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Deò 5. september 2011 bol pre mnohé deti výnimoèný tým, �e
prvýkrát  zasadli  do  �kolských  lavíc. Pre�li  u�  celé  dva
mesiace odvtedy, ako sa z malých �kôlkárov stali �koláci. Aj
rady na�ej základnej �koly roz�írili na�i malí prváci. Prvýkrát
aj  tro�ku  s  obavami,  ale  v  oèakávaní,  otvorili  dvere  svojej
novej triedy, ktorá sa na dlhý èas stane ich prístavom. Do  1.
B  triedy  ich  pri�lo  presne  dvadsa�.  Z  toho  dvanás�  dievèat
a  osem  chlapcov.  Majú  naozaj  nezvyèajne  pekné  mená.
Nájdete  medzi  nimi  Sáru,  Lauru,  Vivien,  Letíciu,  Tímeu,
Lianu, Emu, Leu, ale aj Tea, èi Dávida Sebastiána.
Prvý  deò  ich  v  triede  èakal  �es�hlavý  drak,  ktorý  strá�i

 Drak  ich  bude  pozorova�  celý  �kolský
rok.  Postupne im bude odha¾ova� nové písmenká, ktoré v zámku ukrýva, budú odha¾ova� tajomstvá prírody,
nauèia sa poèíta�, ma¾ova�, spieva� i cvièi� a spoznajú ve¾a anglických slov, piesní a básní. Na znak drakovho
priate¾stva  dostal  ka�dý prváèik  od  zámku  svoj  k¾úèik. Zámok v�ak  odomkne  len  ten  k¾úè,  na  ktorom bude
nalepených najviac nálepiek. A ako tie nálepky mô�u deti získa�? Predsa tak, �e budú na hodinách aktívni, deti
budú  sa  vzorne  správa�  a  dodr�iava�  celo�ivotné  pravidlá  �

Po prvých dvoch mesiacoch mô�em zhodnoti�, �e v�etci �iaci sú ve¾mi �ikovní a s ve¾kou chu�ou sa pustili do
uèenia  a  spoznávania  nového.  Úsmev  na  tvári  im  nikdy  nechýba  a  v  triede  si  na�li  nových  kamarátov.
Zodpovedne pristupujú k svojim �kolským povinnostiam a �iaden predmet im nerobí problém. Poznáme u� �es�
písmen a vieme napísa� prvé slovo. A veru, niektorí star�í �iaci by si mohli bra� príklad z krasopisu prvákov.
Ich  správanie  a  dodr�iavanie  pravidiel  sa  zo  dòa  na  deò  zlep�uje.  Aj  preto  na  ka�dom  k¾úèiku  pribúdajú
nálepky. Na konci �kolského roka sa uvidí, ktorý k¾úè otvorí drakovo Krá¾ovstvo písmen a nájde v òom ukrytý
poklad.
Som ve¾mi rada, �e mô�em uèi� v  triede, do ktorej chodia  takéto ú�asné detièky. Chcem im popria� úspe�ný
�tart do tohto nového obdobia, ve¾a sily a trpezlivosti pri zdolávaní preká�ok. Dúfam, �e vás budem môc� èo
najèastej�ie oboznamova� s ich �kolskými úspechmi.

V 1.C  je  18  �iakov,  z  toho  10  chlapcov  a  8  dievèat. Na�ím
cie¾om  je  �kola  hrou,  nebá�  sa  �koly,  zvládnu�  v�etky
písmená a èísla. Taktie� je to úzka spolupráca s rodièmi: èi je
to  halloweenský  pochod,  vianoèná  besiedka,  Deò  matiek
alebo  Tý�deò  hlasného  èítania.  Na  ka�dý  mesiac  máme
naplánovaný  jeden netradièný výuèbový deò,  napríklad

�. Spoloène s
de�mi sa te�íme na ka�dý deò v �kole.

Do 1.A triedy chodí 15 �iakov  8 chlapcov a 7 dievèat. Na�ou
celoroènou  témou  je .  V  rámci  nej  sa  budeme
venova�  tomu, èo nás povzná�a a èo nás  tlaèí k zemi. Ka�dý
mesiac  rozoberáme  jednu  kladnú  a  jednu  zápornú  vlastnos�
èloveka.  V  piatky  máme  integrované  vyuèovanie.  Na
prírodovede,  ak  poèasie  dovolí,  zbierame  prírodný  materiál,
ktorý  potom  pou�ijeme  aj  na  vývarnej  výchove,  prípadne
slovenskom jazyku, ak nám to tematicky vyhovuje.
V  triede  máme ,  na  ktorej  sú  rôzne
pracovné  listy,  plastelína,  farbièky,  detský  notebook.  �iaci,
ktorí  skonèia  s  úlohou na  hodine  skôr,  si mô�u nieèo  z  toho
vybra�. Ak správne vypracujú pracovný list, dostanú odmenu.

Odmenené  je  aj  správanie.  Dievèatá  zbierajú   a  chlapci .  Hodnotíme
celotý�dòové správanie, v�dy v piatok. Tí, èo nazbierajú 7 lienok (jabåèok), dostanú nálepku na �iacku kni�ku a
pochvalu za správanie do �iackej kni�ky.
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Vesmír    pojem,  ktoré  mnohých  z  nás  núti
premý�¾a�.  Slovo,  ktoré  ukrýva  v  sebe  ve¾a
nepoznaného.  �iaci  4.  roèníka  sa  práve
v  mesiaci  október  na  hodinách  prírodovedy
sna�ia získa� o òom èo najviac vedomostí.
Rozmery  vesmíru  sú  nekoneèné. Nám  sa  na�a
planéta  Zem  zdá  obrovská.  Veï  let  lietadlom
z jedného miesta na druhé trvá nieko¾ko hodín!
No za hranicami na�ej planéty sú vzdialenosti
pre  mnohých  z  nás  nepredstavite¾né.  Slneèná
sústava,  v  ktorej  sa  nachádza  aj  na�a  malá
a  predsa  pre  nás  v�etkých  ve¾mi  vzácna
planéta Zem, jediná planéta, na ktorej je �ivot,
je  len  malá  omrvinka  v  porovnaní
s  nekoneènos�ou  vesmíru.  A  práve  tú
�omrvinku�  sa  �iaci  4.A  triedy  sna�ili
znázorni�  vo  svojich  projektoch.  Èi  sa  im  to
podarilo, posúïte sami.

Vesmír



Takto sa spieva v jednej
detskej  pesnièke.  A
prirovnanie  k  Pani
jeseni  jej  právom  patrí.
Stromy  sa  odievajú  do

pestrofarebných  �iat  a  priná�ajú  zrelé  plody  a  �irokú
paletu  plodov  (�i�ky,  ga�tany,  �aluï,  semienka,...)
Spolu s pani uèite¾kami   Mgr. M. Krajèíkovou, Mgr.
Z. Krýzovou sme si uctili Pani jeseò na vyuèovaní, ale
aj pri popoludniach v �KD. Zábavnou formou sa deti
uèili  o  ovocí  a  zelenine.  So  zaviazanými  oèami
pomocou  hmatu  a  èuchu  zis�ovali  aké máme  v  ruke
ovocie  èi  zeleninu.  Chu�ovými  pohárikmi    zase

ochutnávali
ovocie  z  misky,
v  ktorej  boli  u�
pomie�ané

rôzne  druhy
ovocia.  Chute
u�  boli
poriadne
pomie�ané,
preto  bolo
niekedy  dos�
�a�ké  ovocie
urèi�. Z ovocia
sme  pripravili  výborný  ovocný  �alát.  Prácu  sme  si
spestrili spevom piesne �Èervené jabåèko�. Po splnení
v�etkých  úloh  nás  èakala  vitamínová  odmena   misa
plná  ovocia.  V�etci  sme  si  na  výbornom  ovocí
zama�krtili a v dobrej nálade sme sa rozi�li.
Poïakovanie  patrí  �ikovným  zruèným  de�om  za  ich
vytrvalos� a usilovnos�.

Amosko

Chodíme  do  �KD  u�  tri  roky.
Za�ili sme ve¾a dobrodru�stiev, ale
tento  rok  boli  najkraj�ie.  Najviac
sa  nám  páèilo,  ako  sme  pú��ali
�arkana  a  na�e  ovocníèkové
popoludnie  plné  zábav
a  prekvapení.  Na  ovocníèkovom
popoludní  sme  strúhali  jablká
a èokoládu.
Krájali  sme  banány,  kiwi  a  broskyne.  Namie�ali  sme  výborný  ovocný
�alát, na ktorom sme si v�etci zama�krtili. Keï sme jedno popoludnie i�li
pú��a�  �arkana,  tak  nám  vyletel  ve¾mi  vysoko.  Nakoniec  sme  i�li  do
dru�iny  ,  tak nám �arkan pristál na  strome. �a�ko  sa dával dole.

Prvý  novembrový  tý�deò  sa  v
projekènej  miestnosti  na�ej  �koly
otvorila  výstava  projektov    a modelov.
Výstavu pripravila predmetová komisia
predmetov dejepis a zemepis a  je  to  jej
druhý roèník.
Autormi  projektov  a modelov  sú  �iaci,
ktorí ich pripravili na hodinách dejepisu
a  zemepisu.  Výstava  je  spojená  so
sú�a�ou  o   a

.  Je  uká�kou  �ikovnosti  a
tvorivosti  �iakov  na�ej  �koly  a  veríme,
�e aj motiváciou do ïal�ej práce. Ví�azi
sú�a�e  budú  vyhlásení  �kolským
rozhlasom  a  uverejnení  na  internetovej
stránke �koly.
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Cie¾om predmetu regionálna výchova v  5. roèníku je
nadobudnú�  základné  vedomosti  o  na�om  okrese,  o
jeho  minulosti,  významných  osobnostiach,  kultúre,
¾udových tradíciách, zvykoch .....
Vyuèovacie  hodiny  sú  spestrené  prezentáciami,
projektami  �iakov,  ale  aj    predná�kami  a  besedami,
preto�e  na�a  �kola  u�  dlhé  roky  spolupracuje  s
Hontiansko  �  novohradskou  kni�nicou  A.  H.
�kultétyho vo Ve¾kom Krtí�i.

Na  základe
tejto spolupráce sa �iaci 5. roèníka dòa
7.  10.  2011  vybrali  na  exkurziu
�Putovanie  regiónom�  po  trase:
Stredné  Plachtince  � Dolné  Plachtince
� Príbelce.
V  obci  S.  Plachtince  sme  nav�tívili

,  kde  si
na�i  piataci,  hudobníci,  zahrali  aj  na

organe. Potom sme si prezreli , po ktorom
nás  sprevádzal  Ján  Mäsiar  (regionálny  historik,  etnograf).  Nachádza  sa  tu
expozícia s uká�kami plachtinského ¾udového odevu, zaujímavé archeologické
a geologické nálezy z obdobia praveku.
�iaci sa vrátili do detských èias a zaspomínali si na ob¾úbený seriál Bambu¾kine
dobrodru�stvá, keï  stáli  pri národného  umelca,  herca,

re�iséra,  rodáka  zo  S.  Plachtiniec,
hral    úlohu  Deda

Jozefa).
V  obci  D.  Plachtince  sme  si
prehliadli
a  v  rámci agroturistiky  si
�iaci  vyskú�ali  aj

.  Vôni  mlieènych
produktov  neodolal  nik,
nasledovala  men�ia  syrová,
korbáèiková  a  parenicová

hostina.
S  plnými  �alúdkami  sme  docestovali  do  Príbeliec  k

videli  sme
(básnik,  predstavite¾  �túrovskej

generácie) na  dome ,  priate¾a  Janka  Krá¾a,
z  revoluèných  èias  roku  1848, ktorá  sa  stala
pamätným  miestom  revoluèných  udalostí  1848  �  tzv.  Príbelská

vzbura.
Na�e  putovanie  po  regióne
ukonèila  náv�teva

ktorá  patrí
k  najväè�ím  na  Slovensku.
Zá�itky  a  postrehy  �iakov
z  tejto  exkurzie  budú
súèas�ou  publikácie
Hontiansko  �  novohradskej  kni�nice  A.  H.  �kultétyho  vo  Ve¾kom
Krtí�i.  Za  toto  zaujímavé  �Putovanie  regiónom�  pracovníèkam
kni�nice srdeène
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Viete  èo  je  Halloween?  Stra�idelné  klopkanie,  oèi
hrôzostra�nej  tekvice,  zimnica  na  chrbte,  napätie
a  skvelé  horory  a  do  na�ich myslí  sa  zaèína  vkráda�
strach!
Halloween  pri�iel  z  írskych  konèín  a  je  oslavovaný
31.októbra,  jeho  názov  vznikol  skomolením
anglického  spojenia  �All  Hallow�  Even�,  èo
v  preklade  znamená  �predveèer  sviatku  v�etkých
du�í�. Legenda hovorí o zlom kováèovi Jackovi, ktorý
sa zriekol  svojej du�e a po smrti mu zostal zatvorený
raj,  ale  nena�iel  svoje  miesto  ani  v  pekle.  Preto  si
z veèného zatratenia odniesol aspoò uhlík, vlo�il ho do
repy  a  vrátil  sa  medzi  �ivých.  Dne�né  tekvice  majú

predstavova�  lampá�e
èiernych  du�í  vracajúcich
sa na Halloween do ulíc.
V  Amerike  sa  v  èase
Halloweenu    mô�u  robi�
veci,  ktoré  inak  nie  sú
dovolené.  Vyu�ívajú  to
hlavne deti, ktoré mô�u by�
dlho  do  noci  hore,  chodi�
po  uliciach  v  maskách
a  pýta�  si  po  domoch
sladkosti  s  tradiènou

formulkou �trick or treat�. Ak im nevyhovejú, vyvedú
im  nejaký  �artík:  namydlia  okná,  poprevracajú
kvetináèe a nikto ich za to nepotrestá.
Pre  niekoho  je  to  len  ïal�ia  americká  trápnos�,  ale
niektorí  si  nevedia  jeho  ka�doroènú  oslavu
vynachváli�. Dòa 27.10.2011 sa aj na�a �kola zmenila
na nepoznanie. O�ila toti� duchom Halloweenu.
Dvere  ka�dej  triedy  dovtedy  len  zívajúce  prázdnotou
zaplnili krásne práce �iakov, ktorí sa sna�ili pomocou
rôznych  stra�idiel,  èarodejníc,  èiernych  maèiek
a  kostlivcov  vyjadri�  svoje  ponímanie  tohto  sviatku.
Na  tento  deò  sme  vyhlásili  sú�a�  o  najlep�ie
vyzdobené  dvere  s  tematikou  Halloweenu.  Boli
vytvorené dve kategórie, prièom do prvej patrili práce
�iakov  piateho,  �iesteho  a  siedmeho  roèníka  a  do
druhej  práce  �iakov  ôsmeho  a  deviateho  roèníka.
Hodnotiacu  porotu  tvorili  v�etci  pedagógovia,  ktorí
hlasovali v obidvoch kategóriách. Po sèítaní bodov sa
v  prvej  kategórii  umiestnila  trieda  6.C  a  v  druhej
kategórii  trieda  9.C.  Odmenou  pre  tieto  triedy  bude
mo�nos�  vybra�  si  v  tý�dni  jeden  deò,  kedy  nebudú
vôbec  skú�aní  a  nebudú  písa�  �iadne  písomky.
Ví�azom  gratulujeme,  av�ak  pochvala  patrí  v�etkým
triedam  za  ich  zodpovedný  prístup  k  tejto  sú�a�i
a prekrásne výtvory.



Amosko

Október sa na na�ej �kole u� tradiène nesie v duchu
prijímania prváèikov do �cechu �kolského�. Na na�ej
�kole sa pomaly stáva tradíciou, keï�e v stredu, 19.
októbra, sa  konal  u�  druhý  roèník  tejto  slávnostnej
udalosti. Cie¾om  celého podujatia  bolo  zaèlenenie
53  prvákov  do  �kolského  kolektívu,  navodi�
príjemnú a nezabudnute¾nú atmosféru prechodu detí
z materskej �koly do �kolských lavíc.
Pasovanie  prvákov sa  konalo  vo  ve¾kej  telocvièni,
ktorú   krásne  vyzdobeli  na�i  deviataci.  Celý  akt
pasovania  sa  niesol  v  rozprávkovom  duchu. Na
prváèikov sa pri�li pozrie� aj ich rodièia, ktorí si túto
udalos�  nenechali  ujs�  a  pri�li  podpori�  svoje
detièky.
Slávnos�  pasovania  sa  zaèala  tým,  �e  v�etci  prváci
museli  prejs�  zlatou  bránou  spolu  so  svojou
rozprávkovou  bytos�ou,  prièom  spievali  pieseò
�Zlatá brána� a  tým splnili  jednu z povinných úloh,
aby sa mohli sta� právoplatnými �iakmi na�ej �koly.
Spolu  so  zamaskovanými deviatakmi  si  posadali  na
vopred urèené miesta a s nad�ením oèakávali príchod
krá¾a  a  krá¾ovnej.  Po  zasadnutí  na  trón  sa  zaèali
plni� v�etky krá¾ovské úlohy. Prváci museli uhádnu�
meno  svojej  rozprávkovej  bytosti,  ktorá  ich
sprevádzala,  okrem  toho  si  v�etci  za�portovali
a  ukázali  aj  to,  �e  sú  �ikovní vo  vedomostných
disciplínach  èi pri  skladaní  puzzle. Nakoniec  v�etci
spoloène  povedali  �S¾ub  prváka�,  v  ktorom
s¾ubovali, �e budú verní na�ej �kole, pani uèite¾kám,
pánom  uèite¾om  a  v�etkým  star�ím  �iakom  a  �e  sa
budú správa� a uèi� tak, ako sa na správneho �koláka
patrí.
Krá¾  a  krá¾ovná ich  potom slávnostne  krá¾ovským
meèom  pasovali  za  prvákov. Na  konci  oficiálneho
pasovania  boli  �iaci  odmenení  pasovacím dekrétom
a  sladkou  odmenou.V�etci,  ktorí  sa  podie¾ali  na
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Na  to,  �e  v
septembri
pribudnú  v
na�ej  �kole
nové  tváre  
tvárièky
malých
prvákov, sme si
u�  zvykli.

Obèas  sa v�ak  stane,  �e nejaká nová  tvár pribudne aj
do  uèite¾ského  zboru. Samozrejme,  nejde  len  o
samotnú  tvár,  ale  predov�etkým  o  pedagogický  um,
srdce  otvorené  pre  deti  a  bohatú  zásobu  trpezlivosti,
bez  ktorej  sa  uèite¾ská  robota  robi�  nedá.  V  tomto
roku nám pribudla "posila" pani uèite¾ka Mgr. Monika
Krajèíková,  ktorá  je  triednou  uèite¾kou  v  1.A.  Pani
uèite¾ka má mladistvý vzh¾ad, vy�aruje z nej pokoj, za
ktorým cíti� nemálo energie. Èosi o sebe a svojej práci
nám prezradila:

Predtým som  pracovala  ako  uèite¾ka  v Neninciach.
Strávila  som  tam  �tyri  roky  a  pol  roka  a  potom  som
i�la  na  materskú  dovolenku.  Ale  bolo  to  u�  dávno.
Tento rok moji �iaci maturovali.

Ve¾mi dobre.  Pre prvákov  je  aj  ma¾ovanie,  písane

perom,  èi  cvièenie  v  telocvièni  novým  zá�itkom. Do
�koly sa zatia¾ te�ia a chodia radi.

Ka�dý deò v  �kole  je  iný    a  zaujímavých  zá�itkov  je
ve¾a.  Napríklad    zvykla  som  �iakom  spestrova�
vyuèovanie rôznym hrami, èo je u� dnes be�ná prax. A
raz  ma  moji  �iaci  prekvapili  tým,  �e  cez  prestávku
pripravili pre mòa h¾adanie pokladu. Bolo to od nich
ve¾mi milé a ve¾mi srdeène to mysleli. Nezvyèajné boli
tie�  hodiny,  keï sa  nejaký  �iak  stal  za  odmenu
uèite¾om  a ja  �iakom.  Mohli  si  vyskú�a�,  aké  je  by�
uèite¾om a �e to nie je také jednoduché. Urobili mi aj
�iacku kni�ku a  semtam som aj  �alovala,  kto nedáva
pozor.

Moje zá¾uby? Knihy  klasici. História  �ivotné osudy
¾udí  na  pozadí  obdobia,  ktoré  ich  ovplyvòovalo.
Dokumentárne  filmy,  veda    je  vývoj  a  celkovo
vynálezy.  Páèi sa mi,  keï  sa  spoje  dve  rôzne  u�
objavené veci a vznikne nový vynález. Potom príroda,
pokoj  v nej a  turistika. A  rozprávky. V minulosti  som
písala  veèerníèky  pre  jedno  kres�anské  rádio.  Ale
nemám  na  svoje zá¾uby  èas,  odkedy  sa  mi  narodili
deti. Mo�no keï budú  trocha väè�ie. Teraz vo¾ný èas
trávime spoloène.
Ïakujeme  za  rozhovor.  Prajeme  ve¾a  úspechov  a
pekných zá�itkov.                Pripravil:

Pani uèite¾ka
medzi svojimi prvákmi

tvorbe  tohot  creemoniálu  si  zaslú�ia  ve¾kú
pochvalu.  Poïakovanie  patrí  pani  uèite¾ke
Ivonke  Krajèíkovej,  v�etkým  deviatakom,  ktorí
sa  na  podujatí  zúèastnili,  preto�e  pre  nás
pripravili  nezabudnute¾né  a  krásne  chvíle.
Najväè�ia  poklona  patrí  na�im  prváèikom.
Nepochybne  sa  stali  hviezdami  celého
programu.  My  v�etci  im  �eláme  ve¾a  ��astia,
úspechov a radosti v na�ej �kole.
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Národné  lesnícke  centrum
pri  príle�itosti
Medzinárodného roka lesov
2011  vyhlásilo
celoslovenskú  kampaò
�Les  ukrytý  v  knihe�,  v
rámci  ktorej  zorganizovalo
sú�a�  o

. Zapojilo  sa  do  nej
mnoho  slovenských
základných  �kôl  a  kni�níc.
Porota  musela  vybera�
spomedzi  takmer  tisícky

rôznych kníh. Mnohé z nich boli po stránke vizuálnej,
èi  obsahovej  skutoène  ve¾mi  zaujímavé.  Ocenenie
získalo viacero z nich. Najväè�ieho uznania sa dostalo
knihe "Dych lesa" od �iaèky 7.A
z na�ej �koly.
V  piatok,  23.  septembra  2011,  privítala

  na  pôde Hontiansko    novohradskej  kni�nice
vzácnych hostí, ktorí pri�li odovzda� výherkyni hlavnú
cenu.  O  priebehu  samotného  projektu informovala
lesná pedagogièka . Hlavnú cenu,

víkendový  pobyt  na  chate  pre  celú  rodinu,  prevzala
Natália z  rúk generálneho  riadite¾  �.p. Lesy SR

. Ïal�ími hos�ami boli ,
hovorca  �.  p.  LESY  SR,  pedagóg ,
primátor mesta Ve¾ký Krtí� , riadite¾ Z�
na  ulici  J.A.Komenského  vo  Ve¾kom Krtí�i

 a , mama úspe�nej Natálie.
Na slávnostné podujatie boli pozvaní aj jej spolu�iaci a
triedna uèite¾ka , ktorú zastúpila
jej kolegyòa .

Natália  je  v�estranne  nadaná  �iaèka.  O  písanú  tvorbu  sa
zaujíma  u�  nieko¾ko  rokov.  Je  �éfredaktorkou  �kolského
èasopisu  Amosko.  Jej  èlánky  sú  nápadité  a  ve¾mi  dobre
spracované. O svojich zá¾ubách nám povedala:
Aký je tvoj vz�ah k prírode?

Aký je tvoj vz�ah k písaniu?

Ako si predstavuje� svoju budúcnos�?

Natálkina  kniha  "Dych  lesa"  je skutoène  jej  prvý  ve¾ký
úspech. Urèite v�ak nie posledný. Èas uká�e, èo sa v tomto
skromnom a nenápadnom dievèati skrýva�
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Trieda 3.A    a  3.B pod vedením  triednych uèiteliek   mali    tú  èes� dòa
14.10.2011 osobne sa stretnú� a porozpráva� so spisovate¾om detských
kni�iek   ,

s
Beseda  prebiehala  vo  ve¾mi  príjemnej  atmosfére  v  Hontiansko
novohradskej    kni�nici  A.  H.  �kultétyho  vo  Ve¾kom  Krtí�i.  �iaci
s  triednymi  uèite¾kami  poèas  hodín  SJL  èítania  èítali  jednotlivé
príbehy a  samostatne  si  pripravili otázky, ktorými  sa chceli dozvedie�
nieèo viac o zvieratkách a postavách, ktoré pán spisovate¾ zaujímavým
a  pútavým  spôsobom  opísal  vo  svojich  knihách,  ale  aj  o  samotnom
spisovate¾ovi.
V závere mali �iaci mo�nos� si da� podpísa� podpiskarty a na pamiatku
sa s pánom spisovate¾om odfoti�.
Je  pote�ite¾né,  �e  máme  spisovate¾ov,  ktorí  svojou  tvorbou  doká�u
zauja� detských èitate¾ov a tak upevòova� ich vz�ah ku knihám.

Pod  názvom   sa  niesla  beseda  s  pani
�  policajtkou,  ktorá  pri�la

v  dòoch  12.10.  a  26.10.  2011  porozpráva�  �iakom  2.B
triedy,  ako  sa  máme  správa�  cestou  do  �koly  a  domov.
Upozoròovala deti na rôzne nebezpeèenstvá, ktoré èíhajú na
ceste  po  chodníku  a  po  vozovke.  �iaci  sa  nauèili  ako
správne chodi� po chodníku a po kraji cesty tam, kde nie je
chodník.   Ako  chodci musíme  by�  vidite¾ní,  preto  rozdala
v�etkým  de�om  reflexné  náramky  a    reflexnú  vestu  spolu
s  pouèným  pracovným  zo�itom  �Póla  radí  de�om�.
Pracovný  zo�it  obsahuje  dopravné  znaèky,  obrázky,
príbehy,  hlavolamy,    bludiská,  krí�ovky  a  testíky.  �iaci
radili Póle formou krú�kovania správnych odpovedí v teste,
ktorý  bol    na  záver  vyhodnotený.   Otázky  v  teste  boli  asi
takéto:  Mô�e  si  Póla  sadnú�  do  auta  k  cudzím  ¾uïom?,

Mô�e  Póla  ochutnáva�  v�etko,  èo  jej  iní  ¾udia  ponúknu?
Mô�e  pozva�  Póla  do  bytu,  v  ktorom  býva  s  rodièmi,
cudzích  ¾udí?  Je  pre  Pólu  zdravé  trávi�  prive¾a  èasu  pri
poèítaèových  hrách?  Mô�e  Póla  zámerne  po�kodzova�
kamarátom  hraèky?  Èo  je  pre  Pólu  nutné  pri  bezpeènej
jazde  na  bicykli?  Deti  sa  zahrali  na  výskumníkov  �
dopravných  policajtov  a  za  pomoci  rodièov  pozorovali
chodcov,  ktorí  pre�li  mimo  oznaèeného  miesta  alebo  na
nepreh¾adnom  mieste.  Zis�ovali  ko¾ko  chodcov  sa
nepozrelo  do  smeru  prichádzajúcich  motorových  vozidiel,
ko¾ko  áut  vo�lo  do  zakázaného  priestoru,  alebo  ko¾ko  áut
nedalo  prednos�  chodcom  na  priechode  cez  cestu.  Na
hodine vlastivedy prezentovali svoje pozorovania a niektorí
�iaci  mali  aj  podrobný  písomný  záznam  o  poru�ovaní
bezpeènosti.
  Vïaka  príjemnej  besede
s  pani  policajtkou  sme  sa
nauèili  aj  správne
prechádza�  cez  kri�ovatku
i  keï  nie  je  oznáèený
priechod pre chodcov. Pred
vstupom na cestu (vozovku)
sa  v�dy  rozhliadneme,  èi
mô�eme bezpeène prejs� na
druhú stranu.
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Do  2.  B  triedy  zavítal  náv�tevník,  ktorého  s¾ubovala  pani  triedna  uèite¾ka
Petríková  za  usilovnos�,  snahu  a  slu�né  správanie.  Jeho  spev  �    piskot  sa
rozliehal  po  celej  triede,  akonáhle  poèul  deti  prichádza�.  Náv�tevník  patrí  do
triedy    vtáctvo,  rod    papagáj,  èe¾aï    papagájovité,  druh  

 (Agapornis pullarius). Dosahuje ve¾kos� 15 cm a hmotnos� 43g.
Populárny je  tým, �e má oran�ovú masku na hlavièke,  telo má zelené a chvost
modrý. Tento druh vie  lieta�, �plha� sa a dobre beha�. O ná�ho náv�tevníka sa
stará Simonka �ebianová z 3.B triedy, dcéra pani uèite¾ky Petríkovej. Dostala ho
ako darèek k 8. narodeninám  od pani uèite¾ky Mgr. A. Lavièkovej. Vyliahol sa
spolu  so  svojimi  súrodencami  27.  mája  2011.  Pani  uèite¾ka  Lavièková  sa  o
vtáèatká  �  holíèatká  príkladne  starala.    Ná�ho  papagájika  dokrmovala  ruène
striekaèkou.

Kàmenie  z  rúk  chovate¾a  napomáha  budovaniu  puta  medzi
chovate¾om papagája a znaène skráti èas krotenia a zvykania si na
nového majite¾a, keï�e vták je v kontakte s èlovekom od mala a
získava predpoklady sta� sa milým domácim miláèikom, ktorý sa
stane  pevným  èlenom  rodiny.  Pravidelný  kontakt  spôsobil,  �e
berie èloveka ako svojho partnera � kamaráta...
Ná�  papagájik,  ktorý  dostal  meno  Larík,    sa  stal  kamarátom
v�etkých  detí  z  celej  na�ej  triedy.  Dozvedeli  sme  sa,  �e  sa  �iví
semienkami,  zelenými  trávami,  listami,  zeleninou  a  ovocím.
Prirodzene má rád vodu, èo je vidie� na fotografii, tak ako väè�ina
detí.  �iaci  sa  dozvedeli  o  papagájikovi  ve¾a  zaujímavého.
V  reálnej  praxi  si  precvièili  �ivotnú  zruènos�  
STAROSTLIVOS�,  ktorá  prispieva  k  tomu,  �e  deti  sa  stávajú
nielen  múdrymi,  ale  i  dobrými  ¾uïmi.  Prostredníctvom  rozvoja
zruèností  je  podporované  správanie  a  konanie,  ktoré  pomáha
zvy�ova�  �kolskú  úspe�nos�  aj  úspe�nos�  mimo  �koly.  �ivotné
zruènosti  hrajú  dôle�itú  úlohu  pri  vytváraní  pozitívnych
sociálnych vz�ahov a rozvíjajú charakterovú zlo�ku osobnosti. Sú
dôle�itým  nástrojom  vytvárania  spolupracujúceho  spoloèenstva
v triede.
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V  septembri  27  detí  z  2.A,  2.C,  4.B  a  3.B  pre�ilo  6  krásnych  dní
uprostred nádhernej prírody v Sebechleboch.
Dopoludnia  bolo vyuèovanie    väè�inou vonku,  popoludní zas  krú�ky  
zálesácky,  �portový    a  �enská  paráda.  Deti  si  krú�ok  samé  vybrali.
Poznávali  prírodu  v  okolí  Mladej  Hory,  �portovali  a  dievèence  sa
parádili. Veèer nasledovali diskotéky a zábavné hry.
Jedného veèera, za úplnej tmy, len hviezdy nám nad hlavou blikotali, sme
sa vybrali na noèný pochod. Prechádzali sme lesom, cestièkami a h¾adali
sme znamenia, ktoré nás mali zavies� ku �kriatkom. Aj nás zaviedli, ale
také jednoduché to nebolo. Niektorí sme si od strachu aj poplakali, dr�ali
sme sa  jeden druhého ako klie�te, kým sme  ich na�li. �kriatok nám dal
otázku a pustil nás a� vtedy, keï sme správne odpovedali. Na chate sme
u�  boli  zas  v�etci  hrdinovia    a  rýchlo  sme  zabudli,  ako  sme  sa  celou
cestou, v tej èiernoèiernej tme, báli.
Ïal�í deò sme nav�tívili vínne pivnice v Starej Hore. Opä� sme putovali
lesom,  po¾nými  cestièkami,  ale  u�  nám  nad  hlavou  svietilo  krásne
jesenné  slnieèko. Na  mieste  sme  zistili,  �e  v  Starej  Hore  sú  samé
domèeky,  v  ktorých  nikto  nebýva.  Pod  nimi  sú  kamenné  pivnice.  Do
jednej  z  nich  sme  vo�li  a  stará  pani,  obleèená  v  peknom  kroji,  nám
porozprávala  zaujímavosti  o  týchto  pivniciach.  Potom  nás  zaviedla  do
domèeka  nad  pivnicou,  kde  boli  uká�ky  obleèenia,  nábytku  a  náradia
¾udí, ktorí tu �ili pred desiatkami rokov.
Ïal�í veèer  bola  opekaèka  spojená  s  èarami, ktoré  predvádzal  animátor
Andy.  Posledný veèer  sme sa  zi�li  v  jedálni  a  deti  z  ka�dého  krú�ku
predviedli, èo sa nauèili, èo vypátrali, èo vyskúmali. Zálesáci  uká�ky z
prírody, �portovci  �portové finty a dievèence módnu prehliadku spojenú
s tancom.
Ka�dý deò deti nav�tevovali malých zvieracích kamarátov, ktorý bývali
za chatou. Boli to prasiatko Kvik, zajaèik Mi�o, vlèiak Dodo a kozièka s
capkom. Ani  kúsok  jedla  neputoval  do  smetného  ko�a,  v�etko  pojedli
tieto milé zvieratká.
Mali sme ��astia aj na ¾udí, èo sa o nás starali. Animátori Balafrí, Andy a
Mirka, tety kuchárky a ujo kuchár a pán správca. Vo v�etkom nám vy�li v
ústrety. Ïakujeme  im  za  to.  De�om  sa  �kola  v  prírode  páèila  a  nám
uèite¾om tie�.



Amosko

Chceli by ste sa ocitnú� v praveku a pre�i� aspoò jeden deò ako neandertálec?
Tak  toto  sa  podarilo  za�i�  na�im  �iakom  6.  roèníka,  keï  sa  dòa  30.9.  2011
zúèastnili dejepisnej exkurzie do Múzea praveku Slovenska v Bojniciach, ktoré
sa  nachádza  v  areáli  Prepo�tskej  jaskyne  a  je  jediné  svojho  druhu  v  rámci
celého Slovenska. Expozícia je v prírode, priamo na mieste, kde pred 60 tisíc
rokmi  �il  praveký  èlovek  Homo  neanderthalensis.  Travertínová  Prepo�tská
jaskyòa  slú�ila  neandertálcovi  ako  príbytok  a  bola  vhodnou  ochranou  pred
nepriaznivým  poèasím.  Na�li  sa  tu  vzácne  nálezy  kamenných  nástrojov  z
obdobia  star�ej  doby  kamennej  �  paleolitu  a  mno�stvo  kostí  pravekého
mamuta, jaskynného leva a pravekého nosoro�ca.
�iaci sa preniesli vïaka odbornému lektorskému výkladu a pútavej formy do
obdobia  paleolitu  a  stali  sa  z  nich  neandertálci.  Pracovali  v  skupinách  �
neandertálskych  tlupách  a  rie�ili  praktické  �praveké�  úlohy    urèovali  druhy
stromov  a  zvieracie  stopy.  Najzaujímavej�ou  èas�ou  bola  vo¾ba
neandertálskeho  �amana,  ktorý  si  musel  obliec�  praveký  odev  a  ostatní
èlenovia skupiny � tlupy mu zhotovili náhrdelník, pravekú sekerku a pripravili
ho na neandertálsky  tanec. Neandertálske  tlupy sa  rozi�li závereèným tancom
�amanov za búrlivého jasotu, potlesku a pokrikov svojich èlenov � neandertálcov.
Na�a  exkurzia  sa  v�ak  neskonèila  spoznaním  pravekého  spôsobu  �ivota
neandertálca,  preto�e  nás  zlákala  aj  dominanta  mesta  Bojnice  �  krásny
stredoveký  romantický  zámok.  Oèarení  sme  prechádzali  Zlatou  sálou  s
anjelským  stropom, Kaplnkou  zo  zlatým  oltárom, Mramorovou  a Rytierskou
sálou.  Zaujala  nás  hrobka  so  sarkofágom  grófa  J.  Pálfyho  a  travertínová
jaskyòa pod zámkom. Pred zámkom sme obdivovali 700 roènú Lipu krá¾a Mateja.
V  tento  posledný  septembrový  deò,  sprevádzaný  nádherným  slneèným
poèasím,    za�ili  �iaci  netradiènú  hodinu  dejepisu  s  mno�stvom  zaujímavých
otázok�

Agentúra   sa  v  na�ej  �kole
predstavila  zaujímavými  divadelnými
scénkami  pre  mlad�ích  aj  star�ích  �iakov.
Malá �kola slu�nosti bola urèená �iakom 1.
stupòa  a  vtipnou  formou  vysvet¾ovala

de�om,  ako  sa  majú  vhodne  správa�  v  �kole,  v  autobuse,  na  ulici...
Podobné  predstavenie  s  názvom  Ve¾ká  �kola  slu�nosti  sa  zamerala  na
�iakov  2.  stupòa. Hlavným  hrdinom  predstavení  bol  �imon,  ktorý  robí
v�etkým  okolo  naschvál.  Napriek  tomu, �imon  nie  je  �iadnym
nev�edným  javom  ani  mimozem��anom.  Je  to  obyèajný  chalan  zo
sídliska, ktorý sa akurát nevie chova�. Svojím sebectvom a chuligánskym
správaním tak dostáva do problémov nielen svoje okolie, ale napokon  i
seba. V�etko sa v�ak mení v okamihu, keï nájde zázraèné okuliare, ktoré
mu  umo�òujú  vidie�  srdcom. Herci a
podali  pekné  výkony.  Ich vtipné  "kúsky"  rozosmiali  deti  a  zároveò  ich
nútili zamyslie� sa nad slu�nos�ou.



Slovo "uèite¾" sa v septembri skloòovalo dos� èasto. A
to  nielen  v  �kolách,  ale  aj  v  médiách.  Význam
uèite¾skej profesie  a  ocenenie  práce  pedagógov  bola
téma,  ktorá  v  spoloènosti  rezonovala  na  rôznych

úrovniach.  O  osobné  názory  sme  po�iadali  na�ich
�iakov.  Sú  v  dennom  kontakte  s  pedagógmi,  dobre
poznajú ich prácu  jej pozitíva aj negatíva. Zaujímalo
nás,  èi  by  sa  niektoré  z  detí  chceli  sta�  v  budúcnosti
uèite¾mi a preèo.

R.L., 9.A.

B.M., 8.B

L.K., 7.A

E.È., 7.B
M.M.,

5.A

V.B., 6.A

 M.H., 3.C
Pripravila:

Zatia¾  sme  nepri�li  na  to,  pod¾a
èoho  sú  �iaci  v  jednotlivých
roèníkoch rozdelení do tried A, B,
C.  Máme  svoj  návrh:  trieda  A  �
chlapci,  trieda  B    dievèatá
a  trieda  C  �  tí,  ktorým  opaèné
pohlavie e�te nejde na nervy. Dalo
by sa to takto zrealizova�?

Vá�ime si pedagógov a máme k nim úctu. Zaujíma nás
v�ak, èi niektoré ich výsady (napríklad, �e sa nemusia
prezúva�,  majú  prednos�  pri  okienku  v  jedálni...)
vyplývajú  z  ich  postavenia  alebo  to  má  aj  nejaké
praktické zdôvodnenie.

Bude  sa  v  zimnom  období  vyu�íva�  �portové
multifunkèné  ihrisko?  Mo�no  by  sa  dalo  upravi�  na
¾adovú plochu, kde by sme sa mohli korèu¾ova� alebo
hra� hokej.

Ïakujeme za odpovede.

Amosko

riadite¾ �koly
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Jednou z najvïaènej�ích tém na besedu so �iakmi je �port. Mnohí sa mu
toti�  aktívne  venujú.  A  ani  tí,  ktorí  �portujú  len  poèas  hodín  telesnej
výchovy si nenechali vlani ujs� zápasy slovenských futbalistov pri  ich
historicky prvej úèasti na Majstrovstvách sveta v Ju�nej Afrike. Ich oèi
boli  upreté  na  televízne  obrazovky. Napäto  sledovali  napínavé  zápasy
na�ich  reprezentantov  a  neúnavne  ich  povzbudzovali  v  ceste  za
ví�azstvom  a  úspechom.  Aj  preto  sme  v  �iestom  roèníku  pri  výuèbe
správnych proporcií  zvolili  tému �port. �iaci  sa najprv hravou  formou
oboznámili s problematikou proporcií pri kreslení jednotlivých odvetví
�portov. Po �ivej diskusii sa potom s chu�ou pustili do práce a vytvorili
tieto diela.

�iestaci zvládli �a�kú úlohu:
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1.èas�
    Novembrový  vietor  sa  pohrával  s  okolím,  ako  v�dy
keï sa vraciam domov. Sem  tam rozfúkal kôpky listov
na  zemi  a  vdychoval  �ivot  mestu.  Srdce  mi  napåòal
bla�ený pocit ��astia. V�etko toti� bolo ako má by�. Môj
�ivot  bol  príkladný  a  úplne ideálny.  Volám  sa  Tia
Reginová. O tý�deò budem ma� �estnás� rokov a bývam
v meste,  v  ktorom  sú  úplne  ú�asní  ¾udia.  Prvý  rok  na
strednej  sa  mi  perfektne  vydaril.  Na�la  som  si  ve¾a
kamarátov a hlavne Lilu. Blúdila  som v my�lienkach a
cesta domov mi ubehla rýchlo. Keï som pri�la domov,
prezliekla  som  sa  a  najedla.  Poh¾adom  som  zavadila
o  môj  odraz  v  zrkadle.  Tmavohnedé  vlasy  som  mala
rozstrapatené  a  stáli  na  v�etky  strany.  V  machovo

zelených  oèiach  sa  mi  mihotali  �ibalské  plamienky
a nos a  líca  som mala  sfarbené do  ru�ovkasta. Vlasy
som si uhladila prstami a sadla som si k uèeniu.
  Ráno som sa preberala ve¾mi �a�ko. Dopomohlo mi
k  tomu aj  nie ve¾mi  príjemnej�ie  poèasie  a  hlavne
málo spánku. Lila u� na mòa ako v�dy èakala a kým
som rýchlo robila rannú hygienu, ona popíjala horúcu
èokoládu s mojou mamou. Bolo a� prekvapujúce, ako
dobre  si  rozumejú,  keï  ja  sama  si  niekedy  s  mojou
mamou nedoká�em poradi�. �Mô�eme ís� ?� zavolala
som na Lilu a ona poslu�ne pribehla. Obliekli sme sa
a  pobrali  sa  do  �koly.  �Dovidenia,  pani  Reginová!�
zakrièala spoza mòa Lila.
    �Matika,�  ozvala  sa  Lila,  �chápe�  to?�  rozosmiala
som  sa  a  ironicky  jej  odpovedala.  �Jasné!  Matiku
mám  v malíèku.�  �Nechápem  èo  je  pre  teba  na  tom
také  �a�ké.�  Rozèu¾ovala  sa.  Ona  je  doslova
matematický  génius.  Vie  o  tom  úplne  v�etko,  no
nedoká�e mi to vysvetli�.
  Sadli sme si do lavice, vybrali si veci a tesne po tom
zazvonilo. Triedna na hodinu me�kala, èo sa stáva len
vo výnimoèných prípadoch. Nakoniec vo�la do triedy
a hneï nám oznámila: �Chcem vám predstavi� ná�ho
nového �iaka Justina Starka.� Nato v�etci  spozorneli.
Vo�iel  do  triedy.  Na�e  poh¾ady  sa  stretli  a  v�etko
naokolo sa zastavilo....

Pokraèovanie v budúcom èísle.
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Separácia opotrebovaných batérií a akumulátorov spoèíva v tom, �e majite¾
alebo pou�ívate¾ opotrebované batérie nevyhodí do prírody, ale umiestni ich
na správne miesto. Po skonèení �ivotnosti batéria nepatrí do be�nej zbernej
nádoby a u� vôbec nie do vo¾nej prírody. V �iadnom prípade nevyhadzujte
pou�ité  prenosné  batérie  a  akumulátory  do  komunálneho  odpadu  alebo  do
vo¾nej  prírody. Zabránime tým  úniku  nebezpeèných  látok  do  �ivotného
prostredia (zneèistenie vody, pôdy, vzduchu). Nehovoriac o tom, �e rozklad
batérií v �ivotnom prostredí trvá 200  500 rokov a do prostredia sa uvo¾òujú
chemické látky, ktoré majú negatívne úèinky na zdravie èloveka a prírodu.

Èlenovia prírodovedného  krú�ku  

  chcú  vedie�  o
prírode èo najviac. Nielen zo zvedavosti, ale hlavne preto, lebo ich
zaujíma,  ako  ju mô�u  chráni�. Deti  vedia,  �e  príroda  je  pre  nás
�ivotne  dôle�itá. Krú�ok vedie  pani  uèite¾ka .
Na  ka�dý  mesiac  majú  pripravené  urèité  výukové  témy,  ktoré
súvisia  s  významnými  svetovými  dòami  alebo sviatkami.
Napríklad v decembri sa zamerajú na Deò ¾udských práv.

Na�a  �kola  sa  zapojila  do  projektu  s  názvom
,  ktorý

vytvorila  spoloènos�  INSA  s.r.o  pod  zá�titou
Ministerstva  �ivotného  prostredia.  V  rámci
projektu  sa  �koly  mohli  zapoji�    do  sú�a�e

  �iaci  z  prírodovedného
krú�ku, ktorý pracuje na na�ej �kole informovali
spolu�iakov o  správnom  zaobchádzaní  s
pou�itými batériami prostredníctvom rozhlasu a
propagaènými náv�tevami v triedach.

Èo mô�eme urobi� my?

Milý  nedoèkavci  je  to  tu.  Alica  vás  vtiahne  cez  3D
okuliare do krajiny zázrakov u� v decembri na hrade
Modrý Kameò. Verte, máte  sa  naèo  te�i�. Èakajú  na
vás neobyèajné a pouèné dobrodru�stvá a tak tie� aj

ve¾a  �peciálnych  efektov,  ktoré  sú  nové  aj  pre
mòa.Nezabudnite  si  3D  okuliare.  A  pamätajte:V�dy
buïte  sami  sebou,  preto�e  ka�dý  èlovek  je  iný  a
výnimoèný.
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Nastenka,  keï  bola
zdvihnutá do vý�ky. : Páèila sa
mi krá¾ovná slnka a krá¾ovná snehu. A maminke
sa  páèili  farebné  kostýmy. :  Ako
tancovali  pri  korèu¾ovaní.
chalúpka  na  straèej  nô�ke,  ako  sa  otáèala.

 Kulisy, domèek, obleèenie a postava
Baba  �  Jaga.  Nastenka  a  jej
otoèky a e�te kostýmy.  � Mrázik a Nas�a
ich  tanec. :  Tanec,  obleèenie,
piesne,  postavy  Mrázika  a  Nastenky.
Sne�enie  a  celá  rozprávka. :
Ivan  a  Nastenka  ich  zdvíhaèky  a  celé  sa  mi  to
páèilo.   Sne�enie,  kulisy,
veverièka,  dvaja  medvedíci  �  deti  ako  sa
korèu¾ovali. :  Páèil  sa  mi  pes
a medveï. : Páèili sa mi medvedíky,
Mrázik  a  psík.   Marfu�a  ako
lúskala  orechy,  Mrázik  a  v�etko  sa  mi  páèilo  aj
Ivanova  medvedia  hlava.

:  Páèila  sa  mi  Nastenka,  lebo  bola
dobrá  a  pekne  obleèená.
Mne  sa  v�etci  herci  ve¾mi  páèili.

Páèili  sa  mi  snehové  víly,  princ
a  mama  s  Marfu�ou. :
Páèilo  sa  mi  slnko,  sne�ná  víla  a  jej  kostým.

 Mne sa páèil Mrázik, Nastenka
a  ako  sne�ilo  poèas  predstavenia.

  Snehová  víla  a  Ivan,  akú  mal
medvediu  hlavu. (4.r):  Páèila
sa mi malièký psíèek a koník a maminke sa páèil
Mrázik a zimná víla. : V�etko
bolo  super  a  e�te mi  na  záver  zasalutovala  Baba
Jaga  a  aj  mojej  maminke  sa  ona  páèila
s  domèekom  na  straèej  nô�ke.

:  Mne  sa  páèil  Mrázik,  lebo  bol
dobrosrdeèný  a  maminke  sa  páèil  Ivan  ako
naháòal sánky a e�te farebnos� kostýmov.

 Mne  sa  páèili  zvieratká  a  sne�enie,  Ivan
ako búchal Babu  Jagu  a  ako  ju  vopchal  do pece.

:  Páèili  sa mi  zvieratá,  lebo  to
boli  deti,  ako  vedeli    korèu¾ova�.

Mne  sa  páèila  Nastenka,  lebo  bola
dobrosrdeèná  a  vedela    dobre  korèu¾ova�
a  maminke  sa  celé  predstavenie  ve¾mi  páèilo.

  Mne  sa  páèila  Nastenka,  lebo  bola
pekná,  �ikovná a múdra a maminka bola nad�ená
z celého vystúpenia.  Mne sa
páèilo  osvetlenie,  lebo  aj  na  ¾ade  sa  striedali
farebné  obrazy,  sne�enie  a  celý  dej  rozprávky
a  celková  atmosféra  spolu  s  hudbou  a  maminka
bola  unesená  z  druhého  dejstva,  keï  to  herci
rozbalili na plné obrátky.

Pripravila:

Ruskú  rozprávku  o  krásnej  a  skromnej  Nastenke
a  namyslenom,  ale  statoènom  Ivanovi  netreba
predstavova�. Je súèas�ou na�ich Vianoc ka�dý rok a patrí
k  najob¾úbenej�ím  rozprávkam  nielen  detí,  ale  aj  ich
rodièov.
V  sobotu,  5.  novembra,  na�a  �kola  zorganizovala  zájazd
pre �iakov 1. stupòa na krasokorèuliarsku show �Mrázik�
na  zimný  �tadión vo Zvolene. Celý  �tadión bol  zaplnený
¾uïmi, ktorí sa pri�li na predstavenie pozrie�. Videli sme
aj do �atne, kde sa v�etci herci prezliekali. Ve¾mi sa nám
páèili  malé  mevedíky  a  prasiatka,  ktoré  hrali  malé  deti.
Striga vyzerala naozaj skutoène, mala dlhý nos a otrhané
a  �pinavé  �aty. Mrázik  bol  tie�  krásny, mal  krásny  biely
trblietavý plá�� a ve¾kú mraziacu palicu. Najkraj�ie bolo,
keï Nastenka a Ivan  tancovali na ¾ade a Nastenka robila
nádherné  piruety.  V�etci  sme  sa  smiali,  keï  zbojníkom
spadli na hlavy obuchy. Krásne osvetlenie  spríjemòovalo
atmosféru  predstavenia.  Na  konci  predstavenia  zaèal
pada� sneh. V�etci sme sa postavili a tlieskali.
Dúfam, �e za v�etkých �iakov mô�em poveda�, �e sa nám
predstavenie ve¾mi páèilo.



Amosko

Hneï  od  zaèiatku
�kolského  roka  sa
rozbehli  �kolské
�portové  sú�a�e  a  na
úvod dosiahli �iaci na�ej
�koly  pozoruhodné
výsledky.  Úspech
priniesla  u�  prvá  z  nich
�  cezpo¾ný  beh
trojèlenných dru�stiev.
 Okresné kolo sa konalo
na  ve¾mi  �a�kej  trati
v  Èebovciach,  kde

povestný �stupák� dal zabra� v�etkým úèastníkom.
V kategórii dievèat sme postavili dve dru�stvá, ktoré sa
umiestnili  na  peknom  2.  a  3.  mieste.  �kolu
reprezentovali:

V kategórii chlapcov patrili na�i �iaci medzi favoritov,
èo  sa  aj  potvrdilo  a  obsadili  oèakávané  1.  miesto
v  zlo�ení:
Ví�aztvom  si  vybojovali  postup  do  krajského  kola  v
Brezne.
Dòa  18.  10.  2011  sme  pri�li  do  Brezna  s  tým,  �e
nemáme èo strati� a v konkurencii ví�azných dru�stiev
Banskobystrickáho  kraja  sme  poèítali  s  umiestnením
v strede �tartovného po¾a. Chlapci dostali pokyny, aby
�neprepálili�  prvé  kolo  1,5  kilometrového  okruhu
a potom  sa  pokúsili  vystupòova�  tempo. Keï  sa  v�ak
po prvom kole objavili na 2., 3, a 5. pozícii zdalo sa, �e
taktika  nevy�la  a  v  druhom kole  sa  prepadnú  dozadu.
45èlenné �tartovné pole  sa na nieko¾ko minút  stratilo
za obzorom a my sme netrpezlivo èakali na ich návrat.
Stalo  sa  v�ak  nieèo  neèakané. Do  cie¾ovej  rovinky  sa
na druhej pozícii vrútil Luká� Malatinec a tesne za ním
na  �tvrtom  mieste  David  Oravec.  Fantastický  výkon
na�ich potvrdil  9. miestom René Andok.

V  súète  umiestnení  sme  obsadili  neèakané,  ale
zaslú�ené 1. miesto a odmenou bol postup na �kolské
majstrovstvá SR do Starej ¼ubovne. Pocity na stupòoch
pre  ví�azov  boli  sladké,  najmä  keï  im  ceny
odovzdávala  majsterka  Európy  v  skoku  do  dia¾ky
/1983/  a  stále  aktuálna  slovenská  rekordérka  v  tejto
disciplíne  výkonom  701  cm  �   Pekný
pohár,  diplom  a  medaily  budú  nezabudnute¾nou
spomienkou na tento úspech.

Dòa  24.  10  2011  sme  vyrazili  autom  do  Starej
¼ubovne. Cesta  nám  trvala  3,5  hodiny,  ale  dalo  sa  to
zvládnu�.  Veèer  pred  sú�a�ou  sme  sa  ubytovali
v  stredo�kolskom  internáte  a  na  druhý  deñ  sa  konala
samotná  sú�a�. U�  prezentácia  vyrá�ala  dych. Konala
sa v stredovekej vojenskej pevnosti, kde boli vystavené
bojové  husitské  vozy,  vrhaèky  kameñov,  samostrely
a  nechýbala  ani  �ibenica.  Atmosféru  dopåòala  malá
zoologická  záhrada  s  dravými  vtákmi,  psami
a výbehom pre kone. Otvorenie za úèasti pracovníkov
Ministerstva  �kolstva,  vedy,  výskumu  a  �portu  SR
zaèalo slovenskou �tátnou hymnou, s¾ubom pretekárov
a rozhodcov a samotná sú�a� mohla zaèa�. Je potrebné
doda�,  �e  preteky  boli  kvalifikáciou  na  majstrovstvá
sveta v cezpo¾nom behu, ktoré sa budú kona� v marci
na Malte.
Tra�  behu  bola  situovaná  pod  majestátnym
¼ubovnianskym  hradom.  Jeden  okruh  meral  652
metrov  a    pretekári  ho  museli  absolvova�  �tyri  razy.
Tra�  bola  nároèná  a  dokonale  preverila  ka�dého
jednotlivca. Na�li  sa aj  takí, ktorí nedo�li do cie¾a pre
zranenie,  alebo  absolútne  vyèerpanie.  V  29èlennom
�tartovom poli najlep�ích slovenských be�cov obsadili
na�i  �iaci  18.  a  19.  miesto,  èo  v  celkovom  poradí
znamenalo 8. miesto v rámci v�etkých základných �kôl
na Slovensku. Srdeène blaho�eláme.
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Druhou  sú�a�ou,  ktorá  je  nová  a  konala  sa  v  na�om
okrese  prvý  raz  bolo  Okresné  kolo  vo  florbale.  Je  to
�port,  ktorý  získava  stále  viac  na  popularite  a  je
zaujímavý  nielen  pre  chlapcov,  ale  aj  pre  dievèatá.
V  tomto  roku  sa  do  sú�a�e  prihlásilo  �es�  �kôl
a  v  budúcom  �kolskom  roku  pribudnú  ïal�ie  2  �  3

�koly,  ktoré  majú  záujem  investova�  do  nákupu
základného  vybavenia.  Na�a  �kola  sa  do  vytvárania
podmienok pre tento �port zapojila medzi prvými a u�
sú tu aj pekné výsledky.

Dru�stvo �A�:  3. miesto �

Dru�stvo �B�:   4. miesto �

1.  miesto  �

Týmto  ví�azstvom  si  chlapci  vybojovali  postup  do
regionálneho  kola,  ktoré  sa  odohrá  v  �portovej  hale
v Hnú�ti.

Dòa  8.11.2011  sa  na  na�ej  �kole  uskutoènilo  2.
kolo  sú�a�e  Talentovanej  mláde�e  Z�  a  S�
v stre¾be z Banskobystrického kraja.
Sú�a�ilo sa v kategóriách :


�iaci  sú�a�ili  v  dru�stvách  aj  individuálne.
Strie¾alo sa zo vzduchovej pu�ky a zo vzduchovej
pi�tole.  �iaci  na�ej  �koly  dosiahli  nasledovné
výsledky:
 v  kategórii  mlad�í  �iaci   obsadil
12. miesto s 235 bodmi a  14. miesto
s 204 bodmi,
 v kategórii mlad�ích �iaèok
obsadila 11. miesto s 229 bodmi
 v  kategórii  star�ích  �iakov  sa  dobre  darilo
Marekovi Trebu¾ovi, ktorý obsadil 3. miesto s 263
bodmi  a ,  ktorý  s  247
bodmi obsadil 5. miesto
 v  disciplíne  vzduchová  pi�to¾  obsadil  2. miesto
Marek Trebu¾a s 220 bodmi
Dru�stvo v zlo�ení:
 Marek Trebu¾a
 Kristián Koleèko
 Pavel Paholík
v stre¾be zo vzduchovej pu�ky obsadili 7. miesto.
Te�íme sa z úspechov na�ich �iakov a dúfame, �e
sa  prihlásia  ïal�í  talentovaní  �iaci  i  �iaèky  do
na�ich radov.



Amosko

Mladí  ¾udia  majú  svoj  ob¾úbený  �týl,
ktorým  sa  chcú od  iných odlí�i�  alebo
naopak  �  priradi�  sa  k  niektorej
skupine. Ponúkame vám obrázky, ktoré
súvisia  s  jesennou  módou.  Mô�ete  na
nich  vidie�  modely,  ktoré  sa  nosia
obvykle   do �koly alebo na vychádzku
do  mesta.  Ale  nevyluèuje  sa  ani

nosenie  v  spoloènosti  alebo  na  významnej�ích  udalostiach.  Na
obrázkoch  sa  nachádzajú  rôzne  kúsky  obleèenia,  z  ktorých  si mô�ete
vybra� �tie svoje�, tie ktoré vám padli do oka. Dúfam, �e  v návrhoch
nájdete nieèo, èo vás zaujme.

1) Je horúci  letný deò a  ty  zamieri�  s kamo�kou
do cukrárne. Èo si dá� na osvie�enie?
a) Výbornú ovocnú zmrzlinu
b) ¼adovú kávu
c) Ovocný jogurtový drink

2) Keby  si  si mala  vybra�  svoje  auto  snov,  bolo
by to...
a) najnov�ie porsche alebo iný super �portiak
b) �týlový dlhý kabriolet
c) �portový ve¾ký d�íp

3) S ktorou z týchto stars by si si aspoò na mesiac
rada vymenila �ivot?
a) Natalie Portman
b) Beoyncé Knowles
c) Cameron Diaz

4)  U�íva�  si  skvelú  atmosféru  na  letnom
hudobnom  festivale.  Ako  si  bude�  kráti�  dlhú
chví¾u pri èakaní na svoju ob¾úbenú kapelu?
a)  Nakupovaním    darèekov    pre    kamo�ov    a
kamo�ky
b) Snahou dosta� sa do zákulisia za svojím idolom!
c)  Hádzaním  frisbee  s  chlapcami  z  ved¾aj�ieho
stanu :)

Spoèítaj  si,  ktoré  písmenko  v  tvojich  odpovediach
preva�ovalo, a mrkni sa na to, ako si dopadla!

Nikto  �a  nemô�e  nachyta�  v  situácii,  keï  by  si  nebola
dôkladne upravená a obleèená pod¾a posledných módnych
trendov. Aj doma si stále ako zo �katu¾ky. Dr�í� sa farieb
a  osvedèených  handrièiek,  ktoré  skvele  ladia  s  tvojím
perfektným �týlom! Pre teba sú naj zaujímavé doplnky ako
vychytené  èelenky,  sexy  balerínky,  výraznej�ie  líèenie  a
ligotavé ozdôbky.

Má�  skvelý  èuch  na  najhorúcej�ie módne  trendy,  ostatné
dievèatá  ti  mô�u  len  závidie�!  Navy�e  si  vie�  v�etko
skvele farebne zladi�. Vyberaj si v�dy originálne doplnky,
èi u� zábavnú kabelku, ta�ku s obrázkami, alebo topánky,
èo  práve  letia.  E�te  jedno  sa  ti  nedá  uprie�    má�  v�dy
super preh¾ad o tom, èo ktoré celebrity nosia.

Líèi� a oblieka� sa tak, aby si tým netrávila príli� ve¾a èasu
a nezdr�iavalo �a to od iných, zábavnej�ích vecí. Pou�íva�
mejkap, ktorý �a nezradí, keï skoèí� hlavièku do bazéna a
�portové pohodové obleèenie, v ktorom vyrá�a� ako von,
tak  napríklad  do  kina  alebo  na  prechádzku.  Vychytaj  si
zábavné  malièkosti,  ako  sú  farebné  �núrky,  prívesky  na
k¾úèe a na mobil alebo �iltovku, ktorú len tak hocikto nemá.
Zdroj:
Nie si celkom spokojná s výsledkom testu alebo so svojím
�atníkom?  Nebuï zúfalá. Obleèenie je to prvé, èo nám pri
stretnutí  s  èlovekom padne  do  oka,  ale  zïaleka  nie  je  to
najdôle�itej�ie�

TEST



Amosko

 Hrs� �penátových listov, 4 mrkvy, jablko

  V�etko  vlo�te  do  od��avovaèa.  Vïaka  mrkve  a
jablku bude výrazná chu� �penátu potlaèená.
�penát je bohatý na betakarotén, vitamíny A, C a D, takisto
obsahuje kalcium, �elezo a magnézium. Mrkva sa pý�i najmä
vysokým  obsahom  betakaroténu,  jablko  má  antioxidaèné
úèinky a obsahuje vitamín C.

  6  kusov  mrkvy,  2
èervené  papriky,  1  zelená  paprika,  1/2
brokolice

  V�etko  umyte  a  nakrájajte,
následne od��avte. Nápoj hneï vypite.
Najmä  brokolica  je  vïaka  naozaj
vysokému  obsahu  vitamínu  C  vzácnou
zeleninou.  Poèas  jesene,  kedy  sa  na
èloveka  lepia  vírusy,  mô�ete  svoj
organizmus  ochráni�  práve  týmto
nápojom.  Podobne  skvelým  zdrojom
"céèka"  je  aj  paprika.  Takýto  nápoj  by
mal  telo dobi�  energiou  aj  vitamínmi  a
postara� sa o jeho jesennú ochranu.

 Zdroj:

1  l  jablkového d�úsu,  alebo  ��avy z  jabåk, 40
ml javorového sirupu, alebo medu,  jedna celá �korica, 4 celé
klinèeky, kôra z jedného pomaranèa a kôra z jedného citróna

 Zmie�ajte ��avu so sirupom. Koreniny a kôru uvia�te
do  balíèka  z  gázy,  vlo�te  do  nápoja,  povarte  na  strednom
plameni  pä�  a�  desa�
minút,  nenechajte  v�ak
zovrie�.  Následne
vyberte  koreniny  a
podávajte  horúce  vo
ve¾kých  hrnèekoch.
Mô�ete                  ozdobi�
�koricou.

Zdroj:

Ak  si  chcete  pripravi�  zdravú  nanukovú  ma�krtu,  skúste  to  s
banánom: Odstráòte z banánu �upku, prekrojte ho na polovicu a
do ka�dej polovice zastrète drievko (ktoré ste si odlo�ili z iných
nanukov).  Banánové  polovièky  na  drievkach  e�te  narýchlo
ponorte  do  roztopenej  èokolády  a  potom  u�  dajte  zamrazi�  do
mraznièky. Èaká vás chutné a zdravé prekvapenie!

Zdroj:




