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Ktože je to na tej lúke?
Čo to biele drží v ruke?
Jáj, veď to je Zuzka naša,
Od rána sa v snehu vznáša.
A kto to ide po ulici?
V maskách čerti, koledníci?
A prečo práve dnes?
Lebo sa koná fašiangový ples.
Otvorím sa kalendár,
Hľadí na mňa február.
Autor básne: Nikola Pálešová 4.A

Zažili sme

Ellison 3.B
Tešila som sa
z bobovania. Užila som
si to s mojimi
kamarátmi.

Zimné športovanie

ŽIACI SZŠ SA VO ŠTVRTOK 27.1. ZÚČASTNILI
ZIMNÉHO ŠPORTOVANIA V LYŽIARSKOM
STREDISKU KOKAVA-LÍNIA A NA ZIMNOU
ŠTADIÓNE V LUČENCI.
TENTO DEŇ SME SI VŠETCI VEĽMI UŽILI.

Filipko 1.B
Tešil som sa, lebo
sa mi podarilo
chytiť vlek úplne
samému.

Laura 2.A
Páčili sa mi prekážky na ľade
a súťaže, ktoré nám pripravili
pani učiteľky a pani
vychovávateľky.

Tematický deň: Aká je moja finančná gramotnosť ?
CIEĽOM ĎALŠIEHO TEMATICKÉHO DŇA BOLO ŽIAKOM POSKYTNÚŤ ZÁKLADNÉ VEDOMOSTI, ZRUČNOSTI V OBLASTI
FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. SVOJU ŠIKOVNOSŤ SI PRECVIČOVALI POČÍTANÍM BANKOVIEK, MINCÍ, NAKUPOVANÍM A
INTERAKTÍVNYMI CVIČENIAMI. RIEŠILI FINANČNÝ KVÍZ, ČÍTALI SI PRÍBEHY, TVORILI SI POKLADNIČKY.

Spracovali: Simona Jančovičová 4.B, Lucia Franeková 4.B

Prečítaj si !

6-8 rokov

Autor: Nela Kuricová 5. A
Zdroj: https://gabrielafutova.sk/obchod

Odporúčame !
SING 2 – Spievaj 2

Režisér: Garth Jennings
V pokračovaní hudobného
animáku Spievaj 2, sa partička
nadšených hudobníkov snaží
preniknúť do vyšších poschodí
šoubiznisu. Aby to dokázali,
musia na svoju stranu získať
legendu, ktorá sa zaprisahala,
že už nikdy v živote na pódium
nevystúpi.
Autor: Nina Palkovičová 5.A
Vanda Kalamarová 5.A
Zdroj: http://lucenec.kinostar.sk/klient-586/kino-176/stranka-5699/film-498021
https://coloringonly.com/images/imgcolor/Sing-2-Characters-coloringpage.jpg

Voľný čas

Čoko- srdiečka
INGREDIENCIE:
200 g hladkej múky
40 g kakaa
1 štipka soli
½ balíčka prášku do pečiva
160 g kryštálového cukru
2 vajcia
1 balíček vanilínového cukru
1 čajová lyžička vanilkovej arómy
180 ml kyslého mlieka ( Acidko )
90 ml bieleho jogurtu
40 g masla
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1. Všetky sypké suroviny dáme do jednej misky
a odložíme bokom. V osobitnej miske mixérom
zmiešame vajcia s vanilínovým cukrom a
vanilkovou arómou. Pridáme kyslé mlieko,
biely jogurt a roztopené maslo. Nakoniec
pridáme sypké suroviny a vymiešame do
hladka.
2. Srdiečkové formičky natrieme z vnútra
roztopeným maslom a naplníme cestom
približne do troch štvrtín. Pečieme v predhriatej
rúre na 180˚C asi 20 minút. Bude lepšie piecť
bez ventilátora.
3. Po upečení ich necháme chvíľu vychladnúť
vo forme, a potom ich vyklopíme. Nasleduje
zdobenie. Môžeme použiť polevu a posýpku.
Polevu spravíme tak, že roztopíme čokoládu na
varenie. PRAJEM DOBRÚ CHUŤ!
Napiekla pre Vás: Nikola Pálešová 4.A

Vyskúšaj sa !

Pripravili: Emma Simanová 5.A, Tea Milková 4.A
Zdroj: https://www.liveworksheets.com/uz1449357xm https://sk.pinterest.com/pin/422281205608966/

Vaše práce
O smutných šteniatkach
AUTOR: MONIKA MIŠÍKOVÁ 3.B
ILUSTRÁTOR: MONIKA MIŠÍKOVÁ 3. B

Boli raz šteniatka. Žili pod mostom a jedli smeti z košov.
Nemali rodinu, mali iba samé seba. Boli veľmi dobré priateľky.
Volali sa Veronika a Mili. Veronika bola hnedá a zdobili ju biele
fľaky. Mili bola celá biela s čiernymi fľakmi. Bola im zima, túlili
sa k sebe. Snívali o teplom peliešku, granulkách a svojom
majiteľovi. Raz sa pod mostom ocitlo dievčatko, ktoré sa
nad psíkmi zľutovalo. Vzalo si ich k sebe domov, kde ich umyla
a učesala. Dostali jesť a čerstvú vodu. Učilo ich rôznym trikom.
Šteniatka si vedeli sadnúť, ľahnúť, urobiť kotrmelec a podať
labku. U dievčatka sa im veľmi páčilo, nechceli odísť preč.
Vycvičila ich a dala na súťaž Šteniatka vyhrali, boli najlepšie
z Európy. Boli veľmi šťastné. Dostali nové peliešky, búdu a
veľa kostičiek. Dievčatko ich už nikdy nevrátilo späť pod most.
Spracovala : Rebeka Práznovská 4.B

Vedeli ste ?
Život Petry Vlhovej

Začiatky jej kariéry siahajú do domáceho Liptovského Mikuláša. Už
v detstve bola Petra jedným z členov klubu LK Liptovský Mikuláš.
V tej dobe ju najviac podporoval a motivoval jej otec Igor, ktorý Petru a jej
brata na ceste ku profesionálnemu športu aj sponzoroval.
Rodičia Petry Vlhovej vlastnili bufet na lyžiarskom svahu.
Na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vyhrala spolu 6 medailí a
nedávno historický cenný kov v alpskom lyžovaní pod piatimi kruhmi a
prvú medailu na ZOH 2022
Spracovala: Natália Kolbányiová 4.B
Zdroj : sport.pravda.sk

Sýkorka chochlatá
Sýkorka
chochlatá sa
živí hmyzom a
pavúkmi. Na
jeseň a v zime
aj semenami.

Sýkorka chochlatá má dĺžku
tela 11 - 11,5 centimetrov a
váži 10 - 12,5 gramov .
Na hlave má ostrý chocholík,
čierne a biele pásy, chrbát je
sivastohnedý, spodná časť
tela sivastobiela, na bokoch
do žlta .

Na rozdiel od iných

Žije v ihličnatých
druhov sýkoriek je
lesoch. Okrem
sýkorka chochlatá menej
borovicových lesov kamarátska, často žije
na Záhorí hniezdi v pároch. V porovnaní
nad 700 Sýkoriek
s inými sýkorkami si
oveľa častejšie hľadá
chochlatích
Spracovali: Jakub Palík 5.A , Oliver Palík

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDkorka_chochlat%C3%A1

potravu aj na zemi.

Pýtali sme sa !
RIADITEĽKA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

PaedDr. Mária Pálešová
1. Koľko rokov pôsobíte ako pani riaditeľka Súkromnej
základnej školy?

Takmer 6 rokov.
2. Čo Vás na Vašej práci najviac teší?
Keď vidím v škole spokojné a veselé deti. Keď s mojimi
kolegyňami a kolegami pracujeme ako jeden tím. Keď sa nám
niečo spoločne vydarí. Vtedy má pre mňa moja práca naozaj
zmysel.
3.Je náročné byť pani riaditeľkou Súkromnej základnej
školy?
Áno. Náročné je najmä robiť správne rozhodnutia. Mám však pri
sebe skvelých kolegov a podporujúce vyššie vedenie školy, a to mi
veľmi pomáha.
4.Aj v detstve ste túžili byť pani učiteľkou a neskôr pani
riaditeľkou?
Áno, s tou pani učiteľkou ste sa trafili😊. Rada som sa hrávala na
školu. Bábiky boli žiakmi v triede, ja som im rozdala zošity a
vyučovanie mohlo začať. Riaditeľkou som sa však stala nečakane,
je to pre mňa veľká výzva.

Spracovali: Simona Jančovičová 4.B, Lucia Franeková 4.B

Novinárska pošta !
Milí naši čitatelia a žiaci,
vo vestibule sa nachádza odkazovač, ktorý slúži pre Vás na to, aby
ste sa zdôverili s tým, čo sa Vám na našej škole páči/nepáči.
Slúži Vám na podelenie sa s ostatnými o pekný zážitok, ako pozdrav
pre ostatných žiakov a učiteľov z vlastnej alebo inej triedy.
Vaše odkazy, pozdravy môžu byť zverejnené v školskom časopise
Súkromníček.
Zodpovedné: Viktória Barcajová 5.A, Ema Ivargová 5.A

Príbeh na pokračovanie ...
Duch Duško
Bol raz jeden duch menom Duško, ktorý opustil svoju krajinu, aby spoznal svet. Raz, v hlbokom a tmavom lese, našiel portál do
sveta ľudí. Keď prešiel portálom, ocitol sa v úplne inom svete. Všetko vyzeralo tak veselo, bolo počuť spev vtákov. Ale Duško
nepoznal ani radosť, ani vtáky, zvieratá a ani ľudí. Dokonca nevedel že existuje niečo iné ako prázdnota a duchovia.
Už prešiel týždeň putovania a Duško sa dostal do mesta. Ako prvé uvidel budovu, ktorá bola široká, vysoká a farebná. Mala samé
okná a na vrchu mala ostrý špic. V okolí budovy sa pohybovalo veľa čudných jednohlavých, dvojnohých a dvojrukých tvorov.
Väčšina tvorov bolo rovnako veľká ako on. Duško sa chvíľu bál, no nakoniec sa priblížil. Jeden dlhovlasý tvor sa priblížil a
povedal: „Ahoj, ty si tu nový¬?“ A Duško odpovedal: „Možno, a ináč, ako sa voláš?“ „Volám sa Zuzka, a ty?“ „ Volám sa Duch
Duško,“ povedal. A tak Duško kladie otázky Zuzke ohľadne života ľudí a Zuzka kladie otázky Duškovi o živote duchov. Neskôr sa
z nich stali dobrí kamaráti a Duško nastúpil do školy.
POKRAČOVANIE NABUDÚCE.

Autor príbehu: Nikola Pálešová 4.B

Novinársky krúžok
Krúžok navštevujú a podieľajú sa na tvorbe
školského časopisu:
Barcajová Viktória 5.A
Belková Lesia 5.A
Franeková Lucia 4.B
Ivargová Ema 5.A
Jančovičová Simona 4.B
Kalmárová Vanda 5.A
Kolbányiová Natália 4.B
Kuricová Nela 5.A
Milková Tea 4.A
Pálešova Nikola 4.B
Palík Jakub 5.A
Palík Oliver 5.A
Palkovičová Nina 5.A
Práznovská Rebeka 4.B
Simanová Ema 5.A
Žemba Branko 5.A

Vedúca krúžku: Mgr. Michaela Vestegová

Časopis vzniká s podporou vedenia Súkromnej základnej školy a s podporou SCVČ DETVA.

