


Zima  koneène  odi�la!  Bola  krutá!  �e  ani  poriadne
nenapadol  sneh  a  ¾adu  bolo  tie� málo?  To  je  pravda.
Krutá  nebola  preto,  �eby  nás  z  nej  oziabalo.  Skôr
naopak,  bolo  nám  horúco.  Tí,  èo  le�ali  doma  v
horúèkach  by  o  tom  vedeli  ve¾a  rozpráva�.  Zimu  by
sme v na�ich  konèinách hádam mohli  premenova� na
chrípkovica alebo nejako podobne. Èo s òou, namiesto
snehuliakov  vyrába  pacientov...  Nevedno,  èi  za  to
mô�e  Morena,  no  predsa  sme  sa  jej  pod¾a  tradície
zbavili.  Z  istých  príèin  sme  ju  neodprevadili  do

krtí�skeho  potoka,  ako  po
minulé roky. S jej vládou sme
sa  vysporiadali  u�  u  nás  v
�kole.  Jar  je  teda  tu.  Te�íme
sa!  Jej  prvým  darèekom  boli
ve¾konoèné prázdniny :)

Jar je obdobím nového �ivota v rastlinnej aj
v  �ivoèí�nej  rí�i.  S  jarnými  sviatkami  sú
spojené  symboly  ute�ených  zvieracích
rodiniek.  Ktovie,  èi  je  to  zámer  alebo
náhoda,  no  i  ¾udská  rodina  má  v  tomto
období  svoje  sviatky.    V  máji  je  to  deò
matiek a v júni Deò detí a Deò otcov. Viac
ako  sviatky  nás  v�ak  te�í  rozkvitnutá
príroda.  Kto  by  jar  nemal  rád?!  S  ú�asom
ju  pozorujú  nielen  fotografi,  ktorí  si  tú
krásu  zachytia  a  ulo�ia  do  svojho  archívu.
V zime mô�u otvori� ako konzervu a pote�i�

sa  farbami,  ktoré  na  fotkách  nezvädnú.
Netrpezlivo  èakajú,  kedy  niekto  vymyslí
fotoaparáty,  ktoré  verne  zachytia  nielen
farby  ale  aj  vône  a  to  u�  potom  bude  to
pravé orechové. Pestré  je aj  jarné vydanie
Amoska.  Extra  tridsa�stranová  porcia  je
poslednou v tomto �kolskom roku. Veríme,
�e  si  radi  zaspomínate,  èo  v�etko  sme  od
januára v �kole �ukuchtili�.



Pri  príle�itosti  Dòa  uèite¾ov  sa  v  sieni
Mestského  úradu  vo  Ve¾kom  Krtí�i  konalo
slávnostne ude¾ovanie ocenenia Plaketa  J.A.
Komenského.    Z  na�ej  �koly  boli  za
dlhoroènú  prácu  a  výsledky  dosiahnuté  vo
výchovnovzdelávacom  procese  ocenené
pani  uèite¾ky

By�  uèite¾om  je  nádherné,  ale  i  �a�ké,
preto�e  je  to  práca  s  èlovekom,  s  de�mi.  J.
A.  Komenský  zdôraznil,  �e  uèite¾stvo  je
poslanie a �e ka�dý sa nehodí na túto prácu.
Pedagogické povolanie by sme  mohli zhrnú�

do  troch  po�iadaviek:  láska  k  de�om,
nad�enie  a  zmysel  pre  hodnoty  a  vedomie
svojho poslania. Práca pedagóga v základnej
�kole je nároèná aj preto, lebo jej plody sa v
plnej  miere  prejavia  a�  o  nieko¾ko  rokov  
keï    die�a  dospeje  a  má  mo�nos�  svoje
vedomosti uplatni� v praxi.
V�etkým  oceneným  uèite¾om  srdeène
blaho�eláme,  ïakujeme  za  obetavú  prácu,
ktorou  prispievajú  k  zlep�ovaniu  úrovne
výchovy  a  vzdelávania.  Do  ich  ïal�ej
pedagogickej  èinnosti  im  �eláme  ve¾a
entuziazmu,  tvorivých  my�lienok  a  vní
mavých �iakov.

Práca  uèite¾a  nie  je  len  priama  práca  s
de�mi,  ale  tie�  domáca  príprava  na
vyuèovanie, spracovanie a vyhodnocovanie
vyuèovacích  výsledkov,  príprava  výuè
bových  materiálov,  úprava  triedy,
násteniek  a  mnoho  ïal�ích  èinností.  V
piatok  18.  4.  2015  si  na�i  pedagógovia  a
ïal�í  zamestnanci  �koly  na�li  èas  na
príjemné  mimopracovné  posedenie  a
rozhovory  aj  na  mimopracovné  témy.  V
príhovore  riadite¾  �koly Mgr. Du�an Gálik
poïakoval zamestnancom za ich podiel na
výchovno    vzdelávacej  èinnosti  a  poprial
im ve¾a síl do ïal�ej práce.
Posedenie  zamestnancov
sa  koná  ka�dý  rok  a  je
príle�itos�ou  pre  upev
òovanie  kolektívu,  výme
nu  názorov  a  odovzdá
vanie  osobných  skúse
ností.



V dòoch 12.14. januára 2015 nav�tívili na�u
�kolu  deti  z  krtí�skych  pred�kolských
zariadení.  V  sprievode  svojich  paní
vychovávateliek  vstúpili  do  poèítaèových
uèební,  kde    ich  u�  oèakávali  na�e  pani
uèite¾ky so �iakmi �tvrtého roèníka. �kôlkári
zaujali  miesto  pri  poèítaèoch  a  pod¾a  toho,
ako  sa  im  darilo,  mô�eme  tvrdi�,  �e  si  s
modernou technikou dobre rozumejú. Zvládli
hry zamerané na prácu s poèítaèovou my�ou
a  klávesnicou.  Problémy  im  nerobil  ani
výukový  softvér  zameraný  na  jednoduché
matematické  úkony.  Naopak,  práca  s
poèítaèom bola pre nich zábavou. �iaci, ktorí
na  na�u  �kolu  budú    chodi�,  urèite  vyu�ijú
zruènos�,  ktorú  preukázali.  Od  prvého

roèníka  sa  u  nás  vyuèuje  informatika  a  deti  sa  tak  pripravujú  na  pokroèilú  prácu  s
poèítaèom  v  ïal�ích  roèníkoch.  Náv�teva  �kôlkárov  pote�ila  nás  aj  ich.  Navy�e  si  od
pani uèiteliek odniesli svoj prvý certifikát poèítaèovej zruènosti.



V dòoch 26.,27., a 28.    januára 2015
nav�tívili  �KD  pred�koláci  z  M�.
Vychovávate¾ky �KD pripravili pre deti
z  M�  zaujímavé  aktivity.  Deti
vyskú�ali  svoju obratnos�, �ikovnos� a
fantáziu.  Malí  náv�tevníci  pre�li
viacerými  úlohami.  Tvorili,  sú�a�ili  a
zahrali sa na kuchárov.
Detièky a pani uèite¾ky  z  jednotlivých
M� odchádzali spokojné a te�ia sa  na
ïal�ie spoloèné stretnutie.
Vychovávate¾ka:



Obdobie  karnevalov  sa  zaèalo  a  deti  z
na�ej  �koly opä�  za�ívali    chvíle  tvorivých
nápadov a zábavy. �iaci prvého stupòa si
u�ívali  karnevalové  �antenie  u�  koncom
januára...  a  opä�  pri�iel  aj  kúzelník.
Ozajstný  kúzelník,  s  naozajstnou
kúzelníckou  palièkou,  kúzelník  Wolf.
De�om  z  na�ej  �koly  je  u�  dobre  známy
z  minulých  rokov.  Tentoraz  si  so  sebou
priniesol  nového  kamaráta,  vlastne
kamarátku  tulenicu Zairu. Zatia¾ sa nám
nepodarilo  odhali�,  ako  kúzelník  doká�e
rozpráva� za svojich ply�ových spoloèníkov
a pritom  ich vies�  svojimi pohybmi,  tak�e

sa zdá akoby boli �iví. �ikovnos� kúzelníka
Wolfa  nás  v�dy  oèarí.  Predviedol  nieko¾ko
svojich  vydarených  kúskov,  napríklad
zväè�ovanie a zmen�ovanie hlavy, stre¾bu
z  dymového  dela,  sedenie  na  vzduchu,
výrobu  zvieratiek  z  balónikov  a  mnoho
ïal�ích.  Deti  obèas  zborovo  zvolali:
�Waaaaaav!�  Alebo  sa  nahlas  smiali
podareným  trikom.  Práca  kúzelníka Wolfa
s  detským  obecenstvom  je  perfektná.
Vidie�, �e rovnako ako kúzlam, rozumie aj
de�om.  Po  skonèení  svojej  show  odlo�il
èarovnú palièku a na palubovke telocviène
roztancoval v�etky deti.



Po vydarenom kúzelníckom karnevale,  ktorí  si  u�ili  �iaci
na 1. stupni, sa v zaujímavých maskách predstavili star�í
�iaci. Po úvodnej promenáde kreativity �iakov nasledovali
zábavnosú�a�né úlohy. Prvou disciplínou bol tanec dvojíc
s  balónom.  Aj  druhá  disciplína  súvisela  s  tancom.  Táto
sú�a�  je  známa  ako  "stolièkový  tanec",  no  my  sme
namiesto  stolièiek  pou�ili  polystyrénové  bloky.    Tretia
disciplína  bola  ve¾mi  originálna.  Sú�a�ná  dvojica  dostala
liter mlieka a jej úlohou bolo vypi� tento zdravý nápoj v
èo najkrat�om èase. Vyhrala najrýchlej�ia dvojica. De�om
mlieko  chutilo  a  nielen  im.  Do  sú�a�e  sa  zapojili  aj
niektorí pedagógovia. Odmenu a ocenenie získali ví�azi v
jednotlivých disciplínach, ale tie� najkreatívnej�ie masky.
V  kategóriách  vtipná  maska,  originálna  maska  a
stra�idelná  maska  dostali  najúspe�nej�í  �iaci  diplomy.
Svoju tvorivos� prejavili i v tomto roku tie� pedagógovia.
V  kostýmoch  lienok  zatancovali  moderný  tanec,  èím
prekvapili a pote�ili celú karnevalovú spoloènos�.



Besedy so spisovate¾mi, ktoré organizuje Hontianskonovohradská kni�nica vo Ve¾kom
Krtí�i sú pre �iakov v�dy zaujímavé a pouèné. Beseda, ktorej sa zúèastnili na�i �tvrtáci,

v�ak  nebola  len  besedou  "o"  spisovate¾ovi  Kálmánovi
Mikszáthovi,  ale  tie�  besedou  "so"  spisovate¾kou  pani
Mgr.Evou �oó�ovou. Minimálne v okrese Ve¾ký Krtí�  je
táto milá múdra dáma známa ako autorka dramatizácií
rozprávok,  povestí,  historických  udalostí,  scénok  pre
deti,  poézie,  prózy  a  novinárskych  èlánkov.  Kto  ju
pozná osobne vie, �e  jej nenápadná postava je sídlom
ve¾kého  génia  slova  a  umu  pre�itých  rokov  hrajúceho
na harfe z najjemnej�ích strún. Predná�ka o Kálmánovi
Mikszáthovi,  jej  ob¾úbenom  autorovi,  nebola  v
skutoènosti  predná�kou,  ale  pútavo  prerozprávaným
príbehom o literátovi, ktorý pochádzal z ná�ho okresu.
Príbehom  plných  krásnych,  fantastických,  smutných  i
úsmevných  prvkov,  tak  ako  ho  vie  poda�  hádam  len
pani  �oó�ová.  Som  nesmierne  rád,  �e  som  mal
mo�nos� zúèastni� sa stretnutia s òou. Ïakujeme, pani
�óo�ová.  Prajeme  Vám  ve¾a  tvorivých  síl  do  ïal�ích
stretnutí s de�mi a do ïal�ej Va�ej tvorby.

Na�a  trieda  4.B  dòa  30.  marca  nav�tívila
Hontianskonovohradskú kni�nicu vo Ve¾kom
Krtí�i.  Pri�li  sme  si  po�ièa�  nové  kni�ky,  ale
nie  len kvôli  tomu. Stretli  sme  sa  tu  s  pani
�oó�ovou,  ktorá  nám  porozprávala  o
spisovate¾ovi  Kalmánovi  Mikszákovi.  Jeho
mama  sa  od  ve�tice  dozvedela,  �e  bude
slávny,  no  nevedela  v  èom,  preto  ho  dala
�tudova�  na  viac  vysokých  �kôl.  Spisovate¾
�il  so  svojou  �enou  Ilonkou,  no musel  sa  s
òou rozís� a neskôr si ju opä� vzal za �enu. V
detstve  mal  ve¾mi  rád  svoju  starú  mamu,
ktorá  mu  rozprávala  zvlá�tne  rozprávky.
Napríklad  o  vojakovi,  ktorý  mal  len  jednu
ruku.  Pani  �oó�ová  rozprávala  nádherne,
a  preto  sme  si  z  kni�nice,  okrem  nových
vedomostí, odniesli aj ve¾mi pekný zá�itok.



Tak ako po minulé roky, aj v  tomto èakala
valentínska  schránka,  pripravená  vo
vestibule,  na  valentínske  pozdravy.
Odosielatelia  mali  mo�nos�  vlo�i�  do  nej
svoj srdieèkový  pozdrav  pre tých, ktorým

chceli  vyjadri�  náklonnos�  alebo  vïaku.
Valentínski  po�tári  odniesli  pozdravy
adresátom a urobili  rados� mnohým de�om
aj dospelým z na�ej �koly.

V mesiaci  február  si  pripomíname  dôle�ité
hodnoty:  lásku,  man�elstvo  a  priate¾stvo.
V�dy  druhú  nede¾u  v  mesiaci  február
oslavujeme  Svetový  deò  man�elstva,  14.
februára slávime sviatok svätého Valentína
�  deò  za¾úbených  a  posledný  februárový
tý�deò  je  vyhlásený  za  Medzinárodný
tý�deò priate¾stva.
Zatia¾  èo  man�elstvo  je  pre  na�ich  �iakov
zále�itos�ou  budúcnosti,  Deò  sv.  Valentína
si v na�ej �kole pripomíname u� teraz.  Nie
je  to  deò  iba  pre  zamilovaných,  ktorí  si
Valentínkami  vyznávajú  lásku.  Pekným
pozdravom  alebo  malým  darèekom  treba
pote�i�  v�etkých,  ktorých  máme  radi
a  pripomenú�  im,  akí  sú  pre  nás  vzácni.
Milé  slová  plné  lásky,  obdivu,  priate¾stva
i  vïaky  naplnili  príjemným  hrejivým
pocitom  ��astia  aj  ka�dého  na  na�ej  �kole
vïaka valentínskej po�te.
Medzinárodný  tý�deò  priate¾stva  nám
pripomína,  aké  vzácne  je  ma�  priate¾a  �
osobu blízku na�ej du�i i srdcu, s ktorým sa
delíme  o  ná�  úspech  i  neúspech,  rados�
i  �ia¾.  Akým èlovekom  je  skutoèný priate¾?
Priate¾  v�dy  stojí  pri  mne,  má  ma  rád

takého,  aký  som,  mô�em  sa  na  neho
spo¾ahnú�.  Mô�em  pred  ním  vyslovi�  èo
cítim.  Priate¾  nevyzradí  moje  tajomstvá,
nezosmie�ni  ma  pred  ostatnými,  mô�em
mu  dôverova�.  Priate¾  ne�iarli  na  moje
úspechy,  podporuje  ma  a  raduje  sa  so
mnou.  Priate¾  neh¾adá  moje  chyby,
zdôrazòuje moje dobré vlastnosti a kvality.
Máme  ve¾a  známych,  nieko¾ko  kamarátov,
ale len dvoch èi troch skutoèných priate¾ov.



Na  úvod  zarecitovali  �iaèky  4.  roèníka
báseò  o  vode.  Po  poetických  slovách
riadite¾  �koly   privítal
úèastníkov.  Konferencie  sa  zúèastnili
projektoví  mana�éri  z

  Hos�om
konferencie bola
za  �kolský  úrad  MsÚ  Ve¾ký  Krtí�  a

,  odborná  referentka
Odboru  starostlivosti  o  �ivotné  prostredie
Okresného úradu vo Ve¾kom Krtí�i. Pozvaní
boli aj koordinátorka projektu

a   z  Úradu
vlády,  ktorí  sa  v�ak  kvôli  pracovnému
zaneprázdneniu  ospravedlnili.  Za  na�u
�koly  sa  konferencie  zúèastnila  tie�

 zástupkyòa riadite¾a. Na
základe  indikátora  publicity  z  projektov
zmluvy  medzi  ÚV  SR  a  na�ou  �kolou  boli
pozvaní  zástupcovia  základných  a
stredných  �kôl mesta Ve¾ký Krtí�  a ïal�ích
in�titúcii.  Stretnutia  sa  zúèastnilo  35
vybraných �iakov na�ej �koly.
V úvodnej prezentácii pán riadite¾ poukázal
na  význam  vody  v  �ivote  èloveka  a
spoloènosti.  Uviedol,  �e  Slovensko  je
druhou  krajinou  na  svete  s  najbohat�ou
zásobou  podzemnej  vody.  S  ïal�ou
prezentáciou vystúpil Ing. Ladislav Hudák z
Nadácie  Blue  Alternative,  ktorá  je  v  rámci
projektu  na�im  partnerom.  Oboznámil
prítomných  s  podrobnej�ími  informáciami
oh¾adom vzniku projektu, jeho plánovanom
priebehu  a  cie¾och.  Informoval  tie�  o
charaktere  Programu  prispôsobenie  sa
zmene klímy   prevencia povodní a sucha.
Hovoril o globálnych a  lokálnych príèinách,
ktoré  vplývajú  na  zmeny  klímy.  Objasnil
fungovanie  finanèného  mechanizmu
financovania  projektov.  Jedným  z  cie¾ov
projektu je zvý�enie povedomia a vzdelania
v  oblasti  prispôsobenia  sa  zmene  klímy.



Cie¾ovou  skupinou  sú  teda  aj  na�i  �iaci.
Zástupkyòa  riadite¾a  �koly  RNDr.  Mária
Murárová  vo  svojej  prezentácii
informovala  ako  budú  témy  projektu
zakomponované  do  uèebných  osnov
jednotlivých  roèníkov.  Na  prvom  stupni
budú  témy  zamerané  na  mana�ment
da�ïových  vôd  a  zmeny  klímy  zaradené
preva�ne  do  výuèby  prírodovedy.  Vo
vy��ích  roèníkoch  bude  roz�írená
environmentálna  výchova  zaradená  do
predmetov  biológia,  geografia,  svet
práce, chémia, fyzika.
Zaujímavým  vstupom  bola  prezentácia
Ing.  L.  Hudáka,  v  ktorej  hovoril  o
opatreniach  na  zmiernenie  negatívneho
dopadu zmeny klímy, akým je  napríklad
efektívna vodná nádr� GRAF.
Prítomní  získali  mnoho  nových  pouèných
informácií.  Riadite¾  �koly  poïakoval
predná�ajúcim  a  otvoril  diskusiu.  Do
diskusie  prispeli  �iaci  rôznymi  otázkami.
Zaujímalo  ich  napríklad:    Aké  konkrétne
opatrenia  sa  zrealizujú  v  rámci  projektu
v areáli  �koly,  kedy budú  tieto opatrenia
zrealizované,  na  èo  sa  bude  vyu�íva�
voda  zachytená  v  zásobníkoch,  aké  sú
náklady spojené so zriadením podzemnej
vodnej  nádr�e,  odkedy  budú  zaradené
projektové témy do uèebných osnov,... V
diskusii  vystúpila  aj  Mgr.  ¼udmila
Korbe¾ová,  ktorá  vyjadrila  poïakovanie
vedeniu  �koly  a  projektovým  partnerom
za  prípravu  a  koordináciu  projektu.
Ocenila ich spoloèné úsilie s cie¾om zlep�i�
�ivotné  prostredie  �koly.  Prihovorila  sa
tie�  �iakom  a  apelovala  na  ich  pozitívny
vz�ah  k  prírode  a  environmentálne
správanie. Na záver riadite¾ �koly Mgr. D.
Gálik  poïakoval  predná�ajúcim  za
informácie  a  pozval  v�etkých  na  malé
obèerstvenie.
O  ohni  sa  hovorí,  �e  je  dobrý  sluha,  ale
zlý  pán.  O  vode  to  platí  urèite  tie�.
Konferencia  ukázala,  �e  je  v  silách
èloveka,  aby  s  vodou  zaobchádzal  tak,
aby  mu  dobre  slú�ila.  �iaci  sa  �ivo
zapájali  do  diskusie,  ich  úèas�  bola
skutoène  aktívna,  èo  dokazuje,  �e  im na
�ivotnom prostredí  zále�í  a  cenu  vody  si
uvedomujú.

Text a foto:



�peciálna  základná  �kola  vo  Ve¾kom  Krtí�i
otvorila  dòa  22.  apríla  svoje  dvere  a  pozvala
náv�tevníkov  na  prehliadku  priestorov  �koly.
Na�i �iaci 4. B s triednou uèite¾kou PaedDr. B.
Rusnákovou  pozvanie  radi  prijali.  Vidie�  na
vlastné oèi, ako  to v  �peciálnej  �kole  funguje,
sa im nenaskytne ka�dý deò. Tých �pecifických
rozdielov  oproti  be�nej  základnej  �kole,  ktorú
dobre  poznajú,  je  viac.  Triedy  sú  men�ie,
prispôsobené  na  men�í  poèet  �iakov.
Pedagógovia  tu  musia  ku  ka�dému  �iakovi
pristupova� osobne a osobitne. V tomto zmysle
malo  bývalé  oznaèenie  takéhoto  typu  �koly  
"osobitná  �kola"  svoje  opodstatnenie.  Bez
pomocnej ruky pedagóga sa �iaci nezaobídu. V
niektorých  prípadoch  to  platí  doslova,  keï�e
�peciálnu  �kolu  nav�tevujú  aj  �iaci  s
pohybovými  �a�kos�ami.  Nároènos�  výchovno
vzdelávacieho  procesu  je  teda  kompenzovaná
ni��ím  poètom  �iakov  v  triedach.  U�itoènou
pomocou  je  aj  výpoètová  technika  a
interaktívne  tabule.  Robia  vyuèovanie
zaujímavej�ím a pre �iakov viac prínosným ako
klasické uèebnice. Na�im de�om sa ve¾mi páèila
relaxaèná  miestnos�  vybavená  vodnou
pohovkou,  hojdacou  sie�ou,  esteticky  ve¾mi
útulne  upravená  a  osvetlená.  Podobný  "kútik
oddychu"  by  prijali  aj  na  svojej  �kole.  �iaci
postrehli,  �e  dôle�itú  úlohu  vo  výuèbe  detí
�peciálnej  �koly  tvorí  rozvíjanie  manuálnej
zruènosti.  V  drevospracujúcej  dielni  boli
vystavené  výrobky  z  dreva,  ktoré  pri  svojej
tvorbe vy�adovali ve¾a trpezlivosti a �ikovnosti.
Dievèatá  sa  zas  lep�ie  cítia  v  �kolskej
kuchynke.  Pri  na�ej  náv�teve  boli  na  stoloch
pripravené  plechy,  tak�e  sa  dalo  tu�i�,  �e  sa
bude  nieèo  dobré  piec�.  Nad  zruènos�ou  a
estetickým cítením detí zo �peciálnej �koly sme
�asli  aj  pri  prezeraní  výstavky  ich  prác  v
presklenej spojovacej chodbe.
Na�i  �tvrtáci  sa  v  jednej  z  tried  stretli  so
svojim  bývalým  spolu�iakom,  ktorý  s  nimi
chodil  do  1.  roèníka.  Zarecitoval  im  peknú
básnièku a povedal, �e sa v súèasnej �kole cíti

ve¾mi  dobre.  Te�ili  sme  sa  s  nim.  Uèivo  je
prispôsobené  jeho  schopnostiam,  pani
uèite¾ka  mu  v�dy  v�etko  trpezlivo  vysvetlí,
tak�e hoci po men�ích krôèikoch, ale predsa
mô�e napredova� a za�íva� pocit úspechu.
Teda  takto  to  v  �peciálnej  �kole  funguje.
�peciálne  triedy,  �peciálni  pedagógovia,
�peciálne pomôcky a �peciálne metódy. No v
koneènom  dôsledku  je  cie¾  vzdelávania
rovnaký ako v be�nej základnej �kole  �iak,
ktorý sa te�í zo svojich výsledkov a bude ich
vedie� v budúcnosti uplatni�.



Ly�iarsky
výcvik sa konal
15. a� 20.
februára v línii
Kokava nad
Rimavicou.
Poèasie nám zo
zaèiatku  ne

prialo,  ale  potom  u�  zaèala  by�  poriadna
zima a mali sme aj dni, keï sa na�ahovalo
slnko  bez  jediného  obláèika.  Mali  sme  3
výcvikové  skupiny.  V  trojke  boli  tí
najslab�í, ktorí v  jednom kuse padali. Ale
aj v dvojke sa niektorí vá¾ali po zemi ako
tulene.  Ka�dý  deò  robila  jedna  skupina
program a ka�dý deò uèitelia vybrali novú
slu�bu  na  odkladanie  riadu  z  jedálne
a ranné budenie. V utorok bol usporiadaný
turnaj  v  pingpongu.  U�  v  piatok  �
posledný  deò  �  bolo  vyhodnotenie  ná�ho
úspechu.  V�etci  sme  sa  nieèo  nové
nauèili...

Èítanie  príbehov  je  neoddelite¾nou
súèas�ou  uèenia  sa  angliètiny.  �iaci
4.A triedy sa v�ak rozhodli jeden taký
príbeh  nielen  preèíta�,  ale  aj
sfilmova�.  S  ve¾kou  chu�ou  sa  pustili
do  uèenia  scenára,  prípravy  scény,
kostýmov  a  rekvizít.  Do  prípravy  sa
zapojili  úplne  v�etci.  Herci  poctivo
�drilovali�  výslovnos�,  intonáciu,
hlasitos�  prejavu,  rekvizitári  ochotne
pripravovali  scénu,  teda  vlastne
triedu, v ktorej sa natáèalo. Za svoju
prácu si v�etci �iaci zaslú�ia obrovskú
pochvalu.  V�etko  vynalo�ené  úsilie  si
mô�ete pozrie� v nasledujúcom videu.
Mo�no  z  nich  raz  vyrastú
hollywoodské hviezdy...

V  na�ej  �kole  v  4.  A  sa  niektorí  �iaci
zúèastnili  prípravy  filmu  z  angliètiny.  Bol
natoèený  na  základe  komixu  z  anglickej
uèebnice Family Friends 2,  téma Let´s buy
presents! Po slovensky to znamená: Poïme
kúpi�  darèeky!  Najskôr  sme  si  rozdelili
úlohy. Ka�dý mal  èo  robi�, preto�e  tí, ktorí
nedostali �iadnu rolu, kreslili rôzne plagáty,
obrázky a titulky. Samozrejme, nezvládli by
sme  to  bez  na�ej  pani  uèite¾ky  anglického

jazyka  Mgr.  Lenky  Kázmerovej,  ktorá  bola
zároveò  re�isérkou  a  kameramankou.  Keï
u�  boli  základné  veci  pripravené,  museli
sme si donies� a pripravi� rekvizity. Natáèali
a  pripravili  sme  sa  takmer  celý  tý�deò.
Texty  sme  museli  vedie�  naspamä�.  �iaci
mali  nasledovné  úlohy:  Mam:

 Rosy: , Tim:
,  dad:   Billy:

.

na hodine angliètiny



V �kole sme mali
tý�deò boja proti

rasizmu. Ka�dý deò
sme si mali obliec�
obleèenie v inej

farbe. V pondelok
bola modrá farba,

preto�e v sobotu bol
deò vody. Ka�dý bol
obleèený v modrom
obleèení. I�li sme sa

foti� na chodbu.
V utorok to bolo,
ako na pohrebe.
Boli sme obleèení

v èiernom obleèení.
Streda, to bol

èervený deò. Ako
obvykle sme boli
v�etci v rovnakom
a i�li sme sa zase
foti� na chodbu.
Bolo to fajn. Vo

�tvrtok sme si mali
obliec� �lté

obleèenie. V�etko
bolo tak ako

predchádzajúce dni,
ale sme sa i�li foti�
pred �kolu. Bolo to
super. Piatok bol

trávový deò, tak�e
boli v�etci v zelenej
farbe. Opä� sme sa
fotili vonku. Bolo to
celkom dobré, len
slnko nám svietilo

do oèí. Robili sme to
preto, aby sme si
pripomenuli, �e

ka�dý èlovek je iný,
ka�dý má inú farbu
pleti, oèí, vlasov...

proti



Zaèneme  teda  reprezentáciou  �koly.  V  akom
uèebnom predmete si sú�a�ila?

Chémia,  matematika,  slovenský  jazyk    tvoje
vedomosti  sú  naozaj  v�estranné.  Má�  nejaký
�peciálny  návod,  ako  sa  pripravi�  na  sú�a�
alebo  na  vyuèovanie?  Vieme  o  tebe,  �e  si
jednotkárka.

Èo teda robieva� vo svojom vo¾nom èase?

Teda aj  v umení  si  v�estranná. Predpokladám,
�e    v  ZU�  trávi�  ve¾a  èasu.  Zostáva  ti  e�te
nejaký aj na "vydýchnutie"?

Z  toho,  èo  som  sa  zatia¾  o  tebe  dozvedel,  si
netrúfam  odhadnú�,  ktorej  z  oblastí,  kde  sa
anga�uje�, dá� prednos�, èo chce� ïalej �tudova�...

V �kole si známa ako tiché a skromné dievèa.
Prezradí� nám o svojej povahe viac?

Na�a  �ofka  je  teda  zaujímavé  dievèa.
Gratulujeme jej k prijatiu na umeleckú �kolu a
za  redakciu  Amoska  jej  ïakujeme  za  pekné
výtvarné a literárne príspevky. Veríme, �e sa s
jej tvorbou stretneme aj v iných slovenských èi
zahranièných médiách.

Pripravil:

Blí�i sa koniec �kolského roka a s ním èas, kedy sa budeme  lúèi� s
na�imi deviatakmi. Je medzi nimi nieko¾ko takých, ktorí okrem toho,
�e  obohatili  seba  o  vedomosti,  robia  �kole  dobré  meno  a
reprezentujú  ju  v  rôznych  oblastiach.  Jednou  z  nich  je

,  �iaèka  9.B  triedy.  Viac  nám  o  sebe  prezradila  v
rozhovore.

V  júni  na  konci  �kolského  roku  opustia  Z�
deviataci.  Tento  rok  konèí  na  na�ej  �kole  64
�iakov  deviateho  roèníka.  Pre  ïal�ie  �túdium  sa
rozhodovali  u�  ove¾a  skôr. Na  výber mali mnoho
S� s rozliènými odbormi. Bolo si  len treba vybra�
pod¾a záujmu, ale aj predpokladov pre �túdium a,
samozrejme, pod¾a �túdijných výsledkov. V centre
záujmu  boli  bilingválne  gymnáziá  zamerané
väè�inou  na  anglický  jazyk
/Suèany,  Banská  �tiavnica,  �ahy/  a  klasické
gymnáziá  /Ve¾ký Krtí�,  Banská Bystrica,  Zvolen/.
Tancu  a  animovanej  tvorbe  sa  budú  venova�

dvaja �iaci. Medzi vybranými odbormi je aj odbor
masér.  Ïalej  je  to  OA,  HA,  stavite¾stvo,  grafik
digitálnych  médií,  mechanik  poèítaèových  sietí,
zdravotníctvo,  biotechnológia  a  farmakológia,
lesníctvo  a  aj  odbory  so  �portovou  prípravou.
Niektorí u� teraz vedia, �e �remeslo má zlaté dno�
a  rozhodli  sa  pre  odbory  ako  èa�ník,  kuchár,
kaderník, autoopravár, mäsiar.
�ia¾,  niektorí  �iaci  prípravu  na  prijímacie  skú�ky
podcenili a preto za�ili aj prvé sklamanie v podobe
neprijatia na vysnívanú �kolu.
V�etkým  budúcim  stredo�kolákom  �eláme  ve¾a
úspechov v ïal�om �túdiu.



Dòa 31. marca 2015 sa u�    tretí  rok zi�li
�iaci  roèníkov  1.    4.,  aby  dokázali  sebe
a  ostatným  ako  poznajú  Dob�inského
rozprávky.  Na  strednej  chodbe  boli  na
oknách, na stenách nadpisy deviatich jeho
rozprávok  a  pri  ka�dom  nadpise  jedna
pani  uèite¾ka.  Na  daný  signál  sa  zaèalo
pátranie,  èo  do  ktorej  rozprávky  patrí.
Deti  sa  museli  dobre  obraca�,  lebo  i�lo
o rýchlos� a samozrejme aj o správnos�.
Kto mal lístok s odpoveïami úplný, utekal
do  uèebne  kde  naòho  èakala  pani
zástupkyòa,  skontrolovala  správnos�
odpovedí  a  mohol  si  vybra�  peknú
odmenu.  Prví  dvanásti  knihu  a  �tyridsiati
inú  zaujímavú  odmenu.  Ostatní  �iaci
dostali  diplom  za  úèas�.  Peniaze  na
odmeny  poskytlo  ZRP�  a  vedenie  na�ej
�koly, za èo im  ïakujeme.

Posledné  dva  marcové  tý�dne  prebehla
literárna  sú�a�  Kni�ní  pátraèi.  Nadviazali
sme  na  vlaòaj�í  prvý  roèník  tejto
zaujímavej sú�a�e. V troch kolách opä� deti
pátrali  po  správnych  odpovediach  na  dané
otázky a vhadzovali lístky s odpoveïami do
�katule na spodnej chodbe pod nástenkou,

na ktorej boli in�trukcie k sú�a�i. Do sú�a�e
sa  zapojilo  117  �iakov  a  v�etkými  tromi
kolami  pre�lo  43  pátraèov.  Peniaze  na
kni�né  odmeny  do  sú�a�e  poskytlo  ZRP�
a vedenie na�ej �koly. Sú�a� zorganizovala
�kolská kni�nica pod vedením jej vedúcej.

1. L. Krapková   4. B
2. L. Èerný        3. A
3. F. Lavièka      3. A
4. A. Gerbáè      3. A
5. S. Vlkolenský 3. A

6.  T. Lavièková  4. B
7.  L. Dobríková  4. B
8.  A. Balá�        3. A
9.  V. Toth          4. B
10. L. Cuperová  4. A

1. roèník   M. Andok   1. B
2. roèník   V. Chorvátová 2. B
3. roèník   A. Gerbáè   3. A
4. roèník   L. Andoková  4. B



Táto kniha ma zaujala svojim
dobrodru�ným  príbehom,
tajomstvami  ukrytými  v  tejto
malej,  nevinnej  knihe.  Kniha
má  ve¾mi  zaujímavý  príbeh,
ktorý oèarí ka�dého èitate¾a.
Kendra  a  jej  brat  Seth
netu�ia,  �e  na  výlete
u  starkého  a  starkej  za�ijú

také  dobrodru�stvo.  V  lesoch  ukrytých  za
plotom  ich  domu  udr�iavajú  v  záhonoch

ukrytých za vstupnou bránou tejto rezervácie
sa  ukrývajú  chamtiví  troli,  nezbední  satyri,
zlomyse¾né  bosorky,  skazení  �kriatkovia
a  závistlivé  víly.  Keï  v�ak  súrodenci  poru�ia
pravidlá,  oslobodia  sa  mocné  sily  zla
a  súrodenci  musia  èeli�  najväè�ej  výzve
svojho �ivota.
Myslím si, �e autor tejto knihy
odviedol skvelú prácu, ktorú odporúèam vzia�
do  ruky ka�dému vá�nivému dobrodru�nému
èitate¾ovi.

Mnoho ¾udí pova�uje knihy len
za  obyèajný  zväzok  listov.  No
tí,  ktorí  ich  radi  èítajú  vedia,
�e  sa  v  nich  nachádza mnoho
múdrosti,  tajomstva  a
napätia.  V  dne�nej  dobe
väè�ina  ¾udí  nemá  vz�ah  ku
knihám  ani  èas  èíta�  ich,
preto�e  súèasné  moderné

technológie  poskytujú  mláde�i  informácie
prostredníctvom  internetu,  èo  je  pomerne
pohodlnej�ie.  Myslím  si,  �e  deti  v  mojom
veku  taktie�  neèítajú  knihy,  preto�e  ich  viac
zaujímajú poèítaèové hry,   a  robia chybu.  Ja
si  ka�dý  deò  nájdem  èas  na  preèítanie
nejakej  knihy,  preto�e  ma  to  ve¾mi  baví.
Viem  si  pri  tom  oddýchnu�  a  zabudnú�  na
ka�dodenné  povinnosti.  Rada  si  preèítam
rôzne encyklopédie, èi u� o �ivoèíchoch alebo
rastlinách, no k mojim najob¾úbenej�ím patria
romány.  Spomedzi  kníh  ma  najviac  zaujali
diela:

 ktorá je aj mojou

najob¾úbenej�ou.  Je  ve¾mi  zaujímavá  u�  len
preto,  �e  ju napísali  dvaja  spisovatelia,  ktorí
vydávajú  pod  pseudonymom
Táto  kniha  priná�a  ve¾ké  napätie  a  je  ve¾mi
originálna.  V�etko  sa  odohráva  na
Mackinleyho  strednej  �kole,  kde  zavládol
smrte¾ný  vírus  a  �tudenti  musia  tvrdo
bojova�,  aby  pre�ili.  V�etci milovníci  kníh  by
si  ju mali  preèíta�,  lebo v  sebe ukrýva ve¾ké
tajomstvo. Ku èítaniu kníh ma priviedla moja
mama,  rovnako  aj  ja  sa  sna�ím  vies�  ku
knihám  svojho mlad�ieho  brata,  ktorý  si  ich
ve¾mi ob¾úbil. Ka�dý veèer mu z kníh èítame
rozprávky  a  on  si  rád  prezerá  farebné
ilustrácie.  Dnes  existuje  na  svete  ve¾ké
mno�stvo  kníh  rôznych  �ánrov  a  pre  rôzne
vekové  kategórie.  V  minulosti  tomu  tak
nebolo,  dostupné  boli  len  niektoré  z  kníh,
a  preto  si  ich  ¾udia  vá�ili  ove¾a  viac  ako
v súèasnej dobe. Ka�dý z nás by si mal knihy
ucti�, chráni� a odovzdáva� ich z generácie na
generáciu.

Túto knihu som dostala tento rok k meninám
od  svojho  strýka.  Poèula  som  o  nej  u�
dávnej�ie,  dokonca  som videla  aj  jej  filmové
spracovanie,  no  a�  keï  som  ju  zaèala  èíta�,
doslova som sa do nej zamilovala.
Je  o  �es�nás�roènej  Beatrice  Priorovej,  ktorá
�ije  v  meste  rozdelenom  do  piatich  frakcií:
Neohrozenos�,  Sebazaprenie,  Informovanos�,
Otvorenos� a Harmónia. Èaká ju rozhodovacia
ceremónia, na ktorej si musí zvoli� buï novú
frakciu, alebo zosta� v Sebazaprení. Zvolila si
Neohrozenos�.  Prichádza  do  novej  frakcie
plnej nebezpeèenstva a akcie  a opú��a  svoju
rodinu.  Beatrice  sa  stane  právoplatnou
Neohrozenou,  a�  keï  zlo�í  iniciaènú  skú�ku,
ktorej  súèas�ou  sú  napr.  simulácie  strachu.
Zároveò  musí  skrýva�  svoju  Divergenciu.
V  Neohrozenosti  spozná  mno�stvo  nových

priate¾ov  a  zamiluje  sa  do
trénera,  ktorý  ju  desí  aj
ochraòuje.  No  jedného  dòa  sa
zobudí  a  zis�uje  �e  v�etci
ostatní  Neohrození  sú  pod
vplyvom  útoènej  simulácie,
ktorú  vytvorila  vodkyòa
Informovanosti  Jeanine
Mattherisová.  Neohrození  pod
simuláciou  zabíjajú  nevinných  èlenov
Sebazaprenia.  Beatrice  a  jej  bývalému
trénerovi  Tobiasovi  sa  podarí  simuláciu
vypnú�, no mnoho èlenov Sebazaprenia umrie
a  medzi  nimi  sú  aj  rodièia  Beatrice.  Spolu
teraz cestujú do sídla Harmónie.
Divergenciu  vrelo  odporúèam  ka�dému,  kto
má  rád  akènú  fantasy  literatúru,  preto�e
èitate¾a vtiahne do svojho deja.



V Tý�dni slovenských kni�níc 24. marca 2015 sme
my,  �iaci  6.A  a  6.B  triedy,  nav�tívili  Hontiansko
novohradskú  kni�nicu  A.H.�kultétyho  vo  Ve¾kom
Krtí�i.  Boli  sme  na  besede  so  spisovate¾kou
z  ná�ho  regiónu  s  pani

.
Narodila sa na juhu Slovenska v obci Príbelce. Po
ukonèení �túdia na Pedagogickej fakulte v Banskej
Bystrici pracovala ako uèite¾ka na základnej �kole.
Po  odchode  na  dôchodok  sa  zaèala  venova�
literárnej  tvorbe. Napísala  sedem kníh.

Zaèali  sme  úlohou.  Za  dve  minúty  sme  mali
z názvov kníh pani Cielovej zostavi� vetu. Podarilo
sa nám napísa� napr.: Zlomená  ru�a na ceste za
svojím  snom  na�la  bielu  studòu,  pevný  bod,  pri
ktorom  snívala  o  návratoch  princeznej  Brezièky
a záblesku svetla. Bola to zábava.
Potom  nám  pani  spisovate¾ka  preèítala  úryvok
z  knihy  Návraty.  Na�u  pozornos�  vyskú�ala
nieko¾kými  otázkami.  Èítanie  nás  zaujalo,  a  tak
nám  odpovede  nerobili  problém.  Potom  pani
spisovate¾ka  ve¾mi  pekne  rozprávala  o  knihe,
o tom ako kniha vonia, �uchoce... O tom, ako do
ka�dej knihy dáva nieèo zo seba.
A nakoniec pri�li na�e zvedavé otázky. Z odpovedí
vieme,  �e  najviac  pani  spisovate¾ku  k  písaniu
povzbudzovali synovia a man�el. Syn jej dal prvú
knihu ruène zviaza� a potom to u� i�lo... kniha za
knihou.  Knihu  O  princeznej  Brezièke  vypro
vokovala  malá  vnuèka,  ktorá  na  prechádzke
chcela  poèu�  rozprávku.  Starká    spisovate¾ka  sa
in�pirovala  peknou  brezou,  je�ibaba  Elba  dostala
meno  pod¾a  názvu  na mraziarenskom  aute.  Bolo
to  ve¾mi  zaujímavé  poèúvanie.  Ani  sa  nám
nechcelo ís� naspä� do �koly. Dúfame, �e sa s pani
spisovate¾kou e�te stretneme.

Koncom  apríla  sme  sa  zúèastnili
koncertu skupiny . Téma
koncertu  sa  niesla  pod  názvom
�Hity,  ktoré  neodvial  èas�.  Mohli
sme poèu� rôzne hity od skupín ako
napríklad

,  ale  aj  od  slovenských
spevákov  ako  napríklad

  Medzi  poèúvaním  známych  hitov  sme  si
mohli aj zasú�a�i�. Pani dávala otázky a �iaci, ktorí
vedeli odpoveï sa mohli prihlási�. Odvá�ni a múdri
�iaci  nakoniec  dostali  odmenu.  Na  záver  si  v�etci
mohli  zatancova�  na  pieseò  Celebration,  ktorá
nesmie chýba� ani na jednej párty.



Pri  príle�itosti  Dòa  matiek  pripravili  pani
uèite¾ky  so  svojimi  �iakmi  popoludòaj�ie
podujatia.  Nacvièili  program,  vyrobili  darèeky
a nechýbalo ani obèerstvenie. Pozvanie na milé
stretnutia  prijali  maminy,  ale  aj  ockovia,  èi
starí  rodièia.  Deti  svojim  najbli��ím
zatancovali,  zaspievali,  zarecitovali  a  pote�ili
ich  kvietkami.  Aj  takýmto  spôsobom  dali
najavo, ako svojich najbli��ích majú rady. By�
mamou je krásna, ale aj ne¾ahká úloha. Slová
lásky  a  vïaky  sú  pre  mamy  tou  najmil�ou
odmenou.



Najcennej�ie veci si obyèajne zaèneme vá�i�
a�  vtedy,  keï  ich  strácame.  Známym  a  asi
najlep�ím  príkladom  mô�e  by�  zdravie.
Rovnako dobrým príkladom mô�e by�  Zem 
planéta, ktorá je na�im domovom. Aj keï je
ve¾ká  a  zdanlivo  neohrozite¾ná,  je  tomu
práve naopak. �ia¾,  ve¾kou hrozbou pre ná�
domov  sme  práve  my,  ¾udia.  Svojou
èinnos�ou ohrozujeme zdravie planéty a teda
aj na�e zdravie a �ivoty..... a dostali sme sa
opä�  na  zaèiatok  èlánku,  kde  sa  spomínajú
najcennej�ie veci.
Deò  Zeme  si  pripomíname,  aby  sme
nezabudli  na  dôle�itos�  ochrany  na�ej
planéty a prírody. V triedach sme uskutoènili
rôzne  aktivity  zamerané  na  ochranu
�ivotného prostredia. �iaci  tvorili obrázky aj
priestorové  modely  z  rôzneho  materiálu,
napríklad  z  plastových  vrchnáèikov  flia�,
kameòov, plastového odpadu. Star�í �iaci sa
zapojili do vedomostného kvízu zameraného
na �ivotné prostredie.



Nezostalo  v�ak  len  pri  teórii.  Niektoré
triedy  sa  vybrali  do  terénu  a  pomohli
oèisti�  prírodu  od  odpadu.  Tradíciou  sa
stalo  ma¾ovanie  na  asfalt.  Ma¾by  na
�kolskom  dvore  u�  vybledli,  no  galériu
tohtoroèných  zaujímavých  dielok  si
mô�ete  pozrie�  vo  fotoarchíve  na
internetovej stránke �koly.  Nájdete tu aj
fotografie  z  iných  aktivít,  ktoré  sme
zrealizovali pri príle�itosti dòa Zeme.



Obdobie  pred  ianoènými  sviatkami  býva
na  na�ej  �kole  tradiène  zamerané  na
medzitriedne turnaje. Do týchto turnajov
sa zapájajú v�etky triedy, aby si zmerali
sily  v  momentálne  najpopulárnej�ích
�portoch � vybíjanej a florbale.

Vo  vybíjanej  sú�a�ili  zmie�ané  dru�stvá

Star�í �iaci sú�a�ili vo florbale a tu sa �iadne
prekvapenie nekonalo. S preh¾adom zví�azili
chlapci  z 9.C  triedy v zlo�ení:

V  okresných  postupových  sú�a�iach  boli  na�i  �iaci
mimoriadne  úspe�ní.  Skoro  ka�dú  sú�a�,  ktorej  sa
zúèastnili, aj vyhrali.

Táto  sú�a�  sa  v  na�om  okrese  konala  po  prvý  raz
a zúèastnili sa jej �tyri chlapèenské a �tyri dievèenské
dru�stvá. Výsledky boli ve¾mi dobré.
Chlapci:    1. miesto 
Dievèatá : 2. miesto 

Turnaja  sa  zúèastnilo  6  chlapèenských
dru�stiev  .  �iaci  na�ej  �koly  nena�li
premo�ite¾a  v  �iadnom  zápase  a  bez
problémov zví�azili.
1. miesto �

V. a VI.  roèníka. Najlep�ie  sa darilo  �iakom
5.A triedy, ktorí suverénne vyhrali a porazili
aj star�ích spolu�iakov.



Chlapci:    1. miesto 

Volejbalový turnaj sa uskutoènil za úèasti
zmie�aných  dru�stiev.  To  znamená,  �e
v  dru�stve  mohol  by�  ¾ubovo¾ný  poèet
dievèat.  Za  na�u  �kolu  hrala  Diana
Ïurianová,  ktorá  vynikala  aj  medzi
chlapcami a bola najlep�ou hráèkou turnaja.
Za  úèasti  siedmich  základných  �kôl  bolo
odohratých mnoho dramatických zápasov.
Vyvrcholením  bol  finálový  zápas  ná�ho
dru�stva  proti  Osemroènému  gymnáziu
z  V.  Krtí�a.  Na�i  v  úvode  ka�dého  setu
získali  rozhodujúci  náskok,  ktorí  bez
problémov  udr�ali  a�  do  konca.  V.  celom  turnaji  sme  nestratili  ani  set.  1. miesto  �

Stolný tenis bol jedinou sú�a�ou, v ktorej sa
nám nepodarilo presadi�  proti  �kolám, ktoré
sa  zameriavajú  práve na  tento  druh  �portu.
Bez  najväè�ích  problémov  zví�azili  chlapci
z Balogu nad Ip¾om.
6. miesto �

O florbalové turnaj je v okrese ve¾ký záujem. Svedèí
o  tom aj úèas� 9 dievèenských a 10 chlapèenských
dru�stiev.  V  tomto  �porte  vynikajú  najmä  krtí�ske
�koly  a  inak  tomu  nebolo  ani  teraz.  Do  finále  sa
v oboch kategóriách prebojovali  I. a II. Z� V. Krtí�
a v obidvoch finálových zápasoch sme boli úspe�ní.
V dievèenskej kategórii to bola obrovská dráma, keï
sa  zápas  skonèil  remízou  a  museli  rozhodnú�
samostatné nájazdy. V nich sme mali viac ��astia
ako súper a mohli sme oslavova�.

1. miesto:

V  kategórii  chlapcov  boli  na�i  �iaci
favoritmi  a  túto  úlohu  splnili  bez
väè�ích  problémov.  Turnajom  pre�li
bez zaváhania a obhájili tak prvenstvo
z predchádzajúcich rokov.
1. miesto �



Regionálne  kolá  vo  florbale  sa  konali  na
na�ej  �kole  a  obidve  dru�stvá  dokonale
vyu�ili  výhodu  domáceho  prostredia.
V  zápasoch  s  ví�aznými  dru�stvami
z  okresov  Luèenec,  R.  Sobota  a  Poltár
zví�azili  a  vybojovali  si  úèas�  v  krajskom
finále v Slovenskej ¼upèi.

Nesklamali sme ani v krajskom kole. Aj keï
sme  nemohli  nastúpiť  v  najsilnejšej
zostave  pre  prijímacie  skú�ky  na  stredné
�koly,  alebo  pre  zranenie.  Väè�iu  smolu
mali  dievèatá,  keï  im  gól  v  poslednej
sekunde  zápasu  zabránil  v  postupe  do
semifinále.  Obidve  dru�stvá  tak  obsadili
pekné 5. miesto v Banskobystrickom kraji.

Záver  �kolských  �portových  sú�a�í  patril
malému  futbalu. Na�e multifunkèné  ihrisko
bolo  dva  tý�dne  obsadené  okresnými
kolami  v  piatich  kategóriách.  Ako  prví  si
zmerali svoje sily najmlad�í �iaci z I. stupòa

v  sú�a�i  �Mc  Donald´s  cup�  Zúèastnilo  sa
10  dru�stiev  a  na�i  �iaci  na�li  premo�ite¾a
a� vo finále.
2.  miesto  �

Mlad�ím  �iakom  sa  nepodarilo
postúpiť  do  okresného  finále,
ale  perfektne  ich  zastúpili  star�í
�iaci.  Po  ví�azstve  v  základnom
kole  nedali  �ancu  svojim
súperom  ani  vo  finálovom
turnaji  a  suverénne  zví�azili.
Zúèastnilo  sa  15 �kôl okresu V.
Krtí�.
1.  miesto  �

Zahanbiť  sa nedali ani mladšie žiačky, ktoré
sa  tie�  prebojovali  do  finále.  V  dramatickom

Dievèatá postúpili do  regionálneho kola,
kde  opä�  ukázali,  �e  im  to  s  loptou  ide
ve¾mi  dobre.  Aj  z  regiónu  si  odniesli
ví�azstvo.  S  1.  miestom  postúpili  do
krajského kola, kde skonèili �tvrté. Na�e
dievèatá  ve¾mi  úspe�ne  reprezentovali
�kolu a na svoje výkony mô�u by� hrdé.

derby  zápase  proti    II.  Z�  po
vyrovnanom  prvom  polèase  strhli
ví�azstvo na svoju stranu a vyhrali  4 : 2.
1.miesto �



Recitaèná sú�a�

Dva  dni  po  jarných  prázdninách  sa  uskutoènilo
�kolské  kolo  sú�a�e  Rozprávkové  vretienko,  v
ktorom  �iaci  umelecky  predná�ajú  pôvodnú
slovenskú  rozprávku.  Tento  rok  sa  do  sú�a�e
zapojili  �iaci  tretieho  a  �tvrtého  roèníka.  V
�kolskom  kole  získala  1.  miesto

 zo 4.B triedy, 2. miesto
zo 4. A  triedy a 3. miesto  zo 4. B
triedy.  V  ten  istý  tý�deò  sa  konalo  aj  mestké
kolo  sú�a�e,  kde  1.  miesto  získala  opä�  na�a
�iaèka Viktória Fajèíková. Na okresnom kole sme
tie� získali pekné umiestnenia. V 1. kategórii  sa
na  3.  mieste  umiestnil  Adam  Èaèko  a  v  2.
kategórii získala 3. miesto .
V�etkým  zúèastneným  aj  oceneným  �iakom
blaho�eláme   a   prajeme   ïal�ie  recitátorské
úspechy.

5.B  1.miesto
                               úspe�ná rie�ite¾ka

8.A  2.miesto
   úspe�ný rie�ite¾

5.B     4.miesto
5.B     5.miesto
8.A     3.5.miesto
9.B     3.miesto

Pripravila:

�iaci  5.  9.roèníka  opä�  dostali  mo�nos�  výtvarne  sa
prejavi�  na  8.  roèníku  okresnej  sú�a�e,  ktorej  téma
bola:  Názov mojej  ob¾úbenej  knihy.  Svoje  schopnosti
tvori�  v  oblasti  graffity  ukázalo  32  �iakov.  Najkraj�ie
práce  �koly  vytvorené  kresbou,  ma¾bou  i
kombinovanými  technikami  postúpili  do  okresného
kola, ktorého sa zúèastnilo 8 �kôl so 138 prácami.
Slávnostné  vyhodnotenie  sú�a�e  prebehlo  4.  mája
2015 v koncertnej sále ZU�. V 1. kategórii 711 rokov
1. miesto získal ná� �iak  z 5.A triedy

a Èestné uznanie z 5.B triedy. �iakom gratulujeme a prajeme ve¾a
chuti do ïal�ej výtvarnej tvorivosti.



Po  dlhej  chladnej  zime  nás  opä�  pri�la  nav�tívi�  pani  jar.
V�etko  sa  zobúdza  zo  zimného  spánku,  èi  u�  sú  to  zvieratká
alebo drobné kvietky. Spoza posledného bieleho  snehu u� na
nás  vykukuje  biela  hlávka  sne�ienky,  ktorú  rozhojdáva
slabuèký  vetrík.  Aj  zvieratká,  ktorým  u�  do�li  zimné  zásoby
jedla,  h¾adajú  potravu  pre  svoje  mláïatá.  Na  oblohe  vidie�
vtáèiky, ktoré prilietavajú z teplých krajín. Ich krásny �tebot sa
rozlieha po celom okolí. Spoza tmavých obláèikov sa u� na nás
usmieva  �trbavé  slnieèko.  Jeho  lúèe  sú  síce  e�te  trochu
chladné,  ale  osvet¾uje  nimi  celú  lúku,  na  ktorej  vidno  u�  len
posledné  trblietky  snehu.  Pomaly  poèu�  aj  �blnkot  vody
v  potôèiku,  ktorý  bol  dlho  nehybný  poèas  zimného  spánku.
Bielu  perinu  na  konárikoch  stromov  u�  vystriedali  malièké
zelené  lístky  a  púèiky  kvetov.  Po  celej  dedine  sa  �íri  vôòa
èerstvo  rozkvitnutých  èere�ní  a  jabloní.  Usilovné  vèielky
poletujú  z  jedného  kvietka  na  druhý  a  ich  bzukot  poèu�
odv�adia¾.  Okolité  vrchy  zdobia  krásne  sýto  zelené  lesy,
v  ktorých  sa  ukrýva  nejeden ïate¾,  ktorý  o�etruje  stromy po
nároènej tuhej zime. Poèas tohto obdobia v�etko hýri  farbami
a ve¾a ¾udí sa kochá krásami prírody. Keï u� pani jar prebudí
v�etko okolo nás, vystrieda ju krásne slneèné leto, ktoré nám
priná�a skvelú pozitívnu energiu.



Zákon  prírody  dáva  �tyri  roèné  obdobia:  jar,  leto,  jeseò
a zimu. Po mrazivej a dlhej zime ka�doroène prichádza jar,
ktorá so sebou priná�a sladuèké teplo. Jar je prekrásna, je
priate¾kou  záhrad  a  najmä  lesov  a  �ivoèíchov.  Nesie  so
sebou mnoho  pestrých  farieb.  Konáre  stromov  sa  pomaly
obliekajú  do  zelených  �iat,  kde  sa  neskôr  vyskytnú
pestrofarebné  kvietky.  Pri  prechádzke  na  èerstvom
vzduchu  je  v�ade  naokolo  poèu�  oèarujúci  spev  vtáèikov.
Rovnako  ako  vtáèiky  sa  aj  kvietky  zobúdzajú  zo  zimného
spánku  a  strhávajú  zo  seba  bielu  snehovú  perinu.  Slnko
zalialo  krajinu  svetlou  dávkou  zlata.  Jar  nepatrí  len
k slneèným obdobím roka, ale je  obèas aj da�divá. Na jar
sa  pred  nami  neskrýva  ani  les,  ktorý  sa  pý�i  svojou
zeleòou.  V�etko  tam  o�íva,  aj  usilovné  vèelièky,  ktoré
neprestajne  tancujú  okolo  jarných  kvietkov  a  te�ia  sa,  �e
budú znovu zbiera� sladuèký pe¾. Na lúke sa na nás svojimi
krásnymi  �ltými  tvárièkami  usmievajú  púpavy.  Lesný
potôèik vydáva krásny �blnkajúci zvuk. Obloha je jasná ako
tá  najjasnej�ia  hviezda  na  oblohe.  Nielen  príroda
a zvieratká o�ívajú na jar, ale aj my ¾udia sme vesel�í, te�í
nás práca v záhradke, vysádzanie kvietkov. Taká nádherná
je na�a pani jar.



K �ivotu nám voda treba
viac ne� mäkký krajec chleba.
Preto vodu v úcte majme
 a nikdy òou neplytvajme.

Nerúbme stromy, nenième lesy
 veï kvapky vody skrývajú.
Ich slzy smútku  v podobe da�ïa
z neba k nám na zem padajú.

S ¾udským je spätý �ivot Zeme,
bez vody a ¾udí prázdna pú��.
I my sme voda, je v na�om tele,
za ka�dú kvapku  vïaèný buï!

Jedna kvapka v strede pú�te,
len tú vodu chyti� skúste.
V jazere sladká, v mori slaná
a aj z neba na nás padá.

V Afrike smädom umierajú,
v Európe si ju u�ívajú.
Bez vody sa nedá �i�,
preto by sme ju mali pi�.

Voda, aj keï si to ve¾a ¾udí neuvedomuje,
nás sprevádza na Zemi po celý �ivot. Ale
nielen  pre  èloveka.  Bez  vody  by  vlastne
�iadny  �ivot  nebol.  Voda  dáva  úplne
v�etko    napríklad  rybárovi  ryby,  telu
èistotu  a  podobne.  Keï  sa  pozrieme  na
èloveka, tak od rána a� do veèera v�etko
súvisí  s  vodou. Ráno vstaneme z postele
a  prvé,  èo  urobíme  je,  �e  si  umyjeme
zuby, ospalé oèi prepláchneme a ideme si
pripravi�  èaj  alebo  kávu.  K  tomu

v�etkému  je  potrebná  voda.  Cez  deò
musíme  dodr�iava�  pitný  re�im.  Keï
prídeme  domov  zo  �koly,  tak  sa  ideme
osprchova�  a  to  nièím  iným  ako  vodou.
Celý deò bez pochybností patrí vode. Voda
je  prírodný  dar,  ktorý  ka�dému  prospieva
a  s  nikým  nesúperí.  Voda  je  nieèo  ako
zázrak  na Zemi.  Je  stále  taká  istá  �  �ivá,
èistá,  plná  energie,  lenivá  a  k¾udná.
V  súèastnej  dobe  je  voda  aj  dos�  drahá,
preto  s  òou  netreba  plytva�.  Mô�eme  by�
radi, �e vôbec je.



(úryvok textu ¾udovej piesne)

Hudba  je  neoddelite¾nou  súèas�ou  �ivota,
sprevádza  nás  od  narodenia  a  znie  pri
ka�dej  významnej  príle�itosti.  Ku
kultúrnemu dedièstvu ná�ho národa patrí aj
¾udová pieseò. Pred �tvr�storoèím sa polo�ili
základy  podujatia  �Slávik  Slovenska�  pod
vedením  významného  folkloristu  Petra
�tilichu.  Garantom  podujatia  je  významný
operný spevák Peter Dvorský.

Tak  ako  ka�dý  rok  aj  v  tomto  �kolskom
roku  sa  v  apríli  konalo  �kolské  kolo
speváckej  sú�a�e  Slávik  Slovenska.
Zúèastnilo  ho  sa  16  �iakov  prvého  a  8
�iakov druhého  stupòa. Sú�a�ilo  sa v  troch
kategóriách  prvá: 1. a� 3. roèník, druhá �
4. a� 6. roèník a tretia  7. a� 9. roèník. Do
okresného  kola  postúpili  títo  �iaci  �

 z 2.B, z 5.A a
  z  9.C.  Dávid  reprezentoval  na�u

�kolu  úspe�ne,  zví�azil  vo  svojej  kategórii
a postúpil do krajského  kola, ktoré sa koná
4. júna na Zvolenskom zámku.

Timur Gatial 2.B (s postupom)
Jaroslava Èi�márová 2.A
Sofia Ábrahám  2.C

Martin Andok 1.B
Michaela Kubová 2.A
Dávid Bertýn  2.C
Viktória Martinská  3.B
Patrik Beèkei  3.B

Maxim Medveï  1.A
Tamara Bla�eková  1.A
Stela Chovancová  1.A
Jessica Lázoková
Miroslava Kováèová  2.C

Ema Klátiková  4.A
(s postupom)
Karin Martinèoková  4.A
Sára Oláhová  4.B
Mária Vargová  5.A
Norbert Celeng  5.C

Natália Bundzáková  5.C
Glória Gúg¾avová  5.C
Ivana Nociarová  6.A

Tamara Milová  5.B

Zlaté pásmo:
Dávid Bosák  9.C
(s postupom)
Natália Ema Be¾ová 7.A

Obvodné  kolo  Biologickej  olympiády  sa
uskutoènilo 14. mája 2015 v CVÈ vo Ve¾kom
Krtí�i. Na�i �iaci sú�a�ili v kategórii �D� (5. 7.
roèník).  Najviac  vedomostí  v  tejto  sú�a�i
preukázala   získala  1.
miesto.  obsadila 3. miesto
a   skonèil  na  4.  Mieste.  V�etci
�iaci  sú  zo  6.A.  Sú�a�iacich  na  olympiádu
pripravovala pani uèite¾ka .
�ia¾,  v  tejto  kategórii  sa  do  ïal�ieho  kola
nepostupuje,  meranie  síl  so  �iakmi  z  iných
okresov  bude  len  vo  vy��ích  kategóriách.
Na�im  úspe�ným  rie�ite¾om  Biologickej
olympiády  gratulujeme  a  prajeme  ve¾a
úspechov v ïal�ích rokoch.,



V  máji  sme  si  pripomenuli  Deò  matiek.  Aj
otcovia majú na jar svoj sviatok  Deò otcov.
Viac  o  tomto  sviatku  sme  odpísali  z
wikipédie:
Tradícia Dòa otcov vznikla v meste Spokane v
�táte  Washington  u�  v  roku  1910.
Amerièanka Sonora Smart Doddová si chcela
ucti� v�etkých otcov, ako bol ten jej. Veterán
obèianskej  vojny  William  Jackson  Smart  po
smrti  man�elky  sám  musel  vychováva�  �es�
detí.  Sonora  vnímala  svojho otca ako hrdinu
a hneï ako sa dozvedela, �e matky majú svoj
sviatok  navrhla,  aby  podobný  mali  aj  v�etci
otcovia.  Prvá  neoficiálna  oslava  sa  konala  v
deò narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910.
Popularita  sviatku  rástla  a  tretia  júnová
nede¾a  sa  postupne  stala  sviatkom  v�etkých
otcov. V roku 1966 prezident (

) podpísal prezidentské vyhlásenie,
v  ktorom  stanovil  tretiu  nede¾u  v  júni  ako
oficiálny sviatok Dòa otcov.

�iaci  2.  stupòa  na�ej  �koly  nav�tívili  Kultúrny  dom  vo
Ve¾kom Krtí�i,  kde  sa  uskutoènilo  divadelné  predstavenie. Divadlo

bolo ve¾mi zaujímavé. Stváròovalo príbeh z dvadsiatych rokov minulého
storoèia.  Predstavenie  sa  zaèalo  tak,  �e  sa  ozval  výstrel.  Ve¾mi  som  sa
z¾akla.  Ïalej  bola  scéna,  kde  pri�la  Anabelle  za  Richardom.  Mala  strach,
preto�e  vedela,  �e  ju  sledujú.  Povedala  Richardovi,  �e  by  mali  ís�  do
�kótska  za  jedným pánom.  Keï  od  neho  odi�la,  zavra�dili  ju.  Richarda
obvinili z vra�dy, ale on bol nevinný. Prekonal ve¾ké vzdialenosti, aby sa
dostal  do  �kótska.  Poèas  svojej  cesty  stretol  pani,  do  ktorej  sa
zamiloval. Keï pri�iel do �kótska, nahlásili ho polícii za vra�du, ktorú
nespáchal.  Nakoniec  sa  Richardovi  a  panej,  ktorú  stretol,

podarilo utiec� a �ili ��astne a� do smrti.


