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V čase polročného školského bilancovania sa Vám dostáva do rúk druhé číslo nášho
časopisu InFošKo. Je pre nás veľkým potešením, že sme ho museli rozšíriť o niekoľko strán, aby
sa doň zmestilo všetko alebo aspoň väčšia časť toho, čo sme od vydania prvého čísla zažili,
zorganizovali, napísali, nakreslili, vymysleli, vytvorili, vyhrali a podobne. Čakajú na Vás stránky
plné našich aktivít, úspechov, detských prác, zaujímavostí, zábavy a samozrejme súťaž.
Dozviete sa aj niečo nové o Hejného metóde, ktorú využívame v prvom a druhom ročníku a aj
to, čo nové pre Vás chystajú staronoví starostovia obcí.
A keďže sme už vhupli aj do nového roka 2019, našim školákom želám v druhom polroku
ešte lepšie známky a zaslúžené krajšie koncoročné vysvedčenie a všetkým nám prajem, aby
tento rok bol plný príležitostí stať sa lepšími, zdravia, šťastia, nádeje a pokoja.
Na záver mi dovoľte parafrázovať slová z príhovoru Mons. Rusnáka adresované nášmu
prezidentovi. „Zachovanie pokoja a zotrvanie v nádeji si vyžaduje odvážne a štedré srdce, ktoré
sa nenechá znechutiť malichernosťami, je pomalé do hnevu a rýchle do odpúšťania. Srdce,
ktoré neváha brániť najslabších, ktoré v druhých nehľadá nepriateľov, ale dokáže ich pozvať k
vytváraniu lepšej budúcnosti.“
Príjemné čítanie.
Mária Jakubišinová
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V novoročnom čísle prinášame dvoj-rozhovor s opätovne zvoleným starostom obce Veľký
Folkmar Milanom Gregom ako aj s rovnako opätovne zvoleným starostom obce Kojšov
Antonom Bašniarom. Obom starostom úprimne blahoželáme k ich zvoleniu.
1. Prednedávnom sme oslavovali Vianoce. Čo pre vás tieto sviatky znamenajú?
M.G.: Vianoce sú pre mňa obdobím pokoja. Snažím sa nemyslieť na problémy bežného života,
"stíšim" svoju myseľ a v pokoji si vychutnávam tú jedinečnú atmosféru vianočných sviatkov.
A.B.: Vianoce pre mňa znamenajú príchod obdobia, počas ktorého ako keby sa spomalilo
plynutie času a utíchne zhon. Znamenajú obdobie, v ktorom zrazu aspoň na chvíľu tie
každodenné problémy niekam zmiznú, ale predovšetkým znamenajú obdobie, kedy mám viac
času najmä na svojich blízkych.
2. Určite našich čitateľov zaujíma, čo vám priniesol Ježiško.
M.G.: Ježiško mi priniesol knihy, oblečenie a rybárske veci.
A.B.: Nebolo to nič špeciálne. Ježiško mi priniesol úplne bežné veci ako ponožky, spodné prádlo,
pyžamo, pánsku kozmetiku a aj niečo na oblečenie. Najviac ma ale potešila obrovská radosť z
darčekov pod stromčekom u mojej malej dva a pol ročnej dcérky Zojky, ktorej Ježiško priniesol
kolobežku a korčule.
3. Skúste načrieť do školských liet. Čo sa vám vybaví?
M.G.: Pri spomienke na svoje školské časy si často spomínam na chvíle strávené v prírode.
S mojimi rovesníkmi sme v lese stavali koliby, preliezli sme všetky jaskyne od Ružínskej
priehrady až po Folkmarskú skalu.
A.B.: Vybaví sa mi predovšetkým množstvo krásnych spomienok a keby sa to dalo, určite by som
sa rád do týchto školských čias vrátil. Paradoxne v časoch, keď som bol školák, prial som si už
čím skôr štúdium skončiť, aby som sa už nemusel učiť. Život v dospelosti je už predsa len o
niečom inom, je predovšetkým o väčšej zodpovednosti a samostatnosti. Nechcem nijako našich
školákov strašiť, pretože “dospelácky život” je krásny, ten školský je ale podľa mňa o čosi krajší.
Ako školák som sa snažil pristupovať ku štúdiu zodpovedne, aj keď sa mi veľakrát nechcelo.
Vždy po škole u mňa najprv nasledovalo robenie domácich úloh, učenie sa, príprava na ďalší
deň a až potom voľný čas a zábava, nikdy nie naopak. Teraz viem, že tento môj zodpovedný
prístup mal význam a keby som mal tú možnosť sa do školských lavíc vrátiť, učil by som sa ešte
viac, pretože naozaj platí, že čím viac sa dokážete v škole naučiť, tým ľahšie sa vám bude kráčať
životom v dospelosti.
4. Ste za niečo obzvlášť vďační vašim učiteľom na základnej škole? Ak áno, za čo?
M.G.: Áno, som vďačný učiteľom zo základnej školy za vedomosti, ktoré sme potrebovali pri
prijímačkách na stredné školy a za také pokojnejšie školské časy, ako sú v súčasnosti.
A.B.: Musím povedať, že kvalitný učiteľský kolektív na základnej škole vo Veľkom Folkmare
počas celých ôsmich rokov - pristupoval k nášmu štúdiu veľmi zodpovedne. Učiteľom záležalo
na tom, čo z nás - ich žiakov vyrastie, ako keby sme boli ich vlastné deti. Po celý čas sa trpezlivo
snažili vykresať z každého z nás nejakú osobnosť, pripraviť nás na ďalšie štúdiá a povolania a
položiť tak základy pre náš lepší život. Dôsledky ich naozaj kvalitnej práce si teraz vo funkcii
starostu obce uvedomujem ešte viac, pretože je veľmi dôležité, aby v našich obciach žili občania
vzdelaní a aktívni, takí, ktorí dokážu celú komunitu svojím prispením potiahnuť vpred. Tieto
moje slová by určite potvrdil každý jeden z mojich spolužiakov, pretože každý jeden z nich sa aj
vďaka tomu, čo nám títo učitelia dokázali počas štúdia na základnej škole zo seba dať, dokázal

v živote uplatniť veľmi úspešne. Tomuto skvelému kolektívu učiteľov chcem preto poďakovať
nielen za seba, ale aj za svojich spolužiakov.
5. Máte z tohto obdobia aj nejakú veselú príhodu?
M.G.: S partiou chlapcov sme si postavili drevený čln. Pri slávnostnom spúšťaní na vodu
v Jaklovciach pod kaštieľom išiel čln ku dnu. Slabo sme ho zasmolovali. Na druhý pokus to už
bolo fajn.
A.B.: Samozrejme a nielen jednu veselú príhodu či zážitok. Aj keď niektoré z nich sa našim
učiteľom ako veselé nezdali, keďže skončili vyťahaním za vlasy alebo až poznámkou v žiackej
knižke a doma bolo treba vysvetľovať. Z tých veselých príhod, ktoré sa zaobišli bez trestu,
spomeniem napríklad plavecký výcvik na druhom stupni, ktorý sme absolvovali v bazéne
základnej školy v Gelnici. Našou obľúbenou zábavkou medzi chlapcami bolo jeden druhého
potopiť a pritlačiť na chvíľu na dno bazéna. Jednému nášmu spolužiakovi sa ale stalo, že si
s nami ostatnými pomýlil učiteľa, ktorý sa práve pred ním vynoril z vody. Ten mal tak ako my
všetci na hlave plaveckú čiapku, a tak potopil a pritlačil ku dnu práve jeho. Všetci sme sledovali,
čo to robí, ale on si to v tej chvíli vôbec neuvedomil. Vystrašený pán učiteľ po vynorení nechápal,
čo sa mu stalo, ale ani nezistil, kto ho to vlastne potopil. Z tých príhod, kde to už skončilo
poznámkou v mojej žiackej knižke, spomeniem prechádzku k folkmarskemu rybníku, na ktorej
sme sa so spolužiakmi medzi sebou tak trochu postrkovali, až kým som ja nepostrčil spolužiaka
o čosi viac a ten skončil celý v potoku. Takto som to vtedy určite nechcel, ale to sa mi už pani
učiteľke vysvetliť nepodarilo.
6. Späť k vašej službe. Čím by ste chceli potešiť občanov vašej obce v roku 2019?
M.G.: V roku 2019 dokončíme rekonštrukciu obecného úradu. Na futbalovom štadióne
vybudujeme nové multifunkčné ihrisko. Chceme začať s výstavbou telocvične pri základnej
škole. V oblasti kultúry naďalej budeme pokračovať v už zabehaných akciách - Fašiangy, Deň
matiek, Detský ples, Michalská hoscina ... .
A.B.: Občanov poteší správa o spustení prevádzky nového zberného dvora. Naši dobrovoľní
hasiči dostanú kompletne zrekonštruovanú požiarnu zbrojnicu. Deti v materskej škole poteší
nové detské ihrisko s rozprávkovým domčekom, vrátane kompletnej úpravy celého školského
dvora, či nová interaktívna tabuľa. Tých starších teenagerov potešíme novými priestormi
posilňovne a pre našich seniorov chystáme opravu priestorov, ktoré budú môcť využívať na
spoločné trávenie svojho voľného času. Všetkých určite poteší aj začiatok výstavby Izby tradícií
a osobností obce Kojšov, v ktorej plánujeme dať najväčší priestor nášmu rodákovi Jurajovi
Jakubiskovi. V spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci plánujeme zorganizovať
Kojšovskú zabíjačku, Deň matiek, Deň detí, Kojšovskú heligónku a Deň úcty k starším.
7. Čo by ste chceli zaželať našej škole a zvlášť nášmu InFošKovi v novom roku?
M.G.: Našej skole by som chcel zaželať v novom roku veľa spokojnosti učiteľom aj žiakom.
Špeciálne InFošKovi, aby v počte výtlačkov čochvíľa predbehol najčítanejšie slovenské denníky.
A.B.: Vďaka tomu, že túto základnú školu navštevujú spoločne žiaci z obce Veľký Folkmar a
Kojšov, sú vzťahy medzi našimi obcami a občanmi vynikajúce. Pri návšteve Veľkého Folkmara
pri rôznych príležitostiach vďaka týmto vzťahom, ktoré sa vybudovali práve na tejto škole, sa
častokrát cítim ako keby som tam bol doma. Aj preto želám tejto škole mnoho ďalších
úspešných rokov, silný učiteľský kolektív a najmä veľa šikovných žiakov, ktorí raz dokážu
prevziať zodpovednosť na svoje plecia a svojím spôsobom života a prácou dokážu tieto naše
dve krásne obce a ľudí, ktorí v nich žijú, ťahať ďalej vpred.
Obom ďakuje za rozhovor František Bobenič.

Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám z darov tvojich trošku,
či koláča makového, či koníka medového.
Veď ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš.
Aj nás v materskej škole navštívil Mikuláš
s anjelikom a čerti.
Všetky deti odmenil sladkým balíčkom....
Vianočná tržnica –predvianočný čas, vianočné vystúpenie- darček pre všetkých od nás…

Šinú sa sánky
z brehu,
vôkol je biely svet.
Kocúrie labky v
snehu
vykvitli ako kvet.
To sú tie rýmy zimy,
to sú tie rýmy zimy.
Horár kráča po lese srnkám niečo prinesie,
gaštany aj žalude už im smutno nebude......
Vybrali sme sa do lesa prikŕmiť zvieratká.
Naplnili sme krmelec gaštanmi, jabĺčkami,
kukuričkou a mrkvičkou. Cestou sme v snehu
sledovali stopy zvieratiek.

MC DONALD CUP Kluknava
Futbal žiačikov prvého stupňa sa konal aj tento rok v kluknavskej telocvični. Pri početnej účasti
škôl z celého okresu sa naši futbalisti držali úctyhodne. Ani jeden konečný výsledok
neodzrkadľoval reálny priebeh toho, čo sa dialo na ihrisku. V každom zápase sme prehrali
nešťastne o gól, hoci sme celé stretnutia dominovali. Martin, Maxo, Domin, Timotej, Oliver,
René, Juraj a Tonka zanechali dobrý dojem. Máme na čom stavať v budúcnosti.

Vybíjaná 1. stupeň –
okresné kolo
4. 12. 2018, Prakovce

Odvetné stretnutia florbal Nadácie JOJ
Po dlhšom čase Folkmar zažil
organizáciu turnaja vo florbale
žiakov a žiačok základných
škôl. Keďže v septembri sme dominovali v Prakovciach (aj chlapci, aj dievčatá), odvety
predpokladali pokračovanie plavenia sa na víťaznej vlne. Chlapcom stačilo vyhrať jeden zápas z
troch na to, aby postúpili z prvého miesta. Podarilo sa. Po víťazstve nad Prakovcami, remíze s
Helcmanovcami a prehre z poslednej sekundy s Gelnicou chlapci postúpili na kraj. Dievčatám
sa dokonca podarilo neprehrať a dominovali vo všetkých stretnutiach. Zdolali všetkých a všetko,
čo sa im do cesty postavilo. Stali sa suverénom ženskej skupiny. Momentálne čakáme na mená
súperov a tešíme sa na konfrontáciu so silnými tímami v krajských kolách.
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Okresné kolo vo florbale dievčat
Výhra na internej kvalifikácii turnaja nadácie Joj predpovedala úspešné ťaženie aj na okresnom
kole vo florbale, v nám už dobre známej telocvični v Prakovciach. Od prvého zápasu sme
dominovali vo všetkých herných činnostiach. Nebolo toho, kto by zastavil smrteľné útoky
Slávky, Lenky, Pauly, Sone, Nikolky, Natálie a Mišky. V bráne zase stála, kľačala aj ležala
neprekonateľná Františka. Počas celého turnaja sme inkasovali len 2 góly, ktoré nanešťastie
padli do našej siete práve vo finálovom zápase. Jeden dokonca pri snahe a risku v power play
(hry bez brankárky) do prázdnej brány. Škoda. Šancí bolo, hala burácala, súper odolával, tlak
narastal a ten môj tiež. Blahoželáme, dievky.

Okresné kolo vo florbale chlapcov
Krajské kolo v stolnom tenise
Krajské kolo v ping-pongu sme tento
rok absolvovali už po tretíkrát.
Trojročná dominancia v okrese nám
nezaručovala úspech na bojovom poli v
metropole východu. Už tradične sme
narazili na dominantné Valaliky, kde
náš úspech by zaručilo jedine
zemetrasenie na súperkinej polovici
stola.
Prijateľnejšieho
súpera
Krompachy sme síce potrápili, ale
nezdolali. Františka, Lenka, Paula a
Slávka boli však titulované najsympatickejším tímom turnaja. Vďaka tomu možno nastane
minispolupráca so stolnotenisovým oddielom v Krompachoch.
7

Nabudení chlapci po predošlých
úspechoch dievčat a aj tých svojich prišli
do Kluknavy s cieľom uspieť. Ledva sme
sa prezliekli, spamätali sa a už sme
vyhrávali 2:0. Veľká telocvičňa nám
vyhovovala. Jednoznačné víťazstvá v
každom stretnutí v skupine 7:2, 4:0, 4:0
nás katapultovali do finálovej trojice.
Najhoršie bolo, že náš rozlet a boj o
poháre stopla takmer päťhodinová
prestávka. Pri účastí 12 škôl sa to ani
inak realizovať nedalo. V súboji
s Gelnicou nám chýbalo viac a ešte viac
šťastia. Prehrali sme a bolo potrebné
ihneď usporiadať hlavu na boj o 2. miesto. Tam to už bola jedna báseň. Po rozumnom výkone
všetkých hráčov súper rezignoval. Po výraznom víťazstve bol pohár pre vicemajstra náš.
Dominik, Šimon, Adrián, Oliver, Samčo, Dávid, Marko, Martin, Martin a Martin mali síce hlavy
dole, ale hneď im úsmev na tvári vyčarili kluknavské dievky. Super, chlapci.
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M I K U L Á Š a tvorivé dielne

6. 12. našu školu navštívil vzácny hosť, Mikuláš. Čakanie na Mikuláša si deti skrátili prípravami
na blížiacu sa akciu - Vianočnú burzu. Niektorí to mohli brať aj ako poslednú šancu nedostať od
Mikuláša uhlie, či zhnitý zemiak. Preto sa škola premenia na úľ s pracovitými včielkami.
Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali naši najmenší, deti z materskej školy a žiaci prvého
stupňa. Deti sa prostredníctvom zaujímavej prezentácie dozvedeli o živote a skutkoch svätého
Mikuláša. Kôš bol plný dobrôt, ktoré pomáhal Mikulášovi rozdávať anjelik. Mikulášske balíčky
si však deti museli zaslúžiť peknou pesničkou alebo básničkou.

Vo štvrtok 13. 12. 2018 sa uskutočnil druhý ročník Vianočnej burzy, ktorá sa minulý rok stretla
s veľkým úspechom. Tohtoročnú burzu otvorila vianočná pieseň od Kollárovcov. Do spievania
sa zapojili deti základnej školy, učitelia, p. farár, rodičia aj starí rodičia. V pestrom programe
nabitom pesničkami, tancami a divadlom sa ukázali žiaci základnej školy, materskej školy aj
detského klubu. Veľkým a príjemným prekvapením bolo vystúpenie šiestakov a ôsmakov
o slávení vianočných sviatkov v rôznych krajinách sveta.

Po skončení programu začala samotná burza. Deti dokázali, aké majú šikovné ručičky.
Návštevníci burzy si mohli kúpiť vianočné ozdoby, svietniky, pohľadnice, venčeky, taštičky,
magnetky a všakovaké dekorácie, či iné drobnôstky. V desiatich stánkoch bolo naozaj z čoho
vyberať. My deviataci sme mali stánok aj vonku. Predávali sme rôzne koláče: ježe, muffiny,
kokosové guličky, oreo jelenčeky a podobne. Po dobrom koláčiku si návštevníci či okoloidúci
mali možnosť pochutiť aj na vynikajúcom nealko punči. Dúfame, že sa všetkým táto akcia páčila,
desiatky zdieľaní a lajkov na facebooku o tom svedčia a už teraz sa tešíme na ďalší rok.
Deviataci
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VIANOČNÉ AKTIVITY
Posledný deň pred vianočnými prázdninami nám naši deviataci spestrili sériou zábavných
súťaží. Žiaci sa rozdelili a do štyroch tímov. Čakali na nich štyri stanovištia s rôznymi športovými,
vedomostnými a kreatívnymi aktivitami. Výhercovia si pochutnali na sladkých dobrotách.
Dva dni pred začiatkom vianočných prázdnin pre nás, teda žiakov 2. stupňa,
pripravili deviataci predpoludnie plné zábavných súťaží a hier.
Deviataci nás najprv rozdelili do skupín. Aby to bolo spravodlivé,
v každom družstve boli žiaci z každého ročníka. Stanovištia boli pripravené
v triedach. V piatej triede sme si museli vybrať z družstva dvoch chlapcov
a museli sme ich nejako smiešne namaľovať. Ďalší členovia družstva dostali
na lístočku napísanú úlohu, ktorú museli zahrať ako pantomímu. My sme
museli uhádnuť, čo predvádzajú. V siedmej triede sme si zašportovali.
Museli sme zvládnuť prekážkovú dráhu. V osmičke sme museli nielen
preukázať svoju šikovnosť pri kľučkovaní s loptičkou a florbalovou hokejkou
medzi stoličkami, ale aj svoje vedomosti o Slovensku. Najviac nám ale dala zabrať súťažná
disciplína v deviatej triede. Pripravené boli „chuťovky“. Deviataci sa naozaj pohrali
s kombinovaním netradičných ingrediencií, chutí a vôní. Iba tí najzdatnejší dokázali vylosované
„jedlo“ dostať z úst aj do žalúdka.
Po náročných súťažiach sme si naozaj zaslúžili krátke posedenie pri hudbe a malom
pohostení. Deviataci svoju úlohu zvládli na výbornú. Ale verím, že my to o rok urobíme ešte
lepšie.
Michaela Jakubišinová, Nikola Pavuková, 8. trieda
Ako túto akciu hodnotia samotní tvorcovia?
„Inšpirovali sme sa predošlými ročníkmi. Pokúsili sme sa mladším spolužiakom spríjemniť
posledný školský deň v roku 2018. Stanovištia sme mali v hlave už mesiac dopredu a tešili sme
sa ako nimi potrápime kamarátov. Náš finančný rozpočet nebol veľký, no myslíme si, že sme to
zvládli na jednotku. Súťažiaci sa výborne bavili a my možno ešte viac.“
Deviataci
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Z detských pier

Vianočná pohroma

ZIMA
Lyže, sánky, korčule
a už sú z nás cencúle.
Prišla zima, všade mráz,
teší sa už každý z nás.

ZIMA
V zime sniežik padá,
na lúky už sadá.
Polia, lúky zasneží.
Kde zvieratko, kdeže si?

BIELY SNEH
Padá sniežik, padá,
na trávičku sadá.
Už nám pokryl celý dvor,
Chodník, cestu, ba aj strom.

Terezka Mišendová, 2.tr.

Jakubko Petkáč, 2.tr.

Lenka Tomášková, 2.tr.

ZIMA V MECHU
Ech, ech, ech,
roztrhol sa mech.
Čosi biele z neho letí,
radujú sa všetky deti.
Z mecha sa len vtedy míňa,
keď je mráz a veľká zima.
Na záhradu padá sniežik,
budú dobre spinkať
macko a pichľavý ježík.

ZIMNÝ ČAS
Už je tu zas
ten zimný čas,
keď na lícach
štípe nás mráz.
Snehové vločky
z neba zas padajú
a deti snehuliakov
a iglu vonku stavajú.

ZIMA
Zima, zima, zimička,
už nás štípe na líčka.
Líčka máme červené
a nožičky studené.
Z diaľky počuť
mamkin hlas:
˶Poďte deti, už je čas!”
Čajík čaká teplučký
aj vankúšik mäkučký.

Martinko Leško, 2.tr.
Samko Hruška, 2. tr.
VIANOCE
Zima to sú Vianoce,
keď sa stromček ligoce.
Sladké, chutné perníčky
od mojej babky – babičky.
Všetko doma krásne žiari,
úsmev každý má na tvári.
Ku stolu si posadáme,
koledy si zaspievame.
Z diaľky počuť zvončeky,
Ježiško nám nesie darčeky.

Timka Lešková, 2.tr.
PADÁ SNIEŽIK
Padá sniežik na hory,
aj na jelenie parohy.
Medveď spí
zimným spánkom,
deti stavajú iglu
za snehuliakom.
Ráno rýchlo vstanem,
prvá sa na svah dostanem.

ZIMA
Zima sa tu objavila,
krížom, krážom zasnežila
lúky, polia, lesy,
pýta sa medvedíka:
„Kde si?“
Medvedík sladko spí,
pýta sa zimy: „Kde si?“

Adelka Bérešová, 2.tr.

Janík Jakša, 2.tr.

Tamarka Jakubišinová, 2.tr
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Stalo sa to v mojom ranom detstve. Mal som asi 9, možno 10 rokov a vtedy som sa naozaj obával, že
nedostanem darčeky. V našom dome vládla vianočná atmosféra, moja mama piekla medovníky a
otec sedel za počítačom. Totiž rok predtým som na Vianoce dostal super hračku, bol to umelý volant
aj s pedálmi, ktorý sa dal zapojiť do počítača a mohol som si trebárs vyskúšať, aké je to byť rely
pretekárom, alebo aj vodičom kamiónu. Vtedy som na tom priam visel. Bol to najlepší darček na
svete. Môj otec je, akoby som to povedal, dosť súťaživý typ a preto chcel prekonať môj rekord v
pretekaní na čas. Dlho sa mu to nedarilo a ja som zas dosť podpichovačný typ a preto som ho
provokoval „no čo slimák“ alebo „no čo ty stará rachotina na mladých šampiónov to nikdy
nevytiahneš“. Skúšal to celé minúty až hodiny, už mi ho bolo ľúto, ale potom sme šli do kostola a keď
sme z neho prišli, môj otec si samozrejme sadol zase za počítač. Zase to hral a verte či nie, on to
naozaj dokázal. Lenže vtedy sme bývali ešte v byte a stromček bol veľmi blízko počítačovej stoličky a
ako sa začal radovať, odsunul stoličku a zrazu „bum“ a „tresk“, „cink“ a už som len počul z kuchyne
vreskot: „Chlapci!“ Ja som len ustúpil a do izby nabehla mama: „Čo ste to urobili?!?“ Celý stromček
bol zničený. Vtedy mi bolo do plaču. Bol som jedno s tých poverčivých deciek, ktoré verili na Ježiška
a myslel som si, že bez stromčeka nás nenájde. A potom prišiel ďalší šok. Rodičia ma v snahe utíšiť
môj plač urýchlene a pravdepodobne dosť nepremyslene informovali, že Ježiško neexistuje. A to bol
pre mňa ešte väčší šok a tomu bola úmerná aj dĺžka a intenzita môjho pokračujúceho plaču. Nakoniec
to však všetko dobre dopadlo a ja som možno aj kvôli tomu revu dostal k mojej pretekárskej sade aj
novú hru. A čo vaše Vianoce aké boli???
Oliver Mráz, 8. trieda

Vianočný príbeh
Bolo raz dievčatko menom Lilianka. Mala psíka menom Dunčo. Mal modrý obojok. Veľmi rada sa
s ním hrávala až do večera. Blížili sa Vianoce. Lilianka sa vybrala do lesa po vianočný stromček.
Zobrala si sánky. Našla nádherný stromček. Nejako sa jej podarilo stromček zrezať a naložiť na sánky,
ale nevládala ich ťahať. Bola z toho veľmi smutná. Už si myslela, že s Dunčom žiadne Vianoce nebudú
mať, keď sa jej stromček nepodarí dostať domov. Nakoniec však Dunčo dobehol a pomohol Lilianke
ťahať sánky so stromčekom. Stromček doma Lilianka ozdobila a s Dunčom sa z neho veľmi tešili.
A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.
Antónia Bérešová, 4. trieda

Papierové mestá - recenzia
Papierové mestá je film plný napätia, zaujímavého deja, dobrodružstiev a romantiky. Dej sa
odohráva v americkom mestečku. Hlavná hrdinka Margo sa rozhodne pomstiť svojim bývalým
kamarátom za zradu. Na druhý deň záhadne zmizne, no zanecháva tajné odkazy, ktoré jej kamarát
Quentin hľadá a rieši. Podľa jej odkazov ju nachádza v "papierovom meste", no ona sa nechce vrátiť
domov, a tak odchádza domov sám a každý deň rozmýšľa nad tým, čo Margo robí, kde je, ako sa
má... Tento film sme si vybrali, lebo nás zaujala ukážka, ale aj kvôli tomu, že v ňom hrá naša obľúbená
herečka. Odporúčame ho vidieť každému. ...
Lenka Fabriciová a Slávka Jakubišinová, 8. tr.
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SNEHULIAK
Jedna guľa, druhá guľa,
tretiu hlúčik detí gúľa
Na plote už vrana kráka,
že tu máme snehuliaka.
Elenka Lörincová, 3. tr.
Štípe mráz a vrana kráka,
postavíme snehuliaka.
Veľká guľa, malá guľa,
nos a hrniec na hlave
a už stojí na dvore.

ZIMA
Vonku je zima
a to je príma.
Všade je sneh,
bežím na breh.
Pôjdeme sa sánkovať,
snehuliak sa bude báť,
lebo keď sa spustíme,
určite ho trafíme.
Tretiaci

Štvrtáci

Aďo Sačko, 9.tr.

Zima je, zimička,
mrznú deťom líčka.
Bude dobrá guľovačka,
rozjasnia sa deťom očká.
Štvrtáci
Zabavme sa všetci troška. Majko Novák, 2. tr.

VIANOCE V ŠKRIATKOVE
Bola raz jedna dedinka plná škriatkov, ktorí neslávili Vianoce. 24. december bol pre nich len obyčajným
dňom. Malé škriatkovčatá sa však dozvedeli, že v okolitých vzdialených dedinkách existujú Vianoce a veľmi
ich zaujímalo, prečo to u nich takto nie je. Nikto im však nevedel na to odpovedať okrem pani
Hviezdičkovej. Tá bola veľmi stará a múdra a vyrozprávala im tento príbeh.“Stalo sa to veľmi veľmi dávno.
Do dedinky prišiel krátko pred Vianocami list od Santa Clausa, že tento rok pre našu dedinku darčeky
nebudú, lebo ich niekto ukradol a Santa nestihne vyrobiť ďalšie. Všetci sme boli z toho smutní, ale
nakoniec sme si povedali, že Vianoce nie sú iba o darčekoch, a že ich predsa len oslávime. Dedinku sme
vianočne vyzdobili, pripravili sme vianočné jedlá a keď sme sa zišli na oslavu, prišiel zlý elf Chrapoň, ktorý
žil v neďalekej jaskyni, uprostred dedinky vysypal hŕbu zničených vianočných darčekov, ktoré záhadne
zmizli zo Santovej dielne, porozbíjal vianočné ozdoby, poprevracal domčeky v dedine a škriatkov rozohnal.
Chrapoň Vianoce nenávidel. Keď sa škriatkovia vrátili domov a opravili si domčeky, rozhodli sa, že Vianoce
sláviť nebudú. Báli sa, že to Chrapoň urobí znovu.“
Škriatkovičatá sa rozhodli, že predsa len Vianoce skúsia osláviť. Ozdobili najkrajší stromček v dedine,
vyzdobili domčeky, prestreli stoly, upiekli vianočné pečivo, nacvičili koledy, dokonca vyrobili aj darčeky.
Keď sa zišli na oslavu, prišiel nahnevaný Chrapoň a už-už chcel začať všetko ničiť, keď sa pred neho postavil
škriatok Miko a podal mu vianočný darček. Škriatkovčatá a všetci škriatkovia začali spievať Tichú noc.
Chrapoň sa rozplakal. Vianoce nanávidel, pretože na Vianoce bol vždy sám a ešte nikdy nedostal darček.
Všetko sa nakoniec dobre skončilo a oslava sa vydarila. Od tých čias Chrapoň býva v Škriatkove a Vianoce
oslavuje spolu so škriatkami.
Paula Puškárová, 8. tr.

HEJNÉHO METÓDA
ZASLÚŽENÁ RADOSŤ Z POZNANIA
Hejného metóda je založená na rešpektovaní 12-ich základných princípov, ktoré
geniálne skladá do uceleného konceptu tak, aby deti objavovali matematiku samy a s
radosťou. Vychádza zo 40 rokov experimentov a prakticky využíva historické poznatky,
ktoré sa v dejinách matematiky objavujú od starovekého Egypta až do dnešných dní.
1. ROZVOJ OSOBNOSTI
PODPORUJEME SAMOSTATNÉ UVAŽOVANIE DETÍ
Jednou z hlavných motivácií profesora Hejného pri vytváraní novej metódy bol dôraz
na to, aby sa deti nenechali v živote manipulovať. Preto učiteľ vo výuke nepredáva
hotové poznatky, ale učí deti predovšetkým argumentovať, diskutovať a
vyhodnocovať. Deti potom samy o sebe vedia, čo je pre nich správne, rešpektujú
druhého a vedia sa rozhodovať. Dokonca statočne nesú aj dôsledky svojho konania.
Mimo matematiky prirodzene objavujú tiež základy sociálneho správania a mravne
rastú.
2. SKUTOČNÁ MOTIVÁCIA
KEĎ „NEVIEM“ A „CHCEM VEDIEŤ“
Všetky matematické úlohy sú v Hejného metóde postavené tak, aby ich riešenie deti
„automaticky“ bavilo. Správna motivácia je tá, ktorá je vnútorná, nie nanútená zvonku.
Deti prichádzajú na riešenia úloh vďaka svojej vlastnej snahe. Neokrádame deti o
radosť z vlastného úspechu. Vďaka atmosfére v triedach sa tak kolegiálne tlieska
všetkým – i tým, ktorí na daný jav či riešenie prídu neskôr.
3. REÁLNE SKÚSENOSTI
STAVIAME NA VLASTNÝCH ZÁŽITKOCH DIEŤAŤA
Využívame vlastnú skúsenosť dieťaťa, ktorú si samo vybudovalo od prvého dňa svojho
života – doma, s rodičmi, pri objavovaní sveta vonku pred domom či na pieskovisku s
ostatnými deťmi. Staviame na prirodzenej konkrétnej skúsenosti, z ktorej potom
dieťa dokáže urobiť všeobecný úsudok. Deti napríklad „šijú šaty“ pre kocku, a tým sa
automaticky naučia, koľko má kocka stien, koľko vrcholov, ako vypočítať jej povrch...
Pokračovanie v nasledujúcom čísle školského časopisu
Z webovej stránky www.h-mat.cz spracoval František Bobenič
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Z Detského klubu

LYŽUJEME alebo PLÁVAME?

V Detskom klube kladieme dôraz na rozvoj
osobnosti každého dieťaťa, na vzbudenie záujmu
o spoluprácu, pomoc a vzájomnú komunikáciu.
Deti majú možnosť prejaviť svoju osobnosť,
rozvíjať svoje kladné stránky osobnosti, učiť sa
komunikovať, rozvoju spolupatričnosti, úcte,
rešpektu k druhým, k tradíciám, ale aj k sebe
samému. Okrem domácich úloh, príprav na
vyučovanie sa s deťmi venujeme aj cvičeniu,
pohybovým
aktivitám. Deti majú možnosť vyskúšať si kolektívne športy,
cvičenie s hudbou, ale zároveň sa naučiť aj správne dýchať
a precvičiť svoju ohybnosť pri pilatese. Keďže k zdravému
životnému štýlu okrem cvičenia patrí aj strava, s deťmi sa
rozprávame o zdravej strave. Často si so sebou prinesieme
ovocie, zeleninu a popri inej činnosti si pochutnávame na
niečom
zdravom.
Týždeň,
v ktorom sme
oslávili
Deň
tolerancie,
ktorý je 16. 11.,
sme venovali diskusiám o tom, čo je tolerancia,
prečo máme byť tolerantní, o ich skúsenostiach
s toleranciou v triede medzi žiakmi, v rodine. Pomocou
dramatizácie, aktivitami zamerané na kreslenie,
modelovanie sme sa naučili ako prejaviť svoju toleranciu
medzi spolužiakmi, kamarátmi. Predvianočný čas sme si
s deťmi spríjemnili výrobou vianočných výrobkov, dekorácíi
na Vianočnú burzu, výzdobou triedy, čítaním vianočných
príbehov, diskusiami o pravej podstate Vianoc a tradíciách.
S deťmi sme sa jedno popoludnie vybrali do Košíc, kde sme
si v kine pozreli rozprávku Grinch. O tejto rozprávke sme
následne viedli diskusie, kde aj deti súhlasili, že Vianoce nie
sú o darčekoch, ale že Vianoce sú o rodine a o spoločne
strávených chvíľach.
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Snehové vločky majú veľmi špecifickú štruktúru a práve z nej vyplývajú niektoré pozoruhodné
vlastnosti snehu. Na seba dopadajúce vločky sú kryštáliky ľadu, ktoré sa väčšinou dotýkajú iba
svojimi výbežkami a vytvárajú tak veľmi riedku štruktúru. 90 až 95 % čerstvej snehovej pokrývky
tvorí vzduch. Tento vzduch sa nemôže voľne pohybovať, bráni mu v tom labyrint snehových
kryštálikov, preto je jednou z vlastností snehu vynikajúce pohlcovanie zvuku. Zasnežená krajina
je tichá, pretože väčšinu zvukov sneh pohltí. Ďalšia vlastnosť, ktorá súvisí s „nepohyblivým
vzduchom“ je nízka tepelná vodivosť. Vrstva čerstvo napadaného snehu preto predstavuje
veľmi účinnú tepelnú izoláciu.
Vločky sú zodpovedné aj za vŕzganie snehu pod nohami. Pri došliapnutí sa sneh stláča
a kryštáliky snehových vločiek sa lámu. To spôsobuje drobné chvenie okolitého vzduchu. Ak sa
ich naraz láme dosť veľa, stáva sa tento zvuk počuteľným a my to vnímame ako vŕzganie. Ale
nie všetky kryštáliky vločiek sa lámu, niektoré sa len pohybujú jeden po druhom. Pri tomto
pohybe vzniká trenie, a v dôsledku trenia teplo. Teplom sa časť kryštálikov mení na vodu,
kryštáliky sa menej lámu a vŕzganie sa znižuje. Preto sneh viac vŕzga pri nižších teplotách.
Vzniku väčšieho množstva vody zo snehu môžeme pomôcť tak, že zvýšime trenie. Presne to sa
deje pri lyžovaní. Trenie na styčnej ploche býva dostatočné na rozpustenie množstva ľadových
kryštálikov, takže medzi lyžou a snehom vznikne malá vrstvička vody. Práve po tejto vrstvičke
vody sa tak dobre šmýkame. Lyžovanie je vtipnou formou plávania.
(upravený úryvok z knihy Jeden výdych koňa od Martina Mojžiša
Spracovala Mária Jakubišinová)
Úlohy: 1.Koľko percent čerstvej snehovej pokrývky tvorí vzduch?
2. Napíš aspoň dve špecifické vlastnosti čerstvo napadnutého snehu.
Odpovede napíš do súťažnej tabuľky na poslednej strane časopisu.

LORDOVO

–

mapa
Jurko Mráz.
Damián Kapinus
Šimon Kuchta
Chceli by ste bývať
v krajine Lordovo,
ktorú
vymysleli
štvrtáci? Ak áno,
môžete nám do
časopisu napísať
prečo.
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OSEMSMEROVKA

ZAHRAJME A VYSKÚŠAJME SA
KVÍZ

Čo vieš o našej škole?

1. V ktorom roku bola otvorená súčasná budova školy vo Veľkom Folkmare?
a) 1959
b) 1960
c) 1961
2. Aké výročie bude sláviť naša škola v roku 2020?
a) 40
b) 50
c) 60
3. Kto je súčasným riaditeľom školy?
a) Ján Varga
b) Jana Guľová
c) Tomáš Labanič
4. Koľko žiakov v súčasnosti navštevuje našu školu?
a) 98
b) 102
c) 134
5. Koľko žiakov je v 2. triede?
a) 9
b) 18
c) 21
6. Aký krúžok vedie p. uč. Miženková?
a) turistický
b) počítačový
c) Zábavnú angličtinu
7. Kto je triednym učiteľom v 6. triede?
a) Czielová
b) Kandrová
c) Jakubišinová
8. Na ktorom mieste sa umiestnili naše dievčatá v aktuálnom školskom roku v okresnom
kole florbalu?
a) siedmom
b) prvom
c) druhom

Riešenie napíš do súťažnej tabuľky s kupónom na poslednej strane časopisu.

5

1. Biele zrniečka padajúce v zime
z neba.
2 3
2. Vec, na ktorej sa po snehu vozíme
1
4
6
dole kopcom.
3. Muž zo snehu.
4. Umožňujú nám rýchly pohyb
na ľade.
5. Malý strom.
6. Hrubý vrchné odev.
7. Oblečenie na ruky.
8. Pokrývka hlavy.
9. Tradičná štedrovečerná polievka.
10. Zamrznutá voda.
Martin Fabrici a Oliver Mráz, 8. tr.
Nakresli riešenie a dones do redakcie časopisu InFošKo (zástupcovne).
Najkrajšiu prácu uverejníme v nasledujúcom čísle.
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Súťaž:

Sem napíš výsledky riešení úloh z Infoška 2, svoje meno, vystrihni túto časť aj
s kupónom a odovzdaj svojmu triednemu učiteľovi. Súťažíš o vecné ceny.

Paula Puškárová a Viktor Červeňák, 8. trieda

DOPLŇOVAČKA

A

7

LYŽUJEME ALEBO PLÁVAME?
10
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1. .................% 2......................................... ................................................
KVÍZ Čo vieš o našej škole
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1. __, 2. __, 3. __, 4. __, 5. __, 6. __, 7. __, 8. __
DOPLŇOVAČKA :

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

OSEMSMEROVKA :

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Meno: ........................................
Trieda: ....................
Pripravujeme: Lyžiarsky výcvik, Plavecký výcvik
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