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"Aj malá škola dokáže
vychovať veľkých ľudí."
________________________________________________

________________________________________________________________

Editoriál
Milí čitatelia!
Do konca školského roka ostáva už len pár dní, slniečko zo dňa na deň hreje viac a viac a my by
sme sa už najradšej videli na prázdninách či vytúženej dovolenke. Dúfame, že práve tieto chvíle
vám ešte viac spríjemní aj čítanie posledného čísla nášho časopisu v tomto školskom roku.
Zároveň vám ďakujeme za prejavenú dôveru a priazeň. Prajeme vám nádherné slnkom
a pozitívnymi zážitkami naplnené leto a v novom školskom roku DOČÍTANIA!

__________________________________________________
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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1,2,3,4,5 spočítam si všetko hneď : Aj v našej MŠ si deti rozvíjajú logické myslenie
a matematickú predstavivosť cez rôzne hrové aktivity.

Turistická vychádzka do Kojšova za medvedím cesnakom.

Okresné kolo v speve a v prednese poézie a prózy v Gelnici .
/ Lilka Matejová, Ondrejko Fabrici /

Abeceda zjedla deda : Takto sa deti oboznamujú s prvými písmenkami abecedy-predčitateľskej gramotnosti.

Deň ZEME – EKO-prehliadka – chráňme našu zem
Deň Matiek v KD spestrili naše deti svojím programom“ Mamka moja, mamka zlatá „
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Zápis do 1. ročníka

11. 4. 2018
Pri príležitosti Dňa Zeme sme na našej škole uskutočnili ekologické aktivity s názvom
RECYKLOHRANIE. Myšlienka bola jednoznačná – ukázať, že aj odpadky sa dajú znova
a znova použiť a budúci osud našej planéty nám nie je ľahostajný. Po uprataní a úprave
okolia školy sme sa presunuli na školské ihrisko, kde sme naplnené plastové fľaše
využili ako cvičebné pomôcky a nakoniec sme ich aj s inými odpadovými materiálmi
ešte raz využili pri tvorbe výtvarných prác. Nápady aj prevedenie niekedy skutočne až
vyrážali dych. Veď napokon, posúďte sami. Recyklovanie bolo pre nás naozaj hraním.
Už teraz sa tešíme na budúci rok.

Návšteva
V piatok 13. apríla nás svojou návštevou poctil náš bývalý žiak
Ivan Grega. Dnes už úspešný mladý chalanisko, ktorý študuje na
prestížnej Cambrige University v Anglicku. Čo to nám Ivan
prezradil zo svojho života a odhalil aj recept na úspech. Celá
prezentácia bola zameraná najmä na štúdium. Ivan nám priblížil
výhody štúdia v cudzojazyčnom prostredí na Slovensku aj v
zahraničí. Hovoril o možnostiach a výhodách, ktoré sa ponúkajú
študentom pri vycestovaní za hranice. Konečne bol odhalený
kľúč na liečbu rakoviny pomocou fyziky a v neposlednom rade
sme sa dozvedeli aj na školský šport u nás a v Anglicku. Záver
celej prednášky ukončila diskusia. Žiaci mali možnosť pýtať sa
Ivana, na čo len chceli. Všetci druhostupniari videli, že predsa
len platí naše tradičné motto: „Aj malá škola môže vychovať
veľkých ľudí“. Ďakujeme, Ivan, a prajeme veľa úspechov v
osobnom aj profesijnom živote.
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Škola v prírode sa uskutočnila v apríli v Novej Lesnej. Zúčastnilo sa jej 14 detí. Počas
jej trvania mali žiaci možnosť zažiť a spoznať veľa nového. O nových zážitkoch si písali
denníkove záznamy. Niektorí počas spiatočnej cesty zložili aj báseň.
Pondelok
Boli sme na Hrebienku a v najstaršej chate vo Vysokých
Tatrách. Videli sme tam nebojácnu líšku a pekný kostol.
Veľmi sa mi páčili vodopády. Obrovský vodopád bol
super! Cestovali sme pozemnou lanovkou.
Utorok
Dnes sme boli v Múzeu TANAP. V múzeu sme videli
medveďa, kamzíka, rysa, orly, chaty a kroje. Veľmi sa mi
páčil ježko bledý. V Aquacity bolo super. Na tobogánoch
bola sranda. Cestovali sme TEŽkou.

Streda
Išli sme na Popradské a Štrbské pleso. Bola
tam Majláthova chata a veľké jazero.
Vypočítali sme, že Popradské pleso je o 144
metrov vyššie ako Štrbské pleso. Cestou späť
sme sa zastavili pri Horských záchranároch.
Ujo nám ukazoval, ako zachraňujú životy.
Veľmi sa mi páčilo, ako som sedela na
záchranárskom skútri. Mali sme aj
prekvapenie, išli sme do sauny a do vírivky.
7
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Štvrtok
Dnes sme boli v Belianskej jaskyni. Videli sme rôzne kvaple, jeden sa volal Hamburger.
Po obede sme išli do Tricklandie. Bolo tam veľa obrazov, šikmé podlahy aj zrkadlové
bludisko. Niektorí do zrkadiel stále búchali.

Škola v prírode
V Novej Lesnej v škole v prírode
sme boli všetci v úplnej pohode.
Učili sme sa, veľa športovali,
až kým sme večer do postele
neodpadávali.
Vodopádov bolo veľa,
v každom hučal kúsok mora.
Múzeum je pekná pamiatka,
bola to dobrá prehliadka.
Tobogány boli super,
leteli sme v nich ako šuter.
Išli sme dlho lesom,
kým sme prišli na Štrbské pleso.
Cestou sme veľmi vyhladli,
tak sme rezne pojedli.
Vo vírivke sme sa smiali,
keď sme sa navzájom potápali.
Jaskyňa je skvelý dar,
milióny rokov už stojí tam.
V hoteli sme sa parádne mali,
preto sme všetkým pri odchode zamávali.

Miško: Najviac sa mi páčilo v Aquacity, hlavne tobogány a voda, ktorá mala možno aj
1000 stupňov, ale nie, to preháňam.
Dávid: Najviac sa mi páčilo v Aquaparku, v jaskyni a na Popradskom plese.
Maxík: Bolo to super. Mne sa páčilo Aquacity Poprad a jaskyňa.
Kajka: Mne sa najviac páčilo, ako sme išli do Tricklandie, ku vodopádom a do jaskyne.
Maťka: Mne sa najviac páčilo, keď sme išli do Tricklandie, do jaskyne a že sme mohli
ísť ku Horskej záchrannej službe.
Laura: Mne sa najviac páčilo v Belianskej jaskyni. Páčil sa mi aj Obrovský vodopád,
ktorý vytvoril dúhu a ako sme sedeli na skútri.
Zuzka: Najviac sa mi páčilo, keď som bola pri vodopáde a potom v Belianskej Jaskyni.
Klárka: Mne sa páčilo všetko, ale najviac v Belianskej jaskyni.
Viki: Mne sa páčilo všetko!

Slávik Slovenska
Vo štvrtok 10. mája sa v Gelnickom CVČ
konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik
Slovenska. Našu školu reprezentovali dvaja
speváci, Antónia Bérešová a Šimon Rendoš.
Napriek tomu, že spievali ako naozajstní
slávici, sa im v početnej konkurencii
nepodarilo prebojovať na niektoré z prvých
miest. Ďakujeme im za krásny umelecký
zážitok. Dúfame, že o rok budeme mať viac
šťastia.

(Maťka, Kajka, Laura)

Čo sa najviac páčilo účastníkom ŠvP?
Sabi: Mne sa páčili všetko. Ale najviac v Tricklandii, jaskyni a pri vodopádoch.
Tonka: Mne sa najviac páčilo ubytovanie. Boli sme v jaskyni a v Tricklandii. Veľmi sa
mi to páčilo!!!!!!
Šimon F.: Najviac sa mi páčilo, ako sme cestou padali na kameňoch a keď nás prišla
pozrieť pani riaditeľka.
Šimon K.: Páčili sa mi veľké vodopády, turistika a hlavne Aquapark.: Najviac sa mi
páčila sauna, kde bolo 90 stupňov.
9
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MATEMATICKÝ KLOKAN - odovzdávanie diplomov a cien.
Najúspešnejšou riešiteľkou je naša prváčka Lenka Tomašková, ktorej srdečne blahoželáme. Pochvala
patrí všetkým zúčastneným "klokankom", ktorí si zo súťaže odniesli diplomy a ceruzky.

Deň s dopravnou výchovou na kolobežkách
Vo štvrtok (17. mája 2018) sa naše ihrisko premenilo na ozajstnú verejnú cestu so semaforom
a prechodmi pre chodcov. Naši žiačikovia sa naučili nové značky a čo máme robiť, keď ich
vidíme. Spoločne sme si vyskúšali bezpečný prechod cez „zebry“, ale najzaujímavejší pohľad na
svet bol určite z kolobežky. Po výučbovej časti si deťúrence zasúťažili so svojimi kolobežkami v
dvoch disciplínach. Všetci siahali na dno svojich síl, avšak víťazmi mohli byť len štyria. Krásny
deň za nami plný zážitkov.

Prehadzovaná

Prvý

ročník dvojkolovej prehadzovanej
žiačikov nám za súpera určil Mníšek
nad Hnilcom. Od rána sme boli
skúšaní ako pred tabuľou. Najprv s
nabudenými
prehadzovačmi
absolvovať cestu autobusom a
vlakom. Potom túru naprieč
Mníškom do školy, až sme sa
nakoniec dočkali. Vrúcne privítanie
od domácich prerušilo čakanie na
súpera. Každú minútu sme využili na
videoanalýzu a nastavenie hráčov na
víťazstvo.
Do
slávnostného
otvorenia sme takým dojmom aj
pôsobili, ale strach z cudzieho prostredia spravil svoje. V druhých zápasoch sa naši bojovníci upokojili a po
nevyužitých matchballoch sme len o trošičku šťastia prehrali. V treťom stretnutí šlo iba o to, ktorý z našich
dvoch tímov bude mať viac šťastia. Nie každý deň môžeme zažiť súťažnú atmosféru a preto celý deň
hodnotíme ako úspešný. Mal svoje čaro. V druhom kole v piatok už budeme neprekonateľní, znelo
autobusom. Odvetné stretnutia prehadzovanej
žiakov prvého stupňa na domácej pôde privítalo
slniečko. Oslnivé výkony našich sa hneď odzrkadlili
aj vo výsledkoch. Dramatické výmeny občas patrili
hosťom, ale väčšinou našim. Samozrejme záleží
od uhla pohľadu. Pri dvojkolovom hracom
systéme sme už museli byť spokojní aj s konečným
druhým a štvrtým miestom.
Súperom
blahoželáme a držíme palce v Košiciach.

Acrostic
S ail
A cross seas and oceans
I n the nets sleeping
L ooking for treasures
O n the islands
R um drinking
S ongs singing
(Deviataci)
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Biologické projekty – Vodný svet
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Futbal
Vyvrcholenie
futbalovej
prípravy
podporovanej
každodenným
tréningom
našich nádejí na hornom
ihrisku sa mala pretaviť do
úspechu na turnaji v Gelnici.
Chlapci si verili a prejavilo sa to
aj v zápasoch. V základnej
skupine sme zvíťazili proti
Jaklovciam
aj
Kluknave.
Remizovali sme s Mníškom a
jedinú prehru nám pripravili
Helcmanovce.
V
najdôležitejšom
zápase
turnaja o tretie miesto proti
Prakovciam sme však neuspeli. Chýbal kúsok šťastia a eliminácia chýb v obrane. Konečné 4. miesto radíme
v konkurencií 10 škôl preto medzi úspešné vystúpenia našich žiakov. Chlapci, sme na vás hrdí.

Nultý ročník spoločnej akcie oteckov, mamičiek a detí bol venovaný pohybu. Rodičia so svojimi ratolesťami
sa na ihrisku mohli venovať futbalu, florbalu alebo skúsiť nabiť iné športuchtivé skupinky v prehadzovanej.
V prípade potreby bol pripravený náš občerstvovací tím, ktorý splnil návštevníkom takmer každú
požiadavku. Po docvičení s Luciou a ukončení zápasov vonku sme sa všetci stretli na ihrisku. Tam sme zažili
ozajstnú nespútanú loptovú vojnu a hľadanie topánok svojich rodičov. Víťazstvo nebolo dôležité. Hlavne,
že sme si zašportovali, porozprávali s učiteľmi svojich detí a vypotili kilečko navyše.

Prevencia kriminality - DFS Jadlovček
V stredu sa naša škola a škôlky zúčastnili akcie pod názvom
„Rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám – cesta
k prevencií kriminality detí a mládeže“. Celú prednášku
zastrešoval folklórny súbor Jadlovček z Margecian.
Hodinové predstavenie s občasnými vstupmi o prevencii
proti kriminalite spojené s kvalitným folklórom spolu
fungovalo. Žiaci si upevnili svoje vedomosti a prišli si na
svoje aj fanúšikovia ľudových tradícií.

LESU ZDAR!!!
...takýmto milým pozdravom nás 27.4. 2018 privítali žiaci Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove pri
príležitosti biologickej vedomostnej súťaže pod názvom ,,Mladý priateľ lesa´´.
Súťaže sa zúčastnila naša žiačka deviateho ročníka Klára
Halcinová, ktorá sa pasovala s vedomostným testom a
praktickým poznávaním prírodnín. S náročnými úlohami
sa Klárka pasovala veľmi statočne a spomedzi všetkých
súťažiacich obsadila presne ,,zlatý stred´´. Okrem
súťaženia sme mali možnosť nahliadnuť do priestorov
školy, prezrieť si rôzne zbierky z lesnej ríše a pohladiť si
dravých vtákov.
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Mamulienka, mamička
dám ti pusu na líčka.
Objímem ťa veľmi rada,
aby si sa už len smiala.
Pobozkám ťa na čelo,
aby ti bolo veselo.
Spievaj nám pekné pesničky.
Ľúbime ťa, tvoje detičky.
Antónia 3. trieda
14

Mamičky s deťmi mali možnosť zúčastniť sa tréningu v budove ZŠ. Tréning pozostával zo základných cvikov
ako beh, plank, preskoky. Mamičky si vyskúšali so svojimi detičkami spoločné cviky, ktoré prispeli k dobrej
nálade a smiechu. Počas tréningu sme zablúdili aj do sveta rozprávok a čarovného lesa, tu sa deti a rodičia
mali možnosť uvoľniť a natiahnuť si svaly. Spokojné tváre športovcov, športovkýň a potlesk naznačovali,
že sa im cvičenie páčilo a možno si ho niekedy radi zopakujú. nnvlsfjieofjiegoeutowworuowurwowo

mama
láskavá, milujúca
chráni, miluje, stará sa
hrejivé a láskyplné náručie
láska

Deň detí – 1.6.2018
Konečne nastal ten deň, keď aj naše deťúrence oslavovali svoj deň. V spolupráci s rodičmi boli pripravené
pre žiačikov rôzne prekážky na ceste k vysnívanému pokladu. Všetky skupiny absolvovali nástrahy trate
úspešne a získali sladkú odmenu.

otec
silný, rozvážny
pracuje, pomáha, hrá sa
náš bezpečný prístav
kamarát

Cinquain na tému rodičia. Práca žiakov 7. triedy.
Veľmi pekne ďakujeme rodičom, ktorí obetovali svoj čas,
pripravili nápadité a zábavné stanovištia a chutné občerstvenie.

