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Milí naši čitatelia!
Len prednedávnom sme si zvolili prvýkrát za prezidentku ženu. Dúfam, že sa stane dobrou
prezidentkou všetkých občanov a možno aj stelesnením istej nádeje. No oveľa väčšou nádejou
sa stala udalosť, ktorú si v týchto dňoch pripomínajú kresťania, zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Je posolstvom Veľkej noci. O tejto udalosti, ako aj o zvykoch Veľkej noci, sa dočítate v tomto
čísle InFošKa. Dozviete sa aj ďalšie princípy Hejného metódy vyučovania matematiky. Táto
metóda sa výrazne rozširuje po celom Slovensku ako aj v okolitých krajinách. Naša škola sa
môže pochváliť, že je snáď prvou v celom regióne, kde už čiastočne výuka touto metódou
prebieha a chystáme sa ňou vyučovať aj našich prvákov. Myslím si, že by mal z toho veľkú radosť
aj samotný učiteľ národov Ján Amos Komenský . Už samozrejmou súčasťou časopisu sú články
o školských akciách a úspechoch našich žiakov, ktoré ukazujú na ich talenty, ktorými disponujú.
Som presvedčený, že v každom nejaký talent drieme, len ho treba objaviť a zveľaďovať.
Záverom vám chcem popriať krásne veľkonočné sviatky. Nech radostné posolstvo Veľkej
noci aj v týchto turbulentných časoch naplní vaše srdcia nádejou. Veľká noc je zároveň aj
symbolom príchodu jari. Nech jarné slniečko prehreje vaše srdcia láskou.
Príjemné čítanie želá František Bobenič
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Škôlkovinky
„Chystajte si, deti, masky, bude smiech a špás.
Fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás.“ Február je mesiacom karnevalov a
plesov. Tak to bolo aj v našej škôlke. Do fašiangovo
vyzdobenej triedy prišla princezná, včielka Maja, šašo Jašo,
piráti z Karibiku, kohút Kiko a žabka Skákajlabka a iné
rozprávkové bytosti. A zábava sa mohla začať. Všetci sme
spolu spievali, tancovali a zabávali sa. Počas celého
doobedia bola zábava v našej škôlke výborná. Pre všetkých
bola pripravená karnevalová hostina v podobe chutných
mafiniek, ktoré pripravili rodičia. Všetkým veľmi chutili. Deti
boli ocenené medailou
a sladkou odmenou.
Marec mesiac knihy –
Aj my sme sa vybrali
do knižnice, kde sme sa
oboznámili s prácou tety
knihovníčky.
Ona
nám
porozprávala zaujímavé veci
o knihách, my sme jej
povedali peknú básničku a
prezradili všetko, čo už o
knihách vieme.

Múzeum Gelnica –
V múzeu sme sa
oboznámili s prácou
baníkov, so všetkým, čo
na svoju ťažkú prácu
v minulosti potrebovali

Okresné kolo v basketbale dievčat
Novoročný turnaj v Kluknave priniesol po krátkej odmlke konfrontáciu tých najlepších
podkošových hráčok okresu. Každý rok počet účastníkov stúpa a o to je radostnejšie
konštatovanie, že opätovná obhajoba prvého miesta sa už stala tradíciou. Výkonnostne,
technicky aj psychicky sme zvládli tlak, s ktorým sme sa stretávali na chodbe, tribúne či v šatni.
Dievky v zložení Slávka, Lenka, Soňa, Natália, Kika, Františka, Miška a technickou manažérkou
Paulou postupujú do krajského kola v Spišskej Novej Vsi. Ešteže nemáme telocvičňu, inak by
mali po chlebe aj na kraji.

Okresné kolo v basketbale chlapcov v Kluknave
Na ďalší deň chlapci motivovaní
výsledkami
dievčat
nastúpili
vo veľkom štýle na svoj prvý zápas,
ktorý sa však skončil v náš
neprospech. V druhom zápase sme
si konečne spomenuli na niekdajšiu
formu z kojšovskej telocvične, ale
súper bol znova lepší. Za všetko aj
tak môžu rozhodcovia a konštelácia
hviezd. Iba žeby nie... Jednoducho
nie každý deň je nedeľa. O rok
sľubujeme zlepšenie výkonnosti.

a s čím pracovali.
VI. ročník výtvarnej súťaže okresného kola v Gelnici
„Ochranárik čísla ties-ňového volania 112 a civilnej ochrany“
na tému: „Veď aj ja som záchranár“ Cieľom súťaže bolo
priblížiť deťom hravou formou, rôznorodými umeleckými
technikami a formami tematiku civilnej ochrany a jej
prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového
volania 112. V tejto výtvarnej súťaži získala naša MŠ 1. miesto
v kategórií MŠ. Práca postúpila do celoslovenského kola do
Bratislavy .
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Krajské kolo v basketbale dievčat v Spišskej Novej Vsi
Len aby sa nezabudlo na ďalší úspech
našich
dievčat,
ktoré
úspešne
absolvovali krajské kolo v basketbale.
Žreb nás predurčil k bojom v skupine
s Košicami, Michalovcami a Trebišovom.
Hoci prvý zápas nám nevyšiel podľa
predstáv, druhý bol boj.
S Michalovčankami sme sa rozišli
s miernou prehrou. Najnapínavejšie
stretnutie sme odohrali s Trebišovom,
keď sme prehrali len o jeden kôš. Natália, Slávka (najúspešnejšia strelkyňa), Františka,
Soňa, Lenka, Paula, Kika a Miška vzorne reprezentovali našu školu v Spišskej Novej Vsi.

KARNEVAL
Strigy, princezné, vojaci, piráti, strašidlá, zvieratká, popcorn, medúza, nevesta, chemik... Aj
v takýchto maskách sa predviedli naši žiaci na školskom karnevale v utorok 29.1. Tento deň nám
prišiel spestriť koncertom spevák Martin Krausz. Mali sme možnosť zatancovať si so zumba
tanečnicou Tinkou a ďalším prekvapením bola bublinová show. Ujo bublinár s bublinami doslova
čaroval. Vytvoril aj niekoľko zaujímavých bublinových účesov. Všetky deti, ktoré o to stáli, sa mohli
nechať „obaliť“ do bubliny. Rodičia si pre nás pripravili chutné fašiangové šišky, pankušky, či fánky.
Na záver náš čakala autogramiáda s účinkujúcimi. Ďakujeme za pekný zážitok.

Ako sa učiť – prednáška s Aničkou Čujovou
„Poľská veľvyslankyňa know-how“, alebo Anička (podľa chuti). Naša bývalá žiačka nezabudla
na svojich starých/mladých kamarátov a prišla im poradiť, ako sa orientovať v mori informácií.
Nie je jednoduché vytvoriť si svoj vlastný funkčný systém učenia sa a už vôbec nie zmysluplne
využívať svoj voľný čas. Anička dobrovoľne poskytla náhľad do svojho interného sveta ako...
Ako sa učiť... Ako využiť čas... Ako je to s pamäťou... Samozrejme motivačným činiteľom štúdia
sú aj odmeny v podobe spoznávania nových ľudí, cestovania, účasti na rôznorodých akciách.
Aktuálna študentka krakovskej univerzity je jasným dôkazom, že ak človek chce, ide to. Aj malá
škola dokáže formovať. Ďakujeme a prajeme Aničke všetko dobré.
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Speváka Martina Krausza pre časopis Infoško „vyspovedal“ Kristián Čuchran zo 7. triedy.
Máte rád karneval?
Ako dieťa som mal karneval veľmi rád. Vždy som skúšal noví masky. Bolo to veľmi milé.
Boli ste už niekedy u nás vo Veľkom Folkmare?
Cez Veľký Folkmar chodievam často, pretože mám rodinu
v Gelnici.
Ako dlho už spievate?
Spievam od malička. Prvé tóny som naspieval už v perinke.
Aká je vaša najznámejšia pesnička?
Moja najznámejšia pieseň je z rozprávky Pa a Pi a volá sa
Hľadáme.
Chodievali ste na nejakú školu spevu?
Navštevoval som ZUŠ v Košiciach.
Napísali ste nejakú pieseň v angličtine?
Áno. Volá sa Let me go on.
Vyhrali ste niekedy nejakú spevácku súťaž?
Áno. Vyhral som krajské a celoslovenské kolo v sólovom
speve.
Ďakujem za rozhovor, pán Krausz.
Ďakujem aj ja a pozdravujem super žiakov a učiteľov ZŠ
vo Veľkom Folkmare.

KNIHY, KNIŽKY, KNIŽÔČKY

Z Detského klubu
Včely sú fascinujúce živočíchy, bez ktorých by ľudstvo dlho neprežilo. Tieto usilovné zvieratká by
sme mali chrániť a nie zabíjať. Preto sme sa s deťmi v Školskom klube detí celý marec venovali
projektu Včely. Tento projekt pomohol deťom viac spoznať život včiel, uvedomiť si ich dôležitú
úlohu. Náš projekt sa realizoval v troch fázach. Prvou bola edukačná a informačná fáza. S deťmi sme
v tejto fáze projektu čítali články o včelách, pozreli sme si rôzne zaujímavé edukačné videá, učili sme
sa základné informácie, ale aj mnoho zaujímavostí zo života včiel. Deti už vedia, aké sú úlohy
kráľovnej, trúdov a robotníc. Poznajú včelie produkty a naučili sa načo využívať ich. Vieme už, že je
to jediný druh hmyzu, ktorý produkuje niečo, čo môžu ľudia zjesť – med. V druhej fáze sme
organizovali konferenciu, na ktorej deti prezentovali svoje naučené poznatky o včelách. Po tejto
našej malej konferencii sme viedli spoločnú diskusiu o informáciách, ktoré boli prezentované
jednotlivými účastníkmi konferencie. Tretia fáza sa zameriavala na výtvarnú činnosť na tému Včely
a včelí úľ. Deti mali za úlohu zostrojiť úľ a samostatne alebo s pomocou rodičov vytvoriť včelu. Chcem
sa veľmi pekne poďakovať aj našim druhákom (Jakubko, Riško, Filipko, Bibka, Timka, Janka, Helenka,
Martinko K., Martinko L., Zinka, Samko, Lenka, Adelka, Majko, Janík, Terezka a Tamarka) a ich
rodičom, ktorí spoločne vytvorili naozaj krásne včely, ktoré nám teraz spolu s včelím úľom skrášľujú
priestor druhej triedy. Okrem tejto inovatívnej a zaujímavej výtvarnej činnosti deti nakreslili aj
vlastné obrázky (Samko Hruška, Antónia Bérešová a Bibka Bikárová). Zároveň Antónia Bérešová
vymyslela o včelách aj básničku, ktorú si spolu s fotkami našich výtvarných prác a celého procesu
projektu máte možnosť pozrieť na fotografiách k článku.
Náš projekt včely sa však nekončí. S deťmi pripravujeme dva ďalšie veľké projekty, a to Naša záhrada
a Zero Waste – chráňme našu prírodu. Na projekte záhrada už intenzívne pracujeme a budeme radi, ak
si výsledok našej práce prídete v areáli základnej školy pozrieť aj osobne. Projekt bude ukončený do konca
mája. Práve v projekte záhrada vybudujeme aj
včelník, ktorý sa stane akýmsi včelím hotelom,
kde nájdu svoje útočisko aj iné druhy hmyzu
potrebné pre naše rastlinky a stromy.
Ďakujem šikovným detičkám, ktoré majú chuť
vzdelávať sa, učiť sa nové poznatky a
kreatívne pracovať. (Lucia Gregová)

Včely
Včely to sú pomocníčky,
veľmi dobré robotníčky.
Keď slniečko svieti,
opeľujú kvety.
Deti chráňte včely!
Sú dôležité pre náš svet celý.
Dávajú nám sladký med,
Dal by si si teraz hneď?

Marec je mesiac kníh, preto sme sa už
tradične vybrali do mestskej knižnice v Gelnici.
Šikovná teta knihovníčka si pre nás pripravila
rôzne otázky. Keďže radi čítame a máme radi
knihy, na všetky otázky sme rýchlo našli
odpoveď. Nakukli sme aj do baníckeho múzea,
kde sme si prezreli vystavené exponáty. V
cukrárni sme si dali koláčiky a po náročnom
ale peknom dni sme sa tešili domov.

Deti z 2. triedy si mesiac knihy
pripomenuli témou Moja obľúbená
kniha. Doniesli si do školy svoju
obľúbenú knihu, ktorú predstavili
spolužiakom. Aby sme na prečítané
knihy nezabudli, vlastnoručne sme si
vyrobili čitateľský denník.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
20. marca 2019 sa uskutočnilo dekanátne
kolo Biblickej olympiády v Gelnici. Tento
rok si museli žiaci naštudovať Matúšovo
evanjelium, Knihu Rút a Prvú knihu kráľov.
Naše
družstvo
v zložení
Slávka
Jakubišinová, Lenka Fabriciová a Martin
Lörinc získalo 79 bodov a s veľmi malou
stratou na tretie miesto skončilo napokon
ako šieste v poradí z dvanástich družstiev.
Lenke, Slávke a Martinovi ďakujeme za
reprezentáciu a vynaložené úsilie pri
príprave i v samotnej súťaži.

Antónia Bérešová, 4.A.
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ŠALIANSKY MAŤKO a HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Naše žiačky Tamarka Jakubišinová a Timejka Tirpáková zúčastnili
na okresnom kole v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko
v Gelnici. Obidve dievčatá boli veľmi šikovné, a tak sa nám podarilo
získať 1. miesto, ktoré si „vyrozprávala“ Tamarka Jakubišinová
s povesťou Studňa kráľa Mateja a postúpila na krajské kolo.
Po víťazstve v okresnom kole v Šalianskom Maťkovi, sme putovali
do Košíc na krajské kolo. Ani tentokrát nás naša žiačka Tamarka
Jakubišinová nesklamala, úspešne reprezentovala a umiestnila sa
na krásnom 2. mieste. Len krôčik nás delil od celoslovenského kola, ale
o rok budeme skúsenejší. Sme na teba veľmi hrdí a pyšní, Tamarka.
Blahoželáme.

Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil už tradične v stredisku Nálepkovo – Krečno od 7. do 13. februára pod
vedením pani riaditeľky Janky Guľovej. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov druhého stupňa, ktorí mali
možnosť sa buď naučiť lyžovať alebo sa v lyžovaní zdokonaliť. Počasie nám prialo, obedy nám chutili
a fakt, že sa záverečného súťažného slalomu zúčastnili všetci žiaci len potvrdzuje, že aj vďaka
lyžiarskemu výcviku je na Slovensku o niekoľko lyžiarov viac. Dúfam, že nikto zo zúčastnených
nezabudne na biely kódex.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 13. 3. 2019
POÉZIA 1. Zinka Kerekešová
PRÓZA 1. Tamarka Jakbišinová
2. Adelka Bérešová
2. Timea Tirpáková
3. Samko Hruška, Terezka Mišendová 3. Stelka Chovanová

Čo o lyžiarskom výcviku povedali žiaci?
Natália: „Najviac sa mi páčila cesta autobusom, lebo sme si vraveli smiešne historky. Naučila som sa
carving. Obedy boli výborné. Najlepšie boli jazdy zhora.“
Patrik: „Lyžovačka bola dobrá, iba tie obedy boli, aké boli. Naučil som sa dobre lyžovať.“
Samo: „Najviac sa mi páčil carving.“

V utorok dňa 2.4.2019 sa v Margecanoch uskutočnilo okresné kolo v recitačnej súťaži poézie a
prózy Hviezdoslavov Kubín. Tamarka Jakubišinová a Barborka Petkáčová obsadili 1. a 2. miesto.
Dievčatám srdečne blahoželáme! Tamarke prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

TRESC
V piatok 22. marca zavítala na našu školu divadelno-šermiarska
kampánia Tresc s divadelným predstavením Klenoty Slovenska.
Odohrali pre nás náučný rozprávkovo ladený príbeh o histórii
Slovenska - med ako tekuté zlato, bylinkárstvo, liečiteľstvo,
banské mestá, odvážni junáci, až po náš najväčší klenot Ľudovíta Štúra. Okrem zábavy sme sa aj opäť niečo nové naučili.
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Oliver: Najviac sa mi páčila jazda dole na hranách – carving. Pani kuchárky si pre nás prichystali
výborné pokrmy. Podľa mňa to bola dosť dobrá lyžovačka.“
Peťa: „Páčilo sa mi, keď sme s pani učiteľkou robili rôzne úlohy, cviky a zdokonaľovacie jazdy. Aj keď
som nevedela lyžovať a stále som padala, bola som rada, že som sa to nakoniec naučila. Pani
kuchárky boli milé a obedy výborné.“
Zuzka: „Mne sa najviac páčilo, ako sme šli úplne zvrchu, ale hlavne to, ako som sa naučila lyžovať.
Bol to najlepší zážitok.“
Kika: „Ranné rozcvičky boli super, aj cesty autobusom. Páčilo sa mi, ako sme sa pustili prvý raz zhora,
zdokonaľovacie jazdy a rôzne cviky, ktoré sme skúšali.“
Šimon: „Najviac ma bavili zdokonaľovacie jazdy. A som rád, že sa mi nič nestalo.“

Plavecký výcvik

Konečne vykúpaní do sýtosti. Koncom marca sme sa dočkali aj my tak dlho očakávaného plaveckého
výcviku. Naši tretiaci spolu so šiestakmi absolvovali päťdňový kurz učenia sa a zdokonaľovania sa
v plávaní. Každý deň bol zameraný na iný spôsob prekonávania vzdialenosti vo vodnom prostredí.
Vyvrcholením boli štvrtkové preteky,, kedy deťúrence ukázali všetko, čo v nich je. Všetci sa snažili,
ako vedeli. Hlavne, že sa nikto neutopil.

Ako sa na plaveckom mali naše delfíny, žraloky, kapry, korytnačky, vodníci a akvabely?
Renátka a Elenka: „Plavecký výcvik bol super. Naučili sme sa potápať, plávať, skákali sme do kolesa
a súťažili sme o najlepšieho plavca. Naučili sme sa rybičku, kotúľ aj stojku vo vode.“

Laura: „ Mne sa najviac páčil utorok, lebo strašne fúkalo a snežilo. Najviac mi z obedov chutili buchty
na pare. Prvé dva dni boli najlepšie, ale aj najhoršie. Najlepšie, lebo sme na svahu boli len my
a najhoršie, lebo bolo horúco. Kuchárky boli milé a jedlo dobré. Bolo mi tu super.“
Miška: „ Na lyžiarskom sa mi najviac páčilo, že každý deň sme mali veľmi chutný obed. Prekvapilo
ma, že keď som šla prvýkrát úplne zhora, tak som nespadla. Išla som síce pomalšie ako moja skupina,
ale zvládla som to. Najviac ma prekvapilo, že aj tí, ktorí stáli na lyžiach po prvýkrát, veľmi ľahko sa
naučili lyžovať.“
Dávid: „Páčilo sa mi, že robili obedy. Skoro každý deň som padal na svahu, ale aj tak bolo super.“
Rudko: „Páčilo sa mi lyžovanie a cesta autobusom. Som rád, že sme mali aj zdokonaľovacie jazdy
a že sme sa nepolámali.“
Valentínka: „ Najviac sa mi páčilo, že v prvé dva dni svietilo slnko. Pani učiteľky nás naučili lyžovať,
hlavne tých, ktorí stáli na lyžiach po prvýkrát. Boli sme rozdelení do skupín dobrí a lepší lyžiari a všetci
sme to zvládli na úplnú a istú jednotku.“
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Janík: „Na plaveckom bolo skvele.
Ja som sa naučil znak, kraul
a otočku. Najväčšou zábavou bolo
skákanie do kruhu a potápanie.“
Maťko a Maxík: „ Prvý deň sme sa
učili kraula. Bolo to veľmi ľahké.
Druhý deň sme sa učili plávať prsia.
Vôbec nám to nešlo. Tretí deň sme
sa učili znak. Ten je tiež ľahký. Vo
štvrtok sme súťažili a v piatok
hlavne skákali do vody.“
Samko: „Bolo super!“
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HEJNÉHO METÓDA

Z detských pier
Jarná príroda

ZASLÚŽENÁ RADOSŤ Z POZNANIA
Pokračovanie z minulého čísla školského časopisu
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.
4. BUDOVANIE SCHÉM
DIEŤA VIE AJ TO, ČO SME HO NEUČILI
Viete, koľko je vo vašom byte okien? Spamäti asi nie… ale keď popremýšľate, po chvíli
odpoviete. A správne. Pretože máte schému vášho bytu v hlave. Deti majú schémy tiež
v hlave. Hejného metóda ich posilňuje, napojuje na seba a odvodzuje z nich konkrétne
úsudky. Aj preto si deti skoro uvedomujú, že polovica je tiež číslo (0,5) alebo napríklad
nemajú problém s inak veľmi „problémovými“ zlomkami.
5. PRÁCA V PROSTREDIACH
UČÍME SA OPAKOVANOU NÁVŠTEVOU
Ak deti poznajú prostredie, v ktorom sa dobre cítia, nerozptyľujú ich neznáme veci.
Plne sa sústredia len na danú úlohu a neobťažuje ich neznámy kontext. Každé
zo zhruba 25 použitých prostredí funguje trochu inak (rodina, cesta autobusom, prosté
krokovanie…). Systém prostredí je motivačne nastavený tak, aby zachytil všetky štýly
učenia sa a fungovania detskej mysle. Tá je potom motivovaná k ďalším
experimentom.
6. PRELÍNANIE TÉM
MATEMATICKÉ ZÁKONITOSTI NEIZOLUJEME
Informácie nepredávame dieťaťu samostatne, ale vždy sú uložené v známej schéme –
ktorú si dieťa kedykoľvek vybaví. Neodtrhávame od sebe matematické javy a pojmy,
ale zapojujeme pri nich rôzne stratégie riešení. Dieťa si potom samo vyberie, čo mu
lepšie vyhovuje a je mu viac prirodzené. Na hodinách tak nepočujete ono klasické:
„Jééé, pani učiteľka, to sme brali pred dvoma rokmi, to si už nepamätáme…“
Pokračovanie v nasledujúcom čísle školského časopisu
Z webovej stránky www.h-mat.cz spracoval František Bobenič

V krásne jarné ráno ma lúče žiarivého slnka pošteklili na tvári a vytiahli ma na rannú jarnú
prechádzku.
Lúče slnka sa odrážali na ligotavých oknách domov. Kvapôčky rosy sa jagali na steblách trávy
a skrývali sa, aby ich smädné slniečko nevypilo. Veľkolepý spev vtáčikov prebudil spanilé
kvietky, ktoré tiež chytali do svojich hodvábnych farebných lupienkov sviežosť strieborných
krôpok.
Príchodom jari vyliezli zo svojich úkrytov aj lesné zvieratká a rozprávali sa medzi sebou
o tom, čo budú robiť a kam pôjdu. Pod štítmi hôr sa túlali ovčie stáda a na okraji lesa blízko polí
skackali malé zajačiky. Túlala som sa po lesných cestičkách, sprevádzal ma spev vtáčikov. Semtam som medzi konármi zazrela aj veveričky, ktoré usilovne zbierali šišky a popritom sa veselo
naháňali.
Tichý žblnkot potôčika ma priviedol až k tajomnej lesnej bráne. Za ňou sa objavil pre mňa
neznámy ovocný sad. Na konci sadu driemkala stará ošarpaná lavička. Posadila som sa na ňu.
Zrazu som začula som jej tichý hlások. Potešila sa mojej návšteve rovnako, ako sa tešila z novej
jari.
Prišiel čas vrátiť sa domov. Snažila som sa vnímať všetky zvuky prírody a očami som
poláskala pestré farby, ktoré vytvorili ruky jarnej prírody, a ktoré robia radosť všetkým naokolo.
Petra Škrobianová, 7. trieda
Cinqain na jarnú tému si vyskúšali ôsmaci a siedmaci. Ako sa im to podarilo, posúďte sami.

JAR
živá, znovuzrodená
kvitne, prebúdza, ožíva
prebúdza prírodu k životu
život

KVET
voňavý, farebný
kvitne, rastie, vonia
skrášľuje nám prírodu
krása

Oliver Mráz, Martin Fabrici

Miška Jakubišinová

SLNKO
žlté, usmievavé
hreje, svieti, zohrieva
usmieva sa na nás
život

TULIPÁN
farebný, vysoký
rastie, vonia, kvitne
maľuje svet do krásy
hrdosť

Paula Puškárová
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Marko Kľukovský
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JAR
teplá, maľovaná
žiari, kvitne, hreje
jarné slnko sa na nás smeje
kvet
Peťa Škrobianová

Stratené v matematike
Kde bolo, tam bolo, bola som raz ja, Viki. Ako každé ráno aj v ten deň som išla do školy. Bol to
úplne normálny deň, až kým neprišla hodina matematiky. To bolo hrozné. Nechcelo sa mi
pracovať, nudila som sa a zrazu som zaspala. To bolo super, až kým sa v mojom sne neobjavila
pani Matematika. Otvorila som oči a zrazu stála predo mnou a prísnym pohľadom na mňa
pozerala. Našťastie som tam zbadala aj svoju kamarátku Tonku. Bežali sme pred pani
Matematikou po stranách pracovného zošita. Zastavili sme sa až na strane 69. Bola tam
neurobená úloha. Zabudla som včera na ňu. Tonka mi ju pomohla napísať. Dokončili sme ju
práve vtedy, keď k nám prišla pani Matematika. Povedala nám: „Vidím, že úlohu ste už urobili.
Ale to nie je všetko. Ešte sa musíte naučiť násobilku a delilku." To bolo strašne ťažké. Stále
dokola to s nami opakovala, až kým sme sa ju naozaj nenaučili. Od únavy sme zaspali. Hneď ako
sme zatvorili oči, boli sme z matematiky von. Spolužiaci sa nás pýtali: „Kde ste boli tak dlho?“
Pani učiteľka nás vyvolala k tabuli. Mali sme jej povedať násobilku 6 a 9. A my sme ju vedeli,
lebo nás ju naučila pani Matematika. Pani učiteľka nás pochválila, keď sme tú násobilku
povedali tak krásne. A dostali sme jednotku s hviezdičkou.
A čo vy? Stalo sa vám niečo zaujímavé počas vyučovania? Skúste nám o tom napísať.
Antónia Bérešová, Viktória Maňová 4. trieda

Janka a jej škola
Ako sa to začalo? Všetko sa to začalo, keď malá Janka išla do prvého ročníka. Vôbec sa jej tam
nechcelo ísť. Keď prišla do triedy, v okamihu zmenila názor. Janke od radosti poskočilo srdiečko.
„Jéj,“ povedala tichučko a hneď si našla kamarátov a miesto na sedenie. Keď prišla domov,
povedala mamke: „Mami, v škole je krásne!“ Mamička odvetila: „Ja som ti hovorila už ráno, že
sa ti tam zapáči. A máš aj nejakých kamarátov?“ „A koľko veľa! Až deväť.“ „Ty sa máš,“ povedala
mama, „som rada, že si prežila pekný prvý deň v škole.“
O niekoľko dní v škole Janka zakopla, vrazila do svojej lavice a rozbila si nádobku, do ktorej jej
mamka balila ovocie na desiatu. Stihli neporiadok s Nelkou upratať tesne predtým, ako
do triedy vošla pani učiteľka. Cez prestávku sa Nelka spýtala spolužiaka Miška: „Prečo si potkol
Janku?“ „Ja som nechcel. Prepáč, Janka,“ povedal Miško. „To nič,“ povedala Miškovi Janka, „nič
sa nestalo.“ Keď sa Janka vrátila zo školy domov, mamka sa jej pýtala, ako bolo v škole. „Spadla
som,“ povedala Janka. „No, aspoň sa ti nič vážne nestalo.“ „A ešte som dostala jednotku.“ „To
je skvelé,“ povedala mamka. Keď na druhý deň prišla Janka do školy, našla na svojej lavici novú
nádobku s obrázkom Elzy, v ktorej bola hruška. Bolo to úžasné prekvapenie. Nelka prezradila
Janke, že Miško kvôli tomu rozbil svoje prasiatko.
Zuzka Gregová, 4. trieda
Ak vás Jankin príbeh zaujal, skúste nám napísať, ako by mohol pokračovať.
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Čo ste možno (ne)vedeli o Veľkej noci
Veľkonočné sviatky majú predovšetkým kresťanský rozmer, ale súvisia s nimi aj iné tradičné
aktivity, ktoré majú ešte predkresťanský pôvod. Súvisia s odchodom zimy a s vítaním jari.
U prvých kresťanov sa Veľká noc slávila v čase židovského sviatku Pesach, ktorými si Židia
pripomínajú svoje oslobodenie z Egypta. Nicejský kresťanský koncil v roku 325 určil Veľkú noc
na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Na území dnešného Slovenska sa lúčili so zimou
na Smrtnú nedeľu vynášaním Moreny, ktorú znázorňovala figúra dievčaťa vyrobená zo slamy.
Zapálenú ju hádzali do potoka. S vítaním jari - príchodom Vesny súviseli aj ďalšie obrady, ktoré
mali zabezpečiť dobrú úrodu v nasledujúcom období. V tomto čase sa napríklad čistili príbytky
či zhotovoval sa nový odev.
Veľkonočný týždeň, nazývaný aj tichý, svätý alebo veľký, sa začína Kvetnou nedeľou. Tento
deň pripomína slávnostný príchod Ježiša Krista do Jeruzalemu. Názov sviatku je odvodený
od kvetov – palmových ratolestí, ktorými ľud Ježiša nadšene vítal. Na Slovensku majú podobu
vŕbových prútikov - bahniatok. V katolíckych kostoloch ich kňazi počas Kvetnej nedele posvätia,
čím halúzky podľa ľudovej tradície získavajú veľkú moc. Traduje sa, že bahniatka potom dokážu
ochrániť dom a jeho obyvateľov od chorôb, zásahu blesku, pred požiarom či inými pohromami.
Štvrtok pred Veľkou nocou sa podľa kresťanského kalendára nazýva Zeleným štvrtkom,
údajne podľa sviežej zelene Getsemanskej záhrady, kde zatkli Ježiša Krista. Podstatou Zeleného
štvrtka je spomienka na ustanovenie sviatosti oltárnej i sviatosti kňazstva. V tento deň sa
v katolíckej cirkvi slávia sväté omše na pamiatku poslednej večere Ježiša so svojimi učeníkmi.
Sú známe obradom umývania nôh 12 mužom. V gréckokatolíckej cirkvi sa počas svätej liturgie
predpoludním posväcuje myro - olej používaný na vysluhovanie sviatosti birmovania
(myropomazania). Ustanovenie Večere Pánovej si v tento deň pripomínajú počas služieb Božích
aj veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV). Podľa tradície sa v tento deň majú
jesť jedlá zelenej farby, aby sa ľudia po celý rok tešili dobrému zdraviu.
Veľkonočný týždeň pokračuje Veľkým piatkom – dňom spomienky na utrpenie, ukrižovanie a
smrť Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa na Veľký piatok neslúži svätá omša.
Evanjelici považujú tento deň za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo
vykúpenia sveta. Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa
Večera Pánova. Veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť do sýtosti sa môžu len raz
za deň. Veľký piatok uznáva asi 40 štátov ako sviatok pracovného pokoja.
Biela sobota je podľa kresťanskej tradície dňom hrobového odpočinku Ježiša. Názov tohto
dňa je odvodený od obyčaje zažínať nové svetlo. V katolíckej cirkvi sa v Bielu sobotu veriaci
prichádzajú pokloniť a pomodliť k Božiemu hrobu a ku krížu. Počas dňa sa nekonajú omše, až
vo večerných hodinách je vigília zmŕtvychvstania Ježiša Krista, svätá omša, ktorá sa končí
radosťou z Pánovho vzkriesenia. Počas Veľkonočnej vigílie sa znovu rozozvučia zvony, ktoré
od štvrtka večera mlčali.
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Veľkonočná nedeľa je radostným sviatkom zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Najstarší a najväčší
sviatok liturgického roka vo všetkých kresťanských cirkvách sa slávi v prvú jarnú nedeľu po splne
mesiaca. Končí sa obdobie štyridsaťdňového pôstu, na hojných sviatočných stoloch v mnohých
domácnostiach nechýbajú vajíčka, údená šunka, veľkonočný baranček či koláče.
Veľkonočný pondelok je z hľadiska ľudovej tradície významným dňom veľkonočných
sviatkov. Neodmysliteľne k nemu patrí šibačka a oblievačka. Už niekoľko dní vopred si chlapci
chystajú korbáče a dievčatá kraslice. Rozmanité spôsoby ich zdobenia v minulosti odrážali
spôsob života ľudí v jednotlivých spoločenských vrstvách či v rôznych slovenských regiónoch.
Okrem toho, že krásne zdobené vajíčka boli odmenou pre šibačov, symbolizovali plodnosť,
nepretržitosť života a znovuzrodenie. Šibačka bola v minulosti pre mladých ľudí dlho
očakávanou udalosťou. Dievčatá túžili po čo najvyššom počte šibačov a oblievačov pretože
verili, že po vyšibaní budú svieže, zdravé a opeknejú. Najčastejšie sa šibalo korbáčmi z vŕbového
prútia, ktoré je symbolom jarnej prírody. Ich dotyk vraj omladzuje, prináša silu a krásu. Rovnaký
účinok sa prisudzuje aj polievaniu vodou. V 50. rokoch 20. storočia bolo však polievanie vodou
čiastočne nahradené kropením voňavkami.

Súťaž:

1. Od ktorého roku sa oslavuje Veľká noc nedeľu po prvom jarnom splne?
2. Ktorým dňom začína veľký, tichý, svätý týždeň?
3. Aké zvyky sa spájajú s veľkonočným pondelkom?

OMAĽOVANKA

ZAHRAJME A VYSKÚŠAJME SA
KVÍZ Čo vieš o svojej obci?
Kojšov
1. V ktorom roku sa prvýkrát spomína obec Kojšov?
a) 1368
b) 1258
c) 1395
2. Čo sa nenachádza v erbe obce?
a) píla
b) rytier
c) kvet
3. Čomu sa v minulosti venovali obyvatelia?
a) chovu oviec
b) sklenárstvu
c) ťažbe zlata
4. Kde sa narodil režisér Juraj Jakubisko?
a) v Jaklovciach
b) vo Veľkom Folkmare c) v Kojšove
5. V ktorom roku sa narodil Juraj Jakubisko?
a) 1941
b) 1938
c) 1951
6. Ktorý film nerežíroval Juraj Jakubisko?
a) Perinbaba
b) Kristove roky
c) Zrodila sa hviezda
7. V akom regióne sa nachádza obec Kojšov?
a) Spiš
b) Gemer
c) Orava
8. Kto je aktuálnym starostom obce?
a) Anton Bašniar
b) Krištof Kušnír
c) Dominik Bikár
9. Koľko obyvateľov má obec Kojšov?
a) 651
b) 736
c) 809
10. Čím sa pýši obec Kojšov dnes?
a) folklórom
b) futbalom
c) hasičmi
Paula Puškárová, 7. trieda

V štvorsmerovke sa nachádza názov filmu Juraja Jakubiska.
V
A
J
Í
Č
K
O
B

Úloha extra: Namaľuj na papier veľkonočné vajíčko alebo nakresli veľkonočnú antistresovú omaľovanku
pre kamarátov.
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ŠTVORSMEROVKA → ↑ ← ↓
ŠIBAČKA
KVET, VODA, VÔŇA
OBLIAŤ, BARÁNOK, ŠUNKA
BAHNIATKA, VZKRIESENIE
VAJÍČKO, KRASLICA, ZAJAC

NOC, KORBÁČ, COP
Riešenie kvízu a štvorsmerovky môžeš napísať do tabuľky na zadnej strane časopisu
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Veľký Folkmar

Doplň pavučinky.

1. Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o Veľkom Folkmare?
a) 1100
b) 1336
c) 2000
2. Aký bol prvý názov obce?
a) Villa Volkmari
b) Folkmarfalua
c) Veľký Folkmar
3. V akej nadmorskej výške sa nachádza Veľký Folkmar?
a) 850 mnm
b) 370 mnm
c) 500 mnm
4. Obec Veľký Folkmar leží ...
a) vo Vysokých Tatrách b) vo Volovských vrchoch c) v Malej Fatre
5. V akom okrese leží Veľký Folkmar?
a) Gelnica
b) Bratislava
c) Spišská Nová Ves
6. V akom samosprávnom kraji leží?
a) Trnavský
b) Košický
c) Prešovský
7. V ktorom roku bol objavený folkmarský zlatý poklad?
a) 1999
b) 2010
c) 2009
8. Koľko dukátov ukrýval poklad?
a) 65
b) 27
c) 132
9. Kto je súčasným starostom obce?
a) Peter Pelegrini
b) Milan Grega
c) Andrej Kiska
10. Koľko obyvateľov má obec Veľký Folkmar?
a) 905
b) 2899
c) 816

Pripravujeme: Recyklohranie, Familiádu,
Školu v prírode
Redakčná rada: Mgr. Mária Jakubišinová, Mgr. Ján Varga, Mgr. Gabriela Kastelovičová, Mgr. Lucia Gregová,
Ing. František Bobenič, štvrtáci, piataci, siedmaci, ôsmaci
......................................................................................................................................................................

Súťaž:

Sem napíš výsledky riešení úloh z Infoška 3, svoje meno, vystrihni túto časť aj
s kupónom a odovzdaj svojmu triednemu učiteľovi. Súťažíš o vecné ceny.

Čo ste možno (ne)vedeli o Veľkej noci?

Klárka Džuganová, Laura Lörincová, Karolínka a Valentínka Juskové 5. trieda

1. ............ 2............................... 3. ............................ ................................

DOPLŇOVAČKA

KVÍZ Čo vieš o svojej obci

1. Akú medailu vyhrá športovec za 1. miesto?
2. Pozdrav na Havaji.
3. Automobil.
4. Jazdí sa na ňom po poli.
2
5. Krásny.
1
3
6. Mince, bankovky.
7. Orgány zraku.
8. Budova, kde sa učí.
9. Opak slova prázdny.
10. Jeden z rodičov.
11. Nie chlapec.

4

5

K 1. __, 2. __, 3. __, 4. __, 5. __, 6. __, 7. __, 8. __, 9.__, 10. __
8
6

7

9

10
11

Riešenie kvízu a doplňovačky napíš do súťažnej tabuľky s kupónom na poslednej strane
časopisu.
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VF 1. __, 2. __, 3. __, 4. __, 5. __, 6. __, 7. __, 8. __, 9.__, 10. __
DOPLŇOVAČKA:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ŠTVORSMEROVKA:

__ __ __ __ __ __ __ __ __

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

