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VTIPY
- Ako sa voláš?
- Tak ako ocko.
- A ako sa volá tvoj ocko?
- Tak ako ja.
- A ako sa voláte obidvaja?
- Rovnako.

Príde starček na stanicu k
pokladni a hovorí pokladníčke:
- Prosím si jeden lístok.
- A kde ho chcete?
On natiahne ruku a povie:
- Sem do ruky.

Cestovateľ
Bol raz jeden cestovateľ,
odvážny bol ako ďateľ.
Išiel on raz do Afriky,
stretol tam on plameniaky.
Dostal on od náčelníka
malého šimpanzíka.
Nina Kuklová a Sofia Urminská, 4. D

Klára Vargová z 3. A triedy obsadila tretie miesto v celoslovenskej
súťaži „Voda pre život – život pre vodu“ v kategórii 1. až 4. ročník.

Bola jedna kvapka,
volala sa Katka.
A tá kvapka malá,
bola stále sama.

Prešla hory, doliny,
zašla až do dediny.
A v tej krásnej dedinke
našla srnča malinké.

Túžila po kamarátke?
Ale mala nohy krátke.
Boleli ju-ojojój,
kamarát by dobrý bol,
niekam by ju odniesol.

Kamaráti boli hneď,
závidel im celý svet!
V lete na nich slnko hrialo,
tu sa niečo vyparilo!?

Hľadá srnček Katku,
mal ju rád ako vlastnú matku!
Nenašiel ju, smutný bol...

Kvapka zletela do srnčekových úst,
zhltol ju hneď, na pár súst.
Žili život spolu krásny
a zostali navždy šťastní!

Začalo pršať,
tak sa schoval,
Potom vyšiel von a volal:
„Poď, kvapôčka, ku mne – nech mi
krv nestuhne!
Smädný som – nepil som!“

LV

Viete, že...?
1. Bežný záhradný červ ma 5 párov sŕdc.
2. Ľudské oko rozozná 10 000 000 rôznych farieb
3. Vaše vlasy za celý váš život rastu dosiahnu dĺžku 750 km.
4. Krokodíl nevie chodiť dozadu.
5. Papaphobia je strach z pápežov.
6. Armáda Monaka má menej členov ako národný orchester.
7. Najdlhšie žonglovanie s loptou trvalo 19 hodín a 30 minút.
8. Najstarší žiak základnej školy mal 84 rokov.
9. Na každom kontinente je mesto, ktoré sa volá Rím.
10. Ráno je človek približne o 1 cm vyšší než večer v dôsledku
znižovania medzistavcových platničiek váhou tela v priebehu dňa.

Interview s pani vychovávateľkou
Máriou Halmovou
1. Ako trávite Veľkú noc?
Obvykle schovávam po záhrade
vajíčka a vytváram básničkovú
mapu na hľadanie, plus v prípade
priaznivého počasia vyrážam do
prírody...
2. Na akej škole ste sa učili?
ZŠ Gogoľova Topoľčany, Hotelová
akadémia Piešťany a UKF Nitra.
3. Akou ste boli žiačkou a ako
vás vnímali učitelia?
Bola som nudiaca sa jednotkárka.
A ako ma vnímali? Na to by
museli odpovedať moji učitelia.
4. Akú triedu učíte?
Aktuálne 3. C a 4. C.
5. Čo tam radi robíte?
Ako kedy... činnosti sa menia, záleží to od mnohých faktorov: niekedy
sa chystá akcia, takže nacvičujeme alebo je dobré počasie, tak sme
viac vonku... Spýtala som sa aj detí a jednoznačne najobľúbenejšími
činnosťami sú vybíjaná a futbal.
6. Ste spokojná s vašou triedou?
Áno, som, mám ich naozaj rada a namýšľam si, že aj oni mňa...
7. Napíšte niekoľko dôvodov prečo sa stať vychovávateľkou.
Môžete sa hrať, smiať, tvoriť, športovať, tancovať, jašiť, objímať...
Teda robiť všetko to, čo človeku vnáša do života poéziu a som za to
vďačná...

8. Čo vás na tomto povolaní baví?
To, čo som uviedla v predchádzajúcej otázke. Má to, samozrejme, aj
protiváhu, ale na tú sa nepýtate, čo je super. Vždy je lepšie zamerať
sa na pozitíva ako na negatíva.
9. Vieme, že robíte asistenciu, je toto povolanie ťažké?
Pre mňa nie, ale chtiac-nechtiac porovnávam s prácou vychovávateľky. A v tomto porovnaní je to jednoznačne ľahké.
10. Ako sa vidíte o 10 rokov?
Hmm... No, pozerám do tej sklenenej gule aááá... mladšia, krajšia
a zdravšia nie som, ale som múdrejšia, skúsenejšia a vyrovnanejšia.
11. Je náročne vytvoriť pre deti vhodný program?
Vytvoriť nie, ale zrealizovať áno. Konkurovať pasívnej zábave (PC, TV,
mobily) je samé osebe mimoriadne náročné, ďalej zohľadniť rozdielne
príchody a odchody z ŠKD a krúžkov, rozličné záujmy detí
a požiadavky rodičov, brať tiež do úvahy heterogenitu skupiny
(rozdielny vek) uff, radšej nepokračujem a vrátim sa k otázke číslo
sedem...
MH

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kováč menom Pavol. Mal ženu Evu
a deti Samuela a Kamilu. Jedno ráno kováč kul podkovu jeho koníkovi
Rudkovi. O niekoľko minút prišiel kráľov sprievod.
Kráľ im oznámil, že pôjdu s nimi do
zámku, inak im dajú zbúrať celý
dom aj so záhradou a dobytkom.
„Súhlasíte?“ „Súhlasíme, pán kráľ,
aj deti, aj my rodičia súhlasíme.“
Kamila si
obľúbila princeznú,
Samuel si obľúbil kapitána vojska.
Pavol a Eva si obľúbili kráľa

a kráľovnú. Po mesiaci odišli späť domov.
„Prežili sme si ten najlepší mesiac na celom svete!“ pochvaľovali si
Kamila a Samuel. Keď dorazili domov, uvideli na lúke ležať pastiera.
Podišli k nemu bližšie a zistili, že je bezmocný. Kováč Pavol a Eva
zdvihli bezmocného pastiera a odniesli ho do ich domu.
Pastier sa prebral o niekoľko hodín a čudoval sa, kto to okolo neho
stojí. Eva mu navarila fazuľovej polievky a zemiakovej kaše. Pastier sa
najedol, poďakoval za pomoc a išiel na lúku pásť ovce. Keď sa všetci
najedli, Kamila sa hrala so svojou bábikou a Samuel so svojím
vláčikom. Dospelí sa rozprávali o tom, čo sa mohlo stať pastierovi.
„Mohli ho zvaliť divé prasce,“ povedal kováč Pavol. „Ja si myslím, že
ho zbili Turci,“ povedala Eva. „Čo sa mu mohlo stať?“ pýtal sa sám
seba kováč Pavol. Eva išla pozrieť ako sa hrajú deti, ktorým sa práve
zachcelo ísť von. Samuel a Kamila si všimli pastiera ako pasie ovce.
Utekali to povedať rodičom. „Mami, tati, tam je ten pastier, ktorého
sme zachránili.“ „Áno, je tam“ povedala Eva. A pozdravili ho. „Kde ste
sa vybrali?“ opýtal sa pastier. „Sme na prechádzke,“ odpovedal
Pavol. A išli ďalej. Po ceste videli srnky, bažanty, kozičky aj poľné
zajace. Ale všetky zvieratká pred nimi utiekli. Po prechádzke bolo
treba zo záhrady vykopať zeleninu a na dvore napojiť kravy a koníčka
Rudka. A na krave visel zvonec a rozprávke o všetkom možnom je
koniec.
Timea Gáfelová, 3. B

Tentokrát si vyrobíme vajíčka, v ktorých bude zasadená rastlinka.
Táto dekorácia vám môže skrášliť stôl, okno či poličku.
Čo budete potrebovať:
1. Vajíčko
2. Malú rastlinku
3. Špendlík

Postup: Zoberte si vajíčko a vyfúknite bielok a žĺtok. Špendlíkom si
opatrne urobíme vo vajíčku dieru. Ak chcete, môžete si aj vajíčko
namaľovať temperami alebo akrilovými farbami ,môžete si ho aj
ozdobiť.
V ďalšom kroku si zoberiete ľubovoľnú rastlinku a opatrne to zasadíme do vajíčka a máte HOTOVO. 

MB

Súťaž
Spoznaj tri základné obyčaje spájané s Veľkou nocou zobrazené na
obrázkoch súťažného lístka, pomenuj historickú vedu, ktorá sa
zaoberá zvyklosťami a obyčajmi a buď zaradený do žrebovania
o vecné ceny. Stačí správne vyplniť súťažný lístok a najneskôr do
6. mája 2016 ho odovzdať p. uč. Kováčikovi. Výhercov zverejníme
v nasledujúcom čísle 3bečana.

Súťažný lístok
Meno a priezvisko: _____________________ Trieda: _______

o____________e

š____________e

Aká historická veda skúma okrem iného i zvyklosti a obyčaje?
Odpoveď: e___________a

LV

9. februára sa v našej škole uskutočnil
karneval detí zo ŠKD. Zúčastnilo sa ho veľa
detí a my sme im položili dve otázky: 1.
Ako sa ti páči tohtoročný karneval? 2.
Akú masku si si vybral? Prečo?
Dominika Grežiová, 1. B
1. Tohtoročný karneval sa mi veľmi páči. Najviac sa
mi páči to, že všetci máme masky.
2. Ja som víla. Víly sa mi veľmi páčia.
Mário Bartošek, 1. B
1. Tento karneval sa mi páči kvôli maskám.
2. Vybral som si vláčik Tomáš. Vláčiky sa mi
páčia.
Riško Piterka, 1. C
1. Páči sa mi tento karneval. Veľmi sa mi páči
občerstvenie a súťaže.
2. Som Steve z Minecraftu. Veľmi rád hrám Minecraft.

Zara Farínová, 1. C
1. Páči sa mi, že všetci majú masky.
2. Som pirátka z Karibiku. Mám rada pirátov.

BB, LH

Majstrovstvá našej školy
v šachu
Dňa 12. februára 2016 sa opäť raz udiali
majstrovstvá základnej školy 3bečskej v šachu.
Keďže to bol otvorený turnaj, na našu školu
prišli súťažiť prišli aj hráči z iných škôl a z iných
miest či obcí. Síce si nemohli zahrať o titul
majstra našej školy, ale mohli hrať Grand Prix
(GPX) turnaj mládeže na Slovensku. Všetkých
prítomných privítala a turnaj otvorila Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka
školy. Začal sa trochu netradične – odovzdávaním medailí najúspešnejším
hráčom Topoľčian v turnajoch GPX. Hlavným rozhodcom bol Ing. Martin Bujna a
hralo sa na 2x15 minút pre dvoch hráčov, čo znamená, že každý hráč
samostatne mal na partiu 15 minút. Priemerný rating turnaja bol 1027. Ceny
odovzdávala pani zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Miriam Hajrová a celkové
poradie bolo nasledovné: Majstrovstvá ZŠ 3bečskej: mladší žiaci(1. stupeň)- 1.
Martin Belaň, 2. Jakub Nikodem, 3. Samuel Seleš. Staršie žiačky(2. stupeň)- 1.
Karolína Mesárošová, ďalšie miesta v tejto kategórii neboli z dôvodu
nedostatku hráčok. Starší žiaci(2. stupeň)- 1. Patrik Verbytskiy, 2. Lukáš Varga,
3. Martin Žiak. Na najvyšších priečkach sa umiestnili títo žiaci: 1. Sára Bujnová,
2. Martin Belaň a 3. Lukáš Varga.
LV

Postava ožíva: Ivy Vegová
(Charakteristika)
Ivy Vegová ožíva z knižky, ktorú som si sama vybrala na Vianoce.
Moja obľúbená knižka sa nazýva Moja sestra upírka. Je o upírke

a upíri ma momentálne zaujímajú. Sú to zvláštne vymyslené literárne
postavy, ktoré by som chcela spoznať bližšie.
Je to gotička, takže chodí v čiernom
oblečení. Šaty sú dlhé až po kolená,
čižmy vysoké a ťažké. Doplnky má
napríklad reťaze, čo sa mi moc nepáči,
ale jej sa to hodí. Mne sa páči čierna
farba, takže jej vzhľad
je úžasný.
Neviem aký ma hlas, ale pri čítaní si ho
predstavujem. Vystupuje ako adoptované dvojča, ktoré zistilo až po
13-tich rokoch, že má dvojča. Serena „Hviezda“ Starová chcela
odhaliť tajomstvo, prečo sú žiaci na Franklin Grove tak posadnutí
upírmi. Keď ju jeden žiak, ktorého zvolila Serena, sledoval, Ivy
povedala svojej sestre dvojčaťu, aby sa za ňu prezliekla, aby mohli
zistiť niečo o svojich biologických rodičoch. Nikdy som sa s touto
knižkou nerozlúčila, lebo tie knižky čítam stále dookola.
BB

Žili tu skôr
ako ja
Žili tu skôr ako ja... Kto? Už viem!
No predsa dinosaury. Žili tu pred
viac ako 65 000 000 rokov. Išlo
väčšinou
o suchozemské
stavovce.
Názov
Dinosaury
navrhol v roku 1842 anglický Sir
Richard Owen, použitím gréckych
slov deinos (hrozný) a saurus

(jašter). Takže, raz bol jeden dinosaurus, volal sa Rexi. Nebol ako
ostatný. Nemohol sa pozerať ako niekto z jeho smečky len tak skolil
triceratopsa alebo stegosaura (dvaja veľký bylinožravci). Jednoducho
bol vegetarián. Jeho mama a oco sa ho pokúšali prehovoriť, ale Rexi
bol presvedčený. Priznal si, že si musel zvyknúť ale išlo to. Keď sa
chcel skamarátiť s bylinožravcami, buď utiekli, alebo ho zbili. Musel si
zvyknúť, že medzi mäsožravcami a bylinožravcami kamarátstvo
nebude. V dospelosti ho všetci považovali považovali za blázna, že sa
živý rastlinami a nie mäsom. Ale ani netušil, že v nasledujúcom roku
sa jeho život zmení. Totižto vtedy mal teoreticky spadnúť meteorit
veľkých rozmerov. V ten deň, kedy sa to malo stať, objavil podmorskú
jaskyňu. Keď sa na oblohe začali objavovať prvé známky blížiaceho sa
nebezpečenstva, chcel sa rýchlo skryť do svojej podmorskej jaskyne,
ale spomenul si na ostatné dinosaury. Chcel ich varovať ale oni od
neho stále utekali. Keď už bolo vidieť meteorit, rýchlo a išiel skryť do
svojho úkrytu. Po asi piatich hodinách vyšiel von a uvidel hroznú vec.
Svet ako ho poznal doteraz bol zničený. Všade popadané a zhorené
stromy, voda z mora bola spolovice vyschnutá a nebo bolo zahalené
mračnom prachu. Bol pravdepodobne posledný živý dinosaurus na
Zemi. Ale dlho to netrvalo a aj on umrel od hladu.
Adam Štefanides, 6. B

Staroveký
Rím
Od dávnych čias stál Rím,
no nepoznám naň rým.
Ako chlapec snívam o tom,

že tam pôjdem autostopom.

Cisár Cézar rozkaz dal

Taký výlet nie je lacný,

a légie z boja bral.

ale zato veľmi vzácny.

Smutný osud on však mal,

V diaľke modré more vidí

v senáte sa zabiť dal.

a už chutnú pizzu cítim.

Rím je mesto veľké, krásne,

Turista som z veľkej diaľky,

básnici tam píšu básne.

túžim vidieť vykopávky.

Po uličkách túlam sa tu,

Koloseum pýcha Ríma,

večer už je čas návratu.

staré časy pripomína.

Adam Mikuláš, 6. B

S l ov e n s k o
Aká je krásna naša zemina,
nad ňou letí biela holubica.
Krásne sú naše Tatry,
letia z nej tie mladé orly.
Zo zeme sa ozýva mohutný
hlas našich predkov, ktorý žili
večne v nás.
Žijú, žijú v našich srdciach
a v našich mohutných žilách.

Budeme potrebovať:
1.
2.
3.
4.
5.

Tortové želé
Vodu
Potravinárske farbivo
Trblietky
Formičky

Pekné, pekné sú tie naše hory
ako naše staré duby,
ktoré stáli večne pri nás,
bojovali za nás.
Už sa prebúdza,
tá naša rodná slovenčina.
Ako tí mladí junáci
z rodnej Bratislavy.
JV

Postup: Ako prvé si dáme variť 200ml vody. Keď už bude uvarená,
prelejeme ju do misky a dáme tam tortové želé. Ďalej si tam dajte
trošku potravinárskeho farbiva a trblietky. Pomiešame. Nalejeme do
formičiek a dáme na 3-5 min. do chladničky. Keď to bude stuhnuté,
vyberieme to z formičiek. A je to! ALE POZOR, NEJESŤ!!!
MB

Pripravujeme
V rámci novinárskeho krúžku 3bečan sa
naše novinárky rozhodli okúsiť i iný druh
mediálnej tvorby. Bianka B. spolu s Lilianou H. si napísali scenár na prvé
školského správy. Bola to veľká zábava
vžiť sa do roly moderátoriek. Všetci žiaci,
ktorí na krúžok chodia, boli na tejto aktivite zúčastnení. Buď tým, že
počúvali a radili alebo česali a rozosmievali svoje spolužiačky. Po
zábavnom natáčaní sme si nezostrihané
výsledné video pozreli. Po prezretí sme
usúdili, že práca moderátorky a vôbec
práce, ktoré s natáčaním súvisia, sú
náročné. Naše video nie je ešte v takej
podobe, aby sme ho mohli publikovať na
webovej stránke školy, ale naďalej
budeme na ňom pracovať a v dohľadnej dobe sa môžete tešiť na prvé
3bečské správy.
BB, LH

Zo školskej galérie: Lyžiarsky kurz...

tajnička
Predmety a zvieratá priraď správne do tajničky a dozvieš sa, kde
naša redaktorka Bianka B. trávi Veľkú noc...

MB

Veľká noc u nás a našich susedov
Slovensko: „Veselá Veľká noc!“
Prípravy na Veľkú noc na Slovensku začínajú obyčajne súbežne s
jarným upratovaním a skrášľovaním domácností rozkvitnutými
vetvičkami stromov či
bahniatok s farebnými
stuhami. Iba raz za rok a to
práve na Veľkú noc sa
pečie okrúhly bochníček
„paška“. Vo Veľkonočný
pondelok
sa
otvára
priestor pre veľkonočné
radovánky, pre korbáčiky
spojené s koledami. Ďalším
slovenským obyčajom je polievať dievčatá vodou, alebo ich hádzať do
potokov či rybníkov. Sleduje sa tým jediný cieľ: odovzdať životodarnú
fyzickú a duševnú silu vody milovanej osobe – dievčaťu. Obdobné
polievačky vodou praktikujú i dievčatá vo veľkonočný utorok. V tento
deň môžu vyšibať dievčatá chlapcov. Preto sa tomuto dni hovorí
Odplatné alebo Odvetný utorok.
Česko: „Veselé Velikonoce“
Tak takto by ťa privítali u našich českých susedov počas veľkonočných
sviatkov. Muži chodia na Veľkonočný pondelok šibať ženy a dievčatá.
Korbáčiky sú spletené z ôsmych, dvanástich alebo dvadsiatich štyroch
prútikoch, približne od pol do dvoch metrov dlhé, ozdobené
vypletenou rúčkou a farebnými stuhami. Pri šibaní korbáčom nejde o
to, spôsobiť dievčatám bolesť, ale skôr vzbudiť záujem. Vyšibané ženy
a dievčatá obdarovali mládencov vyšibanými vajíčkami ako symbol
vďaky a odpustenia. Symbolom „šibania“ bolo zachovanie zdravia a
plodnosti. Ženy zase mohli na odplatu popolievať chlapcov vedrami
studenej vody.
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A
Platí od 18. 4. – 1 6. 5. 2016

ŽOLÍK

Pokojné veľkonočné
sviatky
Redakcia

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

Maskota 3bečan vy tvoril
Tom áš Zdy ch avský

