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TOT
Vo februárovom čísle sa dozviete niečo o Samuelovi Kobelovi—
šikovnom plavcovi z 9. A.
Medajlónik
Vek: 14
Záľuby: šport
Obľúbený predmet: chémia
Obľúbené jedlo: kebab
Obľúbená hudba: rapp
Aký štýl plávania uprednostňuješ?
S:Kraul, Poloha
V čom spočíva princíp toho spôsobu plávania?
S:Kraul- spočíva v tom že plavec musí mať silné ruky a nohy

Ak sa človek rozhodne pre plávanie, musí špeciálne trénovať?
S: Áno
Ako dlho si sa učil plávať?
S: Približne 1-2 roky.
Je plávanie vhodné pre každého?
S: Plávanie nie je vhodné pre každého.
Aký je tvoj najväčší sen alebo cieľ v plávaní?
S: Chcem plávať pod 1 minútu kraul a chcem sa zúčastniť olympijských hier.
Kde sa chystáš na školu?
S: Na športovú alebo na zdravotnú.
Čo rád robíš okrem plávania?
S: Päťboj.
Máš rád počítačové hry? Ak áno, aké?
S: Áno, hrám CS:GO a World of Tanks.
Akú super schopnosť by si chcel mať?
S: Teleportáciu.

ZA DVERAMI
ZBOROVNE
Čo najradšej robíte vo voľnom čase?
R: Čo je to voľný čas?. Mám ho veľmi málo, ale ak nejaký mám,
venujem ho svojej rodine.
Aký predmet najradšej učíte a prečo?
R: Matematiku - má úžasnú logiku, aj využitie v živote.

Čím ste chceli byť v detstve?
R: Učiteľkou, takže som si splnila svoj sen.
Ktorý predmet ste mali v škole najradšej?
R: Asi je to zvláštne, ale slovenský jazyk, najmä literatúru.
Baví Vás práca pani učiteľky?
Áno, už je to veľa rokov, ale stále je to pre mňa zaujímavé.
Ktorý šport máte najradšej?
Plávanie.
Keby ste mali možnosť letieť do vesmíru, išli by ste?
Určite áno.

VTIPNÁ KAŠA
Chýbaš mi. Veľmi. Strašne veľmi. Skoro ako keď nemám kredit.

Posielam ti toľko pusiniek, koľko má minerálka bubliniek... ale nesýtená.

Na 40% sa mi páčiš, na 50% ťa mám rada, na 60% ťa chcem, na
70% ťa milujem, na 80% chcem s tebou chodiť, na 90% chcem s tebou spať a na 100% si z teba strieľam.

Ahoj. Videl som tvoju fotku. Je veľmi pekná. Teda pekná je, lebo je
pekne farebná a pekne farebná je preto, lebo je pekné prostredie a
prostredie je pekné, lebo si tam ty. To znamená, že keby si tam nebola ty, nie je pekné prostredie, fotka by nebola farebná a potom by
nebola pekná, takže ty si to pekné na tej fotke... Neviem, či som sa
vyjadril dosť jasne.

- Čo si taký dotlčený?
- Ale vybehla na mňa manželka.
- Zo zlosti?
- Nie, z garáže, autom.

Klebety spod lavice
Školský ples

Školský ples sa začal o 16:30 v stredu 29.1.2020.
Každý si tam doniesol svoje vlastné pochúťky, ale samozrejme sa aj deti medzi sebou podelili.
Najskôr sa konalo predstavenie žiakov IV.A ročníka, tí otvárali
ples svojím predstavením, pretože to boli najmladší účastníci
plesu. Na plese boli všetky triedy okrem I., II. a III. Ročníka,
oni ešte na ples ísť nemohli.
Náš DJ hral pesničky na prianie. Deti si dávali púšťať samé
moderné pesničky. Všetci tancovali a zabávali sa. Najviac si
to tam asi užívali štvrtáci lebo tam boli prvýkrát.
O 20:00 sa vyhlasovala tombola o rôzne ceny. Žiaci si zakupovali tombolové lístky u VII.A za 2€.
Ples trval do 20:30. Na konci plesu sme si poupratovali po
sebe stoly a išli sme sa prezliecť/obliecť.
Naše starostlivé pani učiteľky z prvého stupňa nám skontrolovali naše návratky a postupne nás púšťali domov. Na ďalší
deň nám bolo odpustené skúšanie a písanie, lebo sme boli
po takej dlhej zábave vyčerpaní.

POD POKRIEVKOU
Súťaž v stolnom tenise
Tejto súťaže sme sa zúčastnili traja—Ja—Tomáš Bobok, Matúš Snopko a Matej Kántor. Prvý deň sme prišli do malej telocvične, kde sme
sa ako prvý rozohrávali.
Keď sme sa rozcvičili tak sme nechali druhým priestor na rozcvičku.
Potom sa začali zápasy, ktoré boli náhodne losované.
Na konci ,keď sme všetko vyhrali (porazili sme napríklad sŠkolu u Filipa a ZŠ Selce), tak nám hlavný rozhodca povedal, kedy bude ďalší
zápas a s kým.
Na druhý deň sme sa stretli s najlepšími kamarátmi z Dubovej,
s ktorými sme prehrali. Vďaka výhre so Selcami sme postúpili
a dostali pohár s diplomom.
Tento mesiac nás čaká krajské kolo v Krupine. Tak nám držte palce! :-)
Technická olympiáda
5.2.2020 sa na našej škole uskutočnila technická olympiáda. Súťažili medzi sebou žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Z našich žiakov
sa zúčastnil Martin Čiaky a Matej Púchy. Obaja boli úspešní
a odniesli si výhru v podobe robota.

SPRECHEN SIE
ENGLISH
Ed Sheeran, Justin Bieber

I DON´T CARE

1. fill in the words in the correct place
I´m at a ............... I don´t wanna be at
And I don´t ever wear a suit and tie
Wonderin´ if I .............. sneak out the back
Nobody´s even lookin´ me in my ................
Then you take my ....................
Finish my drink say , "Shall we ...........?" Hell, yeah
You know I ..............

................, did I ever tell you ?

You make it better like ........................
( eyes, dance, love you, could, hand, party, that)

unscramble the words
´Cause I don´t care when I´m with my ................... yeah
All the bad things ..................
And you´re making me feel like ................! am somebody
I can deal with the bad ................
When I´m with my baby , yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
´Cause I don´t ................, as long as you just hold me near
You can take me .................
And you´re making me feel like I´m loved by ....................
I can deal with the bad nights
When I´m with my baby , yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
( byba, raeppasid, bemay, ghtsni, reca, whereany, mesobody)

TVORIVÉ TVORY
Pes je verný kamarát,
behá, skáče, chce sa hrať.
Dve labky má vpredu,
vzadu pazúry i chvost.
Keď je pes kamarát,
rozdeliť to nejde vraj.
Lianka Oravcová 4.B

Vaneska Peťovská 5.B

PÍSMENKOVÁ
POLIEVKA
Neposlušný oslík—Daniel Laurenčík 2.B
Kedysi dávno v Banskej Bystrici stál malý domček. V tom domčeku
býval Danko, Katka a Paľko a v stajni oslík. Každý deň s ním chodili na nákup. O rok potom oslík umrel. Potom si povedali:
„Musíme kúpiť nového. Lenže kde?“ povedal Danko.
„Pôjdeme do mesta,“ povedal Paľko.
Potom sa všetci traja vybrali do mesta. Lenže v meste nemali ani
jedného.
„To je divné,“ povedal Paľko.
„Pôjdeme na farmu,“ povedala Katka.
A išli na farmu. Na farme mali asi tak sto oslíkov a vybrali si toho
šedého. Keď prišli domov, oslíka priviazali do stajne. Potom išli
spať. Ráno išli na nákup, lenže oslík sa vrtel a čím viac sa vrtel,
rozviazal sa uzol a on išiel zase do stajne. Tak ho priviazali na uzol
a išli nakúpiť peši. Oslíkovi to bolo ľúto. Potom, keď sa vrátili, išli
spať, lebo prišli neskoro. Neskoro večer niekto buchol dverami.
Oslím sa zľakol a utiekol. Ráno, keď išli do stajne, videli, že oslík
tam nie je. Išli ho hľadať. Išli kilometre, hory, lúky, pod kameňmi
hľadali, no nikde ho nenašli. Keď už zapadalo slnko, našli si vhodné miesto na spánok. Stále sa budili, no potom si zvykli. Ráno išli
prehľadávať ďalej. Prehľadali polovicu lesa. Na tretí deň prehľadali ďalšiu polovicu lesa. Za lesom bola malá dedinka. Bola to Sásová. A tam pri bytovke bol ich oslík. Bežali a spievali od radosti. Tá
pieseň ich dostala tak rýchlo domov, že si to ani nevšimli. Keď boli
doma, urobili si hostinu.

TEŠÍME SA NA VÁS V
ĎALŠOM VYDANÍ!

