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"Aj malá škola dokáže
vychovať veľkých ľudí."
________________________________________________

______________________________________________________________

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 čitatelia,
konečne sme sa dočkali jari - obdobia, na ktoré sa už po dlhej zime tešíme, no zároveň
obdobia, kedy sa nám chce čoraz menej učiť, či venovať sa iným povinnostiam a s radosťou sa
vyhovárame na jarnú únavu.
No napriek tomu sa každý deň v našej škole udeje tak veľa, že sa to ani nezmestí do nášho
časopisu. A tak sme vybrali pár tých najzaujímavejších udalostí, súťaží a prác žiakov, hoci by si
takéto zviditeľnenie zaslúžilo ešte omnoho viac detských prác. Všetkým výhercom, ktorí
akokoľvek reprezentovali našu školu srdečne
blahoželáme
a ostatných
povzbudzujeme:
„Nebojte sa prejaviť svoj talent.“
Veľmi nás teší, že na tomto čísle ste sa veľkou
mierou podieľali svojimi zaujímavými príspevkami
aj vy! Všetkým prajeme príjemné, oddychové a
zábavné čítanie!
Práca žiakov Klubu detí
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I. ročník Fašiangového sprievodu
„Fašianok je milý sviatok,
dajte že nám šunky plátok.
Slaninku aj klobás pár, neľutujte
pre nás dar.
My vám zato zaželáme
zdravie, šťastie, požehnanie.“

29. 1. 2018 ráno sa 24 žiakov našej školy s celou lyžiarskou výstrojou stretlo pri KD a vyrazilo
autobus do Nálepkova. Prvý deň sme sa rozdelili podľa lyžiarskych schopností do troch skupín.
Plní očakávania boli žiaci v prvej skupine, ktorí stáli na lyžiach po prvýkrát. Ostatní žiaci sa
celý čas zdokonaľovali. Žiaci v prvej skupine sa najskôr učili na lyžiach stáť. Už na druhý deň
sme však videli ich prvé nesmelé oblúčiky. Pomocou rôznych aktivít na svahu sa pomaly
dopracovali až ku štvrtému dňu, kde už bolo vidno, ako si bez strachu užívajú jazdu po
zjazdovke. Posledný deň sme si nakoniec všetci užívali lyžovačku. Dopoludnia nám naši
lyžiarski inštruktori usporiadali preteky a odmenili najrýchlejších lyžiarov a popoludní sme si
zjazdovku zlyžovali ako najväčší profesionáli.
Ôsmaci

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti... Takto
veselo si pospevovali naše strigy, strašidlá,
zvieratká a mnohé iné krásne masky, ktoré
kráčali 8.2. Veľkým Folkmarom a Kojšovom v
sprievode hudby, veľkého rachotu a tanca.
Takto sme sa lúčili s fašiangovým obdobím
plným zábavy pár dní pred začiatkom pôstu.
Sprievod sme ukončili v kultúrnom dome
pochovaním basy. Po pohrebe sme si ešte zatancovali a pochutnali sme si na sladkých šiškách,
fánkoch či pankuškách, ktoré pre nás pripravili rodičia a pani kuchárky. Šišky boli skutočne
vynikajúce a veľmi pekne za ne ďakujeme. Z fašiangového sprievodu sme sa tešili aj ďalší
týždeň, keď sa nám podarilo porozdeľovať fašiangovú výslužku. Dúfame, že si to o rok znovu
zopakujeme.
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Lyžiarsky
Lyžovanie je vec ľahká,
hovorí mi kamarátka.
Podľa mňa to nie je tak,
už mi z toho stúpa tlak.
Vyjdem z busu pod kopec,
necítim sa na to vôbec.
Sneh už padá, už sa valí,
kamaráti sme v tom sami.
Obúvam si lyžiarky a lyže,
až ma z toho bolia
kríže.Snehuliaka nevidím,
potom si ho postavím.
Námaha to je dosť veľká,
až mi z toho v hlave čerká.
Už sa rútim kopcom dolu,
myslím, že si zlomím nohu.
Lyže sa mi skrížili,
so zemou sme sa zblížili.
Zima je nám veľmi veľká,
obehla nás riaditeľka.
Na tom kurze lyžiarskom,
stal som sa ja lyžiarom.

Korčuľovanie v Gelnici
Dňa 9.2. sme vymenili pohodlné školské papučky za korčule. Spoločne sme navštívili klzisko v
Gelnici, kde sme sa dosýtosti vyšantili a načerpali energiu do nového týždňa.

KAČKY RAPOTAČKY

(Aďo, Franťa, Šimon – 8. tr.)

V pondelok 19. 2. 2018 do našej
školy opäť zavítalodivadlo Crocus
so svojím predstavením. My sme
už napäto očakávali, čo sa bude
odohrávať. Herci nás nesklamali
a opäť
predviedli
vynikajúce
predstavenie o škótskych kačkách,
ktoré sa vybrali na dovolenku.
Počas predstavenia sa deti
dozvedeli, že vedieť cudzí jazyk
v zahraničí je výhodou, čo majú
robiť, ak sa náhodou stratia, ale aj
to ako, a prečo treba triediť odpad.
5
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BASKETBAL – okresné kolo
Prvýkrát v histórii školského basketbalu na základných školách sa v našom okrese stalo, že
turnaj v tomto krásnom kolektívnom športe vyhrala škola, ktorá nemá vo svojich priestoroch
ani telocvičňu s basketbalovými košmi. Dvadsaťročná tradícia víťazstiev domáceho tímu
dievčat Kluknavy bol prerušený. Naše dievčatá v zložení Soňa, Lenka, Slávka, Soňa, Františka,
Paula, Klára, Dominika a Ela boli nezastaviteľné. Vo všetkých svojich stretnutiach sme
dominovali a dotiahli ich do víťazného konca. Tento malý zázrak bol podporený obetavosťou
dievčat vykonať pre tím maximum. Odmenou im je postup na krajské kolo.

V tieni úspechu dievčat ostali chlapci, ktorí svojimi výkonmi tiež potešili. Po prvotných
komplikáciách s nedostatkom hráčov sme zabojovali aj s tými, ktorí prišli. Niektoré stretnutia
sa nám pravdupovediac nepodarili, ale v boji o tretie miesto sme boli doslova vyrovnaným
súperom Jakloviec. Po výsledku 4:4 sme nakoniec pre horšie skóre skončili na krásnom
štvrtom mieste. Chlapci bojovali v zložení Šimon, Oliver, Martin, Martin, Aďo a aj s
alternujúcou Klárou (za čo jej ďakujeme). O rok už bez pohára neodídeme.

Krajské kolo
Niekedy aj cesta je cieľ. Prišli sme, videli sme, prehrali sme. Prekáža to niekomu? Vôbec nie.
Prehry nás dokoncazocelili, priniesli nové priateľstvá a plno zážitkov. V zápasoch našej skupiny
proti kvalitným súperkám sme nedokázali reagovať na ich predvedenú hru a s radosťou sme
uvítali konce zápasov. Získali sme však najväčšie sympatie ako u rozhodcov, tak aj
zapisovateliek. Každý už konečne vie, kde leží Veľký Folkmar a o rok nás už privítajú ako
starých známych.
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Tohtoročnú plaveckú sezónu v Gelnici sme ukončili ako poslední tentoraz my. Chladné počasie
hlásilo teplú vodičku a príjemné čľapkanie sa. Deti boli poučené, pripravené podávať
nadštandardné výkony vo vode aj mimo nej. Prvé nesmelé pohľady šiestakov a hanblivé
úsmevy dievčat naznačovali zdarný priebeh plaveckého výcviku. Od prvého dňa až po ten
posledný sa žiaci ukážkovo správali vo vode, pod ňou, aj mimo nej. S hrdosťou môžeme
konštatovať, že v posledný deň nebolo žiaka, ktorý by nedokázal preplávať aspoň niekoľko
metrov. Plavecký výcvik jednoznačnedopomohol plavcom zlepšiť sa kvalitatívne
minimálneojednu triedu a neplavcom neutopiť sa. Verím, že v budúcnosti mnohí prehodnotia
svoju neúčasť na plaveckom výcviku a z temnej predstavy katastrofických scenárov
amerických hororových scén sa nastavia na plážovú havajskú pohodičku plávania
v priezračnom mori. V posledný deň žiaci navyše odchádzajú nielen s hlavou plnou zážitkov,
samozrejme so zlepšenými plaveckými schopnosťami, ale aj vecnými cenami a diplomami,
ktoré sú motivačnými činiteľmi do ďalšej činnosti. Kto neverí, nech sa spýta účastníkov, či tie
vychlípané litre chlórovanej vody za to stáli. Ďakujeme všetkým za bezpečný priebeh.

Hviezdoslavov Kubín
V stredu 7. 3. 2018 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z troch tried.
PRÓZA
POÉZIA
1. Karolínka Jusková
1. Laura Lörincová
2. Antónia Bérešová
2. Elenka Lörincová
3. Jurko Mráz, Valentínka Jusková
3. Dominik Jalč
Ďakujeme všetkým súťažiacim, že venovali svoj voľný čas učeniu textov, pri recitácii prekonali
trému a spríjemnili nám tak skoré popoludnie. Výhercom blahoželáme.

V okresnom kole tejto súťaže nás úspešne
reprezentovala Karolínka Jusková,
ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

JARNÁ
Slnko opäť na nebi
s úsmevom nám žiari.
Kvietky, včielky, púpavy
vykúkajú z trávy.
Zajko, malý nezbedník
mrkvičku si hryzká.
Malá lienka Bodkuľka
po lúčke si bežká.
(Štvrtáci)
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Matematický klokan

Marec – mesiac knihy v MŠ

Matematický klokan je jedna
z najmasovejších
matematických
súťaží na svete, ktorá vznikla
v Austrálií. Takmer 64 tisíc žiakov z
celého Slovenska sa 19.marca 2018
zapojilo do riešenia neľahkých
logických úloh. Aj my sme boli
jednou zo škôl, ktorá sa jej
zúčastnila. Potrápili sme si myseľ

Každý z nás mál básničku na jazýčku, ktorou prekvapil Medušku . Ona deti
za krásnu básničku odmenila diplomom a sladkou odmenou.

a zapojili logiku.
Za úspešné
vypracovanie cvičení bol každý
účastník ocenený diplomom a tí
úspešnejší aj vecnými cenami.
V tejto súťaži však nie je dôležité
vyhrať, ale
hravou formou
obohacovať svoje matematické
vedomosti.

Hráme si navzájom : svoj rozprávkový svet dramatizovali z rozprávky do rozprávky

Od stromu k zošitu
Je projekt štátneho podniku Lesy SR, zameraný na ochranu lesov. My sme sa do tohto
projektu zapojili výtvarnými prácami šiestakov. (Gabriel Grega, Peťa Škrobianová)

Vesmír očami detí: Čo je to vlastne vesmír? Má niekde koniec? Bude sa dať žiť aj na
iných planétach? Na tieto otázky sme si zodpovedali aj v našej MŠ . Urobili sme si
celú slnečnú sústavu, spoznávali planéty cez zážitkové učenie a priletel k nám aj
kozmonaut na svojej rakete.
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Návšteva mestskej knižnice a baníckeho múzea
Druhý jarný, ale ešte stále mrazivý deň sme pri príležitosti Mesiaca knihy navštívili knižnicu v
Gelnici. Milá pani knihovníčka nás oboznámila, ako si z knižnice vypožičať knihy. Prečítala nám
pútavú rozprávku o neposlušných kozliatkach a prezreli sme si aj detské encyklopédie. Zistili
sme, že ak sa v knižnici zaregistrujeme, môžeme si vypožičať zaujímavé knihy, v ktorých sa
ponoríme do fantázie spolu s hlavnými hrdinami.

Biblická olympiáda
Dňa 22. marca 2018 sa konalo dekanátne kolo biblickej olympiády v pastoračnom
centre v Jaklovciach. Zúčastnili sa aj žiaci našej školy SoňkaJusková, Slávka
Jakubišinová a Martin Lörinc. Z dvanástich družstiev obsadili pekné 4. miesto. Boj o
bronz sme prehrali tesne v cieľovej rovinke na poslednej otázke. Srdečne im
blahoželáme a sme na nich hrdí.

Neďaleko od knižnice sme veľkou bránou vstúpili do baníckeho múzea. Milá teta nás previedla
múzeom a vysvetlila, ako sa ktoré nástroje v bani používali. Predviedla nám, ako sa drvila ruda
a ukázala rôznofarebné minerály, ktoré sa našli v bani. Najviac nás zaujala mučiareň a nástroje
na mučenie. (Nikoho sme nemučili). Neobišli sme ani miestnu cukráreň, kde sme sa občerstvili
a zjedli takmer všetky koláče, ktoré mali. Dnešný deň bol pre nás iný ako ostatné. Obohatil nás
o pekné zážitky.

Krúžkové popoludnie pri Šikľavej skale
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Hry a tvorba Klubu detí
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Ako trávi veľkonočné sviatky pani kaplánka Mgr. Marta Chlpíková?
Dozviete sa v nasledujúcom interview.
1. V našom okrese pôsobíte prvý rok. Ako sa Vám tu páči?
Začiatky v novom prostredí bývajú stále ťažké. Človek si musí zvykať na nové prostredie a ľudí.
Chýba mi rodina. Na cestovanie je to dosť veľká vzdialenosť, preto sa nevidíme až tak často,
ako by som si želala. Po istom čase však už môžem povedať, že je tu veľa milých ľudí a teším
sa, že ich môžem spoznávať.
2. V ktorých obciach pôsobíte?
Pôsobím v Gelnici a vo Veľkom Folkmare. Gelnica je matkocirkev a Veľký Folkmar je jej fília –
dcérocirkev.
3. Odkiaľ ste k nám prišli?
Som rodáčkou z Dolného Kubína. Rok som pôsobila v Prešove, nejaký čas som strávila na
materskej dovolenke a teraz som tu.
4. Blížia sa veľkonočné sviatky. Ako prebiehajú veľkonočné sviatky u evanjelikov?
Veľkonočné sviatky trávim pracovne. Na Kvetnú nedeľu si pripomíname slávnostný vstup Pána
Ježiša do Jeruzalema. Pri službách Božích sa čítajú pašiové príbehy. Týmto dňom aj
vstupujeme do tzv. Tichého alebo Veľkého týždňa. Ďalším významným dňom je Zelený štvrtok,
kedy slávime ustanovenie Večere Pánovej. Na Veľký piatok si pripomíname smrť Pána Ježiša
na kríži za naše hriechy. Je to deň pôstu a slávime pašiové služby Božie.Biela sobota je tichý
deň, lebo si pripomíname skutočnosť, že Pán Ježiš je v hrobe. V tento deň služby Božie ani
nemáme.Slávnostné služby Božie slávime na Veľkonočnú nedeľu. Slávime zmŕtvychvstanie
Pána Ježiša. A taktiež v pondelok máme 2. veľkonočnú slávnosť.
5. S kým a ako budete oslavovať veľkonočné sviatky?
Sviatky budem tráviť so svojou najbližšou rodinou a veriacimi. Na oblievačku a veľkonočné
dekorácie nekladiem veľký dôraz. Pre mňa osobne je najdôležitejšie si v tomto období
uvedomiť ukrižovanie a zmŕtvychvstanie nášho Pána a hlavne dopad týchto udalostí na môj
život a spásu.
6. Polieva Vás manžel alebo Vás vyšibe korbáčikom na Veľkonočný pondelok?
Manžel tieto zvyky nepraktizuje na všeobecné potešenie všetkých žien v rodine.
7. Chodia Vás oblievať Vaši farníci?
Zatiaľ sa len vyhrážajú.
8. Ktoré jedlá nesmú chýbať na Vašom veľkonočnom stole?
Je to asi tak ako všade. Samozrejme šunka, vajíčka, klobásky, zemiakový šalát.
9. Jedávate veľkonočnú paschu/pasku?
Pečietesijusama?
Nie.Takýto zvyk na Orave nemáme.
Veľmi pekne Vám ďakujeme za rozhovor a prajeme
hlboké duchovné prežitie veľkonočných sviatkov.
(Šiestaci)
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Veľkonočné košíčky –
práca dievčat z umeleckého krúžku

Zápis
do 1.
ročníka

Škola
v prírode

Familiáda
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