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"Objavovaním a rozvíjaním talentu dieťaťa
k jeho šťastnému životu."
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Strom, práca žiakov 3. triedy

______________________________________________________________

Editoriál
Prednedávnom sme sa s Vami lúčili a už sa opäť začal nový školský rok. Pre Vás žiakov,
prichádzajú nové školské povinnosti. Pre tých, čo sú v našej škole prvýkrát, je to ďalšia skúsenosť
a príležitosť nájsť si nových priateľov. Naopak pre tých, čo sú v tejto škole poslednýkrát, je tento
rok výnimočný. Musia sa pripraviť na prijímacie pohovory a monitoring, poriadne zabrať, aby
mali čo najlepšie výsledky.
Nový školský rok sa rozbehol obrovským tempom, ani sme sa nenazdali a už máme za sebou
zopár krásnych aktivít a súťaží. Touto cestou Vám chcem zaželať, aby sa Vám na našej škole
plnej prekvapení páčilo. Vás, milí žiaci, prosím, aby ste ukázali, čo je vo Vás (len tie dobré
stránky) a učiteľom prajem veľa tolerancie, trpezlivosti a úspechov.

__________________________________________________
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/

Veľa príjemných chvíľ strávených s INFOŠKOM – FOLKMARSKO-KOJŠOVSKÝM ŠKOLÁČIKOM.
Pevne verím, že každého z vás niečo zaujme a pobaví.

Jana Guľová, riaditeľka ZŠ s MŠ Veľký Folkmar
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Tretieho septembra sa opäť otvorila brána našej MŠ, aby privítala deti vracajúce sa z letných
prázdnin. Deti sa zvítali a plné zážitkov vstúpili do nového šk. roka 2018/2019. Samozrejme, že
sa tešili na svojich kamarátov a nové aktivity v MŠ. Režim v škôlke sa nemenil a vyzerá takto:
príchod a ranné hry a hrové činnosti - aktivitky . “ Peťko zvonček zazvoní, koniec hier nám
oznámi. Kto chce u nás zdravý byť, musí si s nami zacvičiť. Po rozcvičke, dobre vieme, ruky si
vždy umyjeme . V jedálni na nás už čaká čajík, chlebík a nátierka dáka. Aby naše hlávky múdrosť
v sebe mali, neboli smutné tak s pani učiteľkou vzdelávacie aktivity podľa témy týždňa vždy
preberáme.

V nasledujúcom týždni nás čakala exkurzia
v Jaklovciach pod názvom “Z babičkinej
záhrady“. Videli sme bohatú úrodu rôznej
zeleniny a ovocia.

Keďže už dnes málokto doma chová hydinu,
navštívili sme hydinovú farmu, na ktorej
nás privítali sliepky, aké sa len tak nevidia.

Keď slniečko nám na okno zaklope, to už vieme, že do šatne sa vybrať máme. Topánočky
obujeme, svetrík, kabát a čiapku si oblečieme. Vonku sa my zahráme, veselo si šantíme.
Vyhladnutí do škôlky sa vrátime, na obed sa veľmi tešíme. Umyť ruky raz, dva, tri, so špinavými
rukami sa jesť nepatrí. Po obede, dobre vieme, zúbky si vždy umyjeme a šup do postieľok.
V ďalšom týždni sme sa zahrali na
čarodejníkov a za pomoci vody, Jari
a raketiek sa nám podarilo vyčarovať
veľké množstvo nádherných bublín.

Po oddychu vyhladneme, olovrant si
doprajeme. Kým si po nás rodičia
prídu, opakujeme si, čo sme sa
cez deň naučili.“ September u nás
začal opekačkou. Deti si opekali
klobásky, slaninku aj zemiaky. Spolu
sme si pri opekaní zaspievali a s veľmi
dobrým pocitom sa vrátili do škôlky.
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V týždni športu bola naším
favoritom štvorkolka, ktorú
si každý s radosťou vyskúšal.

Aktivitou, ktorá sa spája práve s jeseňou,
je jednoznačne púšťanie šarkanov.
V teplom počasí sa nám krásne na oblohe
vynímali naše papierové dielka.

Divadielko o Troch prasiatkach
sme si boli pozrieť v KD v Jaklovciach. Veľmi sa nám páčilo.
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Október sme ukončili kultúrnym
programom v našom KD,
kde sme zatancovali a zaspievali
našim babkám a dedkom.

Účelové cvičenia, cvičenia v prírode

KOLESOMÁNIA

V piatok prvého školského týždňa 7. 9.
sa konali cvičenia v prírode pre žiakov
1. stupňa a účelové cvičenia pre
2. stupeň. My ôsmaci sme sa vybrali do
Gelnice.
Spoločne
sme
zdolali
vyhliadkovú vežu a pri pokuse
o zdolanie druhej náš úmysel zmenil
ujo včelár Jožko. Jeho pútavé
rozprávanie o včelách bolo nielen
poučné, ale aj natoľko zaujímavé, že
téma o našich medonosičkách rezonuje
v rozhovoroch ešte stále. Ďakujeme.

A dočkali sme sa... po úspešnom prvom ročníku KOLESOMÁNIE sa aj tento rok naše školské
ihrisko premenilo na zábavné, plné prekážok, ktoré naši šikovní žiaci úspešne zdolávali, ako
inak - na kolesách. Všetci siahali až na dno svojich síl, avšak nie každý mohol zvíťaziť. Z
chlapčenskej kategórie sa na prvom mieste umiestnil Maxík Kandra z 3. triedy, druhé
miesto obsadil štvrták Jurko Mráz a tretie miesto Dominik Jalč z 3. triedy.
Ani tento rok sa nenechali zahanbiť naše dievčatá, prvenstvo získala Zuzka Gregová
zo 4. triedy, druhé miesto obsadila tretiačka Renátka Džuganová a na 3. mieste sa
umiestnila Tonka Bérešová. Blahoželáme víťazom a dúfame, že sa táto zaujímavá a zábavná
športová akcia zopakuje každý rok.

Florbal Prakovce
Nadácia JOJ v rámci podpory florbalu na Slovensku vyzvala jednotlivé školy na propagáciu tohto
športu. Základnú skupinu sme absolvovali v Prakovciach a úspešne. Chlapci zvíťazili vo všetkých
stretnutiach a hoci prehrávali aj 0:3, dokázali aj v tomto zápase uspieť. 5:1, 8:5, 3:0 sú konečné
výsledky. Aďo a Aďo, Martin s Martinom, Dominik, Šimon, Samuel, Marko a brankárik Dávid –
hviezdna zostava chlapcov. Od dievčat sa samozrejme čakalo ešte viac. Nadupaný tím so
Slávkou, Paulou, Soňou, Lenkou, Nikou, Miškou, Natáliou a nepriestrelnou Františkou hlásil
úspech už vopred. Tak sa aj stalo. Dievky nepoznali chuť prehry a po výsledkoch 3:0, 5:1 a 11:1
sme v skupine na priebežnom prvom mieste. Je to super.

Koloolympiáda
Naše deťúrence z druhého stupňa absolvovali v deň Kolesománie interné cyklistické preteky.
Na samotnej organizácii a zmapovaní terénu sa podieľali všetci. Žiaci si spoločne obhliadli trasu,
ktorú neskôr detailne zmapovali. Určila sa presná trasa a mohlo sa ísť súťažiť. Samotné preteky
prebehli bez akýchkoľvek problémov so šťastným koncom. Víťazi získali vecné ceny s diplomami
a všetci účastníci aj sladkú odmenu.
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Cezpoľný beh – Helcmanovce
„Parádne, famózne, dokonalé“, aj takto by sme mohli pomenovať pôsobenie našich žiakov
na cezpoľnom behu v Helcmanovciach. V posledných rokoch sa nám nedarilo preraziť najmä
v bežeckých disciplínach, chýbalo nám výraznejšie umiestnenie v top 5. Po strede 26. 9. je už
všetko zabudnuté. V dievčenskej kategórii Natália Jenčušová nenašla súperku a suverénne
vyhrala. Potešilo aj ôsme miesto Slávky Jakubišinovej. Celkovo dievčatá ako družstvo skončili na
krásnom druhom mieste. Aj chlapci prekvapili. Druhým miestom Martina Leška a tretím Marka
Kľukovského sme nielen brali pódiové umiestnenia, ale ako víťazné družstvo sme postúpili aj do
krajského kola v Kysaku. Trikrát hip, hip – hurá, hurá, hurá. Blahoželáme.

17. október bol výnimočný deň nielen pre starých rodičov, ale aj pre nás – ich vnúčatá.
Starí rodičia sa s nami zabávali, a tak sa aspoň na chvíľu vrátili do svojich mladých čias.
Na ihrisku boli prichystané športové aktivity. Starkí si so svojimi vnúčatami zahrali
netradičný stolný tenis s balónom, pokúsili sa zladiť svoje kroky na pohyblivých
doskách, spoluzodpovednosť a vzájomnú dôveru otestovali pri prenášaní balóna do
cieľa. Po týchto náročných aktivitách dočerpali stratené sily vo vonkajšom bufete. Tu
mali možnosť ochutnať výborné, po domácky vyrobené nátierky, ktoré pripravili pani
učiteľky. Seniori a aj my juniori sme všetkých presvedčili aj o svojich umeleckých
schopnostiach. Najprv o svojom speváckom talente a potom sme spoločne vyrábali
krásne závesy a obrazy v jesenných farbách. Odmenení sme boli lízankou
v srdiečkovom obale. Potrápili sme aj svoje hlavičky pri teste z biológie. Špeciálne pre
babičky bola vymyslená súťaž o najlepší jablkový koláč. Po nadšenom ochutnávaní sme
prišli na to, že všetky koláčiky pečené s láskou sú najlepšie. Už teraz sa tešíme na ďalší,
v poradí už tretí ročník. Do skorého videnia, starí rodičia!

Krajské kolo v Kysaku
Samotný postup na krajské kolo v cezpoľnom behu už bolo veľkým úspechom pre našich žiakov.
V oklieštenej zostave s nesmelými
ambíciami sme vystupovali z auta pred
základnou školou v Kysaku. Po prezentácii
a organizačných ceremóniách sa presunul
celý kolos na štart. V náročnom hornatom
lesnom teréne sa nášmu Martinovi
nakoniec podarilo obsadiť krásne 9. miesto.
Medzi 31 pretekármi sa nestratili ani Marko
a Dávid. Bohužiaľ pre chorobu nemohli s
nami vycestovať Oliver a ani okresná
víťazka Natália. To by už bola iná káva, moji
milí. O rok. Aj tak super úspechy.
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Pavlínka a Oliver z 8. triedy a Laura, Maťa, Kajka z 5. triedy pod vedením p. učiteľky
Kastelovičovej

Interview Klárky Džuganovej so starým rodičom
Klárka: Dedko, vitaj v našom školskom časopise.
Dedko: Veľmi pekne ďakujem za privítanie.
Klárka: V stredu bola v škole akcia pre vás, starých rodičov. Čo sa ti tam najviac
páčilo?
Dedko: Najviac sa mi páčilo, ako sme cvičili na školskom ihrisku.
Klárka: Čo sa ti zdalo celkom poučné?
Dedko: Myslím si, že keď sme písali test z biológie.
Klárka: Zdalo sa ti niečo veľmi ťažké?
Dedko: Myslím si, že nič nebolo ani veľmi ťažké, ani veľmi ľahké. A za popoludnie
strávené s vami sa chcem pekne poďakovať.
Klárka: Aj ja sa ti chcem pekne poďakovať za rozhovor a želám ti pekný deň
9

Babke a dedkovi

Jeseň

Milá babka, milý dedko,
prajeme vám dobré všetko.
My vás veľmi radi máme,
na líčko vám pusu dáme.
Opraviť auto pre dedka je hračka,
okolo neho behá čierna mačka.
Keď babka je v obchode,
vždy nám niečo donesie.
Milá babka, milý dedko,
zlaté srdce máte,
keď sa o nás toľko, toľko nastaráte.
Milá babka, milý dedko,
nech šťastný je váš každý deň.
Nech smútok je zahodený
a nech už nikdy k vám nepríde.

Jeseň, tá je bohatá,
farbí listy do zlata.
Polia, lúky, stromy, kvety,
tešia sa z nich všetky deti,
pretože sú sfarbené
pestrým štetcom jesene.
Záhrady sú prázdne,
lebo je to jasné,
že k nám prišla jeseň
krásna ako pieseň.
Barborka Petkáčová
Kristínka Puškárová, 6. trieda

Zuzka Gregová 4. trieda

Čo mám rád na babke

a

dedkovi?

vždy mi upečie koláč
chodí s nami na huby
chodí s nami na pizzu a zmrzlinu
sleduje s nami telku
babka sa o mňa stará
chodievame na výlety
dáva mi lásku
dávajú mi peniaze a kupujú mi veci, ktoré potrebujem
dovolia mi všetko, čo chcem robiť
Prečo mám/
nemám rád jeseň?
farbia sa stromy
dni sú krátke
noci sú dlhšie
vonku silno fúka vietor
o chvíľu bude Mikuláš a Vianoce
viac prší
je chladno
som častejšie chorý
na zemi je veľa listov
padajú listy
mám rád príjemný vietor
mám viac povinností
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Šiestaci

Návšteva Múzea holokaustu
Žiaci 9. ročníka v rámci predmetu dejepis absolvovali 10. 10. 2018 dejepisnú exkurziu – návštevu
Múzea holokaustu v Seredi. V priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v
Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto, kde dochádzalo k tragickým udalostiam
židovského obyvateľstva na Slovensku počas 2. svetovej vojny. Žiaci si pozreli vystavené dobové
dokumenty, fotografie, predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na našom území a
prednášku o ľuďoch, ktorí prežili a ešte žijú. Aj napriek dlhej ceste žiakov táto exkurzia zaujala
a pomôže im viac pochopiť danú tému – 2. svetová vojna na Slovensku.
Ako túto exkurziu hodnotia deviataci, si prečítajte v nasledujúcom úryvku.

Jaklovský bicyklík
Nultým ročníkom cyklistických pretekov v Jaklovciach sa odštartovala nová éra medziškolských
súťaží. Hneď prvé preteky absolvovalo nespočetné množstvo žiakov a žiačok z Gelnického
okresu. Sme o to šťastnejší, že môžeme hovoriť o úspešnom pôsobení na tomto podujatí, keďže
naši 4 žiačikovia obsadili pódiové umiestnenia. Renátka, Antónia, Šimon a Slávka boli na
nezastavenie. Všetkým však patrí obdiv a rešpekt za predvedené výkony. Vďaka, Jaklovský
bicyklík.

Pred mesiacom sme sa vybrali na dejepisnú exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi. Po
náročnej ceste do Trnavy sme prestúpili na vlak do Serede. Múzeum pozostávalo zo 4
budov. V prvej budove boli sklenené panely, na ktorých bolo nespočetné množstvo
židovských mien. Na stenách boli útržky novín útočiace na Židov. Barak bol výnimočný
aj tým, že v ňom boli pôvodné trámy. Mali sme možnosť prezrieť si vagón, v ktorom za
otrasných podmienok prevážali Židov do koncentračných táborov. V druhom baraku
bol kufor A. Brunnera (pravej ruky A. Hitlera), ktorý utekal pred Červenou armádou. Na
obrazoch bola zobrazená história koncentračného tábora. Tretia budova nám priblížila
každodenný život Židov v tábore. Bola tam škola, spálňa, pracovňa, dielne, krajčírska
miestnosť a rôzne napodobeniny detských hračiek. Vo štvrtej budove boli topánky,
kočiar, britvy, čižmy, pyžamo a rôzne veci potrebné pre život, ktoré tu ostali po Židoch
odvlečených do koncentračných táborov. Pôvodne mali tieto budovy slúžiť na chov koní.
Po exkurzii v múzeu sme zvyšný čas strávili v Trnave. Počas rozchodu sme spoznávali
krásy tohto slovenského mesta. Domov sme prišli v neskorých večerných hodinách, no
výlet stál za to.

DIVADELNÉ JAKLOVCE
V dňoch 19. – 20. 10. sa v Jaklovciach konal
festival
ochotníckych divadiel s názvom Divadelné Jaklovce. Zúčastnili
sa ho žiaci MŠ a 1. stupňa ZŠ. Rozprávku "O troch prasiatkach "
nám trocha netradične predstavili deti z divadelného krúžku z
Poráča. So zatajeným dychom sme sledovali herecké výkony
našich rovesníkov. My prváci a tretiaci sme zdatní, do Jakloviec
a späť sme to zvládli peši. Aj ďalšie divadelné predstavenie
Cirkus Pinka stálo za pozretie. Veľmi pekne ďakujeme všetkým
účinkujúcim aj Jaklovským divadelným ochotníkom za pozvanie
na toto podujatie.
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Okresné kolo v stolnom tenise

BRYNDZOVÉ HALUŠKY

S dvojnásobnými víťazkami sme aj tento rok vycestovali obhájiť prvé miesto na
stolnotenisový turnaj v Margecanoch. Žreb hneď na úvod určil predčasné finále,
kde naše družstvo dievčat narazilo na silné Helcmanovce. Nikto si nemohol viac
priať ako vyvrcholenie v poslednom zápase a to v štvorhre. Tam sa Slávke a Paule
darilo viac. Súperky sme zdolali a celým turnajom sme pokračovali v spanilej jazde
bez akýchkoľvek zaváhaní. Františka, Lenka, Paula a Slávka sa stali už tretí rok po
sebe okresnými víťazkami v stolnom tenise. V novembri nás čaká krajské kolo v
Košiciach. Chlapci sa každým rokom zlepšovali a výkonmi to potvrdili aj tento rok.
V silnej skupine, kde nám žreb neprial, sme obsadili nepostupové tretie miesto.
Dávid, Šimon, Dominik a Samuel sa snažili, čo im sily stačili, a preto sympatický
dojem
ostal
aj
napriek
koncu
v
skupine.

Mnohí slovenskí nepriatelia globalizácie nemajú radi hamburgery. Oveľa radšej majú
bryndzové halušky. Veľa logiky to však v sebe nemá, keďže halušky sa robia
zo zemiakov, múky, soli a bryndze.
Zemiaky máme od Indiánov, ktorých pre Európu objavil Janovčan v španielskych
službách ........................... . Na starý kontinent ich priviezol pred zhruba 450 rokmi
anglický pirát v kráľovniných službách ....................... . V Nemecku ich pestovanie ako
poľnohospodárskej plodiny presadil pred 250 rokmi proti vôli sedliakov pruský kráľ
........................., ktorý sám seba nazýval prvým služobníkom štátu. U nás sa pokúšala
o prekonanie nedôvery k zemiakom osvietená rakúska cisárovná ................... . Vyšlo jej
to až po katastrofálne zlej úrode v roku 1773, keď sa hroziaci hladomor podarilo
odvrátiť práve dovozom zemiakov z nemeckých zemí. Až potom sa začali zemiaky
vo väčšom pestovať aj na území dnešného Slovenska. Hádam aj najväčší lokálpatriot
uzná, že zemiaky predsa len majú trošku globálnu príchuť. Podobne je to aj s ostatnými
surovinami. Múku máme z obilia a obilie máme z Blízkeho východu. Konkrétne
z oblasti takzvaného Úrodného polmesiaca, kde sa ho ľudia naučili pestovať pred
zhruba desaťtisíc rokmi. Soľ nemáme od kráľovskej dcéry Marušky, ale zo soľných baní
alebo z morskej vody. Soľných baní nemáme veľa, mora ešte menej, a tak sme
odkázaní hlavne na dovážanú soľ. Najstaršia písomná zmienka o soli je stará takmer
päťtisíc rokov. Pochádza z Číny a obsahuje popis získavania soli odparovaním zo slanej
vody. Bryndzu máme od Rumunov, ktorých na územie dnešného Slovenska pozývali
uhorskí panovníci. Rumuni totiž vedeli oveľa skôr využiť aj horské oblasti, u nás v tom
čase neobývané a hospodársky nevyužité. Takzvaná valašská kolonizácia prebehla
v niekoľkých vlnách, najstaršia pred viac ako 600 rokmi. Rumuni alebo Valasi sa
v slovanskom prostredí úplne asimilovali a pôvodné roľnícke obyvateľstvo si hlboko
osvojilo ich pastierske tradície.
Rumuni však neobjavili všetko sami. Ovce boli domestikované v oblasti Úrodného
polmesiaca súčasne s obilninami, čiže niekedy pred desaťtisíc rokmi. A pre tých, ktorí
majú radi na haluškách aj nejakú tú slaninku, ešte poznamenajme, že prasiatka boli
domestikované približne v tom istom čase v Číne.
No, možno to nie je až taká veľká veda, ale je to poučné: keby sa naši predkovia bránili
globalizácii dostatočne urputne, mali by sme trt a nie bryndzové halušky.

OD STROMU K ZOŠITU
Naša škola sa zúčastnila projektu Štátnych lesov,,Od stromu k zošitu". Výtvarne navrhli dizajn zošitov,
ktoré sme poslali do Banskej Bystrice. Za odmenu
dostal každý žiak zošit so zaujímavým motívom.
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(Kto sa chce dozvedieť viac, prípadne si prečítať celý článok, či dokonca knihu, úryvok
bol vybratý z knihy Martina Mojžiša: Jeden výdych koňa)
Úloha: Pokús sa doplniť mená na prázdne miesta.
Skús vlastnými slovami vysvetliť slovo domestikovaný.
14

ZAHRAJME A VYSKÚŠAJME SA
2.

5.

9.

3.
1.

8.
4.

6.

7.

15.

Anglická doplňovačka
1. Not hot
2. Colour of nuts
3. Not sunny
4. Mixed colour of red and yellow
5. Colour of the sky
6. Colour of strawberries
7. White smoke
8. Mixed colour of red and blue
9. Colour of a lemon
10. A kind of fruit
11. You need it, when it rains.
12. Not dry
13. A kind of vegetables, you use for
Halloween
14. A scary creature
15. Drops falling down from the sky
VÁHY: Zisti, ktorý predmet je najľahší
a ktorý je najťažší.

12.
13.
10.

11.

14.

Hráč biliardu potrebuje, aby biela guľa narazila najskôr do červenej gule.
a/Nájdi na spodnom mantineli miesto, do ktorého má mieriť. b/Biela guľa
sa môže odraziť najprv od horného a potom od pravého mantinelu. Nájdi
tie body.

Príjemné riešenie Vám prajú Ôsmaci.
Podobné úlohy môžete nájsť na www.sezam.sk.
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Súťaž: Sem napíš výsledky riešení úloh z Infoška 1, svoje meno, vystrihni túto
časť aj s kupónom a odovzdaj svojmu triednemu učiteľovi. Súťažíš o vecné ceny.
Bryndzové halušky: Janovčan v španielskych službách ....................................
Anglický pirát ....................................
Pruský kráľ ....................................
Rakúska cisárovná ....................................
Anglická doplňovačka: ................................... ......................................
Váhy: Najľahší predmet je .......................... .
Najťažší predmet je .......................... .

Meno: ..............................................
Trieda: ....................
.......................................................................................................................................................................

6.12. Mikuláš
13.12.Vianočná
burza
Srdečne vás
pozývame na
Vianočnú burzu.
Výťažok z tejto akcie
bude použitý pre
potreby školy.
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