V teplých letných mesiacoch sme sa teili z veverièiek, ktoré sa
rozhodli areál naej koly vyuíva ako trvalý pobyt. Bolo ich
vidie skacka po tráve, prebehli po chodníkoch a ako spidermani
sa bleskovo vytverali po múre budovy a zmizli v polystyrénových
dierach, ktoré si do múrov vyhåbili. Niet nad teplo zatepleného
domova. Obhrýzali utièky a pili vodu z mlák na kolskom dvore.
V júni sme dokonca
s nadením pozorovali,
ako
si
do
hniezd
prenáajú
svoje
mlá
ïatká. Na jeseò sa vak
po nich akoby z¾ahla zem.
V septembri po nich
nebolo ani stopy po okrajoch kaluí. Dvíhali sme
hlavy a obzerali diery v múroch, èi z nich
nevykukne nejaká uatá hlavièka. Nevykukla.
A v polovici októbra sa podarilo jednu
veverièku opä zazrie. Prebehla dvorom so
ukou v pazúrikoch a odniesla si svoj nákup
do komôrky v múre. Veverièky zostali predsa
len kole verné.
V zime bolo moné vidie
aj uaté sovy  výry.
Sedeli
vysoko
na
konároch
brezy
a
nehybne
pozorovali
okolie. Ktosi zo iakov
utrúsil, e sovy sú preto
múdre, lebo majú dobrý
sluch a radi sa zdrujú
v blízkosti koly.
Aj týmto ije naa kola. Okrem výchovno 
vzdelávacej èinnosti a mnostva aktivít, ktoré sa
v kole dejú  preèítate si o nich aj v tomto
èasopise  je mnoho drobností, ktoré nie sú
zaradené priamo do vyuèovania, ale môeme sa
s nimi stretnú cestou do koly alebo pri
prechode z jednej kolskej budovy do druhej.
Priestor pre spoznávanie nie sú len uèebne
a uèebnice, ale celý kolský areál. Máme to
astie, e ten ná je krásne a uitoène spojený
s prírodou.

My máme to astie, e bývame v tej
èasti sveta, kde nám príroda pripravila
jednu
prekrásnu
ou
farieb
a zaujímavých plodov predtým, ako sa
uloí na zimný spánok.

Naa kola sa pohrala s farebnou ponukou
jesene a v triedach na 1. stupni sme tieto dary
jesene vyuili ako pestrú dekoráciu. Svoju
fantáziu, ikovnos a zruènos uplatnili deti pri
výrobe jesennej výzdoby zo irokej palety
plodov  tekvíc, gatanov, aluïov, ípok a
pestrofarebných listov. Detskej fantázií sa
medze nekladú, èoho výsledkom sú panáèiky,
rozprávkové bytosti a rôzne zvieratká.

Vedeli ste, e aj jablká majú svoj
deò?
Pripomíname
si
ho
kadoroène 21. októbra u od
roku 1990, kedy ho iniciovala
britská
organizácia
Common
Ground. Odvtedy sa v tento deò
koná na celom svete mnostvo
podujatí,
ktorých
cie¾om
je
docenenie jabåk a ich odrôd.
A nielen vo svete, ale aj v naej
kole. Do jabåèkového rituálu sme
zasvätili
aj
naich
nových
prváèikov a pripravili sme im
netradièný
vyuèovací
deò.
Netradièný tým, e sme mali
integrované tematické vyuèovanie
zaloené
na
inovaènom
edukaènom
programe
Susan
Kovalik.
Pre
iakov
bolo
najpútavejie,
e
mohli
jes
jabåèka poèas celého vyuèovania.
Naa trieda sa premenila na
jablkové krá¾ovstvo písmen, èísiel
a piesní. Zaèali sme slovenským
jazykom, kde sme písali priamo
do ve¾kého papierového jabåèka,
ktoré si deti
samé vyzdobili.
Samozrejme, jabåèka sme vyuili
aj na matematike. Ve¾mi nám
pomohli pri poèítaní, ale aj
urèovaní poradia a ve¾kosti. Na
hudobnej výchove sme sa nauèili
spieva pieseò "Èervené jabåèko v
oblôèku mám". Na prvouke sa
sme sa rozprávali o význame
jabåèok pre nae zdravie.
Tematické dni tohto typu je
dobré
zosúladi
s
prvkami
integrovaného
tematického
vyuèovania. Deti sa uèia záitkom,
podporujeme v nich zvedavos a
záujem o uèenie, empatiu a
spoluprácu.
Odteraz
prváci
z
1.B
na
Komenského ulici vedia, e "Èím
viac jabåk, tým ïalej lekár."

2015

V roku 2015 uplynulo 200 rokov od narodenia jednej
z
najvýznamnejích
osobností
moderných
dejín
slovenského národa 
. Toto
okrúhle výroèie je mimoriadnou príleitosou na
pripomenutie si jeho pozoruhodného ivota a diela. Vláda
SR v tejto súvislosti vyhlásila rok 2015 za Rok ¼udovíta túra.

Prestí
dvojstému
výroèiu
narodenia
¼udovíta túra dodáva aj jeho zaradenie do
zoznamu výroèí Organizácie Spojených
národov pre výchovu a kultúru (UNESCO)
na roky 2014  2015. Pripomeòme si, e
¼udovít túr bol mimoriadne aktívnou
vedúcou a mnohorozmerovou osobnosou
slovenských dejín v prelomových èasoch
slovenského národného obrodenia. Vynikal
ako jazykovedec a kodifikátor slovenskej
spisovnej reèi, publicista a zakladate¾
slovenskej
národnej
urnalistiky,
bol
vynikajúcimi
pedagógom
a
vodcom
generácie nazývanej túrovci, bojovníkom
proti národnému a sociálnemu útlaku a za
práva poddaného ¾udu v duchu humanity
a tolerancie a európsky orientovaným
vzdelancom a reprezentantom spolupráce
a vzájomnosti.
V rámci Roku ¼udovíta túra sme mali
nieko¾ko
podujatí,
ktorými
sme
sa
maximálne snaili dosta túto osobnos
i výroèie do povedomia naich iakov.
Vyhotovili
sme
spomienkový
panel,

pripravili reláciu do kolského rozhlasu.
V triedach sme v októbri oduèili vyuèovacie
hodiny literatúry venované ¼udovítovi
túrovi. K dátumu jeho narodenia sme
usporiadali pre iakov 5. 9. roèníka kvíz
.
Vyhodnotenie kvízu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

miesto
miesto
miesto
miesto
miesto
miesto
miesto

5.A
5.B
7.B
6.C
7.A, 8.B
6.A
9.A

Triedy 6. B, 8.A a 9. A sa kvízu
nezúèastnili. Najusilovnejích èakala sladká
odmena. Jednou z úloh kvízu bolo napísa
alebo
nakresli
blahoprajný
pozdrav
¼udovítovi túrovi k jeho narodeninám.
Najkrajie sa vydarili iakom z 5. A a 7.B
triedy.

Z iniciatívy Európskej Únie a Rady Európy
je 26. september od roku 2001 venovaný
oslave európskych jazykov. Kadý rok
prebiehajú pri príleitosti tohto dòa stovky
akcií po celej Európe s cie¾om zlepi
informovanos o viacjazyènosti v Európe,
rozvíja jazykovú a kultúrnu rôznorodos
a podporova túdium jazykov na kolách
a vo vo¾nom èase.
Aj na naej kole sa uskutoènili pekné
aktivity.
Po
zaujímavom
prieskume
v uliciach mesta Ve¾ký Krtí sme pre iakov
pripravili program. Poèas dvoch dní sa
v priestoroch jedálne vystriedali tvrtáci
a vetky roèníky druhého stupòa. U
samotný úvod milo prekvapil iakov, lebo
kadá veta v slovenskom jazyku bola hneï
tlmoèená do angliètiny, nemèiny a rutiny,
lebo tieto jazyky sa vyuèujú na naej
kole.
Nasledovalo
predstavenie
Slovenska, kde hovorené slovo bolo
doplnené krátkym videom. Po Slovensku
nasledovali prezentácie krajín Anglicko,
Nemecko
a
Rusko
sprevádzané
cudzojazyèným komentárom. iaci tak

Pri príleitosti Európskeho dòa jazykov
pripravili pre iakov krátky program. Ilo
o to, aby aj iaci, ktorí sa neuèia nemèinu
alebo rutinu poèuli, ako sa hovorí
v danom jazyku. Na tomto podujatí sa
podie¾ali iaci deviateho, ôsmeho a taktie
aj siedmeho roèníka. Celá táto udalos sa
uskutoènila v jedálni naej koly. Kadú
hodinu sa na nás prila pozrie jedna
trieda,
ktorej
sme
predviedli
úvod
v slovenskom, anglickom, nemeckom

mali monos dozvedie sa zaujímavosti
o krajinách, ale hlavne vypoèu si ako
jednotlivé
jazyky
znejú.
Na
záver
programu
nás
pobavila
scénka
V retaurácii, kde opä kadá veta
v slovenèine zaznela hneï aj v angliètine,
nemèine a rutine.
Verím, e program obohatil iakov o nové
poznatky,
vzbudil
v
nich
záujem
a sympatie o túdium jazykov, motivoval
ich k lepím výsledkom v kole a zanechal
príjemný dojem.
Úèinkovali:

Prezentácie
krajín
pripravovali
a výslovnos so iakmi natrénovali:

a ruskom jazyku. Ïalej sme im predstavili
kadý tát spolu s prezentáciou. Na záver
to bola krátka scénka v retaurácii. Keïe
sme vystupovali aj pred iakmi z prvého
stupòa,
umonili
sme
im
jasnejie
rozhodnutie pri výbere druhého jazyka
v iestom roèníku. Z môjho poh¾adu to
bolo ve¾mi uitoèné, pretoe aj ja som
získala nové informácie z ruského jazyka,
ktorý sa neuèím. Ve¾ká vïaka patrí aj pani
uèite¾kám, ktoré pre nás pripravili text

a prezentácie a potrápili sa s trénovaním
naej výslovnosti. Poèas tejto udalosti
sme si vetci takisto upevnili vzahy
medzi sebou, èomu som ve¾mi rada.
Dúfam, e sa kadému nae vystúpenie
páèilo a e si odniesli iaci a rovnako aj
pani uèite¾ky ve¾a nových informácií.
Pevne verím, e Deò jazykov bude na
naej kole prebieha kadý jeden rok, aj

keï my deviataci sa u na òom
nebudeme podie¾a. Na záver by som
chcela poveda, e som ve¾mi rada, e
som sa mohla zúèastni na príprave
a prezentácii tohto programu. Snáï sa
môj prednes v nemeckom jazyku
vetkým páèil a kadý si z neho
zapamätal èo najviac poznatkov.

Reakcie divákov:

(Dávid Zrubec, 6.B)
(Soòa

Èernáková,

8. B)
(Veronika Baláová, 8.B)
(Andrej Jardek, 8.B)

V uliciach mesta Ve¾ký Krtí oslovovali
nai iaci náhodných okoloidúcich.
Zaujímalo ich, na akej úrovni sú
jazykové a geografické vedomosti naich
obyvate¾ov. Pýtali sa ich napríklad na
hlavné mestá európskych tátov, na
mená predstavite¾ov jednotlivých krajín,
rieky, pohoria, vlajky.... zazneli aj
otázky typu:
Alebo:

Medzinárodný mesiac kolských kniníc
vyhlásil v roku 2008 James Henry,
prezident
medzinárodnej
asociácie
kolského knihovníctva pri príleitosti 10.
výroèia medzinárodného dòa kolských
kniníc. V októbri sme sa zapojili do nám
dobre známeho projektu na podporu
èítania prostredníctvom výmeny záloiek
do kníh  Záloka do knihy spája koly,

ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická
kninica v Bratislave. Výmenu záloiek
sme si tento rok dohodli so kolou v Èeskej
republike so Základnou kolou J.K.Tyla v
Písku. Vzájomne sme si vymenili 150
záloiek. iaci na zálokách stvárnili tému
èesko  slovenského projektu Múdros
ukrytá v knihách.

Dòa 7. októbra sa na naej
základnej
kole
konala
akcia v rámci európskeho
projektu prípravy iakov
základných kôl na budúce
povolanie
pod
názvom
Vèelie krá¾ovstvo. iakom
6.B triedy predstavil ivot
vèiel a profesiu vèelára pán
Jozef Fukáè. Deti mali
monos
naivo
vidie
mnoho
pomôcok,
ktoré
pouívajú pri práci so
vèelami. Zaujímavá bola
ochutnávka
viacerých
druhov medu. Deti spolu s rodièmi ochutnali
medový èaj a výborné zákusky z medu, ktoré
pripravili na túto akciu mamièky, za èo im touto
cestou ve¾mi pekne ïakujeme. Na záver iaci
vypracovali pracovný list, ktorým sa zapojili do
súae o najveselí vèelí ú¾.

Prváci sa stali
novými obyvateľmi
”Kráľovstva Amoskovo”
Pamätáte si na svoj prvý deò
v základnej kole? Niektorí z nás si
mono povzdychnú, e odvtedy
ubehlo
mnoho
rokov.
V spomienkach nám vak zaiste
zostal silný pocit ve¾kej zmeny,
ktorú sme ako prváci preívali.
Svet rozprávok ustúpil do úzadia
a pred nami sa naplno otvorila
realita ivota.
Príchod nových iakov je dôleitý
nielen pre nich samotných, ale aj
pre kolu. Prváci sa stávajú novými
èlenmi spoloèenstva, ktoré tvoria
iaci,
pedagógovia
a
ostatní
zamestnanci koly. Deviataci zo
základnej koly na Ul. J. A.
Komenského
sa
rozhodli,
e
prvákov na chví¾u pozvú do
ob¾úbených rozprávok a nazvali
kolské spoloèenstvo Krá¾ovstvo
Amoskovo. Spolu s triednymi
uèite¾kami M
pripravili
rozprávkový scenár, rozprávkovo
vyzdobili telocvièòu a obliekli si
kostýmy rozprávkových bytostí.
Podujatie uvádzal Harry Potter
a jeho priate¾ka Hermiona. Ïalie
fantastické
bytosti
pomáhali
prvákom
plni
rôzne
úlohy,
napríklad zostavovanie èíselného
radu
alebo
upratanie
taky
s
cvièebným
úborom.
Krá¾
a krá¾ovná prvákov za pekné
výkony pochválili a zaèalo sa
slávnostné pasovanie:

Prváci
si
prevzali
dekrét
a s hrdosou sa vrátili k svojim
triednym uèite¾kám. V závere sa
organizátorom
a
prítomným
rodièom prihovoril riadite¾ koly
Poïakoval

deviatakom a ich pedagógom
za
pekne
pripravené
podujatie a rodièom za úèas.
Sme radi, e diea, kola
a rodiè tvoria trojuholník,
ktorého cie¾om je kvalitná
výchova
a
vzdelávanie
iakov. Aktivity konané za
úèasti rodièov sú pre tento
cie¾
prínosom.
Prváèikom
prajeme do ïalích rokov na
naej kole ve¾a energie
a rados z dosiahnutých
úspechov.

Prvý výchovný koncert, ktorý iaci naej koly
absolvovali, bol na ¾udovú nôtu. V telocvièni
nás èakal pán
, bývalý
èlen S¼UKu, obleèený v ¾udovom kroji.
Rozprával nám o historických remeslách
a obèas zanôtil na nejaký hudobný nástroj.
Skôr, ne zahral a zaspieval pesnièku, povedal
o nástroji nieko¾ko slov. Ich názvy zneli pre nás
dos exoticky: okarína, drumb¾a, gajdy.....
známejia bola mono iba heligónka. Zahral
dokonca aj na dbáne. Niektoré nástroje boli
väèie, iné malé. Vydávali rôzne zvuky.
Niektoré pripomínali spev vtákov. Páèili sa nám
tie výrobky z drôtu, ktoré kedysi vyrábali
zruèní drotári a predávali ich na jarmokoch.
Bolo to pekné a zaujímavé vystúpenie. Pán
Hlbocký sa nám nakoniec poïakoval za
pozornos a rozlúèil sa s nami.

Tolerancia je znáanlivos. Základný princíp
spoluitia a demokratického postoja voèi
kadému, kto sa líi farbou pleti, pôvodom,
kultúrou, jazykom, zvykmi a tradíciami,
názormi, spôsobom ivota. Je to odmietanie
predsudkov vo vetkých oblastiach ¾udského
spoluitia.
Mala
by
by
základom
demokratického rozvoja. Tolerantný èlovek
vyslovuje svoj názor, svoju mienku, nesúdi,
dáva priestor na vyjadrenie sa aj druhému.
Tolerancia súvisí so slobodou a autenticitou
èloveka. Východiskom tolerancie musí by:
porozumenie, snaha pochopi druhého,
spozna jeho kultúru, tradície, celý spôsob
ivota. Èím viac niekoho chápeme, tým viac
sme ho schopný tolerova.

Najviac by nám malo zálea na naom
zdraví, ktoré by sme si mali vái a nie
kodi si. Fajèenie. Kadý si pod tým
predstaví nieèo iné. Niekto okúsenie
svojej prvej cigarety alebo to, e si nieèo
ako cigaretu nikdy nedá do úst. Mláde v
dnenej dobe láka fajèenie. Väèina
mládee buï fajèí alebo to len vyskúali a
nezapáèilo sa im to. Fajèi vám nemusí
chuti a fajèite aj tak, aby ste neboli
vaim kamarátom na smiech a aby ste
boli frajeri. Samozrejme, ak fajèite, mali
by ste vedie, e si zvyujete monos
rakoviny p¾úc a iné závané problémy.
Poviete si, e tak sa z toho vylieèim alebo
e ich nedostanem. Ale je to naozaj tak?
Chcete takto hazardova so svojim
zdravím? Fajèenie stále zostáva na prvom
mieste ako príèina smrti v celosvetovom
meradle.
tatistiky
hovoria
jasne.
Cigaretový dym spôsobuje smr viacerých
¾udí, ako je súèet úmrtí následkom
vetkých druhov násilia vrátane nehôd,
zloèinov a samovrád.

Dòa 25. novembra 2015 sa uskutoènilo
celoslovenské testovanie piatakov Testovania
T52015. Cie¾om testovania je získa objektívne
informácie o výkone iakov pri vstupe na
vzdelávací stupeò ISCED 2 a poskytnú kolám a
irokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a
komplexnejí
obraz
o
vedomostiach
a
zruènostiach iakov z testovaných predmetov.
Paralelne s papierovou formou sa uskutoènila
elektronická forma testovania iakov 5. roèníkov
základných kôl ETESTOVANIE 52015. Táto
forma je rovnocenná s papierovou. Testy sú v
elektronickej i papierovej forme obsahovo
rovnocenné.
V naej kole sa testovania zúèastnilo 42
piatakov, 14 iakov absolvovalo testovanie
elektronicky na poèítaèi prostredníctvom offline
prehrávaèa testov a 28 iakov bolo testovaných
klasickou papierovou formou. V oboch prípadoch
prebehlo vetko v poriadku. Nároènos úloh bola
rôzna. iaci sa museli sústredi aj na správne naich piatakov bola ve¾mi dobrá.
pochopenie zadania. Opä sa potvrdila dôleitos Uèivo z matematiky a a slovenského
èítania s porozumením. Veríme, e úspenos jazyka zvládajú bez väèích problémov.

Naa kola sa zapojila do súae
EnglishOne, ktorú organizovalo Metodicko
pedagogické centrum a spoloènos AGEM
COMPUTERS. Súa bola urèená vetkým
uèite¾om, ktorí sú zapojení do projektu

, resp. EnglishOne, a ich
Úlohou uèite¾ov bolo vytvori 10
úloh z digitálneho vzdelávacieho
Anglický
jazyk
na
portáli
vedomostí,
ktoré
sprístupnili

iakom.
hracích
obsahu
Planéta
svojim

iakom. Úlohou iakov bolo vyriei úlohy,
získa nálepky za vyrieené úlohy, nalepi ich do
hracej karty a návratkovú èas odovzda
uèite¾ovi.
Uèite¾
odoslal
skontrolované
návratkové èasti na adresu organizátora a tak
zapojil seba i iakov do súae o ceny.
rebovanie prebehlo v piatok trinásteho
novembra. Do súae sa zapojil rekordný poèet
uèite¾ov a iakov. Spolu 877 uèite¾ov a pribline
20 000 iakov aktívne pracovalo na úlohách
a zlepovalo si svoje jazykové zruènosti. astie
sa usmialo aj na nau kolu.
zo
6.A získala hraciu konzolu Xbox 360. Srdeène
jej blahoeláme a prajeme jej, nech ju astie
neopúa.

Spoloènos Lidl pred èasom modernizovala svoju predajòu
vo Ve¾kom Krtíi. Pri jej znovuotvorení zorganizovala akciu
na podporu základných kôl v meste Ve¾ký Krtí. V deò
otvorenia zmodernizovanej predajne ilo z kadého
nákupu v hodnote nad 10 pre podporu základných kôl
50 centov. Takto sa vyzbieralo 882. Spoloènos Lidl sa
rozhodla, e túto èiastku ete navýi a podporila kadú zo
základných kôl sumou 3 000. Spolu teda darovala
kolám 9 000. Po dohode s vedením jednotlivých kôl
spoloènos LIDL zakúpila v tejto sume vyuèovacie
pomôcky.
Základná kola na UL. J. A. Komenského získala
interaktívnu tabu¾u a portové potreby. Darodovzdala
osobne projektová manaérka
v
telocvièni koly dòa 1.12. 2015 za prítomnosti riadite¾a
koly, pedagógov a iakov. Pani Z. Sobolová vo svojom
príhovore
povedala,
e
súèasou
spoloèenskej
zodpovednosti je pre Lidl aj snaha by dobrým susedom.
Poskytnutím portových a didaktických pomôcok Lidl
dlhodobo podporuje základné koly, ktoré sa nachádzajú
v blízkosti predajní, èím prispieva k zlepeniu kolských
a mimokolských aktivít iakov. Riadite¾ koly
poïakoval za podporu a poprial spoloènosti
Lidl ve¾a ïalích úspechov pri realizovaní podobných
projektov.

Leto je u po dlhých a teplých dòoch za
nami a k slovu sa prihlásila pani Jeseò. Aj
jeseò si vie vytvori svoje slneèné a pestré
dni. Listy zmenia svoju farbu zo zelenej na
iarivo oslnivo ltú do pomaranèova.
Záhrady a príroda ukáu svoje pestré farby
a zaènú rozdáva svoje bohatstvo ukryté
v plodoch. Listy zaèínajú tvori ltý koberec
na zemi, tekvice v záhrade sa pripravujú na

Tvorba
žiakov

Halloween.
Svoje
tuèné otvorené líca
dotvoria
svojim
úsmevom.
Zelenina
v záhrade ete èaká na svoj odchod do
pivníc, ale po lúkach sa u veselo preháòajú
arkany, ktoré èakajú na dobrý vietor.
Jeseò prekypuje ve¾kými zmenami, ktoré
nás vdy oèaria.

Na
naej
kole
sa
realizuje
projekt
zameraný na zachy
távanie daïovej vody
a jej vyuitie. Nemohla
by sa táto daïová
alebo snehová voda vyui ako klzisko
napríklad v blízkosti multifunkèného ihriska?
Viacerí z nás poprosili Jeika o korèule. Kurz
korèu¾ovania alebo telesná výchova na
kolskom klzisku by sa nám páèila.

Starí iaci sú radi, e majú
tabletovú triedu, kde sa ako
uèebná pomôcka pouíva tablet. No aj my
ostatní sa radi uèíme a ete radej tablet
pouívame. Snívame, e raz bude ma kadý
iak pridelený svoj a bude ho pouíva poèas
celého vyuèovania. Nielen trieda, ale celá
kola bude tabletová. Splníte nám niekedy
tento sen, pán riadite¾?

Mnohí
máme
doma
nepotrebné,
ale
pouite¾né veci, ktoré by mohli poslúi
novým majite¾om. Bolo by moné v kole
organizova
pravidelné
burzy
predaja
a výmeny pouitých vecí? Napríklad raz
mesaène v popoludòajích hodinách.

Ïakujem za odpovede.

Na okresné kolo v cezpo¾nom behu do Èeboviec sme
odchádzali za stáleho daïa a mali sme obavy z rozmoknutej
a blatistej trate. Na prekvapenie, u za Príbelcami nebolo po
dadi ani stopy a dobré poèasie vydralo a do konca pretekov.
V tomto roku sa súae zúèastnilo 84 pretekárov zo
základných a stredných kôl náho okresu. Nai iaci opä
nesklamali a patrili medzi najlepích.
Chlapci v zloení:
obsadili
a postúpili do krajského
kola do Brezna.
sa zaslúili:
Ani dievèatá neostali v hanbe a o
.
Na krajskom kole v Brezne sa
zila
ve¾ká
konkurencia
z trinástich okresov bansko
bystrického kraja.
Nai chlapci podali bojovný výkon
a obsadili sluné 7. miesto.
Z jednotlivcov si najlepie poèínal
, ktorý v kon
kurencii 42 pretekárov obsadil
15. miesto.

Okresné kolo v stre¾be sa uskutoènilo opä na Z s M Èebovce. Súa pripravil
strelecký klub Príbelce v spolupráci s miestnou kolou. Nae omladené drustvo
nadviazalo na tradíciu minuloroèných úspechov v tejto disciplíne a v celkovom poradí
obsadilo 2. miesto. kolu reprezentovali:
.
V súai jednotlivcov sa najlepie darilo Petrovi Krahulcovi, ktorý výkonom 255 bodov
obsadil 2. miesto. Strieborná medaila bude iste povzbudením do ïalieho tréningu.
Poïakovanie patrí pánovi Flakovi, ktorý vedie strelecký krúok na naej kole.

V rámci Európskeho týdòa boja proti
drogám sme usporiadali u tradiènú
medzitriednu
beeckú
súa
v intervalovom èlnkovom behu. Do
akcie
sa
zapojili
vetky
triedy
a
sedemèlenné
drustvá
bojovali
u putovný pohár v dvoch kategóriách.
Vetci iaci spolu odbehli tafetovým
spôsobom vye 80 kilometrov.
Najlepí výsledok dosiahli iaci IX. B
triedy, ktorí odbehli spolu 10 340 metrov.
Mladí iaci:
1. VI. C
2. VI. B
3. V. A

Starí iaci:
1. IX. B
2. IX. A
3. VIII. B

Aj iaci 1. stupòa sa zapojili portovou
aktivitou do Európskeho týdòa boja proti
drogám. Bol to u druhý roèník èlnkového
behu, do ktorého sa zapojili vetky triedy.
Triedy sa rozdelili do dvoch kategórií: 1. a
2. roèník bola jedna kategória a 3. a 4.
roèník bola druhá kategória. Spolu sa

zúèastnilo 10 drustiev. Kadé drustvo
malo troch chlapcov a tri dievèatá. Boli to
najlepí beci z kadej triedy. Kadý iak si
odbehol úsek 10x5 metrov a èasy sa
spoèítali za kadé drustvo. Víazným
drustvám boli odovzdané putovné poháre,
na ktoré sa súaiaci najviac teili.

Výsledky sú nasledovné:
1. miesto  2. B / 138,15 s/
2. miesto  2. A / 152,73 s/
3. miesto  1. B / 153,74 s/
Jednotlivci v 1. kategórii: najlepie dievèa
z 1. C, najlepí
chlapec
z 2. B.

1. miesto  4. B / 131,16 s/
2. miesto  4. A / 136,50 s/
3. miesto  3. C / 140,18 s/
Jednotlivci v 2. kategórii: najlepie dievèa
zo 4. A, najlepí
chlapec
zo 4. B

Víazom gratulujeme.

Víazné drustvo v 1. kategórii  2.B

Víazné drustvo v 2. kategórii  4.B

Dòa 18.11.2015 sa konalo obvodné kolo
vo vybíjanej iaèok a iakov prvého
stupòa Z pre kolský rok 2015/2016,
ktoré vyhlásilo Ministerstvo kolstva,
vedy, výskumu a portu SR Slovenská
asociácia portu na kolách. Túto súa
organizovala naa Z Komenského 4,
Ve¾ký Krtí. Riadite¾om turnaja bol
a hlavným rozhodcom
. Do tejto súae sa
zapojilo 5 kôl. Z A. H. kultétyho Ve¾ký
Krtí,
Z
Po¾ná
Ve¾ký
Krtí,
Z
Komenského Ve¾ký Krtí, Z Balog na
Ip¾om, Z Hruov. Keïe toto bola prvá
väèia súa pre iakov I. stupòa Z, iaci
boli troku vy¾akaní, ale potom zaèali
zdravo a dravo súai medzi sebou. Súa
prebiehala systémom, e hral kadý s
kadým a na základe získaného skóre
postupovali iaci ïalej do finále. Výsledky
zápasov boli nasledovné:
1. miesto  Z Balog nad Ip¾om
2. miesto  Z A. H. kultétyho Ve¾ký Krtí
3. miesto  Z Hruov
4. miesto  Z Komenského Ve¾ký Krtí
5. miesto  Z Po¾ná Ve¾ký Krtí
Výherca postupuje do ïalieho kola, ktoré
sa koná v Poltári. Výhercom a vetkým
zúèastneným gratulujeme.

Kadý rok prebiehajú na naej kole dva
futbalové krúky. Nai najmení futbalisti,
chlapci 1. stupòa, sa stretávajú kadý utorok,
starí futbalisti, chlapci 2. stupòa, kadý piatok.
Oba krúky navtevuje kadý týdeò vye 40
chlapcov, ba dokonca aj dievèatáJ Poèas
kolského
roka
sa
futbalové
zápolenia
odohrávajú na naom multifunkènom ihrisku,
v zimnom období sa presúvame do telocviène. Je
ve¾mi zaujímavé sledova na ihrisku malých
prváèikov spolu so tvrtákmi alebo piatakov
spolu s deviatakmi. Mladí chlapci sa nauèia hra
futbal od svojich starích spoluhráèov, naopak tí háji farby naej koly vo futbalových
starí zase repektova a pomáha svojim turnajoch v okresnom a mono aj regionálnom
mladím spoluiakom. Najikovnejí z nich budú kole.

K mesiacu december neod
myslite¾ne patrí téma Vianoc.
Stredná
odborná
kola
v elovciach prijala pozvanie
a zrealizovala v priestoroch
naej koly tvorivé dielne zamerané na výroby
vianoèných
dekorácií.
Navtívili
nás
majstri
odborného výcviku a tudenti odboru záhradník, aby
naim iakom ukázali ako sa z rôzneho materiálu
dajú vyrobi krásne ozdoby aj sladké pochúky na
vianoèný stôl.
iaci mali monos nielen vidie, ale si aj sami
vyskúa, ako sa zdobí vianoèný perník, ako sa
vyrábajú vianoèné trubièky, ako sa vyrába svieèka
zo vèelích medzistienok, ako sa aranujú dekorácie
zo suených kvetov. kolská kuchynka, v ktorej sa
tvorivé dielne konali, rozvoniavala perníkom
a oblátkami. Hoci bol len prvý december, atmosféra
jasne naznaèovala, e Vianoce u k dverám nemajú
ïaleko.

Tvorba
žiakov
Október je mesiac úcty k starím. Väèina
z nás má aspoò jedného zo starých
rodièov. Myslím, e tento mesiac by sme si
ich mali nesmierne vái. A nielen tento
mesiac, ale vdy. Mnohokrát sa nás snaia
nasmerova správnou cestou. Pomáhajú
nám v akých chví¾ach. Smútia s nami,
radujú sa, teia sa s nami i trpia. Majú nás
ve¾mi radi. Pomáhajú nám v chorobách
a starajú sa o nás i keï sami majú ve¾a
zdravotných
problémov.
Èasto
prídu
a navaria, èo i len teplú polievku alebo èaj
a porozprávajú nám historky z ich
mladosti. Príbehy starých rodièov bývajú

zaujímavé. Musím prizna, e tieto príbehy
poèúvam ve¾mi rada. Mali by sme ich
chodi pravidelne navtevova. Dodáva im
tak odvahu a rados zo ivota. Ve¾mi ma
teí, keï vidím úsmev môjho starkého, keï
prichádzame so samými novinkami, ktoré
si rád vypoèuje. Myslím si, e by sme
nemali zabúda, e i my budeme starí
a budeme potrebova nieèiu pomoc. Urèite
budeme radi, keï nás nae malé vnúèence
prídu rozveseli. Svojich starých rodièov si
váme a pokúsme sa ich obastòova a
do konca.

Tvorba žiakov
Na zem padajú listy, aby odbremenili
stromy, ktoré sa ukladajú na zimný
oddych. Listy na zemi utvorili farebný
koberec. Vetrík pofukuje po krajine,
prináa nové správy. Pole vydalo posledné
plody a teraz môe oddychova. Vo
vzduchu sa vznáa na zem prís¾ub
hojnosti pre vetkých. Krása prírody teí
vetkých.

Po teplých letných dòoch vihnutím
èarovného prútika nastúpila jeseò.
Jeseò prefarbila farbami stromy. Pri
poh¾ade na lesy, stromy a kríky v okolí
vidno, akú dobrú prácu odviedli.
Èoskoro stromy ostanú holé a budú
èaka na prútik mrázika. Pri chôdzi
utia listy pod nohami. Keï sa usmeje
slnieèko, sem  tam poletujú vlákna
pavuèín. Poèas jesenných veèerov
najlepie chutí teplý èajík pri výh¾ade na
prekrásne sfarbene hory.

Mám rada jeseò. Je plná pestrých farieb
a ponúka ve¾a moností, ako strávi vo¾ný
èas. Mení sa celá príroda a mení sa
vetko okolo nás. Keï to poèasie dovolí,
vyberiem sa na malú prechádzku. Idem
so psom, kamarátkami alebo s rodinou.
Jesenná príroda je naozaj nádherná. Mne
sa páèi les, vtedy je najkrají. Stromy sa
prezliekajú do iných iat. Ranná rosa sa
ligoce a pripomína perly. Hubári chodia po
lese a h¾adajú hríby. Popri ceste
dozrievajú ípky, ktoré si zbierame na
lieèivý èaj. Cestou domov prejdem popod
koatý gatan a zbieram jeho zrelé plody,
ktoré leia v tráve. A tak sa z prechádzky
vraciam s darmi prírody. Ete ma èakajú
ovocné stromy, ktoré sú doma v záhrade.
Vade sa preháòa vetrík a my zaèíname
zo skrine vyahova teplé svetre a mikiny.
Mne sa jeseò ako roèné obdobie páèi.

Moja starká je milá a starostlivá. Jej oèi sa roziaria,
keï nás vidí. Bojí sa o starkého, pretoe má
zdravotné problémy a hlavne, e ve¾a fajèí. Vdy keï
ku nej prídeme, prepcháva nás jej úasným jedlom.
Najviac zo vetkého milujem jej jablèník. Keï som u
nej, vdy sa dobre porozprávame. Rozpráva mi
záitky z detstva  tie mám najradej. Keï mi ich
rozpráva, som nadením bez seba. Mám ju ve¾mi
rada a nevymenila by som ju za niè na svete.

Farebný svet, to je krása,
ako obraz od Picassa.
Jeseò rôzne farby núka,
pavúk svoje siete súka.
Viniè ako kadý rok
èaká, kedy bude z neho
zlatý mok.
Pekné hruky zelené
dozreli u v záhrade.
A ked obèas zaprí,
clivo nám je na dui.

Moji starí rodièia sú
naozaj starí. Starký
bude ma èoskoro 90
rokov a starká 75.
Sú u teda poriadne
dlho dospelí, ale môj
oco hovorí, e sú
niekedy ako malé deti. Bývajú od náho
domova ïaleko, take sa navtevujeme
len zriedka. Vdy keï sa uvidíme,
èudujú sa, ako som zas podrástla. Mne
sa vak zdá, e oni sa zmenujú. Pred
pár rokmi som sa musela natiahnu,
keï som ich chcela pobozka a teraz oni
naahujú ruky ku mne. Èlovek sa a
èuduje, ko¾ko lásky a dobroty sa zmestí
do takej malej osôbky. Teia sa, e
rastiem.
Hovoria,
e
do
krásy
a múdrosti. Starkému sa od radosti
zalesknú oèi a doiroka otvorí svoje
srdce. Starká otvorí chladnièku a
vyberá z nej dobroty. Potom ohne svoj
bo¾avý chrbát a zo sporáka vyberie
peèené mäso. Hoci ja mäso naozaj
nemusím, u starkej by som zjedla
hádam aj biftek. Èasto ju bolievajú
nohy, no naa prítomnos je pre òu
zrejme
zázraèným
liekom.
Hoci
krivkajúc po kuchyni, snaí sa nás
vetkých èo najlepie pohosti. Starkí sa
s rodièmi najèastejie rozprávajú o tom,
èo ich najviac trápi  teda o svojom
zdraví. Starajú sa jeden o druhého. Keï
je jeden z nich chorý a leí v posteli,
ten druhý sa stará o domácnos, nosí
k posteli èajíky, lieky a mastièky.
Lúèenie so starkými býva aké, lebo sa
zas dlho neuvidíme.
Rozmý¾ala som nad tým, e raz aj moji
rodièia budú starí, rovnako slabí
a krehkí ako teraz moji starkí. Tie sa
asi budeme vidie zriedka. Napokon aj
ja raz budem starou mamou. Moje
pohyby u nebudú také sviné a um
bystrý. No u dnes viem, e je to
nevyhnutná cena za roky preité
svedomitou prácou a starostlivosou
o svojich najbliích.

Tak ako piesne, tradície, èi ornamenty aj
literatúra patrí ku kultúrnemu dedièstvu
národa.
Hoci
v
súèasnosti
dochádza
k silnému vplyvu kultúr iných národov,
pôvodná slovenská próza nestráca svoje èaro
a knihy slovenských klasikov sú stále
iadané. Jednou z ciest, ako udriava
a pestova lásku k slovenskej literatúre sú
recitaèné súae. Recitátori literárne dielo
nielen pasívne prijímajú, ale ho podávajú
ïalej svojim poslucháèom a zároveò mu
pridávajú ïaliu hodnotu  svoj prednes.
Niektorí z recitátorov zaujmú poslucháèov
viac, iní menej. Tak ako v kadej súai, aj
v tejto najlepí postupujú do vyieho kola.
Dòa 14. októbra sa konalo kolské kolo
recitaènej
súae
Timravina
studnièka.
Zúèastnili sa jej dve iaèky z 3.A  Sára
Tuhárska a Jaroslava Èimárová a jedna
iaèka zo 4.A Karolína amajová. Vetky
dievèatá sa na súa zodpovedne pripravovali
a snaili sa poda èo najlepí výkon. Porota,
ktorú tvorili PaedDr. Beata Rusnáková, Mgr.
Monika Krajèíková a Koloman Cicko napokon
rozhodla takto: 1. miesto 
2.
miesto

a 3. miesto 
. Do
okresného kola postupuje len jeden súaiaci
z kadej kategórie. Z naej koly to bola
Jaroslava Èimárová (1. kategória a Viktória
Fajèíková (2. kategória). Okresné kolo sa
konalo
21.10.2015.
Viktória
Fajèíková
obsadila vo svojej kategórii 3. miesto.

Tvorba
žiakov
V parku sa nachádza takmer celkom sám,
jedinú spoloènos mu robí zelená tráva.
Kmeò ve¾mi vysoký nie je, no jeho konáre
sa ako dlhé ruky ahajú a k belasému
nebu. Jeho mohutná koruna ukrýva
tebotavé vtáèiky a mono aj veverièkine
zásoby oriekov. Na prvý poh¾ad vyzerá by
celkom zelená, no keï zaène klebeti
s vetrom, mení sa na striebristú korunu.
Celkom takú, akú mávali kedysi dávno

králi. Strom stojí na kriovatke cestièiek
a èaká na spoloènos. Väèinou mu ju robí
spomínaný vietor a niekedy aj okoloidúci.
Obèas sa k nemu posadia a èítajú si,
inokedy len naèúvajú epotu vetra. Strom
stojí a pozoruje na oblohe oblaky. Stojí
a pozoruje prírodu navôkol. Stojí a dumá.

Ani na hodinách etickej výchovy iaci nezabudli
na správnu výivu. Na Deò jablka iaci mohli
kresli jabåèko, uèili sa zostavi tajnièku,
dozvedeli sa, èo vetko dobré v sebe jablko
skrýva. Peknú tajnièku pre piatakov zostavila
z 5.B. Viete, èo sa ukrýva v tajnièke?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meniny má 21.8.
Exotické ovocie
Vèela po anglicky
Hlavné mesto Anglicka
Panovník
Orgán zraku

Kalendár
A zas ubehol ïalí rok! Zdá sa vám e
prebehol ve¾mi rýchlo? Veï je to len 365 aj
tvr dòa, alebo 8 766 hodín, èi 525 960
minút. Nie je vak deò ako deò ani minúta
ako minúta. Èas nám niekedy ubieha ako
splaený kôò inokedy sa vleèie ako slimák.
Ete, e máme hodiny a kalendár, ktorý
meria vdy rovnako presne. Mimochodom
kalendár  toto slovo neznie ve¾mi slovensky.
Viete preèo? Slovo kalendár je odvodené od
starolatinského slova Calendae, èo znamená
v starorímskom kalendári (tajnièka). Dnes má
pouívanie slova kalendár irí zmysel. Máme
kalendáre pre rôzne príleitosti. Napríklad
kalendár pre kolský rok, kalendár sviatkov,
pracovný kalendár, kalendár mien, ale tie
daòový kalendár, kalendár podnikate¾a,
portové kalendáre, ba dokonca svoj kalendár
majú maèky i psi. V kadom prípade  nech
tento kalendárny rok ukonèíme veselo a do
nového roka vykroèíme astnou nohou....!

ÈAS, DEDINA, FÚZY, HAD, HMYZ, HOTEL,
HRDZA, JAMA, JE, KAMIÓN, KAZ, KLOBÚK,
KOLESO, KOSTI, KOV, KURA, LAK, LESK,
¼UD, MÁG, MECH, MEÏ, MOST, NÁDHERA,
NOHA, OKO, OKRAJ, OLOVO, PLES, PÓR,
PUKA, RAKETA, REPA, ROJ, RUCH, SKRIÒA,
SLOVKO, STAVBA, STRAKA, STUHA, TAKA,
TÅK, TRESK, AVA, UI, ÚRAZ, ÚROK,
VÝAH, ZÁUJEM, ZEM, ZLOS, ULA.

