2

Amosko

V dòoch 26. a 27. 11. 2012 sa naa kola zapojila do trajku
uèite¾ov. Pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci koly tak
vyjadrili svoj postoj voèi hodnoteniu svojej práce a podmienkam, v
ktorých vykonávajú svoje poslanie. Triedy a chodby zívali
prázdnotou. V zborovni sa zdriavali len pán riadite¾ a trajkový
výbor. Veríme, e tento krok bude vies k pozitívnym výsledkom a
situácia v kolstve sa zlepí.

Vy skôr narodení si urèite pamätáte èasy, keï ste si
niektoré druhy ovocia èi zeleniny mohli dopria len v
urèitom období. Jahody len na jar, hrozno a melóny
na jeseò a hlávkový alát len v sezóne dozrievania.
Dnes nám obchod ponúka iroký sortiment ovocia a
zeleniny poèas celého roka a vïaka tomu môeme

ovocie a zeleninu konzumova èerstvú celý rok.
Preto sme si 9.10.2012 /v utorok/ v 2.A triede urobili
ovocné a zeleninové misy, na ktorých si pochutila
celá trieda. Vetkým ve¾mi chutilo o èom svedèia aj
fotografie a prázdne misy.
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Dòa 4. októbra prebehla súa 1. oddelenia KD v
rámci krúku
pod názvom
v hádzaní gatanov. Veï
,
 preèo hádza vdy len loptou? Deti na kolskom
dvore pomocou gatanov hádzali na vyznaèený kruh
s bodmi 1, 2, 3 a vyskúali si tak svoju obratnos.

Boli rozdelené do dvoch drustiev. Drustvo
chlapcov, kde najviac bodov získal
z 3.A triedy a v drustve dievèat najviac
bodov získala
, tie z 3.A.
Tu sú nai víazi:

O deò neskôr 5.10.2012 sme sa aktívne zapojili do jablkových kriatkov. Práca sa nám podarila, vyèarila
akcie s názvom
Jablko zohralo v tento úsmev na vetkých detských tvárièkách. A na záver
deò ve¾kú úlohu nielen ako téma na ozdravenie náho sme si na naich kriatkoch mohli aj pochutna.
tela, ale aj na ozdravenie vzahov medzi demi. Nech sú nae deti zdravé, usmiate a astné!
Vyzbrojení jabåèkami a oriekami sme vytvárali

V novembri prila medzi tvrtákov pani policajtka
rozprávala nám o doprave a
dopravných znaèkách. Radila nám, ako mám ís
bezpeène domov. Potom nám cez poèítaè pustila
kreslený film. V tej rozprávke boli tyria chlapci a
jedno dievèa. Nevedela som, èi tie deti naozaj niekedy
ili alebo boli vymyslené. Spýtala som sa na to pani
policajtky. Odpovedala mi, e postavy boli vymyslené,
ale to nie je dôleité. Hlavné je, aby sme sa z filmu
pouèili. Ja som si zapamätala, e nemám bea cez
cestu, keï ide auto.
Po filme prili ïalí policajti a ukazovali nám zbrane a
ochrannú vestu. Verte, bol to skvelý deò. Vetkým sa
stretnutie s policajtmi páèilo.
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Zvyky a tradície tvoria základ spolupráce a hrdosti na svoju krajinu,
rodinu i kolu. Mladou, no ve¾mi peknou tradíciou sa na naej kole stalo
pasovanie prvákov do cechu kolákov, ktorí pripravujú najstarí iaci 
deviataci. Dòa 26. 10 2012 krásne svietilo jesenné slnieèko a krá¾ovstvo
Amoskovo oèakávalo 59 prvákov. Prváci prili do slávnostne vyzdobenej
spoloèenskej miestnosti v budove KD. Hrala príjemná hudba,
rozprávkové postavièky driemali na stolièkách. Prváci sa usadili a zrazu
(
). Privítal vetkých
na stôl vyskoèil
prítomných a zvlá prvákov, s ktorými sa hneï pustil do reèi. O chví¾u
(
u spoloène privítali za zvukov fanfár krá¾a
a krá¾ovnú
(
).
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Prváci krá¾ovskému páru zaspievali i zatancovali a potom museli
splni nároèné úlohy, aby sa mohli sta právoplatnými prvákmi naej
koly.
Najskôr poskladali pre krá¾ovský pár koberec z puzzle, potom
snehuliakovi nahádzali kopu snehových gú¾ a uviazali núrky na
topánkach. Zlatým klincom bola striga z domèeka (
), ktorá od prvákov iadala slalom na èarodejnej metle.
Krá¾ovná Koménia III. prvákov za splnenie úloh pochválila a
pozvala ich spolu s deviatakmi k pasovaniu. Prváci zloili s¾ub a krá¾
kadého iaèika svojím krá¾ovským meèom pasoval za
právoplatného prváèika. Krá¾ovná odovzdala pasovací dekrét a
Klobúènik sladký keksík. Nakoniec pasovaní prváci preli
slávnostnou krá¾ovskou bránou do Amoskova. Po krátkej, no veselej
diskotéke ich slávnostným palierom deviataci vyprevadili do tried.
Dúfame, e naim prvákom, ale aj deviatakom zostane táto pekná
akcia v pamäti navdy. Vïaka patrí vetkým, ktorí sa o pekný deò
prièinili.
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Poznáte rozprávku o èarodejnici Saxane, ktorá sa stala
iaèkou skutoènej koly?
Koncom októbra sa dámy na metlách objavili aj
. No neboli to excentrické iaèky, ale samotné pani
uèite¾ky. Ak sa o niektorých vyuèujúcich povie, e sú ako
jeibaby, tak o spomínaných dámach to naozaj platilo.
Jeibaby vak pripomínali iba svojím výzorom, v kole
patria medzi ob¾úbených pedagógov. "Poletovanie" na
metlách a straenie bolo vzruujúcou zábavou hlavne pre
mladích iakov. So teklivým strachom v srdci a úsmevom
na prekvapených tvárach utekali pred mátohami a
s¾ubovali, e budú poslúcha. Úradovali nielen cez
prestávky. V kostýmoch boli tie na svojich vyuèovacích
hodinách. Dejepis, hudobná výchova, matematika, èi
angliètina s èarodejnicou za uèite¾ským stolom pútala ete
väèiu pozornos iakov. Osobitný repekt vzbudzoval
èert, ktorý deom dal jednoznaène najavo, e s ním nie sú
arty. Naastie, zlé jeibaby a strigy patria do sveta
fantázie a za podarenými kostýmami sa vdy ukrývajú nai
blízki alebo známi. V tomto prípade nimi boli pani
uèite¾ky:
av
èertovskom kostýme sa predviedol pán uèite¾
.
Zaujímavý nápad, ktorý zrealizovali pedagógovia koly pri
príleitosti Halloweenu, na pár chví¾ osvieil atmosféru
beného vyuèovania. Ilo skutoène iba o zábavu, pretoe
kadý uèite¾ vie, e straenie ani zastraovanie ako
pedagogická metóda nefunguje. Hoci jeibabky s titulom
Magistra mágiu neovládajú a ani èarova nevedia,
nemono uprie, e atstvo vytiahnuté z truhlice prastarej
mamy a energia s akou "poletovali" po chodbách, im
dávala osobné èaro....
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Piatok, 28. 9. 2012 bol naozaj výnimoèný  v IV.B
sme oslavovali sviatok mlieka.
je medzinárodnou
kadoroènou
udalosou
podporovanou
a
propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výivu
a po¾nohospodárstvo. Mlieko a mlieène produkty
pomáhajú naplni poiadavky na plnohodnotnú
výivu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dòa je
oslava významu mlieka v kolách. Je to spôsob, ako

upozorni na dôleitos pitia mlieka v kolách a na
jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
A aká by to bola oslava bez hostiny? Poèas desiatovej
prestávky sme si vetci pochutnali na chutnom
mlieèku, ktoré nám pripravila pani uèite¾ka
. Mlieko nám ve¾mi chutilo.
Zalizovali sme sa ako malé maèiatka. Mono i
takýmto spôsobom sa nám podarilo získa ïalích
ob¾úbencov mlieka a prispeli sme tak k zdravej
výive.

Jednou z najdôleitejích vecí k dobrému a dlhému ivotu je zdravá výiva,
na ktorú sa èasto zabúda. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový
deò zdravej výivy. Samozrejmosou by malo by aj dodriavanie týchto
zásad:

Keï toti nie sme v duevnej pohode, nae telo nie je schopné prija to¾ko
dôleitých látok, ko¾ko sa v naej strave nachádza.
Stará ¾udová múdros vraví:
16. október nám má pripomenú, e ivot kadého
èloveka je jedineèný, neopakovate¾ný a nenahradite¾ný.
Preto by si ho mal kadý z nás dostatoène vái.
Vetky tieto zásady sme si pripomenuli aj my na
Základnej kole, Ul. Komenského 4, Ve¾ký Krtí a práve
tento deò sme na celej kole vytvárali rôzne ovocné
a zeleninové aláty, ktoré sme potom s chuou zjedli.
Zároveò sme spoloène vytvorili Potravinovú pyramídu
a tým zavàili ná úspený deò. Deom sa tento vydarený
deò ve¾mi páèil a urobili nieèo aj pre svoje zdravie.
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Dòa 17. 10. 2012 sa iaci 3. B, 4. B a 4. C zúèastnili výletu
za poznaním pod vedením triednych uèiteliek Petríkovej,
Kuickej a Meliíkovej.
v
Cestu poznávania sme zaèali v
Leviciach, kde v planetáriu iaci spoznávali tajomstvá
vesmíru a súhvezdia. P
nám umonil
pozorovanie hviezdnej oblohy aj poèas dòa. Okrem
prehliadky umelej hviezdnej oblohy nám bola poskytnutá
tematická prednáka s projekciou a besedou, ktorá konèila
pozorovaním Slnka prenosnými ïalekoh¾admi. Slneèné
poèasie nám umonilo pozorova kvrny na Slnku a
zároveò sme si obohatili svoje vedomosti o slneènej sústave.
Ïalou zastávkou na ceste za poznaním bolo zábavno 
v Leviciach. Asi pred 5000
výukové centrum
rokmi v údolí rieky Níl vznikol staroveký Egypt, z ktorého
sa poèas 2500 rokov sformovala jedna z najväèích
civilizácií vetkých èias. Obyvatelia Egypta verili v
posmrtný ivot a práve preto telo zosnulého pred uloením
do hrobu mumifikovali. Proces mumifikácie trval 70 dní, na
takú dobu uloili telo zbavené vnútorných orgánov  okrem
srdca  do sodného lúhu, aby sa vysuilo. Poslednou fázou
mumifikácie bolo, e telo potreli roztokom oleja s vonným
korením, zavinuli do pásov plátna, ktoré namáèali do gleja
a medzi plátenné pásy vkladali amulety, ktoré mali chráni
zosnulého pred vplyvom zla. No a tu sme mali monos
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by priamymi úèastníkmi mumifikácie mrtvoly v úlohách krá¾ovien,
bohov a archeológov. Tajomstvo faraónovej hrobky bolo odhalené! Z
minulosti sme sa premiestnili do prítomnosti prostredníctvom
mnostva zábavných interaktívnych hraèiek, ktorými sme odha¾ovali
záhady fyziky a matematiky. Najatraktívnejou hrou bolo tvorenie
bublín okolo celého tela  megabublín.
Koneènou zastávkou bola výprava do histórie naich predkov  tvorila
ju usadlos è. 142 v ulièke urda v centre pamiatkovej rezervácie
Pozostávala z
¾udovej architektúry
murovaného domu z konca 19. storoèia, murovaného domu s
datovaním 1932 a priestorov vysekaných do skaly v dvoch podlaiach.
Na prízemí letná kuchyòa, komora a ukáky kamenárskych výrobkov a
náradia, na podlaí vyhliadková terasa a malá komôrka. Interiér bol
zariadený pod¾a funkcie jednotlivých miestností dobovým nábytkom a
inventárom a dokumentoval zvlátnu formu ¾udového stavite¾stva a
bývania od konca 19. storoèia po 50. roky 20. storoèia. V roku 1994
Tekovské múzeum v Leviciach za expozíciu Skalné obydlia obdralo
ocenenie Europa Nostra, ako prvá organizácia na pôde Slovenskej
republiky.

V rámci Medzinárodného dòa kolských kniníc sa v naej kole
uskutoènilo viacero aktivít, ktoré súvisia s touto udalosou.
Navtívili sme tie kolsú kninicu a po návrate z kninice deti
pracovali s textami bájok. Ich úlohou bolo doplni stratené slová,
slabiky a písmená tak, aby bájka bola úplná a mala zmysel a
samozrejme nakresli obrázok vystihujúci obsah bájky, ako
ilustrátor. V tejto chvíli nemohlo by niè lepie, ako stretnú
a porozpráva sa so skutoènou ilustrátorkou. Naim iakom sa to
podarilo! Navtívila nás ilustrátorka detských kníh
. Porozprávala nám, ako vznikajú ilustrácie. Spoloène sme
si preèítali krátky príbeh, ktorý sa pokúsili ilustrova aj deti
a súèasne ho ilustrovala aj pani ilustrátorka na tablete wacom
cintiq. Ilustráciu robila priamo pred demi. Odkryla im tajomstvá
modernej ilustrácie. V závere deti odprezentovali svoje ilustrácie
a porovnali si svoje ponímanie preèítaného textu s predstavou
tety ilustrátorky. Edita Sliacka bola v minulosti iaèkou naej
koly a v súèasnosti sa na naej kole mono stretla s budúcim
ilustrátorom (kou).
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Vetko sa to zaèalo úplne neèakane. Dòa 26.6.2012 mi
prila pani uèite¾ka oznámi, e som s dvomi dievèatami
z naej koly vyhrala 3. miesto v súai o najkrají príbeh
o lese. Ve¾mi som sa zaèala tei, pretoe som ete nikdy
v ivote niè podobné nevyhrala. Bola som tie ve¾mi
prekvapená, rovnako ako moji spoluiaci. Vôbec som to
neèakala. Pani uèite¾ka odila z triedy so slovami: ,,Tak sa
stretneme o deviatej pred zborovòou. Okamite som brala
do ruky telefón a volala som mojej mame. Aj tá ostala
ve¾mi prekvapená. Keï odbila deviata hodina, èakala som
pred zborovòou s dvoma dievèatami. Otec jednej z nich u
èakal pred kolou v aute, do ktorého sme s pani uèite¾kou
nastúpili a vyrazili sme. Cestou sme sa rozprávali, aby
sme si skrátili èas, aj keï cesta nebola a tak dlhá. Keï
sme prili na miesto, pani uèite¾ka nás zaviedla do
kninice, kde sa mali prebera ceny. Ve¾mi sme sa na to
teili. Dlho sme tam stáli, kým sa to vetko zaèalo. Sadli
sme si ved¾a seba. Pani uèite¾ke sa zjavil na tvári ve¾mi
milý úsmev. Boli sme spokojné. Zaèali sa odovzdáva
ceny. Keï sme zapoèuli nae mená, s nadením sme sa
postavili a ili si prevzia cenu. Na ten pocit nikdy
nezabudnem. Tá chví¾a bola jedineèná a neopakovate¾ná.
Je to neopísate¾né. Postavili sme sa presne pred tých
vetkých ¾udí, ktorí na nás zvedavo pozerali. Ceny boli
ve¾mi pekné. Vyhrali sme pravítka, ceruzky, záloky do
kníh, diplomy a knihu. Ete nás potom odfotili. Ako
obèerstvenie bola malinovka a kadý dostal kúsok torty.
Nasledovala spoloèná fotka. Keï to skonèilo, bolo ve¾a
hodín a aby sme stihli v kole obed, museli sme sa
poponáh¾a. Pani uèite¾ka nás za odmenu pozvala na
zmrzlinu. Bol to nádherný deò. Potom sme sa u naozaj
museli vráti spä do koly. Obed sme naastie stihli. Po
obede som si ila do triedy pre kolskú taku, vyrazila som
na autobusovú zastávku a následne autobusom domov.
Tento deò bol úasný. Prilo to tak neèakane, ale aj tak
nemal chybu. Nikdy naò nezabudnem. Bol to pre mòa
obrovský záitok.


3.miesto, poézia


3. miesto, próza.
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Druhákom na základných kolách pribudol vyuèovací predmet
vlastiveda. V rámci neho iaci získavajú vedomosti o naej vlasti, ale tie
spoznávajú prostredie, v ktorom ijú. V rámci témy
kreslili druháci areál koly, ktorú navtevujú a pani uèite¾ky
a
im vysvetlili, èo sa v areáli nachádza a èo sa
vyuèuje v jednotlivých budovách. Domácou úlohou detí bolo výtvarne
znázorni kolský areál. Mohli vytvori plagát alebo priestorový model z
plastelíny alebo kartónu. kola sa nachádza v peknom prírodnom
prostredí, súèasou areálu je ihrisko a chodníky, take roboty s modelom
bolo naozaj dos. Deti sa úlohy výborne zhostili a do práce sa zapojili aj
ich rodièia. Pomohli im s h¾adaním obrázkov a informácii a tie so
samotnou stavbou modelu. Spojením detskej kreativity a dospeláckej
zruènosti vznikli zaujímavé dielka, ktoré verne kopírujú realitu. Na svoje
práce sú iaci právom pyní a vystavili si ich na kolskej chodbe.

Ak nepatrite k tým, ktorí kupujú vianoèné darèeky na
poslednú chví¾u, urèite ste u premý¾ali nad tým, èo
darova svojim najbliím. S výborným nápadom
prila medzi iakov 4.B pani
z Hontianskoipe¾ského osvetového strediska vo
Ve¾kom Krtíi.
Priniesla so sebou kukurièné úpolie a hotový
výrobok  záloku do knihy, ktorú z tohto materiálu
vyrobila. Tvorivé dielne sa mohli zaèa. Za pomoci
pani Lekovej a triednej uèite¾ky
deti vytvárali vlastnoruène vyrobený
praktický darèek. Kukurièné úpolie je ve¾mi
flexibilný prírodný materiál, z ktorého sa dajú
zhotovi naozaj vkusné predmety. Darovaného urèite
poteí. Staèí ho len pekne zabali. Aj na to myslela
pani Leková a nauèila deti, ako zo starého kalendára
vyrobi tatièku na darèeky. Jej návteva bola ve¾mi

uitoèná. Deom ponúkla výborný nápad, darèek
mohli hneï vyrobi, zabali a ete uetrili peniaky.
Ïakujeme, milá pani Leková
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riadite¾ koly

Jesenné udalosti súvisiace so trajkom uèite¾ov sa dotkli aj nás iakov.
Veï pre kolu sme aj my dôleití. Rozmý¾ali sme nad tým, aké
poiadavky voèi vláde by sme predloili my, keby sme vstúpili do
trajku. Vymysleli sme tieto:
1. Chceme chodi do koly iba tyri dni v týdni. V piatok by do koly prili
iba zamestnanci. Napríklad pani upratovaèky by po nás upratali neporiadok,
èo po sebe vdy zanechávame, pedagógovia by mohli opravova písomky a
hlavne v tichu tried lieèi si bolesti hlavy, ku ktorým im usilovne dopomáhame...

2. Jedáleò chceme prerobi na rýchle obèerstvenie
typu McDonald. Potom by sme sa "natopali" ako
kaèky a hlavne rýchlo, lebo èakanie pri okienku nás u
omrzelo.
3. Chceme zrui známku 5. Kto by uèivo nezvládol
ani na tvorku, dostal by druhú ancu. Napríklad by
priiel do koly v spomínaný vo¾ný piatok. Piatok by
teda bol dòom päkárov  výstiné, nie?
Èo si myslíte o naich poiadavkách, pán riadite¾?

Ïakujeme za odpoveï.

Kam na strednú? Toto je otázka, ktorú si
kladie
kadý deviatak. Urèite sa nájdu iaci, ktorí u dávno
vedia, èím by chceli by, kam do koly, ale nájdu sa
medzi nami aj takí, ktorí ani ajnu nemajú o tom, èím
sa budú ivi.
Práve pre týchto iakov sa uskutoènila v priestoroch
Kultúrneho domu vo Ve¾kom Krtíi dòa 15.11.2012
od 8,00 do 14,00 burza informácií. Boli tu
zástupcovia kôl okresu Ve¾ký Krtí a tie z
okolitých okresov. Svoje informácie poskytli

nala aj
,
ktorá tie poskytla zaujímavé informácie o svojich
odboroch. Svoje profesie prili ukáza aj budúci
záhradkári zo eloviec a uitoèné informácie priniesli
aj tudenti zo svojimi pedagógmi zo kôl zo iah. Tu
si vetci iaci, ktorí sa zúèastnili burzy mohli vybra z

s rôznymi odbormi, miesto si tu
rôznych odborov, èi u kuchári, èaníci, cukrári,
technici, chemici, záhradkári, kaderníèky, kozmetièky
 komu by sa èo páèilo, nájs motiváciu, èím by asi
chcel by. iaci, ktorí nechcú tudova na odborných
kolách, mali monos dosta sa k dostatoèným
informáciám o gymnáziách. Pri tejto príleitosti sme

Amosko
Bol chladný 19.
september 2012,
7:20 hodín ráno
a mòa èakala
cesta do Zvolena,
kde sa natáèala
reklama so mnou
spolu s Evièkou
Mázikovou. Cesta
autobusom bola
ve¾mi stresujúca,
pretoe
som
netuil èo ma
èaká. Keï do
Zvolena dorazila
pani
Eva
Máziková, z reproduktorov na streche taxíka sa
ozývala na celé námestie hudba a Evine pokriky na
okoloidúcich. Schytal som od nej pokrik :  Ahá aký
krásny klobúèik. To sa dnes nevidí tak èasto. Dúfam,
e dnes kecáme! Ja som bol z nej celý v rozpakoch
a s radosou som jej odpovedal, e jasné. Evièka
vystúpila pres Telecomom a tam tancovala
s okoloidúcimi, fotila sa a spievala. Potom sme spolu
ili do maskérne. Vlastne do ve¾kého auta, ktoré bolo
zariadené ako prenosná maskéròa. Mal som tam dos
vtipný záitok, keï ma maskérka líèila a po piatych
minútach nanáania mejkapu sa ma opýtala:  Puberta
èo? Take sme sa zasmiali, predstavili sme sa a ete
mi aj poradila pár reklamných agentúr, kde by som sa
mohol skúsi prihlási. Vetci tam boli ve¾mi milí
a ochotní, èo sa mi páèilo. Reisér tejto reklamy bol
absolútne uvo¾nený, niè nesúril, ale èo sa mi páèilo 
bol rázny a vedel, èo chce ma na obraze.
Napokon nastala dlho oèakávaná chví¾a. Akcia!

Sadol som si do pohodlného ruového taxíka ved¾a
Evièky. Taxík bol plný reflektorov a kamier. Ledva sa
tam dalo hýba. No v televízií niè nebolo vidno a to je
práve tá finta. Kamera mala ve¾mi úzky záber a tak
nám reisér povedal, nech sa s Evièkou natlaèíme
kúsok na seba. Celú jazdu sme boli na sebe ako
sardinky. Celý princíp reklamy spoèíval v tom, e
vybraný herec, èo som bol v tomto prípade ja, si sadol
do taxíka spolu s Evièkou a zaèali keca bez iadnych
vopred urèených textov. Zmysel bol v tom, e to bola
reklama na "Nekoneèný Happy Pauál" a preto sme
mali keca o vetkom monom i nemonom do
nemoty a tým vlastne ukáza, e cez tento
"Nekoneèný Happy Pauál" sa dá vola ozaj
donekoneèna. Po skonèení ma reisér pochválil, e
som ve¾mi komunikatívny a teí sa na ïaliu
spoluprácu so mnou. Celý bez seba som mu
poïakoval a dostal som od Evièky CD s jej hudbou
a nau spoloènú fotografiu. Keïe autobus naspä
domov mi iiel a o 3 hodiny po skonèení, ponúkli sa
mi s produkcie, e ma odvezú domov na Telecom
limuzíne. Tak som si nasadol a povedal som oférovi,
kade má ís. Vystúpil som a pred mojím panelákom.
Tak to vám teda poviem, bol to úasný pocit! A
doma
si
uvedomil,
èo
som
práve
absolvoval.
Som
ve¾mi
astný, e som
mal
takúto
príleitos
a dúfam, e ich
v budúcnosti bude ete viac.
doterajích naich výsledkoch v kole nám povedali aj
poradie, kde by sme sa asi umiestnili. Záverom by som
dodala, e informácie, ktoré nám tu poskytli, boli pre
nás vetkých ve¾mi uitoèné kadý z nás si z tejto
burzy nieèo odniesol.

mali aj monos ochutna rôzne dobroty, ktoré
pripravili kuchári, èi cukrári. Ïalej si da urobi
manikúru, prípadne nový úèes. V prípade, e niekto z
nás u vedel, na ktorú kolu chce ís, bola tu
monos zisti, èi máme ancu na tú ktorú kola sa
dosta. Ak áno, pod¾a predbených informácií o
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Z na Ul. J. A. Komenského vo Ve¾kom Krtíi sa
zapojila do celoslovenskej charitatívnej súae
VÝPRAVA
NÁDEJE,
ktorú
organizovala
NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE v spolupráci so
spoloènosou
ZBERNÉ
SUROVINY
a.s.
a
encyklopédiou UNIVERZUM A.
Cie¾om projektu bolo cez separovanie a zber
druhotných surovín (najmä odpadového papiera)
vyvola v deoch pocit pomoci svojim kamarátom
bojujúcich so zákernou onkologickou chorobou. Táto
mylienka oslovila mnohé základné koly, ich iakov,
rodièov a pedagógov. Svedèí o tom aj mnostvo
vyzbieraného papiera v rámci celého Slovenska 316.780
kg a suma 9.503,EUR, ktorou sa prispelo na detské
hematologickoonkologické centrá.
, hlavný organizátor
súae, mala pre zúèastnené koly pripravené ïalie
atraktívne súae: tyri najúspenejie základné koly
v zbere papiera z regiónov Bratislava, západ, stred,
východ Slovenska boli pozvané na natáèanie
semifinálového a finálového kola do Slovenskej
televízie v Bratislave. koly vyslali do súae
VÝPRAVA NÁDEJE tvorèlenné záchranné tímy
iakov, ktoré bojovali so zlým grófom Zloduchom,
pretoe ich spoluiaka Olivera, ktorý ochorel na váne
onkologické ochorenie, väznil na svojom hrade.
Spoluiakom v triede Oliver chýbal, rozhodli sa aj
spolu s Papermanom mu pomôc a to tak, e si
zmerali svoje sily v rôznych disciplínach. Prejavili tu

svoju obratnos, rýchlos, logické uvaovanie
a vedomosti z fyziky, dejepisu, geografie, biológie
a chémie.
Z na Ul. J. A. Komenského vo Ve¾kom Krtíi sa
v rámci kôl zo stredného Slovenska umiestnila na
iaci vyzbierali
a postúpili
do televízneho semifinále spolu so základnými
kolami z Trstenej, Tvrdoína a Mooviec. tvor
èlenný záchranný tím iakov v zloení:
svojou
obratnosou, rýchlosou a vedomosami ukázali, e
chcú pomôc chorému spoluiakovi Oliverovi.

Ku skvelým výkonom náho tímu prispelo aj odpadového papiera, tí, ktorí reprezentujú kolu
publikum, pretoe NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE v olympiádach, súaiach a kolských podujatiach: K.
dala kolám monos vybra ïalích iakov 
divákov, ktorí sprevádzali a povzbudzovali svoj
záchranný tím v tejto súai. Do radov divákov boli
vyslaní za odmenu iaci, ktorí priniesli najviac
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Chvíle
napätia,
búrlivý
potlesk,
povzbudzovanie
ve¾kokrtískeho publika aj
pedagógov
a samozrejme
ikovnos
záchranného
tímu priniesli
Neuverite¾ných
16 sekúnd nás delilo od
prvého miesta, ktoré získala
Z z Mooviec a postúpila
aj do finálového kola.
Záchranný tím získal
hodnotné
encyklopédie
UNIVERZUM A a pre
kolu vybojovali vecné ceny
v hodnote 300,EUR.
Vetci iaci odchádzali z priestorov Slovenskej televízie
s mnostvom záitkov, poznatkov a postrehov zo zákulisia tejto
charitatívnej súae, o èom svedèia aj chvíle fotografovania sa
na nádhernej scéne hradu grófa Zloducha ( v hl. úlohe J. Benèík
), so skvelým moderátorom Slavomírom Jurkom, statoèným
Papermanom (v hl. úlohe M. Blako) a prehliadkou túdia
Tajomstvo mojej kuchyne, ktorú moderuje Kamila Magálová.
Úèinkovanie naej koly v tejto charitatívnej súai si mohli
pozrie diváci STV1 dòa 24.11. 2012 o 10.25 hod.
Touto cestou chceme poïakova sponzorovi p. J. Havranovi,
majite¾ovi firmy KONKYS Slovensko s.r.o. Závada, za
zhotovenie
krásnych
farebných
transparentov,
ktoré
povzbudzovali záchranný tím naej koly.
Ve¾ké ÏAKUJEME patrí iakom, rodièom a pedagógom Z na
Ul. J. A. Komenského vo V. Krtíi, ktorí zberom papiera pridali
svoju kvapku do mora nádeje deom, ktoré bojujú so zákernou
onkologickou chorobou !
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Narodil som sa!
A nenávidím sa za to!
Je to ivot pod psa,
a nie vytúené zlato!
Ma cie¾ a dorazi je rozdiel,
ako musím,
musím,
musím ich porazi!
Chodím svetom, chodím,
spoznal som u mnoho ¾udí.
Zabudol som na úroveò spodín,
no ¾ud ma zato súdi.
Nesúïte ma.
Radej ma chvá¾te.
Akého syna máte.
Len ma... neotrávte!
Moje srdce,
sa modrý vták.
Nejednu ponorku v òom mám,
na povrchu u neplávam.
Som, kto som,
a iný nebudem.
A keï aj budem,
JA... to nebudem!
Be, plávaj, le!
Len slobodu v krídlach maj.
I keï...
... len plávaj...!
Pretrhol som slávy pásku!
Len si uívaj,
no nezabúdaj na lásku,
ilúziu nasávaj...
...i a pekne sa maj...!
Narodil som sa!
A mám sa zato rád!
Veï aj neúspech je môj brat...
...tak teda ijem ako sa len dá!

Hneï na zaèiatku prázdnin sme odleteli na dovolenku do Egypta. Afrika
je pekná a ve¾mi teplá krajina. Navtívila som hlavné mesto Egypta 
Káhiru. V Gíze som videla pyramídy, ktoré sa mi ve¾mi páèili. Pri
pyramídach som sa vozila na ave, ktorej som sa aj trochu bála.
Navtívila som tam aj najväèie Egyptské múzeum, v ktorom bolo ve¾a
zaujímavostí. Z prázdnin sa mi najviac páèila návteva delfinária. Bolo
tam ve¾mi pekné predstavenie tuleòov, mroa a delfínov. Najväèí
záitok bol, keï som drala delfína. Bol ako z gumy. Èervené more bolo
ve¾mi pekné a bohaté na podmorský svet. Z tejto dovolenky som si
priniesla plný kufor pekných záitkov.

U je jeseò, lístie padá.
Na stromy si arkan sadá!
Zrazu priiel mrak veliký.
Slnieèko sa ukrylo.
A u prí, vetko mokne.
Mamky varia sladký èajík.
Deti domov volajú.
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Kto jedáva vitamíny ABC,
ten veru doma nerepce.
Ja mám rada jahody,
nemám z toho nehody.
Rada mám i papriku,
navtívim aj Afriku.
Moja malá paradajka,
tancuje ako balalajka.
Keï sa tlaèí kapusta,
hneï si ju dám na ústa.
Kto jedáva uhorku,
nemá doma bosorku.
Mám rada i èernice,
rada nosím èapice.

Anièka odtrhla jabåèko,
z¾akla sa ho málièko.
Èervík je tam malièký,
mal pri sebe detièky.
Z¾akli sa ony ve¾mi,
zvolali na òu: Hej, ty!
Joj ty Anèa malá,
skoro si nás dolámala!
Nabudúce pozor daj,
do jabåèka pozeraj!

Bez návtevy bufetu si niektorí nai iaci
nevedia prestávku ani predstavi. Dá sa tú
kúpi desiata malinovka, emle, zapekané
bagety alebo nieèo sladké pod zub. Predávaný
sortiment u podrobne poznáme. Menej
vieme o pánovi bufetárovi, ktorý nám jedlo
predáva. Ná bufetár sa volá Frantiek Rigó a
túto prácu robí u sedem rokov. Cez
prestávku predáva a cez hodinu si tam upratuje alebo
rozváa tovar. Má rád disco hudbu. Nemá rád, keï sa
iaci nevedia správa, sú drzí a arogantní. Poteia ho
iaci, ktorí si slune vypýtajú tovar a nezabudnú
poïakova.

Erik Turan  hot dog, Milan Oláh  hot dog, Laura
Kováèova  lízadlá, Dávid Èernák  ve¾ký pelendrek,
Lucia Baláiková  bagetu, Jozef Vrbata  horalku, Fero
Ïuri  hot dog, Richard Klouda  pelendreky, Dávid
Bosák  hot dog, Dominik Mondok  pelendreky, Raso
Tóth  zapekaná kuracia bageta, Jozef Hanuliak 
zapekaná bageta. Akú pochúku ob¾ubuje pán bufetár?
Uhádli by ste? Tie si rád dá zapekanú bagetu.

Pán bufetár Frantiek Rigó ochotne zachraòuje nae
hladné alúdky

Pripravili:
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Máme za sebou prvú tvrtinu kolského roku 2012/13 Prvou súaou bolo okresné kolo v cezpo¾nom behu,
a u aj nieko¾ko portových súaí v ktorých nai iaci ktoré sa konalo na akej trati v okolí Z Èebovce.
dosiahli pekné úspechy.

Cezpo¾ný beh sa konal dòa 26.9. 2012. Z naej koly sa ho zúèastnili tri dievèatá
a es chlapcov:
. Tra bola dlhá 1km. Poèasie bolo príjemné. Dievèatá sa umiestnili na 3.
mieste a chlapci získali prvenstvo. Nae drustvo teda podalo výborný portový
výkon. Mali sme z toho dobrý pocit a teíme sa na ïaliu súa.

Druhou súaou bolo okresné kolo v basketbale chlapcov.
Prihlásili sa tyri základné koly, ktoré sa stretli v turnaji
systémom kadý s kadým. Nai chlapci nedali svojim
súperom iadnu ancu a presvedèivo zvíazili vo
vetkých zápasoch.
Výsledky: Z Komenského V. Krtí
Z Po¾ná V. Krtí 22 : 7
Z Buince
37 : 2
Z Hruov
24 : 8
Poradie:
1. Z Komenského V. Krtí
3 3 0
83 : 17 6
2. Z Po¾ná V. Krtí
3 2 1
39 : 40 5
3. Z Buince
3 1 2
23 : 61 4
4. Z Hruov
3 0 3
25 : 52 3
Víazné drustvo hralo v zloení:

Koncom minulého kolského roka v dòoch 15. a
16. 6. 2012 naa kola, ako jediná z náho okresu,
postúpila v brannom viacboji zmieaných
drustiev iakov Z na
. Súailo tu 15 drustiev, z toho
dve najlepie drustvá z Èeskej republiky. Naa
kola obsadila pekné 9. miesto. kolu
reprezentovali:
,
a

V kolskom roku 20122013 sa naa kola
zapojila do porovnávacej súae talentovanej
mládee základných a stredných kôl v stre¾be zo
vzduchových zbraní. Súa mala 4 kolá. Najlepie
sa darilo
, ktorá
obsadila v kategórii mladie iaèky 2. miesto.
Získala 568 bodov zo 600, prièom stratila jediný
bod na 1. miesto. V kategórii mladí iaci
najlepie výsledky dosiahol
na 15.
mieste a ve¾mi dobre si viedli aj Matej Meliík zo
6.A a
z 5.B, ktorí ako nováèikovia
dosiahli sluné výsledky.
Naa kola súaí aj v okresnej streleckej lige, kde
sa dá postúpi na
. Kto má záujem o stre¾bu, môe sa
prihlási do streleckého krúku.
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Kniha dáva odpovede na rôzne detské otázky: Preèo je v noci
tma? Èo je pod hladinou mora? Ako prichádzajú na svet deti?
Ako dýcha ve¾ryba? Ako sa trávi jedlo? Ako fungujú záchody
v kozmických lodiach? Kto boli Vikingovia? Naèo slúili
hrady? Ako vznikajú zemetrasenia? Ako lietajú lietadlá? Èo je
gravitácia? Z èoho vzniká elektrina? Èo spôsobuje ïáï? ... a
na mnoho ïalích otázok.
Kniha ponúka viac ako 1500 nádherných fotografií, ilustrácií a
grafov, najaktuálnejie informácie o stovkách predmetov, mapy
sveta a vlajky vetkých tátov, fakty a rekordy.

Pod¾a ivotopisov Lucia bola mladá, bohatá Sicílèanka z mesta
Syrakúzy. Pôvodne sa chcela vyda, u mala vánu známos s
mládencom z toho istého mesta. Keï jej ako ochorela matka, Lucia
vykonala pú k hrobu sv. Agáty do Catanie, aby tam prosila o
matkino uzdravenie. Pri tejto príleitosti sa jej údajne zjavila sv.
Agáta a predpovedala jej skoré muèeníctvo.
Po návrate domov Lucia oznámila snúbencovi, e sa nemieni
vydáva a zaèala rozdáva svoj majetok chudobným. Sklamaný
mladík ju obaloval pred úradmi, e je kresanka. Luciu uväznili a
predviedli pred súd. Ale ani s¾ubmi ani hrozbami ju nemohli privies
k tomu, aby sa zriekla kresanskej viery. Po rozliènom muèení ju
zabili prebodnutím hrdla. Údajne sa to stalo pri prenasledovaní za
cisára Diokleciána 13. decembra 304.
Najstarie zachované doklady o úcte sv. Lucie pochádzajú z 5.
storoèia. V 6. storoèí u jestvovali svätyne a klátory na jej poèes.
S menom a sviatkom sv. Lucie sú spojené mnohé ¾udové zvyky.
Okrem iného sa v nich Lucia predstavuje ako rozde¾ovate¾ka darov a
nosite¾ka svetla. Táto posledná vlastnos sa jej pripisuje
pravdepodobne v súvislosti s významom jej mena: latinské slovo
lux toti znamená (pokraèovanie v tajnièke...).

BAZÉN, BÁSEÒ, CEDIDLO, ERB,
HMYZ, HRDLO, KRAJ, LAÒ, MAK,
MU, NI, OBLOK, OKRAJ, OMYL,
POHYB, PUK, RAJ, RASCA, RA,
ROJ, SANE, STUHA, TUNEL,
UHORKA, ZVUK.

