ZŠ Pucov
Časopis o radostiach a starostiach žiakov
našej Základnej školy v Pucove.
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Ahoj kamaráti,
práve držíte v ruke prvé tohtoročné číslo nášho školského časopisu. Teším sa, že aj vy patríte
medzi tých školáčikov, ktorí budú nedočkavo čakať na každé nové vydanie Školáčika. Prešiel
krásny čas ničnerobenia a my sme zas zasadli do školských lavíc. Priznajme si, že nám už
škola trošku chýbala. Keď nie učenie, ale spolužiaci a známe tváre z chodieb určite. Sme
radi, že sme sa zišli aj my, mladí novinári, na našom krúžku a opäť Vám môžeme prinášať
nové, určite zaujímavé informácie zo života našej školy.
Báseň o jeseni
Jeseň, jeseň zlatistá,
spievajú vtáci zaista.
Koruny vánok trepoce,
lístie potichu šepoce.
Laura Kršková, 4. roč.

Srdečne Vás pozdravujú tvorcovia Školáčika.
Farby jesene
Leto, leto – letný čas,
už ťa teraz niet.
Prišla k nám pani jeseň plná farieb –
červená, žltá, oranžová - lístky vo vzduchu lietajú
a ako farby dúhy radosť rozdávajú.
Na strome ako na dúhe,
lístky sa farbia na žlto, na červeno
a deti pri tom šantia, šarkany púšťajú.
Po veselej zábave im večer mamičky
teplý čajík dávajú.
Simonka Hladká, 4. roč.

Jesenný les
Krásny les je v jeseni,
i keď je nie je zelený.
Zlatom svietia javory,
červenajú sa gaštany.
Stromy striasli dukáty,
no ale aj tak je les stále bohatý.
Katka Ďaďová, 4. roč.

Jeseň
Už ťa leto, už ťa niet,
ušiel z polí každý kvet.
Iba lístie na konári
pastelkovou dúhou žiari.
Vietor si ho k nohám stelie,
veď je slnkom preteplené.
Paťka Kacová, 4. Roč.

Jeseň
Kráčam z nohy na nohu,
jeseň kuká spoza rohu.
Lístočky sa radujú,
keď tak farbou blikajú.
Hnedá, žltá, oranžová,
pri tých farbách je naša nálada svetová.
Aďka Huráková, 4. roč.
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Naša škola.
Z histórie …klobúkov, … žuvačiek
Rozhovor s ujom Cyrilom Ďaďom, Športové okienko
Naše dedinky
Hádanky.
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Bola raz jedna trieda ...
1. trieda – p. uč. Mgr. Laučeková Daniela

9 žiakov
2. trieda – p. uč. Mgr. Machajová Mária

9 žiakov
3. trieda – p. uč. Mgr. Puna Ľubomír

13 žiakov
4. trieda – p. uč. Mgr. Hlbočanová Daniela, riaditeľka školy

14 žiakov

Školský klub – Mgr. Gabriela Ďaďová
Náboženská výchova - PaedDr. Peter

Pitoniak PhD.

Zloženie nepedagogických pracovníkov:
p. Viera Povalová – upratovačka
Telefónne čísla: ZŠ 5895 396
Školská jedáleň 5895177
e-mail: zspucov@gmail.com
Záujmové útvary, ktoré môžu žiaci navštevovať v tomto šk. roku:
Športové hry- p. uč. Ďaďová
Šikovníček – p. uč. Machajová
Počítačový krúžok- p. uč. Hlbočanová, p. uč. Puna
Literárny krúžok – p. uč. Laučeková

Prázdniny v školskom roku 2014/2015
JESENNÉ
30.10.2014 – 2.11.2014 zač. vyučovania 3. 11. 2014
VIANOČNÉ
20.12.2014 - 7.1.2015
zač. vyučovania 8. 1. 2015
POLROČNÉ
2. 2. 2015
JARNÉ
14.2.2015 – 22.2.2015
zač. vyučovania 23. 2. 2015
zač. vyučovania 8. 4. 2015
VEĽKONOČNÉ 2.4.2015 - 7.4.2015
LETNÉ
1.7.2015 - 31.8.2015
Huráááá !
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Klobúk je pokrývka hlavy, vyrobená z plste, súkna, kože,
látky alebo slamy rozmanitého tvaru. Jej hlavnou úlohou je ochrana hlavy pred nepriaznivým
počasím, dažďom, slnkom, ale taktiež slúži ako súčasť prepísaného odevu /napr. ako módny
doplnok/. Po rozpade starovekého Grécka a Ríma sa začali klobúky v Európe nosiť v 10.
storočí, no skutočne rozšírené začali byť až približne od začiatku 16. storočia.
Laura Kršková, 4. roč.
Moderná doba hlása „Vlasy- koruna krásy!“ Ešte pred viac ako sto rokmi to síce platilo tiež,
ale ísť na ulicu prostovlasá, bez vhodnej pokrývky hlavy, znamenalo pre ženu neodpustiteľné
faux-paux. Šatky, čepce, klobúky, to všetko boli bežnou súčasťou ženskej garderóby.
Posledne menované - klobúky patrili výhradne do šatníka dám.
Viktória Jurášová, 4. roč.

Prvú žuvačku mali ľudia už pred 1 000 rokmi. Bola to šťava
z gumovníka, Indiáni žuli stvrdnutú živicu a v Novom Anglicku žuli miazgu zo stromu. Prvá žuvačka
sa začala predávať v roku 1848 v USA. V roku 1880 začali žuvačky ochucovať rôznymi
príchuťami- ovocná, pepermintová... V súčastnosti je žuvačka vyrábaná zo špeciálnej gumy –
julatex. Má rôzne tvary a príchute.
Simonka Hladká, 4. roč.

Katka Ďaďová zisťovala, ako je to so žuvačkami v našej škole.
Čo hovoríte na zákaz žuvania žuvačiek na vyučovacích hodinách?
Chcel by som, aby deti mohli žuť žuvačky cez vyučovanie. /Paťko Bodorík/
Cez vyučovanie by sme mohli žuť žuvačky. /Barborka Jurigová/
Nechcel by som, aby deti žuli žuvačky na vyučovaní. /Miško Juráš/
-

To by teda vyzeralo, keby celá trieda aj pani učiteľka prežúvali žuvačku celé vyučovanie!

☺

Stretávate sa často na hodinách so žuvačkami?
Učitelia našej školy sa vôbec nestretávajú s tým, že deti na vyučovaní žujú žuvačky.
-

To nás veľmi teší! Nezabudnite – žutie žuvačky je v niektorých situáciách neprípustné / v škole,
v kostole, pri rozhovore.../

Sú na tanieroch popriliepané žuvačky?
Tety kuchárky: Niekedy sme sa s tým stretávali, teraz už nie.
Odliepate často žuvačky z lavíc?
Teta upratovačka: Žuvačky bývali polepené popod lavice, teraz už nebývajú.

3

www.pucov.sk
Starosta obce: Ing. Metod Sojčák
Počet obyvateľov: 803
Najstaršia budova v obci: Kostol sv. Andreja /postavený v roku 1805/
Najstarší obyvatelia obce: Žákovičová Helena/92 rokov/, Smoleň Ján /84 rokov/
Zistila: Karolínka Mudrončíková, 2. roč.

www.obec-pokryvac.sk
Starosta obce: Juraj Vraňák
Počet obyvateľov: 175
Najstaršia budova v obci: Zvonica
Najstarší obyvateľ obce: Zuzana Zápotočná /91 rokov/
Zistila: Paťka Kacová, 4. roč.

www.pribis.sk
Starostka obce: Mgr. Anna Vojvodová
Počet obyvateľov: 470
Najstaršia budova v obci: Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej /postavený r. 1780/
Najstarší obyvatelia obce: Mária Jurigová/91 rokov/, Anton Mikulaj /88 rokov/
Zistila: p. uč. Laučeková, ďakujeme za spoluprácu p. starostke.

www.medzibrodienadoravou.sk
Starosta obce: Mgr. Michal Janota
Počet obyvateľov: 457
Najstaršia budova v obci: Zvonica
Najstarší obyvatelia obce: Sojčáková Mária/92 rokov/, Jaroslav Greško/82 rokov/
Zistil: p. uč. Puna, ďakujeme za spoluprácu p. Anne Chovancovej.

O našich dedinkách s úsmevom......
Hnali kravy do Pucova – zašli s nimi až do Krakowa.
Hnali ovce do Pribiša – nebola tam pre ne skrýša.
Hnali kone z Pokryváča – predali ich za kus kabáča.
Hnali býky z Medzibrodia- utekali pred nimi všetci ľudia.
Paťko Bodorík, 4. roč.
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Rozhovor s ujom Cyrilom Ďaďom
P. Cyril Ďaďo pracoval dlhé roky ako kurič v našej ZŠ, venoval sa hokeju
v Pucove a aj dnes svoj voľný čas trávi s mladými športovcami, ktorí taktiež
milujú hokej.
Aké boli Vaše hokejové začiatky? Najskôr sme hrávali hokej na zamrznutom
potoku. Potom sme si urobili ihrisko na zamrznutej vode pri družstve. Keď
postavili hokejové ihrisko pri Mlyne, veľmi sme sa tomu potešili. Najskôr sme si
ľad robili tak, že sme nosili vodu z potoka v kýbľoch, neskôr sme polievali
čerpadlami a teraz už máme na polievanie ihriska hydrant.
Vymenili by ste hokej za nejaký iný šport? Hrával som aj futbal, ale hokej bol
vždy na prvom mieste.
Vymenili by ste život na dedine za život v meste? Keby som bol mladší, tak
možno áno. Ale teraz už určite nie.
Aké ročné obdobie máte najradšej? Jeseň, lebo je nádherne zafarbená.
Čo robíte najradšej vo voľnom čase? V televízii pozerám preteky „Formula 1“.
Aké je Vaše obľúbené jedlo? Pirohy s bryndzou, posypané slaninkou
a oštiepkom.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám pevné zdravie.
Katka Ďaďová a Ninka Cengelová

Športové okienko:
Tréningy mladých hokejistov sú každú nedeľu
s ujom Ďaďom.

Ak máš chuť pridať sa k nám, príď v nedeľu na ihrisko ku škole o 13.00 hod.
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Najprv je to čierne,
potom je to červené
a nakoniec je to sivé.
Čo je to? Prezradí ti Paťko Bodorík.

Je to žlté, zelené aj farebné.
Čo je to? Prezradí ti Ninka Cengelová
Je to hnedé a má to
slon medzi prstami.
Čo je to? Prezradí ti Samko Svitek
Vypočítajte na matematike:
Príklad zo zápaliek:

Prelož 1 zápalku tak, aby bol príklad
správny.

Redakčná rada: p. učiteľka Laučeková, Katka Ďaďová, Ninka Cengelová, Viki Jurášová,
Laura Kršková, Simonka Hladká, Aďka Huráková, Paťko Bodorík, Ninka Šinálová,
Karolínka Mudrončíková, Paťka Kacová, Samko Svitek
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