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                                      Školský výlet ...  
      Každý školský rok sa musí ukonèi� spoloèným 

        výletom. Ani v našej škole to nebolo inak. Výlet sa nám  
vydaril, hoci poèasie nám neprialo. Navštívili sme 
¼ubovniansky hrad a skanzen, kde sme sa dozvedeli ve¾a 
zaujímavostí . V závere prehliadky sa nám predstavili 
sokoliari sv. Bavona, ktorí nám predviedli nieko¾ko kúskov 
s krkavcom Lábusom a orliakom. Toto predstavenie sa de�om 
asi najviac páèilo. Navštívili sme aj mesto Bardejov a prezreli 
nieko¾ko historických pamiatok. Deti, ktoré ostávali v Škole 
prírode, sme odprevadili  na ubytovòu a my ostatní sme sa 
š�astlivo vrátili domov.  

Okolo tretej sme dorazili do rekreaèného strediska 

Kamarát, v ktorom sme bývali. Celú školu v 

prírode sme strávili ako zbojníci. Rozdelili si nás 

do zbojníckych rodiniek, v ktorých sme stále 

sú�ažili. V skupinkách sme si  mali vymyslie� 

názov, logo a pokrik. No najzaujímavejšie z toho 

bolo, keï sme si stavali zbojnícke skrýše. Išlo nám 

to výborne. Museli sme sa aj trochu uèi� a tiež 

nám bodovali poriadok. Keï bolo teplo, hrali sme 

vonku vybíjanú, basketbal, futbal...  Neskoro v 

noci nás zobudili na noènú hru. Každá skupinka 

išla iným smerom.  H¾adali sme svieèky, pri 

ktorých boli úlohy a smer,  kde máme ís�.  Na 

konci sme našli poklad.  Vo štvrtok sme si urobili 

oheò, pri ktorom sme spievali,  hrali a tancovali. V 

piatok sme sa zbalili a vyhodnotili všetky sú�aže. 

To ako super nám bolo je slovami neopísate¾né, 

ale možno nieèo prezradia fotografie. 

                                                       Majka Koneèná

... škola, v ktorej sa neznámkuje 
 

Krúžkovanie spevavcov

Turistický krúžok mal jednu májovú sobotu 
trochu inú náplò. Neboli sme na ve¾kom výlete, 
skôr na prechádzke a nespoznávali sme kopce ani 
hrady, ale to, èo je ukryté v  húštinách. Po dohode s p. 
Krišovským  z Východoslovenského múzea sme mohli 
by� pri krúžkovaní rôznych vtákov, ktoré sa vyskytujú v 
okolí Sabinova. Najprv sme pozorovali hmyz cez 
zväèšovacie lupy a siete, ktoré tam už boli pripravené. 
S prestávkami sme ich potom kontrolovali a sledovali, 
ako vtáèikovia získavajú krúžky - znamenia, z ktorých 

sa dá kadeèo vyèíta� o preletoch a hniezdení. Vydržali sme takmer do poludnia a 
zoznámili sa tak s piatimi druhmi. Ktorými? Malý kvíz pre vás: na nasledujúcich
obrázkoch sú naše fotky dvoch "okrúžkovaných" druhov. Spoznáte ich?

1. Opak studeného
2. Žiak druhého roèníka
3. Pohybuje sa vo vode
4. Zviera s èiernobielymi pruhmi
5. Opak noci
6. Malý hrniec
7. Èíslo 1000
8. Nikto
9. Vychádza z komína
10. Stráži dom
11otvor na tvári pod nosom
12. Muž mojej mamy
13. Píše sa na òu v škole

Na nastávajúce prázdninové dni, Vám prajeme 
príjemné chvíle, ve¾a nových poznatkov, zábavy, aby 

sme sa oddýchnutí, dobre naladení,  plní energie opä� 
stretli v novom školskom roku 2010/2011! 

“Zaznel zvonec, zaznel 
naposledy, máme plno 

roboty, utekáme rýchlo z 
triedy dobrodružstvám 

oproti. Školské knihy dobrú 
noc...”



Slušní ¾udia odpad triedia....

         ...a snažia sa tak pomôc� okolitej prírode. Èím menej ju svojím 
odpadom za�ažíme, tým lepšie sa nám v nej bude ži�. Tento rok sme pri 

príležitosti Dòa Zeme uskutoènili tieto aktivity:
- prednáška organizácie VLK a výstava “Po nás potopa”

- tvorba mapy sveta z plastových vrchnákov
- príprava darèekov pre mamièky použitím zberného papiera

Pokúsili sme sa vyzbiera� èo najviac papiera. Vïaka pomoci rodièov sme sa nakoniec 
zastavili na èísle 646 kg, èím sme zachránili asi 13 stromov. Papier sme vymenili za 
recyklovaný toaletný paprier.  Ïakujeme všetkým, ktorí  pomohl i !  
A nezabudnite, aj poèas prázdnin zbierame starý papier a hliníkové vieèka SABI!

Deò matiek 
 

Na Deò matiek si deti  pre mamièky a babièky pripravili pekný program. Boli to spoloèné 
pesnièky, básnièky, rozprávkové divadielko O perníkovej chalúpke. Poh¾ad na de�úrence 
vykúzlil na nejednej tvári úsmev a objavila sa aj slza radosti a hrdosti. A preèo nie? Veï 
sú to naše deti, ktoré nieèo dokázali. 

Chránime les a šetríme energiu 
 

 
 
 

Papier sa využíva v úradoch na písanie, v obchodoch 
na balenie, v domácnosti na  hygienu a na èistenie. 
Môže sa používa� aj na ozdobu. Preèo ho 
recyklujeme? Recyklovaním papiera šetríme naše lesy, 
elektrickú energiu. Výhody: Šetrí životné prostredie. 
Nevýhody: Papier je menej kvalitný.      Miška 3.A 
 

Niekedy ¾udia používali najprv hlinené tabu¾ky, 
papyrus, pergamen a nakoniec papier. Papier sa vyrába 
zo stromov. ¼udia ho používajú na písanie, kreslenie, 
strihanie, alebo aby naòho nieèo vytlaèili. Papierom 
treba šetri�, pretože keby sme ho nešetrili , spotrebovali 
by sme ve¾a stromov. Treba, aby sme ho recyklovali. 
Doma, keï chcem kresli� na papier a nieèo sa mi 
nevydarí, kreslím aj na druhú stranu. Mamka kupuje 
recyklované servítky a toaletný papier.             Lucka 3.A 

 

Papier využívame na písanie. Vyrábajú sa z neho 
zošity, knihy, èasopisy, toaletný papier a zakladaèe. 
Recyklujeme ho preto, aby sme chránili stromy, lebo sú 
k životu potrebné. Keï je papier ve¾mi špinavý, po 
recyklovaní sa z neho vyrobí toaletný papier. Výhodou 
je, že sa zachráni ve¾a stromov. 
            Nevýhodou je, že trochu sa zneèis�uje ovzdušie.  

                       Adam 3.A 

Deò detí

Ak chcete oslavova� Deò detí tak ako naši žiaci, mali by ste vedie� kresli� poslepiaèky, 
sklada� slová v scrabble, zapamäta� si èo najviac vecí, láma� rekordy v poèítaèových 
hrách, šikovne vráti� zápalky do škatu¾ky a da� si nama¾ova� tvár. Až potom budete 
patri� k nám a môžete si z "bufetu" vybera� veeeeeeee¾a zaujímavých darèekov. 

Šup do vody

Prvý májový týždeò žiaci absolvovali plavecký výcvik. Poèiatoèné obavy z 
               vody vystriedala rados� z uèenia sa pláva�. Skoky do vody a vo¾ná hra boli 
najatraktívnejšími aktivitami, no hlavnú rolu zohrával samotný nácvik a rozvoj základných 
plaveckých techník. V závere skvelého týždòa každý plavec predviedol, èo sa nauèil. 

Škola je chrámom výchovy, a preto najviac nezbedností robia deti v škole. 
(Mark Twain) 
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