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Spomienky na leto – letný tábor
Posledné augustové
týždne sa na našej škole
konal letný detský tábor.
Na deti tu čakalo množstvo
prekvapení a pestrý bohatý
program.
Do školy nás prišli
pozrieť páni policajti, ktorí
nám porozprávali o svojej
práci, úspech mala aj
exkurzia
na
požiarnej
stanici. Boli sme jazdiť na
koníkoch, v ZOO parku, absolvovali sme rôzne športové hry
a opekačku pod vlekom…
Počas tábora sme si pochutnali na bagetkách, pizzy, či
osviežujúcej zmrzline.
Navštívili sme aj pána primátora, ktorý nás srdečne
privítal a pohostil.
Letný tábor sme ukončili diskotékou. Deti si odniesli
nielen plno spomienok a zážitkov, ale aj vecné ceny a medailu
za statočnosť. ;-)

Uchaľák
a krpaťák
Začiatkom októbra 2016
sa na našej škole konalo
„cechovanie“ žiakov prvého a piateho ročníka.
Žiaci ôsmeho ročníka pripravili pre žiakov pestrý
program. Kráľ, dve princezné a ich pomocníci najprv
pripravili pre prváčikoch rôzne úlohy. Po prekonaní
týchto úloh ich kráľ pasoval za platných členov žiackeho
cechu.
Neskôr na rad prišli piataci. Tí museli zložiť sľub a
ochutnať zázračný elixír múdrosti, ktorý pre nich
pripravila princezná. Ten má zaručiť výborné známky
v škole.
Zavŕšením programu bola diskotéka, na ktorej sme
sa všetci spoločne výborne zabavili.
Tak vitajte prváci a piataci v našich školských radoch!

Mesiac úcty k starším
Babička ma naučila
variť si čaj s medom.
Opravovať, čo kde treba,
to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú
a všeličo vedia.
Aj keď dačo vyparatím,
našim nepovedia. Sú to
verní kamaráti, často u nich bývam. Raz im všetko
s láskou vrátim, v srdiečku ich skrývam.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna
a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom
nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdať
mladším.
Prajeme Vám naši starkí pevné zdravie, veselú myseľ,
veľa úsmevu, elánu a radosti zo života . Prežite ďalšie
roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich
najbližších a dni vášho zrelého veku prepletené
vďačnosťou nás všetkých.
Nech je vaša jeseň plná
farieb, z ktorých každá
bude znamenať jedno
krásne prežité obdobie
života.

Deň jabĺk
Na Slovensku sa
jablko stalo symbolom –
boja proti rakovine.
Európska asociácia líg
proti rakovine na jeseň
každého roku vyhlasuje
Týždeň proti rakovine,
v rámci neho sa tradične
koná aj Deň jabĺk.
Deň jabĺk sme si pripomenuli aj na našej škole. Žiaci
sa zapojili do rôznych aktivít. Maľovaním, vystrihovaním,
modelovaním rôznych jabĺčok si vyzdobili svoje triedy.

Šarkaniáda
Posledné jesenné dni
sme zahájili na našej
škole púšťaním šarkanov.
Deti si priniesli
rôznych “drakov”,
rôznych veľkostí a farieb.
Púšťanie šarkanov
malo veľký úspech, užili
sme si chvíle radosti a
veselosti.

HÁDANKY
Ja som už raz taká. Pred tebou nebočím. Čím lepšie
ma kopneš, tým lepšie vyskočím.
Čo je to?
Sedí babka guľatá, má sto súkien zo zlata, keď ju
raz vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pritom musíš.
Čo je to?
Máme domček zelený, na izbičky delený, v nich
drobné detičky – zelené guličky. Veľa je tých detí,
ách! Veď som predsa sladký …
Čo je to?
Vo vode vie dobre plávať, chodí však aj po zemi.
Keď je v kŕdli veľmi gága a trepoce krídlami.
Čo je to?
Je to vták, no nie je z lesa. Má hrebeň, no nečeše sa.
Má krídla, no nevie lietať. Skoro ráno začne spievať.
Čo je to?
Pod stromami stojí hrad, veľký ako mrakodrap. Beží
z neho po chodníkoch, mnoho malých robotníkov.
Čo je to?

Vymením sekundové lepidlo za trojsekundové.
Zn: Nestíham lepiť
Viete, čo sa stane, keď sa dve blondínky
rozbehnú oproti sebe?
Rozbije sa zrkadlo.
Slon ide s mravcom na prechádzku. Rozprávajú
sa, rozprávajú, panuje výborná pohoda. Náhle
sa pred nimi objaví lovec slonov. Velikán sa
zľakne, ale mravec mu pokojným hlasom povie:
„Neboj sa a skry sa za mňa, ja som veľmi
nenápadný.“
Pýta sa lekár pacienta:
Ako sa cítite v nových okuliaroch?
Výborne! Zrazu stretávam veľa priateľov,
ktorých som už roky nevidel.
Móricka sa pýta susedka:
A ktorý predmet v škole je tvoj najobľúbenejší?
- Zvonec.

ZÁBAVNÝ KÚTIK

Osemsmerovky 

Pamiatka zosnulých
Návšteva cintorínov na Všetkých
svätých patrí k najstabilnejším
tradičným prejavom všetkých
vrstiev spoločnosti. V 8. storočí
určil pápež Gregor IV. sviatok
Všetkých svätých na 1. november,
ktorý mal byť spomienkou na
známych kresťanských svätcov. Tento zvyk sa postupne
rozšíril a v kalendári sa zakotvil 2. november ako
Pamiatka zosnulých (Dušičky).
Podľa starších zvykov sa v noci z 1. na 2. novembra na
stole necháva časť večere a na hroboch sa zapaľujú
sviečky. Kladenie vencov a kvetinová výzdoba na
cintorínoch patrí k novším tradíciám.
Všetkých zosnulých si uctili aj žiaci našej školy
zapálením sviečky na miestnom cintoríne.

GALÉRIA
Výstava holubov, králikov, návšteva ZOO…

Práce našich žiakov
V tomto čísle časopisu Stopa Vám ponúkame dve
z mnohých prác Dávidka Červeňáka, žiaka piateho ročníka.

Adventný čas
Advent

je očakávaním na
narodenie Ježiša. Je to čas, kedy sa
môžeme pripraviť na túto významnú
udalosť, ktorú nazývame Vianoce.
Symbolom adventu je adventný
veniec.

Adventný veniec
V dnešnej dobe neodmysliteľný
symbol predvianočného obdobia.
U nás však nemá dlhú tradíciu, začal
sa tu objavovať začiatkom
20. storočia a jeho pôvod môžeme
nájsť ešte o sto rokov skôr
v protestantskom Nemecku.
Traduje sa, že ten prvý mal podobu dreveného kolesa od
voza a na ňom bolo nastoknutých 23 sviečok – 19 malých
červených a 4 veľké biele. Zostrojil ho mladý učiteľ a kňaz
Johann Wichern, aby tak deťom v chudobnej hamburskej škole
priblížil prichádzajúce sviatky, ktorých sa už nevedeli dočkať.
Každý deň predvianočného pôstu tak zapálil jednu sviečku, vo
všedný deň tú malú, v nedeľu veľkú bielu. Tak, ako sa dní do
Vianoc krátilo, tak svetla na adventom kolese pribúdalo.
Z jedálne malej školy sa zvyk pripravovať adventný veniec
postupne rozšíril po celom Nemecku, neskôr do ostatných
krajín Európy aj do Ameriky.
Dnes má typickú podobu ozdobeného čečinového
venčeka a 4 sviečky znázorňujú 4 adventné nedele.

Zaujímavosti
z medicíny
Sir Frederick Grant Banting –
kanadský fyziológ
(*14. november 1891, Alliston –
†21. február 1941, Newfoundland).
Od roku 1923 profesor
v Toronte, v roku 1921 spolu
s Richardom Macleodom objavili
inzulín, za čo roku 1923 dostali Nobelovu cenu za
fyziológiu a medicínu.
Banting sa vo veku 32 rokov stal najmladším nositeľom
Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu.
Pri svojom skúmaní vychádzal z predchádzajúcich
poznatkov, vedel, že Langerhansove ostrovčeky v
pankrease produkujú špeciálnu látku, ktorá dokáže znížiť
hladinu glukózy v krvi. Pokusy robil na psoch, izoloval
inzulín a podával ho psom s umelo vyvolanou
disfunkciou pankreasu. Neskôr inzulín získaval z embryí
teliatok. Zomrel pri leteckej nehode.
Inzulín
je
peptidový
hormón
produkovaný
Langerhansovými ostrovčekmi podžalúdkovej žľazypankreasu. Umožňuje, aby sa glukóza získaná z potravy
dostala do vnútra bunky a tam bola premenená na
energiu. Názov pochádza z latinského slova "insula"
znamenajúceho "ostrov".
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