


A je to tu! Nový školský rok a s ním aj nové číslo nášho – vášho časopisu Kmeťovček.
Aj tento rok plánujeme vydať niekoľko čísel školského časopisu.

Témou prvého – jesenného čísla je ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA. Možno preto, že číslo je
jesenné a na jeseň začína pre školopovinných škola. A možno preto, aby sme si znova uvedomili
význam školy a učenia sa v našich životoch.

Okrem hlavnej témy, v ktorej ponúkame na porovnanie rôzne modely školského systému u nás a
v niekoľkých európskych štátoch, vám ponúkame aj krátku históriu našej školy a malý rébus na
tému ŠKOLA.
V rubrike ROZHOVOR S OSOBNOSŤOU nájdete rozhovor s novým pánom učiteľom Mgr.
Martinom Búrim.
V úvodníku sa vám prihovoria bývalé žiačky a členky Žurnalistického krúžku – Nika a Janka.
Určite vás zaujmú odpovede najmenších v rubrike Myslíme si... a odpovede najstarších v
rubrike Anketa.
V tomto čísle ešte nájdete rubriku Spomienky na prázdniny, Vlastnú tvorbu nielen našej žiačky,
ale aj jednej našej pani učiteľky, Novinky zo života školy, súťaže a i.
Prajeme vám príjemné čítanie!

PS: Máme pre vás malý darček. Je to srdiečko na štipci, ktoré si môžete niekde pripevniť, kde
bude milou dekoráciou.

–RR–





Začiatok nového školského roka 2013/2014

Tak, ako sa na správnych žiakov patrí, aj my sme začali nový školský rok svätou omšou Veni
Sancte v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici.

Svätú omšu slúžil nový pán farár- dp. Peter Hudec a všetci sme si počas nej vyprosovali dary
Ducha Svätého a veľa pomoci od Boha a Panny Márie. Svätú omšu doprevádzal spevom školský
spevácky zbor Plamienok pod vedením Mgr. Jany Regulyovej a s hudobným sprievodom Mgr.
Lenky Švaralovej.

Po svätej omši sme sa všetci presunuli do školy, kde sme si vypočuli príhovor p. riaditeľky Ing.
Márie Chovancovej, ktorá všetkých privítala a popriala veľa chuti do učenia. Samozrejme,
prihovorila sa aj tým najmenším žiakom – prváčikom a najstarším – deviatakom. Po vypočutí
príhovoru p. riaditeľky a pokynoch triednych p. učiteliek sme sa „rozbehli“ domov, aby sme si
pripravili všetko potrebné na druhý deň, keď sa už v plnom prúde začalo vyučovanie.

–RR–

Ochrana života a zdravia

Jedného pekného dňa (6. septembra 2013) sa piataci, šiestaci,
siedmaci, ôsmaci a deviataci spolu s p. učiteľkami vybrali na
cvičenie, ktoré má názov Ochrana života a zdravia.

Všetci sme sa najprv stretli na školskom dvore, kde bol nástup a
odtiaľ sme putovali cez miestnu Kalváriu na peknú lúku, kde nás p.
učiteľky skúšali z rôznych disciplín – zdravotná príprava, pohyb a
pobyt v prírode... Otázky a úlohy si pre nás pripravili p. učiteľky.
Počas plnenia úloh každá trieda zbierala body.

Po splnení všetkých úloh a zodpovedaní všetkých otázok sme
pokračovali ďalej v putovaní cez les, až sme sa dostali späť na
školský dvor, kde bolo vyhodnotenie. Na prvom mieste sa umiestnili
siedmaci a deviataci, na druhom ôsmaci a šiestaci a na treťom
piataci.Ale víťazmi sme boli vlastne všetci, pretože bodové rozdiely
medzi triedami boli minimálne. Svedčí to o kvalitnej teoretickej
príprave nás všetkých.

Bol to super strávený deň.
–lp–



























Básne, ktoré tu nájdete, sú venované všetkým babičkám, deduškom, starým mamám,

starým otcom, ujom, tetám... Všetkým skôr narodeným.

Za vašu lásku, za vaše ruky, za všetko... Ďakujeme!

Babka a dedko

V dverách stojí mamička,

z okna mi kýva babička.

Za ňou stojí dedko náš,
objíma ma, hovorí: Ty, vnúčik náš.
Objímam ja babku, dedka,
som ich vnúčik, radosť všetka.

Ďakujeme babke a dedkovi

Ďakujeme vám, babka, dedko,
dali ste nám zo srdca všetko.
Dali ste nám veľkú lásku,
je jej viac ako zrniek v obilnom klásku.
Väčšia je ako mlynček na mäso,
ba väčšia ako mlynské koleso.
My vám teraz na ten váš sviatok
posielame kytičku slov z našich hlávok.

Ľudmilka Kováčová, 4. roč.

Pre starkých

Starká naša starostlivá veľmi je,
varí, pečie, upratuje,
nakupuje, vybavuje
a pri tom sa o nás stará,
hovorí nám: Deti moje!

Moja starká, to mi ver,
vždy mi dáva na výber:
sladké buchty, veľa maku,
orechy či džem.
Upečie nám pravidelne
aj dva razy za týždeň.

Starký – zábava samá je,
vtipy, špásy, rozprávky,
tie má stále v zásobe.

Poučí nás, ako na vec,
čo do ruky zobrať mám,
kade začať a kde skončiť,
s ním to dobre vykonám.

U starkých sa dobre mám
a modlitbu za nich dám.

Mgr. Dana Rebryová, tried. uč. 4. roč.



Otecko sa pýta pani

učiteľky, prečo má jeho syn

dvojku z geografie.

Pani učiteľka odpovedá:

Pretože hľadal Rimavskú

Sobotu v kalendári.

Ide mrkva, stretne kaleráb a

pýta sa ho: Kaleráb, kaleráb,

kam ideš?

Kaleráb jej odpovie: Do

polievky.

Ide slon a mravec po moste a

mravec hovorí: Ale dupeme, čo?

Pani učiteľka hovorí Jankovi:

Vyskloňuj podstatné meno

JABLKO. Janko vraví:

JA-BLKO, TY-BLKO,

ON-BLKO



POZOR, POZOR, POZOR!!!

Vyhlasujeme súťaž pre žiakov prvého stupňa!

Keďže témou tohto čísla je ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA,

tvojou úlohou bude čo najkrajšie nakresliť, ako by podľa

teba mala vyzerať tvoja vysnívaná škola. Na obrázok napíš

svoje meno a priezvisko, triedu a vhoď ho do krabice,

ktorú nájdeš pri školskej kaplnke.

No a potom už len čakaj, či ťa vyžrebujeme a či práve ty

získaš malé prekvapenie.

POZOR, POZOR, POZOR!!!

Vyhlasujeme súťaž aj pre žiakov druhého stupňa!

Napíš krátku úvahu (krátke zamyslenie) na tému: Prečo je

pre teba dôležitá škola. Pod zamyslenie napíš svoje meno a

priezvisko, triedu a vhoď ho do krabice, ktorú nájdeš pri

školskej kaplnke. No a potom už len čakaj, či ťa

vyžrebujeme a či práve ty získaš malé prekvapenie.

Mená výhercov sa dozvieš vo vianočnom čísle časopisu

Kmeťovček.

Prajeme vám pri vašej tvorbe veľa fantázie a zábavy!

–RR–



REDAKČNÁ RADA:

Katka Mikócziová, Lenka Pročková,

Monika Gulašová – 7. roč.

Barborka Mačáková – 8. roč.

Hanka Balková, Dominika Ježová – 9. roč.

Mgr. Adriana Budinská

Mgr. Lenka Švaralová


