SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA PRI PRÍLEŽITOSTI
40.VÝROČIA NAŠEJ ŠKOLY
Dňa 16.mája 2019 oslávila naša škola 40.výročie svojej existencie. V tento deň už od
rána mali mnohí z nás motýle v bruchu. Celá škola „žila“ touto slávnosťou . Boli sme zvedaví,
nedočkaví aký program si pre nás, rodičov i bývalých zamestnancov školy pripravili naši žiaci
a učitelia. Hneď ako sme sa v MSKS v Senici pohodlne usadili, vedeli sme, že
niekoľkotýždňová drina plná nácvikov a drilu stála za to. Všetci nadšene tlieskali už po prvom
vystúpení. V rámci programu sa predstavili: folkloristi zo Sadováčika, mažoretky Crazy
Cats, tanečníčky navštevujúce Sonny, mladí, nádejní hudobníci zo ZUŠ-ky v Senici,
speváčky z 5.A, žiaci pedagógovia i rodičia detí z turistického krúžku Cestou-necestou.
Celá akadémia sa niesla v retro štýle, keďže naša Základná škola na Sadovej začala fungovať
od roku 1978.
Na záver nám pani riaditeľka Ing. Svetlana Chábelová venovala pár slov. „Chcem, aby táto
chvíľa trvala večne...“ povedala so slzami v očiach.
Veľká vďaka a uznanie patrí aj pani zástupkyniam, obzvlášť pani učiteľke Mgr. Silvii
Krišákovej, ktorá stála za celým programom. Rovnako ďakujeme aj všetkým ostatným
pedagógom, ktorí priložili ruku k dielu a ,samozrejme, našim šikovným žiačikom .

Našej
moderátorskej
dvojici to v retro
oblečení naozaj
svedčalo.
Nehovoriac o ich
profesionálnych
výkonoch, ktoré
počas celého
programu
podávali.

ČO Z PROGRAMU OSLAVY 40.VÝROČIA ŠKOLY SA
NAJVIAC PÁČILO NAŠIM ŽIAKOM?
Emka Stachovičová (4.A): „Najviac sa mi páčili mažoretky, lebo boli pekne oblečené.“
Sebko Šedivý (4.A): „Moje kamarátky boli super zohrané a odtancovali krásne.“
Magda Tóthová (4.A): „Najlepšia bola módna prehliadka, teda pekné oblečenie.“
Nela Morávková (3.B): „Najkrajšia bola módna prehliadka, pretože mali zaujímavé kúsky
oblečenia.“
Timea Hrušecká (3.B): „Tanečná skupina Sonny, lebo tam tancovala moja šikovná
kamarátka a mali zaujímavú choreografiu.“
Lilien Ravasová (2.A): „Páčila sa mlaňačka, lebo boli zapojené všetky ročníky.“

DEŇ ZEME
25.4.2019 sme si pripomenuli, že naša planéta je natoľko zničená, že nemôžeme ostať
ľahostajní. Naša každoročná „akcia“: Deň Zeme prebehla ako inak v prírode. Triedy sa
rozdelili do skupín, pričom každá sa venovala niečomu inému: upratovanie okolia školy,
zbieranie odpadkov v lese, sadenie kvetín či sejba trávy v areáli školy. Predtým než sme sa
vybrali do terénu sme tematicky vyzdobili nástenky v triedach.

Témou našich
násteniek bola
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ŠKOLSKÝ BAZAR
Redukcia našej ekologickej stopy je možná aj takým spôsobom, že budeme používať
veci „z druhej ruky“. Aj z tohto dôvodu v rámci Dňa Zeme zorganizovala s pomocou pani
špeciálnej pedagogičky Mgr. Čaklošovej naša škola BAZAR. Prinesením starších vecí sa
mohol zapojiť ktokoľvek. Deti priniesli knižky, oblečenie, hračky a kopu drobností, ktoré už
nepoužívajú. Najväčším počtom vecí prispel piatak Roman Škoda, ktorý bol odmenený
vecnou cenou.
Za peniaze, ktoré vyzbieral školský parlament zakúpime pre našu školu jabloň, ktorou
zveľadíme naše okolie. Predsa symbolom našej „Trojky“ je práve jablko.

Dňa 24.4.2019 sme si pripomenuli, že zvieratá na celom svete trpia často zbytočne len
kvôli ľudskému rozmaru. Žiaci i pedagógovia preto prekročili bránu školy odetí v oblečení
s motívom zvierat. Svetový
pripomínajú od roku 1986.

deň laboratórnych zvierat

si krajiny každoročne

MOJA TRIEDA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA
Určite poznáte kulinársku šou, v ktorej varia v tímoch rodiny či priatelia. U nás sa súťaž
,hoci v zmenenej podobe, konala 26.4.2019. Súperili proti sebe 2triedy: 8.A a 7.A. Ich úlohou
bolo v časovom limite pripraviť 3 vegánske jedlá, a to smoothie, polievku a hlavné jedlo.
Porota v podobe vedenia školy a učiteľov stála pred naozaj ťažkou úlohou rozhodnúť sa.

„Pridala som veľmi veľa korenia do polievky.“ hovorí s úsmevom Ema Poláková (8.A).
S rozdielom jedného bodu napokon zvíťazila 7.A so svojou mrkvovou polievkou
a zeleninovým špízom. Gratulujeme.

Zahoď na chvíľu starosti a zrelaxuj pri antistresovej omaľovánke.

STRES A PANIKA?
Väčšinou stresujúce TESTOVANIE DEVIATAKOV, respektíve vyučovanie pred
samotným testovaním bolo tento školský rok u nás mierne odľahčené. Žiaci 2.B triedy si pre
našich deviatakov pripravili prianie k monitoru. Zaželali im šťastie a nechýbala ani básnička,
ktorú bravúrne zvládli. Ďakujeme 2.B za vaše milé gesto.

SPOJ ČÍSLA V PORADÍ, V AKOM ZA SEBOU NASLEDUJÚ.

AK UŽ PRODUKUJEME ODPAD, SKÚSME HO
ZNOVU POUŽIŤ
Zo sklených fliaš
si vyrobíme aj
moderný luster.
Plastové fľaše sa
môžu zmeniť na
kvetináče
vyzdobené podľa
vlastnej fantázie.
Na ostrove Isla
Colón stojí
v súčasnosti
niekoľko
plastových
domov.

BIOLÓGIA NÁS BAVÍ
Spoznávať stavbu tela mäkkýšov, zisťovať reakciu slimákov na podnety
z vonkajšieho prostredia a rozlišovať ich jednotlivé druhy podľa priemeru a farby ulity sa na
hodine biológie učili žiaci 6.B triedy. Praktické aktivity a zážitky sú tými najlepšími metódami
na učenie. Samozrejme, po skončení vyučovania dievčatá slimákov pustili opäť na slobodu.

Vedeli ste, že...
Na stavbu ulity slimáka je nevyhnutný
prenášaný do tzv. plášťa (zvnútra ulity),
uhličitan vápenatý. Ten kryštalizuje a tak

vápnik, ktorý je
ktorý sa mení na
ulitu tvorí.

Väčšina ulít sa vždy točí smerom doprava
len malá časť z nich je ľavotočivá.

= pravotočivé ulity,

Názov slimák záhradný je prinajmenšom zaujímavý vzhľadom na to, že žil ešte
v období, keď ľudia nemali záhrady.

Skús pomenovať jednotlivé časti tela slimáka. Pomôž si učebnicou,
encyklopédiou či internetom.

STORYTIME

V tomto školskom roku prebiehal na prvom stupni
krúžok STORYTIME, založený na metóde storytelling a navštevovalo ho 12 šikovných
žiakov prvého až tretieho ročníka. Storytelling v skratke znamená rozprávanie príbehov.
V dnešnej dobe sa však na rozprávanie príhod akosi pozabudlo. Možno je to spôsobené tým,
že sme sa v posledných rokov vrhli na informačno-komunikačné technológie a hovorené slovo
sa pomaly začalo vytrácať z nášho života. Počúvanie a následná aktívna práca s príbehom
rozvíja u žiakov v prvom rade lásku k cudziemu jazyku, rozširuje slovnú zásobu,
predstavivosť, fantáziu, schopnosť aktívne počúvať a komunikovať.
Medzi deťmi z rôznych ročníkov vznikli kamarátske vzťahy, kde starší nezištne pomáhali
mladším spolužiakom. Krúžok viedla pani učiteľka Mgr. Zdenka Babincová. 

Ešte raz gratulujeme žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže - FORTNITE
v predchádzajúcom čísle časopisu. Vecné ceny im odovzdali naše „reportérky“
zo 7.A triedy.

ZÁĽUBY NAŠICH ŽIAKOV
Natália Ščepková (6.C): „Futbalu sa venujem krátko, od tohto školského roka. Hrám za FK
Senica. K tomuto športu ma nabádala pani učiteľka Dvorská. Mám za sebou už dva zápasy
a oba boli úspešné. Nad Myjavou sme vyhrali 2:0 a Nitru sme porazili 2:1.“
Denis Halabrín (6.C): „Venujem sa športom – bojovým umeniam, a to Krav maga, Thajský
box a MMA. Začal som vďaka tatinovi, lebo trénuje Krav magu, ktorá predstavuje systém
bojových techník určených na sebaobranu a boj zblízka. Ihneď som si to zamiloval.“
Marián Hudec (7.A) vždy usmiaty a tichý chlapec má zaujímavý koníček. Vo svojom voľnom
čase sa venuje hre na hudobný nástroj pochádzajúci z Portugalska, na ukulele. Požiadala som
ho, aby túto gitaru priniesol na hodinu etickej výchovy. Marián bol ochotný predstaviť nám
svoju záľubu, vášeň.
„Ku hre na ukulele som sa dostal vďaka mojej kamarátke z Česka. Volá sa Terka. Ukázala mi
svoje sopránové ukulele a mňa to zaujalo. Spýtal som sa mamy, či by mi ho kúpila na
narodeniny. Keď som sa naučil na ňom hrať, kúpil som si koncertové (drevené). Hraniu sa
venujem už dva roky. Ukulele má štyri struny na rozdiel od klasickej gitary, ktorá ich má šesť.
Cez internet si hľadám rôzne pesničky, ktoré sa učím. Moja obľúbená je Riptide. Upevním si
ladičku, naladím ho a proste hrám. Mama vždy nadáva, že som hlučný. Priznám sa, že počas
hrania aj spievam.“ Úsmev.

AKO RYBKY VO VODE…
Aj tento školský rok sa naši malí plavci s radosťou zúčastnili plaveckého výcviku v Senici.
Strach z vody veru nemajú a plávanie hravo zvládli.

Žiaci boli počas výcviku disciplinovaní a plavčíkov na slovo poslúchali. Aj vďaka tomu sa
bez problémov popasovali so všetkými technikami, ktoré k plávaniu patria.

SLÁVIK SLOVENSKA 2019

Dňa 9.5.2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v spievaní ľudových piesní “Slávik
Slovenska 2019”. Tohtoročného triedneho kola sa zúčastnilo 20 súťažiacich, žiakov 1. až 4.
ročníka. 1.miesto si vybojovali Marko Malina (3.A) a Dominika Blažová (1.B). 2.miesto
získali Anetka Svatá (2.B) a Timea Váňová (1.C) a 3.miesto Klára Maliariková (2.B).
Sme radi, že máme toľko talentovaných detí. Marko Malina úspešne reprezentoval našu školu
na okresnej súťaži. Mgr. Zdenka Babincová

Challenge day 2019
Už tradične sme sa zapojili do športovej výzvy v Senici s názvom Challenge day. Počiatočné
obavy zo zlého počasia okamžite vystriedala dobrá nálada hneď, ako sme začali športovať.
Napokon nespadla z mrakov ani kvapka a my sme sa vyšportovali do sýtosti. Pripravené
stanovištia boli naozaj pestré: jumping, Sali fitness, Hanko Kai karate, aerobic, štafetový
beh, badminton…
Ďakujeme organizátorom, učiteľom i žiakom za ich športové výkony a úsmev na tvári.

NAŠE ÚSPECHY
V piatok 7.6.2019 sa uskutočnilo v Trnave
vyhodnotenie krajských kôl predmetových
olympiád a súťaží: olympiády v informatike,
matematickej,fyzikálnej,chemickej,
geografickej a biologickej olympiády. Tento
rok sa medzi najlepšími umiestnila aj naša
žiačka. Vanesska Hlavačková z 9.A triedy
získala 1.miesto v krajskom kole biologickej
olympiády v kategórii C. Vanesske želáme
veľa úspechov vo vedomostných súťažiach a
predmetových olympiádach na strednej škole a
ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
Mgr. Anna Kičková
My ďakujeme pani zástupkyni Kičkovej za
prípravu Vanessky.
Dňa 5.6.2019, sa naša žiačka Diana
Dermeková zúčastnila ako víťazka okresného
kola v atletike v hode kriketovou loptičkou
Krajských majstrovstiev v atletike. Výkonom
53.4 metrov suverénne zvíťazila aj tu.
Žiačku pripravovali: p. uč. Arenivar Grajeda,
p. uč. Dvorská a p. uč. Čerňák.

20.júna 2019 sa uskutočnil 46.ročník festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji našej planéty
EKOTOPFILM, ENVIROFILM. Okrem toho, že sa žiaci zo senických škôl
dozvedeli veľa zaujímavostí o našej planéte či recyklácii odpadu, bola tiež vyhodnotená
súťaž v zbere papiera, v ktorej súperili proti sebe všetky základné školy v meste. Najviac
papiera 2114kg priniesla naša 7.B trieda. Súťaž jednotlivcov tiež vyhral žiak 7.B Tomáš
Greguš s 1869 kilogramami papiera. Siedmaci si tak právom zaslúžili cenu v podobe
výletu a Tomáš vyhral kolobežku. GRATULUJEME!

