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Za dverami zborovne

Rozhovor s pani učiteľkou Andreou Sisákovou
nielen o matematike :-)

Sprechen Sie English?
Zaspievajte si s nami
Seňoritu :-)

Písmenková polievka
Tánička Blehová nám
prinesie krásny vianočný
príbeh o vzniku
darčekov

Tvorivé tvory

Klebety spod lavice
Aké zaujímavé akcie
sme absolvovali v

Kochajte sa
nádhernými výtvormi,
ktoré potešia
nielen vaše oči.

mesiaci december?

Vtipná kaša
Zasmejte sa s nami na
vianočných vtipoch

TOT
Dnes vám naši redaktori prinášajú interview so športovkyňou Alexandrou
Kabátovou.

Medajlónik
Vek: 12
Záľuby: pozeranie televízora, počúvanie pesničiek, chodenie von a robenie
nechtov.
Obľúbený predmet: telesná výchova
Obľúbené jedlo: sushi
Obľúbená hudba: Saul - Včera mi zhorel dom, Sima - Je mi jedno

V koľkých rokoch si začala hrať stolný tenis?
Stolný tenis som začala hrať, keď som mala sedem rokov.
V čom spočíva tento šport?
Odohratie loptičky na druhú stranu tak, aby to súper nechytil.

Čím ťa zaujal tento šport?
Tým, ako vedia silno a presne odohrať loptičku.
Ako si sa k tomuto športu dostala?
Moja sestra začala hrať stolný tenis, tak som to skúsila aj ja.
Chcela si niekedy skončiť so stolným tenisom ak áno, prečo?
Áno, chcela som skončiť kvôli tomu, že som prehrala, alebo som sa pohádala
s trénerom.
Ako si sa cítila na prvom tréningu a zápase?
Trochu som sa bála, ale zároveň aj tešila.
Ako si sa cítila, keď si prvýkrát vyhrala v pingpongu?
Keď som vyhrala, bola som veľmi rada a tešila som sa na ďalší zápas.
Načo sa najviac tešíš na Vianoce?
Že dostanem darčeky.
Si do niekoho zamilovaná?
Nie, nie som.

ZA DVERAMI ZBOROVNE
Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o pani učiteľke Sisákovej, tento článok je určený práve
pre vás.
Čo najradšej robíte vo voľnom čase?
S: Rada čítam knihy a pozerám seriály alebo rada pečiem.

Akú hudbu počúvate?
S: Takmer všetko čo je v rádiu, ale neviem pomenovať takmer žiadneho
interpreta či skupinu.

Ktoré jedlo je vaše najobľúbenejšie?
S: Ryžový nákyp, hamburgery, pečená kačka, halušky na ľud. spôsob, pirohy.

Aký filmový žáner preferujete?
S: Vojnové a povojnové v poslednom čase. Ale rada si pozriem aj dobrú
Komédiu.

Aký predmet najradšej učíte? Prečo?
S: Matematiku, pretože to je jazyk, ktorým
sa dohovoríte všade.

Máte rad Vianoce? Ako ich trávite?
S: Mám rada Vianoce, ale neznášam predvianočný zhon. Vianoce som zvykla
tráviť doma s rodinou a hromadou jedla.

Aký darček by sa vám najviac páčil pod stromčekom?
S: Nemám žiadne preferencie. Ale učivo v tekutej forme by bolo fajn, Aspoň by som ho
žiakom ľahšie naliať do hlavy.

Kedy ste boli najšťastnejšia?
S: Keď som konečne skončila školu. :-)

Aké bolo vaše prvé rande?
S: V škôlke na preliezkach.

Čím ste chceli byť v detstve?
S: Mama vraví, že som chcela byť od
mala učiteľkou.

VTIPNÁ KAŠA
-Mamiiii ja by som chcela na vianoce psa.....
- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!!

Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz žltý sneh.

"Oci, naozaj mi ten iPad priniesol Ježiško?" Pýta sa
Jožko otca.
"Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?"
"No, že celý deň stojí nejaký chlapík pri domových dverách a chce tretiu splátku."

Cez Vianoce hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný stromček."
Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?"

Dva kapre plávajú vo vani a
jeden sa pýta
druhého: Ešte
stále si myslíš,
že nás chcú iba
okúpať?

Sranda musí
byť, povedal
Santa Claus a
nerozdal darčeky.

Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká?
Otec sa spýta.
- Neviem, ktorý?
Jožko mu hneď odpovie:
- No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.

Idú dve blondínky po ulici a jedna vraví druhej:
"Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok?"
"Dúfajme, že nie trinásteho!"

Dve blondínky sa túlajú po lese vyše 4 hodiny a zrazu jedna povie: Ja už som unavená,
kašlime na to, zoberieme neozdobený.

Viete, čo je maximálna drzosť?
Keď sa chce dať snehuliak spopolniť.

KLEBETY SPOD LAVICE
Mikuláš
6.12. navštívil dobrých i tých menej poslušných žiakov Mikuláš, aby ich obdaroval. Mal pre nás pripravené bohaté darčeky, ktoré sme si museli zaslúžiť. Niektorí z nás zarecitovali krátke verše či básničku. Čert sa vybláznil na našich tvárach, ktoré pomazal čiernou farbou. Mikuláša a čerta sprevádzal samozrejme aj
anjel.

Vianočné trhy
Vianoce súvisia so zvykmi a tradíciami. Na našej škole máme veľmi peknú tradíciu, ktorou sú vianočné trhy. Vždy prinesú do školy kúsok vianočnej atmosféry. Každá trieda si pripraví krásne výrobky, ktoré predáva za symbolickú cenu.

Vianočné besiedky
Posledný školský deň v roku 2019 sme strávili v príjemnej vianočnej atmosfére.
Z krásne vyzdobených tried sa ozýval smiech a hudba. Každá trieda si pripravila
chutné občerstvenie. Žiaci si zahrali mnoho zábavných spoločenských hier, pozerali vianočné filmy, alebo si posledné voľné chvíle krátili rozhovorom so svo-

POD POKRIEVKOU
Balónbal
V piatok 22.11 sa na našej škole konala športová súťaž v balónbale. Zúčastnil sa celý druhý stupeň spolu so štvrtým ročníkom. Zasúťažiť si prišiel aj
detský domov Svetluška.
Pre tých, ktorí tento šport nepoznajú, balónbal sa hrá podobne ako volejbal,
ale používa sa pri tom lopta podobná balónu. Cieľom hry je odbíjať loptu
tak, aby ostala vo vzduchu a nespadla na zem. Povolené sú dve prihrávky,
tretia rana je zameraná pre súpera.
Na prvom mieste sa umiestnila 9.B, ktorá využila svoje bohaté skúsenosti,
výšku a zručnosti. Krásne druhé miesto získala 7.A a na treťom mieste sa
umiestnila 5.B.
Všetci zúčastnení si túto akciu užili a zabavili sa. Podporiť ich boli aj triedy, ktoré nesúťažili.
Športovou akciou sprevádzal všetkých zúčastnených Michal Pavelka.

SPRECHEN SIE
ENGLISH?
Zaspievajte si s v tomto studenom počasí letný hit od Camily Cabello a Shawna Mendesa.

Hrubo vytlačené slová doplňte na správne miesto
I love it when you call me --------_________
I wish I could pretend I did not ________ya
But every touch is oh la la la
It is true la la la
Oooh I should be ________
Oooh you keep me coming for ya
( running, seňorita, weed )

Rozlúštite slová a doplňte do textu
Land in ______
The air was hot from summer rain
Sweet dripping off me
Before I even knew her _______ la la la
It felt like oooh la la la
Yeah no
(animi, mane)

Usporiadaj vety
It felt like oooh la la la yeah
Tequila sunrise
We danced for hours in the sand
Sapphire moonlight
Her body fit right in my hands la la la

_______
_______
_______
_______
_______

TVORIVÉ TVORY
Granát
Na zelenej lúke, pod čiernym kameňom,
ležal malý mužík v zelenom.
Rozmýšľal nad zmyslom sveta
či má zmysel táto veta.
Zrazu strašne obledol,
od rána nič nejedol.
Siahol teda do vaku,
či tam nemá dáku potravu.
Nahmatal tam dáku páku:
Potiahol!
Na zelenej lúke, pod čiernym kameňom,
je červená škvrna v zelenom.
Wendy Haringová
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Tešíme sa na vás v
ďalšom vydaní!

