk chodenia tzv.
ometačiek sa väčšinou dodržiaval na dedinách, ale postupne zanikol.
Ometačky boli chudobné ženy, ktoré chodili pred koncom roka
symbolicky vymetať platne na pieckach, aby po celý rok dobre horeli.

V prvom tohtoročnom čísle časopisu Infoško sme vás bližšie oboznámili s organizáciou UNESCO
a jej poslaním. Dozvedeli ste sa aj Zozname svetového dedičstva, v ktorom figurujú aj niektoré
slovenské pamiatky. Okrem Spišského hradu, o ktorom sme písali minule si miesto na tomto
zozname 27. júna 2009 na 33. zasadnutí Výboru svetového dedičstva vybojovalo aj mesto
Levoča. Predstavuje jeden z najstarších, najucelenejších a najhodnotnejších pamiatkových
organizmov na Slovensku a spolu so Spišským hradom, Spišskou Kapitulou a prírodným
prostredím v spojení s pútnickým fenoménom vytvára najhodnotnejšiu, historicky neporušenú
oblasť stredovekého osídlenia Spiša, ktorá nemá obdobu v svojom rozsahu, rozmanitosti
a stupni dochovania v európskom kontexte, nakoľko jednotlivé časti tohto súboru nikdy spolu
nesplynuli, ako je to v ostatných prípadoch. V tom spočíva jej jedinečnosť, ktorá jej zabezpečila
miesto na Zozname svetového dedičstva.
Levoča sa ako obec spomína prvý raz v listine kráľa Bela
IV. z roku 1263. V poslednej tretine 13. storočia bola už
mestom s vlastnou samosprávou a richtárom a mala
právo skladu. Už vtedy tu existovali tri kostoly zasvätené
svätému Jánovi, svätému Mikulášovi a svätej Alžbete,
ktoré sa však nezachovali. Bazilika svätého Jakuba je
gotická stavba. Stavebné dejiny chrámu siahajú hlboko
do minulosti a sú tesne previazané s históriou
slobodného kráľovského mesta Levoče.
Predchodcom dnešnej stavby kostola bola na rovnakom mieste stojaca staršia sakrálna
architektúra. Fragmenty z pôvodnej stavby, pochádzajúce z roku 1280,sa zachovali v dnešnej
chrámovej sakristii (časť chórového záveru a kalichové konzoly) .
Začiatok stavby dnešného kostola sa datuje do prvej štvrtiny 14. storočia, kedy už starý kostol
kapacitne ani vzhľadovo nevyhovoval. Dispozícia zamýšľaného kostola hovorila o veľkolepom
pláne svedčiacom nielen o narastajúcej prosperite mesta a zvyšujúcej sa životnej úrovni jeho
obyvateľov, ale aj o určitej kultúrnej rozhľadenosti a umeleckej vyspelosti. Chrám svätého
Jakuba v Levoči oplýva bohatstvom najmä svojich vzácnych oltárov. Najznámejšou perlou tohto
chrámu je hlavný oltár zasvätený Panne Márii a svätému Jakubovi Apoštolovi. Je to neskoro
gotická sakrálna pamiatka, dielo mimoriadnej umeleckej a historickej hodnoty; je najcennejším
a najobdivovanejším chrámovým artefaktom. Už pri vstupe do kostola upúta každého
návštevníka nielen svojou monumentalitou, ale aj výtvarným prevedením. So svojou výškou
18,62 metra (najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete)
- a šírkou - 6,27 metra - majestátne vypĺňa priestor
presbytéria. Oltár je jediným dielom, pri ktorom je autorstvo
Majstra
Pavla
doložené
písomnou
správou
nespochybniteľné. Je to súčasne i umelcovo vrcholné dielo.
Z internetu upravil Šimon Kuchta

AKO ĽUDIA VO SVETE OSLAVUJÚ NOVÝ ROK
PERZIA
Peržania oslavujú Nový rok 21. marca. V predstihu sejú do kvetináčov zrno, ktoré ako symbol
nového života vyklíči. Neodmysliteľnou súčasťou osláv sú ohňostroje a petardy.
ČÍNA
Štvrtého februára sa v Číne začínajú Sviatky jari. U nás
ich poznáme skôr pod názvom Čínsky nový
rok. Číňania zvyknú dochádzať za prácou tisíce
kilometrov. V tomto období je preto takmer nemožné
zohnať lístky na vlak, autobus či na lietadlo. Tento rok
ohňostroje v Číne budú obmedzené z dôvodu výskytu
nebezpečného koronavírusu ,ktorý už zabil niekoľko
ľudí.
USA
Na Nový rok v niektorých oblastiach USA vás ponúknu bravčovým mäsom a čiernou fazuľou,
ktorá symbolizuje šťastie. Neodmysliteľnou pri hodovaní je aj kapusta, ktorej listy predstavujú
papierové peniaze.
SLOVENSKO
Obyvatelia Prešova v tomto roku neoslávili príchod Nového roka. Radnica sa po tragických
udalostiach zo 6. decembra rozhodla zrušiť celý silvestrovský program. Viaceré mestá súcitili
s Prešovom a taktiež zrušili ohňostroje. Peniaze za ktoré by ohňostroj kúpili, venovali ľuďom,
ktorých postihla táto tragédia.
Z internetu upravila Barbora Petkáčová

Súťaž: Akú výšku má najvyšší neskorogotický oltár na svete?
V ktorom kostole a meste sa nachádza? Kto je jeho autorom?
14

INTERVIEW
V aktuálnom školskom roku 2019/2020 nám v našej škole okrem našich prváčikov pribudli traja noví
žiaci. Rozhodli sme sa im položiť pár zvedavých otázok.
1. Odkiaľ si k nám prišla/prišiel?
Julka: Z Košíc.
Talula: Prišla som z Anglicka.
Jakub: Z margecianskej školy.
2. Prečo si sa rozhodla/rozhodol prísť na túto školu?
Julka: Je mi tu lepšie a mám to bližšie do Kojšova. V Kojšove mám rodinu.
Talula: Presťahovali sme sa sem s mamou, aby sme sa postarali o babku.
Jakub: Túto školu považujem za lepšiu ako v Margecanoch. (Čo sa týka učiteľov.)
3. Páči sa ti niečo na tejto škole? Ak áno, čo?
Julka: Páči sa mi kolektív spolužiakov.
Talula: Všetko sa mi tu páči. Hlavne sa tu cítim bezpečnejšie
ako v Anglicku, aj škola je lepšia ako tam.
Jakub: Všetko.
4. Ak by si mohla/mohol niečo zmeniť, čo by to bolo?
Julka: Asi nič by som nezmenila.
Talula: Nezmenila by som nič.
Jakub: Zmenil by som kolektív spolužiakov, ich správanie.
5. Bolo / Je pre teba ťažké zapadnúť do kolektívu?
Julka: Nie.
Talula: Nie. Vôbec nie.
Jakub: Áno, trochu.
6. Máš tu už nejakých kamarátov?
Julka: Áno.
Talula: Áno.
Jakub: Áno, mám.
7. Ako sa ti tu darí?
Julka: Dobre.
Talula: Celkom dobre.
Jakub: Celkom dobre.
8. Aké sú tvoje obľúbené predmety?
Julka: Výtvarná výchova a nemčina.
Talula: Moje obľúbené predmety sú biológia, telesná výchova a trochu aj geografia.
Jakub: Telesná výchova.
9. Čo robíš vo voľnom čase?
Julka: Čítam si, alebo počúvam pesničky, kreslím.
Talula: Učím sa alebo som na telefóne prípadne som vonku s kamarátkami.
Jakub: V lete hrávam futbal, v zime iba oddychujem.
10. V čom si myslíš, že si talentovaná/ý? Máš nejaký talent? V čom si dobrá/ý?
Julka: Myslím, že v nemčine a v kreslení.
Talula: V angličtine, trochu možno v kreslení.
Jakub: Trochu sa vyznám v autách.
11. Čo hovoríš na tunajších učiteľov?
Julka: Sú milí a dobrí.
Talula: Učitelia sú dobrí.
Jakub: Sú dobrí a vedia učiť.
12. Stravuješ sa v ŠJ? Chutí ti strava v ŠJ?
Julka: Áno. Chutí mi.
Talula: Áno. Veľmi mi chutí. V Anglicku je školská strava väčšinou nejaká bageta a keď sme dostali na
výber niečo teplé, nebolo to také chutné ako tu.
Jakub: Áno. Stravujem sa v školskej jedálni. Či mi chutí závisí od toho, čo je na obed. Mám rád napríklad
mäsové guľky alebo halušky s tvarohom.
13. Chceš ešte niečo dodať?
Julka: Nič.
Talula: V Anglicku som bývala vo väčšom meste. Tu som chodila na prázdniny. Je tu oveľa krajšie
prostredie. Často chodím von, na rybník, na futbalové ihrisko, vždy tam sú nejaké deti. Moje obľúbené
miesto je rybník.
Jakub: Dobre sa tu sedí. 
Zuzka Hofmanová a Kika Puškárová
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ZÁVISLOSTI
Prečo tínedžeri pijú alkohol?
Mnohí dospelí holdujú alkoholu. U mladých ľudí slovo víkend predstavuje synonymum slova
opíjanie sa, pretože po práci nemajú žiadne povinnosti. Avšak čoraz častejšie sa alkoholu
oddávajú aj deti mladšie ako 18 rokov, v niektorých extrémnych prípadoch aj deti mladšie ako
15 rokov. Prečo sa tínedžeri opíjajú?
Vplyv okolia
Tínedžeri, ale už aj malé deti, sa správajú tak, ako to vidia vo svojom okolí, pretože kopírujú
správanie ostatných ľudí. Vidia svojich rodičov nakupovať, variť, ale aj piť či fajčiť. Keď deti
získajú už ako malé vzor rodiča, ktorý príde z práce a naleje si pohár vína alebo niečoho
tvrdšieho, začnú si myslieť, že je to normálna súčasť života, aj keď to tak nie je. Keď sa k tomu
pridá fakt, že vďaka rodičovi pijúcemu alkohol má k dispozícii tínedžer alkohol aj doma, má to
ešte omnoho jednoduchšie. Výnimku tvoria tínedžeri, ktorí si prešli vďaka rodičovi alkoholikovi
traumatizujúcim detstvom. Na dieťa veľmi vplýva aj starší súrodenec, najmä pokiaľ ten už má
určité privilégiá. Ten mladší ich chce automaticky tiež.
Vplyv rovesníkov
Tínedžeri často pijú alkohol, pretože to tak vidia u svojich rovesníkov a často to vnímajú ako
súčasť normálneho dospievania, čiže niečoho, čo k tomu jednoducho patrí. Tínedžeri sú
najľahšie ovplyvniteľní, pretože sa často cítia stratení, nevedia kto sú a snažia sa to zistiť. Sú
omnoho náchylnejší na vplyv okolia a alkohol je často cesta, ako ich okruh kamarátov môže
začať akceptovať. Najhoršie je, ak má dieťa kamarátov, ktorí ho už priamo či nepriamo nútia k
pitiu alkoholu. Ak dieťa povie nie, často to má preň nepríjemné následky ako napríklad
posmievanie sa či neakceptovanie.
Paulína Puškárová
V rámci protidrogovej výchovy sme urobili prieskum formou anonymného dotazníka medzi
našimi žiakmi, aby sme zistili, ako sa tento problém dotýka nás. Prieskumu sa zúčastnilo 57
žiakov našej školy vo veku 8 – 16 rokov, 24 dievčat a 33 chlapcov. Žiaci anonymne odpovedali
na tieto otázky:
1. Máš už nejaké skúsenosti s alkoholom? ÁNO/NIE
2. Ako si sa k nemu dostal? a) ponúkol mi niekto z rodiny, b) zobral som si sám,
c) ponúkol mi ho kamarát,
d) iné ...
3. Prečo si to skúsil?/chcel skúsiť? a) z frajeriny,
b) lebo to robia všetci
c) zo zvedavosti, d) iné ...
4. Ako si sa cítil po požití alkoholu? a) dobre, chutilo mi to, b) zle, nechutilo mi to, c) iné ...
5. Pil si alkohol viackrát? ÁNO/NIE
6. Už si sa niekedy opil? ÁNO/NIE
A takto to dopadlo.
Zo všetkých opýtaných žiakov našej školy 21 uviedlo, že majú nejakú skúsenosť s konzumáciou
alkoholu. Z toho bolo 5 dievčat. Najčastejšie sa k alkoholu dostali tak, že im ho ponúkol niekto
z rodiny – 12, kamarát – 5 , v 1 prípade si žiak zobral alkohol sám. Ako najčastejší dôvod, prečo
to vôbec skúsili uviedli zvedavosť – 15 žiakov, pre niektorých to bola frajerina, 1 žiak uviedol ako
dôvod, že to robia všetci. Väčšine žiakov alkohol nechutil. 14 žiakov uviedlo, že to nebolo len raz
a štrnásti uviedli, že už sa aj opili.
Otázky zostavili Kristián Čuchran a Samuel Andó

16

Oslobodenie našej obce Veľký Folkmar v druhej svetovej vojne
Ubehlo neuveriteľných 75 rokov odvtedy, ako bola naša obec 21. januára 1945
oslobodená Červenou armádou v 2. svetovej vojne. K oslobodeniu obce prispeli
Partizánska základňa a jej skupiny Kvitinského, Sadilenku a Martynova na Kojšovskej
holi. Tieto skupiny sa formovali od augusta 1944. V denníku Pravda už koncom
februára 1945 oceňovala pomoc občanov aj obce Veľký Folkmar partizánom. Nemecké
vojenské
a bezpečnostné orgány a jednotky domobrany spišských Nemcov
(Heimatschutz) podnikali viaceré akcie proti obyvateľom dedín Kojšova, Uhornej
a Opátky po vypuknutí 29. augusta 1944 SNP. V novembri 1944 pri ďalšom obkľúčení
Heimatschutzu tankami a delostreleckou paľbou zajala štyroch občanov, medzi nimi
bol aj partizán Petrík z Veľkého Folkmara, ktorý musel podstúpiť útrapy
v koncentračnom tábore, odkiaľ sa vrátil až po skončení vojny.
Vzdialené dunenie delostreleckej paľby od konca decembra 1944 signalizovalo skorý
príchod frontu. Obec bola preplnená ustupujúcou maďarskou a nemeckou armádou,
ktorá rabovala povozy, obilie a dobytok. Brala hlavne sane, aby v hlbokom snehu ľahšie
prepravili kradnutú korisť.
V rámci Západokarpatskej operácie 18. armáda 4. ukrajinského frontu Červenej
armády 19. januára 1945 oslobodila Košice. Pri ústupe zvyškov 82. a 254. nemeckej
divízie a demoralizovanej maďarskej jednotky armáda generála A. S. Gastiloviča
prechádzala horským prechodom Jahodná, Košická Belá a Veľký Folkmar, kde boli boje
nesmierne ťažké. Nepriateľ si vybudoval súvislú
obrannú líniu, využíval horský terén a vyše polmetrovú
snehovú prikrývku. V nedeľu 21. januára 1945 vstúpili
prvosledové jednotky 159. pevnostnej brigády pod
velením V. I. Vinogradova a 17. gardového streleckého
zboru do obce. Bola prvou oslobodenou obcou
spišského regiónu. Ľudia vychádzali z úkrytov, vojakov
pozývali do domácností, aby ich pohostili. Počas
bojových operácií padli traja príslušníci ČA, ktorí boli
po exhumácii pochovaní v Košiciach. V strede našej
obce na pietnom pomníku je uvedených deväť mien
obetí druhej svetovej vojny z našej obce.
Česť ich pamiatke.
Paulína Puškárová, 9. trieda
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HEJNÉHO METÓDA
AKO TO VŠETKO ZAČALO
Psychológ a stredoškolský učiteľ Vít Hejný (1904 - 1977) pôsobiaci v Martine analyzoval
príčinu, prečo jeho žiaci vedia vyriešiť pomocou vzorca štandardnú úlohu, ale
neštandardnú už nie. Na žiakoch testoval svoju experimentálnu metódu učenia, ale
kvôli politickej situácii nemohol svoje poznatky rozšíriť. Na otcovu prácu nadviazal až v
roku 1974 matematik Milan Hejný. Po tom, keď sa dostal do sporu s učiteľkou svojho
syna, rozhodol sa učiť na základnej škole v Bratislave. Hejného metóda bola ucelene
publikovaná v roku 1987, ale nezaobišlo sa to bez problémov – učiť žiakov samostatne
myslieť a nie memorovať vzorce a poučky sa vtedajšiemu režimu veľmi nepozdávalo.
AKTUÁLNY STAV
V deväťdesiatych rokoch začala metóda prenikať do školskej praxe, a keďže profesor
Hejný od roku 1991 pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, jeho
metóda bola čoraz obľúbenejšia v Česku. Na naše školy začala masovejšie prenikať až
po roku 2013. Dnes existujú materiály pre materské školy, učebnice pre I. aj II. stupeň
základných škôl a 83-ročný Milan Hejný pracuje na učebných materiáloch pre stredné
školy. O metódu profesora Milana Hejného sa zaujímajú v Taliansku, Grécku, Fínsku,
Švédsku, Poľsku (kde sú už aj učebné materiály) či v Kanade.

Úlohy z Hejného matematiky

František Bobenič

18

SMIECHOTY

M
J
P
S
Ľ
A
D
V
G

O
H
E
N
S
Š
Á
L
U

R
B
I
E
L
Y
R
O
Ľ

T
E
M
H
B
O
S
Č
O

S
Y
R
U
H
L
T
K
V

S
K
A
L
Y
Ž
E
A
A

V A
L V
Z S
I A
M N
A E
I M
A !
Č K

H
S
Ý
K
O
R
K
A
A

ŠTVORSMEROVKA
SÝKORKA, VLOČKA
GUĽOVAČKA, SVAH
UHLÍK, STROM
VLK, BIELY
ĽAD, SNEH, MRÁZ
RYS, SANE
ZIMA, SOB
SNEHULIAK, LYŽE

..............................................................................

SÚŤAŽ
ZIMNÉ DOPLŇOVAČKY
1.

1. Používame ho na šmýkanie.
2. Farba snehu.
3. Je studený, ale nie je to sneh.
4. Aktuálne ročné obdobie.
5. Vianočné pečivo.
6. Sme po nej celí od snehu.
7. Malý kúsok snehu.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dominik Jalč, 4. trieda

Vystrihni si kupón, napíš výsledky riešení
zimných doplňovačiek, štvorsmerovky,
odpovedz na otázky (odpovede nájdeš v textoch v časopise), dopíš svoje meno, priezvisko,
triedu a odovzdaj svojmu triednemu učiteľovi. Súťažíš o vecné ceny.

Zimné doplňovačky: 1. __ __ __ __ __ __ __

2. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Štvorsmerovka: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Ktorý deň sa oslavuje Čínsky nový rok? .........................................
Akú výšku má najvyšší neskorogotický oltár na svete? ...............................
V ktorom kostole a meste sa nachádza? ..................................

1.
2.
3.
4.

1. Chránené zviera.
2. Ruská vianočná rozprávka.
3. Postava zo snehu.
4. Zviera podobné psovi.
5. Snehová vojna.
6. Sneh.
7. Zmrznutá voda.
8. Potreba na sánkovanie.
9. Zimné sviatky.
10. Vianočné pesničky.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Kto je jeho autorom? ................................
Aké sú krstné mená troch nových žiakov našej školy? ............. .............. ...........
Kedy bola oslobodená obec Veľký Folkmar? .........................................

Meno: ............................ ..................................

Trieda: ...............

Redakčná rada: Paula Puškárová, Barbora Petkáčová, Kristína Puškárová, Zuzana Hofmanová, Karolína Jusková,
Laura Lörincová, Kristián Čuchran, Samuel Andó, Antónia Bérešová, Šimon Kuchta, Mgr. Mária Jakubišinová, Mgr. Ján
Varga, Mgr. Gabriela Kastelovičová, Ing. František Bobenič, Mgr. Lucia Gregová, PhD.

