Potvrdzuje to aj svojou dobrovo¾nou úèasou na
projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú
periodicky testovaní iaci základných kôl a
osemroèných gymnázií. Dòa 7. novembra 2013
písalo 9 986 iakov 8. roèníka Z a tercie OG zo
428 kôl testy KOMPARO z matematiky, zo
slovenského
jazyka
a
literatúry,
z
prírodovedného bloku, zo spoloèenskovedného
bloku
a
zo
veobecných
tudijných
predpokladov. Výsledkami svojich iakov v
spoloèenskovednom bloku sa kola zaradila
medzi 25 % najúspenejích kôl.

Kadý rok si v tomto èase môeme na stránkach
náho Amoska preèíta krátku informáciu
o iakoch opúajúcich nau kolu. Tento rok
konèí povinnú kolskú dochádzku na naej
kole 55 iakov. Predèasne odchádzajú dve
iaèky ôsmeho roèníka, ktoré sa vo
vedomostiach vyrovnali mnohým naim
deviatakom,
a úspene urobili prijímacie
skúky na bilingválne gymnáziá.
Ani tento rok nebol výber koly ¾ahký. Mnohí
sa rozhodovali na poslednú chví¾u a nali sa aj
takí, ktorí podcenili prípravu na prijímacie
skúky a preili nieko¾ko bezsenných nocí.

foto

Dòa 28. marca sa narodil uèite¾
národov J.A.Komenský. Na jeho
poèes bol 28. marec vyhlásený
za Deò uèite¾ov. Pri tejto
príleitosti boli v Kultúrnom
dome vo Ve¾kom Krtíi ocenení
niektorí pedagógovia krtískych
základných kôl.

Z naej koly získali ocenenie za
dlhoroènú pedagogickú èinnos
uèite¾ky:

V popoludòajích hodinách sa nai pedagógovia a
ïalí zamestnanci koly stretli na slávnostnom
posedení. Na úvod predniesol príhovor riadite¾
koly Mgr. Duan Gálik. Poïakoval prítomným za
ich prácu pri výchove a vzdelávaní iakov a poprial
vetkým ve¾a úspechov do ïalej èinnosti.

Práca pedagóga je nároèná, aj preto, e jej
výsledky je vidie a o nieko¾ko rokov. Z
dobrých výsledkov sa vak môe tei nielen
uèite¾, ale aj iaci, ktorých pripravil pre ich
budúce povolanie.

V piatok 6. decembra bolo v telocvièni naej koly veselo. Tento
deò patrí deom, ktoré sa teia darèekom od Mikuláa. tedrý
pán s bielou bradou neobiiel ani naich iakov. Pri tejto
príleitosti pripravili ôsmaci spolu s pani uèite¾kami pekný a
a
zaujímavý program. Uvádzali ho
. Deti plnili rôzne úlohy. Tie vak neboli nároèné, deti sa
pri nich zabávali. Po splnení úloh zarecitovali Mikuláovi
básnièku a on im rozdal darèeky. Anjeli a èertíci pri vetkých
aktivitách usilovne asistovali. V tomto roku priiel Mikulá v
novom, èerstvo uitom, kostýme. Kadý zo iakov prvého
stupòa dostal od neho darèek. Deti s¾úbili, e budú poslúcha
doma aj v kole, take na Mikuláov príchod sa môeme tei aj
na budúci rok.

Krásne chvíle vianoèné sme preili v
láske, astí, harmónii. My iaci 1.A a 4.B
triedy pod vedením pani uèiteliek Mgr. A.
Meliíkovej a Mgr. D. Petríkovej sme
naim rodièom dòa 18.12.2013 v
priestoroch KD o 16:00h predstavili
rodinu Oriekovú a ich tradièný
predvianoèný veèer. Tak, ako to v ivote
býva, e najlepia pohoda a zábava je
vtedy, keï svoj vo¾ný èas trávi rodina
pokope, tak tomu bolo aj v rodine
Oriekovcov. A keïe takého èasu
v dnenej dobe nie je ve¾a, Vianoce sú na
to ako stvorené. Aj Oriekovci ako pravá
slovenská rodina nevynechala na Vianoce
sledovanie televízie. Kadý èlen rodiny si
v nej naiel nieèo pre seba. Najmladia
dcéra Klárika si pozrela rozprávku
o Jedlièke a zvieratkách v podaní
prváèikov. Jej starieho brata Emila
nadchol tanèek tvrtáèiek na skladbu od
Ega  Vianoèná. Mamièku poteil biblický
príbeh O krá¾ovi alamúnovi, ktorý bol
múdry a rozumný a správne súdil. Tento
príbeh odohrali tvrtáci. A na èo sa najviac
teil otecko? No na to, ako poje vetky
medovníèky. Samozrejme, e náladu mu
vylepili aj Rolnièky zahrané na gitare v
podaní J. Krajèíka zo 4.B triedy. Babièka
a dedko sa u nevedeli doèka vysielania
regionálnej televízie, kde vysielali
vianoèné básne a veselý tanèek v podaní
iakov 1. A triedy. Adventné svieèky nám
pripomenuli plamienok nádeje, ktorý
roziaril zhasnuté svieèky a uistil nás...
Vedzte! Plameò nádeje by nikdy nemal
vo vaom ivote zhasnú. A kadý z nás
by mal plamene MIERU, VIERY,
LÁSKY a NÁDEJE neustále udrova.
Poslednou vianoènou ve¾mi emotívnou
piesòou Tichá noc, kde sólo zaspievala
Monika Nyékiová zo 4.B, sme dali bodku
za vystúpením. Po vystúpení sme sa mohli
pohosti medovníèkami, ktoré sme spolu
napiekli, ale aj inými dobrôtkami, ktoré
nám priniesli rodièia. Vetkým rodièom
a starým rodièom touto cestou ïakujeme
za ich prítomnos.

Tohtoroèný karneval bol skutoène vydarený. Nielen
pestrosou a nápaditosou masiek, ale aj bohatým
programom, ktorý pripravilo vedenie koly, pedagógovia
a iaci. iaci prvého stupòa si uívali karnevalové
antenie v utorok 11.2.2014.... a priiel aj kúzelník.
Kúzelník Wolf, s ktorým sme sa stretli minulý rok a teili
sme sa, e k nám príde opä. Tentoraz si ako svojho
"kolegu" nepriniesol papagája, ale korytnaèku. Deti si ju
ve¾mi rýchlo ob¾úbili. Kúzelník Wolf zabával deti
ikovnými a zábavnými trikmi. Jeho práca s detským
obecenstvom je perfektná. Vidie, e rovnako ako
kúzlam, rozumie aj deom. Po skonèení kúzelníckej show
odloil èarovnú palièku a na palubovke telocviène
roztancoval vetky deti. Zaujímavý súaný program si pre deti pripravili aj pani uèite¾ky.
iaci za svoje masky dostali v triedach
diplomy a odmeny.

Karneval pre 2. stupeò bol 14.2. 2014, teda v Deò
sv. Valentína. Starí iaci mali na dobrú náladu
hneï dva dôvody. Karneval sa uskutoènil opä v
kolskej telocvièni a na úvod sa predstavili dievèatá
klasickým tancom. Nasledovala promenáda masiek
pod¾a jednotlivých roèníkov. Rovnako nechýbali
ani zábavné súané úlohy. Medzi maskami boli
tradièné karnevalové kostýmy ako èarodejnice,
èerti, príery z rôznych filmov, no ve¾a bolo aj
celkom originálnych, vlastnoruène vyrobených
masiek a kostýmov. Hodnotiaca porota ich
rozdelila do tyroch kategórií:
V kadej kategórii získali ocenenie traja
iaci. Na záver nesmela chýba diskotéka. Take,
karneval ako má by. Budeme naò ete dlho
spomína....

Naa kola pripravila pre deti krtískych materských
kôl aktivitu, ktorá z nich na chví¾u urobila "ve¾kých"
iakov základnej koly. Prili si vyskúa, ako sa sedí
v poèítaèovej uèebni pri poèítaèi a vyuèuje sa
informatika. Samozrejme, najlepou metódou ako sa
oboznámi s novými vecami, je hra. V iackych
poèítaèových staniciach sú naintalované výukové
programy, kde sa deti hravou formou uèia pouíva,
dnes bený, poèítaè. V naej kole sa informatika
vyuèuje u od prvého roèníka, take si kôlkari,
budúcoroèní prváci, mohli u teraz vyskúa, ako sa uèí
moderne a v príjemnom prostredí.
V dòoch 27., 28. a 29. januára 2014 nás, aj napriek
nepriaznivému poèasiu, opä navtívili detièky a ich
pani uèite¾ky z krtískych kôlok  predkoláci vo
vynovených priestoroch kolského klubu detí. Aby
sme odohnali mraèná a správne sa naladili, spoloène
sme si zaspievali a zatancovali. Potom sme putovali
do sveta plného rozprávok. Deti stavali z minitvarov
hrady a zámky, poznávali rozprávkové postavièky,
farebne dotvárali oma¾ovánky z rozprávok. Boli
ve¾mi zruèné a ikovné. Po celý èas vládla príjemná
atmosféra. Za odmenu sme im spoloène s pani
vychovávate¾kami pripravili sladkú makrtu, z ktorej
sa ve¾mi teili. Aj pani uèite¾ky z jednotlivých
materských kôl odchádzali spokojné a teia sa na
ïalie spoloèné stretnutia.

V piatok 14.februára pocítili mnohí z nás teplo pri srdieèku. Bol
to srdieèkový deò. Rozdávali sa valentínske pozdravy, darèeky
a hlavne láska a priate¾stvo. Valentínski potári
a
navtívili iakov v triedach a
odovzdali im pozdravy, ktoré pre nich pripravili spriaznené
duièky.

Zápis detí do 1. roèníka je dôleitou udalosou
pre budúcich prvákov, ich rodièov a samozrejme
aj pre kolu. Je to zaèiatok cesty, ktorej cie¾ je
spoloèný pre vetkých zúèastnených  poskytnú
dobrý základný vzdelanostný potenciál a príprava
iaka na ïalie túdium.
Naa kola dosahuje dlhodobo vynikajúce
úspechy v oblasti vzdelávania, ako aj v rámci
rôznych vedomostných súaí, kde vedieme pred
mnohými základnými kolami v okrese aj na
Slovensku.

Naa kola má u dlhoroène ve¾mi dobrú spoluprácu
s Hontiansko  ipe¾ským osvetovým strediskom. 8. apríla
sa stretli tvrtáci s metodikom tohto osvetového
strediska, pánom
. V rozhovore
s demi navodil jarnú atmosféru porozprával im
o jarných zvykoch v naom regióne. Deti poèúvali
a reagovali, ak niektorý zvyk poznali. Vetky deti si
spomenuli na predolé stretnutie, ktoré bolo
o Vianociach, pretoe im pán Babiar vtedy zahral na
gajdách, èo sa im ve¾mi páèilo. Po prehliadke filmu Jar
v Honte, ktorý zobrazuje tradièné ¾udové zvyky v naom
regióne, zahral deom na píalke a stretnutie sa
skonèilo. Na druhý deò niektoré deti doniesli z domu
¾udové kroje a spoluiakom rozprávali, ako sa volajú
jednotlivé jeho èasti.

Dlhé roky som v marci organizovala na prvom stupni literárne
súae. Bolo ich vdy pä. Jedna pre kadý roèník plus jedna pre
kolský klub. Uèitelia vybrali z kadej triedy urèený poèet iakov
a súailo sa. Boli to vdy väèinou výborní iaci. Teraz som si
povedala, e by nebolo zlé, keby sa zapojili iaci, ktorí to sami
chcú a nemusia to by akurát jednotkári. Ako vedúca iackej
kninice som vyhlásila súa pre roèníky 1. a 4. Súa s názvom
Kniní pátraèi mala tri kolá. Kadé kolo trvalo jeden týdeò. Na
nástenke na spodnej chodbe si iaci vdy v pondelok nali úlohy
pre jednotlivé roèníky a do piatku ako správni pátraèi pátrali
doma, v iackej alebo okresnej kninici po správnych
odpovediach. Kto dopátral, vhodil lístok s odpoveïami, so
svojím menom, do katule pri nástenke. Do súae sa zapojilo
128 iakov. 46 iakov z rôznych dôvodov súa nedokonèilo, 82
iaci úspene preli vetkými kolami.
tvrtý týdeò som celú súa vyhodnotila a deti odmenila
peknými kninými odmenami. Peniaze na odmeny venovalo
vedenie koly a ZRP.
1. roèník:
2. roèník:
3. roèník:

31. marca sme sa vetky triedy na prvom stupni zili na strednej
chodbe, aby sme pokraèovali v pátraní. Poèas 4 týdòov iaci
spolu s uèite¾mi èítali rozprávky Pavla Dobinského. Desa
nadpisov jeho rozprávok viselo po celej chodbe a pri kadom
nadpise bola jedna pani uèite¾ka. Kadý iak mal papier, na
ktorom boli nielen tieto rozprávky, ale i veci, zvieratá a osoby
z nich. Samozrejme, e pomieané. A tu zaèala úloha pre deti.
Pátrali, èo do ktorej rozprávky patrí. Ak pátrali správne, dostali do
svojho zoznamu znaèku. Keï mali desa znaèiek, odobrali sa do
interaktívnej uèebne, kde na nich èakala pani zástupkyòa a rôzne
odmeny. Celú súa organizovala vedúca iackej kninice Zdena
Krýzová.

Sviatok naej zemegule sme aj v tomto roku slávili
s kriedami v ruke. Vybraní maliari z kadej triedy
na kolskom dvore ma¾ovali rôzne námety zo
ivota planéty Zem. Väèina obrázkov hýrila
farbami a odzrkad¾ovala krásu prírody, no boli aj
také  smutné, ktoré symbolizovali jej nièenie
èlovekom. Aprílové poèasie v toto dopoludnie
ukázalo krajiu tvár, take sme vetky obrázky
stihli dokonèi aj vyhodnoti. Naastie, pretoe

do rána z asfaltu zmizli  zmyl ich noèný dáï.
Nestratili sa vak úplne, môete si ich pozrie v
naej fotogalérii. Najúspenejí maliari z
jednotlivých kategórií získali za svoje nápady a
pekne odvedenú prácu diplomy.
Sviatok Zeme trvá len jeden deò, obrázky
odplavila voda, no lásku k prírode a úctu k planéte,
na ktorej ijeme si opatrujme po celý rok....

Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie s
dlhoroènou tradíciou, kde po trnástykrát strávila
jedna trieda tvrtákov èarovnú noc v priestoroch
HontianskoNovohradskej kninice.
V tomto roku 2014 sa usmialo astie na nás
tvrtákov zo Z Ul. J. A. Komenského è. 4 vo
Ve¾kom Krtíi pod vedením triednej uèite¾ky
Mgr. D. Petríkovej. Mali sme monos zai
rozprávkové
èítanie,
hravé
súaenie
v skupinách, dramatizáciu rozprávky, h¾adanie
pokladu, noènú rozprávku a mnoho iných
zaujímavých èinností. Program tohtoroènej Noci
s Andersenom sa niesol v duchu Andersenovej
rozprávky
.
V kninici sme sa stretli vetci iaci 4.B triedy
spolu s piatimi tetami knihovníèkami, ktoré sa
o nás dobre starali, aby sme neboli smädní
a hladní, za èo im touto formou pekne ïakujeme.
Pri vstupe do kninice sme mali pripravenú mapu
mysle, pod¾a ktorej
prebiehala. Po oboznámení sa s rozprávkou
nasledovalo rozdelenie do skupín, kde skupiny
mali za úlohu vytvori svoj erb spolu s názvom,
ktorý ich sprevádzal celý èas. Vznikli nám
originálne skupiny  Hviezda, Pátraèi, Agenti a
Zlatí víazi.Najnároènejou úlohou bolo pripravi
divadlo, ktoré malo svojich hercov, rekvizity
a scenár. Najumeleckejie divadlo pripravili
Pátraèi, ktorí prepracovali scenár pod¾a poèutej
rozprávky, ale najhumornejím predstavením
bolo divadlo, ktoré komediálne predviedli deti zo
skupiny Hviezda. Celý veèer sme sa príjemne
zabávali a ve¾a sa nasmiali. Naou prvou veèerou
bola pizza, druhou boli dobroty z domu a treou
obloené chlebíèky. Nechýbala nám ani
èokoláda, ktorú deti vypátrali, ako poklad so
zlatými tehlièkami. Neskoro veèer sa zhasli
vetky svetlá a deti h¾adali poklad so svojimi
lampáikmi, èo nebolo celkom také jednoduché,
pretoe tam strailo, a jeibabka mala poklad
ukrytý pod suknicou. Rozlúèka s Andersenom
bola po raòajkách, ktoré boli tie fajnové a
osvieujúce po nároènej noci, kakao, vianoèka

s maslom a jahodovým demom. Kadý ráno
odchádzal spokojný so svojimi záitkami
z kúzelnej noci. Svedèia o tom aj výpovede detí...
: Mne sa najviac páèilo
h¾adanie pokladu. Ja by som sa do kninice vrátila
spa, lebo sa mi dobre spalo. Najlepie bolo
divadlo Hviezdy a to sú Nati, Lula, Tami, Jakub
a ¼ubo. Nae divadlo sa volalo Slendrmen a bola
som v skupine Agentov.
: Páèilo sa mi, a na spanie na
tvrdej zemi. Neviem, èo sa mi snívalo, ale veï
som ani nespal!!! Divadlá boli super, ale ja si
myslím, e sa páèili aj ostatným. Nae divadlo
bolo o rui a slimákovi.
: V kninici sa mi vetko
páèilo, ale najviac divadlo. Jedli sme pizzu a èítali
rozprávku o slimákovi a ruovom kre. Vetko
bolo perfektné.
: Po rozlúèke s rodièmi sme
zaèali. Na zaèiatku sme si povedali pravidlá
a preli mapou mysle. Bola som v tíme Agenti.
Pripravovali sme divadlo ve¾mi smiene, ale
pod¾a Marca Mikovièa. Mono o 22:00h sme
h¾adali poklad! Zhasli úplne vetky svetlá, zobrali
sme si lampy a cestou boli straidlá a trocha sme
sa z¾akli. Ete sme boli hore do polnoci. Bolo to
fajn.
: V kninici sa mi páèilo
vetko, ale najviac sa mi páèilo, keï sme kreslili
ná erb s názvom Pátraèi. Páèilo sa mi aj divadlo.
V skupine sme boli iesti. Keï sme robili
predstavenie Janko bol slimák, Dominika
a Vaneska boli ruový ker, Sabinka rua na kríku
a ja s Terezkou reisérky.
: Mne sa ve¾mi páèilo
vetko. Prezentácia bola zaujímavá. Som
spokojná so skupinou Pátraèi. Veèera bola
výborná a divadlo perfektné! Najviac sa mi páèilo
h¾adanie pokladu. Rozprávku na dobrú noc som
nepoèula, lebo vetci omrali.... aspoò som ju
videla.
: Bolo mi tu dobre. Najviac sa mi
páèilo h¾adanie pokladu s baterkami. Hrali sme
divadlo o sestrách a jednom bratovi, ktorí si ili
natrha rue. Hrala som jednu ruu z ruového
kríku.

¼udia sa medzi sebou líia svojimi tradíciami, kultúrou,
zvykmi, náboenstvom, èi dokonca typom postavy,
tvarom lebky alebo farbou pleti. Hoci sme kadý iný,
nae vzájomné spoluitie má by zaloené na princípoch
rovnosti, tolerancie, repektu a spolupráce. To znamená,
e vetci sme si rovní a zaslúime si rovnaký repekt a
úctu od vetkých. Tak ako chceme aby sme my boli
tolerovaní, tak isto by sme sa mali snai tolerova
ostatných, bez oh¾adu na to, k akej skupine patria, aké
majú tradície, zvyky, èi farbu pokoky.
Èlovek, ktorý robí takéto rozdiely a vyvyuje sa nad ¾udí,
ktorí sú iní, sa nazýva rasista. Rasista si myslí, e je nieèo
viac, ako ten iný. Èasto si robí zo svojej obete
posmech, vysmieva sa, ubliuje nielen psychicky, ale aj
fyzicky, èo niekedy môe skonèi aj smrou obete.
Vetci vieme, e takéto myslenie a správanie nie je
správne. Nikto nemôe za to, kde sa narodil, alebo s akou
farbou pokoky sa narodil. Hoci sme kadý iný, vetci
sme si rovní.
21. marec uznalo
za Medzinárodný deò odstránenia vetkých foriem
rasovej diskriminácie. Týdeò, v ktorom sa nachádza 21.
marec je vyhlásený za
.
Kadý rok sa konajú rôzne podujatia v celej Európe  ich
cie¾om je zvyovanie tolerancie a boj proti vetkým
formám rasizmu a diskriminácie. Aj Slovensko sa u
tradiène pripája k tejto akcii. Po celom Slovensku sa
konajú aktivity najrozmanitejieho charakteru. Na naej
kole sme si pripomenuli Európsky týdeò boja proti
rasizmu v týdni od 17. do 21. marca 2014 v duchu
ob¾úbenej olympijskej tradície. Olympijské kruhy sú
symbolom rozmanitosti a zároveò aj spolupatriènosti
jednotlivých kontinentov a tým aj rôznych národov, rás a
kultúr. Vzájomnú spolupatriènos a rovnos sme
vyjadrili aj my tým, e sme si obliekli trièká rovnakej
farby pod¾a farieb olympijských kruhov. V pondelok to
bola
, v utorok
, v stredu
, vo tvrtok
a v piatok
. Triedy, v ktorých sa do tejto
akcie zapojilo najviac iakov, boli odmenené. Do sú ae
sa zapojila aj zborovòa.

1. miesto  4.B
2. miesto  3.A
3. miesto  3.B

1.miesto  zborovòa
2.miesto  6.B
3. miesto  8.C

Aj keï korene rasizmu siahajú hlboko do histórie
¾udstva, nenechajme ho zakoreni v naich srdciach.
Najlepími a najsilnejími zbraòami proti rasizmu sú
zaruèene láska, priate¾stvo, porozumenie, tolerancia.

Nai iaci sa zapojili do zaujímavej aktivity, v
rámci ktorej vyrábali projekty  uèebné pomôcky
k predmetom fyzika a biológia. Jednotlivé práce
boli hodnotené samotnými iakmi. Autori
najzaujímavejích projektov získali vecné ceny.

V predmete fyzika boli najúspenejí:

V predmete biológia boli najúspenejí:

Tvorcovia projektov si svojou kreatívnou prácou utvrdili vedomosti
jednotlivých predmetov a zároveò pomohli pochopi ostatným
iakom uèebnú látku.

Mama na baterky
Druhú májovú nede¾u si uctievame nae mamy aj staré mamy so
striebornými vlasmi. eny, ako darkyne ivota, oslavovali u
v stredovekom Grécku a takto by sme ich mali oslavova aj my. Pretrpia
s nami kadú chorobu, kadý smútok, kadú staros, s ktorou sa trápia
deti. Svojou láskou rozdávajú rados. Bez nich by rodina nebola rodinou.
Obdivujem nae mamy. Ïakujeme im za vetko, èo nás nauèili, za
ochotu pomáha, riei problémy, ktoré majú s nami. Mamy sú to
najcennejie, èo vo svojom ivote máme.

Dòa 29. mája sa predstavli iaci naej
koly v KD vo Ve¾kom Krtíi
hudobnotaneèným
predstavením
. Hlavnou
témou predstavenia bola mama ako
vzácna bytos, ktorú ani v ïalekej
budúcnosti niè nenahradí. Hoci by
vedenie domácnosti mohol zvládnu
mobilný robot, chápavé srdce a
mamino pohladenie je nenahradite¾né.
Hlavné hrdinky, dve sestry, zostali na
pár dní doma samé a aby sa za ten èas
mal kto stara o domácnos,
zadováili im rodièia najnoví model
androida, ktorý si poradí nielen s
upratovaním a varením, ale tie
pomôe s domácimi úlohami.
Dievèatá sa spoèiatku teia a pozvú si
domov partiu priate¾ov. Keï vak
zostanú opä samé, zaènú im chýba
ich najblií a uvedomia si, e hoci
musia èasto repektova rôzne
zákazy a príkazy rodièov, sú otec a
mama práve tí, ktorým najviac na
nich záleí. Predstavenie trvalo sotva
30 minút, no bolo plné hudby, tanca
a piesní, ktorých texty boli
prispôsobené scenáru. Na javisku
vystúpili deti od 1. roèníka a po 14
roèných iakov. Mnohé z nich nestáli
na javisku po prvýkrát a za svoj
výkon si zaslúili potlesk. Vetky
vak prili zaspieva svojim mamám
v závereènej pesnièke:

Túto súa sa rozhodli rozbehnú a zrealizova
iaci tretích roèníkov. Do súae sa zapojili
obidve triedy  3.A aj 3.B. Zrod tejto mylienky
vznikol na hodine prírodovedy, keï sme preberali
tému Vesmír a tu bola úloha: Nakresli slneènú
sústavu! Pani uèite¾ka zadala dobrovo¾nú
domácu úlohu, nakresli alebo vytvori slneènú
sústavu. Na túto úlohu mali iaci celý december.
V priebehu tohto mesiaca sme nosili a zbierali
projekty, ktoré kontrolovala a hodnotila pani
. Vybra ten najkrají
uèite¾ka
projekt bola ve¾mi aká úloha, lebo vetky boli

ve¾mi pekné. Po zimných prázdninách sme
vetky projekty vyniesli na výstavu na chodbe
a vetci iaci koly hlasovali za jednotlivé
projekty. Svoje hlasy vhadzovali do hlasovacej
katule a po týdni sa hlasy sèítali a vyhodnotili
z 3.B,
nasledovne: 1.miesto 
2.miesto 
z 3.B a 3.miesto 
z 3.A. Aj napriek tomu, e ostatní iaci sa
neumiestnili na prvých troch miestach, patrí aj im
ve¾ké ïakujem.
eláme im stále ve¾a chuti a elánu do ïalích
krásnych projektov.

Dòa 5. marca 2014 sa uskutoènilo kolské kolo
kultétyho zornièky, na ktorom sa zúèastnili iaci 2.
4. roèníkov. Vetci iaci sa svedomite pripravovali na
túto súa, mali ve¾mi pekné ukáky a kadý z nich bol
dobre nauèený. Boli to nasledovní iaci: za 2. roèník
,
za 3. roèník:
, za 4. roèník:
. Súailo sa v poézii a próze,
1.kategória boli iaci 2. a 3. roèníka, 2. kategória boli
iaci 4.6. roèníka. V 1.kategórii postúpili iaci:
v poézii a
v próze. V 2. kategórii postúpila
v próze. Vetkým úèinkujúcim iakom patrí
poïakovanie a dúfame, e na budúci rok sa stretneme
znova.

27. mája 2014 sa konala na naej kole súa
v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku
pod názvom
. Do súae sa zapojilo 12 iakov prvého
a druhého stupòa. Vetci iaci preukázali okrem
recitaènej schopnosti aj svoje mimoriadne
jazykové zruènosti v anglickom jazyku. Porota
v zloení
a
mala neskutoène nároènú
úlohu vybra tých najlepích, pretoe vetci
súaiaci boli výborní a zaslúia si pochvalu.

1. stupeò: kategória poézia:
1. miesto 
(2.A), 2. miesto 
(3.A)
2. stupeò: kategória poézia:
1. miesto 
(5.B), 2. miesto 
(5.A)
2. stupeò: kateegória próza:
1. miesto 
(6.A),
2. miesto 

è (2.A), 3. miesto 

(5.B), 3. miesto 

Porota udelila
mimoriadnu cenu za
umelecký výkon,
príklad a motiváciu pre
mladích iakov

(6.A),

Naim iakom sa podarilo postúpi na Majstrovstvá
SR s medzinárodnou úèasou v brannom viacboji
iakov Z.
iaci
sa zúèastnia tejto streleckej súae v
dòoch 13.14. júna v Gabèíkove. Dríme im palce.

V druhom polroku sa so portovými súaami akoby
roztrhlo vrece. Okrem postupových súaí to boli aj
príleitostné turnaje a podujatia. iaci naej koly sa
zapojili do väèiny z nich.

Najskôr to boli florbalové turnaje o Pohár riadite¾ky
II. Z V. Krtí, kde nae drustvá predviedli výborné
výkony a vyhrali tri zo tyroch kategórií. Odmenou im
boli krásne portové poháre.

V postupových súaiach sme tie dosiahli mnoho
pekných úspechov a skoro vo vetkých turnajoch
sme sa umiestnili do tretieho miesta.
Prvé miesta sme obsadili v týchto súaiach :

:

Hneï na prvý poh¾ad pekná, vdy usmiata baba. Ale nielen to. Je to
výborná iaèka a ve¾mi milé, príjemné, vdy sluné dievèa. Ve¾akrát
reprezentovala nau kolu v rôznych súaiach. Pri hodnotení jej
vedomostí si vyuèujúci vystaèili s jedinou známkou  jednotkou. U od
prvého roèníka. iaèka, akú by chcel ma v triede kadý uèite¾. Teraz je
deviataèka a o pár dní opustí základnú kolu. Vetci ju stretávame na
chodbách koly. Aká vlastne je? Poloili sme jej nieko¾ko otázok.
Spomína si v akých súaiach si reprezentovala?
Ako bude trávi prázdniny?

Ve¾mi pekne ïakujeme za rozhovor. Prajeme
ve¾a úspechov na strednej kole.
Boli sme radi, keby Nika bola vzorom pre
mladích spoluiakov.
Pripravil publicistický krúok

V ktorom predmete si na základnej kole
vynikala?

Aké knihy rada èíta?

Za kým, za èím ti bude z naej koly smutno?
Na ktorú strednú kolu bude od septembra
chodi?

Preèo práve tento odbor?

Èo rada robí vo vo¾ných chví¾ach?

Nechodíme do koly kvôli známkam, ale kvôli získavaniu vedomostí. Hoci by
známka mala odráa vedomostnú úroveò, stáva sa, e jednotkár svoje
encyklopedické vedomostí ïalej nerozvíja a nevie ich uplatni
v medzipredmetových vzahoch. Jeden z naich úspených iakov Jakub Navrátil
sa môe pochváli nielen samými jednotkami, ale aj tým, e mu to naozaj myslí.
Ve¾a informácií si zapamätá u na vyuèovaní, take domácej príprave nemusí
venova ve¾ké mnostvo èasu. Poznatky, ktoré získal, vie da do logických
súvislostí, nespolieha sa len na svoju pamä. O svojich vedomostiach presvedèil
nejednu porotu v okresných a krajských súaiach. Oblasti, v ktorých súail sú
naozaj rôzne. K jeho úspechom patrí napríklad: Olympiáda z Anglického jazyka
 1. miesto v okresnom kole, 4. miesto v krajskom kole, Matematická olympiáda
 1. miesto  okres, Matematická pytagoriáda  1. miesto  okres, Geografická
olympiáda  3. miesto  okres, Dejepisná olympiáda  6. miesto  okres.
A ako trávi vo¾ný èas?

Budúcnos je pre neho
teraz ete ïaleko. Je siedmak a zatia¾ sa nerozhodol ani
pre strednú kolu. Uvauje aj o monosti tudova na
bilingválnom gymnáziu, keïe k jazykom, peciálne k
angliètine má blízky vzah. V kadom prípade, Jakub je
vestranne rozvinutý iak a my mu dríme palce, aby sa
jeho ciele naplnili.
Pripravil:

V tomto roku sa nám v umeleckom prednese poézie a
prózy darilo. V okresnom kole recitaènej súae
, ktoré sa uskutoènilo 21.3.2014,
súaili nai iaci vo vetkých troch kategóriách.
Obsadili sme nasledovné miesta:
Poézia:
1. kategória:
, 3.B  1. miesto
Próza:
1. kategória:
, 3. B  3. miesto
2. kategória:
, 5. A  2. miesto
3. kategória:
, 7. B  2. miesto

Okresné kolo súae Rozprávkové vretienko sa
uskutoènilo 27.2.2014.
z 5. B
získala 3. miesto. Pripravila:
Kadý rok sa v naej kole uskutoèòuje dopravná
výchova, ktorej úlohou je oboznámi iakov s
dopravnými predpismi a správaním sa na cestnej
komunikácii. Praktickú èas vedie pán
,
ktorý vdy pripraví na kolskom dvore alternatívne
dopravné ihrisko. Deti sa na túto aktivitu teia. Napísala
nám o nej jedna z naich iaèok.
V kole sme zaili zaujímavú dopravnú výchovu. Priiel
k nám pán Gabú¾ a vysvet¾oval nám ako sa máme
správa na ceste a dodriava predpisy. Keï nám to
vysvetlil, mohli sme si vzia bicykle a na vyznaèenej
ceste sa bicyklova. Bicyklovali sme sa asi hodinu. Bola
to zábava, no museli sme sa vozi pod¾a predpisov. Pán
Gabú¾ nakoniec pochválil najlepích z nás. Z naej triedy
to boli Vikina, Dominika a Simonka. Bol to ve¾mi pekný
záitok.

Skonèila sa dlhá zima
Príroda sa prebúdza
neïaleko v hustom lese
vtáèí spev sa ozýva.
Slnko svoje teplé lúèe
Na èistinku posiela,
Pri potoku prvé kvietky
A zvieratká zohrieva.

Knihy majú pre èloveka ve¾ký význam. Prináajú
nám múdros, fantáziu, vzdelanie a èasto aj
odpovede na otázky.
Mnohí ¾udia si radej zistia informácie na
internete, akoby mali preèíta nejakú knihu. Knihy
boli dôleité u aj pre naich predkov, pretoe im
prináali vzdelanie. Váili si ich viac ako ¾udia
v dnenej dobe, lebo vtedy bolo kníh málo a boli
písané ruène. Ve¾a ¾udí si pod pojmom kniha
predstaví zapísané stromy alebo spracované drevo
a popri tom sa v nich ukrýva ve¾ké bohatstvo
náho ¾udstva. Stretávame sa s nimi u od
malièka. Uèia sa z nich menie deti, koláci
a samozrejme aj dospelí. Knihy sa delia na mnohé
ánre, èi u sú to rozprávkové knihy alebo náuèná
literatúra. Knihy môu dokonca zmeni aj
èloveka. Je v nich èasto aj humor, pri ktorom
zabudneme na stres a rôzne trápenia. Prístup k nim
nám umoòujú rôzne kníhkupectvá alebo
kninice, dokonca aj miestnosti, v ktorých máme
kopu zapráených kníh. Preto by sme si mali knihy
chráni, vái si ich a uchováva pre ïalie generácie.

Knihy èítame po celý ivot. Èítame si pre poteenie, zábavu, uèíme
sa z nich. Pre mòa sú krásne spomienky na to, ako mi mamka èítala
rozprávky pred spaním. Mal som záitok z príbehu a dobrý pocit z jej
prítomnosti. Mamina ma odmalièka uèila, e èítanie je dôleité.
Knihami sa dostanem do sveta zázrakov, fantázie, navtívim
zaujímavé miesta, spoznám nových hrdinov, pouèím sa. Kadá kniha
mi nieèo urèite dá. Myslím si, e kadý by mal èíta.

Deò matiek je sviatkom vetkých mamièiek. Tento sviatok býva vdy 2.
májovú nede¾u. Nemali by sme naò zabudnú. Svojej mamke, ale aj starej
mame, by sme mohli poveda nieèo pekné, milé. Aby vedeli, e ich máme
radi. Lásku im nemusíme prejavova len v tento deò. Môeme im èastejie
pomôc v kuchyni, poumýva riad, povysáva, uprata. Keï je to ich deò,
mali by oddychova a mali by sme ich obsluhova. Aspoò uvidíme, ko¾ko
musia pre nás urobi, kým my zatia¾ beháme vonku, hráme sa na poèítaèi,
pozeráme televízor. Nech majú sviatok nielen jeden deò.

Dnes chcem svojej mamke
pohladi tú nenú tvár.
Da botek na líèko,
to bude krásny dar
Kúpim jej kvietok,
po ktorom túi,
aby mala rados,
veï si to zaslúi.
S láskou ma vychovala,
za to jej ïakujem.
Vdy tu pre mòa bola
a preto jej patrí tento deò.

Stretávame sa s òou od narodenia. Sprevádza nás poèas celého
náho ivota. Povaujeme ju za samozrejmos, ale nevenujeme jej
ve¾kú pozornos. V riekach, jazerách, moriach je nesmierne
mnostvo vody, ale my vypúame do nej odpad. Chceme vodu
vetci, no správame sa k nej správne? Nie, mali by sme si ju vái.
Chceme, aby pitnej vody bolo dos pre vetkých. Príroda bez
èloveka môe prei, ale èlovek bez prírody a vody nie.

Voda je ivot.
Voda je dar.
Èlovek nemá rád smäd,
preto ju chráò.

