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Amosko

Základná škola na Ul. J. A. Komenského č. 4 vo
Veľkom Krtíši  je  základnou  školou  s modernými
vyučovacími  metódami  a  prostriedkami.
Navštevuje ju 443 žiakov rozdelených do 21 tried.
O chod školy sa stará 39 pedagogických a 16
nepedagogických pracovníkov.
Riaditeľom školy je Mgr. Dušan Gálik.
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Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Výskumný ústav detskej psychológie
a  patopsychológie v  Bratislave pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
realizuje národný projekt: Komplexný poradenský
systém  prevencie  a  ovplyvňovania  sociálno
patologických javov v školskom prostredí.
K  realizácii  tohto  projektu  by  malo  prispieť  aj
školenie, ktoré sa uskutočnilo v počítačovej učebni
našej  školy  v  dňoch  6.  a  8.  októbra  2014.
Podrobnejšie informácie nám poskytla
pracovníčka  Pedagogicko  –  psychologickej
poradne  vo  Veľkom  Krtíši Mgr. Monika
Bečkeiová:
“Vzdelávanie je zamerané na inštruktáž
a  vyškolenie odborných a  pedagogických
zamestnancov vo využívaní moderného
počítačového programu COMDI Modul A, ktorý
je vhodným diagnostickým nástrojom študijno -
profesijných predpokladov žiakov ZŠ. Školenie je
určené  výchovným  poradcom  základných  škôl,
ktoré sa zapojili do spomínaného projektu ako aj
psychológom a špeciálnym pedagógom CPPPaP,
CŠPP.   Z nášho okresu  sa v priebehu  2 dní
školenia  zúčastnilo  14  výchovných  poradcov
základných škôl  a 4 odborní zamestnanci
CPPPaP. Program COMDI Modul A  môžu
vyškolení pedagógovia využiť v práci so žiakmi 7.

a  9.  ročníka  základných  škôl  pri  voľbe  ich
ďalšieho štúdia na stredných školách. Výsledky
diagnostiky COMDI poslúžia výchovným
poradcom a odborným zamestnancom ako
podklad ich poradenskej práce v kariérovom
poradenstve, prioritne u žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. “ Vzdelávania
sa  zúčastnila  aj  výchovná  poradkyňa  z  našej
základne školy Mgr.  Z.  Kováčová. V  tomto
školskom roku sa u nás pre strednú školu a teda pre
budúce  povolanie  bude  rozhodovať  67  žiakov.
Kvalitné poradenstvo a testovací softvér im môže
pomôcť pri úspešnom výbere.                Redakcia

Občas môžeme mať pocit, že známa pani Jeseň je dosť
infantilná. Výber farieb, ktorými pofarbí listie, je tak
pôvabne chaotický ako maľby malých detí.  Od toľkej

krásy je aj samotnému stromovému lístiu na
odpadnutie. Pestrý je tiež obsah nášho najnovšieho
Amoska. Prajeme Vám príjemné čítanie. Redakcia.

Lektorkou vzdelávania bola Mgr. Monika
Bečkeiová metodička CPPPaP vo Veľkom Krtíši
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Anglický letný denný tábor sa konal na našej škole v období 14. -
18. júla 2014. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov našej školy vo veku 10
až 13  rokov. Žiaci  si mohli overiť  svoje doterajšie vedomosti  z
angličtiny,  ale  tiež  sa  zdokonaliť  v  rôznych  jazykových
zručnostiach  a  naučiť  sa  aj  niečo  nové. Anglickí  lektori Harry
Cox a George Roberts zo súkromnej jazykovej školy SIDAS z
Košíc si pre nich pripravili naozaj zaujímavý program plný
rôznych aktivít a hier, ktoré žiaci ani nevnímali ako vyučovanie.
Po absolvovaní kurzu si žiaci prevzali certifikáty. Lektori Harry
a  George  odpovedali  aj  na  pár  otázok  pre  náš  časopis.  Keďže
všetci žiaci našej školy sa učia anglický jazyk, rozhovor uvádzame
v angličtine. How old are you?

Harry: 22
George: 22
What is your job?
Harry: I do lots of things; I am a writer,
chef, bartender, teacher and fire performer.
George: I  am a  student and SIDAS
instructor.
Have you got any brothers or sisters?
Harry: I have two sisters and one Brother.
George: I  have one younger brother
named Jake.
Where are you from?
George: We both are from Falmouth,
Cornwall.
Do you like Slovakia?
Harry: I like Slovakia a lot. There are lots
of nice people.
George: Yes, I  do! The people are all
really friendly and it has some stunning
scenery.
Do you like Velky Krtis?
Harry: Velky Krtis is lovely, I  like the
parks.
George: Yeah, I do. It looks very modern
which is something I like.
What are your hobbies? What do you do in
your free time?
Harry: My favourite hobby is fire
performing.
George: My hobby is riding all kinds of
bikes, but my favourite type of bike is BMX.
Have you tasted any traditional Slovak food?
Harry: Yes, sheep cheese
George: Yes, I’ve tasted some really good
grilled cheese and of course, BRYNDZA.
Did you like SIDAS Summer Camp in
Velky Krtis?
Harry: I was my favourite one yet.
George: Yes, I’ve had an amazing time!

Pripravila: Mgr. L. Kázmérová

Harry Cox

George Roberts
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Jeseň  je  obdobím  zbierania  plodov.  Príroda  nás  pred  zimou  zásobuje  potrebnými  živinami  a
vitamínmi. Ovocie je nielen zdravé, ale aj chutné. V našej škole pripravili pedagógovia spoločne so
žiakmi malé ovocné oslavy - ovocné popoludnia. Deti priniesli ovocie, spracovali ho do
pestrofarebných ovocných šalátov a popritom si zahrali rôzne zábavné hry. Podľa hmatu, chuti aj
čuchu hádali, o aké ovocie ide. Strávili spoločné chvíľky s darmi prírody a urobili čosi aj pre svoje
zdravie.

Jedného októbrového dňa sme mali ovocné popoludnie. Každý
doniesol  rôzne  druhy  ovocia    jablká,  banány,  pomaranče,
hrušky, hrozno, kivi. Niektorí žiaci doniesli aj med, škoricu,
orechy a granko. Keď sme ovocie umyli, tak sme ho pokrájali.
Keď  bolo  všetko  hotové,  pani  učiteľka  vymyslela  hru.  Jeden
žiak si zakryl oči a druhý mu dal nejaké ovocie a ten podľa chuti
musel uhádnuť, aké ovocie má v ústach. Nakoniec sme všetci
zjedli plnú misu ovocného šalátu - vitamínovej bomby.

Ema Krnáčová, Miška Bevízová, 4.B

Ovocné popoludnie

u štvrtákov

Dievčatám  zo  4.  B  ovocné  maškrty
naozaj chutili...

V 4. A ovocie tiež príjemne
rozvoniavalo a potešilo aj oči
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Vitamín nám dodá sily,
aby sme my, deti, zdravo žili.

Jabĺčko si dáme radi,
s hruštičkou sa kamaráti.

Ovocie je fajné, zdravé,
aby sme my, deti,

boli stále zdravé a hravé.
Aninka Bobálová 3.A

Radosť z ovocia a zeleniny v ŠKD
V školskom klube detí sme robili rôzne aktivity.
Deti pripravovali ovocné a zeleninové šaláty. So
zakrytými očami, aby to nemali také jednoduché,
sa  pokúšali  uhádnuť,  akú  zeleninu,  ovocie  si
náhodne  vybrali.  Najskôr  podľa  hmatu,  potom
podľa  vône,  no  a  keď  si  neboli  isté,  ochutnali.
Kyslosť,  sladkosť,  horkosť  a  štipľavosť  sa
odrážala  na  ich  tváričkách.  Tie  deti,  ktorým  sa
podarilo uhádnuť, sme odmenili potleskom.
Zo zeleniny  vytvorili rôzne zvieratká. Deti boli
nápadité a šikovné. Do prípravy sa zapojili všetky
deti. Na záver sme mali všetci plné brušká
vitamínov a úsmev na  tvári. Ďakujeme všetkým
rodičom za výborné ovocie a zeleninu.

Vitamínový  deň  v  ŠKD  bol  v  piatok  10.10.2014.  Hrali
sme sa takú hru, že nám pani vychovávateľka zakryla oči
a dávala do úst ovocie alebo zeleninu a my sme hádali, čo
sme  ochutnali.  Bola  to  super  hra.  Ovocie  bolo  veľmi
dobré. Hádali sme hádanky o zelenine a ovocí.

Lacko Černý, 3.A

Deti z ŠKD - II. výchovné oddelenie,
vychovávateľka A. Koreňová
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Takúto pozvánku dostali naši piataci od pracovníčok Hontiansko
– novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši. V pozvánke sa písalo,
že  spolu  prebádajú  svet  kníh  a  časopisov,  zahrajú  sa  na  prácu
knihovníkov,  naučia  sa  rozlišovať  žánre  jednotlivých  kníh
a  vypracujú spolu zaujímavé úlohy. Znelo to celkom lákavo.
Takáto pozvanie sa nedalo odmietnuť.

Naši piataci sa so svojimi pani
učiteľkami dňa 7. októbra dostavili do
knižnice a skutočne sa tu nenudili.
Úlohy, ktoré ich čakali, neboli náročné.
Listovanie v knihách a časopisoch bolo
celkom zábavné. Dostali sa im do rúk
aj knihy, aké ešte nečítali a teda mali
možnosť pozrieť si tituly, ktoré si môžu
vypožičať. Žiaci boli rozdelení do
skupín, navzájom súťažili. Kto bol
víťazom? Všetci. Vyhrala láska
k literatúre a hlavne ku knihám. Hoci
dnes máme k dispozícii internet
a elektronické čítačky, dotyku knihy
s pekným obalom a listovaniu v jej
papierových stránkach sa žiadny
počítač nevyrovná... K.Cicko
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Dňa 26.9.2014 bol Európsky deň jazykov.
Pozerali sme príbeh o Little Red Riding Hood (O
Červenej Čiapočke). Zapojili sme sa do toho
žiaci štvrtého ročníka z prvého stupňa. Deti
prezentovali anglické projekty. Na interaktívnej
tabuli sme robili anglické cvičenia. Žiaci to
vedeli ako riadni Angličania. Lúštili sme
tajničky, doplňovačky o Little Red Riding Hood.
Povedali sme si, koľko vieme jazykov, toľko krát
sme človekom a vymenovali sme si jazyky, aké
poznáme. Vysvetlili sme si slová i vety, čo
znamenajú v rozprávke. Dostali sme aj jednotky
za to, že sme boli šikovní. Bola to zábava a bolo
nám dobre. Nakoniec sme si vytvorili vlastný

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa tento
deň oslavuje každoročne už od roku 2001.
Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov –
používa sa tu viac než 200 pôvodných
európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria
ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je
dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj,
používali ho a pestovali. Jazykové vzdelávanie je
prínosom pre mladých aj starých. Učenie sa
jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne
si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne
rozdiely.

Základnou myšlienkou a posolstvom Európskeho
dňa jazykov je podpora „viacjazyčnosti“. Pritom
vôbec nejde o to, aby sme si mysleli, že sa
musíme naučiť jazyk na úrovni rodeného
hovoriaceho. Cieľom je, aby sme sa vedeli
dohovoriť a aby nám druhí porozumeli, podľa
našich vlastných potrieb a požiadaviek. Aj na
našej škole máme možnosť učiť sa cudzie jazyky.
Na prvom stupni sa všetci žiaci učia angličtinu,

na druhom stupni sa okrem angličtiny žiaci učia
aj ruštinu alebo nemčinu. A práve v týchto
jazykoch sa všetci žiaci 4. ročníka a 2. stupňa
zapojili do Čitateľského maratónu. Čítali krátke
príbehy či rozprávky v cudzích jazykoch. Po
prečítaní diskutovali o prečítanej literatúre. To,
čo prečítali, si zapísali do čitateľských denníkov
alebo zošitov alebo spracovali vo forme
projektov. Mgr. Lenka Kázmerová

príbeh o Little Red Riding Hood. Sára Pavlovová
a Letícia Barcíková, 4.B

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov v 4.B
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Žiaci 9. ročníkov ( 9.A,  9.B, 9.C )sa v dňoch od 29.9.
2014 do 1.10. 2014 zúčastnili v rámci hodín dejepisu
s  vyučujúcimi  Mgr.  Z.  Kiapešovou  a  Mgr.  Z.
Kováčovou prezentácie  k  100mu  výročiu  I.
svetovej vojny. Prezentácia sa konala v  Štátnom
okresnom archíve vo V. Krtíši, ktorú viedla p.
riaditeľka PhDr. M. Kamasová. Žiaci mali výborné
všeobecné znalosti z obdobia I. svetovej vojny, ktoré
nakoniec aj preukázali vo vedomostnom teste. Tieto
ich  vedomosti  sa  však  rozšírili  o  ďalšie  poznatky
z daného obdobia, no v rámci nášho okresu, keď p.
riaditeľka  začala  rozprávať  príbehy  mladých  ľudí,

100. výročie I. svetovej vojny sme si pripomenuli v Štátnom okresnom archíve

ktorých  osudy  poznačila  I.  svetová  vojna.  Toto
zaujímavé rozprávanie bolo doplnené archívnymi
dokumentmi – kronikami obcí nášho regiónu ( Stredné
Plachtince, Príbelce....), fotografiami padlých vojakov,
pohľadníc  vojakov,  ktoré  posielali  z  frontu  a  iných
písomných  prameňov.  Túto  zaujímavú  prednášku
spestrila  aj  prehliadka  tých  častí  archívu,  ktoré  sú  pre
verejnosť neprístupné : sklad – depozitár.
Na  záver  jedna  zaujímavosť  :  keby  ste  tieto  písomné
dokumenty poukladali za sebou majú dĺžku 3 km !!!!!

Tutanchamon a Dinosaurium
Všetci  sme  sa  tešili  na  príchod  do  Bratislavy.  Keď  sme  prišli  do
Incheby, kúpili sme si lístky a išlo sa na Tutanchamona. Pri vstupe sme
dostali slúchadlá. Videli sme veľa zaujímavých vecí, napr. jeho hrobku
a poklady. Boli tam dokonca aj jeho topánky. Asi o 20 min. sme si
pozreli film o nájdení Tutanchamonovej hrobky. Hrobku našiel
Howard Carter. Po výstave sme si kúpili suveníry. Po
Tutanchamonovi sme išli do Dinosauria. Opäť sme dostali slúchadlá.
Kostry boli z  Moskvy.
Dominantou tejto výstavy
bola obrovská kostra
predchodcu T-Rexa.
Okrem neho tam bolo aj
veľa  iných  kostier.  Kostry
mali  rôzne  veľkosti.
V  detskom parku
v  Dinosauriu sme sa hrali
na  archeológov.  Vedľa
detského parku bol obchod,
kde  sa  dal  kúpiť  kameň,
z  ktorého sme si vykopali
vlastného dinosaura.
Ďakujeme  pani  učiteľkám
za tento krásny zážitok.

Ivka Nociarová a  Bibka
Furáková zo 6.A
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Dňa 17.10 v piatok sme išli do Žiaru nad Hronom na exkurziu do hvezdárne.
Najprv nám pustili v  Ufo sále prezentáciu o  Ufíkovi ktorý sa túlal po
vesmíre. Pristál na planéte Mars a rozbila sa mu raketa. Kým Ufík čakal tri
dni na záchranu, v prezentácii nám rozprávali o Marse a o hviezdach. Potom
sme si ukázali na modeloch slnečnej sústavy v akej vzdialenosti sú planéty
a  ako Zem obieha okolo Slnka. Nakoniec nám ukázali rôzne fotografie
ďalekohľadov a porozprávali z čoho  sa skladajú. Išli sme sa pozrieť aj na

ďalekohľad,  s  ktorým pozorujú  aj  profesionálni  pozorovatelia. Aj  keď  sme  nevideli  hviezdy,  lebo
pršalo, výlet bol pekným spoločným zážitkom pre celú triedu. Sára Oláhová, 4.B

Dňa  10.októbra  2014  sme  boli  vo
výtvarnom salóne neprofe-
sionálnych  maliarov  vo  Veľkom
Krtíši. Boli tam rôzne obrazy.
Niektoré  boli  namaľované  na
hodváb olejovými farbami, boli tam
sochy z polystyrénu aj dekoratívne
lampy a hodinové srdce. Podľa nás
bol najkrajší obraz od Štefánie
Suchánskej menom Slnko nad nami
II. Najviac  nás  na  ňom zaujalo,  že
bol  namaľovaný  rôznymi  tech
nikami a rôznymi farbami. Niektoré
portréty  boli  namaľované  ako  z
fotky.  Aj  náš  pán  riaditeľ Mgr.
Dušan Gálik namaľoval dva obrazy
a  jednu  báseň  o  žabiatku  "Da
Vinci".
Laura Buúšová a Sára Pavlovová,
4.B

Exkurzia do hvezdárne

Vo výtvarnom salóne

Ilustrácie,  maľby  a  báseň    ukážky  z  pripravovanej  knihy
Mgr.Dušana Gálika, riaditeľa našej základnej školy



Amosko10

Dňa 5. novembra sme navštívili Kultúrny dom vo
Veľkom  Krtíši,  kde  sme  si  pozreli  predstavenie
Divadla  Clipperton  z  Banskej  Bystrice  Čert
a Káča.

Bolo  to  veľmi  zaujímavé.  Stará  dievka  Káča  sa
s každým hádala. Pohádala sa aj s vešticou, ktorá
si otvorila stánok na tom istom mieste ako Káča.
Veštica si zavolala z hľadiska našu pani učiteľku

Janku Kušickú,  lebo  jej  chcela  vyveštiť  z  dlane.
Pani učiteľke vyveštila, že ju čaká bozk od čerta.
Keď bola v ich meste zábava, každý tancoval, len
s Káčou nikto nechcel tancovať. Objavil sa pri nej
mládenec, ktorý by si s ňou zatancoval, ale stál tam
zrazu aj čert, ten si s Káčou zatancoval a pozval ju
k sebe do pekla. Káča sa nechala odniesť na chrbte.
V  pekle  upratala  neporiadok.  To  sa  nepáčilo
čertovi  Luciferovi.  Nechcel  dovoliť,  aby  u  nich
Káča bývala a tak ju tiež na chrbte odniesol späť
na  zem. Vtedy  nám všetkým  čert  ukázal,  ako  sa
máme  správať  na  prvom  rande.  Pani  učiteľka
Kušická nič nečakala a čert za ňou naozaj prišiel
a dal jej pusu. Potom Káča stretla opäť mládenca,
ktorý  s  ňou  chcel  tancovať  a  ten  jej  povedal,  že
keby nebola  taká zlá,  tak  je  celkom milé dievča.
Káča bola rada a tak sa zmenila. Potom si chlapec
s  Káčou  zatancoval.  Všetko  sa  skončilo  peknou
pesničkou a my budeme mať dlho z predstavenia
pekný divadelný zážitok. Sára Oláhová, 4.B

Čert a Káča
Divadelné predstavenie

Dňa  24.10.  bola  v  mestskej  knižnici  beseda
s Ľubicou Kepštovou o 9:00 ráno. Napísala pár
knižiek a básní, no nielen to! Do čítaniek však
napísala  aj  o  autoroch  teda  spisovateľoch.  Je
šéfredaktorkou časopisu Slniečko. Dali sme jej
darčeky. Vôbec to nečakala, tak ju to potešilo.
Dostali  sme  autogramy.  Ľubica  Kepštová  je
skvelá spisovatelka! Sára Pavlovová, 4.B

Dňa 24.10. sme išli do okresnej knižnice, kde sme sa
stretli  s  Ľubicou  Kepštovou.  Je  veľmi  dobrá
a zrozumiteľná spisovateľka Slniečka. Hovorila nám
o svojom detstve, v ktorom chcela byť speváčkou ale
sa  jej  to  nepodarilo.  V  Slniečku  zastupuje
šéfredaktora Ondreja Sliackeho. Dali sme jej malé
darčeky  a  ona  sa  nám  pekne  podpísala.  A  máme
zážitok na celý život. Timka Lavičková, 4.B

Nie som autorka, ktorá píše často. Píšem len vtedy, keď
mám na to vážny dôvod, mnohé svoje myšlienky a
postrehy  si  zapisujem do  slovníčkov,  kde možno  ako
semienka čakajú na ďalšie prebudenie.

Aj  život  beriem  ako  určitý  druh  poézie.  Niekedy
krásnej, nežnej a povznášajúcej, inokedy temnej,
cynickej a krutej. Chcem, aby aj môj život bol dobrou
básňou, aby k nej aspoň nikdy nemal ďaleko.

Ľubica  Kepštová  sa  narodila  3.  novembra  1960  v  Skalici.  Vyštudovala
filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave. Pôsobila ako pracovníčka knižnice a domu detí a mládeže (1985
–  1989).  Od  roku  1989  je  redaktorkou,  od  roku  1993  zástupkyňou
šéfredaktora časopisu Slniečko, ktoré vychádza v Literárnom informačnom
centre.  Ako  autorka  recenzií  o  súčasnej  detskej  literatúre  a  autorka
rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue, s
revue Bibiana a s ďalšími časopismi. Prekladá z češtiny a z angličtiny. Žije
v Ivanke pri Dunaji.

Zdroj: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia

O stretnutí napísali naši žiaci:

Autorka  o sebe



11Amosko

Projekt, ktorý k  medzinárodnému mesiacu
školských knižníc pripravuje SPK je našim
žiakov už dobre známy. Žiaci vystrihovali
a maľovali  záložky  do  kníh  s motívom  svojej
obľúbenej knihy a literárneho hrdinu. Vytvorili
sme ich takmer 200 a  150 najkrajších sme
poslali žiakom z partnerskej školy, ktorou bola
tohto roku SŠ sv. F. Assiského – ZŠ M.
Olšovského z  Kláštorného námestia
v  Malackách. Žiaci z  Malaciek poslali ich
záložky nám. Mnohí na záložku pripísali aj
svoju adresu a  tak dúfame, že vzniknú nové
kamarátstva. Potešili nás aj fotografie zo školy
v Malackách.
Dúfame, že vymenené záložky nájdu svoje
miesto v ďalších zaujímavých knihách, ktorými
žiaci  obohatia    svoju  fantáziu    i    čitateľské
zručnosti.                           Mgr. Eva Záhorská

Záložka do knihy spája školy

Moja obľúbená kniha

Ukážka záložiek, ktoré vytvorili naši žiaci

Žiaci z partnerskej školy a ich záložky



Dňa  11.10.2014  sa  na  1.  stupni  ZŠ  uskutočnilo  školské  kolo
recitačnej súťaže Timravina studnička. Zapojili sa žiaci 3. a 4.
ročníka.  Cieľom  a
poslaním  súťaže  je
popularizácia
pôvodnej slovenskej
tvorby a vedenie
žiakov k hlbšiemu
poznávaniu
slovenskej literatúry.
Toto podujatie je

venované  na  počesť  významnej  slovenskej  spisovateľky  Boženy
Slančíkovej – Timravy  (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a
dielo sú späté s Novohradom.
Školské  kolo  súťaže  vyhrala Viktória  Fajčíková zo 4.B triedy s
prózou od Z. Zemaníkovej – Povedal mi jeden chlapec. Na druhom
mieste bola Karolínka Šamajová  z  3.A  a  na  treťom  mieste  sa
umiestnila Lucka Prháčková zo 4.A.
Viktorka Fajčíková bola úspešná aj na okresnom kole v Hontiansko
Novohradskej  knižnici  vo  Veľkom  Krtíši,  kde  sa  v  I.  kategórii
umiestnila na krásnom 2. mieste. Viktorke gratulujeme a šikovnej
recitátorke želáme veľa ďalších úspechov.  Do okresného kola súťaže
postúpila aj  skúsená recitátorka Romana Juchová, ktorá súťažila v
III. kategórii. Vvtomto roku sa jej darilo menej a na prvých priečkach
sa  neumiestnila.    Dievčatá  sa  dnes  pripravujú  na  ďalšiu  súťaž  v
prednese povesti. PaedDr. Beáta Rusnáková
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Recitačná súťaž Timravina studnička

Ako tráviš voľný čas?
Najradšej  s  kamarátmi  v  telocvični.  Posilňujem,
hrávam futbal, plávam, jazdím na bicykli po meste.
Večer alebo keď je zlé počasie, samozrejme, sedím pri
počítači a hrám rôzne hry. –
Aké dievčatá sa ti najviac páčia?
  Pekné.  906090.  Brunetky,  múdre.  Môžu  byť
zhovorčivé. 
Aký deň považuješ za pekný?
  Keď  sa  v  škole  „zadarí“  alebo  keď  je  deň  plný
voľného  času  a  môžem  sa  venovať  iba  svojim
záľubám.
Ktorý predmet máš najradšej?
 Angličtina, dejepis, geografia, telocvik.
A ktorý najneradšej?
 Taký nie je. Ale ťažšie sa mi učí napríklad slovenčina.

Kam, sa chystáš na strednú školu?
 Najprv na bilingválne gymnázium do Sučian alebo
do Banskej Štiavnice a  potom na vysokú školu –
medicínu alebo techniku. Túžim študovať v zahraničí
–  najradšej  vo  Veľkej  Británii  a  potom  tam  chcem
zostať aj pracovať a žiť.
Ktorý človek je podľa teba šťastnejší? Vzdelaný alebo
bohatý?
- Vzdelaný. Vzdelaný človek si ľahšie nachádza prácu
a  dostane  sa  ľahšie  k  materiálnemu  bohatstvu,
k  financiám, ale aj k duchovnému bohatstvu. Môže
cestovať a poznať celý svet, navyše ho okolie uznáva
a váži si ho a on sám má dobrý pocit zo seba.
Tak ti, Jakub, prajeme veľa ďalších úspechov v živote.
Ďakujeme za rozhovor.

Pripravila: E.Z.

Predstavujeme vám
Medzi našimi žiakmi  deviatakmi je veľa takých, ktorých všetci na škole poznajú,
či už v dobrom alebo zlom. Medzi tých skôr nenápadných patrí vysoký štíhly chalan
Jakub Libiak z 9.A. Pravidelne každý školský rok reprezentuje našu školu v rôznych
súťažiach. Už ako siedmak bol na 2. mieste v okresnom kole olympiády anglického
jazyka.  V  uplynulom  školskom  roku  obsadil  v  okresných  kolách  hneď  dve  prvé
miesta  –  v  geografickej  olympiáde  a  v  dejepisnej  olympiáde. V  týchto  súťažiach
reprezentoval školu aj krajských súťažiach. Jakubovi sme položili niekoľko otázok.Jakub Libiak
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Aliancia priemyselných zväzov v spolupráci s
Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA a portálom s
www.skola.sk vyhlásila  1.  ročník  súťaže "Viem,  čím
budem  a  prečo",  do  ktorej  sa  mohli  zapojiť  žiaci  a
študenti ZŠ, SŠ a gymnázií. Úlohou súťažiacich bolo
zaslať slovný opis, týkajúci sa predstáv o ich budúcom
povolaní a dôvodov, ktoré ich voľbu ovplyvňujú. Naša

žiačka Diana Deáková z 9. B  poslala do súťaže svoju
slohovú  prácu  o  tom,  že  sa  chce  stať  lekárkou  a
misionárkou v krajinách tretieho sveta. Práca oslovila
hodnotiacu komisiu a Diane udelila 2. mieste vo svojej
kategórii. Okrem diplomu získala aj hodnotné ceny,
ktoré jej na ceste k jej povolaniu budú prínosom.

Vynikajúce úspech našich žiakov v rámci regiónu aj Slovenska

Kvíz o stromoch

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
vyhlásila  pri  príležitosti  Stredoeurópskeho  dňa
stromov  (20.  október)  súťaž  pre  žiakov  I.  stupňa
základných škôl Banskobystrického kraja. Svoje
vedomosti si zmeralo 453 riešiteľov zo 41 základných
škôl. Vo  veľkej  konkurencii  sa  darilo  našim  žiakom
Jakubovi Bajovi a Linde Cuperovej zo 4. A, ktorí

získali 1. miesto. Kvíz sa im, ako jediným zo
súťažiacich,  podarilo  vyriešiť  bez  jedinej  chyby.  Do
kvízu sa zapojili aj ďalší naši štvrtáci. Ceny, ktoré do
súťaže  venovala Slovenská agentúra životného
prostredia a  SHP Harmanec, prišli škole a víťazom
odovzdať zástupkyne týchto organizácii.

Súťaž "Viem, čím budem a prečo"

Ceny od organizátorov  súťaže odovzdali Diane Deákovej Mgr. D.Gálik,  riaditeľ  školy a Mgr. L.
Havlíčková, triedna učiteľka

Víťazi: Jakub Bajo
 a Linda Cuperová Do súťaže sa zapojili aj ďalší naši žiaci zo 4. A a 4. B

Text a foto: K.Cicko

Text a foto: K.Cicko
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Zaujímavý rozprávkový program pripravili pre
najmenších žiakov deviataci so svojimi triednymi
pedagógmi. V  telocvični  školy  to vyzeralo  ak v
naozajstnej rozprávke. Deviataci prišli vo
fantastických kostýmoch, podujatie moderovali
postavičky z Večerníčka   Kubko a Maťko, ktorý
si na pomoc zavolali šaška Jaška. V programe sa
predviedli  aj  neposlušné  dvojičky,  ktoré  sa
nepekne správali k svojim rodičom. Hrali sa  len
so  svojím  počítačom  a  rozprávky  ich  vôbec
nezaujímali.  Preto  sa  strigôň  rozhodol,  že
rozprávky začaruje. Bez rozprávok by však bolo
na svete smutno. Šaško Jaško napokon strigôňovi
obmäkčil srdce a keďže by ani toho bez rozprávok
nebolo, rozhodol sa, že svoju kliatbu zruší. Sám
by si s tým neporadil, preto požiadal deti, aby mu
s odčarovaním pomohli. Naši prváci samozrejme
súhlasili  a pustili sa do úloh, ktoré bolo treba
splniť. V prvej úlohe mali prejsť pomedzi kužele
s loptičkou položenou na lyžičke. Deti sa museli
dobre  pozerať  pod  nohy,  aby  nenarazili  do
prekážky  a  zároveň  udržať  loptičku  v  lyžičke.
Vybraní žiaci z oboch prváckych tried zvládli túto
úlohu bez problémov. Nech si nikto nemyslí, že
výber  úloh  bol  len  taký  náhodný.  Zručnosť  pri
nosení krehkých vecí pomedzi prekážky žiaci
môžu využiť napríklad v jedálni pre nosení tácky
s  obedom.  V  ďalšej  úlohe  mali  deti  poskladať

 asovanie
Dňa 28.10.2014 sa naši prváci stretli s
kráľom, kráľovnou a rozprávkovými
bytosťami. Bol to pre nich výnimočný
deň   boli pasovaní  za prvákov do
školského cechu.
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puzzle  s  číslami. Čísla museli  byť  zoradené  podľa
postupnosti. Aj  s  touto úlohou si prvácke hlavičky
ľahko poradili. Čo  to sa už o číslach v škole naučili
a  keď  napríklad  nevedeli,  kde má  šestka  bruško  a
kde chvostík, ich rozprávkoví asistenti boli vždy
poruke.  V ďalšej úlohe mali deti trafiť loptičku do
úst  kartónovej  šaškovej  tváričky.  Deti  mali  veľmi
dobrú  mušku.  Len  zriedka  sa  stalo,  že  loptička  
jabĺčko, ktorým kŕmili šaška  nesmerovala do úst,
ale do jeho uška, čela, či tváre deviataka, ktorý držal
kartónovú  maketu.  Túto  zručnosť  využijú  hlavne
lenivejší žiaci, ktorí radi hádžu nepotrebné pokrčené
papiere do koša. Tí, ktorí nedokážu presne trafiť na
prvýkrát,  musia  papier  do  koša  pekne  odniesť!
Treťou  úlohou  bolo  poskladať  a  odložiť  oblečenie
vysypané z vrecúška. Zdalo sa, že pre prvákov to
bude náročná úloha. No aj tu deti dokázali, že sa o
seba vedia postarať. Niektorí to zvládli tak dobre ako
ich oteckovia. Ba niektorí aj ako ich maminy.  Že tú
zručnosť  budú  pravidelne  využívať  pri  rannom
prezúvaní, vyzliekaní a v súvislosti s telesnou
výchovou, je každému jasné.  Poslednou úlohou
bolo  preskákať  určenú  vzdialenosť  s  nohami  vo
vreci. Niekto skákal rýchlejšie niekto pomalšie,
dôležité však je, že nikto neutrpel úraz. Zabudnutá
papuča  vo  vreci  sa  za  úraz  nepočíta.    V  tomto
prípade je vrece iba doplnkom.  Úloha má poukázať
na  to,  že  deti  by  sa mali  naučiť  držať  nohy pekne
spolu. Napríklad pri správnom sedení pri obede, či v
triede  na  vyučovaní.    Splnením  všetkých  úloh  sa
podarilo  rozprávky odčarovať,  takže všetky deti  sa
môže naďalej tešiť, že krajiny, kde dobro víťazí nad
zlom stále budú existovať.
  Nasledovalo  samotné  pasovanie  prvákov.  Kráľ  a
kráľovná  pasovali  každého  prváka  za  žiaka  našej
školy, teda krajiny Amoskovo. Scenár podujatia
napísala  pani  učiteľka  Mgr.  Eugénia  Zrubcová,
hlavnou organizátorkou a režisérkou bola Mgr. Z.
Kiapešová, organizačné veci zabezpečoval tiež Mgr.
P. Demeter. Počas plnenia úloh hrala moderná hudba
z reproduktorov dídžeja pána Furáka. Podujatia sa
zúčastnili  aj  rodičia  prvákov,  čo  mu  pridalo  k
príjemnej a slávnostnej atmosfére. Na záver si
najmladší žiaci zatancovali spolu s najstaršími a
komu  vyschlo  v  krku  alebo  dostal  chuť  na  niečo
sladké,  mohol  si  poslúžiť  pri  pripravenom
občerstvení.   Tohtoročná pasovačka za prítomnosti
rodičov  bola  nielen  oficiálnou  udalosťou,  ale
predovšetkým príjemnou zábavou s trochou humoru
a zveličenia. Napokon, aj tento článok treba chápať
v podobnom štýle.

Text a foto: K.Cicko

prvákov
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Prvou športovou  súťažou v novom školskom roku bol
cezpoľný  beh,  ktorého  obvodné  kolo  sa  tradične
konalo  v  Čebovciach.  Tejto  súťaže  sa  zúčastnili  aj
družstvá našej školy  v kategórii chlapcov aj dievčat.

V rámci Dní správnej výživy sme pripravili pre žiakov
ôsmych a deviatych ročníkov prekvapenie. Na besedu
prišiel náš bývalý žiak, ale hlavne úspešný športovec
– juniorský majster sveta v  naturálnej kulturistike –
Dominik Balga.
Porozprával  o  svojich  športových  začiatkoch,
o  príprave  na  jednotlivé  súťaže  a  o  tréningových
prostriedkoch a  metódach pomocou ktorých sa mu
podarilo dostať až na samotný vrchol . Vysvetlil, aký
je rozdiel medzi klasickou a naturálnou kulturistikou a
dodal,  že  nielen  samotné  cvičenie,  ale  aj  strava
a  zdravý  životný  štýl  sú  nevyhnutnou  súčasťou
tréningového procesu. V  závere dostali priestor na
otázky aj samotní žiaci a  dozvedeli sa mnoho
zaujímavých vecí nielen z tréningu, ale aj zo zákulisia
kulturistických  súťaží.  Dominik  priniesol  ukázať  aj
svoju zlatú medailu a niekoľko výživových doplnkov,
ktoré sú vhodné na rýchlejšiu regeneráciu organizmu.

Začiatkom  novembra  usporiadalo  CVČ  Lučenec
plaveckú  štafetu  pre  okresy  Lučenec,  Rimavská
Sobota,  Veľký  Krtíš  a  Poltár.  Každá  štafeta  bola
zložená  zo  žiakov  I.  a  II.  stupňa  základných  škôl
a  žiakov  stredných  škôl. V  každej  štafete musel  byť
rovnaký počet chlapcov aj dievčat. Súťaž prebehla na
plavárni vo Vidinej.
Štafetu mesta V. Krtíš reprezentovali aj plavci z našej
školy – R. Hodásiová, S. Datková, H. Humenajová
a F. Kanda.  Naša štafeta dokázala, že plavecký oddiel
odvádza  dobrú  prácu  a  zvíťazila  a  viac  ako  7  
minútovým náskokom.

ŠPORT ŠPORTŠPORTŠPORTŠPORTŠPORTŠPORT

Cezpoľný beh Chlapci bojovali v  zložení: Adam Baláž, Filip
Kanda,  Roland Botoš a  obsadili pekné 3. miesto.
Rovnako  sa  darilo  aj  dievčatám  a  o  tretie  miesto  sa
zaslúžili: Sofia  Datková,  Mariana  Ďurianová
a Michaela Mackovová. Navyše v súťaži jednotlivcov
obsadila Sofia Datková výborné 2. miesto.

Majster sveta Dominik Balga
zapózoval

Na  záver  predviedol  ukážku  základných  súťažných
postojov na základe ktorých sa hodnotí svalový rozvoj
v kulturistických súťažiach. Hoci Dominik ešte nebol
v súťažnej forme, niektorí chlapci, ale najmä dievčatá
pozerali so zatajeným dychom. Dominik sľúbil, že pred
najbližšími majstrovstvami sveta, ktoré budú na budúci
rok  v  Dubaji  sa  príde  ukázať  v  špičkovej  vorme.
Držíme mu palce.

Plavecká štafeta

Dňa 10. 10. 2014 usporiadala ZŠ Komenského Veľký
Krtíš  netradičný  turnaj  v  malom  futbale.  Na
multifunkčnom  ihrisku školy  sa  stretli dve družstvá
rodičov a jedno žiacke družstvo, aby si zmerali sily
v obľúbenom športe. Cieľom podujatia bolo dokázať,
že škola nie je len učenie, skúšanie a trápenie detí, ale
aj miesto príjemných stretnutí, kde sa  rodičia môžu
neformálne porozprávať s učiteľmi svojich ratolestí,
urobiť niečo pre  svoje zdravie, zabaviť  sa a ukázať
mladým, že lopta ich ešte stále poslúcha.Medzi
účastníkov  zavítal  aj  bývalý  futbalový  reprezentant
Slovenska Marek Penksa, ktorý v  minulosti
navštevoval našu školu.

Netradičný futbalový turnaj
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V rámci spolupráce so Strednou zdravotnou školou  v Lučenci pripravili
študentky tejto školy ukážky poskytovania prvej pomoci pre žiakov
nižších ročníkov. V samostatných skupinách pre chlapcov a dievčatá si
precvičili zásady kardiopulmonálnej resustitácie, to znamená srdcovo –
pľúcne  oživovanie.  Je  to  súbor  postupov  a  noriem  určujúcich  sled
činností prvej pomoci u osoby v bezvedomí. Žiaci sa dozvedeli a v praxi
si mohli vyskúšať, čo všetko je potrebné urobiť v kritickej situácii pri
záchrane  ľudského  života.  Okrem  toho  si  precvičili  spôsoby
zastavovania krvácania a rôzne obväzové techniky a zopakovali dôležité
telefónne čísla Integrovaného záchranného systému.

Jedným z tradičných podujatí  počas Európskeho týždňa
boja  proti  drogám  je  na  našej  škole  súťaž
v  Intervalovom  štafetovom  behu  družstiev.  Súťažia
triedne kolektívy v zmiešaných družstvách a ich úlohou
je  prebehnúť  čo  najviac  20  m  úsekov  v  stanovenom

časovom  rytme.  Súčet  výkonov  všetkých  členov
družstva stanovuje konečný výsledok. Sme radi, že sa
do  súťaže  zapojili  všetky  triedne  kolektívy,  podporili
dobrú myšlienku a urobili niečo aj pre svoje zdravie.

Víťazní bežci (starší žiaci):Markovič, Kokay,
Kliment, Šplháková, Tuhárska, Stojková, Mráz

Starší žiaci -  1. 8. B       542 úsekov
                      2. 8. A       481 úsekov
                      3. 9. C       434 úsekov
Víťazní bežci (starší žiaci): Gašparová, Baláž,
Šárkőzyová, Paulus, Kanda, Havranová, Hulec

ŠPORT ŠPORTŠPORTŠPORTŠPORTŠPORTŠPORT

Prvá pomoc môže zachrániť život

Mladší žiaci -  1. 6.  A       389 úsekov
                        2. 6 . B       370 úsekov
                        3. 5.  C       357 úsekov

Behom proti drogám

Žiaci 1. stupeň  3.4. ročník
Víťazní bežci  4.B: Laura Dobríková, Karol Husár,
Kevin Kalmár, Patrik Záchenský, Laura Buúšová,
Ema Krnáčová

Žiaci 1. stupeň  1.2. ročník
Víťazní  bežci    2.B: Barborka Bartošová, Megy
Pölhöšová, Korinka Ďuricová, Michal Pölhöš, Timur
Gatial

Športové spravodajstvo pripravil Mgr. Ľ.Dula
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Po  dlhých  horúcich  letných  dňoch  sa  k  slovu  hlási
jeseň.  Jeseň  patrí  medzi  najkrajšie  ročné  obdobia,
pretože každá jedna oblasť hýri farbami. Či už je  to
popadané lístie na zemi alebo lúka zasiata zelenou
trávou. Ukrýva v  sebe mnoho tajomstva, záhady
a  prináša  nám  dobrú  náladu.  Každú  jednu  cestičku
lemuje rad farebných stromov, z  ktorých pomaly
opadáva všetko lístie. Na stromoch zostanú len holé
konáriky, ktoré sa radujú zo svojej pestrofarebnej
periny. Do každej kôpky lístia neraz skáču deti alebo
sa v nej ukrýva mnoho živočíchov. V hustých lesoch
počuť už len štebot vtákov, ktoré sa vydávajú na dlhú
cestu do teplých krajín. Mnoho zvierat si hľadá úkryty
a obydlia  na  zimu,  či  už  sú  to veveričky, medvede,
srnky alebo diviaky. Niektoré si robia zásoby na tuhú
zimu zo zvyškov úrody, iné zas tukové zásoby. Vo
vzduchu  cítiť  svieži  vánok  vetra,  ktorý  nás  vždy
nabudí a poštípe nám líčka. Keď silno zafúka, všetky
šarkany sa rozlietajú po oblohe a počuť už len detský
smiech. Spoza oblakov niekedy vykukne aj zubaté
slniečko,  ktoré  nás  zahreje  svojimi  ostrými  lúčmi.
V potokoch a riekach žblnká studená voda, v ktorej sa
mihá  už  len  pár  rybích  chvostov.  Na  jeseň  stromy
obdarúvajú prírodu rôznymi plodmi, ako napríklad
orechmi,  gaštanmi  alebo  žaluďmi.  Z  gaštanov
a  žaluďov  si  ľudia  vyrábajú  všelijaké  postavičky
a  rôzne  ozdoby.  Na  stále  zelenej  tráve  už  nevidieť
žiadny  rozkvitnutý  kvietok,  ani  púčiky  nových
kvetov. Mnoho kríkov je však vyzdobených
červenými šípkami, z ktorých si varíme chutný čaj.
Počas  dlhých  jesenných  dní  ľudia  zberajú  poslednú
úrodu, oddychujú pri ohníku alebo sa chodia
prechádzať  po  tichučkých  uliciach  zahalených  do
mliečnej  hmly.  Keď  sa  už  maliarka  jeseň  dosýta
vyšantí a všetku zeleň okolo nás premaľuje, zostane
na zemi už len biela perina. Soňa Šarkὂzyová, 8.B

Jeseň

Október sa už dlhodobo traduje
ako mesiac úcty k  starším.
V  skoro každej rodine máme
starkého alebo starkú, ktorých si
musíme  vážiť. My, mladí  ľudia,
musíme  mať  na  pamäti,  že
mladosť  netrvá  naveky.  Úctu
k  starším preukazujeme slušným správaním
a  milým pozdravom. Prípadne nejakou pomocou
staršej  osobe.  Veď  skoro  každý  z  nás  má  babku
alebo  dedka,  pre  ktorých  sme  my  ich  vnúčatá
najdôležitejšími  bytosťami  na  svete.  Starému
človeku dobre padne naša pozornosť v tom smere,
že ich navštívime a  porozprávame sa s  nimi.
Spríjemníme  im  ich  chvíle,  ktoré  oni  často  trávia
sami.  Väčšinou  bez  väčšej  pozornosti  svojich
najbližších.  Vždy  by  sme  si mali  pripomenúť  ich
deň  narodenín  a  menín.  Pri  tejto  príležitosti  im
darujeme darček v podobe sladkej čokolády alebo
peknej kytice. Na záver chcem uviesť, že správať sa
slušne  k  starším  osobám,  pomáhať  im  v  rámci
našich možností, by sme mali my, mladí, po celý
rok. Viktória Králiková, 8. B

Úcta k starším

Dáška Synáková, 1.BMaroš Uderian, 1.B

Richard Hauf, 1.A Karin Brudňáková, 1.A

Kolektívna práca, 3.A,
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Báseň o jeseni
Dnes som stretla kamarátku,
pozvala ma na prechádzku.
Pofukuje chladný vetrík,
oblečiem si teplý svetrík.

Slnko čoraz menej hreje,
v prírode sa niečo deje.
Stromy menia letné šaty,
každý lístok majú zlatý.

Na konári veverička,
nesie orech do brlôžka,
veď už prišla jeseň chladná,
bojí sa, že bude hladná.

V.Králiková, 8.B

Náš kocúrik

Náš kocúrik z učebnice,
je vraj smutný prevelice.
Je to verný kamarát
povedačky nemá rád.

Líže iba mlieko z misky.
Vygumuje aj prepisky.
Krasopis a čistota,
to je jeho istota.

Dominika Ďuricová, 5.A

November

V novembri je každý rád,
že už na oknách vidno mráz.
Vonku počuť vetrík silný,
ktorý hlási príchod zimný.

Na strome je len pár lístkov,
spoza ktorých počuť vtáčí piskot.
V hustých lesoch srnky behajú,
na zimu si potravu hľadajú.

Čo že sa to vonku deje,
z oblohy sa voda leje.
November je mesiac daždivý,
preto musíme aj doktora navštíviť.

V detských tvárach úsmev svieti,
na oblohe posledný šarkan letí.
Do veľkej kopy listov skáču
a mamičky na nich prísny pohľad hádžu.
Soňa Šárkozyová, 8.B

Korinka Ďuricová, 2.B

Natálka Zemčíková, 1.ANelka Mináriková, 1.B Roman Farkaš, 1.A

Vivien  Litavszká,  Ema  Krnáčová,  Viktória  Fajčíková,
4.B: Bájka o kamarátstve
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Ja, Linda Cuperová som robila kvíz takto: Dakedy
mi  pomohol  ocko,  ale  väčšinou  ja.  S  jednou
otázkou mi pomohol kolega, čiže Jakub Bajo. Tri
otázky som si vyhľadala z internetu. Pre mňa to bol
aj poučný kvíz. A som veľmi rada, že som vyhrala
1. miesto.
A  ja, Jakub Bajo, som robil ten kvíz asi takto:
Takže pomohla mi aj mamka a urobil som väčšinu
sám.  Štyri  otázky mi  pomohol  počítač.  S  jednou
otázkou mi pomohla kamoška. Súhlasím s Lindou,
bol to poučný kvíz. S pozdravom Linda Cuperová
a Jakub Bajo, 4.A

Ako sme robili kvíz o stromoch

Sára Godová, 2.A Tamara Uhríbová, 2.A

Vanesa CHorvátová, 2,B Veronika Belová,2.B

Peter Pölhöš, 2.B

Zuzana Géciová, 4.A Žofia Rišová, 4.A

Jedného  dňa  sa  konali
preteky.  Zúčastnilo  sa  ich
veľa  zvierat.  Všetci  mali
dobrú náladu a všetko bolo

pripravené.  Zrazu  sa  niečo
ozvalo: “Prosím vás ustúpte,
ide ten hlavný. Ja to

vyhrám,  ”hovorí  jeleň.  “Ale  nehovor!  Odkedy  ty
vieš skákať?” Hovoria zvieratá. Niekto sa ale ozve:
“s dovolením...” Prišiel kamzík. Zamilujú sa doň ho
všetky  lane.  Jeleň  žiarli,  no  nezmení  to.  Iba  ak...
Začína sa súťaž, preteky, ktoré nebudú ťažké. Skok
do  diaľky.  Skočí  jeleň.  Tri  metre!  Kamzík!  Štyri
metre! Víťaz!  Jeleň  je urazený, no už  to nezmení.
Kamzík hovorí: “Nehovor hop, kým nepreskočíš.”
Laura Buúšová, Letícia Barcíková, 4.B

Boli  raz  traja  kamaráti  ťava,
surikata a škorpión, ktorí žili na
púšti, ale nemali vodu. Jedného
dňa  ťava  videla  vodu.  Síce  jej
nebolo  veľa,  len  pre  dvoch.
Chcela  sa  podeliť,  rozmýšľala
s  kým. Surikata bola jej dobrá
kamarátka, ale bála sa
škorpióna, že ju uštipne. Tak sa
podelila so škorpiónom.
Povedala surikate, že pre ňu nie

je  dosť  vody.  Surikata  smutne  odišla.  Blúdila  ďalej  po
púšti, ale už sama. Po dvoch dňoch našla vodu. Ale oveľa
viac ako ťava. Ťave a škorpiónovi voda dlho nevydržala,
pár krát sa napili a po vode nebolo ani stopy. Ťava začala
surikatu ľutovať. Ťava so škorpiónom sa ju vybrali hľadať.
O pár dní ju našli aj s množstvom vody. Cestou vysmädli
a  surikatu o  vodu poprosili. Surikata sa s  nimi podelila.
Zistili,  že  odpúšťať  sa  patrí. Sára Oláhová, Liana
Andoková, Lea Krapková, 4.B

Na púšti
Bájka

Porazený jeleň
Bájka
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Deň bez nákupov
Vedeli  ste,  že  existuje  aj  Medzinárodný  deň
nenakupovania? Pripomíname si ho od roku 1992.
Tento  deň  upozorňuje  na  negatívne  dopady
nakupovania na životné prostredie, naše zdravie a
samotný život. Pripadá na 28. november, kedy by sme
sa mali vzdať nákupov. Nakupovanie sa  totiž pomaly
stáva športom. Nakupujeme radi a zvyčajne kúpime aj
to, čo sme pôvodne nezamýšľali. Najlepšie sa nakupuje
(a utráca) vo veľkých obchodoch, kde si tovar môžeme
dobre obzrieť, ohmatať ho, privoňať mu. Určite viete,
ak  sa  takéto  megaobchody  nazývajú  spoločným
názvom.  Ak  si  hneď  nespomeniete,  po  vylúštení
osemsmerovky vám pomôžu zostávajúce písmenká.

Použité slová
Črevo, drozd, dub, fúrik, hodina, kmeň, kosť,
krk, kus, laň, meda námestie, okno, olej, rak,
sestra, tenis, tiaž, trať, úspech, zlosť.

Osemsmerovka

Darček pre deda Mráza

Knižné novinky

“A čo my dáme dedovi Mrázovi pod stromček?” spýtal sa trojročný syn
autorky knihy  Zuzany Svobodovej  (rod. Ričányovej). Z tejto otázky
vznikla kniha   o malom chlapčekovi,   ktorý hľadá pre deda Mráza  ten
najkrajší  darček  na  svete.  Knihu  krásne  dotvárajú  roztomilé  ilustrácie
debutujúcej  ilustrátorky  Sylvie  Chladnej.  Súčasťou  knihy  je  aj  CD  s
celým príbehom v podaní Dana Dangla. http://www.martinus.sk/

Vianočný Recept: Linecké osie hniezda

SUROVINY:
400 g hladkej múky
100 g práškového cukru
1 ks vajce
250 g Hera
trochu kakaového prášku
trochu lentiliek na ozdobenie

POSTUP
1.V miske zmiešame múku, vajce, cukor a zmäknutú
Heru.  Rozdelíme  na  dve  rovnaké  časti.  Do  jednej
premiešame kakaový prášok a druhá zostane biela.

2.Vyvaľkáme  na  približne  rovnaké  časti.  Najskôr
rozvaľkáme  biele  cesto,  troška  ho  potreme  vodou  a
položíme naň rozvaľkané tmavé cesto a zrolujeme ako

 roládu.

3.Zabalime do potravinovej fólie a vložíme na 30
minút do mrazničky. Následne vyberieme, odstránime
fóliu a nakrájame na tenké kolieska, ktoré poukladáme
na  plech  vystlaný  papierom  na  pečenie,  môžeme
ozdobiť lentilkami a pečieme pri teplote 180 ˚C.
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