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tvarmi a nádhernými farbami sa v posledných
rokoch stali symbolom jesene. Preto sme sa
nechali inšpirovať aj „my všetci školou
povinní.“ Deti priniesli rôzne druhy tekvíc,
plodov, listov a rôznych ozdôb. Do práce sa
s chuťou pustili žiaci prvého stupňa s rodičmi
a starými rodičmi. Pod ich šikovnými rukami sa
tekvičky menili na usmiatych svetlonosov,
postavičky s množstvom ozdôb, stužiek,
prírodnín. Fantázií sa medze nekládli. Pohľad
na vysvetlené a vysmiate strašidielka v átriu
bol tou najkrajšou odmenou.
...........nuž
takéto sú naše tekvice, tekvičky, tekvičatá......

Snehové vločky z papiera
Blížia sa Vianoce a čakanie na ne, sa dá
spríjemniť

doma

i v škole

výrobou

zimných dekorácií. Medzi obľúbené patrí
zhotovovanie vločiek z papiera. Existuje
množstvo obrázkových návodov, podľa
ktorých je výroba snehových vločiek
z papiera naozaj hračkou. Základom je,
poskladať
odstrihnutí

papier

tak,

vrchnej

aby
časti

nám

po

vznikol

rovnostranný šesťuholník. Potom už len

Kapraňová , ZŠ J. Kupeckého

začneme kresliť rôzne vzory a podľa
nich budeme strihať. Výsledkom budú
originálne snehové vločky rôznych tvarov
a veľkostí, ktoré môžeme použiť ako
vianočnú dekoráciu, nalepiť na okno
alebo upevniť na darčekové balenie pre
tú správnu zimnú atmosféru. Tu sú
nápady a inšpirácie, podľa ktorých to
bude naozaj hračka.
NK

Jesenné dielne.
Babie leto uletelo ako voda. Vychutnali sme si
ešte posledné dni slnka. Jeseň má svoje čaro.
Každoročne nás inšpirujú najmä jej plody.
Tekvice rôznych rozmerov, so všakovakými
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-čakali nás pri škole, kričali, hučali, pišťali a keď
sa otvorili dvere autobusu, rozbehli sa za nami

MLADÁ BOLESLAV – naša cesta do
zahraničia.

Čo ste navštívili ako prvé v MB?

Jedno skoré jesenné ráno sa posádka
z pezinskej školy Jána Kupeckého vybrala na

-boli sme v múzeu automobilov, boli tam
starodávne autá, malé motorečky aj záchody
-večer sme boli na prechádzke v meste, videli
sme farebné fontány, kostolnú vežu a ľudí na
prechádzke

Čo sa vám najviac páčilo na nočnej
prechádzke?
-všetko, ale najviac sme sa tešili, že pôjdeme
už spať

Rozumeli ste českým kamarátom
a oni rozumeli vám?

výlet. A nie hocijaký. Za hranice všedných dní,
konkrétne za hranice Slovenska do susedného
Česka. Štvrtáci, spolu s pani učiteľkami,
dovolím si tvrdiť, že obetavými a odvážnymi.
Smer Mladá Boleslav. Naše družobné mesto,
s ktorým sa už roky udržiavajú dobré vzťahy.
A to veru nie len také oficiálne, ale skutočne
priateľské, spojené s návštevami, písaním
listov a výmennými krátkymi pobytmi.
Autobus prešiel s malými občerstvovacími
zastávkami diaľnicu a približne 50 km za
hlavným mestom našich susedov vošiel do
krásneho mestečka Mladá Boleslav. A čo
všetko tam videli a zažili, povedali samy, keď si
to v hlavičkách všetko utriedili.

-my sme im rozumeli, ale oni nám nie veľmi
rozumeli, preto sme im vysvetľovali to, čo sme
im chceli povedať

Čo dobré vám uvarili pani kuchárky?
-myslím, že perkelt s haluškami, cestoviny, ale
naše pani kuchárky varia lepšie
Čo ste jedli také špeciálne české? /myslela
som povidlové buchty, vepřo, knedlo..../
-áno, mali sme kapustičku, mäsko aj knedľu

Čo vás napadlo, keď vám pani
učiteľka povedala, že pôjdete do
Mladej Boleslavy?
-tešíme sa na našich kamarátov, na nové
zážitky
-že to bude dlhá cesta
-že nám potom bude smutno, lebo tam
budeme iba dva dni

Kde ste ešte boli okrem múzea?
-boli sme v IQ landii v Liberci, boli tam rôzne
pokusy, aj na Pražskom hrade, aj na Karlovom
moste, aj Orloj sme videli, tam sme si kupovali
aj trdelníky

-naučíme sa lepšie po česky

Ako vás privítali kamaráti v Mladej
Boleslavi?
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Akú správu pošlete vašim
kamarátom a pani učiteľkám, ako
vašu spätnú väzbu na pobyt v MB?

My cousin Matko

-že nám tam bolo dobre, že nám pripravili
skvelý program
-odkazujeme im, nech sa sem presťahujú

My cousin is four years old

Povedzte mi jednou vetou niečo
o výlete v MB

While he´s around I´m never bored.
He loves playing with his toys

-išli sme autobusom

And he always makes a lot of noice!

-bolo tam krásne, Česko je fakt krásna krajina,
ale nemajú Vysoké Tatry

He visits the kindergarten
Where's a lovely gorgeous garden.

Čo hovoríte na metro v Prahe?

His hair is short and brown,

-bola tam tma a išlo to veľmi rýchlo

And he never lets me down
-zaujímalo ma, ako je možné, že je tam také
množstvo vlakov a ako ich tam dostali

If I want to have fun!
A. Gogova

Vianočné pozdravy
jazykoch sveta

Deti, spontánne a úprimné. Netešili sa na dlhú
cestu. Únavu z cesty im podľa ich slov vyvážili
zážitky. Chceli by tam ísť znova, lebo to bolo
všetko fajn, majú tam kamarátov a páčilo sa
im tam. Páčili sa im aj mladoboleslavské pani
učiteľky, ale tie svoje by nevymenili za nič na
svete. Posielajú veľké ĎAKUJEME.
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rôznych

Výstava Cosmos discovery
Dňa 30.11.2016 sa žiaci 6.A a 7.C zúčastnili
unikátnej výstavy Cosmos Discovery v Inchebe
Bratislava. Cosmos Discovery je najväčšia
putovná výstava o kozmonautike na svete
a mapuje vývoj pilotovaných kozmických letov
od začiatku až po súčasnosť.

Výstavu doplnila technológia dioráma, vďaka
ktorej návštevníci vstúpili na Mesiac či na
Mars. Výstava ponúkla expozície NASA,
Cosmosphere, spolupracovala s národnými
vesmírnymi agentúrami a radou svetových
odborníkov.

Žiaci mali možnosť vidieť okolo 200
originálnych exponátov z USA i Sovietskeho
zväzu či Ruska, ruský Sputnik, prvého živého
tvora vo vesmíre psíka Lajku aj prvého
kozmonauta - Gagarina - na exponátoch.
Nechýbali lunárne programy Apollo alebo
ruský Lunochod.

Deň vojnových veteránov – deň
červených makov
Dňa 11.11.2016 o 11. hod. a 11. minúte sa
zúčastnili naši žiaci z 8.A triedy pietneho
zhromaždenia venovaného pamiatke obetí
vojen. Akt sa konal na Moyzesovej ulici pri
novom pamätníku generála Karola Pekníka,
pezinského
rodáka
a
účastníka
protifašistického odboja v SNP v roku 1944, za
účasti členov
zo Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, Malokarpatského
baníckeho spolku, Klubu vojakov Pezinka a
zástupcov mesta Pezinok na čele s
primátorom Oliverom Solgom. Prečo práve

Bol tam obrovský model americkej rakety
Saturn a taktiež originál ruskej rakety Sojuz.
Pestrá bola aj prehliadka kozmických
skafandrov. Najväčšiu pozornosť upútali časti
kozmických lodí a vesmírnych staníc alebo
riadiace stredisko v americkom Houstone.
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Rodičia v školských laviciach
Tak nejako prirodzene máme pocit, že do
školských lavíc patria deti. Učia sa každý deň,
musia chodiť do školy, veď ako inak, keď im to
prikazuje aj zákon? :) My sme však tento rok
do školských lavíc posadili aj rodičov. Strávili
pár večerov v našich laviciach a učili sa o sebe.

11.11.? V tento deň v roku 1918 bola
podpísaním mieru ukončená krutá 1. svetová
vojna a zároveň je tento deň Dňom vojnových
veteránov známym aj ako Deň červených
makov, ktorý sa oslavuje v celom
demokratickom svete.

Znie to zvláštne? Spoznať samého seba je
niekedy tá najťažšia úloha, akú musíme v
živote zdolať. A pochopiť nielen svoje
správanie, ale aj správanie druhých je niekedy
ešte väčšia výzva. Veď pre všetkých je
samozrejmé, že ľudia by mali v nejakej situácii
reagovať tak alebo onak, hlavne že presne
vieme ako. Vieme čo je správne aj naopak čo
správne nie je, čo je OK a čo je divné. Ale je to
naozaj tak? Nemôže byť pre niekoho úplne
najlepšie riešenie také, ktoré pre nás
nepripadá do úvahy? Je v poriadku, keď my
reagujeme na nejakú situáciu krikom alebo
plačom a s niekým iným to ani nepohne?
Presne o takýchto veciach sa naši rodičia
“učili” v školských laviciach.
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AFRIKA

Školenie “Enneagram vo vašom živote” im
priblížilo aké typy ľudí existujú, ako reagujú, čo
ich trápi, čo motivuje. Hovorili o tom, ako
komunikovať s druhými, ako vnímať ich
potreby a nezanedbávať ani tie vlastné. A
keďže sa im to dosť páčilo (kto by povedal, že
niekomu sa v škole môže páčiť??), tak si to
zrejme ešte zopakujeme. Ôsmaci, deviataci,
nepridáte sa?

Naši žiaci 6. a 7. ročníkov sa spolu učia
a spoznávajú tento školský rok aj Afriku. Je to
svetadiel veľkých rozporov a rozdielov,
nádhernej divokej prírody a úžasných národov
a národností, ale aj mnohých konfliktov
a problémov, s ktorými sa musia tamojší
obyvatelia pasovať denno-denne.
V 21. storočí radi veríme tomu, že pokrok vo
vede a technike dokáže zázraky vo všetkých
sférach života a že zaistí blahobyt a pocit
spokojnosti celému ľudstvu. Lenže toto platí
len v priemyselne vyspelých krajinách s
vysokou životnou úrovňou. V Afrike sa do
sýtosti najedia len jeden - dvaja ľudia z troch.
Tým, ktorí majú to šťastie, že žijú v bohatších
krajinách, kde má každý jedla viac ako
potrebuje, môže tento problém pripadať
neuveriteľný. A predsa je skutočný.

2.A
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Príčinou tohto stavu je predovšetkým neustále
sa
zvyšujúci
nekontrolovateľný
počet
obyvateľstva v jednotlivých krajinách,
nedostatok potravín, potravinových zdrojov,
alebo technika na veľmi nízkej a
podpriemernej úrovni.

Ďalšími príčinami tohto stavu je napr. boj s
pandémiou AIDS a zadlženosť voči západnému
svetu. Krajiny Afriky vynaložia každý deň
milióny dolárov na splátky dlhov - a to
predstavuje viac ako pomoc, ktorú dostávajú.
Vysoké percento rodín žije v nevýslovnej
chudobe. Vojenské konflikty v mnohých
oblastiach Afriky rozširujú škálu ohrození,
ktorým sú mnohé africké deti vystavené.
Dochádza k ich odtrhnutiu od rodičov, k
fyzickým zraneniam alebo priamo k ich
vtiahnutiu do bojov. Deti sa musia často
pretĺkať samé a zabezpečovať starostlivosť o
svojich mladších súrodencov. Bez rodičovskej
starostlivosti a ochrany sú vystavené
zneužívaniu, zanedbávaniu a zhoršenému
zdravotnému stavu.

V severnej Ugande, v krajine „našich
adoptovaných detí“ sú napríklad mnohé
často okradnuté ozbrojenými ľuďmi a sú
následne nútené bojovať a zabíjať. Deti z
vidieka po nociach utekajú do miest, kde
spoločne prespávajú v bezpečných domoch,
aby sa ráno vrátili domov.

Tento príspevok je „popretkávaný“ pohľadmi
našich žiakov na Afriku.
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Zimné hádanky z 3. A
Malí a či veľkí do kopca ich ťaháme, dolu
brehom uháňame.
Čože je to za panáka, keď ho iba zima láka.
Pod stromčekom spolu stoja , lyžovať sa samé
boja.
Na jar košatý, v zime holatý.

Neje ani nepije, bez farieb si v zime maľuje.
Visia v zime zo strechy a nie sú to nanuky.
Je to voda a predsa sa v košíku nosiť nedá.
Na noštek mi rýchlo padla, ani chvíľku
nepočkala.
Pokryl krásou celý svet, jaj, veď je to biely...
Po jeseni prichádza, to je ale paráda!
Zo snehu ho zložili, mrkvu mu do nosa vložili.

Čo sa rýchlo topí na detských očkách?
Predsa...

V zime si hrdo stojí a v lete sa tepla bojí.
Na všetky deti sa pekne usmeje a zima mu nie
je.
Bez štetca a farieb si maľuje, no na oknách
kraľuje.
V zime pevný ako skala, v lete rozpúšťa sa.
Ktorý pán nemusí slnečný čas?

Každá kaluž, každá mláka zrkadlom ligotá sa.
Jednu guľu, druhú guľu, tretiu navrch dám,
ktože by ho nemal rád?
V zime si stojí, v lete je už preč!
Večer zima čaruje a ráno okná maľuje.
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V lete spí, v zime sa raduje.
Všetky detičky z domu láka, postavme si...

Ak hádanku uhádneš, možno sa aj zahreješ 
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