OKTÓBER:
- Medzinárodný deň školských knižníc
- Záložka do knihy spája školy
- Medzinárodný deň zvierat

NOVEMBER:
- Sviatok všetkých svätých
- Pamiatka zosnulých

DECEMBER:
- Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí
- Štedrý deň, vianočné sviatky
- Silvester

JANUÁR:
- Nový rok
- Deň vzniku Slovenskej republiky
- Zjavenie Pána (Traja králi)
- Polročné vysvedčenie

Leto prešlo a je tu zas
školský rok a jesene čas.
Tento rok sme boli ako lastovičky,
keď sme zavítali do novej školičky.
S učňovkármi tu budeme "bačovať"
na jednom políčku a už o chvíľu
budeme mať spoločnú školičku.
Už si aj zvykáme na priestory nové,
v ktorých stretáme aj našich bývalých,
čo už majú po základnej škole.
Učňami ich teraz volajú a poniektorí
už sa aj riadne správajú.
Tak Vám prajem dietky moje,
aby sa Vám páčilo aj v tejto novej škole,
aby ste sem rady chodili,
dobré známky domov nosili
a na novej adrese pekné zážitky zažili!
To Vám praje Váš Spojovníček známy,
ktorý aj naďalej bude všade s Vami.

Skončili sa letné prázdniny a opäť začal nový školský rok 2017 / 2018.
Spojovníček sa spýtal našich žiakov na najväčšie zážitky z prázdnin.
Klaudika 9. A
Cez som bola na dovolenke v Egypte a bola som ešte v Martine – varili sme guláš
a oslavovali sme.

Julka 6 . A
Behala som na kofolu. Chodila som sa kúpať. Bola som na prázdninách u uja a u tety
v Trenčianskej Teplej – chodila som sa kúpať. Spávala som do dvanástej, do jednej,
pozerala som rozprávky, chodila som po obchodoch.

Majka 5. A
Chodila som ven, na kúpaliskách som bola. Hrala som sa s malú. Bola som u babky,
u sesternice, pomáhala som mame piecť.

Davidko P. 7. A
Cez prázdniny sme boli na dovolenke vo Vysokých Tatrách.

Danielka 9. A
Tatino išiel do obchodu a tam bolo také dievčatko dostalo kŕče a odpadlo a tatino zavolal
záchranku a dievčatko zachránili.

Deniska B. 7. A
Bola som doma. Chodila som von.

Damián 6.A
Cez leto sme boli v Turecku a bolo tam dobre. Potom som bol s babkou na kúpalisku. Ešte
sme boli s ujom a tetou ma hríboch. Boli sme v ZOO v Bratislave. Konec.

Adrika 3.A
Cez letné prázdniny som bola doma lebo pani doktorka povedala, že mi je strašne zle.
Chodila som na kupko, som sa ponárala, vo vode bol vodný kolotoč, naučila som sa

plávať a vozila som sa na žltom zajacovi a tatino povedal, že je to pre malé deti.

Natálka 3. A
Som sa hrala, keď sme mali bazén som sa kúpala. S mamou som išla do Lidla, s babkou
Išla kúpiť ryžu. Som sa hrala na naháňačku a schovávačku a potom som išla kukať
televízor, lebo už som nevládala utekať.

Deniska K. 7. A
Boli sme na dovolenke s rodinou, s tatom a s maminou, Filip a ja Deniska. Na Slovensku.
Na dovolenke sme chodili na kúpaliská každý deň, len dva dni sme neboli na kúpalisku.
Mali sme zmrzlinu. Chodili sme na výletoch. Boli sme ubytovaní. Boli sme na pltiach a na
farme, boli tam poníci aj som hrebercovala. Boli tam moriaky, srnka, zajace, husi,
sliepky hnedé s kohútom a biele sliepky s kohútom a kačice. Aj sme si tam našli kamaráta.
Boli sme tam osem dní na dovolenke. Kúpili sme si - nepamätám si. Páčilo sa mi na
dovolenke.

Už

sa

tešíme

prázdniny!!!

na

ďalšie

letné

Už sa teším do školy,
na tie naše potvory.
Nemyslím tým detičky,
ale pestrofarebné tekvičky.
Opraví ma zrazu ktosi
„My im vravíme svetlonosi“
Či ozajstné, či z papiera
nik im krásu neupiera,
veď všetky tieto krásky
vyrobili deti z lásky.
No hokkaido, či maslové tekvice,
na polievku sú chutné velice.
Iné dieťa zas žalostne narieka,
že ľúbi len pražené jadierka.
Tak neváhaj a zober aj kamošky
na tekvice do záhrady, či samošky.,

V týždni od 10. – 14. októbra sme si
vyzdobili školu tekvicami: či malé,
veľké, papierové, kartónové,
plastové, krepové, vyšívané,
maľované, lepené..., všetky s láskou
robené.

Všetkým, ktorí sa zapojili do akcie, srdečne ďakujeme!

RECEPTY Z NAŠEJ KUCHYNE
Cake pops – koláče na paličke
Potrebujeme:
1
1
300 ml
2 ČL
1

Piškótové cesto
Čokoládový puding
mlieka
cukru
Čokoláda
Rum alebo šťava z
kompótu, džem,
pomleté orechy,
ozdobné perličky, ...

Postup:
Najprv si upečieme si piškótové cesto a uvaríme hustý puding. Ešte v teplom pudingu roztopíme
čokoládu. Cesto rozdrvíme a zmiešame s pudingom, rumom a džemom. Z cesta vytvarujeme guľôčky,
napichneme ich na špajdle a namáčame do čokolády a dozdobíme napr. cukrovou polevou, orieškami,
alebo perličkami.

Pumpkin pie – tekvicový koláč
Potrebujeme:
Cesto:
1-2 hrnčeky
½ KL
1PL
1 hrnček
1/3- ½ hrnčeka

Hl. múky
soli
Kr. cukru
masla
vody

Plnka:
¼ hrnčeka
štipka
1KL
½ KL
½ KL
1
2
1 ¾ šálky

Kr. cukru
Soli
ml. škorice
ml. zázvoru
ml. klinčekov
Salko
Vajcia
Tekvicového pyré
Šľahačka na ozdobu

Postup:
V hlbokej miske zmiešame múku, soľ a cukor, pridáme maslo a vypracujeme cesto. Za stáleho miešania
pridáme vodu. Hutné a lepkavé cesto odložíme asi na 2 hodiny do chladničky.
Plnka:
V miske vyšľaháme vajíčka do peny a pridáme ostatné ingrediencie - tekvicové pyré, soľ, koreniny, cukor
a salko. Všetko dobre vymiešame. Cesto si rozvaľkáme asi 1,5 cm väčšie než je forma. Formu opatrne
vystelieme cestom a odrežeme prečnievajúce okraje. Nalejeme náplň a pečieme 15 minút v rúre na 220
°C. Potom teplotu znížime na 175 °C a pečieme ešte 20-30 minút do zlatista.

Viete aké bolo tohtoročné jablko týždňa? V školskom roku 2017 - 2018 v týždni od 23.10. –
27.10.2017 prebiehala súťaž o jablko týždňa s najväčšou hmotnosťou. V tomto roku „Jablko
týždňa" priniesla žiačka 3. ročníka Adriana Reptová, jeho hmotnosť bola presných 500 g.

Blahoželáme!

Pripomíname aké dôležité je jesť jablká – nie je to len zdravá desiata, ale doslova liek.

Majme na pamäti:

Prečo sú jablká zdravé: - majú málo sacharidov
- sú mimoriadne bohaté na vitamíny a stopové prvky
- regenerujú a očisťujú organizmus
- obsahujú až 30% vlákniny
- znižujú hladinu cholesterolu a cukru v krvi
- sú účinné pri bolestiach hlavy
- podporujú odolnosť voči chorobám
- pri chrípke a kašli sa osvedčilo pitie šťavy z jabĺk
- surové jablká sú zdrojom tráviacich enzýmov, šetria pankreas
- konzumovaním jabĺk nepriberiete aj keď sú sladké

Takíto šikovní sú žiaci z našej školy:

Letom svetom, za výletom... 
Ahoj, kamaráti! Sme tu opäť s Vašou obľúbenou vlastivednou témou. Tentokrát Vám
dáme dobrý typ na výlet. Nech sa páči, jaskyňa DRINY. 







Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Nachádza sa
v Smolenickom krase v Malých Karpatoch juhozápadne od Smoleníc. Záhadnú dieru miestni
občania poznali už v 19. storočí, no do jaskyne sa podarilo preniknúť až v roku 1932.
Typickou sintrovou výzdobou pre túto jaskyňu sú sintrové záclony so zúbkovitým
lemovaním. Vchod do jaskyne na západnom svahu vrchu Driny, ktorý vystupuje z
juhozápadného úbočia Cejtacha, je v nadmorskej výške 399 m. V jaskyni žije 11 druhov
netopierov, preto z ochranárskych dôvodov je jaskyňa otvorená len od 1. apríla do 31.
októbra.
Jednoduchším spôsobom predstavenia prírodných a kultúrno-historických hodnôt jaskyne
alebo jej okolia sú náučné panely. Správa slovenských jaskýň nainštalovala pri jaskyni Driny
4 panely: Geológia, Geomorfológia, Rastlinstvo a živočíšstvo krasu Malých Karpát, Jaskyňa
Driny – hodnoty, história (1999).

Prístup k jaskyni
Parkovisko leží 1 km od dediny Smolenice pri rekreačnom stredisku Jahodník, severozápadne
od Trnavy v Malých Karpatoch. Vzdialenosť jaskyne od parkoviska je 1 km lesnou cestou s
prevýšením 100 m, prístup trvá asi 20 min. Záver chodníka je pomerne strmý so 100 schodmi.

RECEPTY Z NAŠEJ KUCHYNE
Cviklový koláč
Potrebujeme:
Cesto:
140g
1 ČL
½ ČL
85G
1

Hl.múky
soli
cukru
Zmäknutého masla
Vajíčko (1PL z vajíčka
na potretie)

Dresing:
3PL
oliv.oleja
1PL
medu
2ČL
horčice
Citr. šťava
Soľ,
korenie

Plnka:
2
1
100g
hrsť

stredne veľké cvikle
Jablko
Syra Brie
Nasekaných orechov
bazalka

Postup:
Z prísad vypracujeme hladké nelepivé cesto a odložíme ho na 3 hod. do chladničky. Cviklu ošúpeme, rozpolíme
a nakrájame na tenké plátky. Na panvici zohrejeme trošku oliv. oleja, opečieme cviklu do mäkka, odstavíme
a pridáme na mesiačiky nakrájané jablko a dressing. Cesto rozvaľkáme na kruh
o hrúbke 0,5 cm. Od stredu špirálovito ukladáme cviklu s jablkom. Okraje
necháme voľné. Na každú vrstvu cvikle poukladáme plátky syra Brie, posypeme
orechmi a bazalkou. Nakoniec zahneme okraje a potrieme vajíčkom. Pečieme
pri 175°C do zlata.

Cviklový šalát s orechami
Potrebujeme:
1/2
1
1 PL
Zálievka
½ PL
½ KL

Červenej repy
Uvarené vajce
Vlašských orechov
Octu Balsamico
Sójovej omáčky
Soľ, ml. korenie,
parmezán, mladá cibuľka

Postup:
Červenú repu najprv uvaríme, potom ošúpeme a nakrájame na plátky. Pridáme sójovú omáčku, ocot, osolíme
okoreníme. Necháme stáť aspoň 3 hodiny v chladničke. Potom pridáme vajíčko, posypeme parmezánom, orechami
a pažítkou alebo mladou cibuľkou.

Výborný cviklový šalát
Potrebujeme:
5
5
1
4
1 malá
konzerva

250g

cviklí
zemiakov
cibuľa
Uvarené vajíčka
kukurice
Majonéza,
korenie, soľ
Diétnej salámy

Postup:
Cviklu a zemiaky uvaríme v hrnci. Po vychladnutí ošúpeme, cviklu nakrájame na malé kocky alebo nastrúhame
a zemiaky pretlačíme cez mriežku. Pridáme na kocky nakrájanú cibuľu, vajíčko, podľa chuti aj salámu nakrájanú na
rezančeky, majonézu a solíme a okoreníme.

Naše šikovné ruky
Jesenné kamienkovo.
To je všetko na Vás a na Vašej tvorivosti. Malým pomôžu veľkí, kamienky
predsa zbierať každý vie. S farbením sa treba troška pohrať, prilepiť tiež
a pokiaľ by ste chceli lesklé, stačí potrieť s klovatinou.

Každý z nás je pre niekoho anjelom ...

A ešte niečo sladké predsa nemôže chýbať.

Spojovníček sa spýtal našich žiakov,
vianočné sviatky...

ako budú tráviť

Adrika 3. A – Budem čakať až mi Ježiško prinesie darček. Takého veľkého koníka mi
donesie. Cez Vianoce budem zdobiť strom a ešte sa budem sánkovať a tatino lyžovať.
A budem sa guľovať.
Natka 3. A - Budem pomáhať mame robiť chlebíčky, pôjdem kúpiť chipsy. Keď tato príde
na Vianoce – už sa teším, lebo volal. Chcela by som bábiku – takú svietiacu a jak sa volá
bazén a šerbel. A malá Šarlotka by chcela panenku a kočár.
Majka 5. A – Nič nebudem robiť – budem stromček ozdobovať. Pôjdem babke, budem sa
sánkovať, keď bude sneh, neviem pani. My nepečieme nám babka pečie. Pripravujem šalát,
rybie prsty, rybu – normálnu, polievku nemáme. Pod stromček by som chcela notebok
Julka 6. A – To, čo povedala sestra Mária. Víte čo – chcela by som armani boty.
Lianka 5. A - Stromček budem robiť, pôjdem babke, sestre. Sestra čaká malé dievčatko - Laila.
Chcela by som počítač. S kamarátkami pôjdem von.

Viktória 5. A – By som chcela boty.
Damián 6. A – Na Vianoce budeme robiť. Na Štedrý deň príde babka. Keď zjeme večeru,
pôjdeme pustiť prskávku. Potom pôjdeme pod stromček. Ja by som si prial Simpsonovci
peračník a ešte USB kľúč na počítač.
Davidko P. 7. A – Na Vianoce budeme všetci spolu za jedným stolom, budeme čakať na
darčeky. A ešte zdobím stromček. Na Vianoce si prajem tablet. Na Silvestra si pustíme
pyrotechniku a aj ohňostroj. A aj budem pozerať TV- Sám doma, Sám doma 2 – Stratený
v New Yorku.
Deniska 7. A – Na Vianoce chcem tričko, gate – oblečenie. Na Vianoce sa budem sánkovať,
guľovať, pozerať filmy, piecť aj koláče, variť polievku a tak ďalej. Mám rada Vianoce.

Paťko 7. A – Cez Vianoce varím, sánkujem sa, kukám Perinbabu. Robím koláče. Kupujem
veci: rifle, tričká – New Yorker. Pomáham babke: umývam okná, pomáham dedkovi – čistiť
topánky.
Davidko G. 7. A – Cez Vianoce sa budem sánkovať, guľovať, stavať snehuliakov. Budem sa
bicyklovať. Na Vianoce pod stromček dostanem tablet. Pozerám televízor: Mrázika,
Perinbabu. Pečiem kakaové koláčiky. Idem na vianočné trhy a kupujem tam veci na Vianoce.
Na Silvestra kúpim pyrotechniku.

pre mladších žiakov
Nakresli si hviezdičky a obrázok vymaľuj!

Vianočné zvyky a tradície na západnom Slovensku

Prečo zdobíme stromček
Slávnostne vyzdobený vianočný stromček osvetlený sviečkami v domácnostiach a na
verejných priestranstvách je na Slovensku, ako aj v mnohých iných krajinách, tradičnou
súčasťou Vianoc. Kresťanskú symboliku stále zeleného stromu so sviečkami a červenými
guľami je možné interpretovať rôzne. Zeleň bola už v predkresťanskej dobe znamením nádeje
na nový život uprostred zimy a kresťanstvo túto symboliku preberá. Zároveň sa vianočný
stromček stavia na počesť príchodu Spasiteľa, tak ako ho zelenými ratolesťami vítali v
Jeruzaleme. Červené jabĺčka alebo gule zase symbolizujú biblický strom života, z ktorého
jedli Adam a Eva, hoci to mali zakázané. Sviečky na stromčeku sú symbolom viery v Ježiša
Krista ako Svetla sveta.
Ikebany, vence a betlehemy
Ešte počas adventu si zdobíme naše domovy živým ihličím, rôznymi ikebanami a adventným
vencom, na ktorom sa každú nedeľu zapáli jedna sviečka. Obľúbeným vianočným doplnkom
je tiež veniec na dverách, svetelná výzdoba v oknách a na balkóne a niektorí ľudia si zvyknú
vyzdobiť aj jeden najkrajší stromček na dvore. Pre katolíckych veriacich sú významným
symbolom vianočných sviatkov jasličky a scéna betlehema s postavami Svätej rodiny, troch
mudrcov z Východu, pastierov, anjelov, i oviec.
Špeciálne zvyklosti
Väčšina z nás dáva pred večerou pod obrus peniaze alebo šupiny z kapra, aby bolo v rodine
dosť peňazí. Niekde sa z tohto dôvodu pred večerou ukladá pod stôl kúsok chleba so
zapichnutými mincami alebo sa počas večere dávajú peňaženky na stôl. Na stole je počas
večere zapálená sviečka, kde horí normálne či „betlehemské“ svetlo. Tento plameň je
odpálený zo svetla v kostole. Traduje sa tiež, že na koho smeruje plameň sviečky, ten do roka
zomrie.
Na začiatku večere sa rozkrajuje jablko, ktoré ak je zdravé, symbolizuje, že rodina bude
zdravá. Zvyknú sa tiež hádzať orechy do kútov miestnosti, aby sa zachovala hojnosť v dome.
Inde je zas taký zvyk, že každý rozdelí jedno jablko na toľko častí, koľko je ľudí pri stole a
následne dá každému jeden kúsok. Keď tak urobia všetci, má každý opäť celé jablko.
Rozbíjanie štyroch orechov symbolizuje štyri ročné obdobia – ktorý orech je dobrý, v tom
období sa očakáva zdravie. Po večeri sa pod stromček k betlehemu položí tácka, na ktorej sú
pod obrúskom peniaze a na ňom je položený med, oplátky, chlieb, cesnak a hrsť pšenice.
Niekde sa do druhého dňa zvyknú nechať omrvinky z večere na tanieri, ktoré sú určené „pre
chudobných“.

pre starších žiakov

Nájdi lyžiarovi správnu cestu do cieľa!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Santa hovorí vo svojej dielni škriatkovi Jugimu:
- Jugi, koľko máme hračiek?
- Žiadne! Odvetí Jugi.
- A počítal si ich vôbec?
- Áno, dokonca až dvakrát.
Janko sa modlí pred Vianocami a na konci modlitby zakričí:
- Ježiško! Prines mi bicykel!
- Nemusíš tak kričať, Ježiško nie je hluchý, - dohovára mu sestra.
- Ježiško nie, ale babka áno, - hovorí Janko.
Jurko píše Ježiškovi list:
- Milý Ježiško, prosím Ťa, na Vianoce mi pošli 200 eur. Nič iné si neprajem. Mne aj mojej
mamičke by to veľmi pomohlo.
Takto napísaný list odnáša na poštu. Poštárky list otvoria a keďže majú Jurka rady, tak sa
zložia a pošlú mu 100 eur. Tak opäť Jurko píše list Ježiškovi:
- Ježiško, ďakujem Ti za krásny vianočný darček, ale predstav si, tie bosorky poštárky mi
ukradli 100 eur...
Spomienka dedka na svoju mladosť:
- Ja keď som bol malý, boli sme veľmi chudobní. Na Vianoce vyšiel otec z domu a vystrelil
z pušky. Keď sa vrátil, povedal:
- Tak deti, dedo Mráz spáchal samovraždu. Žiadne darčeky nebudú...
- Mami, všetky darčeky mi priniesol Ježiško? – pýta sa Janka.
- Samozrejme a kto iný?
- To znamená, že vy dvaja ste sa na mňa úplne vykašľali?
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