Občasník, do ktorého prispievajú svojimi
malými i väčšími príspevkami žiaci a učitelia
základnej školy.
Číslo je nepredajné, dostupné
na webe.:
https://zstrencturna.sk/

Vedia totiž merať nielen v metroch, centimetroch
a milimetroch.

Ak dávali v škole pozor (a na to už pani učiteľka dohliadla), budú vás vedieť zmerať v palcoch, piaďach,
stopách a ak chcete, aj v centimetroch.
Ba dokážu vám vysvetliť, ako tie miery vznikali a ako si vytvoriť v triede vlastné jednotky na meranie dĺžky,
šírky, výšky, hĺbky...

Chcete teda vedieť, koľko palcov, stôp alebo piadí meriate?
Obráťte sa na našich šiestakov. Stačí sa ich iba spýtať....
(Pravda, treba si rozmyslieť, koho...)

...vidiac, že najstaršia súťaž v prednese
poézie a prózy nesie jeho meno a že tento
rok oslávi svoje 68. narodeniny. (Tá súťaž,
nie Pavol Ország!!!! Od narodenia nášho
najväčšieho básnika uplynulo práve 2.
februára 173 rokov a v novembri sme si
pripomenuli 100 rokov od jeho smrti.)

A zaplesal by ešte viac, keby počul
recitovať našich súťažiacich v prednese.
Každý žiak si v rámci triednych kôl vyskúšal,
že umelecký prednes je naozaj kus umenia.
Krásneho i náročného. Možno, že sa medzi
deťmi skrýva budúci herec, majster slova,
človek, ktorý bude vedieť svojím prejavom
zaujať. Možno svojich budúcich žiakov,
spoločníkov vo firme, ľudí pri spoločnom
stole, alebo svoje deti, ktorým bude raz
čítať rozprávky...

Víťazi uvedení na spoločnom diplome svoj
diplom i malú odmenu dostali.

Tí, ktorí sú zvýraznení reprezentovali školu
vo vyššom, obvodnom kole súťaže.
Matej Červeňan z 5.A a Karolína Marica
Ďurišová z 8.A sa presadili v silnej
konkurencii a postúpili do krajského kola,
kde nás Karolína veľmi úspešne
reprezentovala a Matej si za svoj
prednes vybojoval 3. miesto.
Naposledy to naši reprezentanti
dotiahli tak ďaleko dávno, snáď aj
pred 20 rokmi!
BLAHOŽELÁME!!!
Tešíme sa z ich úspechu! A tešíme sa
vždy, keď počujeme deti krásne
pracovať so slovami a keď vidíme, že
čítajú knihy.

Chlapci z 9.B sa inšpirovali Štrikovaným dňom a na piatok 21.
1. 2022 vyhlásili Ponožkovú výzvu: Kto má pekné, zaujímavé
alebo smiešne ponožky, nech si ich natiahne na nohy
a v piatok v nich príde do školy!
Dobrá príležitosť pre tých, ktorí dostali na Vianoce pod
stromček ponožky... Prečo sa nimi nepochváliť?!
Matej, Adam a Šimon z 9.B v piatok pochodili z triedy
do triedy a urobili niekoľko fotiek.
Nájdete medzi nohami v ponožkách tie svoje?
Mimochodom, vedeli ste, že Ponožková výzva sa
každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým
dňom Downovho syndrómu? Tento deň sa na

znak oslavy
ľudskej
jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.
Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a
podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny.
Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita
robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším.

Jedno ráno si pani upratovačka všimla nevšedného pozorovateľa, ktorý zvonka nakúkal do triedy 5.A.
Neviem, či sa mu páčilo, čo videl, ale nám sa tento pozorovateľ páčil veľmi.
Bol to totiž ROHÁČ VEĽKÝ alebo staršie ROHÁČ OBYČAJNÝ (lat. Lucanus cervus).
Patrí medzi takmer ohrozené druhy. (Asi nevedel, že
v blízkosti školy je ešte ohrozenejší...)
Žije vraj najmä v dubových a zmiešaných lesoch
na juhu a východe Slovenska. (Naozaj sa k nám
len zatúlal, alebo tu mal tajné poslanie?!) Je to
najväčší chrobák na Slovensku dosahuje veľkosť
až 80 mm. (Toľko mal aj „náš“ krásavec)
Neviem, či sa mu vyučovanie pozdávalo, ale
poobede už na svojom pozorovacom mieste
nebol. Skrátka, tajný agent.
Ak takého uvidíte, potešte sa, ale urobte všetko
pre to, aby stretnutie s človekom prežil!!!!

Najskôr si prečítajte si tento krátky príbeh:
Dievča chcelo dať nejaký darček svojmu milému a rozhodlo sa, že mu uštrikuje šál.
Uštrikovať sveter, šál, čiapku, ponožky, rukavice, to zaberie veľa času. Mohla mu ho aj
kúpiť. Ale ona nie. Aj keď sa so šálom dosť potrápila, predsa ho jedného dňa dokončila.
Potom ho dala svojmu milému chlapcovi so slovami: „Vieš, prečo to trvalo tak dlho? Pri
každom očku som myslela na Teba.“ Chalan si šál okrútil okolo krku. Bol to pekný šál.
Až keď bol sám, poriadne si ho poprezeral. A vtedy si uvedomil, že tých očiek je tam
strašne veľa, že sa to ani nedá spočítať. Uvedomil si, že uštrikovať pre niekoho niečo
z lásky znamená veľmi veľa naňho myslieť. A celú zimu tento šál nosil, pretože ho hriala
nielen vlna, ale najmä láska, ktorá bola do šálu vpletená.

Tento príbeh si
pripomeniem vždy, keď
vidím, že niekto príde do
školy v štrikovanom
pulóvri, čiapke, šále... Keď
sa spýtam, tak sa dozviem,
že ho plietla napríklad stará
mama alebo mama. A určite
mysleli na toho, kto bude tú
vecičku nosiť. Možno aj pri
každom očku.

V piatok 14. 1. 2022 sme si v škole urobili ŠTRIKOVANÝ DEŇ. Kto mohol, prišiel do školy v niečom uštrikovanom.
Vznikli nielen fotky v jednotlivých triedach, ale autorom krásnych pletených výrobkov boli doručené aj diplomy.

Vedeli ste, že takto vyrobené oblečenie patrí do kategórie
slow fashion? Pomalá móda. To je taká, ktorá vydrží

viac než len jednu sezónu a nikdy nevyjde z módy. Je
to aj ekologické. Štrikované veci sa totiž sa dajú aj
viackrát preštrikovať. A každá z nich je originálna. To si
veru zaslúži, aby sme si taký štrikovaný deň vychutnali
a vzdali hold šikovnosti našich mám, starých mám
a tetušiek!

...ukrývala pozdravy pre tých, ktorých máme radi.
.

Dievčatá z 9.B, Soňa, Katka a Lívia vybrali valentínske poštové schránky
na 1.
aj 2. stupni, poštu roztriedili a doručili adresátom. Ak sa do pošty dostalo niečo, čo tam nepatrí (napríklad odkazy
napísané na zdrapoch papiera), tak to nedoručili. Ale väčšina zásielok spĺňala všetky náležitosti a tak ich naše valentínske
poštárky rady doručili.
Príležitosť povedať alebo napísať niekomu niečo pekné je však 365 dní v roku! Využime to!

Aj v tomto roku sme sa museli, kvôli pandemickým opatreniam,
zaobísť bez tradičných veselých spoločných fašiangových aktivít, ako sú
karnevaly a veselice. Ale predsa sme nenechali fašiangy bez povšimnutia.
Pán učiteľ Matúš Husár so svojím malým sláčikovým telesom
(oktetom, lebo ich bolo osem) obchádzal triedy 1. stupňa, aby
v každej zahrali a zaspievali: Fašiangy, Turíce, Veľká noc
ide.....Kam prišli, tam urobili dobrú náladu. A keď už boli takí
rozbehnutí, zabehli urobiť náladu aj na obecný úrad.
Potom prišiel utorok pred Popolcovou stredou.

Tým dňom sa končia fašiangy, veselý čas od Troch kráľov do začiatku pôstu. Naši milí husličkári nám v posledný
deň fašiangov zahrali aj do školského rozhlasu.
..............
Len čo dohrali a odložili husle, kdesi z kúta sa začala ozývať ďalšia hudba a k mikrofónu rozhlasu sa priblížilo čosi
veľké, vyzeralo to ako husle, hralo sa na to sláčikom, ale bolo to oveľa, oveľa väčšie. Bolo treba zistiť hneď tam, na
mieste, pred mikrofónom, čo to je.
Hralo to samé.
Skúsim sa toho nástroja niečo spýtať, možno sa dozvieme viac:
Dobrý deň, vy ste veľké husle? Nieeeeeeeeee (zahralo to
ťahavým zvukom)
Ste violončelo? Nieeeeeeeeee
Ste basa? Áno! (bolo počuť krátku odpoveď)
Aha, už to mám. Ten dlhý zvuk – Nieeeeeeeeee, znamená NIE.
A ten krátky zvuk – Áno, znamená ÁNO.
Keďže sme sa to cez rozhlas všetci dozvedeli, nepotrebovali sme tlmočníka. Trošku sa s tou basou pozhovárali:
Budete dnes hrať dlho? Áno
Budete hrať aj zajtra? Nieeeeeeeeee
A pozajtra? Nieeeeeeeeee
A v sobotu? Nieeeeeeeeee
Je to preto, že ste unavená? Nieeeeeeeeee
Je to preto, že zajtra je Popolcová streda a začína sa pôst? Áno
V pôste nehráte? Nieeeeeeeeee
V pôste mohli byť svadby a zábavy. Či?!? Nieeeeeeeeee
Takže v pôste sa ľudia postili aj od veselej muziky? Áno
Celých 40 dní? Áno
A keď sa pôst skončil, zasa ste mohli vyhrávať? Áno
Tak to preto sa hovorí, že v utorok pred popolcovou stredou sa pochovávala basa! Áno
Naozaj vás pochovali do hrobu? Nieeeeeeeeee
Do truhly? Nieeeeeeeeee
Tak do obalu? Áno
A keď sa pôst skončí, tak zasa ožijete? Áno (Ešteže tak!!!!)
A po pôste budete zasa vyhrávať? Áno
Už sa na to tešíte? Áno
Ako vidíte, pozhovárať sa dá aj s basou. Na rozlúčku nám ešte trochu zahrala. Prosiť sa veru nedala....
Tých 40 dní v puzdre nejako zvládne a my tiež!

... už tradične prídu zaželať deviatakom
veľa šťastia tí, ktorí do školy ešte len
začali chodiť – naši prváci.
Je to mnohoročný zvyk.
Takto si naši deviataci možno uvedomia, že
do školy chodia dlho. Že aj oni boli pred
rokmi takíto drobní ľudia. A možno si
spomenú, ako sa učili čítať a písať. A že to
veru ľahké nebolo...
Nemali to ľahké ani v ten deň pred
testovaním (5. apríla 2022) a už vôbec nie
6. apríla, kedy sa testovalo na všetkých
školách v republike.
V tomto čase už sú prijatí na školy. Máme ich radi. Tešíme sa z ich radosti a želáme im aj my všetko dobré. Nielen
v škole, ale všade, kam ich kroky zavedú...
Tak veľa šťastia, milí naši deviataci!

Učiteľka: „Zdrojom obživy obyvateľov je cestovný
ruch. Takže, čo je v krajine rozvinuté?“
Žiak: „Cesty a ruch.“

Učiteľka: „Ako sa volajú pôvodní
obyvatelia Austrálie?“
„Piadinožci!“
„Protiživci!“
....

Každý rok sa v stredu pred Veľkou nocou premení chodba 1. stupňa na
trhovisko, kde sa dá dobre a lacno nakúpiť.
Čo také?
Veľkonočné vajíčka, korbáče, dekorácie, ale aj knižky, hračky, dečky, tkané
tašky, plyšáky, sviečky, výrobky z keramiky, milé drobnosti...
Kde sa to berie?
Od detí, ktoré to vyrobili
na hodinách výtvarnej
výchovy, pracovného
vyučovania, techniky,
alebo čo priniesli
z domu. Mnohokrát sú
to hračky, ktoré sú ešte
pekné, ale svojmu majiteľovi už neslúžia, no za pár centíkov
niekomu urobia radosť. To isté sa dá povedať o knižkách.
Kto to kúpi?
Ten, kto ide okolo, má u seba nejaké drobné peniaze a podľahne čaru tržnice.
Kto to predáva?
Väčšinou pani
učiteľka
s najstaršími
dievčatami, našimi
deviatačkami.
Predalo sa niečo?
Všetko, všetučko...
Zarobilo sa niečo?
Tento rok 275 €. To je veru dosť, keď si pomyslíme, že
ceny boli väčšinou od niekoľkých desiatok centov po 2 €
(najdrahšie boli krásne gélové sviečky a tkané tašky za 4€).
A čo bude s tými peniazmi?
Pošleme ich vždy na nejaké dobročinné ciele.
V tomto roku pôjdu na pomoc pre ľudí, ktorých
zasiahla vojna na Ukrajine.
Vyplatí sa tá námaha?
Určite!!!!!!! A radosť máme všetci!
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ POMOHLI
A PRISPELI!!!!!

Prišli do školy nejakí ľudia, stroj času nemali, ale aj tak preniesli našich starších spolužiakov čase.
Kto to urobil? Pracovníci občianskeho združenia Post Bellum.
Aj by sme sa zľakli, ale z minulosti vieme, že
spolužiakov vždy vrátili späť do prítomnosti.
Našich siedmakov „preniesli“ prostredníctvom
worshopu Deň, kedy sa mlčalo do obdobia krátko
po 2. svetovej vojne. O tom období by vedeli
rozprávať
mnohí
prarodičia.
Prebiehala
kolektivizácia. (To znamená, že ľudia vstupovali
do družstiev.
Niektorí sami
od seba, ale
väčšina z donútenia. A kto nechcel, s tým to bolo veľmi, ale že
veľmi zlé...). Žiaci sa na chvíľu stali konkrétnymi obyvateľmi
oravskej dediny Mútne, zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie,
dostali sa do situácie, že sa rozhodovali, či pomôžu ľuďom, ktorí sa
museli vysťahovať, precítili nespravodlivosť, keď im bola ťažko
obrábaná pôda a gazdovstvo znárodnené....
Najťažší presun v čase zažili ôsmaci počas programu
Rozhodovanie. Dostali sa do tridsiatych rokov 20. storočia a na
príbehu mladého dievčaťa, Židovky Evy prežili, čo je to necítiť sa vo
svojej krajine bezpečne a riešili otázky emigrácie. Zároveň sa sami
stali tými, ktorí svojimi politickými rozhodnutiami ovplyvnili životy
ľudí. Vyskúšali si fungovanie zastupiteľskej demokracie, vzostup
antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti.
Deviataci v programe Školská slávnosť 89/90 sa stali
žiakmi obyčajnej triedy ZŠ. Každý dostal svoje nové

meno, stal sa na dopoludnie niekým iným,
mladým človekom so svojím príbehom
a príbehom svojej rodiny, ktorá žila v časoch
socializmu.

Dostávali sa do situácií, ktoré
dnes
deti
nezažívajú,
prežívali pionierske aktivity,
pocítili
tlak
systému,
spoločnosti, museli sa
rozhodovať. Pocítili, aké to
je nemôcť prejaviť svoj
názor a čo znamená niesť za
svoje slová a rozhodnutia
následky.
Sme radi, že naši žiaci aj
takýmto
spôsobom
spoznávajú
minulosť.
Ďakujeme
rodičovskému
združeniu, že finančne
podporilo tento spôsob
vzdelávania.
Sme radi, že medzi lektormi združenia Post Bellum viackrát navštívil našich žiakov nenápadne pôsobiaci
pán Slavomír z Levíc, ktorý svojimi vedomosťami exceloval v televíznej súťaži Duel a dostal sa do súťaže
šampiónov, kde skončil na 3. mieste.
Ako zvedavá osoba som sa zaujímala, či sa na súťaž nejako zvlášť pripravoval. Dostala som odpoveď,
s ktorou sa dovolím podeliť: „Hlava mladého človeka je ako špongia. Nasáva vedomosti. Do tej mojej
sa to všetko ukladalo, ale najviac do 20-25 rokov, potom to už išlo ťažšie. Škoda, že tak veľa mladých
ľudí tento čas premrhá...“.
Tešíme sa na ďalšie podobné zaujímavé programy.

1. jún - MDD. To je jasné!!!
Tešíme sa všetci!!!
Znamená to, že sa blíži záver školského roka.
V tento deň sa nikdy až tak veľmi neučí...
Deviataci pre mladších spolužiakov pripravujú
športové a zábavné súťaže.
Podarilo sa im to na jednotku. Súťaží bolo neúrekom
a súťažiacich ešte viac. Všetci zbierali body a tí najúspešnejší boli slávnostne vyhlásení v školskom rozhlase.
Aj počasie bolo krásne, hoci nočný dážď
organizátorov trošku postrašil.
Ale dosť bolo slov, pozrite sa radšej na fotografie.

Deti z ŠKD vytvorili literárne a výtvarné dielka.
O čom? O rodine. Nakreslili a napísali, čo pre nich
rodina znamená.
Pani učiteľky výstavu pripravili. Kde? Vonku, na
školskom dvore.
A keď je výstava na svete, treba ju slávnostne
otvoriť. Hovorí sa tomu vernisáž. Je vždy spojená aj
s kultúrnym programom. O ten sa postarala pani
vychovávateľka Janka Poláčková a pán
asistent/učiteľ Matúš Husár. A nielen on. Ako
prezrádzajú fotografie, účinkujúcich bolo viac.
Kto prišiel, mohol zažiť pekné chvíle s deťmi z ŠKD.
Stalo sa tak 1. júna 2022 pod jasným letným
nebom. Nech je tak jasno a milo aj v našich
rodinách!!!!

Po viac ako dvoch rokoch mali aj starší žiaci príležitosť ísť
do kultúrneho domu. Niektorí už aj odvykli...
Druhostupniari mali totiž výchovný koncert Na ceste k
muzikálu, ktorý zorganizovala agentúra Cultura Humana.
Spolu sme počúvali ukážky operety, šansónu, spirituálu a
iných žánrov, až sme sa dopracovali k muzikálu. Všetci
sm e sa zhodli, že to bol pekný koncert. A ž e ich môže
byť aj viac.

Všadebolko sa prešiel po chodbách a videl veľa
krásnych výkresov i projektov...
Všimli ste si ich? Je medzi nim i aj ten váš? Vieš, kto
ich vytvoril? .... Chodíš po škole s otvorenými očami?


A čo na záver?
To najlepšie nás ešte len
čaká!!!!!
Pekné
prázdniny!!!!

