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Amosko

V dòoch 8. a 9. februára 2013 sa uskutoènil zápis
predkolákov do 1. roèníka. V naej kole sme zapísali
65 detí, ktoré sa v septembri stanú naimi iakmi.
Vedenie koly ïakuje rodièom za dôveru prejavenú
naej kole a naim pedagógom. Sme pripravení urobi
maximum pre výchovu a vzdelávanie iakov. Na
prváèikov sa ve¾mi teíme...

Kadý rok opúajú nau kolu najstarí iaci. Pred
sebou majú vytúené stredné koly, na ktorých sa
budú pripravova na svoje budúce povolanie a za
sebou nároèný kolský rok.
Vo februári museli urobi koneèné rozhodnutie vo
výbere koly. V tom im pomáhali dni otvorených
dverí na S, rodièia, kamaráti, výchovný poradca a
aj pracovníci CPPPaP vo Ve¾kom Krtíi. V marci
ich èakalo TESTOVANIE 9  známy monitor. 90%
úspech v slovenskom jazyku a v matematike bol
zárukou na prijatie na S bez prijímacích skúok.
Áno, máme aj takých, ktorým sa to podarilo. Sme na
nich pyní. Medzi prvými prijatými boli u koncom
marca tí, ktorí úspene absolvovali talentové skúky
na koly s umeleckým zameraním. Ostatných ete
èakali 13. a 16. mája prijímacie skúky. Èoskoro

zaèali prichádza prvé netrpezlivo oèakávané
rozhodnutia o prijatí. Vetkým sa podarilo dosta aspoò
na jednu z dvoch vybraných kôl. Po zápise sú vetci
deviataci "jednou nohou" na strednej kole. U iba
úspene dokonèi deviaty roèník a brány naej koly sa
za nimi zatvoria. Vetkým im eláme v ïalom túdiu
ve¾a úspechov a radosti.

SSU filmová Koice  1, SSU ZV  3,
Gymnázium VK  4, Evanjelické gymnázium BB
 1, Evanjelické gymnázium Tisovec  1,
Gymnázium BB  1, OA MK  2, SO VK  7,
SO MK  8, SO ZV  2, SO technická LC  1,
SO LC  2, SP stavebná KE  1, SP B  1.
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Amosko

Naa kola pripravuje u nieko¾ko rokov kultúrny program pri
príleitosti Dòa matiek. V tomto roku bol vak trochu iný.
Pripravili sme divadelné predstavenie  muzikál, v ktorom sa
jednotlivé výstupy  hovorené slovo, tanec, spev  spojili v
jednom príbehu. Príbeh dotvárala aj videoprojekcia a pôsobivá
hudba. Výkon iakov bol výborný a v nejednej mamine
vyvolával smutno  krásne pocity.
Nácviku muzikálu sme sa venovali necelé dva mesiace. Svojou
prácou a kreativitou pri nácviku prispeli mnohé pani uèite¾ky z
,
1. aj 2. stupòa, osobitne

.
Kulisy a rekvizity pripravila pani uèite¾ka
. Autorom scenára a videoprojekcie je
V hlavných úlohách hrali iaci
a pedagógovia

Muzikál s názvom
nie
je urèený iba mamám. Je vlastne zamyslením sa
nad rodinnými vzahmi a hodnotami, ktoré sú
nám najcennejie. Napriek tomu, e sa jedná o
nau prvotinu a v okrese Ve¾ký Krtí je
unikátom svojho druhu, nesklamali sme a
úspech nás ve¾mi poteil.

.

Amosko

V prúde bených dní si zväèa ani neuvedomujeme, e ijeme na jednej
spoloènej planéte, ktorá tu bola dávno pred nami a ktorá tie ije svojim
vlastným ivotom. Deò 22. apríl bol vyhlásený za deò naej planéty  Deò
Zeme. V tento èas by sme si mali pripomenú, e Zem je naa matka a nae
ivoty sú úzko späté s jej existenciou a pravidlami. iaci Z J. A. Komenského
vo Ve¾kom Krtíi prezentovali svoj vzah k Zemi a k prírode kresbami na asfalt.
Najkrajie kresby získali diplom, no pani uèite¾ky, ktoré súa vyhodnocovali, uviedli,
e
vybra tie najkrajie bolo ve¾mi aké, pretoe vetky mali vysokú estetickú hodnotu. Pochvalu si teda
zaslúia vetci, ktorí sa s kriedami v ruke realizovali na kolskom dvore.

V triedach si pripomínali Deò Zeme iaci
pod vedením pedagógov tvorbou rôznych
priestorových modelov vyrobených z
odpadových materiálov. Pod ich rukami
"vyrástli" zaujímavé stromy.
Ïalí iaci sa zapojili do úprav kolského
areálu a tým skrálili jeho vzh¾ad a
prispeli ku kvalite ivotného prostredia.
Pri
príleitosti
sviatku,
zvykneme
oslávencovi popria dobré zdravie. Naej

Zemi môeme zdravie
nielen popria, ale sa
aj
vlastnoruène
prièini
k
jeho
zlepeniu  tak ako to
robíme v naej kole

Amosko

Kolektív pani uèiteliek naej Z naplánoval tohtoroèný kolský
karneval na 18.2.2013.
Hneï ráno bolo poèu v kadej triede smiech. Rodièia s pani
uèite¾kami pomáhali oblieka nedoèkavých iaèikov do
pripravených kostýmov. Vade bolo vidie masky, makeup,
kraboky, upírske zuby, meèe, korunky, ...
Masky boli nápadité, bolo ich v porovnaní s minulými rokmi
ove¾a viac.
Keï sa takmer vetky deti s pani uèite¾kami premenili na
rozprávkové bytosti, presunuli sa do vyzdobenej telocviène plnej
balónikov, farebných retiazok a rôznych ozdôbok.
Karneval vak nezaèal ako kadý rok. Tentokrát èakalo deti prekvapenie  kúzelník, ktorý mal pre ne
pripravený bohatý program plný èarov a kúziel, do ktorých sa zapájali aj deti.
Po jeho skonèení sa u zaèala poriadna zábava a
diskotéka. Zábava by urèite pokraèovala ïalej,
neby toho, e sa konèí iakom 1.stupòa Z
vyuèovanie a na ïalie vystúpenie kúzelníka
èakali starí iaci.
A tak nám nezostávalo niè iné, ne poïakova
vetkým, ktorí prili a pomohli nám vytvori
perfektnú atmosféru.
V triedach kadá pani uèite¾ka vyhodnotila
a ocenila masky. Prili na rad cukríky. Tie boli
veru pripravené spravodlivo pre vetky deti.

Amosko

Dòa 13. marca sa v naej kole
uskutoènilo výchovno  vzdelávacie
podujatie Jar v Honte, ktoré bolo
zamerané na jarné zvykoslovie v Honte.
Bolo spojené bolo s praktickými
ukákami výroby korbáèa z vàbového
prútia, ktoré predviedol metodik
Hontiansko  ipe¾ského osvetového
strediska vo Ve¾kom Krtíi
a ma¾ovania ve¾konoèných
kraslíc, ktoré prezentovala pani
Deom sa podujatie
ve¾mi páèilo a teili sa na prichádzajúcu
jar.

Amosko

V stredu 27. marca, keï sa naa kola
spolu so Z A. H. kultétyho rozhodla
vynies Morenu z mesta, to vonku
vyzeralo ako na Vianoce. Snehom boli
pokryté ulice, lúky aj okolité kopce a
akoby ho nebolo dos, padali ïalie
vloèky. Najvyí èas skoncova s
Morenou pod¾a starého zvyku. Na
poslednej ceste ju sprevádzalo asi 500
iakov v doprovode svojich triednych
uèiteliek. Pri krtískom potoku zaspievali

jej ob¾úbený "hit" Morena, Morena, kde
si prebývala..., potom ju vyzliekli z kroja,
vyviedli na most, kde ju zapálili a hodili
do potoka. Èasti slameného tela odniesla
voda a s nimi o nieko¾ko dní aj posledné
zvyky zimy.

Projekty zamerané na ¾udí, ktorých máme radi,
sú medzi iakmi najob¾úbenejie. V rámci
vlastivedy dostali iaci 2. B od pani uèite¾ky
za úlohu vypracova
projekt o svojej rodine  vytvori rodokmeò s
pouitím ¾ubovo¾nej výtvarnej techniky.
Druháci kreslili tvárièky a postavièky svojich
rodièov, starých rodièov a
súrodencov, niektorí pouili
fotografie z albumov, ba nali sa
aj iaci, ktorí vyrobili priestorový
model. Vetky práce boli na
jednotku, pretoe v nich bolo
cíti lásku a spolupatriènos.
Takto si deti mohli prinies
trochu "tepla" zo svojho domova
do koly.

Amosko

Koncom januára navtívili nau kolu deti z krtískych
predkolských zariadení. Budúci prváci v sprievode svojich
vychovávateliek si mohli pozrie priestory jednej z naich
poèítaèových uèební. Nielen pozrie, ale radi si vyskúali zábavné
spoznávanie nových vecí s pouitím poèítaèa.
Zaujímavý program si pre kôlkarov pripravili aj nae pani
vychovávate¾ky v kolskom klube. Deti sa s radosou pustili do
stavby zámku z molitanových tvarov. Energiu, ktorú spotrebovali
pri stavbe, si doplnili sladkou makrtou pripravenou z pikót,
banánov a èokolády. Pre deti, ktoré rady ma¾ujú, boli pripravené
oma¾ovánky. Take, nik sa nenudil a poteenie zo vzácnej návtevy bolo aj na naej strane.

Amosko

Vidie dravého vtáka poletova v mestskom prostredí nie je benou
záleitosou. Skupina sokoliarov Zeyferus z èeských Ledníc prili do
náho mesta, aby ukázali iakom základných kôl ako také dravé
vtáky vyzerajú a ako sa v prírode správajú. Deti mali monos vidie
sokola myiara, sokola rároha, kaòu sivú, orla skalného. Ale aj sovy 
výra ve¾kého, plamienku driemavú, dokonca cudzokrajné dravé vtáky
ako karanèo juné, sup krahujový a ve¾a iných. Let vtákov ponad nau
kolu bol nádherný. Zaujímavé bolo ako lovia koris. Sokoliari pre
nich pripravili návnadu
a dravce predviedli svoju
loveckú akciu.
ia¾, takýchto vtákov je vo
vo¾nej prírode èoraz menej,
preto sú cenné a zákonom
chránené. Sme radi, e sme
sa s nimi mohli stretnú.

31. január je dòom, kedy iak získa
hodnotenie svojej polroènej práce v podobe
vysvedèenia. Vysvedèenie má osobitný
význam pre prvákov  je to ich prvý doklad o
kolskej úspenosti. Väèina z nich môe by
naò právom hrdá. S vysvedèením sme rozdali
aj mnoho pochvál triednym uèite¾om a
riadite¾om koly. Ich poèet svedèí o vysokej
kvalite vzdelávania v naej kole.

Amosko

Valentínsky deò sa nazýva Dòom
za¾ú
bených. Je tie ancou pre tých, ktorí svoje city
ukrýva
jú a nemajú dos odvahy vyjadri ich. Valentínsky pozdrav je
ideálnou príleitosou ako da najavo, e niekoho ¾úbime,
máme ho radi, váime si ho alebo niekomu zo srdca ïakujeme.
Chodby koly boli vyzdobené srdieèkami od podlahy a po
strop. iaci mohli svoje pozdravy vloi do pripravenej
valentínskej katule u týdeò pred Valentínom a 14. februára
sa ich pozdravili dostali k adresátom. Postarala sa o to dvojica
a
. Pozdravy
deviatakov
rozniesli do jednotlivých tried a odovzdali ich do rúk tým,
ktorým boli urèené. Nabehali sa dos, ale bola to príjemná
povinnos. Nali si èas aj na krátky rozhovor. Spýtali sme sa
ich ko¾ko pozdravov rozniesli.
povedala Mika Schmidtová.

obdarovanými aj chlapci?

Boli medzi
povedal Dominik Nota.

Je dôleité vedie, e nás má niekto rád, e niekomu na nás
záleí. A netreba sa bá prejavi svoju úctu, èi vïaku tomu, kto
si to zaslúi. Urobte to hneï! Neèakajte na Valentína, ten bude
a o rok....

V piatok 7. júna 2013 sa uskutoènili preteky s názvom
Beh ulicami mesta Ve¾ký Krtí. Zúèastnili sa ho
vetky kategórie od iakov, dorastencov, a po
dospelých. V kategórii iakov získali nai iaci
vynikajúce umiestnenie. V kategórii mladích iakov
medzi dievèatami bola na 1. mieste
zo 4.C, tretia bola
z 5.A. V
kategórii chlapcov bol najrýchlejí
zo
4.B, a vkategórii starích iakov dobehol prvý
zo 6.A. Víazi získali medaily a vecné ceny.
Vetkým gratulujeme.

Amosko

Teraz, keï sme deviataci, vetci sa najviac zaoberáme otázkou Kam na
strednú?. Väèina z nás u má vybrané, kde by sme chceli pokraèova
v túdiu. Pre tých, ktorí ete nie sú rozhodnutí, ponúkajú stredné koly
prednáky a exkurzie. Takto to urobila aj
. Najskôr nám predstavili svoju kolu
a potom nás pozvali na Deò otvorených dverí. Pripravili pre nás
zaujímavú barmanskú show, previedli nás chodbami, triedami,
uèebòami, dielòami a telocvièòou. Porozprávali o histórii svojej koly
a pochválili sa svojimi úspechmi a výhodami. Budova koly je pekne
zrekontruovaná. Staré okná sú vymenené za nové, uèebne sú tie
zmodernizované. Pre mnohých iakov bola táto návteva koly
prínosom, pretoe im poskytla viac informácii o kole, na ktorú sa
plánovali prihlási.

Hasiè (staré oznaèenie je poiarnik) je oznaèenie pre
profesionálneho alebo dobrovo¾ného èlena hasièskej
jednotky. Od minulosti, kedy mali hasièi ako hlavnú úlohu
hasenie poiarov a rozirovanie osvety obyvate¾stvu, sa
spektrum úloh hasièstva znaène rozírilo. V súèasnosti
zasahujú prísluníci hasièských zborov a jednotiek, okrem
poiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných
haváriách, ivelných pohromách, úniku nebezpeèných a
rádioaktívnych látok, mnostve rôznych technických
zásahov a rôznych záchranných prácach. Nezanedbate¾ná je
aj osvetová èinnos oh¾adom pouèenia obyvate¾stva a
kontroly poiarneho zabezpeèenia budov. Hasièi èasto
spolupracujú
s
policajnými,
záchranárskymi,
zdravotníckymi a vojenskými zlokami pri rieení núdzovej
situácie.
O vetkých týchto èinnostiach nám prili porozpráva hasièi
z Dobrovo¾ného hasièského zboru v elovciach. iaci
roèníkov 1.4. sa postavili okolo nich do kruhu a poèúvali
ve¾mi pozorne velite¾a zásahu
, ktorý im
vetko porozprával. Ve¾mi ochotne odpovedal na zvedavé
otázky detí, ktoré sa ho spytovali na konkrétne zásahy aj
pravidlá. Hasièi prili na dvoch hasièských autách, deti
mohli vidie vetky pomôcky, ktoré hasièi pouívajú pri
svojej práci, dokonca sa zahrali na poiar a vyskúali si
hasi fiktívny poiar. Taktie posadali do áut a hasièi im
pustili sirénu, to bol ve¾mi ve¾ký záitok. V závere z auta
pustili vodu a deti si jednotlivo s prilbami vyskúali dra
hadicu s vodou.
Celý kolektív uèite¾ského zboru ako aj iaci samotní
posielajú svoje úprimné ïakujem vetkým hasièom
Dobrovo¾ného hasièského zboru v elovciach, osobitne
velite¾ovi hasièského zboru M. Obertínovi.

Amosko

Váení pán riadite¾, blíia sa letné prázdniny a my, iaci, sa na ne
ve¾mi teíme. No u teraz myslíme na to, e rýchlo skonèia
a vrátime sa opä do kôl. Radi by sme si dni vyuèovania trochu
spríjemnili a spestrili. Máme pár nápadov, ako urobi pobyt v kole
zaujímavejím. Prostredníctvom Amoska by sme Vás chceli poprosi o
Vae názory na tieto vylepenia.
riadite¾ koly

Mnohí z nás nestihnú doma raòajkova a tak si
namiesto prípravy pred vyuèovaním dobíjajú energiu
desiatou, ktorú im mama zabalila alebo
obchádzajú kolský bufet ako hladní
vlci.
Poniektorých
pochytí
neovládate¾ný
hlad
poèas
vyuèovania a namiesto pera
chytajú do rúk rook, ktorým
sa hlad snaia zahna.
Myslíme si, e by pomohlo
iakom a zrejme aj vyuèujúcim, keby bola prvá
vyuèovacia hodina v triedach raòajková. Kadý iak
by sa pokojne najedol, umyl si ruky, prípadne zuby
a ostal by èas aj na pár slov o tom, èo sa nám v noci
snívalo. Vyuèujúci by si mohli
zatia¾ da kávièku a psychicky
sa pripravi na deò, ktorý nás
s nimi èaká. Jednoducho, do
vyuèovacieho procesu by sme
vetci vstúpili s pohodièkou.
Privítali by sme tie, keby sa
do vyuèovania zaradil nový
predmet, mohol by sa nazva

napríklad výchova k sebavedomiu. Vieme, e
nedostatoèné sebavedomie je príèinou mnohých
problémov. Chlapci by sa v rámci tejto vyuèovacej
hodiny venovali sebaobrane alebo nejakému druhu
bojového portu. Vybili by si pritom energiu a nauèili
by sa ochraòova dievèatá. iaèky by zas tento
predmet uèil ako sa stara o svoj zovòajok  èo je a èo
nie je vhodné si obliec, ako sa správne upravi na
urèitú príleitos, ale aj ako sa zachova v
nepríjemných situáciách.
Ïalia otázka sa týka viac mimovyuèovacej èinnosti.
Nai chlapci si môu po vyuèovaní zahra na
multifunkènom ihrisku futbal. Ale èo dievèatá? Nie
kadá máme chu naháòa
sa za loptou. Páèilo
by sa nám, keby bol v
naom
kolskom areáli bazén.
Za
multifunkèným
ihriskom je miesta
dos, staèí tam vykopa
poriadnu jamu.
Bazén by sme vyuili hlavne cez letné prázdniny.
Zaplávali by sme si a chytili trochu bronzu. Rovnako
aj v septembri, kým neprídu chladné dni, ili by sme si
po vyuèovaní zapláva.

Amosko

Èierny Peter
Jedného rána som za zobudila plná pozitívnej energie, èo sa
väèinou nestáva, keï musím ís do koly. V ten deò nás
vak èakalo divadlo, èo znamenalo pár hodín bez uèenia, no
okrem toho som bola zvedavá na moje jazykové zruènosti
z cudzích jazykov. Nebolo to obyèajné divadlo s bábkami
na rukách a nudným dejom pre prvákov. Okrem toho, e
postavy rozprávali po anglicky, predstavenie bolo celkom
vtipné, zábavné a trochu aj smutné. Veï posúïte sami.

V kinosále nastalo ticho. Svetlá sa vypli a na radostných
detských tvárach sa objavilo prekvapenie. Na pódiu sa
zjavil èudesný mu v obleku s èervenou kravatou.
Predstavil sa menom Èierny Peter. Dnes mal Peter ve¾kú
smolu, vyhodili ho z práce, podpálil si byt a opustila ho
priate¾ka. Po odchode z práce mu spadla peòaenka do
kanála a nezostávalo mu niè iné, ako prechádza sa po
ulièkách mesta sám, bez jedla a bez peòazí. Stal sa
bezdomovcom. Bola som ve¾mi prekvapená ako rýchlo
v jednej z japonských retaurácii u pani, ktorá ve¾mi
rada pomáhala neastným ¾uïom. Mala èierne vlasy
a na mòa pôsobila ve¾mi milo. Pracoval u nej ako
pomocník v kuchyni. Jedného dòa vak v retaurácii
vypadol prúd a éf musel Petra prepusti. Keï zbadal
jeho èínsky bicykel, dostal nápad. Chcel pripoji Petrov
bicykel na jeho generátor elektriny. Peter ¾apal na
pedále, ako len vládal, a napokon celý generátor
vybuchol. Peter zostal v bezvedomí a jeho japonský éf
ho vyhodil na ulicu. Urèite to od neho nebolo
spravodlivé. Veï práve on bol ten, ktorý ho na to
naviedol. Ve¾mi ma to zarmútilo, no potom, keï sa Peter
prebral, bola mu ve¾ká zima a bolela ho kadá kos
v jeho tele. Nablízku bola tepláreò, kde sa skryl a tuho
zaspal. Bol to vak domov aj iných bezdomovcov, ktorí
mu poskytli pomoc a jedlo. Stali sa z nich ve¾mi dobrí
kamaráti, ktorí si navzájom pomáhali. Jeho noví kamaráti
síce nemali peniaze a ani poriadne ubytovanie, ale

môe èlovek strati strechu nad hlavou.V dnenej dobe je
moné vetko. Peter sa rozhodol, e navtívi veticu.
Vetica mu predpovedala astie, ktoré sa na neho
èoskoro obráti. Ukázala mu, e nie je úplne bez peòazí.
Vo vrecku svojich èiernych pinavých nohavíc Peter
naiel desa dolárov, za ktoré si mal kúpi bicykel. Peter
vak nechcel uveri slovám múdrej eny, a tak sa
nahnevaný vybral h¾ada noc¾ah. U vtedy som tuila, e
háèik bude niekde tu. A stalo sa tak. Stretol obchodníka
s bicyklami. Ukázal mu jednokolesový, trojkolesový,
malý i ve¾ký. Aj také, ktoré som ete nikdy nevidela.
Táto scénka sa mi páèila najviac. Urèite bola
najvtipnejia. Peter vak nechcel iadny bicykel.
Nakoniec ho vak obchodník nahovoril a kúpil si za 5
dolárov èínsky skladací bicykel. Obchodník mu ukázal
cestu, kde nájde noc¾ah a Peter sa vybral na výpravu na
jeho bicykli. Nakoniec naiel noc¾ah a prespal tam za
zvyných 5 dolárov. Bola to pre neho nadlho vzácna noc
pod strechou a v teple. Vtedy sa mi vtlaèili slzy do oèí,
bolo to smutné. Niekedy si èlovek neuvedomuje, èo pomáhali mu ako sa len dalo a to sa mi na tomto
vetko vlastne má a to vôbec nemusí by boháè. Jedného predstavení najviac páèilo. Potvrdilo sa známe porekadlo,
dòa sa vak na Petra usmialo astie. Naiel si prácu e v núdzi spozná priate¾a....

Amosko

Dòa 7.12.2012 sa v portovej hale vo Ve¾kom Krtíi
uskutoènila dopravná súa
pre iakov
krtískych základných kôl. Zúèastnila sa jej aj naa
kola s drustvom iakov 1. stupòa, v ktorom bojovali
títo iaci:

V rôznych súaných aj zábavných disciplínach si iaci
porovnávali svoje vedomosti o doprave, ale aj
ikovnos a obratnos. Najviac sa darilo drustvu zo
,
Z na Ul. J. A. Komenského 4, ktoré získalo
druhá bola Z na Ul. Po¾nej a na treom mieste skonèili
iaci zo Z Nám. A. H. kultétyho. Bez oh¾adu na to,
ako sa súaiaci umiestnili, vyhral kadý. Dobrá nálada,
ktorú rozsieval tím Zebra na èele so svojim maskotom,
prispela k príjemnej atmosfére a iaci si navye
zopakovali základné pravidlá, ktorými sa máme riadi
na cestách. Veï ide predovetkým o nae zdravie

Dòa 5.6. 2013 sa vo
výstavnej
sále
Kultúrneho domu vo
Ve¾kom Krtíi konalo vyhodnotenie 6. roèníka súae
Graffiti 2013. Súa sa uskutoènila pod zátitou
základnej umeleckej koly. Súaných prác bolo 114
a z nich porota vybrala tie najlepie. Témou prác boli
vybrané slová, alebo znaèky automobilov. Aj iaci naej
koly poslali svoje práce a neobili naprázdno. 1. miesto

v kategórií mladích iakov získal Marian Záleha, iak
3.C, 3. miesto Vaneska Oláhová z 5.A a Bianka
Beérová zo 6.triedy. Èestné uznanie dostal Norbert
Celeng z 3.C triedy. Diplomy a odmeny odovzdávala
pani Mgr. Ivana Leková z Hontianskoipe¾ského
osvetového strediska a pán uèite¾ Mgr. Tibor Gonda zo
ZU. Vetkých 114 prác je vystavených vo výstavnej
sále KD.

Amosko
Dopravnej výchove iakov je potrebné venova ve¾kú pozornos,
pretoe práve deti sú najzranite¾nejími úèastníkmi cestnej
premávky. Príèiny nehôd spoèívajú v nedisciplinovanosti
a nedodriavaní pravidiel cestnej premávky, preto musíme deti
vies k disciplinovanosti poèas pohybu na cestách a v ich blízkosti.
Taktie ich musíme nauèi pravidlá cestnej premávky tak, aby si ich
v plnej miere aj kvalitne osvojili. A práve v tomto nám u nieko¾ko
, ktorý kadoroène prichádza na
rokov pomáha pán
nau kolu, aby iakov nauèil a pripomenul im pravidlá cestnej
premávky v teoretickej èasti a následne v praktickej èasti dopravnej
výchovy pomáha iakom, aby si nauèené pravidlá osvojili aj
v praxi.
iaci 1. stupòa naej základnej koly si môu overi svoje
vedomosti z oblasti dopravnej výchovy v praxi, na naom
minidopravnom ihrisku jazdou na kolobekách a bicykloch.
Cie¾om je nauèi deti bezpeène sa pohybova na ceste do koly i
mimo nej a podpori ich pocit zodpovednosti. Je prípravou na
zvládnutie nebezpeèných situácií na budúcej ceste do koly.
iaci celý rok èakajú, kedy príde ten májový deò, aby mohli prís
do koly na bicykli alebo kolobeke. Na improvizovanom
dopravnom ihrisku s nakreslenými cestami, prechodmi pre chodcov,
dopravnými znaèkami, ale aj semafórmi si vyskúajú svoje
spolu s pani
praktické znalosti z dopravnej výchovy.
uèite¾kami kontrolujú vetkých iakov, èi dodriavajú vetky
pravidlá cestnej premávky. A tie platia rovnako pre chodcov,
cyklistov a kolobekárov. Pri nedodraní, alebo poruení niektorého
pravidla nasleduje pre iaka malý trest, kedy musí poloi svoju
kolobeku èi bicykel a chví¾u pozoruje ostatných iakov, alebo sa
prechádza a hrá rolu chodca. iaci poèas tohto dòa zaijú ve¾a
zábavy, ale hlavne pohybu, ktorý dnes deom tak ve¾mi chýba,
a ktorý zároveò tak milujú.
Dopravná výchova detí je ve¾mi významný prvok v zniovaní
tragédií na naich cestách.

Pred jazdou si vdy prekontroluj technický stav bicykla,
hlavne stav bàzd a svetiel. Kadú zistenú závadu si
bezodkladne odstráò, alebo o to poiadaj rodièov, urèite ti
pomôu.
Nezabudni vdy rodièom poveda, kam s bicyklom ide.
Jazdi vdy vpravo, nie po prostriedku cesty.
Pamätaj i na to, e riadidlá sú na to, aby si ich dral dvomi rukami.
Ak vychádza na cestu, vdy sa poriadne poobzeraj, aby a
nezrazilo auto.
Keï a predbieha auto, autobus alebo nákladné auto, vdy
pevnejie dr riadidlá, pretoe tlak vzduchu a môe zhodi na
zem.
Pamätaj, e vdy pri zmene smeru jazdy musí ukáza kam
odboèuje.
Buï opatrný pri brzdení prednou brzdou, aby si pri brzdení
len prednou brzdou nepreletel cez bicykel. Radej brzdi oboma
brzdami naraz.
Ak odchádza od bicykla preè, vdy si ho riadne uzamkni, aby
ti ho neukradli.

Amosko

Fyzika patrí medzi nároèné predmety.
Súperi vedomosami medzi iakmi
ostatných kôl je ve¾mi aké a vyaduje si
to poriadnu prípravu. Veï len dosta sa do
okresného kola FO je podmienené
vyrieením siedmych ne¾ahkých úloh.
Z naej koly sa to podarilo trom iakom z
9.A triedy, ktorí nás reprezentovali na
okresnom kole:

Vedomosti z matematiky si iaci môu porovna so iakmi
ostatných kôl v matematickej olympiáde i pytagoriáde. Po
úspenom vyrieení kolského kola pytagoriády sa do
okresného kola dostali nasledovní iaci:
3.B
3.B,
3.A,
4.B,
4.B,
5.B,
6.A,
6.A,
8.A 
nás reprezentovali iaci
6.A 
6.A.

Urèite kadého z nás oèarí poh¾ad na veèernú hviezdnu oblohu.
Èo sú hviezdy? Ako vznikajú? Preèo svietia? Odpovede na tieto
otázky a ete aj na mnohé ïalie, by urèite úspene zodpovedali
nai iaci, ktorí sa zúèastnili súae Èo vie o hviezdach. Tento
rok nás na okresnom kole reprezentovali:
II.kategoria:

I.kategéria:
4.B
6. B
4.B

8.A

7.A

, ktoré sa uskutoènilo v krajskej hvezdárni iari
nad Hronom sa zúèastnili iaci:
. Aj keï sa im nepodarilo obsadi prvé miesta,
gratulujeme a prajeme im, aby tajuplná noèná obloha bola pre
nich i naïalej inpiráciou k získavaniu nových poznatkov.

Netradiènú hodinu dejepisu zaili iaci v 7.C triede. Jeden zo
iakov Dávid Bosák spolu so svojou mamou pripravili pre
spoluiakov zaujímavú prezentáciu o odievaní naich predkov v
minulosti. Prezentoval nielen pomocou modernej techniky 
fotografie a video cez dataprojektor, ale autentické historické
kroje priniesli do triedy. Dievèatám a chlapcom skutoène pristali,
nosenie
takéhoto
odevu si vyskúali
doslova na vlastnej
koi. Dávid rozprával
iakom o tom, ktorý kroj sa na akú príleitos hodil, z akého materiálu
sa vyrábal a pomenoval jednotlivé èasti kroja. Tieto odevy a tie obuv
boli staré pribline 100 rokov a zhotovili ich ruène bez pouitia
akýchko¾vek strojov, teda boli pre iakov skutoène cennou "uèebnou
pomôckou". Pani uèite¾ka dejepisu Mg. Z. Kováèová prípravu a
prezentáciu Dávida Bosáka vysoko ocenila a je zrejmé, e z takto
podaného uèiva si ve¾a odnesú aj samotní iaci.

Amosko

iaèka Z na Ul. J.A. Komenského vo Ve¾kom Krtíi a èlenka portovo
streleckého klubu Príbelce Monika Trebu¾ová dosiahla významný úspech
v portovej stre¾be. Na Majstrovstvách Slovenska v stre¾be iakov a
mládee zo vzduchovej zbrane, ktoré sa uskutoènili 4.6. apríla 2013 v
Koiciach, sa v kategórii VzPu 30 Slávia mladie iaèky umiestila na 1. mieste.
Sta sa najlepím, sta sa Majstrom Slovenska urèite nie je jednoduché. Èo
tomu predchádzalo v tvojom prípade?
"Stre¾be zo vzduchovky sa venujem asi dva roky. Spoèiatku len zo
zvedavosti a zábavy. Streleckých súaí sa zúèastòoval môj starí brat
Marek, tak som si tie chcela vyskúa, èi mám dobrú muku."
Dobrú muku má, presvedèila si o tom rozhodcov v postupových kolách na
tohtoroènej súai . Ako sa ti darilo?

Na presný zásah nestaèí len potiahnu spú, je potrebný poctivý tréning.
Kde a ako èasto trénuje?

Chcela by si svoj strelecký talent vyui v budúcnosti vo svojom povolí,
napríklad v armáde, v polícii...?
"Nad tým som vôbec neuvaovala. Som iaèkou 7. roèníka, pre svoje
povolanie som sa ete nerozhodla, no myslím, e so stre¾bou z akejko¾vek
zbrane nebude ma niè spoloèné. Moje úspechy zo vzduchovkou ma teia,
no mám mnoho ïalích záujmov, ktorým by som sa v budúcnosti chcela
venova.
Rozhovor pripravil:

Starie iaèky:

Apríl a máj sú pre portovcov netrpezlivo oèakávané
mesiace, lebo sa blíia najob¾úbenejie súae 
florbal a malý futbal. Florbalu sa na naej kole
venuje stále viac iakov èi u na hodinách telesnej
výchovy alebo v záujmových krúkoch. Najlepí
potom reprezentujú kolu v postupových súaiach.
Aj v tomto kolskom roku sme patrili k favoritom
okresných kôl a potvrdilo sa to aj v samotných
turnajoch. Zo tyroch kategórií sme obsadili tri prvé
miesta a jedno druhé miesto. Víazné drustvá
postúpili do regionálnych kôl, kde sa umiestnili na
popredných prieèkach. Najväèiu ancu na postup do
krajského kola mali starie iaèky, keï vo finále
prehrali neastným gólom 0:1. Dievèatá nepremenili
tri èisté ance, prièom na postup nám staèila aj
remíza. Po zápase si aj troku poplakali a s¾úbili, e
o rok u takú ancu nepustia z rúk.

Amosko

Najmasovejou súaou je malý futbal, do ktorého sa
zapojilo 14 základných kôl. Hralo sa najskôr v tyroch
skupinách, v ktorých víazné drustvá postúpili do
okresného finále. Najviac sa darilo starím iakom,

ktorí po víazstve v skupine nenali rovnocenného
súpera ani vo finále a zaslúene vybojovali 1. miesto.
Zahanbi sa nedali ani dievèatá, keï starie iaèky
získali 2. miesto a mladie iaèky 3. miesto.

Starí iaci:

Mladí iaci:

Najmladí futbalisti sa zúèastnili súae pod názvom
Mc Donald´s cup. Je to súa pre iakov I. stupòa Z.
Chlapci vybojovali pekné 3. miesto. Veríme, e budú
úspene pokraèova aj v starích kategóriách.

Starí iaci:

Starie iaèky:

Mladie iaèky:

Pripravil:

Amosko

Bola raz jedna kvapka, ktorá sa volala nádej. Nemala rodinu ani
priate¾ov. Raz sa vybrala na dlhú cestu. Chodila cez hory a doliny,
a raz prila do jednej krajiny. Bola to ve¾mi pustá krajina. Nebola
tam ani jedna kvapka vody. Neboli tam ani rastliny, dokonca ani
zvieratá. Ani ¾udí tam nebolo, bolo tam vetko opustené. Kvapka
nala prvý domèek, vyzeral ve¾mi zachovalo, a tak kvapka
zaklopala. Zrazu sa dvierka na domèeku pomaly otvárali. Kvapka
tenkým hlasom prehovorí: Dobrý deò, volám sa kvapka Nádej.
Dobrý aj tebe. Poï dnu. Cí sa ako doma. A tak sa kriatok
a kvapka porozprávali. kriatok povedal: Nemám ani rodinu
a ani priate¾ov. Dokonca mi chýba to najcennejie  voda.
Nemám ako bez nej i, neviem bez nej ani by. Keï toto vetko
kriatok vyrozprával kvapke, kvapka zostala ticho. Uvedomila si,
aká je potrebná pre vetkých. A tak kvapka Nádej a kriatok
pochopili, e ivot bez vody nemôe by.

Amosko

Prechádzam sa bosá v atoch,
lesnou cestou po oblakoch.
Jemný vánok sprevádza ma,
pohladil ma u hneï zrána.
Ukázal mi lesné èaro,
za ktoré sa skrylo temné ráno.
Márne vak prechádzam sa sama!
Víla navdy nechala ma.
Po jej krídlach ani stopy,
slza z oèí vypadla mi.
Sadla som si na kameò,
pozrela som na prameò.
H¾adám v òom, h¾adám,
neskoro vak spomínam.
Vylo slnko, umrelo ráno.
Priiel èlovek, zlomil èaro.
Zaèal píli vílí dom,
rozplakal sa kadý strom.

Keï u si unavený na ten celý svet,
aj keï u pomoci najvrúcnejej nikde niet,
na to tabletky nie sú, nepomôe Internet,
to len lesné víly vedia ti da osvedèený liek.
Na vetky bolesti, na vetky trápenia,
staèí keï zbadá jak nad tebou preletia,
u len odís za nimi, kde zamieria,
tam je len pokoj a iadne stopy napätia.
A mono si hovorí: Nikdy ich nespoznám.
Veï také víly a existova?  Nehrozia!
Ale vímaj si lepie prírodu,
urèite aj okolo teba obídu.
Verte  neverte! Listy zo stromov,
ukrývajú príbeh starí sto rokov,
veï listy zo stromov sú tie víly. Verte mi!
Mono aj vy zaèujete ich lieta v povetrí.

Rozmý¾am a prajem si len,
aby sa splnil môj ruový sen.
V lese by rozkvitali rue, i lekná v òom,
lupienky by padali a tancovala som.
Bosá v atoch z páperia,
vlasy zdobila mi magnólia.
Motýlí záhon letel by za mnou,
zrazu by ma vzniesol do oblakov.
No viem, e je to len sen,
a tak mi smutne skonèil deò.
Ráno si sadnem na bielu lavièku,
a premý¾am aspoò malú chví¾oèku.
Zrazu motýlik sadne na prsteò mi,
usmeje sa a epne mi .
Krá¾ovná motý¾ov spanilá,
dovo¾ darova ti krídla.
Sú malinké a krehuèké len,
no dúfam, e splnia ti tvoj ruový sen.
A tak les rozkvitol, tanec ma opantal,
Daïové kvapky sprevádzali môj vysnený bál.

Jedného slneèného rána v sobotu sme sa
vybrali s kamarátkami na prechádzku do lesa.
Do batohov sme si nabalili deku, f¾au plnú
vody, obloené chlebíèky, sprej proti
komárom. Výprava sa mohla zaèa. S
kamarátkami sme sa pred vstupom do lesa
rozprávali o tom, èo by sme v òom chceli
vidie. Keï sme vstúpili do lesa, zachvátili nás
úchvatné, rozkvitnuté koruny stromov, ktoré
siahali a do neba. Pàh¾ava nám siahala a po
kolená. Muchy sa nám bzuèiac plietli popod
nohy. Na stromoch bol poèu uchot zelených
listov, po ktorých sa ¾ahuèkými noièkami
prechádzali vèielky. Z okolitých hútin bolo
poèu praskot papekov, po ktorých dupali
jelene, ktoré sa ponáh¾ali na èerstvo
vykvitnuté, voòavé pastviny. Ili sme ïalej
lesným chodníèkom, a kým sme nenarazili na
diviaèicu s mláïatami. Hlavné bolo zachova
pokoj. Keï sme stáli ako neïaleké duby, niè
sa nám nestalo. V ceste sme pokraèovali, a
kým sme nevyli na cestu, ktorá viedla do
dediny. Sadli sme si na lavièku a oddýchli si.
Rozhodli sme sa, e na takúto výpravu do lesa
pôjdeme aj nabudúce.

Amosko

Jeho ob¾úbenou makrtou je med,
ale to vie asi u celý svet.
Ukladá sa na zimný spánok,
neprebudí ho ani vetrisko
väèie ne vánok.
Chutia mu maliny,
dokonca aj iné lesné pochutiny.
Matka medvedica je prísna
zároveò starostlivá,
nikdy nie úzkostlivá.
O mláïatá sa príkladne stará,
A má ich ve¾mi rada.

Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaò, ktorej hlavná
mylienka sa zrodila v roku 2011 pri príleitosti Medzinárodného
roku lesov. Prostredníctvom kníh chce najmä deom a mladej
generácii poukáza na význam lesa a lesníctva pre spoloènos, na
ochranu ivotného prostredia, na formovanie kladných postojov k
prírode a súèasne na potrebu samotného èítania.
V súai "Les ukrytý v knihe", ktorá je súèasou kampane, získali
nai iaci z 3. B v kategórii
. Autormi
úspenej knihy
sú:

iaci pracovali pod vedením pani uèite¾ky

V lese krásnom zelenom,
ije líka s jeleòom.
V stromoch vtáèik teboce,
potôèik sa ligoce.
Malý zajko rýchlo beí,
v tráve srnka tíko leí.
Vèielka lieta po kvetoch,
vietor fúka vo vlasoch.
Malý mravec nesie list,
bobor by chcel nieèo hrýz.
Slávik spieva v oblakoch,
had sa plazí po kríkoch.
Kadý môe závidie,
aký krásny je ich svet.
Starajme sa o lesy,
príroda sa poteí.

Sova h¾adí na hnedé
hojdajúce medvede.
S drevom nie sú iadne pásy,
hnedú tortu zaslúia si.
Napílili aké klady,
teraz by si ve¾mi radi dali
pohár èokolády.
Myka im vak striedmos radí.
Ponúka im lieskovec,
tie dobrú vec na koniec.
Medvede sa smejú schuti,
e im myka rozum múti :
Orieky nech jedia malí,
musíme ma silné svaly.

Malá srnka beí
po zelenej tráve,
za òou sa jeko jeí,
èo hryzie hruku práve.
Otec jeleò príde ku nej,
vidí jeka zhrozí sa:
Hej ty jeko nechoï ku nej,
ete chúïa pichne sa!
Malý jeko z¾akne sa,
u aj beí do lesa.
A malá srnka kdesi,
v lese s otcom ije si.

Poïme vetci von do lesa
Tam je krása, pozrime sa.
Krásne stromy, iadne domy
Malá srnka pije v tôni.
Jeko skrytý pod listami,
Divý zajo hryzká z trávy,
Líka èíha, zuby cerí,
Vlk má brloh v starom céry.
Straka, vrana a havran èierny
Kdesi nahor, k nebu mieri.
Preskakuje pníky jeleò,
Vade ticho, krásna zeleò.

Slnieèko sa smeje dnes,
ako krásne umí les.
Z dolín vetrík tichý veje,
v naom lese dobre nám je.
Kto to krieka, kto to letí?
Sojka sa tu z¾akla detí.
Zvieratkám hneï vyklebetí,
e je v lese kàdlik detí.
Zakrièala potom na jedli:
Èi ste sa u jahôd najedli?
Najedli ste sa aj maliny?
Búrka sa blíi z doliny!
Jahody, maliny nechajte
a rýchlo domov utekajte!

Amosko

Predstavujeme vám
iaèku, ktorú sa vám chystáme predstavi, vlastne ani predstavova netreba. Je
známa ako milé dievèa, ochotné pomôc, urobi aj nieèo navye. Po minulé roky
roznáala so spoluiakom valentínske pozdravy a ako krá¾ovná pasovala
najmladích iakov za prvákov. Aj keï sa na òu pozeráme zïaleka, nemôeme si
ju pomýli  má vlasy ako rozprávková víla. Samozrejme, spomínanou iaèkou je
Mika Shmidtová z 9.A. Mika si vak viac, ako na výzore, zakladá na svojich
rozumových schopnostiach. V tomto smere je naozaj na nej èo obdivova. Ako
jediná bola prijatá na strednú kolu bez prijímacích skúok, pretoe jej výsledky v
celoslovenskom testovaní deviatakov boli vynikajúce. Mika sa úspene zapájala
aj do rôznych vedomostných súaí. V biologickej olympiáde sa v okresnom kole
umiestnila na 1.mieste a v krajskom kole bola ôsma. V Olympiáde zo slovenského iaèka, na ktorú je kola hrdá
jazyka a literatúry bola v okresnom kole tie prvá a pri uèení pouíva logiku  jednoducho  "myslí" jej to!
postúpila na kraj. Rovnaké umiestnenie dosiahla aj v Vo vo¾nom èase si rada zahrá volejbal alebo poèúva
chemickej olympiáde. Okrem vedomostných súaí sa hudbu. Jej ob¾úbený spevák? Justin Bieber  ako inak?!
zapájala do výtvarných súaí, kde sa jej tie darilo. V Doma chová sladkovodnú korytnaèku a obèas jej
súai "Civilná ochrana oèami detí" získala dva razy 3. spoloènos robí aj mladia sestra. Mika sa chystá po
miesto. Ak si myslíte, e Mika sedí celé dni len pri prázdninách na Gymnázium vo Ve¾kom Krtíi. Dríme
knihách, mýlite sa. Ve¾a si zapamätá u na vyuèovaní a jej palce a veríme, e i tam bude rovnako úspená....

Dòa 17. júna 2013 o 13.00 hodine sa na nádvorí
Zvolenského zámku uskutoènil krajský festival
záujmových a prezentaèných aktivít spojených s
korunováciou Krá¾a pisate¾ov a Krá¾a èitate¾ov
. V
Banskobystrického kraja 
programe vystúpili herci Divadla Jozefa Gregora
Tajovského vo Zvolene a Zvolenský spevácky zbor s
literárnohudobným programom Bratia zo Solúna, v
ktorom priblíili ivot a dielo sv. Cyrila a Metoda.
Nominovanými krá¾mi pisate¾ov a èitate¾ov boli víazi
regionálnych literárnych a èitate¾ských súaí. Za
región Ve¾ký Krtí bola za Krá¾ovnú pisate¾ov
nominovaná naa iaèka
z 8.A a za
krá¾a èitate¾ov
zo Základnej koly
na Nám. A.H.kultétyho vo Ve¾kom Krtíi. Nika sa
pravidelne zapája do literárnej súae "Les ukrytý v
knihe". Rada píe prózu aj poéziu. Je autorkou kníh
a
. S knihami si dobre rozumie.

Jej ob¾úbenou literatúrou sú náuèné knihy o prírode, ale
rada si preèíta aj nieèo zaujímavé z histórie. Krá¾ovská
korunka na hlave jej pristane, skutoèné bohatstvo vak
ukrýva pod òou. Je vynikajúcou iaèkou. Jej
vedomosti, v kombinácii s chuou a talentom písa,
urèite vo svojej budúcnosti úspene vyuije.

Amosko
Nick Arnold: Príerná veda

Kruté sily a tak
napnú, e bude lapa
po dychu! Kto by
odolal túbe objavi,
preèo vïaka uiam
nespadne z bicykla,
ako
pre
trochu
gravitácie
môe
strati hlavu alebo èo
môe spôsobi výbuch
tvojich vnútorností?
Dozvie sa, èo drí
Mesiac na oblohe, ako
rýchlo rastú tvoje
nechty... Kruté sily
prekypujú fantastickými súbormi faktov a chytráckymi
chytákmi, testami pre uèite¾ov aj bláznivými
kresbami. Veda ete nikdy nebola taká príerná!

Niekedy sú zvieratá
studené a slizké s
obrovskými zubami. Iné
rady cicajú krv a bývajú
na straidelných miestach.
Slovom  sú odporné.
Èudné, ale práve o tom je
táto kniha. Odporná
príroda.
Devädesiat
devä
percent uèite¾ov by to
nechcelo uèi ani v
najhorích snoch. Ale kto
vie? Keï si si u natudoval plazy a nabiflil sa cicavce,
mohol by si presvedèi uèite¾a, e si vedec od prírody.
Monoe by si raz mohol objavi nový druh odporných
tvorov. Alebo sa ti zachce zadovái si nové zvieratko...

Medzinárodný deò vtipov a vtipkovania je oslavou smiechu
a radosti. Nie je niè zdravie ako dobrý smiech. ¼udia by
tento deò mali venova zábavným aktivitám, zábavným
príbehom, obrázkom alebo vtipom.
Pýta sa otec malého Robka:
 Rád chodí do koly?
 Áno, ve¾mi. Aj rád sa z nej vraciam. Len to nemám rád,
e tam musím ... (pokraèovanie v tajnièke)

HRDZA, IZBA, KAPOR, KLAMSTVO, KOCÚR, MA,
MED, MEÏ, MÚRIK, PEÈEN, PUD, ROBOTNÍK,
SITKO, STAN, TIEÒ, TRIESKA, ÚROK, ALOBA.

