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ÚVOD
V časopise našej školy 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.

Opäť v škole
(Elena Čepčeková)
Stíchlo pole, zavial vietor,
škola brány otvára.
Všetkých žiakov veľkých,
malých,
do náručia zvoláva.
Vôňu poľa, šelest lesov
nesieme si v pamäti.
Teraz zas nám do lavice
jasné slnko zasvieti.

A pre pánov učiteľov
pozdrav z našej záhradky.
To sú kvietky, čo sme z jari
sami siali na hriadky.
Zazvoň krajom, naša
pieseň,
nech zvie mesto, dedina,
že pre všetky šťastné deti
školský rok dnes začína.

V novom školskom roku 2015/2016
prajeme všetkým učiteľom a žiakom veľa
síl,veľa šťastia, zdravia a veľa úspechov.
A Vám milí prváci, prajeme, aby ste sa vo
veľkej škole cítili príjemne a spokojne.
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“Uchaľák...” 
Prinášame Vám fotografie z
nášho veselého uchaľáku. Kráľ s princeznou pasovali
našich prváčikov za ozajstných žiakov našej školy.
Blahoželáme Vám a prajeme veľa úspechov celý
školský rok a celých 9 rokov v našej ZŠ.

Zároveň sme prijali aj bývalých štvrtákov medzi
žiakov druhého stupňa.
Program “pasovania” bol spestrený rôznymi
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

Chutné maľovanie

Projekty, do ktorých sme sa
zapojili
Červené stužky

Záložka do knihy – Moja obľúbená kniha

Zvieratká a ich tajomstvá
Koľko nôh má stonožka?
Veru, nemá ich presne 100. Niektoré stonožky majú
17, iné 30 alebo 40 a niektoré až 254 párov nôh! Stonožka
sa cez deň ukrýva v skrýšach pod kameňmi a vychádza
von len v noci. No keď ju nečakane prekvapíš, utečie
rýchlo ako blesk. Nie div, s toľkými nožičkami.

Prečo sa hovorí “ si pomalý ako slimák”?
Preto, lebo slimák patrí medzi najpomalšie zvieratká
na svete. Ako sa pomaličky posúva dopredu, zanecháva
za sebou lepkavú a lesklú stopu. Je to tekutina, pomocou
ktorej sa mu ľahšie pohybuje a pomocou nej sa vie
prichytiť na stromoch, pníkoch či
stenách. Ak mu siahneš rukou na
“parožky”, rýchlo ich stiahne. Je to
preto, lebo na ich konci má oči, ktoré
si chráni.

DOPRAVNÉ HÁDANKY
Nie je ryba, predsa pláva,
kapitán nám z diaľky máva.
Brázdi moria, brázdi rieky,
rybám občas robí prieky.
Čo je to?
Nie je vták, a predsa letí,
na oblohe v noci svieti.
Doďaleka, v búrke, v daždi,
bojí sa v ňom sedieť každý.
Čo je to?
Vezie ľudí v našom meste,
túla sa po hlavnej ceste.
Potešia sa všetci keď,
na zastávku príde hneď.
Čo je to?
Dve kolesá stačia iba,
keď mi priateľ zrazu chýba.
Sadnem naňho, potom hneď,
pedále sa krútia vpred.
Čo je to?

vtipy
Počuj, Jožko, ty si plakal? Čo sa ti stalo?
Ale, mama mi prášila nohavice
a zabudla, že ich mám na sebe.

Pani učiteľka sa pýta detí:
Umývate si zuby?
Dušan vraví: Prosím, ja si umývam,
ale teraz nemôžem, lebo otecko išiel
na služobnú cestu a kefku si vzal.

Ako sa volá vaša mačka?
Naša mačka sa volá kocúr.

Čo je to ovca?
Ovca je koza, ktorá si dala
spraviť trvalú.

Príde dážďovka domov a pýta sa
mamy: Kde je ocko?
A mama na to: Išiel chytať ryby.


ZÁBAVA

Obrázková
rozprávka pre najmenších

Po prázdninách
sa opäť stretli v

. Rozprávali si

zážitky z prázdnin. Radko bol u
plavil na

.

Katka s rodičmi cestovala na

Navštívili starobylé
túry do

, Roman sa

po Slovensku.

.S

sa vydali na

.

“Škoda, že musím byť v škole a už nemôžem
obdivovať krásy našej vlasti”, vzdychla si Katka.
“Nesmúť, veď o tom všetkom sa budeme učiť,”
povedala Danka. Vzala z lavice jednu z učebníc,
otvorila ju a naozaj. Katka v nej našla miesta, ktoré
v lete navštívila. I mnohé ďalšie.   

Sviatok
všetkých
svätých –
“dušičky”
Sviatok všetkých svätých je pre nás tradičný tým, že
navštevujeme cintoríny a spomíname na našich blízkych,
ktorí už nie sú medzi nami.
Na hroby ukladáme vence a kvietky, zapálime
sviečky… Takto vzdávame úctu a posielame odkaz, že aj
keď nie sú pri nás, stále na nich myslíme.
Cintoríny sú večer pokryté množstvom sviečok
a vytvárajú okolo seba zvláštnu atmosféru.
Aj naši žiaci si uctili pamiatku zosnulých zapálením
sviečky na miestnom cintoríne.

október – mesiac úcty
k starším
Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok. Človek je krásny podľa
múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások
a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore
s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je
krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
„

Október – mesiac úcty k starším sme si pripomenuli
aj na našej škole. Deti zo školského klubu pod vedením
p. Potomovej si pripravili bohatý program. Svojich
starých rodičov potešili mnohými básničkami,
pesničkami, tančekom a krásnou rozprávkou.

Svetový deň jablka
V októbri sme si na našej škole
pripomenuli Svetový deň jablka.
Jablko – také obyčajné slovo,
s ktorým sa stretávame už v útlom
veku. Sladké, voňavé, šťavnaté... Deti si ich v triedach
modelovali z plastelíny, vystrihovali, maľovali, vyrábali
jabĺčničkov z papiera, ale aj z naozajstných jabĺk, riešili
o nich tajničky.
Za snahu a vynaloženú námahu boli deti odmenené.
Čím? Predsa jabĺčkom. Najdôležitejšie bolo, že deti
prežili deň príjemne a zdravo.

Šarkaniáda
Slnečné babie leto,
ktoré k nám konečne prišlo
vylákalo von našich žiakov.
Čakanie na pekné počasie
sa vyplatilo a púšťanie šarkanov mohlo začať.
Na školskom dvore sa to hemžilo rôznymi
farbami.
Šarkaniáda sa deťom veľmi páčila.
Spokojné a usmiate tváričky všetkých detí hovoria
za všetko. Prežili sme naozaj krásne spoločné
dopoludnie.
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