
            Triedne: pani uèite¾ka Štofániková

Dobré ráno! Mali by ste na nás èas? Chceli 
by sme sa Vás opýta� zopár otázok.

Dobré ráno.  Áno, ak to nebude trva� celú 
triednicku hodinu. 

 Nemohli by sme ís� poèas roka do nejakej 
dedinky alebo do lesa?

 No...  mohli by sme ís�.
 Budú nejaké sútaže teraz v októbri?
 Sú�aže budú a boli aj na šarkaniáde,  ale 

nechali ste ma v štichu, keï neprišiel nikto z 
celej triedy. Teraz prebieha sú�až v zbere 
papiera.  

 V tomto školskom roku budú aj nejaké iné aktivity ako v 
minulom školskom roku?

Novinkou je roèníková práca a pestrá je aj paleta 
záujových krúžkov.

 Mohli by sme ís� niekde do historického múzea alebo na 
Duklu?

 Áno, historické múzeum je aj v Budimíre,  ale neviem, èi 
ešte funguje. A Dukla, ak vás zaujíma preèo nie?

 Akú by ste navrhovali exkurziu?
To záleží aj od vašej snahy.  Ja by som navrhovala  

napríklad nieèo s loïou, keï sme sa zhodli na Noemovej 
Arche. /pozn. Triedny projekt/ Bola by som rada keby sa 
podarila aj zahranièá cesta, o ktorej sme hovorili na 
zaèiatku roka.

 Ko¾ko  bude výletov a akcií v tomto školskom roku?
 Nemám to spoèítané, ale môžete to zisti� na stránke 

www.primaskola.sk a dáte mi vedie�.
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Súkromná základná škola 
Nám. slobody 100, Sabinov
Dvojmesaèník 9. - 10.2010

www.primaskola.sk

 Milí naši žiaci!

        Otoèili sme stránku našej knihy o ¾udskej múdrosti a zaèali  sme   
  písa� druhý list. O èo sa budeme usilova� v tomto školskom roku? 
    Zistili sme, že mnohí z Vás poèas prázdnin zabudli (alebo ste ich ani 
nepoznali?!) na zázraèné slovíèka a skutky, ktoré rozosievajú lásku všade 
okolo Vás. Že aké?  Pozdrav, poïakovanie, prosba, pekný úsmev na tvári,
 pomoc, vzájomná úcta, poslušnos� a mnohé ïalšie. 
     A tak sme sa rozhodli, že tento rok si na Vás poriadne posvietime. Nie 
baterkou alebo svieèkou, ale dobrým slovom, napomínaním a ak to nepomôže, 
tak aj opatreniami, s ktorými sme Vás oboznámili na zaèiatku školského roka. 
A verte, že budeme dôslední, pretože nám na Vás záleží. Záleží nám na tom, aby 
z Vás vyrástli dobrí ¾udia, takí, ktorí dokážu nies� zodpovednos� za každý svoj 
skutok, ¾udia, za ktorých sa nebudeme hanbi� my - Vaši uèitelia, Vaši rodièia,
 ale predovšetkým Vy sami. 
     Èaká nás teda kopec roboty. Sami by sme to nezvládli. My však máme za 
sebou ve¾kého ochrancu, svätého Jozefa. Nezabúdajte, že sa mu môžete zveri� 
s každou vašou staros�ou – a on Vám urèite pomôže. Nuž - dajme sa teda do
práce.                                                                                                 Vaši uèitelia

Rodièom, žiakom a èitate¾om!
     Po prvom "skúšobnom" roku vydavania nášho èasopisu zaèíname jeho 
druhý roèník. Chceme sa poïakova� za Vašu podporu èasopisu a hlavne celej
školy. Èasto nám pomohli  práve Vaše "podržané palce".
    Boli by sme radi, keby sa PRIMAŠKOLÁK  stal Vaším ob¾úbeným 
spoloèníkom. Nájdete v òom správy a reportáže z uplynulých akcií, postupné 
predstavovanie školy a jej uèite¾ov, námety na vo¾ný èas a samozrejme, aj  
podarené èi pokusné výtvory. Privítame vaše názory, postrehy a vlastné 
príspevky, ktorými sa PRIMAŠKOLÁK stane naším spoloèným dielkom. 
       Prajeme Vám všetkým pekné chvíle s PRIMAŠKOLÁKOM (nie len) 
              V školských laviciach!
                                                                                                        Redakèná rada

Zoznamovacie:  pani uèite¾ka Mikitová

Dobrý deò.
Dobrý deò.
Ko¾ko máte rokov?
Mám 27 rokov.
Aká je vaša ob¾úbená farba? 
�ažká odpoveï. 
Keï ste boli malá, èím ste chceli by�?
Uèite¾kou.
Aký bol váš naj�ažší predmet?
Žiaden!
Chcete ma� deti?
Áno.
A kedy bude svadba?
V sobotu :)
Máte nejaké zviera?
Nechovala by som žiadne, keï už, tak 

len ryby. 
 Aké máte koníèky?
 Najväèším je basketbal. 
Hráte ho dlho?
Hrala som od základnej školy, potom 
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Ïakujeme za rozhovor!

Hádanky 
Prichádza k nám, keï spíme. V òom je 
všetko možné, ale iba málokedy sa to 
splní. Èo je to?                        Timotej Šulík

Najprv malé, žltuèké, potom ve¾ké, 
bieluèké. Vo vode to pláva, Krídlami si 
máva. Èo je to?                       Karin So¾árová

Buc¾até a ozdobné, mám ich za vedierko.
Kým ich slnko nezobne, letia ako pierko.
Èo je to?                                    Marko Spišak

Nonsensová báseò 
Poznám báseò, 
Èo má názov páska
Na papier sa prilepila láska
Mamka bola ve¾mi Iva
Karolova kamarátka starostlivá
Ja viem mojej mamke s¾úbi�
Môj otec chce ve¾mi ¾úbi�
Ako sa má babka, dedko?

Poïakovanie
Chceli by sme poïakova� všetkým, ktorí  
        akýmko¾vek spôsobom  podporili školu,
        menovite p. Farkašovej,  p. Genèurovi  a
              firme Ball. Ïakujeme!  Aj vïaka Vám  
               môžu deti tvori� nové zázraky :) 

Viete èo majú spoloèné obe pani 
uèite¾ky? Odpoveï na otázku ako aj 
odpovede na hádanky môžete vhodi� 
do krabice Primaškoláka.



            

 Imatrikulácia
  V piatok ráno sme prišli do školy. 
Všetko bolo normálne, ale uèili sme 
sa len dve hodiny. Potom sme išli do 
prvého roèníka, kde sme sa rozdelili 
do šiestich skupín. Každá skupina sa pobrala do inej triedy, kde sa 
sú�ažilo. Sú�aže boli rôzne. Niektoré na zruènos� èi šikovnos�, iné 
vedomostné. V jednej sme vonku v parku h¾adali drievka a tak ich 
viazali na šnúrku. Z ktorej vznikol ruženec. Ïalšia sú�až bola na 
zapamätanie. Šiestaci nám na nieko¾ko sekúnd ukázali pár vecí, ktoré 
potom zakryli a mali sme poveda�, èo tam bolo. Iná hra zase 
pripomínala naše detské pexeso. Hádali sme obrázky pod písmenkami 
a èíslami. V sú�aži stavby dráhy pre vláèik sme mali možnos� rozvinú� 
fantáziu. A nakoniec u tretiakov prišla na rad zruènos� s hokejkou a 
loptou. Obchádzali sme kuže¾ky tak, aby nespadli. Mne osobne sa 
páèili všetky sú�aže, všade sme sa výborne bavili. Na záver sme  za 
sú�aže dostali èasti obrázku patróna sv. Jozefa a spoloène sme ho 
poskladali. Po sú�ažiach sme sa zhromaždili v rozcvièovni, kde nás 
privítala krá¾ovná. Ak sme chceli patri� do jej krá¾ovstva – školy, museli 
sme my, noví žiaci, zloži� slávnostný s¾ub, dostali sme dekréty a týmto 
sme sa oficiálne stali žiakmi našej školy                          Martina Belišová

Šarkaniáda
  V nede¾u 3.10.2010 sa konala  naša Šarkaniáda. Podmienkou úèasti 

bolo, že musíme ma� vlastného 
šarkana. Keï sme vyšli na Šanec, vo 
vzduchu sme už videli jedného ve¾mi 
pekného šarkana. Ešte tam neboli 
všetci, tak sme poèkali, aby aj oni vedeli 
pravidlá sú�aženia. Koneène prišlo viac 
¾udí a uèite¾ky zaèali vysvet¾ova� 
pravidlá. Sú�ažilo sa o najkrajšieho
šarkana, o najšikovnejšieho 
šarkana a šarkana, ktorý vyletí 
najvyššie.

              Všetky boli pekné, napríklad Nevesta, Kung-fu 
          panda, Spiderman...  Naplno sme zaèali sú�aži�. Každý 
      behal, zabával sa, až keï prišla porota s výsledkami, všetci 
  stíchli.
V sú�aži o najvyšší let vyhral šarkan 
Mišky z 2.A a v šikovnosti Jurko z 1.A. Za 
najkrajšie šarkany boli vyhlásené všetky 
a každý bol odmenený keksíkom. 
Po skonèení sú�aží sme zišli dole na 
ihrisko a zahrali sme si futbal dospelí - 
deti.        Majka Koneèná, Nikola Urdzíková

Deò stromov
Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedysi dávno zasadil strom.  

(Warren Buffet)

Každoroène si 20. októbra pripomíname Deò stromov. 
Amerièan  J. Sterling Morton navrhoval 4. januára 
1872 zorganizova� „deò stromov“, do ktorého sa 
mohol zapoji� každý, kto mal chu� vysadi� stromèeky 
vo svojom okolí. Odhaduje sa, že v rámci tejto akcie 
bolo vysadených v štáte Nebraska viac ako 1 milión 
stromov. Postupne sa myšlienka osláv Dòa stromu 
rozšírila do celého sveta a v stredoeurópskych 
krajinách bol za dátum Národného dòa stromov
 ustanovený 20. Október.
V minulom školskom roku sme si aj my pripomenuli 
Deò stromov vysadením školského buku vo farskej 

záhrade. Tá však bola povodòami znièená a rovnaký osud postihol aj "náš" 
strom. Rozhodli sme sa teda oslavova� tým, že sa o stromoch nieèo nauèíme, 
a b y  s m e  v e d e l i ,  è í m  v š e t k ý m  s ú  p r e  ¾ u d í  d ô l e ž i t é .  A
nakoniec "prenesieme" stromy a les k nám do školy.  Ako? Nechajte sa
 prekvapi�, výsledok uvidíte už èoskoro.

Kniha od nebohého Roalda Dahla s 
názvom Èarodejnice bola asi pred 10 
rokmi knihou najpredávanejšou na trhu. 
Kúpilo si ju 300 mil.  ¾udí na celom 
svete. A sú v nej najlepšie kreslené 
obrázky, aké som kedy videl. Najlepší 
bol ten, na ktorm bola hlavná

          èarodejnica. Mala ve¾ké ruky a asi metrové nechty.             
               Najkúlovejšie bolo to, keï ježibaby premenili chlapcanamyš.
                 Tá kniha je supééér.                                                       Tomáš Kandráè

Obr. Lucka Sirotòáková
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