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Ahojte!

Na záver školského roka sme si pre vás pripravili posledné

číslo nášho časopisu. Vysvedčenie a aj prázdniny sú už veľmi

blízko. Tešíte sa? My v redakčnej rade sa už nevieme dočkať.

V tomto čísle sa dozviete o najzaujímavejších udalostiach,

akými naša škola žila v druhom polroku. Máme tu pre vás

informácie o projekte, do ktorého sa zapojila naša škola,

nechýbajú slová rozlúčky od našich deviatakov, pripravili sme

aj článok o letnom grilovaní a ako bonus pre vás aj recept na

domáci hamburger. Novou rubrikou Zo školských zošitov vám

chceme priniesť zaujímavé ukážky zo slohových prác, len

listujte ďalej. Nájdete tu aj zábavné stránky pre malých i

veľkých, anketu, vlastnú tvorbu a veľa iných zaujímavostí.

Len listujte ďalej!

Prajeme príjemné čítanie.

RR
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Život v Základnej škole, Komenského ul. Medzilaborce je opäť v plnom prúde

Päť mesiacov dištančného vzdelávania znamenalo pre našich žiakov

i učiteľov nútenú izoláciu vo svojich domovoch, absenciu osobných kontaktov a

priveľa času stráveného pri počítačoch. Bolo to ťaživé obdobie pre všetkých.

Museli sme oželieť veľa skvelých školských podujatí, ktoré sa vždy tešili veľkej

popularite a obľube. S nostalgiou si pripomeňme aspoň niektoré z nich:

karneval, noc v knižnici, Deň otvorených dverí, návšteva divadelného

predstavenia, Envirocamp – stanovanie pod hviezdnou oblohou, koncoročné

výlety, exkurzie a iné.

Našťastie sa situácia zmenila a naša škola ožila prítomnosťou detí. Zaplnili

sa prázdne triedy, znova zvoní školský zvonček, cítiť radosť z návratu do

„takmer normálneho“ života. Ani nám sa nevyhli prípady covid-pozitívnych

žiakov, nebolo ich však veľa. Testovanie a prísne dodržiavanie hygienických

opatrení sú naďalej našou realitou. Spoločne zvládame nielen kvalitné

prezenčné vzdelávanie, ale ako bonus prinášame žiakom niečo navyše - chceme

im poskytnúť:

- pocit komfortu v priestoroch školy (modernizujeme učebne, zriadili sme

herňu pre ŠKD, dominantou vestibulu sa stalo jazierko pre korytnačky

a akvárium s rybkami)

- podporujeme tvorivosť detí a ich radosť zo sebaprezentácie – (pripravili

sme spoločný on-line kultúrny program na Deň matiek, ktorý sa stretol

s veľkým úspechom verejnosti. Môžete si ho pozrieť na našej FB

stránke).

- možnosť aktívneho trávenia voľného času v školskom fitness (stolný tenis

a cvičebné náradie)

- keďže naše deti milujú pobyt vonku, skrášlili sme školský dvor rôznymi

atrakciami (altánok, domček, preliezky, hojdačky)

- aj zadné nádvorie školy sa premenilo na priestor, kde sa môžu najmenší

dosýta vyšantiť...

Čo dodať na záver?  Platí staré známe pravidlo: Kde je vôľa, tam je 

cesta. Za všetkým treba hľadať tvorivý potenciál pedagogických 

zamestnancov. Je to skvelý pocit, keď vás vaša práca baví. 

RR
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Pre krížovkárov



Cestičky

Občas je to niečo ako kľukaté cestičky v kôre dreva.                                           

Ten život, po ktorom ladne a nevyspytateľne prechádzaš.

Ten život bohatý na krásu, ktorú vidíš, na vôňu, ktorú cítiš,

na zvuky, ktoré ti našepkávajú, kadiaľ sa dať.

Či stáť a naslúchať tomu pôvabu, alebo ísť a hľadať tie miesta,

na ktorých je ti skutočne dobre.

Na miesta, kde nájdeš presne to, čo hľadáš.

To, čo hľadáš aspoň na malú chvíľu.

Na okamih.

Ten pokoj, ktorý potrebuješ a nájdeš v ňom šťastie.

Martina Dimunová, 7.A
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Vlastná tvorba

Nina Zalevská, 8.A Soňa Fečková, 6.A
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Humor

Inzerát: Predám tínedžera! S kompletnou výbavou
vrátane prevracajúcich očí, ťažkých povzdychov,
hlúpych komentárov. Dokáže pozerať televízor,
surfovať po internete a na mobile píše rýchlosťou
500 úderov za minútu.
Cena: za odvoz. Značka: Čím skôr, tým lepšie.

Mamička sa pýta syna: “Janko, čo si dnes robil v škole?“
Janko: „ Načo o tom hovoriť, večer sa dozviete v krimi-
novinách.“

Malý Gejza sa vrátil zo školy a otec sa ho pýta: „Čo ste robili
na vyučovaní?“
„Ale, všetko je obrátené,“ odpovedá chlapec. „My robíme
úlohy a učitelia za to berú plat!“
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Všetko sa to začalo v januári pred štrnástimi rokmi, keď som na svet prišiel ja.
Všetci z mojej rodiny boli šťastní, že sa narodil zdravý chlapec. Najšťastnejšia
bola moja mama. Ako bábätko som bol pokojný a hravý. Väčšinou som sa hral
sám, lebo som nemal žiadnych súrodencov a v tej dobe ani kamarátov.
Zbožňoval som pozeranie rozprávok, vždy som musel vidieť aspoň jednu za
deň. Veľmi ma to bavilo. Keď som mal tri roky, nastúpil som do škôlky. Nerád
som tam chodil a vždy som plakal. Potom som si zvykol a našiel si tam dobrých
kamarátov, s ktorými som doteraz. Rástol som ako z vody a ani som sa
nenazdal a už som bol v základnej škole. Bolo to so mnou ťažké. Začal som byť
neposlušný, nikto si v tej dobe nevedel dať so mnou rady. Moja mama bola
každý druhý deň kvôli mne v škole, lebo som vždy niečo vyviedol. Ale potom
to prestalo samo, lebo som bol starší a rozumnejší. Teraz som už ôsmak a
všetko to ide ako po masle. A budúcnosť? V poslednom čase o nej veľmi
rozmýšľam. Chcel by som mať svoj podnik, v ktorom by
Som si bol šéfom ja sám. A ešte by som chcel cestovať
po svete a ochutnávať rôzne cudzie jedlá. Ako sa hovorí,
všetko je zatiaľ vo hviezdach.

Fabián Čop, 8.A

Projekt Modernejšia škola

Len sa dobre pozrite na tieto fotografie! Spoznávate, o aké priestory
našej školy ide? Hovoríte si, že to nie je u nás... No zatiaľ ešte nie, ale
pracujeme na tom, aby sa naša veľká chodba na druhom poschodí
premenila na takúto prekrásnu a modernú chill-zónu, kde by žiaci mohli
relaxovať a utužovať svoje kamarátske vzťahy. Tieto priestory by slúžili
aj na besedy, kreatívne dielne, prednášky a rôzne iné zaujímavé aktivity.
Naša škola vypracovala projekt zameraný na modernizáciu priestorov
školy a teraz sa čaká, či komisia na Ministerstve školstva, vedy a
výskumu SR schváli finančné prostriedky, aby sa tento náš sen – pre vás,
milí žiaci – stal skutočnosťou.
A ešte prezradíme to, čo nás mimoriadne teší. Túto vizualizáciu navrhla
naša bývalá žiačka Monika Rusinková - interiérová dizajnérka a
výtvarníčka. Je úžasné, že má stále pekný vzťah k svojej bývalej škole.
Veľmi pekne ďakujeme, Monika, keď budú priestory hotové, radi Vás v
nich privítame.
Dodatok: Aj v prípade, že by nám ministerstvo dotáciu neschválilo
(žiadostí je enormné množstvo), budeme postupne priestory chodby
meniť z vlastných zdrojov školy.

Simona Macková, 6.A Jessica Senajová, 6.A



Zo školských zošitov

Máme tu novú rubriku, v ktorej budeme uverejňovať zaujímavé a
pozoruhodné úryvky zo slohových prác žiakov. Teraz to budú beletrizované
životopisy, ktoré mali o sebe napísať ôsmaci. Vyberáme tri ukážky.
Uverejňujeme ich so súhlasom autorov.

Na svet som prišiel tesne pred Štedrým dňom 23.12.2005 o 22:30 hod. Bola
treskúca zima a mama mi vždy hovorí, že keby som ešte trocha vydržal v
brušku, tak by som bol vianočný darček a volal by som sa Adam. No čo už...
Bol som netrpezlivý. Pomaly som rástol. Začať rozprávať sa mi veľmi nechcelo,
a tak mi rodičia kúpili psíka Lindu. Mám ju doteraz. Aby som sa rozrozprával a
rozhýbal, dali ma do škôlky. Pomohlo to. Rodičia sa tešili, že rozprávam a
začínam byť ako ostatné deti. A potom raj v škôlke skončil a prišla škola.
Pomaly som sa do toho dostával, hoci to niekedy išlo ťažšie. Ale škola je aj o
zábave a výletoch. Som ôsmak a treba premýšľať, kam ďalej. Chcel by som byť
masér. A možno aj kuchár. Rád pomáham ľuďom.
Snažím sa robiť dobré veci. Mama mi stále hovorí,
že musím byť dobrý a slušný človek a všetko ostatné
príde. Tak som zvedavý, ako sa vyvinie môj život.

Viliam Seman, 8.A

4. júla 2007 bol slnečný deň. Vtedy sa narodil veľmi inteligentný chlapec. Bol
som to ja. Meno mi dal môj starý otec – Van Lon Sian. Mám veľkú rodinu –
mamu, otca, dvoch bratov, dedka a dve babičky. Nepamätám sa dobre, aký
som bol ako bábätko, ale podľa mojich rodičov som bol veľmi tichý a neustále
som spal. Teraz mám 13 rokov a navštívil som rôzne krajiny – Čínu, Nemecko,
Francúzsko, Rakúsko, Ukrajinu, Rusko, Srbsko a Slovensko. Za tých 13 rokov
som pochopil veľa vecí a začal som si vážiť skutočné priateľstvo. A ešte som si
uvedomil, aké je ťažké žiť v súčasnom svete, lebo sa
všetko okolo nás zhoršuje. Dospelosť príde čoskoro.
Chcem pracovať len sám na seba, aby som nebol na
nikom závislý. Svoj život a kariéru si chcem budovať sám.

Van Lon Sian, 8.A
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Všetko má svoj začiatok i koniec. Ale to, čo vyzerá ako
koniec, môže byť iba začiatok. Dnes sa nám, ktorí sme
úspešne došli do cieľa nášho deväťročného snaženia, zdá, že
sa všetko končí. Pre vás je tento deň len jedným z mnohých.
Veď čo, po prázdninách sa tu zase všetci stretneme. Ale my,
deviataci, tu už medzi vami stáť nebudeme. Pre nás sa začne
nielen nový školský rok, ale aj nový život na strednej škole.
Vieme, že teraz končíme, ale začínali sme TU. Základná škola
nám dala základy vzdelania – naučili sme sa čítať, písať,
počítať, neskôr aj tie náročnejšie veci. Dnes nám už
matematika, fyzika, chémia, cudzie jazyky nerobia až taký
problém. V tejto škole sme sa naučili aj to, čo nenájdete v
učebniciach, čo sa na hodinách nevysvetľuje. Pochopili sme
medziľudské vzťahy, vzťahy medzi spolužiakmi, medzi
žiakom a učiteľom.
Práve Vám, milí učitelia, ďakujeme za to, že ste nás viedli
cestičkou vzdelania. Venovali ste sa nám s láskou a pomáhali
ste nám prehrýzť sa učivom základnej školy. Naša vďaka
patrí každému z vás. Veríme, že na nás budete spomínať len
v dobrom, aj napriek tomu, že sme neboli vždy takí, ako ste si
predstavovali a ako by sa patrilo.
Špeciálne slová vďaky adresujeme našim triednym učiteľom
Mgr. Márii Poradovej a Mgr. Alexandrovi Loziakovi. Zo srdca
ďakujeme za obetavosť, pevné nervy a lásku, ktorú sme
cítili každý jeden deň.
V neposlednom rade patrí naša vďaka i vám, milí spolužiaci.
Veď koľkokrát sme pobehovali po triedach a zháňali sme
výkres, pravítko alebo kalkulačku. Mnohí máme medzi vami
kamarátov či súrodencov. Tak nás nesklamte a snažte sa
pokračovať v našich šľapajach. Či už v športe alebo v učení.
Veríme, že budete úspešní vo všetkom, do čoho sa pustíte.
Našich deväť rokov v tejto škole uplynulo. Náš čas vypršal.
Preto sa s vami lúčime a želáme veľa šťastia. Ešte raz
všetkým ďakujeme a dovidenia!
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Rozlúčka deviatakov



Čo rád robíš počas leta?

Alex Ragan 1.A- Mám veľmi rád futbal, takže ho budem hrať a viac už asi nič.

Ideš niekam na dovolenku s rodinou?

Veronika Zavacká 1.A- Určite sa pôjdeme niekde kúpať.

Povedz nám prvé 3 veci, ktoré ťa napadnú, keď sa povie ,,leto“.

Dávid Žuk 2.B- Telo, voda a bazén. 

Chystáš sa v lete na nejaký tábor?

Nela Suchá 3.B- Na Zlatú Idku a teším sa, pretože tam budú všelijaké aktivity.

Čo máš na lete najradšej?

Sofia Kuzmová 4.A- Najradšej na lete mám dovolenky, kúpaliská a kone.

Vedela by si nám poradiť nejakú dobrú knihu na letné prázdniny?

Ema Kuliková 5.A- Odporúčam určite „Najhoršie deti na svete“. Je to veľmi dobrá kniha.

Čo plánuješ robiť cez leto?

Marek Mochnáč 6.B- No chcel by som s mojím dedkom postaviť malý domček v lese, aby

sme tam mohli chodiť na opekačku. Našli sme si krásne miesto, tak to chceme využiť aj pre 

ďalšiu generáciu. 

Aká vec ti v lete najviac vadí? 

Dávid Babej 7.B- Tak, v lete mi asi najviac vadia veľké horúčavy, lebo keď je

vonku viac ako 30°C, tak sa človek ani necíti veľmi dobre.

Povedz nám tvoj obľúbený letný song.

Fabián Čop 8.A- FIZISTYLE- Planeta Zombie :D

Končíš už  9. ročník, ktorý učiteľ alebo učiteľka ti bude najviac chýbať ?

Jakub Majerník  9.A- Pani učiteľka Poradová, pretože ma učí matematiku a je moja triedna.

A ktorý učiteľ/učiteľka bude chýbať tebe a prečo?

Alex Kováč 9.B- Mne bude najviac chýbať pán učiteľ Loziak, lebo mi je už viac ako 4 roky 

triedny učiteľ. 

Aký seriál alebo film ťa vždy najviac naladí na leto?

Fúha, nepozerám väčšinou seriály, ale film, čo ma vždy najviac naladí na leto je Pobrežná 

hliadka (Baywatch).

ANKETA
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Aktuality

Mesiac jún je v našej škole tradične nabitý školskými akciami,
na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Tak poďme pekne po poriadku:

1.jún   Medzinárodný deň detí

15. – 16. jún  Envirocamp – už po siedmykrát

Oslávili sme ho veselo. Zábava a atmosféra boli na jednotku. Prvý
stupeň sa vybláznil v telocvični, kde boli pripravené súťažné aktivity.
Nechýbalo zmrzlinové občerstvenie. Pre druhý stupeň bola
pripravená zábavno-súťažná show Milujem Slovensko, v ktorej si
zmerali sily družstvá žiakov a učiteľov.

Komeňak má talent

Úspešná školská akcia pokračuje
stanovačkou v Čertižnom. Prípravy
vrcholia, predpoveď počasia je
optimistická, bude to opäť jedna
nezabudnuteľná udalosť.



Leto je nielen časom oddychu a pohody, ale tiež posedení s priateľmi, ku ktorým už neodmysliteľne patrí aj grilovanie. Je to obľúbená letná aktivita, pri ktorej
si nielen pochutíte na pripravených lahôdkach, ale popritom si nájdete čas na kamarátov a príbuzných a oddýchnete pri rozhovoroch. V dnešnej dobe už máte
na výber rôzne spôsoby grilovania – niekto uprednostňuje klasiku nad otvoreným ohňom, iní si zase nevedia vynachváliť moderné elektrické alebo plynové
grily. Ktorý spôsob grilovania si vyberiete, je na vás, my vám prinášame niekoľko rád, ako z vašej grilovačky spraviť nezabudnuteľný zážitok.

Grilované dobroty
Grilovať sa dá takmer čokoľvek – všetky druhy mäsa, rýb a dokonca aj zelenina, napríklad cuketa, paradajky, cibuľa, paprika,
baklažán, zemiaky alebo cesnak. Bravčové a hovädzie mäso sa najlepšie griluje nakrájané na plátky a naložené v marináde.
Kuracie mäso je lepšie grilovať vykostené, no ak milujete krídelká alebo stehienka, musíte ich piecť trochu dlhšie, až polhodinu.
Či už je mäso upečené zistíte podľa zlatohnedej farby a chrumkavej kôrky. Nemali by ste ale nechať mäso spiecť dočierna – grilujte
ho radšej pomaly. Veľké kusy mäsa alebo celé kurence či ryby grilujte radšej pomaly a zabalené v alobale.

Zeleninu pred grilovaním pokrájajte na kúsky a potrite olivovým olejom s aromatickými bylinkami, získate tak výbornú prílohu k opečenému mäsu, ktorá je 
zároveň skvelou alternatívou pre vegetariánov.

Domáci hamburger

Jedno z najtypickejších a najznámejších jedál pripravovaných na grile je práve hamburger. S naším receptom už poň nebudete musieť chodiť do fast-foodu, ale 
vychutnáte si ho v zdravej verzii z kvalitných surovín priamo u vás doma. Uisťujeme vás, že zachutí aj tým, ktorí ho doteraz nemali v obľube.

Suroviny (podľa počtu osôb)

Mleté hovädzie mäso
Nealkoholické  pivo
Soľ
Čierne korenie
Cesnak
Olivový olej
Žemle
Kečup, horčica
Zelenina podľa vlastnej chuti

Mleté mäso zalejte nealkoholickým pivom a dajte odležať do chladničky na niekoľko hodín. Potom prebytočné nealko pivo zlejte a mäso osoľte, okoreňte
a primiešajte trochu olivového oleja. Rukou vytvarujte placky, ktoré opečte z oboch strán na rozohriatom grile. Žemle narežte a krátko opečte na grile
z narezanej strany – vytvorí sa tak jemná kôrka, vďaka ktorej pečivo zostane chrumkavé. Potom ich potrite kečupom alebo horčicou, vložte ugrilované mäso
a zeleninu. Niekto má rád hlávkový šalát s paradajkou, inému chutí americká verzia s cibuľou a kyslou uhorkou. Nič nepokazíte ani plátkom syra. Dobrú chuť!
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Prázdninové   grilovanie


