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Škola v prírode
Èo sa dá robi v škole v prírode:
- spoznáva grécke báje
- dokáza Poseidónovi svoju šikovnos
- uèi a plavi sa na drevenej lodi
- chyta ryby
- uši námornícku vlajku
- použi šiltovku a trièko ako nádobu na vodu
- sklada a spieva piesne
- necha sa kopnú Múzami a vyrobi umelecké dielo
- zabudnú vykúpi kamaráta a strati tak veeee¾a bodov
- postavi vlastnú loï
- odís do Egypta a vylúpi pyramídy
- nájs nových kamarátov
- osedla si šiestaèky ako koníky
- kúpa sa so živou žabou ... kvak
- získa tajnú abecedu
- opáli sa

Prírodoškolácka verzia sabinovskej ¾udovej piesne:
Ref: Ej, dolina, dolina, na doline verbina,
sukromòaci sebe žiju, jak jedna rodzina
1. Idze O¾o do sklenika povožic še na ponika.
2. Sneži, sneži na Sigorde, Miša v plavkách na snowborde.
3. Saša stále tenie hraje a potom že spotená je!
4. Riadite¾ka peèe kuri, odžabala s nimi múry.
5. Naša triedna idola ma, o Bon Jovim nám rozpráva.
6. Tuptová sa v zime smeje, asi ju to dobre hreje.
7. Lenka èíta knihy vkuse, a potom vždy zaspí v buse.
8. Naša Kika ve¾mi múdra, sudoku namiesto púdra.

Výlet
Pre všetkých žiakov školy, ktorí práve neboli v škole v prírode, sa 25.5.2011 uskutoènil výlet do Košíc. Cie¾om bolo
spoznávanie života zvierat v zajatí a oddych žiakov i uèite¾ov. Postupne sme navštívili bobovú dráhu, ZOO, košické letisko a
centrum mesta.

Èítanie na prázdniny
Prinášame vám dobrodružný príbeh, ktorý napísala (a za ktorý bola
aj ocenená na súaži SARM) naša žiaèka Lenka Sirotòáková.

Až 42 pochúok
Píše sa rok 1242 a pätnásroèné dievèa menom Lilina sa šplhá na strom blízko pri krá¾ovskom dvore. Chce vidie
mladých šermiarov, ktorí sa pripravujú na obranu krá¾ovstva. Vždy túžila by ako oni, lenže bol tu malý problém bola dievèaom.
Keï sa tak dívala a úplne stratila pojem o èase, prišla k nej víla Ina. Poznala jej túžbu sta sa šermiarkou.
Lilina sa ve¾mi z¾akla.
„Kto si?" spýtala sa Lilina.
„Som víla Ina. Dám ti ponuku. Ak mi prinesieš 42 najlepších pochúok, presvedèím krá¾a, aby ti dovolil sta sa
šermiarkou."
Lilina sa rozhodla, že to skúsi, ale netušila, aké pochúky má donies. A ešte k tomu 42! Vo varení totiž
nevynikala...
Mamka jej síce èasto vravela: „Èo to z teba len bude, ani vari nevieš, upratova sa ti nechce, radšej sa hráš s
tými tvojimi palicami...!"
Lilina sa bránila: „Ale mami, ja chcem by šermiarkou!!
Mama div nepukla od smiechu, keï to poèula: „Ty a šermiarkou? Veï žena patrí do domácnosti a nemá sa èo
pcha niekam do boja!"
Takto na jej sen reaguje mama a okolie. Ale teraz sa to môže zmeni!
„Koneène, " hovorí si potichu, „odkia¾ len zoženiem tie pochúky?" Odrazu zdia¾ky zaèula pekárov hlas, ako
oznamuje ¾uïom: „Milí ¾udia, zajtra sa bude kona zjazd pekárov a cukrárov v neïalekom meste Perníkovce a
najlepší z nás budú ocenení. Radšej si preto kúpte odo mòa chlieb dnes, lebo zajtra sa už vydávam na cestu."
„Hmmm..., tak pekár sa chystá na súaž v príprave pochúok. To je skvelá príležitos, ako splni vílinu podmienku!
Možno sa mi už iná nenaskytne," pomyslela si. „Ale ako ho len presvedèím, aby ma zobral so sebou? Je to starý
suchár, ktorý myslí len na seba a svoje pohodlie. No èo už, urobím, èo sa dá."
S úsmevom sa rozbehla k pekárovi, pri ktorom práve asi tucet ¾udí kupoval chlieb. Lilina poèkala, kým odídu a
potom zaèala s úsmevom na tvári: „Pekár, nemohla by som ís s vami na tú súaž?"
„Dievèa mladé, naèo by si len ty chcelo ís so mnou? Choï radšej pomôc svojej mame, " odbil Lilinu pekár.
„Pán pekár, pekne vás prosím, zoberte ma so sebou, chcela by som sa tam poobzera, " dodala a zaklipkala
svojimi zelenými oèami.
„No, možno by som mohol..." „Ponesiem vám všetku batožinu!" presviedèala ho ïalej. „Tak platí," súhlasil pekár.
Na druhý deò o šiestej ráno sa vybrali na cestu. Museli sa zastavi každé dve hodiny, lebo batožina bola ve¾mi
ažká a Lilina nevládala.
„Èo to v tých mechoch máte, veï vážia aspoò tonu?!" „Veci, ktorí potrebujem, " odvetil struène pekár.
Do Perníkoviec došli až za súmraku. Ubytovali sa v malom hostinci v strede mesta. Na druhý deò, keï
Lilina otvorila okno, zacítila príjemnú vôòu peèiva, sladkých koláèov, toriet... Rozhodla sa, že poh¾adá pekára. Ten
už bol na námestí a piekol samé dobroty. Boli tu cukrári a pekári z celého sveta: Èíòania, Turci, Španieli a iné
národy. Je èas na zháòanie pochúok. Lilina sa prechádzala od jedného stanu k druhému a práve jej došlo, že
nemá peniaze. Vtom uvidela nápis na stene: DNES SA BUDE KONA TURNAJ V ŠERME. PRIHLÁSI SA
MÔŽE KAŽDÝ, STAÈÍ SA ZAPÍSA NA TENTO PAPIER. Lilina neváhala a zapísala sa do zoznamu
zaèiatoèníkov. Po tom dlhoroènom pozorovaní šermiarov a bojov s palicou už nieèo vedela!
Súboje sa konali na lúkach za mestom. Keï nastúpila, všetci sa jej zaèali smia. No keï zaèala v súbojoch
vyhráva, boli zaskoèení, lebo ešte nikdy nevideli dievèa tak dobre bojova. Nakoniec sa však našiel silnejší súper
a Lilina skonèila na druhom mieste. Aj za to však dostala odmenu. Vrátila sa teda do mesta, aby za získané
peniaze kúpila tie najlepšie pochúky. Vo ve¾kom výbere našla perníky všetkých príchutí, belgické pralinky, turecký
med, najtmavšiu horkú èokoládu s exotickým ovocím. Do hostinca zašla s pocitom, že jej sen sa koneène vyplní!
Pekár sa vrátil mrmlajúc nieèo v tom zmysle: „Keby nebolo Turkov s ich tureckým medom, mohol som vyhra!"
Na ïalší deò sa obaja vybrali domov. Hneï po príchode Lilina vyliezla na strom v krá¾ovskej záhrade a
èakal na vílu Inu. Víla sa zjavila asi tak o pä minút.
„Vidím, že si mi doniesla pochúky, ako som chcela. Si statoèné dievèa, stojíš si za svojimi snami, a preto dnes
prehovorím krá¾a, aby a zobral do svojich služieb."
Vzápätí víla zmizla a ešte v ten veèer dal Lilinu zavola krá¾ a prijal ju do svojich služieb.
Liline sa splnil jej sen. Ale všetko to bol iba zaèiatok.
Zaèiatok nového života v krá¾ových službách...

Deò otvorených dverí

Všetko sa to uskutoènilo 12.5.2011. Do školy mohol prís
každý obèan (nielen zo Sabinova) pozrie sa, ako to ide
deom na hodinách. Program, ktorý sa konal v átriu,
organizovali hlavne šiestaci, ale na prehliadke najlepších
roèníkových prác sa zúèastnili všetci žiaci. Návštevníci
mohli vidie prostredie, talenty na SZŠ, samostatne
navrhnuté uniformy /výsledky prieskumu sú uvedené
v tabu¾ke, odpovedalo 28 respondentov/ a tancujúceho
robota. (J. B. Šulík)
Na školské kolo roèníkových prác v šk. roku 2010/2011
postúpili: 1. A Kristínka Antolová, 2. A Branislav Stanko, 3. A
Sebastián Pribol, 4. A Michaela Koneèná, 5. A Joachim
Benedikt Šulik, 6. A Alexandra Dugasová.
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6. - 10. júna 2011 sa uskutoènil plavecký kurz, na ktorom sa zúèastnilo 42 žiakov SZŠ. Konal sa v bazéne ZSŠ v Sabinove.
Boli sme rozdelení do troch skupín, aby sme sa nauèili pláva a zdokonalili sa. Niektorí sa nauèili a prekonali strach z vody.
(F. Fešèáková)

Futbalový turnaj
Dòa 23.6.2010 o 7:45 sa Natália a chlapci z druhého a tretieho roèníka (Tomáš,
Timotej, Samuel, ¼uboš, Dalibor, Sebastián, Ján, Erik, Jozef, Martin, Samuel )
vybrali na umelú trávu v Sabinove na futbalový turnaj. Hralo sa 2 x 20 minút, v
zostave sme mali jedného brankára a 7 hráèov. Naším jediným súperom bola
športová trieda zo ZŠ Komenského. Zápas do poslednej minúty bol vyrovnaný, o
èom svedèí aj jeho výsledok 4 : 4. Èakali nás preto penauty, na ktoré sme vybrali
7 hráèov. Náš brankár vedel, že musí vychyta strely na bránku a naopak
hráèi streli èo najviac gólov súperovi.
To sa nám aj podarilo za stavu 4 : 3. Celkové skóre zápasu 8 : 7
znamenalo víazstvo pre naše družstvo. Vïaka spolupráci celého
tímu sme sa tešili z prvého miesta.

Oslava Dòa detí sa uskutoènila tradiène 1. 6. v evanjelickej záhrade.
Všetci žiaci súperili v rôznych dobrovo¾ných súažiach, kde dostávali
žetóny. Za ne si potom mohli kúpi odmeny v bufete. Krásne ceny do
bufetu venovala firma NIPA, èím urobila rados všetkým deom.
Ïakujeme. (N. Šmondrková)
Milí naši rodièia,
aj touto cestou Vám chceme poïakova, že ste sa zúèastnili spoloènej oslavy Dòa rodiny. Sme
radi, že Vás dobrá nálada neopúšala ani napriek vytrvalému dažïu. Veríme, že mokrý odev a
zablatené topánky Vás neodradili od ïalších spoloèných stretnutí s nami – uèite¾mi, na ktoré
sa tešíme už teraz. A ako útecha Hevierova báseò:
Je také sucho
od reflektorov áut
že sa to nedá vydrža

A preto poïme niekam
kde padá hlboký èistý dážï
až odkia¾si z vesmíru
...
Každý sa uteká schova
my poïme niekam zmoknú...

Malí Hevierovia
Naši ve¾káèi prváci navštívili prvýkrát mestskú knižnicu, kde im milé tety porozprávali o krásnej tvorbe
Daniela Heviera.
Deom sa hneï zamiloval svojimi vtipnými príbehmi, preto sme si jeho tvorbu zaèali èíta aj na hodinách,
a nielen to, ale dokonca sme si dovolili aj domýš¾a príbehy a tak vznikli nové, vtipné a milé konce. A tak
sa z nás stali malí Hevierovia :-))
Ponúkame Vám prvý svetový zoznam výhovoriek, ktoré môžeš použi zakaždým, keï prídeš neskoro na
vyuèovanie.
„ Preèo ideš neskoro?“ spýta sa pani uèite¾ka.
Lucka: „Pretože nám v dome zmizli všetky dvere.“
Matúš: „ Pretože predo mnou utekala škola.“
Tamarka: „ Naša helikoptéra meškala, pretože musela najprv odviez pána prezidenta.“
Kristínka: „ Pretože sa na našej ulici rozlialo lepidlo a ja som sa prilepila ako mucha na
mucholapku.“
Nelly: „Pretože som od veèera do rána tak pribrala, že som nemohla prejs cez dvere.“
Vilko: „ Pretože moja lanovka zablúdila a odviezla ma do Prahy.“
Sebko: „ Pretože som po ceste do školy stratil topánku a bosý som nemohol ís do školy.“
Tvorba 1.A na motívy knihy D. Heviera - Futbal s papuèou

REKLAMY
Chcete pre svoje deti len to najlepšie?
Naša škola PRIMAŠKOLA je to pravé orechové! (Š. Talaroviè)
Neváhaj, choï do SZŠ! SZŠ sa oplatí! (A. a F. Fešèákoví)
SZŠ – kúsok vzdelania na každom kroku! (J. B. Šulík)

Èo sa nám v tomto roku páèilo:
ü
možnos vlastného výberu témy na roèníkovú prácu
ü
rekonštruované priestory
ü
deò detí (aby bol aspoò 5x v roku)
ü
som si istejšia v nemèine
ü
výlet do Košíc a sv. omše
ü
hodiny ANJ
ü
lepšie známky

obr. zdroj internet

Milí rodièia,
ïakujeme Vám za spoluprácu poèas celého školského roka. Dovidenia v septembri.
uèitelia Súkromnej ZŠ

