
obcasník

jesen

Časopis žiakov 
Základnej školy Tarnov

Školský rok 
2016/2017

Trnkácik
Tarnovský



Kde nás nájdete ?

Tarnov 13
086 01 Rokytov

zstarnov@gmail.com, zs@tarnov.sk  

kostol

www.tarnov.sk

Žákladná škola Tarnov



Precvičte si postreh s prvákmi
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Naša známa - neznáma?narodila sa v egyptskej Alexandrii 

podľa legiend bola kresťanskou 

pannou a mučeníčkou
odmietala každého nápadníka s poznámkou,

 že svoju ruku dá len tomu, kto bude 

 od nej vznešenejší, bohatší a múdrejší

Maxentius jej ponúkol sobáš, ak sa vzdá viery, 

ona to však odmietla, preto ju uväznil

cisár Maxentius sa rozhodol zlomiť ju na kolese s vyčnievajúcimi hrotmi, pri 

 mučení sa však koleso zlomilo a preto rozhodol meč, ktorým bola sťatá

atribúty: zlomené koleso, kniha, meč, koruna



Či ste správne uhádli, 
kto je našou známou – neznámou 

si môžete overiť v Novembrovej krížovke.

pravdepodobne žila v 3. – 4. storočí

bola veľmi vzdelanou a krásnou mladou ženou 

pochádzajúcou z kráľovského rodu

preklad jej mena je „stále čistá“

obrátila sa na kresťanstvo a kritizovala 

miestodržiteľa Maxentia za to, 

 že prenasledoval kresťanov

podľa tradície zomrela 24. novembra 304

je patrónkou dievčat, panien a vydatých žien; učiteľov, študentov a žiakov; 

 teológov, filozofov a rečníkov; univerzít, knižníc a nemocníc a všetkých povolaní 

 majúcich do činenia s kolesom alebo nožom - napr. kolárov, hrnčiarov, 

mlynárov,  šičiek, kníhtlačiarov, obuvníkov



Otvorenie školského roku 2016/2017

Škola v galérii

Výstava obrazov p. Anny Benovej v galérii 
Hornošarišského osvetového strediska 
v Bardejove nám ponúkla pozrieť  sa na 
výtvarné umenie inými očami, iným 
spôsobom, na inom mieste.

Lentilkovanie v Okresnej knižnici D. Gutgesela 
v Bardejove

Pokračovaním projektu LENTILKOVANIE, ktorého súčasťou sa deti z Tarnova 
stali počas letných prázdnin bola beseda v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove. 
Besedy sme sa mohli zúčastniť a stretnúť sa tak s českou spisovateľkou Ivonou Březinovou, 
autorkou knihy Lentilka pre dedka Edka, a slovenskou spisovateľkou a prekladateľkou 
tejto knihy Gabrielou Futovou. 

„Tam, kde niečo končí, vždy začína niečo nové“. 
Koniec letných prázdnin sa 5.septembra stretol 
so začiatkom nového školského roka. Stretli sa 
starí i noví žiaci našej malej školy. 
Privítali sme našich dvoch kamarátov 
z materskej školy – teraz už spolužiakov 
prváčikov. Veľa nového, nepoznaného je stále 
pred nami. Spoločnými silami sa snažíme 
užívať si každý nový školský deň.



Pripraviť sálu Kultúrneho domu v Tarnove sa Slávnostné posedenie seniorov, nie je ľahká úloha.
Ako je už niekoľko rokov zvykom, podieľajú sa na jej výzdobe aj žiaci našej základnej a materskej 
školy. Tento rok ju opäť obliekli do jesene, ale aj do múdrosti. Múdrosť našich predkov 
nachádzame v pranostikách. A preto si naši starí rodičia mohli nájsť pranostiku k svojmu menu
 a navyše výtvarne spracovanú pohľadom detí.

A to tento rok nebolo všetko. 
Žiaci z tarnovskej základnej a materskej školy 
sa pokúsili na tvárach starých rodičov vyčariť 
úsmev a spomienky. Ich tanečné, spevácke, 
herecké výkony, ich hravosť, ľahkosť a veselosť 
prispeli tiež  k vytvoreniu slávnostnej atmosféry. 

Integrácia 2016
Vďaka výhre v súťaži „Recykluj a vyhraj“ s firmou 
MILK – AGRO sme mali možnosť aj tento rok 
zúčastniť sa charitatívneho koncertu 
Integrácia 2016 v Aréne Poprad. 
Užili sme si cestu autobusom, zaujímavých hostí 
koncertu a snáď najdôležitejší odkaz tohto 
podujatia – „Slnko svieti pre všetky deti rovnako“.

Stretnutie dôchodcov



Základná škola Tarnov

Školský rok 
2016/2017

deti 

v 



Prešov, Vranov, Gerlachov, Šašov, Obručné, Rokytov, 
Poprad, Domaša, Čergov, Beloveža

Malcov, Rokytov, Bardejov, Zborov, Gaboltov, Lipany, Ľubovňa, Busov,
Snakov, Bogliarka, Kurov, Sabinov, Ubľa, Orlov, Voľa    

Jojo Šoltýs 
(4.ročník)

Emka Rychvalská
(4.ročník)

Prešovský samosprávny kraj vo viacsmerovkách
Po vyškrtaní slov a všetkých X vyriešiš tajničky

Učíme sa hravo, tvorivo



Dávid Harňák (4.ročník)

Timka Delejová 
(4.ročník)

Livka Oslacká
(4.ročník)

Bardejov, Tarnov, Prešov, Malcov, Rokytov, Poprad, Michalovce, Snakov, 
Levoča, Tatry

Tarnov, Kurov, Krivé, Raslavice, Kružlov, Hrabské, Čaklov,Tročany, Stražské

Komárov, Snakov, Poprad, Kurov, Lukov, Bardejov, Richvald, Malcov, Kobyly



Novembrová krížovka

Pri hľadaní odpovedí Vám pomôže Pexeso z prílohy.
1.Kto oznamuje koniec babieho leta?   
2.Kto ohlasuje medu plné hrnce?  
3.Kto ťahá sane do dvora?
4.Kto zháňa ľudí do dvora?
5.Kto porodil Ježiša?
6.Na svätého............už je zima celá naša.
7.Hovorí sa o ňom , že prichádza na bielom koni.
8.Aké meno je v kalendári 15.10.?
9.Jej noc, má čarovnú moc?
10.Jeho kvapka 40 dní kvapká?
11.Je na ľade alebo na blate.
12.Kto pletie vence svätej Helence?
13.Aké meno je v kalendári hneď po Margite?



Trnkácik
Tarnovský

1.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici medzi písmenami J a L.

2.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici pred písmenom S.

3.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici medzi písmenami R a Z.

4.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici medzi písmenami E a T.

5.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici za číslom 8. 

6.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici medzi písmenami B a M. 

7.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici pred písmenom N.

8.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici za písmenom K.

9.Samohláska, ktorá sa nachádza na klávesnici medzi písmenami W a T.

10.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici medzi písmenami C a B.

11.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici za písmenom U.

12.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici medzi písmenami I a P.

13.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici vpravo od písmena X.

14.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici vľavo od čísla 3.

15.Písmeno, ktoré sa nachádza na klávesnici medzi písmenami S a F.

Pranostiky na hodine informatiky
Do okienok napíš správne písmená. Pomôž si klávesnicou svojho počítača. 

Vytvorili: Alex Gaľan, Filip Paľuv, Kamil Šoltýs (3. ročník)



Čo nás čaká?

25. november 2016 Detské prelety jeseňou  
     - výstava výtvarných prác deti ZŠ a MŠ 

1. december 2016 Budulínček  
    - divadelné predstavenie DJZ Prešov 

6. december 2016  Mikuláš v Tarnove   

11. december 2016 Čaro Vianoc 
     – predvianočné výstavné a predajné trhy   

19. december 2016 Vôňa Vianoc 
      – pečenie a zdobenie medovníkov

21. december 2016 Posolstvo Vianoc 
      – vianočné posedenie



              

Vianočné prázdniny 
      23. december 2016 – 8. január 2017 

Pozvánka na „vernisáž“

Srdečne Vás pozývame 

na výstavu

 

výtvarných prác 

 

deti Základnej a

 

Materskej školy v

 

Tarnove, 

ktorá sa uskutoční 25. novembra 2016 o

 

16, 00 hod.

v „Galérii“ kultúrneho domu v

 

Tarnove.

 

 

 

 

 

 

Detské prelety jeseňou

 

 



T
Poďakovanie Vám tvorcom a ľuďom, ktorí to celé vymysleli: 
Za nápady, za príspevky, ..., za Vašu prácu patrí poďakovanie 
predovšetkým Vám milí TRNKÁČI, lebo bez Vás by ani takýto nádherný 
občasník nemohol vzniknúť. 

Veríme, že  aj keby existovali malé nedokonalosti tohto 1.čísla
isto si ich prepáčime, lebo ak človek niečo robí,  môže niekedy 
urobiť aj chybičky. 

T
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