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Úvodník

Milý čitatelia, teším sa, že aj tejto rok pred
Vianocami sa môžete pobaviť s časopisom 3bečan. Vianoce sú obdobím
radosti a pre deti aj darčekov. Pýtali sme sa teda žiakov, čo by si priali pod
stromček... Ja by som si prial knihu o štúrovcoch, pesničky od Jána Svetlana
Majerčíka a pár tričiek a nohavíc... Rovnako si však prajem, aby nám
nasnežilo a mohli sme sa vyjašiť v prírode so snehom. Volám sa Jakub
Vizičkanič a som váš spolužiak, ktorý najradšej píše o prírode. Píšem najmä
o tom, ako sa k nej správame – článok Planéta Zem.
Radosť a zábava – také už bývajú Vianoce. Netreba však zabúdať na školu
a možno by bolo dobré aj nejakú tú knižku cez prázdniny otvoriť. Veď
stretneme sa v januári a ten sa nám spája predovšetkým s polročným
vysvedčením.

pozorovanie a opis
Jedným z ročných období je citlivá jeseň, ktorá neprestajne hýri farbami
ako maliarska paleta. Pestrofarebné lístky akoby kreslili ostré obrazce
na predmety aj ich prefarbovali na jednoduchý tón. Keď sa počas tohto
obdobia prechádzaš v parku, zistíš ako sa nádherne sfarbilo lístie do
rôznych farieb.
Medzi tieto farby patrí červená, oranžová, žltá a niekedy aj odtieň
fialovej. Teplota v jeseni býva akási prívetivejšia a príroda sa pozdáva
byť útulnejšou.
Jeseň je obdobím, kedy sa príroda ukladá za zimný odpočinok. Znakom
príchodu jesene je štebotavá pieseň lastovičiek, ktorú si spievajú pre
odletom do slnečných a teplých krajín. Aj ostatné zvieratká ovplyvní toto
nežne obdobie a preto sa začínajú uberať na svoj spánok. Toto
pochmúrne s smutné ročné obdobie zohráva v našich životoch veľmi
dôležitou úlohou. Na poliach d ozrieva úroda a ovocné sady nám
odovzdávajú svoje plody, na ktoré sa deti tak veľmi tešili.
Aj JESEŇ sa raz musí skončiť. Koniec vládnutia jesene nám ukazuje prvý
mrázik pokreslený na oknách a konárikoch a vtedy sa jeseň akoby
ukladá na zimný spánok. svoje vládnutie preberá ZIMA!
Tomáš Zdychavský (8. B)
graficky upravil MP

anketa

Čo si prajete nájsť pod vianočným stromčekom?
V ŠKD sme sa pýtali detí, čo by si priali pod stromček a prečo...

Bianka Spodniaková, 1. B
Pod stromček by som si priala plávajúce korytnačky na
baterky, ktoré som videla v reklame. Myslím si, že by bola
zábava hrať sa s nimi.

Adelka Horňáčeková, 2. C
Ja by som si pod stromček priala živého psíka, s ktorým
by som sa hrala, lebo moja sestra sa so mnou nechce
hrať. A ešte by som chcela aj bábiku Monster High.

Teo Štilec, 2. C
Pod stromček by som chcel tablet, na ktorom by som sa
hral. Zaujala ma hra Fine Fredies.
LH, MH

Zber papiera

vyhodnotenia

Od 21. septembra 2015 do 25. septembra 2015 sa v našej škole
realizoval zber papiera. Spolu škola vyzbierala 8´415, 5 kg papiera.
Najlepší zberači jednotlivci a triedy:
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Sofia Máliková (2. B) 722,0 kg
Martin Backár (7. C)
434,5 kg
Ema Szabová (3. C)
374,0 kg
2. B
1´014,5 kg
5. A
699,5 kg
4. A
581,5 kg
NS, LH

anketa

Ako sa nám v škole páči

V škole je super. Do
školy chodím veľmi
rada. Najradšej mám
písanie a čítanie. Aj
doma si niekedy niečo prečítam.
Z FOTO
ARCHÍVU

V škole sa mi veľmi
páči. Veľmi rada sa
učím. Najviac sa mi
v škole páči, ako
chodíme na obed.
Kuchárky veľmi dobre varia. A ešte sa mi
páči čítanie.

V škole je dobre
a rád sa učím. Páči
sa mi, ako sa hráme
v ŠKD a chodievame
von. Vonku sa hrvam v piesku, alebo
hrám futbal, pri ktorom som niekedy
rozhodca.
LH, NS

záujmy a názory
V dnešnej dobe má väčšina ľudí, hlavne mladých, profil na facebooku. Ale
vlastne načo? Väčšina ľudí ho má na komunikovanie či už s priateľmi alebo
s neznámymi ľuďmi. Áno, presne tak. Na facebooku si môžete pridať úplne
neznámych ľudí a spoznať ich.
Ale je tu aj skupina ľudí, ktorá facebook používa ako zdroj zábavy. Na
facebooku sú totiž okrem aplikácií a hier aj stránky so zábavnými
podnetmi alebo s informačnými textami a obrázkami. Ďalej sú tu fanpage
stránky, čo sú stránky s populárnymi osobnosťami, značkami, klubmi
alebo dokonca výrokmi. Je to všetko, čo na facebooku môžete robiť?
Z ďaleka nie! Na facebooku môžete písať statusy o tom, čo robíte, čo sa
s vami deje, alebo kam cestujete. Taktiež môžete pridávať rôzne
príspevky, či už fotky, videá, selfie alebo môžete len zdieľať príspevok od
niekoho iného.
Z toho plynie, že na facebooku je naozaj veľa zábavy. Ale je facebook
bezpečný? Musíte si dávať pozor na to, čo pridávate, na aké linky klikáte
a aké stránky navštevujete.
DB

zaujímavosti

Najdrahšia Barbie na svete bola vydražená v roku
2010 v prepočte za 360 000 eur. Mala na sebe pravé
šperky z diamantov a šaty navrhnuté svetoznámym
dizajnérom.
Keďže na Mesiaci nefúka vietor, ostali na
ňom odtlačky nôh astronautov v prachu zachované
dodnes.
Aztekovia verili na 1600 rôznych
bohov. Najdôležitejší bol boh slnka
Huitzilopochtlin a boh dažďa Tlalok.
MH

zábava a múdrosti

Keď sú na Ondreja (30. 11.) kvapky na
stromoch, bude _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(odpoveď v tajničke).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vianočná pranostika:
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
zaujímavosti

1. Dávame to na vrh stromčeka
2. Staviame to so snehu
3. Teleso
4. Dostávame to pod stromček
5. Zložka snehu
6. Vyrábajú sa z vosku
7. Dávame to snehuliakovi na telo
8. Príčina plaču
9. Najkrajšie sviatky
10. Robíme z toho gule, snehuliaky...
MB

Aby sme boli presnejší, nedopisovali sme si s Marsom, ako s planétou ani
s mimozemšťanmi... Na hodinách angličtiny 8. A a na hodinách geografie
5. A si v októbri dopisovali s robotom s menom Curiosity, ktorého na
červenú planétu vyslalo NASA.

LV
Odkaz na stránku: http://mars.nasa.gov/msl/participate/

záujmy a názory
V dnešnej dobe sa všetci venujú hlavne počítaču. Často na pécéčku
nehrajú len rôzne hry, ale z reproduktorov možno počuť rôzne domáce
a najmä svetové pesničky. Jednou z populárnych a dosť opočúvaných je
Take me to church od interpreta Andrewa Hoziera-Byrnea.
Narodil sa 17. marca 1990 v Írsku. Do povedomia sa dostal práve vďaka
hitu Take me to church. O rok neskôr (2014) vydal svoj debutový album
Hozier, za ktorý obdržal European Border Breakers Award v kategórii
Album roka. Naša spolužiačka interpretovala text pieste Take me to
church a prináša nám svoju vlastnú interpretáciu textu, ktorou nadväzuje
na samotný videoklip k piesni.
Hozier: Take me to church
My lover's got humour
She's the giggle at a funeral
Knows everybody's disapproval
I should've worshipped her sooner
If the Heavens ever did speak
She is the last true mouthpiece
Every Sunday's getting more bleak
A fresh poison each week
"We were born sick," you heard
them say it
My church offers no absolutes
She tells me, "Worship in the
bedroom."
The only heaven I'll be sent to
Is when I'm alone with you
I was born sick,
but I love it
Command me to be well
Aaay. Amen. Amen. Amen.
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine
of your lies
I'll tell you my sins and you can
sharpen your knife
Offer me that deathless death

Good God, let me give you my life
If I'm a pagan of the good times
My lover's the sunlight
To keep the Goddess on my side
She demands a sacrifice
Drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main
course
That's a fine looking high horse
What you got in the stable?
We've a lot of starving faithful
That looks tasty
That looks plenty
This is hungry world
Good God, let me give you my life
No Masters or Kings
when the Ritual begins
There is no sweeter innocence than
our gentle sin
In the madness and soil of that sad
earthly scene
Only then I am human
Only then I am clean
Ooh oh. Amen. Amen. Amen.

Lyrický subjekt priznáva svoju menšinovú sexuálnu orientáciu aj napriek
ľudským predsudkom. Priznanie prináša posmešky. Aj keď je iný, on je so
sebou spokojný. Svojím priznaním ho spoločnosť odsúdi, ale jemu sa
neuľaví, nepomôže si, duchovne umiera. Stojí ho veľa úsilia, aby
nepodľahol nátlaku spoločnosti. Ľudia hľadajú na spokojných vyrovnaných
ľuďoch nejaké chyby, nedostatky, majú potrebu niekoho riešiť... Len keď
dodržiavaš zaužívané pravidlá spoločnosti, len vtedy si pre spoločnosť
normálny. Odlišnosť – nech už akákoľvek – odhaľuje ľudské predsudky.
Možno aj vďaka tejto piesni sa mladí svojich predsudkov zbavia...
Zabav sa! Nájdi v originálnom, anglickom texte jazykové umelecké prostriedky,
zvýrazni ich podľa farieb.

budem ťa uctievať ako pes vo svätyni
prirovnanie
nežný hriech
oxymoron/epiteton
kostol
symbol – pravidlá spoločnosti
narodili sme sa chorí
metafora
môj kostol neponúka žiadne absolútna metafora
čo máš v stajni?
symbol/básnická otázka
kôň
symbol – sila, vznešenosť
Zdroje
http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=824990 [05.10.2015]
http://en.wikipedia.org/wiki/Hozier(musician) [05.10.2015]
LV, Simona Strejčková (9. C)

zábava

V»t»i»p»y»
Viete, prečo sa
Janko Hraško
nesmie
sprchovať?
- Lebo by naklíčil.

Čo hovoril tvoj
otec na
vysvedčenie?
- Strašne sa
hneval, pán učiteľ,
radšej sa mu
snažte vyhnúť!

- Pani učiteľka,
cestou do školy
ma prepadli
zlodeji.
- A čo ti ukradli?
- Domácu úlohu!

LL

spoznávajme iné kulúry a tradície

V novembri sa žiaci na hodinách anglického jazyka obohatili poznatkami
o sviatku nazvanom „Vďakyvzdanie“. Pani učiteľky im tento sviatok priblížili
pomocou prezentácií, videí a pesničiek. Zvlášť pesničky s tematikou tohto
sviatku boli pre žiakov veľmi „chytľavé“ a žiakom sa veľmi páčili. Preto sme
pre Vás pripravili tento článok a ako darček tu nájdete prílohu záložky do
kníh s tematikou „Vďakyvzdania“.
Deň vďakyvzdania je tradičný severoamerický sviatok, ktorý patrí do
obdobia dožiniek. Korene sviatku siahajú do 17. storočia. V roku 1621 si po
prvý raz sadla za stôl odvážna skupinka pútnikov tzv. „Pilgrims“ a ďakovala
za to, že prežili prvý ťažký rok v Novom svete

Na začiatku nebývalej tradície bolo
101 pútnikov, ktorí sa iba rok predtým doplavili z Anglicka na lodi
Mayflower do Ameriky. Na druhej strane Atlantiku hľadali nový domov a
slobodu pre svoje poňatie náboženstva. Deň vďakyvzdania však nepatrí len
protestantom. Je to jediný spoločný sviatok všetkých
Američanov bez ohľadu na vierovyznanie. Ako vznikla
táto tradícia?
Keď sa loď Mayflower blížila k severovýchodným
brehom Ameriky, more sa doslova zbláznilo. Búrka
odniesla loď ďaleko od miesta, ktoré si pútnici
vyhliadli ako miesto, kde zakotvia po prvýkrát. Pútnici
sa hneď pustili do budovania prvej osady. Z ničoho
dokázali veľmi rýchlo vybudovať drevenú osadu.
Čoskoro však drsná zima začala zabíjať. Polovica
osadníkov sa nedožila najbližšej jari. Ostatných zachránili Indiáni z
neďalekej dediny. Priniesli jedlo a kožušiny. Na jar prišiel k Angličanom
Indián Squanto z kmeňa Wampanoag. Daroval im semená kukurice a
poradil, ako ich zasiať. Na jeseň ich prekvapila bohatá úroda. Rýchlo sa

naučili obchodovať s kožušinami a nájsť kvalitné drevo na stavbu lodí.
Nasledujúci rok tak mohli dramatický príchod do Nového sveta osláviť
veľkou hostinou, na ktorú pozvali aj Indiánov. Touto hostinou ďakovali za
prežitie Bohu ale i Indiánom, ktorí ich naučili ako prežiť v Novom svete.
Oslavy spojené s modlitbami trvali až tri dni.
Hostina bola iba sprievodným javom vrúcneho modlenia a ďakovania Bohu
za pomoc pred istou záhubou prvých osadníkov.
V roku 1863 poetka Sarah Josepha Hala, autorka povestnej poémy Mary
mala malé jahňa, presvedčila Abrahama Lincolna, aby vyhlásil
„Thanksgiving Day“ za národný sviatok. Navrhla posledný novembrový
štvrtok.
Od roku 1941 sa tento najväčší americký sviatok oslavuje vo štvrtý
novembrový štvrtok. Na stoloch amerických rodín sa v tento deň objavuje
na stoloch pečený či restovaný moriak. K nemu pyré zo sladkých zemiakov
poliate omáčkou s brusnicami a k tomu všetkému povestný tekvicový
koláč. V Kanade sa Deň vďakyvzdania oslavuje druhý októbrový
pondelok.

pani učiteľky angličtiny so žiakmi

rozhovor

Koľko rokov učíte na našej škole?
Skoro rok, nastúpil som v januári tohto
roku.
Páči sa vám táto práca?
Je to zaujímavá práca, každý deň
prináša niečo nové. Do školstva asi
stereotyp nikdy ,,nezavíta”, lebo práca
s deťmi vždy bude výzvou a niečím
novým. V našej škole pôsobím aj ako
pedagogický asistent a zároveň aj
učiteľ. Takže je to také pestré.
Prečo ste si vybrali túto prácu?
Vždy som chcel skúsiť učiteľstvo a keď sa naskytla príležitosť, tak som ju
prijal.
Ktoré predmety učíte a prečo?
Ruský jazyk, ktorý som vyštudoval a ktorý sa mi stal druhý najobľúbenejší
po slovenskom.
Boli ste už niekedy triednym učiteľom?
Ešte nie, nakoľko ako učiteľ pracujem iba druhý školský rok.
Ktorý z vašich predmetov máte najradšej?
Spomínaná ruština, no k obľúbeným predmetom patrí aj občianska náuka a
dejepis, z ktorých som maturoval.
Máte svojich obľúbených žiakov?
Skôr by som povedal, že nerozdeľujem žiakov medzi obľúbených a
neobľúbených, každému sa snažím ponúknuť dôveru a už je len na ňom, či
ju príjme alebo nie.

Aké školy alebo školu ste študovali?
Ako strednú školu som vyštudoval gymnázium v Partizánskom, odkiaľ
pochádzam. Vysokú školu som absolvoval v roku 2014 v Nitre na UKF, kde
som študoval ruský jazyk v zameraní na prekladateľstvo, tlmočníctvo,
obchody a cestovný ruch. Od tohto roku som opäť v Nitre ako študent na 2ročnom externom Doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
Ste spokojný so svojou prácou?
V podstate áno, aj keď formovať detí a mladých ľudí je naozaj niekedy
náročné, čo je však charakteristické pre prácu s ľuďmi.
Čo hovoríte na našich žiakov?
Žiaci sú asi približne rovnakí na všetkých školách. Tak aj na tej našej.
Niektorí sú v škole radi, iní menej, niektorí dokážu počúvať, iní musia
dopĺňať výklad učiteľa o svoje „poznatky“ atď. Dalo by sa pokračovať.
Páči sa vám výkonnosť žiakov?
No, niekedy by nebolo na škodu, keby si „vymenili baterky“.
Aké máte záľuby vo svojom voľnom čase?
Hlavne šport – tenis, stolný tenis, florbal, a som veľmi rád, že na našej škole
má šport zelenú. Osobitne ma teší, že sa tu môžem angažovať pri florbale,
tak ako na strednej škole. Zo športov je to ešte aj kalčeto (stolný futbal),
ktorému som sa venoval súťažne.
K ďalším záľubám patria knihy, filmy, divadlo, turistika.
Bývate na činžiaku alebo na dome?
Na činžiaku, no v budúcnosti určite na dome.
Ako budete tráviť vianočné sviatky?
S rodinnou, pretože sú to hlavne rodinné sviatky. A taktiež oddychovo,
športovo a s priateľmi.
Povedzte nám svoje tri dobré a tri zlé vlastnosti.
Dobré musia druhí povedať, no a tie zlé, čo napísať, keď nie sú? :D
Dávate si predsavzatia k novému kalendárnemu roku?

Ani veľmi nie, lebo keď sa mi niečo nepodarí splniť, tak aspoň nemusím
mať žiadne výčitky. Skôr je cieľom , aby nasledujúci rok bol aspoň o niečo
lepší ako uplynulý a aby každý urobil všetko, čo je v jeho silách.
Keby môžete niekomu splniť jedno želanie, komu a čo by ste splnili?
Jedno také by tu bolo. Aby každý človek túžil splniť aspoň jedno želanie
niekomu inému. Myslím, že potom by to v našom svete mohlo aj celkom
dobre fungovať.
Ako sa vidíte o desať rokov?
Určite o 10 rokov starší ... Aký budem, resp. kde budem? To som aj ja
zvedavý, hlavne je byť spokojný sám so sebou a vidieť zmysel vo veciach,
Všetkým kolegom a žiakom prajem pokojné vianočné sviatky a nech je
budúci rok aspoň o kúsok lepší. No a naším deviatakom želám šťastnú voľbu
pri výbere strednej školy a následne úspešné zvládnutie monitoru a
prijímacích skúšok.
BB

úspechy žiakov

Dňa 20. októbra 2015 sa v našej škole uskutočnil šachový turnaj – Majstrovstvá
okresu. Tento turnaj riadil pán Martin Bujna a spolu
s ním rozhodoval pán Smolinský, ktorý tiež pôsobí
na ZŠ Hollého v Topoľčanoch. Na otvorení turnaja
mala prejav aj pani riaditeľka a pani zástupkyňa
druhého stupňa sa tiež prišla pozrieť. Na turnaji sa
zúčastnili všetky topoľčianske základné školy
vrátane dvoch cirkevných. Prišli tiež šachisti
z Bojnej, Nitrianskej Blatnice a z Preselian. Našu ZŠ
Tribečskú ovplyvnil a oslabil výlet ôsmakov a 9. A.
Turnaj sa hral v 8. B a 8. C triede a v ESF na druhom poschodí. Chlapcov súťažilo 42
a dievčat 8. V 8. B hrali dievčatá na štyroch šachovniciach a chlapci na 13. až 21.

šachovnici. V 8. C hrali len chlapci na prvých dvanástich šachovniciach. Hralo sa aj
s šachovými hodinami na 15 minút pre každého hráča. Aj chlapci aj dievčatá hrali 7
kôl. Na prvom mieste sa v kategórii chlapcov umiestnili až dvaja naši žiaci. Na prvom
mieste Verbytskiy Patrik (5. A) so siedmimi bodmi, na druhom Varga Lukáš (8. A).Mali
sme žiaka aj na štvrtom mieste – Filipa Adamkoviča z 8. B. V kategórii dievčat sa na
druhom mieste umiestnila naša piatačka Karolína Mesárošová.

Po úspešnom okresnom kole naši žiaci vyrazili na krajské. Dňa 24. novembra 2015 sa
konali v topoľčianskom kultúrnom dome. Hlavným organizátorom bol Alexander
Riabov a spoluorganizátormi boli Ing. Martin Bujna a mesto Topoľčany. Okrem toho,
že sa konali v Topoľčanoch, bolo prekvapením aj to, že sa hralo na 2x15 a nie 2x20
minút. Boli 4 kategórie: chlapci ZŠ, dievčatá ZŠ, chlapci SŠ a dievčatá SŠ, avšak
stredoškoláci hrali spolu. Aj napriek ťažkej konkurencii (vrátane úradujúceho majstra
Slovenska) sa naši žiaci umiestnili celkom dobre: P. Verbytskiy – 3. miesto, L. Varga –
8. miesto a Karolína Mesárošová – 8. miesto.

LV

súťaž

Základom pentomina je 12 útvarov, ktoré pripomínajú písmená. Každý
útvar je zložený z 5 štvorcov, ktoré majú spoločnú aspoň jednu stranu.
Z týchto útvarov treba zložiť preddefinovaný tvar, alebo skúšať, aké tvary
sa dajú zložiť.

Zlož čo najviac tvarov a pošli ich do redakcie časopisu (na papieri alebo
elektronicky mailom) do 16. marca 2016. Traja najlepší budú odmenení
vecnými cenami.
FN

úvahy o prírode
Priatelia, aké úžasné slovo... Zem. Považujeme sa za najmúdrejší druh na
planéte, avšak správaním voči nej, sme tí najhorší. Čo robíme na tomto
svete? Aká je naša úloha? To možno nikdy nezistíme. Ale zdá sa, že našim
cieľom je pokračovať v ničení... Uvedomujeme si vždy, že nám táto planéta
nepatrí? Zvieratá tu boli dávno pred nami, nie sme nič iné než hostia. Prišli
sme a zabrali ich územie a zničili ich domov. Boli sme netolerantní a ony sa
nikdy sa nesťažovali. Dokonca domestifikované zvieratá nás rešpektujú ako
pánov. Sme jediný druh, ktorý ničí, vyhladzuje, kontaminuje, devastuje
a zabíja len preto, aby sa mal lepšie. Svet je pre nás všetkých, rovnako aj
pre zvieratá a rastliny. My sme tí, ktorí majú moc spraviť všetko, aby sme
zachránili ich životy. Na jednej strane svoju planétu zabíjame a na druhej
strane túžime po láske. Skutočne potrebujeme druhové rozdeľovanie?
Prestaňme mlčať, ignorovať, ničiť a zabíjať, otvorme oči a zistíme, že tiež
umierame – so svojou planétou. Povznesme sa a napravme naše chyby!
Konajme, poďme jej na pomoc... Aký je váš názor?
životný štýl

JV

Hneď v úvode nového školského roka sme sa rozhodli upriamiť pozornosť
na problém obezity u detí, ktorý je vysoko aktuálny aj vzhľadom na akčný
plán ministerstva zdravotníctva a školstva, ktoré chce bojovať s kilami
navyše. S obezitou či nadváhou sa na Slovensku borí 13 až 15 percent detí.
Normálnu váhu má v dospelosti len 22 percent z tých, ktorí mali v detstve
kilá navyše, zatiaľ čo 78 percent si nadbytočné kilá nesie aj do dospelosti.
Výskyt obezity závisí najmä od životného štýlu rodiny, lebo deti sa
predovšetkým učia napodobňovaním.
Pripomíname sa teda s celoškolskou súťažou, ktorá prebieha od septembra
2015, Najefektívnejšia zmena životného štýlu, nakoľko finále sa blíži. Do
záverečného vyhodnotenia váhového úbytku súťažiacich zostáva už len
zopár dní. Váženie bude prebiehať v herni ŠKD v termíne od 14. decembra
2015 do 17. decembra 2015 v čase od 14. 30 do 16. 00 hod. O výsledkoch
a zaujímavostiach zo súťaže vás budeme informovať prostredníctvom
webovej stránky školy a pútavou reportážou v nasledujúcom časopise
3bečan.
pani vychovávateľka MH

zábava na pokračovanie

LV

vlastná tvorba

Škola

Nočná obloha

Hurá je tu škola,

Cez prázdniny v jednu noc,
keď bolo múch moc
pri mesačnom svite,
kde púpava kvitne,
pozerám sa na oblohu,
na ktorej vidieť mliečnu dráhu.

učenie nás volá.
Prvý deň je lahoda,
veľmi dobrá pohoda.
Sadneme si za lavice,
učíme sa z učebnice.
Keď nám zvonček zazvoní,
všetci sme už spokojní.
Cez prestávku hučíme
a vôbec sa neučíme.
Kristína Kalinová
Nina Kyseľová, 4. D

~

Obloha je bez mráčika
tisíce hviezd v diaľke bliká,
Severka je najjasnejšia,
pod ňou hviezda väčšia – menšia.
Občas lietadlo sa na oblohe mihne.
Aj mesiac v plnej kráse ukázať sa
stihne.
Ale príde chvíľa vzácna,
práve letí hviezda jasná.
Najjasnejšia na oblohe,
najrýchlejšia to tam hore.
Dívam sa so zatajeným dychom,
čudo letí príliš rýchlo.
Čo to vidím? Snívam dnes?
Veď to je stanica ISS!
Adam Štefanides, 6. B

z výtvarných návrhov

1. D

3. D

8. B
7. C
MH, NS

3. B

1. Ceruzkou si načrtneme kruh
a vystrihneme podľa obrázka.
2. Kruh vystrihneme do špirály.
3. Na konci zlepíme.
4. Prilepíme drievko.

Potrebujeme: ceruzku, farebné
papiere, nožnice, drievko, lepidlo.
MB

Jakub Vizičkanič (8.D)

JV

Nina Szabová (6. B)

Lukáš Varga (8. A)

LV

Bianka Bartošéková (6. B) BB

Laura Lauková (6. B)

LL

Lukáš Markovič (9. C)

NS

LM

Michaela Horňáčeková (6. B) MH

Filip Novotka (9. C) FN

Liliana Hallová(6. B)

LH

Dominik Bizoň (9. C)

DB

Michaela Bujnová (6. B)

MB

Michael Priecel (9. C)

MP

Anonym (XY)

A

Šťastné a veselé prežitie
vianočných sviatkov
a úspešný nový rok 2016!
redakcia

Námety a otázky nám posielajte
na e-mail: 3becan@gmail.com

Maskota 3bečan na nasledujúce obdobie
vytvoril Tomáš Zdychavský

