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je tu historicky prvé číslo časopisu, ktorého názov sa hrdo pýši kreatívnym

nápadom našich druhákov. Za posledný polrok sa u nás toho veľa udialo. Nechceli

sme si to nechať iba pre seba, ale podeliť sa o to so všetkými, ktorým sa naša

práca páči, ktorí fandia nášmu spôsobu vyučby a princípom, ktoré presadzujeme.

Jedným z princípov je podpora rastu. Pokiaľ deti nebrzdíme, sú schopné urobiť aj

viac, ako očakávame. Dokonca viac, ako sme niekedy schopní a ochotní urobiť my,

dospelí. Preto všemožne podporujme deti, aby nás prekonali. 

Prijmite pozvanie a nahliadnite do krásneho sveta školy a všetkého, čo s radosťou

robíme, tvoríme, či vymýšľame. 

                                                                         Tím školy Felix Košice 
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Súkromná základná škola, Komenského 2, Košice
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Aktivity našej školy

Predstavenie tried a

nových členov tímu 

Špeci veci

Umeleckú tvorbu detí 

Zábavnú rubriku 

Pripravili sme pre vás:

Milé deti, milí rodičia,



ZOPAKUJME SI

V mesiaci júl 2020 sme mali náš prvý

Letný školský klub s vesmírnou tematikou.

Miška a Alex z Detského klubu Veverička  

(www.vevericka.sk) nám pripravili super

program s množstvom nezabudnuteľných

zážitkov! Užívali sme si tvorivé aktivity,

mali sme keramický workshop s Katkou

Bajkayovou, vyrábali sme si kožené

náramky s naším Mišom, a užili sme si

nielen turistiku ale aj jazdu na koni na

chate Hrešná.

                                  Autor: Miška S.

Na školský rok 2020/21 sme sa začali pripravovať už v letných mesiacoch. Absolvovali sme 

s našimi deťúrencami dva letné tábory a spoločne aj s rodičmi sme zažili príjemné chvíle

v Ekocentre Sosna. Nezaháľali sme ani počas prvého polroka a obzvla´štnili sme si ročné

obdobia špeciálnymi dňami, venovanými zábavnému učeniu a tvoreniu. Ako bolo a ako to všetko

vyzeralo? Začítajte sa a objavujte spolu s nami. 

Počas letných prázdnin sme stihli

fajnovú akciu, rovno dvakrát! S rodinami

našich prváčikov a druháčikov sme sa

neformálne stretli v krásnom zelenom

Ekocentre Sosna, aby sa deti aj rodičia

mohli spoznávať aj mimo školy. Všetci

prispeli k výbornému občerstveniu, bola

opekačka, o program sa postaral Roman

Sorger z O.Z. Haliganda.

                     

V auguste 2020 sa vo Felixe uskutočnila Cesta do krajiny rozprávok, na ktorej nás

sprevádzal drak Eragon. Hned ˇ na začiatku sa z nás stali stavitelia lodí a skúsení

námorníci, psíčkovi a mačičke sme pomohli vytvoriť krásne a chutné torty, Nemo a Dory

nám ukázali, že vodný svet je jedno veľké ihrisko, na čele s Gargamelom sme pochytali

Letný školský klub

Stretnutie v Sosne
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ZOPAKUJME SI

V októbri našu školu zaliali nádherné farby

jesene. Pod vedením pani učiteliek mohli naše

deti zažiť špeciálny deň plný zábavného

učenia. Triedili sme farby a zvieratká,

zbierali pestrofarebné listy a plody jesene,

z ktorých sme potom vytvárali nádherné

diela. Nezabudli sme ani na ostatné zmysly

ako čuch, či chuť a tak sme sa spoločne

pustili do špeciálnej ochutnávky "na slepo"

jesenných plodov, či počúvania klasickej hudby

Vivaldiho Jesene. Zažili sme si tak jeseň

plnými dúškami a kúsok z nej nám ostalo   

v podobe výzdoby v triedach, či na chodbách.

                                

Vianočnú atmosféru sme sa rozhodli odštartovať premenou našich tried na perníkové

chalúpky. Pod taktovkou našich vychovávateliek sme sa s deťmi pustili do kreatívnej

vianočnej výzdoby, ktorá sa okrem iného pýši originálnymi vianočnými ozdobami- tie si

vymysleli a zhotovili deti úplne samostatne. Kreativity rozhodne nebolo málo a okrem výroby

vianočných stromčekov si prváci a druháci navzájom vyrobili a darovali krásne darčeky v

podobe príveskov na kľúče. To bolo ale radosti a nadšenia! Mikulášsky deň sme okrem

zdobenia perníčkov strávili aj nádhernou tradíciou, a to pečením vianočných oblátok. Pod

vedením pani učiteľky Ivetky sa deti zoznámili s tradičným strojom na pečenie, zistili, ako sa 

všetkých šmolkov a vyrobili z nich zlato a nakoniec sme zvládli náročný, ale zato hrdinský

boj troch kráľovstiev. Po celý čas vládla atmosféra smiechu a výskotu. Myslím, že malým aj

veľkým zostanú na tento čas krásne a radostné spomienky.

                                                                                     Autor: Peťka O.

Jesenný deň

Mikulášsky deň a vianočná nálada
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ČO JE NOVÉ VO FELIXE?

vyrába cesto a nakoniec si vyskúšali, koľko práce stojí vytvoriť jednu sladkú chrumkavú

oblátku. Nechýbali ani vianočné koledy, či vinše a deň sme ukončili nepečenými kokosovými

guličkami, ktoré si deti mohli vziať domov vo vlastnoručne vyrobenej krabičke a pochutnať si

na nich spoločne doma so svojimi rodičmi.                                                    

                                                                                              Autor: Danka Š.  

                                                                                     

"I ako pani učiteľka Ivetka! Voláme sa

Irbisy, pretože sme pozorné, dobré,

rýchle a poslušné. Sme draci hlavne

po vedomostiach, ale nie sme predátori,

pretože nie sme zvieratá. Dravosť je

dobrá aj pri hrách. Žijeme v irbisej

tlupe, ale máme aj svoje kmene. Vieme

dobre pozorovať a byť ako špióni!"

Pani učiteľka Ivetka dodáva, že jej

deti nezostávajú svojmu názvu nič

dlžné. Sú dravé, takmer vždy

dosiahnu, čo si naplánujú, ale tiež sa

vedia s láskou starať o iných,

ako irbisí rodičia o svoje

 mládˇatá.                                      

Nový školský rok privial so sebou do Felixu aj nové posily. Spolu s pani učiteľkami prváčikov

Katkou a Ivetkou, ktoré priniesli hudobné, či literárne umenie, sme privítali aj úžasnú,

energickú lektorku anglického jazyka Alenku, usmievavú a tvorivú pani vychovávateľku Danku

a v neposlednom rade náš tím čerstvo posilnili so svojimi dlhoročnými skúsenosťami špeciálna

pedagogička Jana a psychologička Saskia. Nového je u nás viac, k čomu patria najmä

špeciálne názvy našich tried. Jednotlivé písmenká 

tried zdedili deti po našich drahých pani učiteľkách.

Písmenká však znamenajú aj niečo iné. Čo to je 

a omnoho viac vám už porozprávajú naše deti.  

"K ako pani učiteľka Katka! Voláme sa Kapybary,

pretože sme milé a veľmi priateľské. Kapybary

sú kamoši so všetkými zvieratkami, dokonca aj 

s krokodílmi! Správame sa dobre, pomáhame si 

a nikoho nebijeme. :) " Pani učiteľka Katka

dodáva, že jej Kapybary sú živé a

nezbedné stvorenia, ktoré krásne

kreslia. Keďže sú to hlodavce, radi sa 

zahryznú do riešenia každého problému.

1.I "Irbisy"

 

1.K "Kapybary"

Ivetka 

Katka

*Danka
vychovávateľka 

u prváčikov 

*Alenka
lektorka

anglického jazyka
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MyMachine

V prvom polroku sa nám podarilo zapojiť do výnimočného projektu

MyMachine s Karpatskou nadáciou. Ide o vzdelávací program rozvíjajúci

tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a

mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady –
vysnívané vynálezy. Zároveň MyMachine spája deti aj s veľkými

študentmi zo strednej a z vysokej školy. My sme vymysleli veľa

vynálezov a vybrali sme si jeden spoločný. Študenti vysokých škôl

následne navrhujú dizajn a funkcie a študenti stredných škôl vyrábajú

funkčný prototyp.

                                                                  Autor: Katka. M.

                                                                  

"P ako pani učiteľka Pauli! Sme ako sovy,

ktoré sú trpezlivé, vytrvalé a tiež

šialené. Sme rýchle a radi sa hráme a

učíme aj ked ˇ  sme niekedy nezbedná

trieda. Máme takú superchopnosť, že

vieme vyčkať času." Pauli dodáva, že jej

plamienky radi pátrajú, no vedia

 byť aj riadne plamenní

 rečníci. Sú perfektní

parťáci, pomáhajú si a 

píšu parádne príbehy!

"M ako pani učiteľka Majka! Mamba je

jedným z najväčších a najdlhších

hadov sveta. Je užitočná, SUPERrýchla,

trpezlivá, prispôsobivá aj pohotová. 

 Sme obratní ako ona a vieme sa super

šplhať." Pani učiteľka Majka potvrdzuje

ich pohotovosť a veľmi oceňuje

schopnosť spolupracovať, 

pomáhať si a dosiahnuť, 

čo si spoločne zaumienia. 

2.P "Plamienky" 2.M "Mamby"

Špeci- veci 
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PauliMaťka
vychovávateľka

a učiteľka informatiky Majka
 



Október sa každoročne nesie v znamení

mesiaca úcty k starším. Sme veľmi radi, že

sme mali s deťmi možnosť urobiť radosť 

 seniorom v prešovskom zariadení Barlička.

Prváci vyrábali krásne nástenné obrázky

v rámčeku a druháci sa pustili do písania

listov, ilustrácií a výroby záložiek. Naše

deti dali do toho celé svoje srdce, s láskou

lepili obálky a nevedeli sme sa dočkať

spätnej väzby. A aj sme sa dočkali. 

Z  Barličky nám prišla nádherná správa a

fotografie plné vd´ačnosti, že v tomto

ťažkom období dielka našich detí

prekvapili a spríjemnili deň seniorom,

miestami až dojali. Oplatilo sa? My si

myslíme, že áno! 

Na záver našich špecialít by sme

vám radi ukázali, aké šikovné sú

naše deti aj v tomto nečase online

výučby. V praktickej časti

vyučovania deti realizujú výzvy

týždňa, v ktorých majú stále niečo

splniť. Prezliekajú prádlo, krájajú

chlebíky, pečú koláče, či skladajú

kostry z rôznych predmetov. Okrem

toho prichádzajú s novými

kreatívnymi nápadmi. 

Nech sa páči, malá ochutnávka.

                          Autor: Danka Š

Mesiac úcty k starším

Online vyučko
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UMELECKÁ TVORBA

Čarovnou paličkou treba zamávať

a hnedˇ bude všetko fungovať.

Ak chceš lietať ako vták,

musíš svoje krídla mať.

 

Ja som dievča z Kapibár

a mám naozaj veľký žiaľ. 

 

Lietať nevieme, že krídla nemáme.

Tam hore sa chcem vzniesť, 

v oblakoch sa smiať

lietať v nebesích.

Na kopec si vyjdeme,
boby sebou nesieme.

Kedˇna kopec vyjdeme,
do snehu si sadneme.

Viki, 2.M
 

Báseň o triede
 

Majka ty si vodca náš, 
krásne sa o nás vždy staráš. 

My sme mamby šikovné, 
často však aj nezbedné. 
Čítanie, písanie, či matika, 

každý z nás sa s tým potýka.
 Julka, 2.M

To najlepšie je ešte len pred nami. Nasledujúce stránky sú venované tvorbe našich detí. Tie

sú tak šikovné, že by dokázali samé zaplniť aj celý časopis. Čo jeden, rovno aj dva! Tak sa

pohodlne usadˇťe a vychutnajte si kreativitu našich šikovníkov. Pripravili pre vás básne,

piesne, ilustrácie, či maľované čítanie.  

BÁSNE

Erby 1. I

PIESEŇ

Pieseň a ilustrácia: Zuzka R., 1.K

Ma
ľov

ané  čítanie

 

Damiánko, 1.K
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Kubkov 

Dino-príbeh

1.K
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Prvé vetičky a literárne dielka šikovných prváčikov

Emmka, 1.K Melka, 1.K



Úloha:

 

Pospájaj všetky

písmenká tak, aby

vznikla abeceda.

Ak sa ti to podarí,

môžeš do okienka

napísať, ktoré

písmeno sa ti páči

najviac.  

ZÁBAVA NA ZÁVER
Zabavte sa v závere spolu s našimi deťmi., ktoré si pre vás pripravili tajničky a

milé omaľovánky. 

Paťko, 1.K
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Emmka, 1.K

Zuzka, 1.K
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Emanuel, 1. I

Oliver, 1.I
Mirabelka, 1.K



 

Súkromná základná škola, Komenského 2, Košice - Felix Košice

Komenského 2, 040 01 Košice

www.felixkosice.sk

Spracovanie: Mgr.Daniela Šimková


