


Základná �kola na Ul. J. A. Ko
menského è. 4 vo Ve¾kom Krtí�i
je najväè�ou základnou �kolou v
okrese.  Nav�tevuje  ju  635
�iakov  rozdelených  do  25  tried.
O  chod  �koly  sa  stará  45  peda
gogických  14  nepedagogických
pracovníkov.  Riadite¾om  �koly
je Mgr. Du�an Gálik.

Tak  ako po minulé  roky,  aj  v
tomto sme si pripomenuli Deò
uèite¾ov       spoloèným    pose
dením. Pri tejto príle�itosti bo
li  slávnostne  ocenené  pani
uèite¾ky,  ktoré  u�  dlhodobo,
a pritom kvalitne, vykonávajú
svoje uèite¾ské povolanie. Bo

li  to  p.  uè. ,  p.uè.
a  p.vychovávate¾ka .  Vyberalo  sa  nám
�a�ko, preto�e na�a �kola má ve¾a dobrých uèite¾ov, av�ak
mohli  sme  navrhnú�  len  troch.  Ïal�ích  azda  nabudúce.
Dobrí uèitelia sú základom na�ej �koly, na nich stojí záujem
verejnosti. Tak�e,  ak  raz  napí�em  rozprávku o  �kole,  bude
sa  vola�  nie  So¾  nad  zlato,  ale Uèite¾  nad  zlato. V�etkým
oceneným blaho�elám a ïakujem.

, riadite¾ �koly.

Pre 85 na�ich �iakov bude koncoroèné vysvedèenie po
sledným, ktoré u nás dostanú. V septembri ich u� èakajú
lavice stredných �kôl. Ka�dý z uchádzaèov o �túdium si
mô�e poda�  4  prihlá�ky na  rôzne  �koly  �  dve  na  �koly
s  talentovou  skú�kou  a  2  bez  potrebnej  talentovej
skú�ky. Najväè�í poèet �iakov zostáva �doma� v Krtí�i,
no deviataci prejavili záujem aj o iné �koly:
Gymnázium Ve¾ký Krtí�:  15
Gymnázium Banská Bystrica:  1
Gymnázium Detva: 1
Gymnázium Bratislava: 1
�portové gymnázium Banská Bystrica: 1
Súkromné konzervatórium  dramatická výchova Nitra: 1

SP� Banská �tiavnica � re�taurátorstvo: 1
Zdravotná �kola Banská Bystrica a Luèenec: 2
Lesnícka �kola Banská �tiavnica: 1
Animátor vo¾ného èasu Luèenec: 1
Geodézia a kartografia Banská �tiavnica: 1
Obchodná akadémia Modrý Kameò: 8
SO� Ve¾ký Krtí� odbory:
Mana�ment regionálneho cestovného ruchu: 9
Grafik digitálnych médií: 3
Elektronika: 6
Mechanika poèítaèových sietí � Luèenec: 5
Kuchár, èa�ník Modrý Kameò: 13
Autoopravár: 3

Pripravila:

Hoci  mesiace  jún  a  júl  majú  podobné
pomenovanie,  predsa  sú  pre  �kolákov  ve¾mi
odli�né. Jún plný práce   uèenia, opravovania
známok,  ale  tie�  uèite¾skej  administratívy
vystrieda  prázdninový  a  dovolenkový  júl.
Tak ako stromy potrebujú zimný spánok, tak
�kolské lavice spia cez leto.
�a�ko poveda�, kto sa viac te�í na prázdniny,
èi �iaci alebo uèitelia. Ka�dý do
spelák  chodil  do  �koly. Vie,  èo
je  to  by�  �iakom.  No  len
málokto  vie,  èo  je  to  by�  na
druhej  strane    v  roli  uèite¾a.
Súèasný  uèite¾  musí  nielen
vzdeláva�,  ale  aj
vychováva�.  Akosi  príli�
èasto  musí  rie�i�  problémy  so
správaním  �iakov.  Generácia
dne�ných  detí  je  obe�ou  trhu
práce,  resp.  trhania  sa  o  prácu,
nevhodnej  kultúry  a  nesprávne  vyu�ívanej
techniky. V  tomto chaose hodnôt stráca bez
prostredná  rodièovská  výchova  svoju
dôle�itos�. Èo je v�ak dôle�itej�ie ako zdravé
a  slu�né  die�a?  A  tak  uèite¾  formuje  nielen
myslenie  die�a�a,  ale  aj  jeho  charakter. Mal
som,  a    mám  mô�nos�,  vyskú�a�  si  túto
sizifovskú prácu,  ba  obèas  dokonca boj,  kde
som si  pripadal  ako Don Quijote  zápasiaci  s
veternými mlynmi.
Prázdninovo  dovolenkový  èas  teda  dobre
padne aj uèite¾om. S dú�kami  leta vsajú  tie�
energiu  potrebnú  na  ïal�í  �kolský  rok.  V
septembri  sa  opä�  stretnú  so  svojimi  de�mi.
Napriek  ne¾ahkej  práci  je  pre  uèite¾a  ka�dé
die�a  dôle�ité  a  sna�í  sa mu  da�  èo  najviac.
Robí to z presvedèenia, inak by nemohol by�
uèite¾om.

Pekné prázdniny
�iakom aj uèite¾om!



Oèakávali sme, �e na prvého  júna poèasie ob
darí deti slnieèkom. �ia¾, u nás mu to nevy�lo,
ohrievalo Deò detí niekde inde. Dopoludnie na
amfiteátri  sa  teda  nekonalo,  �iaci  zostali
v  triedach.  Darèek  v�ak  dostali.  Èakal  ich  ráno  na
chodbe. Obrovský, krásne modrý, ako
by  ho  vybrali  pod¾a  farby  loga  �koly.
Ak to nie je na fotografii dobre vidie�,
prezradíme, �e tým darèekom sú odkla
dacie  skrinky.  Nahradia  staré  ve�iaky
upevnené na steny chodieb. Ka�dý �iak

bude  ma�  vlastnú  zamykate¾nú  skrinku,  tak�e  �kolská  chodba  u�  v  zime
nebude  pripomína�  èínsky  obchod.  Svoje  si  �odsedeli�  aj  staré  latkové
lavièky. Dostanú  �amnestiu�  a  nahradia  ich  nové.  Spolu  s  novými  lavicami
a  novými  plastovými  oknami  budú  vytvára�  ve¾mi  pekné  prostredie.  No
proste � rados� chodi� do �koly. A to aj vtedy, keï práve nesvieti slnieèko.

Novoty
     v starej
               �kole

O  výmene  starých  okien  za  nové  plastové    sme  písali  u�  v  minulom  èísle.
V tom èase sa s výmenou zaèalo a koncom  apríla bolo osadené posledné okno.
Nové okná, respektíve �alúzie, oceòujeme hlavne v slneèných dòoch. Ak sme
v predchádzajúcom Amoskovi nazvali okná oèami budovy, tak by sme mohli

poveda�,  �e  pri�iel  rad  na  mejkap.
Zaèalo  sa  so  zatep¾ovaním  budov.
Dôvodom  je  �etrenie  energie,  ktorú  vo
ve¾kom  mno�stve  spotrebuje  kúrenie.
Ak  sa  niekto  sústavne  nepripravuje  na  vyuèovanie, mrazenie  pri  skú�aní
bude  poci�ova�  naïalej.  Tomu  zateplenie  nepomô�e.  Na  obklad
z  polystyrénu  sa  potom  nanesie  omietka  a  napokon  maliari  budovu
vyma¾ujú.  Zatia¾  nevieme,  ako  bude  vyzera�  nová  tvár  na�ej  �koly,  ale
te�íme sa na òu. Urèite omladne. Teraz vyzerá na tých svojich �tyridsa�, no
potom sa do nej mo�no �zah¾adí� aj neïaleký mestský  úrad.

Skvelý  nápad  nám  priniesla  pani  uèite¾ka  Ki��imonová.  S
nad�ením  sme  ho  privítali  a  po  schválení  riadite¾om  �koly  sa
mohlo zaèa� s realizáciou. Èoho?  Èítajte:

Netradièné  ma¾ovanie a hodiny výtvarnej výchovy, kde výkre
sy  sme  zamenili  za  èasom  poznaèenú  znièenú  stenu  triedy.  S
rados�ou  a  ve¾kým  elánom  sme  v�etci  prilo�ili  ruku  k  dielu.
Vyu�ili  sme  na�e  vedomosti  z  prírodopisných  predmetov,  zo
�ivota a najmä prácu v kolektíve  so znaènou mierou  tolerancie
(nie v�etci sme rovnako zruèní vo výtvarnom  prejave). Vznikol
výsek  z  prírody  plný  kvetov,  vtáèikov  a  krásnej  zelene
v nad�ivotnej ve¾kosti, tak ako si predstavujeme Zem, na ktorej
�ijeme.  Na�a  trieda  je  teraz  útulnej�ia    na�im  prièinením.  Iná
ako  ostatné  triedy  alebo  izby  doma,  kde  takto  experimentova�
nemô�eme.



Som  �iackou  posledného
roèníka.  Táto  �kola  ma
dos�  nauèila.  Nastúpila
som  a�  do  ôsmeho
roèníka. Prvý deò sme
i�li na amfiteáter. Bo
lo  to  zábavne,  boli
pripravené  rôzne
vystúpenia.  Nevedela
som,  ako  medzi  �iakov

zapadnem,    ale  nemala
som  to  �a�ké,  lebo  v  triede

boli aj kamarátky, s ktorými som sa
poznala u� ve¾mi dávno a jedna z nich je dodnes takmer moja naj kamarát
ka. Tak�e napokon som sa v  triede cítila celkom dobre. Zo zaèiatku boli
medzi  spolu�iakomi  aj  nejaké  spory,  ale  dá  sa  poveda�,  �e  boli  nato¾ko
drobné, �e sme si ich vedeli vyrie�i� aj sami, bez hádok. Som rada, �e som
mohla nastúpi� do tejto �koly. Dnes mám pocit, �e priate¾stvo medzi nami
sa len zlep�uje. �kola mi bude moc chýba�. Niekedy si vravím, �e si na òu
ani  nespomeniem,  ale  verím  tomu,  �e  na  òu  budem  spomína�  len
v dobrom. V ka�dom prípade nezabudnem na niektorých uèite¾ov a hlavne
na  spolu�iakov,  s  ktorými  dobre  vychádzam.  Aj  na  jedného  chalana,
s ktorým si dobre rozumiem.

Do prázdnin chýba len pár dní a po prázdninách ma èaká  stredná �kola.
Je  to  také  zvlá�tne  odchádza�  zo  �koly,  kde ma  to¾ko  nauèili.  E�te  si
pamätám, ako som bola  sedemroèné dievèa, ktoré má  rados� z prvého
dòa v �kole. Te�í sa z  toho, ako sa nauèí èíta� svoju ob¾úbenú kni�ku,
te�í sa na nových kamarátov v �kole a na pani uèite¾ku. A teraz? Mám
absolvovanú  celú  základnú  �kolu  a  odchádzam  preè.  Bude  mi  ve¾mi
chýba�.  Spomína�  na  �kolu  budem  len  v  dobrom.  Nauèila  som  sa  tu
písa�, èíta�, poèíta� a aj iné veci potrebné do môjho �ivota. Zostane vo
mne ve¾a milých spomienok na chvíle, ktoré som za�ila poèas �kolskej
dochádzky.  Chcela  by  som  sa  poïakova�  pani  uèite¾kám  a  pánom
uèite¾om, ktorí ma uèili a aj ve¾a nauèili. Tak�e základnú �kolu konèím
a èaká ma stredná �kola....

Mali by sme si chráni�  svoje prostredie okolo
seba.  Netreba  ho  zneèis�ova�  rôznymi
chemickými látkami. Nemali  by  sme zaklada�
úmyselne  alebo  len  tak  po�iar.  Netreba
vyhadzova�  odpadky  na  zem.  Treba    ich  da�
pekne  do  ko�a.  Odpad  by  sa  mal  spracova�.
Nemalo  by  sa    hádza�  v�etko  na  jednu  kopu.
Mnoho ¾udí sa ho u� nauèilo separova�. Len tí
druhí e�te stále dávajú v�etko na jednu kopu.

Ohòom  sa  dá  najviac  �kodi�.  Na  jeseò,  keï  je  u�  lístie
pohrabané,  staèí    iba  neuhasený  ohorok  z  cigarety  a  máme
po�iar.  �ivotnému  prostrediu  �kodíme  aj  tým,  �e  staviame
obrovské  továrne. Keï  z  továrne    unikajú  látky  a  piliny  tie
�kodia najviac stromom, ale aj nám ¾udom. Ïalej �ivotnému
prostrediu  �kodíme  tým,  �e do vody vypú��ame chemikálie.
Tým,  �e  sa    voda  zneèis�uje,  zabíjame  aj  �ivoèíchy,  ktoré
v  nej  �ijú.  Svoje  prostredie  by  sme  mali  naozaj  chráni�.
Netreba zneèis�ova� vodu, ovzdu�ie a zaklada� po�iar.



Keï po uliciach uháòa hasièské auto
so zapnutým majákom, v�etci si
hneï  pomyslia,  �e  niekde  horí.

Zvyèajne  je  to  pravda.
Hasièi  v�ak  pomáhajú  aj
pri  dopravných  ne
hodách,  pri  �ivelných
pohromách  a  v�ade
tam,  kde  je  potrebné
chráni�  majetok
a  ¾udské  �ivoty.  Sú
to  odvá�ni  a  statoèní

chlapi.  Radia  obèanom
a  kontrolujú  dodr�iavanie  protipo�iarnych  predpisov.  Sú  vy
bavení  �peciálnymi  prístrojmi  a  hasièskou  technikou.  Od  ich
rýchlosti  a  �ikovnosti  závisí  zdravie  a  �ivot  ¾udí.  �ia¾,  práve
samotní  ¾udia  èasto  sami  spôsobujú  ne��astie  svojou
nedbanlivos�ou  a  nezodpovednos�ou.  Neopatrne  zaobchádzajú
s hor¾avými  látkami,  nevhodne  zaobchádzajú  s  ohòom, dovolia
de�om  hra�  sa  so  zápalkami.  Niektoré  pohromy  spôsobuje  aj
príroda, napríklad nièiace búrky a povodne.
Hasièi  majú  svoj  sviatok.  Je  to  deò  sv.  Floriána,  ktorý  je  ich
patrónom.  V  tento  deò  nám  ukázali  nieèo  zo  svojho  remesla.
Prajeme si, aby nebolo to¾ko nehôd a havárií. Veï ka�dý èlovek
chce svoj �ivot pre�i� tak, aby sa nebál o seba a svojich blízkych.
Hasièi nám v tomto pomáhajú. Sú to hrdinovia.

Po�iar. Ka�dému toto slovo naháòa strach,
lebo oheò  je dobrý pomocník, ale zlý pán.
Tento  príbeh  sa  naozaj  stal  a  ja  som  bola
priamym svedkom.
Stalo sa to v zimnom období, keï ka�dý na
dedine  musí  prikurova�  v  piecke  alebo
v  krbe,  aby  mu  bolo  teplej�ie.  Takisto  aj
v  na�ej  dedine  si  v  zime  ¾udia  prikurujú.
Samozrejme,  �e  pri  vlastnoruènom  kúrení
musí  èlovek  dba�  na  rôzne  veci,  ktoré  sú
s  tým spojené, napríklad zaobstara� kurivo
alebo pravidelne èisti� komín. Práve zaned
banie èistenia komína sa stalo susedovcom
skoro osudným. Bolo  to okolo  jednej hod
iny  po  polnoci,  keï  som  sa  zobudila  na
blikajúce svetlo v spálni.  A hasièi behali k
susedovcom do domu a spä� k autu. Potom
som  si  v�imla,  �e  z  ich  komína  �¾ahajú
plamene  a  iskry  lietali  na  v�etky  strany.
Hasièi  zatia¾  vodu  pou�i�  nemuseli,  lebo
staèili  zahasi�  oheò  v  krbe  a  sadze
v  komíne  prestali  horie�.  Práve  sadze  boli
príèinou  problému,  ktorý  vznikol.  Preven
cia  komínov  a  vykurovacích  jednotiek  je
naozaj dôle�itá. Hovorí sa, �e èlovek sa uèí
na  vlastných  chybách,  ale  táto  chyba  by
susedovcov stála strechu nad hlavou, èo  je
trochu privysoká daò. Opatrnosti nikdy nie
je dos�.

Ochrana  �ivotného  prostredia  je  ve¾mi  dôle�itá.  Preto,  aby
èlovek �il, potrebuje èisté a krásne, príjemné prostredie.
Èo  znamená  �chráni��?  J.G.  Tajovský  napísal:

 Príroda dala �ivot zvieratkám, ktoré
máme radi. Musíme ju chráni� a nezneèis�ova� ju. Keby bola
�pinavá,  tak by bola ve¾mi  smutná. Keï zdvihneme papier,
pomô�eme planéte. Treba ju ochraòova�, ako najviac vieme.

V stredu 22. apríla pri príle�itosti  sme v na�ej
�kole  organizovali  sú�a� Témou
bola ochrana prírody a význam vody v prírode. Triedy boli
rozdelené na dve kategórie:  mlad�í �iaci  5. a 6. roèník a  star�í
�iaci 7., 8., 9. roèník.
Kategória mlad�í �iaci:
1. miesto  5. A 
2. miesto  6. B 
3. miesto  6.C 
Kategória star�í �iaci:
1. miesto  8. A 
2. miesto � 9. A 
3. miesto  9. C 



 Ubehli u� tri roky od èasu, keï sa na�a �kola zapojila
do  medzinárodného  projektu  Comenius.    Poèas  tejto
doby  sa  �iaci  zúèastòovali  rôznych  aktivít  vyplýva
júcich  z  projektu,  výsledkom  èoho  boli    zaujímavé
produkty.  To ako sa podarilo naplni�  ciele vzájomnej
spolupráce participujúcich krajín sa hodnotilo na pos
lednom  projektovom  stretnutí  v  krajine  tulipánov  �
Holandsku.
V�etkých  zástupcov  partnerských  krajín  vítalo  Ho
landsko  nielen  nádhernými  poliami  rozkvitnutých
a pestrofarebných tulipánov, ale aj do�iroka otvorenou
�kolskou  bránou  v  meste  Nijmegen.  �kola
v  príjemnom prostredí  na  okraji mesta,  z  vonku  dos�
podobná na�ej, no z vnútra úplne iná. U� len preto, �e
poskytuje  iný  druh  vzdelania  ako  tá,  ktorú
nav�tevujeme my. Dvanás�  a�  �estnás�  roèní  �iaci  sa
tu  pripravujú  na  svoje  budúce  povolanie  a  to
predov�etkým  praktickým  vyuèovaním.  Menej  teórie
a  viac  praxe  prezentovalo  ducha  tejto  vzdelávacej
in�titúcie.  To  v�etko  podporené  kvalitne  vybavenými
uèebòami  s  mno�stvom  výpoètovej  techniky  dáva
�iakom dobré predpoklady uplatni� sa na trhu práce.
Hoci  sme  na  �kole  strávili  len  krátke  dva  dni  stihli
sme sa venova� dvom hlavným bodom, kvôli   ktorým
sme  do  Holandska  pricestovali.  Prvým  a  tým
najhlavnej�ím  bola  prezentácia  výsledného  modelu
�ideálnej�  európskej  �koly.    Model  pozostával
z  piatich  hviezd  reprezentujúcich  pä�  krajín  zapo
jených do projektu a jednej centrálnej s logom projek
tu.   Ka�dá  z  hviezd bola    z  vnútra  dekorovaná pod¾a
akéhosi prioritného záujmu  tej    ktorej  �koly. Èesi  sa
zamerali  na  umenie,  �panieli  na  dejiny,  Turci  na
jedlo,  Holandsko  ako  technická  �kola  na  techniku
a Slováci na �port. V ich pozadí sa prezentovalo desa�
�ideálnych� pravidiel doplnených ilustráciami �iakov.
Potvrdilo  sa  v�ak,  �e  väè�ina  z  nich  ako  napríklad
priate¾stvo,  komunikácia,  èestnos�,  pravda,
zdvorilos�, re�pekt, právo na názor èi vzájomná spolu
práca    v  podstate  nièím  novým  nie  sú,  av�ak  len  ich
dodr�iavanie  mô�e  vies�  k  vzájomným  ideálnym
vz�ahom  na �kolách.
Aby  neostalo  len  pri  oficialitách  a  formalitách,  ako
súèas� ná�ho druhého bodu programu sme pova�ovali
za  potrebné  pracova�  s  de�mi.  V  rámci  tzv.
�Medzinárodného  trhu�  si    ka�dá  krajina  postavila
stánok  a  predávala  svoje  typické  produkty.  Samozre
jme, �e  väè�inou vo forme informácií,  ale i sladkostí



èi  drobných  prezentov  reprezentujúcich  tú  �  ktorú  kra
jinu.    Zdá  sa,  �e  úspech  sme  mali  ve¾ký,  lebo  u�
v týchto dòoch pripravujú holandskí �iaci hru so zamer
aním  na  získané  vedomosti    z  participujúcich  krajín.
Mo�no    práve  tu  vidie�    rozdiel  medzi  kreatívnym
holandským a na�im �iakom.
Keï�e  posledné  stretnutia  priná�ajú  so  sebou  aj  hod
notenia  a  bilancie  odvedenej  práce,  radi  kon�tatujeme,
�e  sme    poèas  troch  rokov  vzájomnej  spolupráce
nachádzali   viac menej  len pozitíva.  Zaujímali sme sa
o  históriu,  súèasnos�  a  budúcnos�  �kolských  pravidiel,
h¾adali  sme  ich  podobnosti  a  rozdiely,  sna�ili  sme  sa
zvý�i� �iacke povedomie o ich vlastnej krajine a roz�íri�
ich povedomie z oblasti iných kultúr. Sme ve¾mi radi, �e
sa  �iaci  zdokona¾ovali  v  anglickom  jazyku,  ktorý  bol
komunikaèným  jazykom  celého  projektu  a  �e  sme  sa
tým  viac  priblí�ili  k  �kolským    osnovám    a  to  aj
obsiahnutím  rôznych  foriem  práce,  ktoré  si  projekt
vy�adoval.  �iaci  vyu�ívali  moderné  informaèné  tech
nológie    na  produkciu  kvalitných  materiálov,  bro�úr,
letákov a na u¾ahèenie komunikácie medzi partnerskými
�kolami.    Vymenili  si  tak  mno�stvo  poznatkov  zo
�kolského  prostredia  medzi  uèite¾mi,  riadite¾mi,
koordinátormi  èi  ostatnými  zainteresovanými
in�titúciami.    V�etky  výsledné  produkty  vytvorené
�iakmi  si mô�e �iroká verejnos� pozrie� na internetovej
stránke  www. idealrules.eu.
Te�í nás, �e na�e posedné projektové stretnutie projektu
Comenius  vy�lo  práve  na  Holandsko,  na  krajinu,
v ktorej J. A . Komenský pôsobil a v ktorej aj do�il svoj
�ivot. Vidíme, �e  jeho názory a my�lienky sú aj v na�ej
dobe  stále  �ivé  a  aktuálne.  Veï  napokon  to  dokázal  aj
samotný  ná�  projekt.  Snáï  na  záver  u�  len  citát
z  Komenského  prvého  diela  v  dejinách  pedagogiky:
�Die�a si má osvoji� striedmos�, èistotnos�,  úpravnos�,
�etrnos�,  oh¾aduplnos�,  úctivos�,  poslu�nos�,
trpezlivos�,
pravdovravnos�,
pracovitos�,  nauèi�  sa
hovori�,  ale  aj  mlèa�,
ochotne  pomôc�  star�ím
a  by�  zdvorilý  voèi  nim.�
No  nie  sú  tie  pravidlá  po
dobné  ako  tie,  ku  ktorým
dospeli  �iaci?



Aj  takéto  slová
bolo poèu� z úst jedného prváèika na adresu prepadajúceho spolu�iaka.
Deti  majú  svoje  vlastné  videnie  skutoènosti  a  stáva  sa,  �e  je  trochu
�pokrivené�. Pravdou je, �e do na�ej �koly chodia aj �iaci, ktorých domáca
príprava  je  ve¾mi  slabá  alebo  �iadna.  Nemajú  doma  dostatok  podnetov
k  tomu,  aby  prijali  vzdelávanie  ako  svoju  povinnos�  a  nevyhnutnos�,  bez
ktorej sa v �ivote nezaobídu. Pomôc� de�om zvládnu� prvý roèník si za cie¾
polo�il projekt � ,
ktorý  vypracovala  a  mana�uje

. Na�a �kola je jednou zo �estnástich na Slovensku, ktoré
sa  do  tohto  projektu  zapojili. V  rámci
neho asistenti uèite¾a po skonèení riad
neho  vyuèovania  precvièujú  so  slabo
prospievajúcimi  �iakmi  preberané
uèivo. K týmto de�om je potrebné oso
bitne  a  individuálne  pristupova�,  aby
zvládli  aspoò  základné  uèivo.  Je  to
nároèná  práca,  vy�aduje  si  ve¾a  èasu
a  trpezlivosti  zo  strany  uèite¾ky
a asistenta  a ve¾a  snahy a dobrej vôle
zo  strany  die�a�a.  V  apríli  sa
uskutoènil  monitoring  úspe�nosti  pro
jektu  �  nav�tívili  nás  mana�éri
a zahranièní donori projektu. Prácu so
slaboprosievajúcimi  de�mi  hodnotili
vysoko  pozitívne.  Ocenili  prístup
asistenta,  mana�mentu  �koly,  ktorý
vytvára  ve¾mi  dobré  podmienky
a rovnako prístup prváckych triednych
uèiteliek,  ktoré  sa  de�om  tie�  indi
viduálne  venujú.  Osobitne  ich  zaujalo
vyu�ívanie  výpoètovej  techniky  na
douèovaní  matematiky  a  slovenského
jazyka.  Ak  projekt  naplní  v�etky
oèakávania v rámci Slovenska, bude sa realizova� aj v budúcom �kolskom
roku. Pre deti z menejpodnetného prostredia je to �anca èiastoène prekry�
handycap z absentujúcej domácej prípravy.

�kola  poskytla  na  douèovanie
samostatnú  triedu,  kde  deti  nie
sú  nièím  ru�ené.  V  útulnom
prostredí sa cítia ako doma.

Kým ostatné  deti  po  vyuèovaní
odchádzajú  domov,  tieto
zostávajú  na  douèovaní  a  opä�
berú do rúk  uèebnice.

Poèas náv�tevy ma�érov a dono
rov  projektu  odzneli  na  adresu
vyuèujúcich  a  vedenia  �koly
pochvalné slová.

Pri  uèení  vyu�ívame  aj
výpoètovú techniku. Na interak
tívnu tabu¾u sa deti v�dy te�ia.

Douèujeme!

Bol utorok. Skonèila  sa  tretia hodina
a  zaèala  sa prestávka. Ponáh¾ali  sme
sa na telocvik. Na�u telocvièòu akurát

prerábajú,  a  tak  sme  nemohli  ís�  na�ou  zvyèajnou  cestou.  I�li  sme  sa
prezliec�  a  v  tom  vbehol  do  �atne  uèite¾.  Povedal  nám,  �e  máme  nosi�
�inenky. Tak sa aj stalo. Mne sa nechcelo, tak som len podával. Bol tam e�te
jeden ve¾ký koberec. Uèite¾ povedal, �e ho máme zobra� piati a nesmie nám
spadnú�.  Samozrejme  nám  hneï  pri  dverách  spadol.  V�etci  sme  sa  zaèali
stra�ne  smia�.  Od  smiechu  sme  ho  nevedeli  zodvihnú�.  Napokon  sme  ho
zodvihli a odniesli do malej telocviène. Keï sme ho odniesli, tak sme zaèali
�artova�, akú dostaneme výplatu. Hodina pokraèovala ako obvykle.



Prívlastok  multifunkèné  ihrisko  je  pre  na�u  zelenú  �portovú  plochu  naozaj
príznaèný. V  jeden krásny  jarný deò poslú�ilo aj  siedmim kozliatkam. Nepri�li
sa napás�, ani si zahra� futbal, ale pote�i� na�e deti.
Nápad  odohra�  divadelné  predstavenie  na  zelenom,  hoci  umelom,  trtrávniku
a  pod  �írim  nebom  bol  jednoducho  skvelý. Nenápadne  som  nazeral  za  kulisy,
kde sa herci pripravovali na svoj výkon. Èi som poèítal  tak, èi onak, v�dy som
narátal  len  dvoch.  U�  som  si  zaèal myslie�,  �e  zmenili  program  predstavenia,
veï  ako  mô�u  dvaja  herci  hra�  sedem  kozliatok,  plus  mamu  kozu,  vlka....
Umeniu  sa  medze  nekladú,  nebolo  nutné  rie�i�  matematický  hlavolam.  Dvaja

�ikovní umelci � herec a hereèka si po
radili.  Hereèka  hrala  doslova  rukami,
nohami. A nielen to, ale aj hlavou, zad
kom  a  �predkom�.  Tak�e,  keï  to  spoèítame:  dve  ruky,  dve  nohy,
hlava,  zadok, predok � presne  sedem. Na ka�dej  tejto èasti  tela mala
upevnenú bábku jedného z kozliatok. Predstavenie sa mohlo zaèa�.
Samozrejme,  nielen  zaujímavá  forma,  ktorú  si  aktéri  zvolili,  ale  aj
zábavné dialógy a celkové moderné podanie klasickej rozprávky, deti,
ba  ja  tých  star�ích,  dostalo.  Pre�ili  sme  pekné  dopoludnie  na
multifunkènom ihrisku pri skvelom výkone �multifunkèných� hercov.

Kozliatka na �portovom ihrisku

Hrad  Modrý  Kameò  som  zo
zaèiatku  nav�tevoval  ve¾mi
málo.  Naposledy  som  tam  bol
na  Vianoce.  No  odvtedy  ako
sme  18.  mája  nav�tívili  hrad
Modrý Kameò  s  triedou, úplne
sa  to  zmenilo.  Som  tam  ka�dý
deò, niekedy ka�dý druhý. Je to
u� �choré�, ale ve¾mi sa mi tam
páèi.  V�dy  po  �kole,  keï
nemáme  domáce  úlohy,  sa  vy
beriem  na  autobus  o  13:51
a  cestujem  na  Modrý  Kameò.
Keï ma u� z dia¾ky vidia  lek

tori  a  iný zamestnanci,  len prevracajú oèami,  �e  èo  tam zas
chcem.  No  niè,  len  ich  chcem  pozrie�  a  nadýcha�  sa
èerstvého modrokamenského  vzduchu,  lebo  u  nás  doma  vo
Ve¾kom  Krtí�i  dýcham  len  výfuky  z  áut.  Oproti  hradu  je

Kalvária, na ktorú sa  idem po závereènej prejs�.
Je  to  360 metrov  nad morom. Na  tejto Kalvárií
sú  niektoré  zvieratá  a  rastliny  jediným  exem
plárom  v  Európe.  Proste  tip  na  víkend  je  urèite
hrad Modrý Kameò.
Do  múzea  nám  pri�li  nové  hraèky  z  praveku.
Boli nájdené v okolí Modrého Kameòa. Jednodu
cho,  viem  o  òom  v�etko.  Dokonca  by  som  tam
dokázal  robi�  aj  sprievodcu.  Ka�dý  utorok  tam
chodím  o  14:00  na  bábkový  krú�ok.  Tento
krú�ok spoèíva v tom, �e sa tam najprv uèíme �i�
bábky, èo som u� síce dávno vedel, ale aj hráme
divadlá  rôznym  hos�om.  Napríklad,  keï  prídu
deti  z materských  �kôl  alebo  aj  �iaci  zo  základ
ných  �kôl.  �i�  bábky  je  pre  mòa  �ivot.  Nejako
ma to pochytilo a nepustí ma to. Dokopy u� mám
3 marionety a 1 javajku. Pozývam ka�dého, koho
bavia  bábky  a  bábkarske  kultúry.  Príïte  v�etci,
èo si myslíte, �e to zvládnete.



Po  ôsmich mesiacoch  tvrdej  práce  koneène  nastal  30.  apríl  a
my  sme  sa  s  hrdos�ou  a  zároveò  so  strachom  vybrali  do
Luèenca  na  zdravotnícku  sú�a�.  Celú  cestu  sme  sa  te�ili  na
sú�a�. Boli sme zvedaví, ako to tam vyzerá a ako to dopadne.
Po príchode sme naplno zaèali pre�íva�  stres. Hneï, ako sme
tam  pri�li,  predelili  nám  èíslo  a  dres.  Na�ou  kapitánkou  bola
Nika  Galová.  Sú�a�e  sa  zúèastnilo  19  dru�stiev.  Po  dlhom
èakaní sme koneène pre�li na rad. Èakali nás �tyri stanovi�tia,
na  ktorých  sme  mali  dokáza�,  èo  sme  sa  za  osem  mesiacov
nauèili.  Aby  sme  sa  k  nim  dostali,  museli  sme  zodpoveda�
otázky,  ktoré  sme  zvládli  bez  chyby.  V�etky  stanovi�tia  sme
pre�li bez chyby len to posledné sme totálne dokazili. Keï sme
skonèili na stanovi�tiach, najedli sme sa a i�li na zmrzlinu. Keï
sme sa vrátili, èakalo nás nepríjemné prekvapenie, skoèili sme
na  deviatom  mieste.  Síce  my  sme  boli  nespokojné,  ale  pani
uèite¾ka  Baèíková  nás  pochválila.  Domov  sme  sa  vracali
s  nádejou,  �e  nabudúce  to  bude  lep�ie.  Dnes  u�  na  to
spomíname  s  rados�ou  a  so  smiechom  a  te�íme  sa  na  budúci
rok.
Sú�a�e  sa  zúèastnili:

Pripravili:

Okresné kolo  5  8. roè.
  13..miesto
 � úspe�ná

   6.7.miesto
   1.3.miesto

�kolské kolo MO 4. roè.:

Okresné kolo MO 5. roèník:

Okresná kolo MO  6.  8. roè.
   úspe�ný

 4.  17. miesto
  4. miesto

Okresné kolo
  3.  5. miesto

  6.7. miesto
, 1. miesto

1. kategoria
 5.miesto

  7.miesto
2. kategoria

  8. miesto
  9.miesto

Okresného  kola  zemepisnej  olympiády  sa
zúèastnili:

Jaroslav  Kubinec  sa  umiestnil  na  4.  mieste  a
Denis Sanda na 5. mieste.

�kolské kolo dejepisnej olympiády sa konalo
12.12.2008  a  okresné  kolo  4.  2.  2009
zúèastnili  sa  ho  títo  �iaci:

  (4.miesto), ,
  (5.  miesto),
,

  (4.  miesto),
(2. miesto).

¼udové piesne, tak ako
tance  a  ¾udová
slovesnos�,  patria
k  ná�mu  národnému
dedièstvu.  Dedièstvu,
ktoré  si  dnes  málokto
uvedomuje  a  cení.
¼udové  piesne  znejú
okolo  nás  èoraz  menej
a  sú  nahradené  populár
nou (nie v�dy kvalitnou)
hudbou. O to viac pote�í

pekný  spev  �iakov  na�ej  �koly,  ktorý  sa  ka�doroène  rozlieha
z tried najmä pred speváckou sú�a�ou Slávik Slovenka.
Tohtoroèné  �kolské  kolo  sú�a�e  Slávik  Slovenska  2009  sa
uskutoènilo 17. apríla v projekènej miestnosti a zúèastnilo sa na
òom 23 �iakov prvého a� �iesteho roèníka.
V  zlatom  pásme  sa  umiestnili:

V  striebornom pásme  sa umiestnili:

V bronzovom pásme sa umiestnili:

Do okresného kola, ktoré sa konalo v CVÈ 5. mája, postúpili:
1. kategória:
2. kategória
3. kategória
4. Katka Karáseková sa v okresnom kole umiestnila na 3. mieste.
Gratulujeme. Pripravila:



Pripravili:

Tradiène ve¾mi dobre sa darilo basketbalistom, ktorí
v okresnom kole nena�li súperov a obsadili 1. miesto.
�kola,  �e  pre  chrípkovú  epidémiu  nemohli  nastúpi�
do regionálneho kola.

1. Z� Komenského 4, V. Krtí�
2. Z� Èebovce
3. Z� A. H. �kultétyho  V. Krtí�
4. Z� M. Kameò
5. Z� �elovce
6. Z� Bu�ince
7. Z� Èelovce
Na�u �kolu  reprezentovali:

V basketbale mlad�ích �iakov  obsadili
�iaci  2. miesto,  na  èom majú  zásluhu:

Rovnaké umiestnenie, teda 2. miesto dosiahli chlapci
aj  vo  volejbale,  keï  vo  finále  chýbalo  len  trochu
��astia  na  celkové  ví�azstvo.  K  tomuto  výsledku
prispeli chlapci, ktorí hrajú aj basketbal.

V stolnom tenise dru�stiev obsadili dievèatá v zlo�ení
 pekné

V kategórii  dievèat sa nám a� tak nedarilo a obsadili
sme 3. miesto. Na  tomto umiestení sa podie¾ali 

O  tom,  �e  na  na�ej  �kole máme výborných  futbalis
tov,  sme  v�etci  vedeli,  ale  �e  v  okrese  nenájdeme
�iadnu konkurenciu, to prekvapilo aj nás. Ukázalo sa,
�e  keï  sa  spojí  kvalita  so  skúsenos�ami  z  ná�ho
multifunkèného  ihriska,  tak  súperi  nemali  �ancu.
Výsledky te�ia o  to viac, �e do futbalových turnajov

V  posledných  rokoch  dosahujú  �iaci  na�ej  �koly
výborné  výsledky  v  gymnastickom  �tvorboji.
Potvrdili  to  aj  v  tomto  roku,  keï  vo  v�etkých
kategóriách,  v  ktorých  nastúpili  obsadili  1.  miesto.
Poïakovanie patrí pani uèite¾ke Sliackej, ktorá vied
la  gymnastický  krú�ok  úplne  sama,  bez  svojich
tradièných pomocníkov.

Výsledky okresného kola:
1. miesto: kategória A dievèatá:

1.miesto: kategória B chlapci:

1. miesto: kategória C dievèatá:

Na�i  gymnasti  sa  nestratili  ani  v  krajskom  kole
v  Banskej    Bystrici,  kde  dievèatá  v  kategórii
A obsadili 3. miesto a chlapci v kategórii B 2. miesto.



�kolu  reprezentopvali:

Ve¾kú  rados�  nám  urobili  aj  na�i mlad�í  futbalisti  pod
vedením  p.  uèite¾a  Demetera,  ktorý  v  okresnej  sú�a�i
pod  názvom   napodobnili  svojich
star�ích spolu�iakov a tie� nena�li premo�ite¾a.

1. Z� Komenského V. Krtí�
2. Z� �elovce
3. Z� D. Strehová
4. Z� Nenince
5. Z� Balog nad Ip¾om
6. Z� Èebovce
7. Z� Hru�ov
8. Z� �kultétyho V. Krtí�
9. Z� Bu�ince
10. Z� V. Èalomija

Nesklamali  ani  dievèatá  �  futbalistky,  keï  spomedzi
siedmych  dru�stiev  obsadili  pekné  2.  miesto.

sa zapojili v�etky �koly v okrese a do finálových turnajov
sa bolo potrebné prebojova� cez obvodové kolá.
Výsledky:
Star�í  �iaci:  1.  miesto:

Mlad�í  �iaci:  1.  miesto:

Chlapci  sa  nestratili  ani  v  regionálnom  kole
v  Rimavskej  Sobote,  kde  v  konkurencii
najlep�ích  dru�stiev  z  okresov  Luèenec,  Poltár
a  Ve¾ký  Krtí�  obsadili  znova  1.  miesto
a  prebojovali  sa  do krajského  finále,  ktoré  bude
v Banskej Bystrici.

V  dlhodobej  sú�a�i  si  dobre  poèínajú  aj  na�i
hokejbalisti,  ktorí  sú  v  priebe�nom  poradí  na
druhom mieste  a  èaká  ich  e�te  závereèný  turnaj
play    off.  Chlapci  hrajú  v  tomto  zlo�ení:

Pripravil:



Osud  nám v �ivote pripraví èasto neèakané chvíle, niekedy ve¾mi trpké.
Stres, ne��astie, choroby ¾udí èasto privedú na miesto, ktoré nás neláka.
A  predsa  títo  ¾udia  patria  medzi  nás,  boli  to  �ikovní,  rozumní  ¾udia,
s  ktorými  sa  osud  �karedo  zahral.  Te�ia  sa  ka�dej  náv�teve,  ka�dému
milému  slovu.  Sú  to  pacienti .
Práve ich pote�ila náv�teva detí zo �kolského klubu pri Z� Komenského
4  vo  Ve¾kom  Krtí�i.  V  pondelok  18.mája,  spolu  s  vychovávate¾kami

zorganizovali náv�tevu tohto  zaria
denia.  Tak  ich  u�  netrpezlivo  èakali.  Jeho  obyvatelia  pre  deti  pripravili
divadelné predstavenie . Deti boli milé a so záujmom
sledovali  predstavenie.  Potom  sa  spolu  pre�li  po  parku.  Nav�tívili  malé
zoo, o ktoré sa  pacienti sami starajú. Majú tam p�trosy, pávy, srnky, lamy,
dikobraza. Povozili sme sa na parádnom koèi a dokonca jazdili na koòoch.
De�om sa výlet ve¾mi páèil. Spokojné boli obide strany. Jedna z príjemnej
náv�tevy, druhá z dobrého pocitu, �e urobili niekomu, ale aj sebe rados�.
Text a foto: Vychovávate¾ky

Sme ve¾mi zvedaví,  ako bude na�a
�kola  vyzera�  po  vonkaj�ích
úpravách. Bude opä� fialovo  �edá
alebo  sa  mô�eme  te�i�  na  farebné
zmeny?

Mô�eme  v  budúcom  �kolskom  roku  oèakáva�  nejaké
personálne  zmeny?  Odíde  niekto  zo  súèasných  alebo
príde nový uèite¾?

Prestavba  na�u  �kolu  vynoví.  Budeme  ju  môc�
e�te  nazýva�  �stará  �kola�?  Èo  v  nej  zostane
staré?

Ïakujeme za odpovede. Pripravil:

Celý  �kolský  rok  sme  trénovali  na  krú�ku  s  na�ou  pani
uèite¾kou . A v  jeden slneèný deò nám
pani  uèite¾ka  oznámila  radostnú  správu,  �e  ideme  na  turnaj
vo  vybíjanej  v  �ahách.  Poèas  toho mesiaca  sme  ka�dý  deò
trénovali  vybíjanú.  Deò  predtým  sme  trénovali  s  pánom
uèite¾om .  Nauèil  nás  mnoho  zaujímavých
vecí.
Museli  sme  vsta�  skoro  ráno  a  stretli  sme  sa  na  zástavke.

Cesta  bola  výborná.  Pomaly  sme  i�li  do  Z�
Janka Krá¾a, kde nás u� èakali. Prezliekli sme
sa do úborov a  i�li  sme hra�. Prvý zápas  sme
prehrali  a  v  druhom  sa  karta  obrátila  na  na�u
stranu. Vyhrávali  sme  a�  po  piaty  zápas,  kde
vybili  kapitána .  Skonèili
sme  na  tre�om  mieste  a  dostali  sme  diplom.
Cesta  domov  bola  dobrá,  odi�li  sme
s  pocitom,  �e  sme  si  zahrali  a  skonèili  na
tre�om mieste.

Patria medzi nás



Bola  hodina  dejepisu. Unudení  �iaci
omámene  pozerali  na  triednu
uèite¾ku,  ktorá  vysvet¾ovala
uèivo. Moja kamarátka sa na mòa
za�kerila:   Hodina
koneène o pätnás� minút konèila.
Mala to by� posledná vyuèovacia
hodina.  Keï  koneène  zazvonilo
a  v�etci  boli  pripravení  na  od
chod,  D�esika,  moja  najlep�ia
kamarátka,  a  ja  sme  sa  pobrali

èaka�  na  auto,  ktoré  pre  nás  malo
prís�. Sedel  v  òom mladý  �armantný mu�. Bol
to  D�esikin  otec.  Keï  nás  odviezol  k  nám  domov,
D�esikina mama sedela za stolom spolu s mojou mamou
a  rozprávali  sa.  D�esika  sa  ve¾mi  te�ila  na  kone.  Ne�
som stihla odís� do  izby, D�esika u� bola v stajni. Ach
nie, na oblohe sa zjavujú mraky a poriadne �edé.
Kôò,  ktorého  sme  nedávno  na�li  v  lese,  dostal  meno
Princ.  Je  to  divoký  �rebec.  Staráme  sa  o  neho,  akoby
v�dy patril nám. D�esika je z neho ve¾mi nad�ená. Tie�
by  chcela ma�  doma  takého  koòa,  no  jej  rodièia  s  tým
nesúhlasia.  Nemajú  doma  vhodné  podmienky  a  malá
sestrièka  Karolínka  by  vraj  mohla  by�  ohrozená.  No
pod¾a D�esiky to nie je fér.
D�esika  dlhú  dobu  cválala  v  búrke.  Dostala  sa  a�  na
úplne  neznáme  miesto.  Zrazu  sa  z  kríkov  vynorili
neznáme stvorenia. D�esika sa z¾akla a skríkla. V �ivote
niè také nevidela. V tom odniekade pricválal mladý mu�
na bielom koni a ochránil ju pred obludami. Keï u� boli
v bezpeèí, predstavil sa jej a povedal, �e sa volá Erik a je
synom  krá¾a  z  rozprávkovej  krajiny.  Obludy,  ktoré  ju
chceli  napadnú�,  boli  ¾udo�rúti.  D�esika  bola  ve¾mi
prekvapená, myslela si, �e sníva.
Zakrátko  sa  s  princom  rozi�li  a D�esika h¾adala  cestou
domov.  Po  chvíli  k  nej  pri�iel  zvlá�tny  èlovek.  Nemal
¾udské nohy, ale od pása dolu mal telo koòa. D�esika sa
pre¾akla  a  z  celého  hrdla  vykríkla.  Princ  Erik  nebol
ïaleko  a  ve¾mi  rýchlo  pricválal.  No  nebol  dôvod  na
paniku.  Neznámy  tvor  bol  kentaur.  Pri�iel  s  dobrým
úmyslom, priniesol chutné lesné plody.

  povedala D�esika.

V rozprávkovej krajine pobudla nieko¾ko dní a  spoznala
ve¾a  milých  bytostí      elfov,  kentaurov  a  iné  stvorenia.
No zaèalo sa  jej cnie� po rodine, po sestrièke Karolínke,
po  mame,  po  ockovi.  Dúfala,  �e  ju  u�  h¾adajú.  Hoci
s  princom  Erikom  sa  jej  tu  �ilo  dobre,  predsa  tu  na  òu
èíhali rôzne nebezpeèenstvá.
Nasadla na koòa  a  chcela  sa vráti�  domov. No nevedela
nájs� cestu. Les bol hustý a  tmavý. V kríkoch  sa ozvalo
�u��anie  a  ¾udo�rúti  opä�  zaútoèili.  Boli  v�ade  dookola.
Kôò èierny ako uho¾ odkopol tých, èo stáli za ním. Potom
sa  otoèil  a  kopol  do  ïal�ích.  D�esika  zostala  sedie�  na
koni a napokon sa im podarilo utiec�. D�esikinu statoènú
obranu  pozoroval  z  dia¾ky  princ  Erik,  a  ponáh¾al  sa  na
pomoc.  Bol  prekvapený,  �e  si  vedela  sama  poradi�
a povedal jej, �e je poriadne divoký jazdec. Prezradil jej,
�e  v  tejto  krajine  sa  jej  splní  v�etko,  èo  si  predstaví.
D�esika  si  predstavila,  �e  má  na  sebe  rytierske  brnenie
a  meè.  Stal  sa  z  nej  skutoèný  divoký  jazdec,  ktorý
ochraòoval slab�ie stvorenia pred zlými ¾udo�rútmi.
Táto krajina a jej lesy sa pre òu stali domovom. Na svoju
rodinu si u� len hmlisto spomínala, akoby strácala pamä�.
Cítila v�ak, �e stratila niekoho, kto jej teraz chýba. Raz si
�elala vidie�, odkia¾ pochádza. Vo vode malej studnièky
sa  je  zjavil  obraz  jej  rodného  mesta.  V  meste  vypukol
ve¾ký po�iar a ona videla ¾udí, ktorých poznala. Boli v�ak
v�etci o nieko¾ko rokov star�í. V tejto krajine plynul èas
pomaly  a  hoci  tu  pre�lo  len  nieko¾ko  mesiacov,
v  ozajstnom  svete  pre�li    tri  roky.  Tak�e  D�esika  mala
v skutoènosti nie dvanás�, ale pätnás� rokov. Bola to pre
òu dos� �okujúca predstava. Odrazu si zaèala spomína� na
svoju  blízku  rodinu,  na  priate¾ku  Mi�u  a  na  v�etkých,
ktorých mala rada. Rozbolelo ju za nimi srdce. Vedela, �e
oni na òu nezabudli  a  stále  ju h¾adajú. Hnevala  sa  sama
na  seba.  Princ  Erik  jej  ukázal  cestu  domov,  rozlúèila  sa
s nim a vrátila sa k svojim blízkym.
V�etci  boli  ve¾mi  prekvapení  a  pýtali  sa,  kde  bola  tak
dlho. D�esika im v�etko vyrozprávala, no mnohí jej nev
erili a mysleli si, �e sa pomiatla.
Celé dni rozmý�¾ala nad tým, ako by� so svojou rodinou
a  zároveò  s  princom Erikom. E�te  v  nej  zostala  kúzelná
moc z rozprávkovej krajiny, preto si ve¾mi priala, aby sa
mesto, v ktorom bývali, stalo súèas�ou rozprávkovej kra
jiny.  Prial  si  to  aj  Erik  a  tak  sa  to  naozaj  stalo.  Mesto
odvtedy  patrilo  k  Erikovmu  krá¾ovstvu  a  �ilo  sa  tu
��astne  ka�dému  èloveku.  Erik  s  D�esikou  si  boli  stále
verní a stáli si bok po boku.

28. máj bol dobrý, ale naozaj dobrý deò. V �kole
sme  sa uèili  len  �tyri  hodiny potom nasledovali
dve  hodiny  oddychu  a  �portovania. Ve¾mi  som

sa na to te�ila, nevedela som sa doèka�.  Viete, ako sa to zaèalo?
U�  ráno  som  videla  ako  jeden  pán  pripravuje  �kolské  ihrisko.  Vyzeralo  ako
dopravná  cesta.  Úplne  istá  som  bola,  a�  keï  postavil  dopravné  znaèky.  Keï
v�etko  pripravil,  na  ihrisko  chodili  deti  rozdelené  do  skupín  pod¾a  tried
a roèníkov. Spomenula som si, �e toho pána vlastne poznám. Bol to pán Gabú¾,
ktorý nás aj minulý rok uèil ako sa máme správa� na ceste. U� deò predtým nám
pani uèite¾ka povedala, �e si na �kolskom dvore za�portujeme a máme si donies� kolobe�ky. A tak som ráno niesla so
sebou kolobe�ku, teda kolobe�ka niesla mòa a po ceste hrkotala. Kolobe�ky a bicykle sme si ráno odlo�ili do jednej
triedy. Potom na ihrisku nám pán Gabú¾ vysvetlil pravidlá a my sme zaèali pod¾a nich jazdi�. Ak sme urobili nejaký
priestupok, kolobe�ku alebo bicykel sme museli po�ièa� kamarátovi. Tak sa z nás stali chodci, tie� sme v�ak museli
dodr�iava� pravidlá premávky. Asi o pol druhej sa ná� �portový deò skonèil. Pre mòa a mojich spolu�iakov bol ve¾mi
príjemný.



Máj  patrí  medzi  jarné  mesiace.  Je  to
celkom fajn mesiac. V máji  je aj   ve¾a
sviatkov: 1. máj  Sviatok práce, 8. máj
 Deò  ví�azstva,  druhú májovú  nede¾u
je  Deò  matiek.  Chlapci  stavajú
dievèatám máje. Okrem toho bývajú aj
rybárske  preteky.  Tento  rok  sa  konali
v  Sklabinej.  Od  15.  mája  je  povolené
chyta� ryby. Ve¾a ¾udí rybárèenie neza
ujíma,  ale  pre  mòa  je  to  koníèkom.
Mám rád aj koniec mája, lebo viem, �e
do  konca  �kolského  roku  je  u�  len
necelý mesiac. Vonku je u� teplo, dá sa
lep�ie hra� futbal. U� sa te�ím.

Máj je ob¾úbený mesiac niek
torých  ¾udí.  ¼udia  sa  majú
radi  a   prejavujú  si úctu. Má
jová  príroda  je  krásna
a  voòavá.  U�  kvitnú  v�etky
stromy  a  kvety.  V  záhradách
vonia orgován, turecké klince,
farebné  ru�e.      O  máji    sa
hovorí, �e je lásky èas.  ¼udia
majú  bli��ie  k  sebe.  Chodia
spolu do prírody, na prechádz
ky.  Prejavujú  si  lásku.  Lásku
treba  prejavi�  aj  zvieratám
i  prírode.  Ja    mám    tento
mesiac rád.

Základná  umelecká  �kola  vo  Ve¾kom
Krtí�i  zorganizovala  prvý  krát  sú�a�
Graffiti 09.
Graffiti    sú  kresby,  nápisy,    dekorácie,
ktoré  najèastej�ie  vidíme    na  stenách  bu
dov,  vagónov    vlakov    alebo  gará�ach.
Vznikli    ako  prejav  mladistvých  rebelov
èerno�ských    a    portorikánskych    get
v USA, odkia¾ sa preniesli a stali  sa mó
dou  v  celej  Európe.  Sú  vyhotovované
farebnými  sprejmi  alebo  aj  kriedami.
V oèiach �irokej verejnosti sú grafity die
lom vandalov, ktorí takto po�kodzujú svo
je  okolie.  Sme  radi,  �e  sme  sa mohli  do
tejto sú�a�e zapoji� a dokáza�, �e ten, kto
sa  venuje  tomuto  umeniu,  nemusí  by�
vandalom a  �e  aj  grafity mô�u by� ume
leckým  dielom.  Ocenené  boli  zaujímavé
práce  plné  farieb. Medzi  ví�azmi  boli  aj
�iaci  na�ej  �koly.  V  prvej  kategórii  sa
�iaci  na  1.  mieste  umiestnila

  z  5.  A,  v  druhej  kategórii  1.
miesto získala  z 8.A, 2.
miesto z 8.C a tretie miesto

  z 8.A triedy.
  z 8.A.



Fialka je krásny kvet,
mamke odtrhnem ho hneï.
Be�ím, spadnem, vyskoèím,
no mamke to nevadí,
s rados�ou  si poskoèím.

Máj  je  mesiac  prírody.  Príroda  sa
v  máji  prebúdza.  Je  teplo.  Kvitnú
kvety,  stromy, v�etko o�íva. Rodia
sa mláïatá. Vèely poletujú z  kvetu
na kvet. Koncom mája dozrie prvé
ovocie      jahody  a  èere�ne.
V  záhradách  mô�eme  pozorova�,
ako  rastie  úroda,  èo  sme  zasadili.
Máme  kopu  práce  �  okopáva�  ze
leninu,  zemiaky,  kukuricu,  vysád
zame priesady. V máji rýchlo rastie
tráva, preto èasto musíme kosi�. No
ovocných  stromoch  sa  objavujú
malièké  plody.  V  máji  bývajú
rôzne  �portové  a  kultúrne  poduja
tia.  Rád  chodievam  do  lesa  na
prechádzku. Pozorujem pri tom les
né  zvieratá,  srnky,  lí�ky,  ako  sa
�antia na lúke. Koncom  mája sa u�
otvárajú kúpaliská. Nedoèkavé deti
to  rýchlo  vyu�ijú. Máj  je  najkraj�í
mesiac  v roku.



Nasaïte si okuliare a vydajte sa do sveta temnej�ej fantázie pre men�ích i väè�ích...
Malé dievèa Koralína prichádza do nového zvlá�tneho domu.  Jej  rodièia  sú  zane
prázdnení,  a  tak  si  dlhý  èas  kráti  plnením  otcových  úloh  a  poèítaním  v�etkého
mo�ného, prièom skúma ka�dú izbu. V jednom
momente (pri poèítaní dverí) objaví, �e jedny z

nich vedú do zvlá�tneho sveta. Temnej chodby by sa nejeden z nás bál, no
statoèná Karolína òou prechádza a na druhej strane objavuje realitu podobnú
jej  vlastnej  �  aj  tam  je  zvlá�tny  dom,  jej  rodièia  (no  správajú  sa  inak)  a
navy�e  aj  iní  obyvatelia,  staré  dámy  a  zábavný  chlapík...  Preèo  neujs�  do
tohto  zaujímavej�ieho  sveta  nadobro,  keï  ten  obyèajný  vám  to¾ko  nep
onúkne? A aká je cena za prechod do iných sfér? Zdroj:

  Alica  je  trinás�roèné  an
glické  dievèa,  ktoré  rie�i
rovnaké  problémy  ako  snáï
v�etky jej vrstovníèky na ce
lom svete: spory so súroden
cami, nepochopenie rodièov,
vz�ahy  s  kamarátkami  a

prvé  lásky.  Tentoraz  jej  robí  ve¾ké  starosti
sestra  Jabla,  ktorá  sa  naraz  zaèala  správa�
divne, nevyzerá normálne (teda problém je v
tom, �e práve vyzerá normálne!) a poru�uje
pravidlá. Vtipný text písaný formou denníka
je urèený dievèatám.Zdroj:

The  Sims  3  sú  presne  to,  èo  si  fanú�ikovia  vysnívali  �  po  v�etkých  stránkach
vylep�eným  pokraèovaním,  ktoré  pote�í  nielen  tých
skalných, ale aj tých hráèov, ktorým bol do dne�ných
dní  tento  ojedinelý  virtuálny  úkaz  akosi  ukradnutý.
Obrovitánska  lavína  mo�ností  ako  svojho  zverenca

smerova�,  skvelá  �  ba  priam  �  polorevoluèná  AI,  vierohodné  mechanizmy
socializácie  a  spoloèenského �ivota, pestrá ponuka mimopracovných aktivít,
zaujímavé vylep�enia v podobe kvázi questov, no skrátka, po obsahovej (ako
aj formálnej) stránke ide o maximálne profesionálny kúsok a pokia¾ nie ste na
takýto  typ  hier  vylo�ene  hákliví,  urèite  si  vo  svete  tretích  Simákov  nájdete
nieèo, èo vás upúta na poriadne dlhú dobu.     Zdroj

Iba  dvaja  ¾udia,  Edmund,  utajený  krá¾ovský
syn,  a  Elspeth,  samopa�ná  dcéra  námorného
kapitána, pre�ijú stroskotanie lode. Obaja majú
zvlá�tne schopnosti, Edmund patrí medzi Vidi
acich,  doká�e  sa  na  svet  díva� oèami  iných,  a
Elspeth vládne tajomnému kri�tá¾ovému meèu.
Chcú sa vráti� domov, ale zapoja sa do bitky s
diabolským  generálom,  ktorý  terorizuje  ich

krajinu.  Sprevádza  ich  záhadný  potulný  spevák,  prenasledujú
magické  sily,  putujú  krajinou  divých  svíò,  zúrivých  túlavých
rytierov a èiernej mágie.  Ich cie¾om je dosta� sa domov, no pri
putovaní  budú  musie�  nájs�  odvahu,  aby  zachránili  krá¾ovstvo
pred zlom, ktoré prebudilo draka.          Zdroj:

Kni�ná  encyklopédia  poskytuje  ve¾ké mno�stvo  informácií  z  oblasti,  na
ktorú sa zamerava. Vo webovej encyklopédiiwikipedii nájdete informácii
z  akejko¾vek  oblasti,  na  ktorú  si  spomeniete.  Pôvodná anglická  verzia
vznikla v januári 2001. Na�a slovenská verzia vznikla v októbri 2003 a v
súèasnosti  pracujeme  na 108  134  èlánkoch.  Na  rozdiel  od  kni�ných
encyklopédií,  mú�ete  z  nej  informácie  nielen  èerpa�,  ale  aj  pomáha�
tvori�  ju  svojimi  príspevkami. Okrem  pouèných  èlánkov  tu  nájdete  tie�
zaujímavosti a diskusie na rôzne témy. H¾adajte na



Ten tromf, ktorý som spomínal  je grafika. Niektorí z
vás  mo�no  urèite  poznajú  Far  Cry  a  jeho  dobrú
grafiku.  No  to  bol  len  zaèiatok  tohoto  tropického
�ialenstva. Síce  táto hra vy�la v  roku 2007, no kom
plex excelentných technológií ktoré obsahuje, stoja za
zmienku.  Dodnes  majú  ¾udia  problém  túto  hru
rozbeha�  na  úplne  plných  detailoch.  Táto  hra  plne
podporuje  directxlO.  Je  tu  napríklad:  Dynamická
zmena  dòa  a  noci,  dynamické  tieòovanie,  3D  tech
nológia oceánu vidíte naozaj skutoèné vlny a odrazy
slnka, animácia tvárí, parametrický skeletálny systém
èloveka, håbka po¾a, atï... A to je len èas� týchto vecí....

Skvelou  prednos�ou  tejto  hry  je  nanooblek.  Tvoria
nanoboty  roboti,  ktorí  sú  takí  malí  ako  èervené
krvinky, a preto sa doká�u dosta� do krvného obehu.
Nanooblek  má  �tyri  hlavné  funkcie,  ktoré  sa  v�ak
nedajú  vyu�íva�  súèasne,  to  znamená,  �e  aktivácia
druhej zru�í tú prvú.
MAXIMUM  ARMOR  je  nieèo  ako  �tít.  Hráè  má
omnoho väè�iu odolnos� v boji. MAXIMUM SPEED
je maximálna rýchlos�. Nanoboty preniknú cez ko�u
do krvného obehu, ten zrýchlia, a tak je hráè rýchlej�í
a lep�ie reagujete v bojovej situácii.

 maximálna sila. Nanoo
blek  je  vyrobený  z  látky,  ktorá  je  ve¾mi  podobná
¾udskému svalu vie sa na�ahova� a s�ahova�. A ak z
takej látky vyrobíte oblek, ktorý opisuje svalovú stav
bu èloveka a k tomu pridáte nanoboty, ktoré ho spev
nia a k tomu zabezpeèujú bleskurýchlu odozvu obleku
na  vá�  pohyb,  získate  tak  skvelý  exoskeleton  s
nad¾udskými  vlastnos�ami. Mô�ete  napríklad  skáka�
do obrovskej vý�ky.

  èi�e  plá��,  v  tejto  hre  to  znamená
NEVIDITE¼NOS�.  Nanoboty  sa  presunú  na  povrch
obleku a majú schopnos� nastavi� sa tak, aby v urèitej
percentuálnej  miere  svetlo  PREPÚ��ALI,  a  teda  ste
teoreticky  nevidite¾ný.  Iba  bystré  oko  doká�e
rozozna� jemný modrý záblesk svetla, ktorý prebehne
v�dy, keï sa nanoboty obnovujú na povrchu obleku.

V  tejto  hre  máte  desiatky  mo�ností,  ako  vyrie�i�
situáciu. Taktie� je tu prevratný systém modifikovania
zbrane v reálnom èase  pozriete sa na òu a mô�ete na
òu  pripnú�  tlmiè,  laser,  lampu,  a�  tri  druhy
pu�koh¾adov  pre  ka�dú  situáciu,  mô�ete  si  zmeni�
strelivo  na  zápalnú muníciu.. Mo�ností  a  kombinácií
je ve¾a...

Hra  sa  odohráva  v  roku  2020  na  vymyslených
Lingshanových  ostrovoch,  odkia¾  bol  zachytený
signál  o  pomoc.  Vláda  tam  po�le  jednotku,  ktorá
zistí,  �e celý ostrov zaistili Severokórejci. No zrazu
sa  stane  nieèo  neoèakávané.  Ostrov  napadnú
mimozem��ania  a  okolo  neho  vytvoria  elektromag
netické pole. Ostrov zaèína pohlcova� chlad a zima.

Hudba  je  primerane  dynamická,  Pokojná  pri  pre
chode  d�ung¾ou,  nervy  trhajúca  pri  boji.  Zvuky
zbraní  sa mi nepáèili, boli  trochu nevýrazné. Okrem
hudby sa mi celkovo nepozdávala zvuková stránka hry.

Klady preva�ujú nad zápormi. Je to naozaj obrovský
mí¾nik v hrách, a tak skoro ho neprekoná �iadna hra.
Crytek sa veru pochlapil !!!
Crysis  vy�iel  iba  na  PC,  preto  majitelia  konzolí
mô�u  závidie�,  èo  doká�e  hardvér  poèítaèov.  No
samozrejme potrebujete poriadnu ma�inu na  to, aby
ste  to  zvládli.  Taktie�  vy�li  dva  datadisky  Crysis
Warhead a Crysis WARS.
Pripravil:



Babkáááááá!  Urob  nieèo,  dedko
i�iel utopi� kocúra!
Ale nerev to¾ko, ten kocúr bol chorý...
...Ale kocúr sa u� vrátil a dedko nie!

Janko, vie� preèo sa v �kole nesmie
klama�?
Preto�e �kola nie je parlament, pa
ni uèite¾ka!

Viete, ako kváka �aba, ktorá chodí
na pokec?
T0 AKO�E ÚPLNE KVAK!!!

Viete,  aký  je  rozdiel  medzi
nebo�tíkom a uèite¾om?
Zazvoní im a idú.......

Dobrý  veèer.  Kam  tak  zrána?  Na
obed, na obed?...
Nebojte  sa.  Podr�íme  vás!  Ak  nie,
spadneme s vami. Va�e Aerolínie...
Jedzme  trus!  Desa�  miliárd  múch
sa predsa nemô�e mýli�!
Aj  keï  bola  hluchá,  reagovala  na
ka�dý výkrik módy...
Chcel  som  chyti�  zlatú  rybku,  no
chytil som zlatú �ilu...
Dovtedy chodil s pokriveným char
akterom, kým ho nevystrelo...

1. Vodný �tvornohý cicavec
2. Symbol
3. Zviera, ktoré ob¾ubuje banány
4. Mesto, ktoré zalo�il Romulus

Pripravila:

Jurko, èo ste mali na obed:
�Zlaté buchtièky!�(dukátové)

Ka�dé  pero  má  svoje  zvlá�tnosti  a  svoju  históriu.  Pero,  a  to
doslova pero z husi, pou�ívali u� starí Egyp�ania pred 4000 rokmi.
V  19.  storoèí  sa  zaèali  objavova�  prvé  oce¾ové  perá  �  plniace
s  trubièkou atramentu a gulièkové, ktorého hrot  tvorí gulièka. Tá
sa otáèa a rozná�a po papieri atrament. Najmodernej�ie, keramické
perá, majú namiesto oce¾ovej gulièky keramickú, ktorá je tvrd�ia.
V keramickom pere je je red�í atrament, preto sa s ním pí�e ¾ahko,
bez  ve¾kého  tlaku.  Dlho  v�ak  perá  nemali  vlastný  zásobník  na
atrament,  museli  sa  neustále  namáèa�  do  nádoby  s  atramentom.
Mo�no ju pou�ívali e�te aj va�i starí rodièia. Viete, ako sa volala?
Jej názov je ukrytý v osemsmerovke.

Kto má vo vrecku, nemá v hlave.
V zdravom tele zdravý puch.
Plat je najlep�í kuchár.
Mlèanlivos� blato priná�a.
Pán Boh  stvoril  vrany  a  èert  poli
tické strany.
Protiklady sa vy�ahujú.
Hýri� sa je ¾udské.
Zlý poslanec nevyhynie.
Nie  je  ka�dé  drevo  súce  pod  ko
lená.
V�etko má svoj kaz.
Èo sa za mladi nauèí�, na staros� ti
nebude na niè.
Kto mnoho vyberá, priberie.
Dnes mne, zajtra sebe...
Kde si nepolo�il, zober.

Pripravil:

Èo tvorí  BIOMY?
Je to je sauna!   (savana)

Pripravila:

Ako  sa  volal  Kukuèín  krstným
menom?
Jozef! (Martin)




