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Po �tedrom decembri pri�iel so svojou nádielkou január. �kolu bohato
posypal  snehom  a  v  triedach  sa  rozdávalo  tie�  nieèo  biele  a  e�te
dôle�itej�ie.  Po  piatich  mesiacoch  sna�enia  v  �kolských  laviciach
dostali �iaci polroèné vysvedèenia. Osobitné kúzlo malo pre prvákov,
ktorí  takéto ocenenie dostali po prvýkrát.

Rozdali sa polroèné vysvedèenia,
poslali  sme  si  valentínske
srdieèka,  za�antili  na  karnevale,
oddýchli  poèas  vianoèných
prázdnin.
Prichádzajú sviatky jari ...
Sneh zo �kolského dvora zmizol,
teraz  ho  zaplavili  slneèné  lúèe.
V�etko  je  tak,  ako má  by�.  Zem
sa stále toèí správnym smerom...
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Zápis detí do prvého roèníka je na na�e �kole udalos�, na
ktorú sa ka�doroène dôsledne pripravujeme. Tento rok sa
uskutoènil v dòoch 11.2.  12. 2. 2011.
Pri  vstupe  do  budovy  privítalo  deti  SNEHULIAKOVO.
Deti  sprevádzali do  triedy, kde  sa  zápis konal  snehuliaci,
vyrobení �iakmi i pani uèite¾kami.
Pokia¾  sa  pani  vychovávate¾ky  Anna  Koreòová  a
Slavomíra Krnáèová venovali rodièom, pani uèite¾ky Mgr.
Jana  Juchová,  Mgr.  Beata  Rusnáková  a  Mgr.  Monika
Krajèíková,  ktoré  budú  v  budúcom  �kolskom  roku
triednymi  uèite¾kami  v  prvých  triedach,  sústredili    svoju
pozornos�  predov�etkým  de�om.  Zis�ovali  ich  zrelos�  a
pripravenos� pre �kolskú dochádzku.
Pripravenos�  detí  bola  ve¾mi  dobrá:  poznali  farby,
geometrické tvary, èíselný rad, boli zruèní, komunikatívni,
poznali pekné básnièky a pesnièky, mnohí poznali viaceré
písmenká.  Pri  odchode  si  niesli  darèeky,  ktoré  pre  nich
pripravili  �iaci  na�ej  �koly. Na na�u  základnú  �kolu bolo
zapísaných 67 detí. Ïakujeme rodièom za prejavenú dôveru.
Ná� cie¾ je:

zástupkyòa riadite¾a �koly
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Koncom  januára  nav�tívili  na�u  �kolu  pred�koláci  z
krtí�skych materských  �kôl.  Pani  vychovávate¾ky  �KD

pre  nich  pripravili  tvorivé  dielne,  kde  si
deti  mohli  vyskú�a�    svoju  zruènos�,  �ikovnos�  a
fantáziu. Postupne sa na laviciach objavovali zaujímavé,
farbami  hýriace  hotové  výrobky.  �ikovné  pr�teky  detí
vytvárali  papierových  snehuliakov,  ba  vyskú�ali  si  aj
kuchárske  majstrovstvo  pri  príprave  pi�kótových
koláèikov  v  �kolskej  kuchynke.  Po  celý  èas  vládla
tvorivá a hlavne priate¾ská atmosféra, veï nás nav�tívili
ve¾mi  zruèní  �kôlkári,  ktorí  si  navy�e  vedia  pomáha�.
Výrobky, ktoré sami vyrobili si, mohli vzia� so sebou a
pote�i�  aj  svoje  maminy.  Po  práci  nasledoval  relax  na
fitloptách.  Deti  si  zacvièili,  popre�ahovali  svalstvo  a
spokojné  sa  opa�  vrátili  do  svojich  �kôlok.  Budúcim
prvákom sa u nás páèilo a mo�no sa s niektorými z nich
stretneme  znova    na  budúci  rok  v  septembri.  Aj  pani
uèite¾ky si prácu so �kôlkármi pochva¾ovali a dúfajú, �e
sa  v  budúcnosti  stretnú  v  tvorivých  dielòach  opä�
s rovnakým nad�ením a dobrou náladou.

Vychovávate¾ka:
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Piesne a hudba sú neoddelite¾nou súèas�ou �ivota mladých
¾udí   vytvárajú priestor na zábavu, odreagovanie, ponúkajú
vzory  správania  a  názorov.  Preto  je  hudba  ve¾mi
vhodnou  výchovnou  metódou  pre  �iakov  základných
�kôl.   so  svojou  skupinu  pravidelne
ponúkajú  �kolám  koncerty,  ktoré  pozitívne
ovplyvòujú výchovu detí. Februárový koncert bol
zameraný na bezpeènos� a bezpeèné správanie v
domácnosti,  na  ulici  aj  v  �kole.  Piesne  s
chyt¾avými  melódiami  boli  doplnené
Petrovými zá�itkami, z ktorých si �iaci mohli
vzia� ponauèenie. Napriek vá�nej téme vládla
v  sále  dobrá  nálada.  Spevák  Peter  Ba�ík,
basgitarista a  bubeník

 ani tentoraz nesklamali a odohrali výborný koncert.
Peter  Ba�ík  poslal  na�im  �iakom  video  pozdrav  s  malým
ponauèením.  Mô�ete  si  ho  pozrie�  na  �kolskej  webovej
stránke.
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Prírodopis alebo biológia je zaujímavý
predmet  o  �ivej  aj  ne�ivej  prírode.  Je
to hodina, na ktorej sa nauèíme mnoho
zaujímavých  vecí.  Na  minulej  hodine
sme  sa  zoznámili  so  zábavnej�ou
formou výuèby. Pani uèite¾ka

nám  na  hodinu  priniesla
predmety,  ktoré  mô�eme  nájs�  vôkol
seba. Za pomoci ara�íd, lanka, svieèok

a  vieèok  od  masla  sme  vytvorili
rastlinnú  aj  �ivoèí�nu  bunku.  Táto
práca  nás  ve¾mi  zaujala,  lep�ie  sme
pochopili  zostavu  bunky  a  páèilo  sa
nám  to.  Dúfame,  �e  takéto  formy
výuèby  budeme  vyu�íva�  aj  pri  iných
uèivách a predmetoch.

Èo  je  vlastne  rodina?  �To  je mamina,  ocino,  braèek  a  sestrièka.  Potom  sú  to
moje dve starké a starkí. Ïalej do rodiny patria moje tety a ujovia, sesternice a
bratranci.  Mám ich v�etkých ve¾mi rád.�
Takouto a podobnou odpoveïou opisovali �iaci II.B na hodine vlastivedy svoju
rodinu. Niektorí si svoju rodinu doma  nakreslili, iní si urobili projekt pomocou
rodinných  fotografií  . Na hodine  svoje  rodiny predstavili  svojim  spolu�iakom.
Bola to hodina plná emócií a lásky. Téma rodiny bola aj  na výtvarnej výchove.
Kolorovanou perokresbou druháci nakreslili svojich  najbli��ích. Výsledkom sú
malé rodinné umelecké dielka.
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Na�a �kolská telocvièòa sa 23. februára dopoludnia
zaplnila bytos�ami od výmyslu sveta. Nie v�ak kvôli �portu,
hoci  pohybu  bolo  naozaj  dosýta.  Pri�li  bytosti  z  rozprávok,
dobrodru�ných  filmov,  ba  aj  mon�trá  zo  stra�idelných
hororov.  No  nik  nemal  strach,  práve  naopak      stra�idlá
tancovali  a  zabávali  sa  spolu  s  princeznami,  motýlikmi,
anjelmi... a aj èert mal dobrej nálady na rozdávanie.

V�etko  bolo  tak,  ako  sa  na  správny  karneval  patrí,  veï
ka�dému  je  jasné,  �e  pod  maskami  záhadných  bytostí  sa
skrývajú  tváre na�ich �iakov z 1.  stupòa. Na chví¾u  sa  stali
niekým  silnej�ím,  odvá�nej�ím,  vzbudzujúcim  re�pekt,  èi
obdiv. O super zábavu sa postaral  známy
krtí�sky  schowmajster,  jeho  kolega  diskjockej
(Jozef Klinèok) a  triedne uèite¾ky z 1. stupòa.   Tancovaèku
striedali sú�a�e, èas de�om rýchlo pre�iel. Veï aj tá najlep�ia
zábava  má  svoj  koniec  a  kostýmy  putovali  zas  do  ta�iek.
Napokon, maminy nepotrebujú ma� doma  superhrdinov  ani
rozprávkové princezny. ¼úbia svoje deti také aké sú...

O dva dni neskôr sa uskutoènil karneval pre �iakov 2. stupòa.
Predstavili  sa  v  menej  èi  viac  nápaditých  maskách,  no
najväè�u rados� mali z muziky a tanca.

Prípravy na karneval sa zaèali u� aj na hodinách výtvarnej
výchovy.  �iaci  5.    a  6.  roèníka  si  vyskú�ali  výrobu
�krabo�iek  z  pevného  papiera  a  rozlièného  materiálu  
textilu, farebného papiera, korálok, atï. �iaci 9. C sa sna�ili

o  nároènej�ie  obleèenie  z
textilu,  vriec  a  pod.  Pri  práci
vyu�ili  mo�nosti  tvorivosti  v
miestnych  podmienkach
triedy.  Keï  boli  masky
pripravené, karnevalový o�ia¾
sa mohol zaèa�.
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Ly�iarsky  výcvik  sa  zaèal  29.1.2011.  V  sobotu  ráno  nás  rodièia
vyprevadili  na  �kolský  dvor,  odkia¾  sme  odchádzali  na  ná�  tý�deò
ú�asných  zá�itkov.  Cestovali  sme  dos�  dlho. V  autobuse  bola  zábava.
Pri�li sme k Chate Hámor. Bola dos� ve¾ká, báli sme sa ako dopravíme
kufre  do  na�ich  izieb.  Vybalili  sme  si  kufre  a  �li  sme  na  obed,  bol
celkom  fajn.  Po  obede  sme  sa  te�ili  na  prvú  ly�ovaèku  v Kokave  nad
Rimavicou. Bolo ve¾a pádov, aj na�i uèitelia padali. Hneï za prvú noc
dostali  dievèatá  pokarhanie.  Na  ly�ovaèke  boli  zábavné  chvíle,  ale  aj
tro�ku  drastické. Malého  chlapèeka,  mal  pribli�ne  10  rokov,  zrazil  na
ly�iach  jeden  pán.  Po  páde  mal  chlapèek  poranenú  tvár,  obe  nohy
zlomené a ten pán mal nieèo s ramenom. V�etci sme ich ¾utovali. Veèer
sme  chceli  vyvoláva�  duchov,  ale  prekazil  nám  to  smiech  niektorých
dievèat.  Star�í  chlapci  boli  rozèúlení.  Na  chate  sme  hrali  rôzne  hry,
pozerali  sme  telku,  ka�dý  veèer  sme  mali  program,  ktorý  vymý�¾ala
v�dy iná skupina. Mali sme aj turnaj v ping pongu a preteky v slalome.
Posledný deò sa vyhodnocovali obe sú�a�e. Ka�dý si mohol vybra� cenu
akú chcel. Potom sme si urobili diskotéku. Boli  sme radi, preto�e nám
predå�ili  veèierku. Na  druhý  deò  ráno,  4.2.2011,  sme  sa  naraòajkovali
a  odi�li  domov.  V  autobuse  bola  zábava,  fotili  sme  ka�dý  detail.  Na
�kolskom dvore nás èakali rodièia. Pre�ili sme krásny ly�iarsky výcvik!

Ja  som  trávil  jarné  prázdniny  v  nemocnici  vo Ve¾kom
Krtí�i a v Luèenci na odbere krvi. V krtí�skej nemocnici
som bol  na detskom oddelení 5 dní. Dostal som infúzie
a bol  som na  izbe  sám. A� ma z  toho bolela hlava. Na
izbe  bol  zvlá�tny  vzduch  a  nemohol  som  vyvetra�.
Musel  som  poèka�,  kým  odíde  sestrièka  a  potom  som
otvoril okno. Mal som ��astie, �e som bol pri okne. Tie
dni boli pre mòa peklo. U� nikdy by som nechcel ís� do
nemocnice.

Jarné prázdniny som pre�il dobre. Chodil som sa hráva�
s kamarátmi. Po veèeroch sme chodili hráva� ping pong
do  Klubu  mláde�e  v  Plachtinciach.  Chodili  sme  na
prechádzky  do  Plachtinskej    doliny  a  hlavne  k  hotelu
Fidorka.

Ja som cez jarné prázdniny skoro stále bola vonka
s  Kikou  a  Simèou.  Bolo  to  super,  lebo  nám
napadlo, �e si zafarbia vlasy. I�li sme ku mne a ja
som  mala  doma  dve  farby,  ktoré  som
nepou�ívala,  tak  sme  najprv  zafarbili  Simèe,
potom Kike.  Páèilo  sa  im  to  a  ja  som  bola  taká
rada!  A  tak  chodíme  do  �koly  so  zafarbenými
vlasmi.

Cez  jarné  prázdnuiny  som  le�al  v  posteli  chorý
s  horúèkami  38,3.  Boli  to  hrozné  prázdniny.
Najhroznej�í  tý�deò choroby. Celé dni som le�al,
pozeral  televízor  a  hral  hry  na mobile. Najlep�ie
bolo  to,  �e  jedlo  som mal  donesené  do  posltele.
Som rád, �e u� sedím v �kolskej lavici a uèím sa.

Hoci  poèasie  nemalo  niè  spoloèné  s  názvom  �jarné
prázdniny�,  tý�deò  oddychu  od  uèenia  urèite
mnohých  pote�il.  Pre�ili  sme  ho  pod¾a  svojich
mo�ností,  záujmov  a  potrieb.  Pedagógovia  strávili
èas� prázdnin v �kole. Venovali sa uèite¾skej agende,

prehlbovali  si  skúsenosti  s  interaktívnou  tabu¾ou,
zasadali  predmetové  komisie.  Vo¾né  dni  ocenili
najmä  �iaci.  Nieko¾ko  zaujímavých  zá�itkov  si
mô�ete preèíta� ni��ie.
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Na hodinách výtvarnej výchovy  ,,malí architekti a dizajnéri� z 5.
A  a  5.  B  triedy  pri  práci  v  priestore  ne�etrili  svojím  elánom,
nápaditos�ou  i  originalitou  rie�enia,  a  tak  vytvorili  krásne  práce.
Vyu�ívali  najmä  hotové  prvky  ako  papierové  �katu¾ky  a  prvky
z  rozlièného  odpadového  materiálu.  Nové  celky  vytvárali
spájaním  prvkov    najèastej�ie  lepením,  strihaním,  zasúvaním
a  podobne.  Celkový  efekt  získali  farebným  dotváraním.
V samostatnej alebo skupinovej práci vyu�ívali pri tvorbe interiéru
bytu svoje domáce prostredie alebo predstavy, ako by chceli, aby
vyzerali ich kuchyne, obývaèky, detské izby a pod., aby sa v nich
dobre uèilo, hralo, �ilo,�

Ka�dé  die�a    sa  v  súèasnej  dobe  u�  od  najútlej�ieho  veku
dostáva  do  kontaktu  s  dopravnými  prostriedkami  a  cestnou
premávkou.  Mnoho  ¾udí  vyu�íva  dopravné  prostriedky  na
pracovné  alebo  súkromné  úèely  dennodenne.  No  okrem
pozitívnych  situácií  sa  vyskytujú  aj  negatívne  �  dopravné
nehody,  ktorým  sa  sna�íme  vyvarova�.  Práve  dopravná
výchova  na  Z�  poskytuje  �iakom  získava�  základné
vedomosti, zruènosti a návyky zamerané na bezpeènos� cestnej
premávky  èi  u�  v  pozícii  chodcov,  cyklistov  a  neskôr  aj
vodièov.  �iakom  na�ej  �koly  obohatili  dopravnú  výchovu
ve¾kokrtí�ski  policajti. najprv  formou
predná�ky vysvetlila nástrahy, ktoré èíhajú na cestách. Neskôr
sa  pár  �iakov  zúèastnilo  dopravnej  akcie,  kde  mali  mo�nos�
hodnoti�  vodièov,  ako  tieto  pravidlá  dodr�iavajú  v  praxi.
Ka�dému zastavenému vodièovi  �iaci odovzdali pod¾a zásluh
pochvalu, no niekedy aj pokarhanie.

U�  dlh�í  èas  pou�ívame  na  hodinách
matematiky,  biológie,  fyziky,  chémie
a  geografie  zaujímavý  softvér

.  Doteraz  sme  s  òou  pracovali  na
hodinách  v  �kole,  no  jej  autori  zaviedli  aj
novinku  pre  �iakov  a  to  portál
www.naucsaviac.sk.  �iaci  po  prihlásení  naò
vypracovávajú  domáce  úlohy  zaujímavou
formou.  Uèitelia  im  zadajú  blok  úloh,  kód
k  domácej  úlohe  a  �iaci  v  rámci  prípravy  na
vyuèovanie  pracujú  s  úlohami  doma.  Na
hodinách sa potom vyhodnotí na ko¾ko percent
�iak  úlohu  vypracoval.  Pod¾a  úspe�nosti
vypracovania  mô�u  by�  �iaci  ohodnotení.
�iaci  pracujú  s  videami,  rôznymi  cvièeniami,
obrázkami  a  animáciami.  Takto  zadané  úlohy
sú pre �iakov zaujímavej�ie a jednoduch�ie.
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Pod¾a  èoho  zostavujete  jedálny  lístok?  Nemô�u  by�
ka�dý deò palacinky?

Naèo slú�i èipový systém a aké s ním máte skúsenosti?

Ktoré  jedlá de�om najviac chutia a ktoré vám vracajú
na tanieroch spä� do okienka?

Aké je va�e ob¾úbené jedlo?

Pripravil:

Keï�e  je  marec
mesiacom  knihy  a  na
na�ej  �kole  sa  konal
Tý�deò  hlasného
èítania  alebo  èítania
rodièov  de�om,  celú
aktivitu sme sa rozhodli
spestri�  e�te  náv�tevou
divadla.  Triedy  3.A  a
4.B  nav�tívili
vo  Zvolene,  kde  videli

krásnu  ¾udovú  rozprávku
. Rozprávka  bola  zre�írovaná  v modernej�ej

verzii  akú  my  poznáme,  ale  bola  ve¾mi  dobre
spracovaná. Herci spolupracovali s publikom /s de�mi/,
atmosféra  bola  vynikajúca.  Deti  odchádzali  z
predstavenia  spokojné,  poèiatoèná  neistota  sa  zmenila
na rados� a úsmev na ich tvárach.
Poïakovanie  patrí  pani  uèite¾kám Mgr.  Vere�ovej  S.,
Mgr. Juchovej J. ako aj riadite¾stvu Z�, ktoré umo�nilo
tento krásny zá�itok

Dòa 14. decembra 2011 sa konalo
�kolské  kolo  Olympiády  v
nemeckom  jazyku.  �kolského
kola  sa  zúèastnili  dvaja  �iaci

  triedy.  Ví�az
�kolského  kola  Damián  Fusák  postúpil  na  Okresné
kolo, kde  reprezentoval na�u  �kolu 20.  januára 2011 v
Centre  vo¾ného  èasu  vo Ve¾kom Krtí�i.  Damián  opä�
zabojoval a zví�azil s postupom na krajské kolo sú�a�e.

Toto  sa  konalo  10.  februára  2011  vo  Zvolene.  V  l.B
kategórii  sú�a�ilo  devä�  úèastníkov.  Po  absolvovaní
v�etkých  sú�a�ných  disciplín  sa  dlho  èakalo  na
rozhodnutie  èlenov  komisie,  ktorá  mala  zlo�itú  úlohu
pri  hodnotení  a  skon�tatovala,  �e  úroveò  sú�a�iacich
bola  ve¾mi  vysoká,  a  preto  sa  im  �a�ko  rozhodovalo.
Damián  sa  umiestnil  na  druhom  mieste  s  jedno
bodovým rozdielom od ví�aza. Èlenovia komisie ve¾mi
kladne  ohodnotili  Damiánove  jazykové  schopnosti.
Budeme  mu  dr�a�  palce,  aby  sa  mu  darilo  aj  v
budúcnosti v �túdiu na strednej �kole.

V  tomto  �kolskom
roku  pre�la
�kolská  stravovòa
rekon�trukciou  �
vynovilo  sa
technické
vybavenie
kuchyne
a  stravovacia
miestnos�  je  teraz

tie�  kraj�ia  a  útulnej�ia.  K  modernizácii  prispel  aj
èipový  systém.  �iak  prichádza  do  jedálne  s  èipom,
ktorý  pou�ije  pri  snímacom  zariadení  umiestnenom

ved¾a  okienka  s  výdajom  stravy.  Zariadenie
skontroluje,  èi  má  dotyèný  �iak  uhradenú  platbu  za
príslu�ný  mesiac  a  výsledok  kontroly  oznámi
zvukovým  signálom.  Pani  kuchárka  ihneï  vie,  èi má
�iak  nárok  na  vydanie  stravy.  Chví¾u  trvalo,  kým  si
�iaci na systém zvykli a uvedomili si, �e ak si zabudli
èip,  hrozí  im  neplánovaná  hladovka  alebo  overovanie
platby iným spôsobom, èo trvá urèitý èas. V súèasnosti
sa  u�  takéto  situácie  vyskytujú  ve¾mi  zriedka.
O  skúsenostiach  s  týmto  moderným  zariadením  nám
porozprávala  vedúca  �kolskej  stravovne
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�iaci, ktorých baví geografia, sa ka�doroène zapájajú do sú�a�e s názvom
geografická olympiáda. Tento rok sa �kolského kola zúèastnilo 36 �iakov.
Z ka�dého roèníka sa najlep�ím dvom podarilo prebojova� do obvodného
kola, ktoré sa konalo 9.februára v CVÈ  Ve¾ký Krtí�.
5. roèník �
6. roèník �
7. roèník �
8. roèník �
9. roèník �

Úspe�nými  rie�ite¾mi  boli  traja  �iaci  �  Monika  Trebu¾ová,  Luká�  Strmý  a  Michaela  Schmidtová.  Ve¾kým
úspechom je aj postup Luká�a Strmého do krajského kola v Banskej Bystrici.V�etkým sú�a�iacim �eláme ve¾a
úspechov pri rie�ení ïal�ích geografických úloh a ve¾a úspechov v �kole.

Dòa  28.marca  si  u  nás  pripomíname
sviatok  v�etkých  uèite¾ov. Tento  sviatok
sa  spája  s  menom  uèite¾a  národov  Jána
Amosa Komenského. J. A. Komenský sa
svojou èinnos�ou pova�uje za významnú
osobnos�  v  dejinách  pedagogiky.  Bol
jedným z prvých, ktorý sa usilovali o  to,
aby sa vzdelanie dostalo v�etkým ¾uïom
bez  rozdielu  rasy  a  sociálneho
postavenia.
Napriek  problémom,  ktoré  dne�ná  doba
priná�a,  uèitelia  si  uvedomujú,  �e  treba
v  ka�dej  situácií  pripravi�  do  �ivota
vzdelaných  a  schopných  mladých  ¾udí.
Prácu uèite¾a si vedia mladí ¾udia oceni�
a�  keï  skonèia  základnú  alebo  strednú
�kolu.  Vtedy  zistia,  èo  v�etko  pre  nich
urobili.  Zaspomínajú  si  na  svoje  prvé
uèite¾ky,  ktoré  spoznali  u�  v  materskej
�kole.  Spomenú  si  na  uèite¾ov,  ktorí  ich
uèili  písa�,  èíta�  a  tým  im  otvorili  cestu
do  �ivota.  Tie�  si  spomenú  na  uèite¾ov,
ktorých nemali ve¾mi radi, ale teraz sú im
vïaèní za to, èo ich nauèili. Uvedomia si,
�e  nie  raz  im  pripravili  nielen  radostné,
ale  aj  �a�ké  chvíle.  Práca  uèite¾a  v�ak
nekonèí  posledným  zvonením  v  �kole,
i  uèitelia  majú  svoje  rodiny,  o  ktoré  sa
musia  postara�  po  príchode  zo  �koly
domov.  Nájdu  sa  v�ak  aj  ¾udia,  ktorí
svojich bývalých uèite¾ov zïaleka obídu,
len  aby  sa  nimi  nemuseli  stretnú�.
Preva�ná  väè�ina  v�ak  na  svojich
uèite¾ov  nikdy  nezabudne.  Stretávajú  sa
po mnohých rokoch a spomínajú na svoje
�kolské  èasy. Pri  týchto  spomienkach na
�tudentské  èasy  si  uvedomujú,  aká  je
práca  uèite¾a  zodpovedná. Za  túto  prácu
patrí  v�etkým  uèite¾om  úprimná  vïaka.

 p.uè. Lavièková � je v pohode.
 p.uè. Baèíková � je best.

 p.uè. Kme�ová � je v pohode.
p.uè. Kaziová � ob¾úbila som si ju.

: p.uè. Baèíková � je v pohode.
  p.uè.  Lavièková  �  je  proste  pre  mòa

najlep�ia.
  p.uè.  Lavièková  �  v�dy  je  O.K.,  aj  keï  ju

na�tveme.
 p.uè. Chorvát � je s ním zábava.
 p.uè. Chorvát � zábavný, ale vie nauèi�.
 p.uè. Fajèíková � rada sa smeje.

: p.uè. Chorvát � je to dobrý uèite¾.
p.uè. Murárová � je v�dy usmiata.
 p.uè. Lavièková � páèo sa mi spôsob akým

uèí.
p.uè. Baèíková � je zlatáJ.

: p.uè. Ki��imonová   je celkom fajn.
  p.uè. Krajèíková  �  je  super,  ve¾mi mi

pomohla.
 p.uè. Majoro�ová  preto�e je v pohode.

 p.uè. Lavièková  správa sa k nám priate¾sky.
 p.uè. Lavièková   naj uèite¾ka na svete.

 p.uè. Baèíková  mô�eme jej v�etko poveda� a
chápe nás.

p.uè. Baèíková  dá sa s òou porozpráva�.
  p.uè.  Chorvát      vie  nás  navies�  k  správnej

odpovedi pomocnými otázkami.
 p.uè. Baèíková  vie ako nás nauèi�.

Takúto  otázku  sme
polo�ili  �iakom deviateho  roèníka. O pár mesiacov sa budú  lúèi�
zo  �kolou  a  na  niektorých  uèite¾ov  budú  urèite  dlho  v  dobrom
spomína�.  Anketu pripravila deviataèka

Kategória 1A �  7. A 6.miesto
Kategória 1B � z 9. C � 2. miesto
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V  �kolskom  roku  2010/2011  sme  na  na�ej  �kole
prvýkrát  zaèali  s  Tý�dòom  hlasného  èítania.  Cie¾om
tejto  aktivity  bolo  zlep�enie  kvality  vz�ahov  medzi
rodièmi a �kolou, zvý�enie poètu rodièov ochotných   a
schopných  spolupracova�  so  �kolou  a  s  uèite¾mi.  Do
tejto  aktivity  sa  zapojili  v�etky  triedy od prvého  a� po
�tvrtý  roèník.  Preto  sa  chceme  poïakova�  pani
uèite¾kám  jednotlivých  roèníkov,  �e  táto  aktivita
prebehla hladko, odozvy boli vynikajúce, èi od rodièov
ako aj od detí. Osobitne sa chceme poïakova� rodièom
a starým rodièom �iakov z jednotlivých tried:
1.A  p. Görcsösová, p. Babková. p. Vargová
1.B.  rodièia  a  starí  rodièia  �iakov    S.Tibenský,
L.Bartóková,  N.Prepelicová,  S.  Kubeková,  M.
Moravèík,  R.Kiape�ová,  J.  Budai,  L.  Matejovová,  M.
Nyékiová,  J.Koreò  V.  Meszáro�ová,  M.Kázmer,
N.Beláková, L.Gazdíková,
1.C    p.Urbanová,  p.  Danko,  p.  Andrá�ková,  p.
Stojková,  p.  �kradová,  p.  Körmöcziová,  p.  Nguyen,
p.Oláhová
2.A  p. Vere�ová, p. Schmidtová
2.B    p.  Tuhárska,  p.Furáková,  p.  Rusnáková,  p.
Petríková, p. Gallusová
3.A    p.  Rimóciová,  p.  Krchòavý,  p.  Andrá�iková,  p.
Filipová
3.B  p. Martinèoková, p. Taldíková, p. Mázor, p. Vargová
4.A  p. Tóthová
4.B  p. Krapková, p. Balá�ová, p. Vaòová

V  polovici  marca
nav�tívili  �iaci  na�ej
�koly  divadelné
predstavenie Pipandelo
v  podaní  divadla

  Pipandelo  je
muzikál    na  motívy
Márie  Ïuríèkovej,
v  ktorom  sa  odvíja
príbeh  o  hlúposti,
pýche,  horlivosti,  ale
aj  o  láske  krásnej
èarodejnice  a
Pipandela.  Prichádzajú
do  sveta  ¾udí,  aby
zachránili  svoju

vlastnú  rozprávkovú  rí�u  pred  ¾udskou  zlobou,  preto�e
hlúpos� preniká v�ade, a� za hranice ¾udskej rí�e a �íri sa
ako hmla do iných nepoznaných svetov. V hlavnej úlohe
hrali   ako Pipandelo  a
ako èarodejnica. Ich nádherný spev ocenili nielen deti, ale
aj prítomní pedagógovia. V ïal�ích úlohách sa predstavili

.
Re�isérkou predstavenia bola

Slovo  �ïakujem�  sa  nesmie  nikdy  strati�  zo  sveta.
Musíme  ho  opatrova�  ka�dý  èlovek  vo  svojom  vnútri
a pou�íva� ho v�dy, keï je obdarený. Nie v�ak len darmi,
darèekmi  a  rôznymi  predmetmi,  ale  aj  láskou,
starostlivos�ou  a  pomocou.  Poïakova�  sa  treba  aj  za
ka�dý pekný deò, zdravie a blízkos� ¾udí, ktorých máme
radi.

Herci  podali  skvelý  výkon.  Stvárnenie  postáv  bola  na
vysokej úrovni, piesne boli výborne zaran�ované a hlasy
hercov im nasadili korunu dokonalosti. Pohybový prejav
diváci  tie�  vysoko hodnotili,  osobitne  zaujala  princezná,
ktorá  sa  na  pódiu
pohybovala  na
chodú¾och.  Muzikál
okrem  prezentácie
hudobného
a  pohybového  umenia
priná�al  aj  duchovný
aspekt  a  posolstvo.
Tak�e  páni  herci  patrí
Vám ve¾ké

V  rámci  tý�dòa
hlasného  èítania
zavítala  do  1.  B
triedy stará mama
jedného  zo
�iakov  pani

Preèítala  de�om
rozprávku  O

perníkovej  chalúpke.  Deti  zaujato  poèúvali,  i  keï  im  je
táto  rozprávoèka  známa.  Èítanie  pani  Prepelicovej  bolo
èarovné  nielen  je  prednesom,  ale  mo�no  tie�  poveda�
vzácnou  kni�oèkou,  z  ktorej  rozprávku  de�om  preèítala.
Malá  kni�oèka  má  u�  45  rokov.  Jej  majite¾ka  si  ju
opatrovala  taký  dlhý  èas  mo�no  práve  preto,  aby  z  nej
mohla  èíta�  nielen  svojim  de�om  a  svojim  vnukom,  ale
tie� ostatným de�om. Janko z  tejto  rozprávky má u�  teda
okolo  50  rokov,  no  na��astie  v  rozprávkach  sa  nestarne
a  tak  v�dy,  keï  teta  Prepelicová  zaène  èíta�,  je  malým
chlapcom, ktorý rád ma�krtí.  Akurát èasom vymenil svoju
sestrièku.  V  kni�oèke  pani  Prepelicovej  s  ním  nie  je
Marienka, ale Anièka.
Ako vidie�, aj rozprávky sa èasom menia. Dôle�ité pre nás
je  v�ak  ponauèenie.  A  rovnako
rados�  a  dobrý  pocit  z  èítania.
V  1.  B  si  ho  vïaka  pani
Prepelicovej  a  jej  vzácnej
kni�oèky v ten deò ��astne u�ili.



Jedného    dna  �iel  psík  do  záhrady,  preto�e  sa  tam
naháòal  s  maèkou.    Naháòali  sa  tam  do  neskorých
veèerných  hodín,  ale  maèku  to  u�  prestalo  bavi�
a vyliezla na plot. Psíka to u� tie� nebavilo a preto si
¾ahol  na  zem. U�,  u�  chcel  zaspa�,  ale  pred  ním  sa
zjavila obrovská �iara. V tej �iare stála obrovitánska
kos�.  Bola  to  loï,  ale  psík  to  nevedel.  Psík  sa
okam�ite  prebral  a  zaèal  sa  chvie�  od  radosti
a strachu zároveò. Keï sa u� chcel zahryznú� do tej
obrovskej  kosti  a  ona  zaèala  odlieta�  a  robi�
obrovský hrmot. Psík uskoèil od tej obrej kosti a ona
zaèala  odlieta�  spä�,  ale  spomenula  si  na  malého
psíka.  Ako  vïaku  za  to,  �e  ani  raz  ne�tekol  pri
vykonávaní ich misie, mu tam nechali takú istú kos�,
len  táto  bola  skutoèná  a  zázraèná.  Psík  nevedel,  èo
má  v  tej  chvíli  robi�,  a  preto  zaèal  túto  kos�
obhrýza�.  Obhrýzol    polovicu,  ale  potom  od  únavy
zaspal. Keï sa prebudil, tá kos� bola ako nedotknutá.
Tak sa to opakovalo a� do jeho smrti. Hovorí sa, �e tú
kos� tesne pred smr�ou niekam zahrabal.

V jednej ïalekej krajine �il malý psík menom Bady,
ktorý bol ve¾mi statoèný. Bol bielej farby s èiernymi
f¾akmi.  Zo  v�etkého  najrad�ej  mal  les,  do  ktorého
chodil  so  svojím  pánom  na  po¾ovaèku.  Pánovi  bol
v�dy  na  dobrej  pomoci  a  chránil  ho  pred
nebezpeèenstvom.  Jedného  dòa  sa  opä�  vybrali  do
lesa.  Bady  ani  netu�il,  aké  dobrodru�stvo  ho  tam
èaká. Ako tak i�li, Bady uvidel zajaca, ktorý ho lákal,
aby  i�iel  za  ním.  Spoloène  sa  rozbehli  do  lesa.  Pán
volal  za  svojím  pomocníkom,  ale  ten  sa  nevracal.
Zatia¾  èo  ho  pán  h¾adal,  Bady  so  zajacom  putovali
dlho,  a�  pri�li  k  jednému  ve¾kému  jazeru,  okolo
ktorého poskakovalo obrovské mno�stvo strieborných
zajacov.  Zajace  ho  uhostili  vyberanými  jedlami  a
rozpovedali mu príbeh o zlatom zámku na dne jazera.
V noci Bady uvidel  svetlo  na hladine vody  a  naozaj
tam  stál  zámok.  Bol  ve¾mi  oèarený,  preto�e  zámok
bol  prekrásny,  ale  spomienka  na  pána  bola  aj  tak
silnej�ia, a tak sa rozhodol, �e sa vráti. Putoval ve¾mi
dlho, a� napokon pri�iel do dediny, kde býval. Pán sa
ve¾mi pote�il,  keï videl,  �e Bady  je  v poriadku. Od
tých èias u� Bady nikdy nikde neodbehol a v�dy stál
po  boku  pánovi.  A  tajomstvo  o  zlatom  zámku  si
nechal pre seba.

�ila  raz  maèka,  ktorá  sa  volala  Miòa.  Bola  ve¾mi
prítulná.  Jedného  krásneho  dòa  sa Miòa  vybrala  do
lesa.  Zrazu  uvidela  lúku.  Videla  na  konci  lúky
obrovské  bludisko  a  nevedela,  èo  má  robi�.  Vo�la
dnu.  I�la,  i�la  a  vidí  jabloò  so  zlatými  jablkami  na
polovici  stromu  a  na  druhej  polovici  vidí  v�elijaké
mo�né  maèacie  konzervy  s  dobrotami. Miòa  chcela
skoèi�  za  konzervou  a  zrazu  sa  buchla  do  skla.
Chví¾u rozmý�¾ala, èo spraví. Nakoniec pri�la na to,
�e  si  zavolá  na  pomoc  ïal�ie  maèky,  tak  ich  i�la
zavola�.  Maèky  s  òou  súhlasili,  ale  iba  ak  im  dá
nejaké  konzervy. Maèky  zaèali  tlaèi�  a Miòa  tlaèila
najviac,  ale  aj  tak  ho  nevedeli  zrúti�.  Miòa  uvidela
skáka� po lúke zajaca. Spýtala sa ho, èi im pomô�e a
tak  isto  súhlasil,  iba  ak mu  dá  trávièku,  ktorá  je  za
sklom. Miòa povedala, �e dobre, a   t a k  zaèali tlaèi�.
Sklo  sa  zrazu  zrútilo  a  maèky  sa  rozbehli  za
konzervami a zajko chcel ochutna� trávièku. Miòa si
u�  i�la  odtrhnú�,  keï  tu  sa  zrazu  objavil  obor,  bol
nahnevaný  na  maèky,  �e  mu  kradnú  jeho  majetok.
Miòa  povedala,  �e  sa  dohodnú,  on  si  bude  môc�
zobra�  z  ich  polovice  èo  chce,  keï  si  budú  môc�
zobra� aj ony z jeho polovice. Obor dlho rozmý�¾al a
u�  sa  zaèalo  stmieva�,  keï  povedal,  �e  s  tým
nápadom  súhlasí,  a  tak  �ili  e�te  ve¾mi,  ve¾mi  dlho.

�il    raz  v  krásnom    a  ve¾kom  dome  dve maèièky  
Papuèka  a  Pono�ka.  Raz  Papuèka  hovorí  Pono�ke:
�Ja sa stra�ne nudím!� a Pono�ka len prikývla. Potom
jednu  s  nich  napadlo,  �e  za�ijú  dobrodru�stvo  a
zalo�ia si klub D.P.A.P., èo znamenalo dobrodru�stvo
Papuèky a Pono�ky.  Papuèke sa ten nápad tak páèil,
�e  i�la  na  povalu    do  domèeka  kde  bývala  Sofika,
a  zobrala  odtia¾  klobúky  pre  bábiky.  Prvé
dobrodru�stvo    bolo  také,  �e  vzali  �katu¾u  z  povaly
a  loptièku  dali  do  nej.  Potom  �katu¾u  po�kriabali
a Papuèka ju Pono�ke skryla. No maèièky sú �ikovné
a  preto  ju  Pono�ka  na�la  za  15  minút  a  potom  sa
vymenili.    Pono�ka  skryla  �katu¾u,  Papuèka    ju  tie�
na�la  za  15  minút  a  na  to  si  �apli.  Takýchto
dobrodru�stiev za�ili ve¾a. Napríklad, keï sa hrali na
horolezcov a to tak, �e po lane vyliezli na strom. Báli
sa  zliez�,  no  napokon  sa  odvá�ili.  A  u�  sa  te�ili  na
druhý deò.

V  rí�i
rozprávok
sa  piataci

pohybujú  nieko¾ko  mesiacov  v  �kolskom  roku.  Na
hodinách  literárnej  výchovy  èítajú,  poèúvajú,
reprodukujú  rozprávky.  Uèia  sa  o  rozprávkach
fantastických,  realistických,  moderných,  zvieracích.
Rozvíjajú  svoju  fantáziu  i  slovnú  zásobu. Nakoniec  i

sami  dostanú  mo�nos�  zahra�  sa  na  spisovate¾a  a
vymyslie� rozprávku. Rozprávku modernú, v ktorej by
ich  miláèik  (psík,  maèka,  andulka  a  pod.)  alebo
�ivoèích,  �ijúci  v  záhrade  èi  parku  za�il  neobyèajnú
príhodu.  Posúïte,  ako  sa  im  to  podarilo.    Nieko¾ko
rozprávok nájdete na tejto strane, ïal�ie sú na stranách
14 a 15.
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Pani  Schmidtová,  preèo  ste  si  vybrali  povolanie
vychovávate¾ky?  

Sú  deti  na  dedinách  iné  ako  tie  v  meste?  Vedeli  by  ste
porovna�  prácu  s  nimi?  

Akým  èinnostiam  sa  venujete  v  �KD?  

V  èom  sa  lí�i  rodièovská  výchova  od  výchovy
vychovávate¾kou?  

Pripravil: K.Cicko
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Èo  obná�a  moja  prax  v  �kolskom
klube  detí?  Èlovek  by  povedal,  �e
len hranie sa s de�mi, niè zlo�ité. Je
to  v�ak  omyl.  Preto  moje  obavy
z praxe boli pochopite¾né. Prax  som

si mohla vybra� na  akejko¾vek  �kole,  no  ja  som sa
rozhodla práve pre túto. Preèo? Preto�e som poèula,
�e  je  to  dobrá  �kola  s  dobrými  de�mi,  pedagógmi
a  e�te  lep�ím  pánom  riadite¾om.  A  tak  som  sa
dostala  sem,  na  Základnú  �kolu  na  ul.
J.A.Komenského. Pán riadite¾ a pani zástupkyòa ma
ve¾mi  milo  privítali  a  hneï  som  pochopila,  �e  na
tejto �kole sú len ¾udia s ve¾kým ¼.
Moja  prax  prebiehala  u  pani  vychovávate¾ky Anny
Koreòovej.  Keï  som  prvýkrát  vstúpila  do  �KD
a pani vychovávate¾ka mi predstavila �jej detièky� ,
ïakovala  som  bohu  a  neverila  vlastným  oèiam
a  u�iam.  Tie  deti  boli  ako  anjelikovia.  Boli  ticho
a v�etci hádzali tie svoje detské poh¾ady. V tej chvíli
som si nebola celkom istá, èi sú skutoène také zlaté
alebo  to  len hrajú. Vysvitlo v�ak, �e sú  to skutoène
ú�asné deti.
Zaèiatky bývajú asi v�ade akési neisté a tak to bolo
aj u mòa. Zapamäta� si dvadsa��tyri mien bolo ako
�Tipos Bingo�. Prvý  tý�deò bolo  celkom be�né,  �e
som Glóriu  nazvala Barborkou  a Lucku Simonkou.
No èasom som u� presne vedela, ako sa ktoré die�a
volá.  Mala  som  dostatok  èasu  a  priestoru  na
zoznámenie  a  skamarátenie  sa  so  v�etkými  de�mi.
Ka�dé  z  nich  je  svojim  spôsobom  iné,  ja  som  si
ob¾úbila  v�etky.  Za�ila  som  s  nimi  a  s  pani
vychovávate¾kou  ve¾a  dobrého.  Poèas  môjho
trojtý�dòového pôsobenia v �KD som s de�mi stihla
vystrieda� mno�stvo èinností a aktivít, ako napríklad
vytváranie  �krabo�iek  na  karneval,  ktorého  som  sa
neskôr  zúèastnila,  alebo  mozaiku,  origami,  èi
prezentáciu  o  ochrane  �ivotného  prostredia,  ovocné
misy  alebo  sme  sa  zaoberali  na�ou  krajinou.  Deti
v�dy  pekne  spolupracovali,  za  èo  som  im  ve¾mi
vïaèná : )
Moja  ve¾ká  vïaka  patrí  aj  pani  vychovávate¾ke,
ktorá mi v�dy pomohla, keï som nieèo potrebovala.
Musím  teda  len  skon�tatova�,  �e  táto  prax mi  dala
neskutoène  ve¾a  a  nejde  len  o  nejaké  nové
informácie  a  o  skúsenosti,  ale  aj  o  medzi¾udské
vz�ahy, ktoré som mala mo�nos� za�i�.
Myslím  si,  �e  deti,  ktoré  nav�tevujú  �KD,  majú
lep�ie  rozvinutú  komunikáciu,  spoluprácu,  empatiu
a  mnoho  iných  vlastností  ako  niektoré  deti,  ktoré
�KD  nenav�tevujú. Deti  v  �KD  sa  ka�dý  deò  uèia
novým veciam  a  získavajú  nové  informácie  hravou
formou  a  nie  nátlakom.  Nadväzujú  medzi  sebou
kontakty  a  uèia  sa  slu�nému  správaniu.  Som  preto
ve¾mi rada, �e som sa na  ten krátky èas mohla sta�
ich  súèas�ou  a  e�te  dlho budem    na  túto  skúsenos�
spomína�.

ci

�kolský klub detí je tak trochu �kola, aj nie je �kola. Má
osobitnú  náplò  práce,  no  je  neoddelite¾nou  súèas�ou
výchovno vzdelávacieh procesu. Po vyuèovaní, keï sa
väè�ina �iakov ponáh¾a do svojich domov, tu sa �zaèína
druhá  zmena�.  V  tomto  �kolskom  roku  posilnila  rady
vychovávateliek  u  nás  nová  pedagogièka

  Nieèo  o  sebe  nám  prezradila  v  malom
interview.  Nieko¾ko  dní  zbierala  skúsenosti  v  �KD  aj
praktikantka    �tudentka   O  jej  zá�itkoch  sa
doèítate tie� na tejto strane.
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Musí  by�  potrestaná  celá  trieda
tým,  �e  zostane  �po  �kole�  ak  si
pár  jednotlivcov z  triedy nesplnilo
urèité  povinnosti?  Tvoríme
kolektív, ale nie sme ochotní nies�
zodpovednos� za nezodpovedných.

Niektoré  �iaèky  vy��ích  roèníkov  majú  obavy
z  kamerového  systému.  Tvrdia,  �e  pred  kamerou
nevyzerajú dobre. Budú sa kamery pozera� aj do tried?
Kedy sa uva�uje o ich in�talácii?

Vo vyuèovaní èasto vyu�ívame výuèbové programy na
poèítaèoch  a  internet.  Dokonca  máme  aj  internetovú
�iacku kni�ku. Myslíte si, �e by bolo dobré, aby bolo
v�etko  uèivo  �na  webe�?  My  by  sme  to  uvítali.

Nemuseli  by  sme  do  �koly  nosi�  knihy
a vlastne ani ta�ky...

Na  internetovej  stránke  �koly  sa  objavila  �kolská
úètovná  dokumentácia.  Na�ich  rodièov  by  v�ak  viac
zaujímalo  ako  sa  hospodári  s  príspevkami  do  ZRP�
a  triedneho  fondu.  Mohli  by  by  tieto  informácie
zverejnené?  Ak  nie  na  internete  aspoò  na  nástenke
v triede?

Ïakujeme za odpovede.

�LABIKÁR a je naozaj ve¾mi starý,
aj keï nemal takú podobu ako dnes.
Kým  nebol  objavený  papier,
�labikáre  boli  vytesané  do  kameòa,
písmená  sa  vyrývali  do  hlinených
alebo voskových do�tièiek. Najstar�í
�labikár    kamenný    objavili
archeológovia  v  Nippure  (v
Mezopotámii).  Pred  objavením
papyrusu sa pou�ívali tie� tabu¾ky z
hliny,  vosku  a  dreva.  Na  na�om

území volali �labikár aj "abecedár",  lebo na drevených
do�tièkách bola napísaná  abeceda,  slabiky  a  prvé vety
modlitby. Medzi najstar�ie  tlaèené  slovenské  �labikáre
patrí  �labikár pre katolícke  �koly "Slabikar Slowensky
ku kteremu gsou wèyl znowu pridane nektere Modlitby
a Nauèeòj Wiry Krestianskeg" vydaný r. 1725 v Trnave
a  "Nowe  zhotovený  Slabykáø  a  ginj  Kres�anského
Nábo�enstwj  zaèátkové  vydaný  r.  1771  v  Dolnom

Kubíne.  �iaci  mestských  latinských  �kôl
identifikovali  poznané  písmená  a  slabiky  na  textoch
diel latinských klasikov. Tieto �labikáre boli vzácne a
nevydávali ich vo ve¾kom náklade.
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�ili  raz  na  jednom  dvore  pes  a maèka.  Volali  sa  Linda  a Murko.
Staralo  sa  o  nich  dievèatko  Dominika.  Dávala  im  papa�,  chodila
s  nimi  na  prechádzky.  Jedného  dòa  musela  Dominika  odís�.  I�la
s  rodièmi  na  výlet.  Linda  a  Murko  zostali  prvýkrát  sami  doma.
Murko hovorí: �Èo budeme robi�, Linda? Mohli by sme sa hra� na
skrývaèku,� povedal Murko. �Ja by som si chcela poriadne zabeha�
po  záhrade.�  �Najskôr  na  skrývaèku  a  potom  sa  prebehneme  po
záhrade,� navrhol  Murko. Prvý sa skryl Murko. Linda ho nevedela
nájs�. �Kde si? Ozvi sa!� �tekala  Linda na Murka. Dlho jej trvalo,
kým ho na�la,  lebo Murko je malièký a v�ade sa skryje. �Teraz sa
skrýva�  ty!�  krièal  Murko. �Mô�e�!�  �tekala  Linda. �U�  �a  aj
vidím...� krièal Murko. �Si  taká  ve¾ká  ,�e  sa  ani  nemô�e�  skry�.�
�Hihihi,�zasmial  sa  Murko.  �Tak  sa  poïme  naháòa�,�povedali
naraz. Ani dlho nebehali po záhrade a pri�la Dominika. E�te chví¾u
sa spolu pohrali, potom sa dobre najedli a i�li spa�. Obaja sa te�ia na
zajtraj�í deò.

Valentín je krásny deò
Ka�dé dievèa má svoj sen
�e sa chlapec taký nájde
Èo pre òu aj na koniec sveta zájde.
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Kde bolo,  tam bolo, �ila  raz  jedna babka s dedkom, ktorí mali psa
menom  Hugo.  Hugo  chodieval  s  dedkom  na  neïalekú  lúku  pás�
ovce a s babkou pásli husi. Raz sa v�ak jedna hus zatúlala, tak ju �iel
Hugo  h¾ada�. H¾adal  ju  deò  èo  deò,  a� mu  do�lo  do  hlavy,  �e  sa
stratil.  I�iel,  kam  ho  labky  viedli,  a�  natrafil  na  dom,  kde  zacítil
príjemnú vôòu. Boli to opekané klobásky a tie má Hugo ve¾mi rád.
Vbehol do domu a èakal, kým sa mu nejaký kúsok ujde. Èakal v�ak
zbytoène, a tak sa obslú�il sám. Keï to domáci zbadali, hneï sa za
ním rozbehli. Hugo be�al, èo mu sily staèili, a keï�e bol po to¾kých
dòoch ve¾mi vyhladovený, ve¾a  ich nemal. Dobehol a� k potoku a
tam sa schoval do trstiny. Èakal, kým nazlostení ¾udia neodídu. Keï
odi�li,  pomaly  sa  vyplazil  von  z  trstiny.  Neveril  vlastným  oèiam,
keï  neïaleko  potoka  uvidel  dedka.  Rozbehol  sa  k  nemu,  a�  ho
zvalil  na  zem.  Bol  taký  rád,  �e  znovu  vidí  a  cíti  dedka,  a�  ho
vyoblizoval.  Aj  dedko  sa  te�il,  len  sa  musel  su�i�  celou  cestou
domov. Ak by ho chytili ¾udia, ktorým ukradol klobásku, asi by mal
aj vyprá�ený ko�uch.
 Od toho èasu si Hugo predsavzal a s¾úbil dedkovi, �e sa u� nikdy
nebude túla� a ani kradnú�.
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�portové  sú�a�e  sú  medzi  �iakmi  na�ej
�koly stále ve¾mi ob¾úbené. Potvrdzuje to aj
skutoènos�,  �e  do  majstrovstiev  �koly  vo
vybíjanej a  florbale  sa zapojili dru�stvá    zo
v�etkých tried.
Vybíjanú  sme  organizovali  pre  mlad�ích
�iakov,  keï  sa  medzi  sebou  stretli  najskôr
piataci  a  potom  �iestaci.  Najlep�ie  �tyri
triedy  postúpili  do  semifinále  a  samotné
finále  u�  bolo  prehliadkou  �portového
majstrovstva  v�etkých  úèastníkov.
Prekvapujúco  dobre  sa  dr�ali  piataci
a  svojich  star�ích  spolu�iakov  poriadne
zaskoèili.  Ich  reputáciu  zachránila  len
favorizovaná  6.  A  trieda,  ktorá  bez
problémov vyhrala celú sú�a�.

Tesne  pred  jarnými  prázdninami  sa
konalo  na  na�ej  �kole  okresné  kolo  v
stolnom  tenise dru�stiev. Do  tejto  sú�a�e
sa zapojilo devä� základných �kôl. Ve¾mi
dobrý výkon predviedli chlapci v zlo�ení:

 ktorí
suverénne  vyhrali  svoju  skupinu  a  vo
finále  dos�  ne��astne  pod¾ahli  chlapcom
zo �eloviec 3:4 a obsadili pekné 2. miesto.
V  kategórii  dievèat  na�u  �kolu
reprezentovali:

a obsadili 3. miesto.

Tradiènou sú�a�ou, v ktorej patria na�i �iaci medzi najlep�ích nielen
v okrese ale aj v kraji, je gymnastický �tvorboj. Tohtoroèná sú�a� sa
konala v na�ej telocvièni a aj výsledky boli �tradièné.� Obidve na�e
dru�stvá  znovu  potvrdili  vysokú  kvalitu  a  v  sú�a�i  nena�li
premo�ite¾a a obsadili 1. miesto.
V kategórii mlad�ích �iaèok nás  reprezentovali:

.
Star�ie �iaèky bojovali v zlo�ení:

1. miesto      6. A
2. miesto   5. A
3. miesto  5. B

Florbal  patrí  medzi  nov�ie  �porty,  ale  na  na�ej  �kole  sa  rýchlo
udomácnil a na�iel  svojich priaznivcov. Majstrovstvá �koly prebehli
v  kategórii  star�ieho  �iactva  osobitne  pre  chlapcov  a  pre  dievèatá.
Sú�a�  sa  zaèala  kvalifikaènými  súbojmi  pod¾a    roèníkov  a  ví�azné
triedy sa stretli vo finálových turnajoch.
V  kategórii  dievèat  sa  �iadne  prekvapenie  nekonalo  a  najstar�ie
�mazáèky� nedali mlad�ím �iadnu �ancu. U chlapcov to bolo presne
naopak.  �iaci  zo  7.  A  triedy  ve¾kou  bojovnos�ou  a  nad�ením
pripravili �ok pre star�ích kolegov a stali sa ví�azmi majstrovstiev �koly.

1. miesto     9. A
2. miesto     8. A
3. miesto     7. A

1. miesto     7. A
2. miesto  8. B
3. miesto     9. A

 sú�a�e

�portové správy pripravil:
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Ak vás zasiahla chrípková epidémia a h¾adali ste  liek z prírodnej  lekárne,
na�i predkovia  ich poznali nieko¾ko. V ¾udovej  lieèbe  sa ako prostriedok
proti ka�¾u a zápalu priedu�iek pou�ívali
listy  rastliny  s  názvom lieèivý.
Je  to  drobná  trváca  bylina,  ktorá  sa
objavuje u� v skorú jar na rumoviskách,
vlhkých  miestach  alebo  v  okolí
sídlisk, pri cestách, na okrajoch lesov, na
poliach,  lúkach  a  ïal�ích  slneèných
miestach.  Kvitne  v  marci.  Tajnièka
ukrýva jej názov.

Pripravil:

* * * * *

Ráno kuchár hodí do hrachu konár. Zdajú sa vám predchádzajúce vety
zvlá�tne?  Naozaj  sú.  Viac  ako  ich  obsah  je  zaujímavé  usporiadanie
písmen.  Skúste  si  ich  preèíta�  odzadu  (sprava  do¾ava).  Zaujímavé,
v�ak? Podarí sa vám vymyslie� nieèo podobné? Skúste vymyslie� vetu,
ktorá  je  rovnaká  spredu  aj  zozadu.  Napí�te  nám  ju  na
amosko@skolakom.sk. Te�íme sa na va�e nápady.

Babka  �ila  na  opaènom  konci mesta. Medzi  domom  vnuèky  a  domom,  v  ktorom
bývala babka bolo 7 mostov, cez ktoré bolo treba prejs�. Iná cesta neexistovala. Na
ka�dom moste v�ak stál mýtnik, ktorý vyberal poplatky za prechod cez most. Ka�dý
mýtnik  si  od  vnuèky  pýtal  presne  polovicu  koláèov,  ktoré  niesla.  Preto�e  sa  ale
vnuèka v�dy na mýtnika pekne usmiala, ten jej za to jeden koláè vrátil spä�.

Ko¾ko  koláèov  musí  vnuèka  upiec�  a  zobra�  so  sebou,  aby  babke  doniesla  presne  2  koláèe?  Odpovede
posielajte na amosko@skolakom.sk

Èasto  sa  stretávame  so  slovami,  ktoré  neznejú  úplne
slovensky. Pri�li k nám z cudziny, no sú u nás u� dlho,
páèi sa im na Slovensku a my sme si tie� na ne zvykli.
Vyskú�aj,  èi  im  rozumie�.  Body  za  svoje  odpovede
sèítaj. Ak si správne odpovedal, dostane� výsledok .
Ak ti vy�lo iné èíslo, zopakuj si kvíz e�te raz, niektoré
slová sú pre teba e�te prive¾mi cudzie. Z neúspechu si
starosti nerob, èasom sa v�etko nauèí� a teraz sa aspoò
trochu zabaví�...

a) nápoj vyrábaný z mlieka  (1 bod)
b) duchovné a telesné cvièenie  (2 body)
c) psia rasa  (7 bodov)

a) èlovek, ktorý nekonzumuje mäso  (3 body)
b) leòoch (8 bodov)
c) èlovek, ktorý nekonzumuje chlieb (9 bodov)

a) náuka o histórii filmového umenia  (5 bodov)
b) náuka o psoch  (1 bod)
c) smrte¾né ochorenie  (8 bodov)

a) materiál na výrobu svieèok  (4 body)
b) obyvate¾ Fínska ob¾ubujúci saunu  (3 body)
c) ozdobná rastlina  (2 body)

a) pes s rodokmeòom  (9 bodov)
b) ko�ná choroba  (5 bodov)
c) choroba dýchacích ciest  (6 bodov)

a) nepije alkohol  (3 body)
b) neje sladkosti  (9 bodov)
c) nevie èíta� a písa�  (8 bodov)

Pripravil:



Aká v skutoènosti si? Správa� sa ako vychovaná mladá dáma alebo si skôr za ka�dý fór?
Sprav si test! Spoèítaj si body, preèítaj si hodnotenie a dozvie� sa odpoveï.  No nezabudni
� v�etko je iba zábava. Nech u� ti vyjde akýko¾vek výsledok, maj sa rada taká, aká si.
Na 96 stranách tejto knihy nájdu dievèatá 20 testov, ktoré im pomô�u zisti� o sebe veci, o
ktorých mo�no ani netu�ili.
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Film rozpráva príbeh malej morskej korytnaèky Sammyho. Vyliahne sa na plá�i v Kalifornii
a  ledva vylezie z hniezda,  spozná mladú Shally    lásku svojho �ivota. Zakrátko  ju  stratí  a
rozhodne sa h¾ada� ju. Prepláva tisícky kilometrov, aby sa v dospelosti vrátil na plá�, kde sa
narodil.  Jeho  cesta  je  plná  dobrodru�stiev.  Ústredným  motívom  je  priate¾stvo,  odvaha  a
láska.  Flm  zábavnou  formou  odovzdáva  de�om  posolstvo  o  potrebe  ochraòova�  na�u
planétu.  Ako u� napovedá jeho názov, mô�ete sa te�i� na mno�stvo 3D efektov, ktoré mu
pridávajú nový rozmer  nielen priestorový, ale aj umelecký...

Pripojte sa k priate¾skému duchovi Casperovi a objavte tajomstvá hradu pri tejto zábavnej
logickej  hre.  Táto  hra  bola  vyvinutá  v  spolupráci  s  poprednými  pedagógmi  a  podporuje
sebadôveru a kritické myslenie, ktoré deti potrebujú k dosiahnutiu úspechu. Viacúrovòová
hra umo�òuje ka�dému die�a�u hra� pod¾a svojich vlastných schopností.
Hlavné  rysy:Vzru�ujúca  grafika  a  animácie,  podporuje  myslenie,  skvelé  zvukové  efekty,
namáhavos� hry pod¾a vlastných schopností, �peciálny bonus  kreslené rozprávky, pre deti
vo veku 68 rokov.

Na tomto mieste mal by� popis webovej stránky, ktorá je urèená prednostne de�om. �ia¾
ani po pol hodine surfovania na internete sa mi nepodarilo nájs� skutoène kvalitnú stránku,
ktorá  by  bola  slovenská  (nie  èeská),  kde  by  si  deti  na�li  zaujímavé  èítanie,  zaujímavé
obrázky a nápady. Do ka�dej stánky, ktorú som pozrel boli �vpa�ované� reklamy a odkazy
na  podnikate¾ské  firmy,  pois�ovne  a  ïal�ie  subjekty,  ktoré  sa  aj  takýmto  spôsobom
vnucujú  náv�tevníkom  internetu.  Hry,  ktoré  sa  na  �detských  �  stránkach  nachádzali  sa
nedali  spusti�  alebo  vás  presmerovali  niekde  úplne  inde,  kde  sa  �a�ko  orientoval  aj
dospelý èlovek. Samozrejme  tie� za jediným úèelom  získa� zákazníkov alebo stiahnu�
pochybný  softvér.  Mo�no  som  len  nemal  ��astie,  preto  som  niè  vhodné  pre  deti  na
slovenských  stránkach  nena�iel.  Poznáte  vy  nejakú  dobrú  internetovú  stránku  pre  deti?
Napí�te nám o nej, pode¾te sa o svoje skúsenosti�.

marec 2011
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Johannes  (priezvisko  v
tajnièke)  svojim vynálezom
ovplyvnil  vysokú  politiku  i
ka�dodenný  �ivot  v
minulých  storoèiach  i  v
súèasnosti.  Niekedy  v
rozpätí rokov 1452 a� 1454
vytlaèil  42riadkovú  Bibliu
v  latinèine  v  nevídanom
náklade  180  kusov,  z  toho
30  bolo  vytlaèených  na
pergamen.

Nová technika sa èoskoro roz�írila do celej Európy. Umo�nila rýchlu a
pomerne lacnú výrobu i rozsiahlej�ích diel vo ve¾kých nákladoch.
Ve¾ký vynálezca zomrel pred 535 rokmi. Nie je jasné k akej sociálnej
vrstve patril. Pod¾a zachovaných záznamov sa v�ak usudzuje, �e nebol
v  �iadnom cechu  a  pracoval  ako majster  na  vo¾nej  nohe. Mal  zrejme
finanèné �a�kosti, preto�e stál èasto pred súdom v úlohe dl�níka.
Primeraného uznania sa mu dostalo a� po jeho smrti.

Táto malá  rastlinka  je bohatá na vitamíny,
minerály a stopové prvky. Mladá a èerstvá
má  vysokú  biologickú  hodnotu.  Obsahuje
ve¾ké  mno�stvo  minerálnych  látok
napríklad:  draslík,  �elezo,  hoøèík  vápnik...
�erucha obsahuje aj vitamíny C, E, thiamín
(B1) a aj betakarotén. V�etky tieto látky sú

ve¾mi  dôle�ité  pre
posilnenie  imunity.
Sú  to  úèinné
antioxidanty,  ktoré
na�e  telo  zbavujú
toxínov.

8  vajec,  2  jarné  cibu¾ky,  150  g  majonézy,  100  g  tatarskej
omáèky,  1  pol.  ly�.  �eruchy,  1/2  pol.  ly�.  pa�ítky  jemne
posekanej, mleté biele korenie, so¾.

Vajcia  uvaríme  natvrdo,  necháme  ich  vychladnú�,  olúpeme  a
nakrájame  na  men�ie  kocky.  Cibu¾ky  oèistíme,  umyjeme  a
nasekáme  najemno  spolu  so  zelenou  vòa�ou  a  pridáme  k
vajciam. V miske zmie�ame majonézu s tatárskou omáèkou.
Osolíme,  okoreníme  a  pridáme  pa�ítku.  V�etko  premie�ame  a
vajcia touto zmesou prelejeme. Ozdobíme naklíèenou �eruchou.
�alát podávame s tmavým peèivom alebo chlebom.

marec 2011

Istotne budú mnohí dospeláci namieta�, �e zápalky de�om do rúk
nepatria.  To  je  pravda,  ¾ahko  mô�e  dôjs�  k  po�iaru.  Poproste
rodièov,  aby  vám  zo  zápalkovej  �katu¾ky  odsypali  15  zápaliek.
�katu¾ku potrebova� nebudete. Prípadne pou�ite  �páradlá, prièom
jeden  koniec  �parádlá  zafarbite.  Takto  budú  va�e  pokusy  so
�zápalkami� bezpeènej�ie.
Aká je va�a úloha?
Na obrázku je krava poskladaná zo zápaliek. Má tieto èasti: hlava,
telo, rohy, nohy, chvost. Krava sa pozerá v¾avo. Prelo�te práve dve
zápalky tak, aby sa dívala vpravo.
Svoje  rie�enia  nám  posielajte  na  emailovú  adresu:

. Dr�íme vám palce!



V
ym

a¾
uj
 b
ud
ov
y 
�k
ol
y 
fa
rb
am

i 
po
d¾
a 
vl
as
tn
ýc
h

pr
ed
st
áv
. 
Pr
em

eò
 �
ko
ls
ký
 d
vo
r 
na
 d
et
sk
é 
ih
ris
ko

al
eb
o 
do
kr
es
li 
st
án
ky
 s
o 
zm

rz
lin
ou
, è
i f
on
tá
nu
, l
es
né

ja
zi
er
ko
�
, 
je
dn
od
uc
ho
 
si
 
za
fa
nt
az
íru
j 
a 

vy
tv
or

�k
ol
u 
sv
oj
ic
h 
sn
ov
.


