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ÚVOD
Je to pár rokov, čo v našej škole vychádza školský časopis
STOPA. Postupne prešiel malými zmenami a úpravami, zmenil sa
názov, pridávali sme nové rubriky a každý si v ňom môže nájsť to, čo
ho zaujíma. Žiaci sa môžu nielen zabaviť, poučiť, ale aj načerpať
mnoho inšpirácii.
V časopise nájdete zábavný kútik s rôznymi doplňovačkami,
hádankami, prečítať si môžete vtipy, rôzne zaujímavosti. Dozviete sa,
čo sa deje v škole, aké akcie a športové udalosti prebehli. Žiaci môžu
do časopisu prispieť aj vlastnou tvorbou. Svoje si tu nájdu aj naši
najmenší spolužiaci.
Príjemné čítanie Vám praje redakcia školského časopisu
STOPA.

Začiatok školského roka
2014/2015
Vážené kolegyne a kolegovia, milí naši študenti
Prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne rýchlo a my sa
tu opäť stretávame. Vy žiaci si sadáte do školských lavíc a my
pedagógovia zaujmeme svoje miesto pred katedrou.
Vítame aj vás žiaci a osobitne medzi nami vítame žiakov
prvého ročníka.
Želáme Vám všetkým veľa úspechov v štúdiu a radosti
z učenia.
 Redakcia časopisu STOPA

“Cechovanie...”
Prinášame Vám ešte horúce fotografie z pasovačky.
Z našich prváčikoch sú už ozajstní školáci. Blahoželáme Vám
a prajeme veľa úspechov celý školský rok a celých 9 rokov
v našej ZŠ.

Zároveň sme prijali aj bývalých štvrtákoch medzi žiakov
druhého stupňa.
Program “cechovania” bol spestrený rôznymi hrami,
súťažiami a vrcholom zábavy bola diskotéka, na ktorej sme si
všetci dobre zatancovali…

Projekty, do ktorých sme sa zapojili
Hovorme o jedle projekt o
potravinách

Záložka do knihy–
Moja obľúbená kniha

Projekty, do ktorých sme sa zapojili

Červené stužky

Projekt Moja família

Integráčik - odbor CO a KR

ZVIERATKOVINY
Najrýchlejšie cicavce sveta

1. Gepard 120km/h
2. Gazela 90km/h
3. Pštros 80km/h
4. Kosatka 70km/h
5. Lev 60km/h
6. Žirafa 50km/h
7. Klokan 50km/h
8. Žralok 45km/h
9. Slon 35km/h
10. Ťava 20km/h

HÁDANKY
Na chrbte si nosí ihly,
radšej sme sa mu dnes vyhli.
Jabĺčko pod stromom leží,
nedočkavo za ním beží.
Ponáhľa sa, fučí iba,
v komôrke mu práve chýba.
Uhádnete zakrátko,
aké je to zvieratko?
(okžeJ)
Spadol dolu do trávy zelený
a pichľavý.
Vyzliekol sa? Kedy?
Odrazu je hnedý.
(natšaG)

Na pichľavých kríkoch rastú, majú
farbu červenkastú.
Máme taký dobrý zvyk, zbierame
ich na čajík.
(ykpíŠ)
Oranžové, guľaté, zelené, aj
strakaté.
Mamičky z nich robia rady
Svetlonosov do záhrady.
(ecivkeT)

Prečo sa blondínka plazí po supermarkete?
Hľadá nízke ceny.
Policajt vyzve slečnu do tanca a pri tom jej vraví:
„Slečna, aj vy si myslíte že policajti sú hlúpi?“
„Nie, ale musím sa priznať ,že na hymnu som ešte
netancovala.“

Príde blondínka do galérie a pýta sa:
„Kto namaľoval tento strašný obraz?“
Zamestnanec odpovie:
„Slečna, to je zrkadlo!“

Chváli sa Peťko spolužiakovi:
„Sto metrov zabehnem za osem sekúnd.“
„To nie je možné, veď rekord je desať
sekúnd.“
„Ja viem, ale poznám skratku.“

Hodina zemepisu v maďarskej škole.
"Laszlo, pozri na glóbus a povedz mi, čo to je os?"
"Os..., to je taký veľký, páskovaný much!"

ZÁBAVA

Osemsmerovka
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PES
SLIEPKA
GUNÁR

MAČKA
KRAVA
KOHÚT

KONÍK
KOZA
KURIATKA

HUS
OVCA
BARAN

Riešenie osemsmerovky : ..........................................................

Vyhľadaj zvieratká ukryté vo vetách
1. Ťažká laba ranila malé dievčatko.
baran
2. Ďaleko zašiel ten, kto sa neobzeral.
koza
3. Čítal som otcov celkom nový zápisník.
ovce
4. Svokra varila zemiakovú polievku.
krava
5. Doma ma čakali rodičia.
mača
6. Zuza, ja, Cilka a Terka sme navštívili Prahu. zajac

Zakrúžkuj správnu odpoveď a zistíš, že z domácich
zvierat máme?
...................................

Krava nám dáva
Ú/ Mlieko
K/ Čaj
M/ Vodu

Sliepka
Š/ Čokoládu
Ž/ Vajcia
Č/ Vlnu

Prasa kŕmime
I/ Kosťami
A/ Pomyjami
E/ Senom

Ovca nám dáva
D/ Kávu
T/ Vlnu
N/ Vajíčka

Mačku kŕmime
O/ Mliekom
U/ Senom
Á/ Škrupinami

Kôň pomáha pri
L/ Dojení
K/ Ťažbe dreva
V/ Futbale

HUDBA
Biografia
Michal Dušička (Majk Spirit) sa
narodil 28. Augusta 1984 v Bratislave.
S tvorbou začal ako žiak školy
na ulici Hálova 16 v Petržalke z čoho
vznikol názov H16.
Dnes je Majk Spirit jedným z mála hip-hopových umelcov na
Slovensku s vysokoškolským vzdelaním (MBA). Najbližší ho volajú
“Dušo”, má mladšieho brata, minulý rok navštívil Peru, Bolíviu, Argentínu
aj Brazíliu a najradšej nosí oblečenie od Nike,
ktoré je jeho oficiálnym sponzorom.
Albumy: “Jedna šestka ftvojom klube” (2004),
“Kvalitný materiál” (2006)
“Čísla nepustia” (2008)
“Antivirus” (2009).

Umelecký Profil
Počas jeho kariéry spolupracoval Majk
Spirit s umelcami ako napríklad Mad Skill
(Nemecko),
Vec,
Rytmus,
Ego,
Tina,
Čistychov, A.M.O, Moja Reč, DNA (Slovensko), Orion, DJ Wich,
Indy, Supercroo (Česko), Nironic (USA) a ďalšími. V roku 2010
odohral 92 koncertov (vrátane festivalov), jeho skladby a videoklipy majú
na YouTube viac než miliónové návštevy a v decembri 2010 bol pozvaný
ako jeden z hlavných rečníkov na forum inšpiratívnych myšlienok v
divadle Pavla Országha Hviezdoslava na tému kritické myslenie.

Záujmy
“Dušo” sa zaujíma o filozofiu a aj preto rád číta knihy. Okrem
klasickej literatúry ho zaujíma predovšetkým ezoterika, motivačné
čítanie, história a duchovné knihy. Zo športov obľubuje futbal (hrával ho
aj profesionálne) a rád si ho zahrá aj na Playstation.

ZAUJÍMAVOSTI: Prvý počítač na svete

Prvý počítač na svete - ENIAC

V priebehu druhej svetovej vojny roku 1943 spustili vývoj prvého
počítača na svete typu ENIAC(Electronic Numeri cal Integrator And
Computer). Jeho výrobu a vývoj uskutočnili na americkej univerzite Moore
School of Electrical Engineering vo Filadelfii pod vedením Hermana
Goldstina a trvalo mu to 2 roky. Aj keď výskum “Eniaca” bol prísne
utajovaný, o jeho existencii sa dozvedel americký denník New York
Times a ihneď zverejnil článok o tom, že bol skonštruovaný zázračný
výpočtový stroj, ktorý nemá na svete obdobu. ENIAC sa tej doby
predstavil ako prvý číslicový programovateľný počítač v histórii ľudstva.
Vývoj celého zariadenia stál v prepočte na súčasnú hodnotu meny asi 6
miliónov dolárov a dnes ho pripisujeme k prvej generácii superpočítačov
na svete. ENIAC vznikol na objednávku americkej armády a mal slúžiť pre
výskum balistiky a tvorbu balistických manuálov vo vojenskom laboratóriu
v Marylende. Po skončení vojny pomáhal pri výrobe prvej atómovej
bomby a pri výpočtoch bomby na báze vodíka.
Všetky súčasti tohto pozoruhodného zariadenia mali hmotnosť
neuveriteľných 30 ton a zaberali až 135 metrov štvorcových podlahovej
plochy, čo je v porovnaní s dnešnými počítačmi neuveriteľné číslo. Jeho
spotreba elektrickej energie presahovala až 150 kW. Pri zapnutí
ENIACAdokonca dochádzalo k výpadkom alebo výkyvom elektrickej
energie v celom meste. Takýto kolos museli chladiť dva turbínové motory,
ktoré sa využívali v leteckom priemysle.

Svetový deň
behu
Svetový deň behu, je deň
ktorý spája tisíce ľudí v
stovkách miest po celom
svete, pričom sa snúbi vášeň
pre pohyb s túžbou pomáhať druhým.
Založil ho v roku 1999 Bill McDermot na Long Islande
s cieľom podporiť behom boj proti chudobe vo svete.
Piatok – 7.11.2014 sme si pripomenuli deň behu aj na
našej škole. Žiaci spolu s p. učiteľkami si zabehali na
školskom dvore. Akcia sa vydarila, dôkazom čoho boli
usmievavé tváre našich detičiek.

PRÁCE ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH
TRIED

Vymaľuj si obrázok
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