Zrkadielko

Našim najmenším
Hádam, hádaš, háda...
 Koho treba biť, aby nás mohol veseliť? (nobub)
 Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata, keď ju raz vyzliecť

Zo života školy
Ľudová kultúra

skúsiš, rozplakať sa pritom musíš. (aľubic)

Hviezdoslavov Kubín

 Čo páli a nie je oheň? (avaľhŕp)

Noc s Andersenom

 Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. (azok)

Deň Zeme
Deň matiek

Pomôžeš nájsť malému
psíkovi cestu domov?
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Zo života školy
JANUÁR
29. 1. – regionálna prezentácia ľudovej kultúry – Hájiček
– výchovný koncert – p. Budinský
FEBRUÁR
15. 2. – Valentínska pošta
– Návšteva obecnej knižnice
MAREC
8. a 9. 3. – Pytagoriáda
10. a 17.3. Otvorená hodina pre žiakov MŠ Ráztočno, Jalovec
16. 3. – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
23. 3. – Planetárium v Žiari nad Hronom
24. 3. – obvodné oslavy Dňa učiteľov
27. 3 . – Deň narcisov
APRÍL
1. 4. – Noc s Andersenom
6. 4. 2015 – Testovanie T9-2016
– zápis do 1. ročníka ZŠ
13. 4. – Výtvarná súťaž Mestskej knižnice v Handlovej, Výročie J. Gagarina
14. 4. – Exkurzia 7. a 8. ročníka v SOŠ Lipová, Handlová
15. 4. – Deň narcisov
18. 4. – Labyrint
22. 4. – Deň Zeme

Svetové naj na Slovensku
Viete, čo nenájdete nikde inde na svete, len na Slovensku? Nechajte
sa zlákať svetovými unikátmi, ktoré svojim návštevníkom táto malá krajina
ponúka!
Najvyšší drevený gotický oltár na svete je
možné obdivovať v Levoči v Kostole sv. Jakuba. Meria
18,6 m a jeho autorom je Majster Pavol z Levoče.
Vyrezal ho z lipového dreva začiatkom 16. storočia a
trvalo mu to 10 rokov.
Kremnická mincovňa je najstarším podnikom na
svete, ktorý funguje nepretržite. Mince sa tu razia už od
roku 1328 a vyrábajú sa tu aj slovenské euromince.
Najvyšší sintrový stĺp na svete
ukrýva Krásnohorská jaskyňa vo svojej Sieni
obrov. Nazýva sa „Kvapeľ rožňavských
jaskyniarov“ a je vysoký 32,6 m. Nájdete ho
zapísaný aj v Guinessovej knihe rekordov.
Kamzík tatranský je celkom unikátny druh
kamzíka, pretože sa po skončení ľadových dôb
vyvíjal tisíce rokov úplne izolovane. Preto sa líši
od svojich príbuzných kamzíkov v Alpách či
Apeninách a tento druh nenájdete nikde inde na zemi. Keďže v súčasnosti je
ich len čosi viac ako 1000 kusov, chránia sa veľmi prísne.

(zdroj: internet)

Deň matiek

MÁJ
5. 4. – Komparo, 4. ročník
8. 5. – Deň matiek
24. 5. – Atletika v Prievidzi
27. 5. – Handlovské športové hry – II. stupeň,
– Olympiáda detí Hornej Nitry v Prievidzi

Zábavne...
Žiaci našej materskej a základnej školy si pripravili pre mamičky

Namiesto geometrických tvarov
doplň vhodné čísla.

a babičky kultúrny program, ktorým chceli spríjemniť popoludnie všetkým
oslávenkyniam počas druhej májovej nedele. Na jeho príprave pod vedením
pani učiteliek sa podieľali škôlkari, žiaci I. i II. stupňa. Básničky vystriedal
tanec a pesničky. Vystúpenie obohatili žiaci
z dramatického krúžku scénkou a tanečné
umenie predviedli žiaci SZUŠ Volcano.
Deti na záver obdarovali mamičky
kvetom, malým darčekom a vrúcnym
bozkom.
Veríme, že sa všetkým zúčastneným
program páčil. Už teraz sa deti tešia, čím
nabudúce mamičky prekvapia.

Päť zvierat do ovčieho stáda
nepatrí. Nájdeš ich?
(do stáda nepatrí: ryba,
klokan, červík, žirafa,
medveď)

Ľudová kultúra v škole

Jedného dňa sme si v škole rozprávali o rôznych tradíciách
slovenských regiónov. Prišiel nás navštíviť pán Budinský, ktorý nám
predviedol hru na rôznych tradičných ľudových nástrojoch pochádzajúcich
z rôznych kútov našej krajiny. Mladším žiakom sa najviac páčila hra na
netradičnom hudobnom nástroji - rúre z vysávača. Zážitok mali aj starší
žiaci: chlapci si zatancovali si s pani učiteľkami ako grófi s grófkami.
Predstavenie sa ukončilo rozprávaním zážitkov pána Budinského
Ľudovú kultúru nášho regiónu nám predstavila folklórna skupina
Hájiček z Chrenovca – Brusna. Žiaci mali možnosť na živo vidieť kroje nášho
kraja, počuť piesne a hudbu našich predkov. Dozvedeli sa o tom, že pieseň
Daj Boh šťastia tejto zemi pochádza z neďalekej obce Chrenovec – Brusno.
Starší žiaci si pod vedením p. učiteľky Čičmancovej pripravili
prezentáciu o erboch obcí Handlovskej doliny, o vzniku ich názvov, osídlení
a tradíciách. Na záver sa vyhlásila súťaž, v ktorej žiaci za správnu odpoveď
dostali sladkú odmenu.
(V. Karvačková, 8. ročník)

Moja čarovná záhrada
Moja čarovná záhrada
veľké kúzla mávala.
Kosil som ju stokrát,
preto som s ňou kamarát.

Keď však vetrík fúkol doň,
v srdci sa mu ozval ston.
Zbadal on tú bielu krásku
a pozval ju na prechádzku.

Keď slniečko zažiari,
tráva sa hneď rozžiari.
Kvietky rozvinú svoje hlávky
a sú krásne ako z rozprávky.

Za lístky sa držali
a lásku si vyznali.
Kvietky im to veľmi priali
a všetci sa radovali.

Keď ju ráno polievam,
rád si pri tom zaspievam.
Keď oblaky začnú slziť,
nebudem ja slzy roniť.

Žltý narcis a nezábudka modrá,
láska je aj pre nich dobrá.
Ruže puky otvárajú,
všetci sa tu dobre majú.

Voda je vždy potrebná,
záhrada bude nádherná.
A keď sa slnko na oblohe objaví,
záhradka svoje farby odhalí.

Rastú si tak každý deň
v záhradke mojej čarovnej.
V záhradke som každý deň,
je to môj splnený sen.

Červený je tulipán
a cíti sa veľmi sám.
Margarétka hlávku skloní:
„Nevidí ma, čo sa bojí?“
(T. Jankeje, 5. r.)

Deň Zeme

Hviezdoslavov Kubín

Od 18. do 22. 4. 2016 sa žiaci našej školy aktívne
zapojili do celosvetovej akcie konanej ku Dňu Zeme.
Vyrábali zaujímavé projekty, vysádzali stromčeky
v okolí školy, upratovali a skrášľovali okolie.

16. marca 2016 sa v priestoroch obecnej
knižnice konalo školské kolo Hviezdoslavovho
Kubína. Umeleckého prednesu poézie a prózy sa
zúčastnilo 15 žiakov našej školy.
Hodnotil sa výber textu a jeho originalita,
hlasová a rečová technika, kultivovanosť rečového
prejavu a vystupovania, správna výslovnosť, kontakt
s publikom, zacielenosť na poslucháča
a presvedčivosť interpretácie.
Výhercovia v prednese poézie:
I. kategória: 1. miesto: Anna Michalková, 4. roč.
2. miesto: Emma Masariková, 2. roč.
3. miesto: Agáta Hložníková, 3. roč.
Amélia Pauková, 4. roč.
II. kategória: 3. miesto: Jakub Matiaško, 5. roč.
III. kategória: 1. miesto: Zuzana Dobrotková, 7. roč.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne
blahoželáme!
(p. uč. Suríková)

Na obrázku označ, čo do
prírody nepatrí. Obrázok si
môžeš vymaľovať.

Deň narcisov
15. 4. 2016 sa naša škola aj tento rok
zapojila do humanitárnej akcie pod názvom
Deň narcisov.
Narcisy si mohli občania zakúpiť priamo v obci. Žiačky našej školy
prišli ochotne pomôcť a napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo vyzbierať
264,63 €.
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí prispeli na dobrú vec.
(p. uč. Ťapušíková)

Labyrint
Dňa 18. 4. 2016 našu školu navštívilo združenie Amos
s programom Labyrint. Mohli sme si vypočuť rôzne piesne a diskutovať
o témach: drogy, alkohol, fajčenie, rasizmus, šikana, závislosť na
automatoch a počítačoch. Amos na tieto témy prespieval známe piesne
i vlastnú tvorbu. Podelili sa s nami s ich vlastnými skúsenosťami s alkoholom
a fajčením. Vysvetlili nám, aké je to nebezpečné pre naše zdravie a život.
Mladším žiakom vysvetlili pojmy rasizmus a šikana.
Ich vystúpenie sme si všetci užili.
(K. Kráľová, 9. r.)

Noc a Andersenom
1. 4. 2016 sa na našej škole aj tento rok
uskutočnilo podujatie pod názvom Noc a Andersenom.
Najskôr sme išli do obecnej
knižnice, kde sme sa stretli s pánom
Poliakom, ktorý nám predstavil svoju
tvorbu a porozprával nám
zaujímavosti zo svojho života. Po
besede v knižnici sme išli na ihrisko,
kde sme mali rôzne športové aktivity.
Podvečer patril čítaniu známej rozprávky Hansa Christiana Andersena Malá
morská panna, lebo od jej vzniku uplynulo 180 rokov. Za úlohu sme dostali
nakresliť obrázky týkajúce sa prečítanej rozprávky. Po večeri sme išli na
nočný pochod, po ktorom nás čakalo hľadanie knihy. Mladší žiaci unavení
z celého dňa sa uložili na odpočinok. My, straší žiaci, sme mali ešte
v telocvični diskotéku.
Vyčerpaní, ale šťastní sme ráno odchádzali domov. Už teraz sa tešíme
na budúci ročník!
(Martina Hatalová, Viktória Karvačková, 8. r.)

