Ná èasopis Amosko vychádza u dvanásty rok. Ani tí
najstarí iaci si nemôu pamäta jeho zaèiatky, no
niektorí pedagógovia by si nadenie, ktoré redakciu
obklopovalo, keï sa tvorilo jeho prvé èíslo, spomenuli. Pri
jeho zrode stála vtedajia deviataèka Zuzka Hegedüová,
bola jeho prvou éfredaktorkou. V èase najväèieho
úspechu Amoska prevzala v Bratislave hlavnú cenu v
súai kolských èasopisov. Dnes Zuzana ije a pracuje v
Anglicku, no na nau kolu nezabúda a Amoskovi naïalej
fandí. Poslala nám svoj príspevok, ktorým chce oslovi
hlavne deviatakov opúajúcich základnú kolu a
h¾adajúcich si cestu v ïalom ivote.

Zdá sa to ako veènos, odkedy som ukonèila svoje túdium,
ono to dajme tomu v kreèkovských rokoch aj veènos je.
Keï som odchádzala zo základnej koly, vedela som presne
èo chcem, kam chcem ís, èím chcem by. Èo som ale
nevedela, bolo, kým chcem by. Nevedela som to ete ve¾a
rokov a a teraz si uvedomujem, e je to úplne normálne.
Na to, aby sme zistili, kto sme, èo chceme zmeni a èo
zmeni urèite nechceme, máme celý ivot.
Èakajú Vás ve¾ké rozhodnutia, smutné konce krásnych
rokov s priate¾mi, ale aj nové zaèiatky. A hlavne nové
skúsenosti. Zmena, ktorá sa udeje, vás predurèí k tomu,
kým sa stanete. Vaou snahou by malo by sta sa hlavne
dobrým èlovekom. ;)
Vo¾ba ïalieho túdia je dôleitá. No nie vetko, èo chceme
dosiahnu, sa v skutoènosti stane. Aj v mojom prípade ilo
mnoho vecí pod¾a plánu a niektoré zas nie. Nádherné na
tom vak je, e vetky udalosti mali svoj význam. Aj keï sa
mi úplne nesplnili moje sny, ktoré som mala ako
pätnásroèná, nie som sklamaná. Napokon, dnes sú pre
mòa dôleité iné veci, ako keï som bola tínederka. Vdy je
dobré ma v ivot ambície a ciele. Dospeláci vám hovoria:
Vetky dvere sú pred vami otvorené. Je to tak, Vy sa u
len musíte posnai nezatvára si ich pred sebou a nenecha
si ujs príleitosti.
Ak momentálne neviete, èo presne chcete v ivote robi,
nevadí. Zaènite robi vetko moné a mono sa v tom
nájdete. Ak nie, tak skúajte ïalej. Vetko, èo sa èloveku
podarí a aj nepodarí, z nás robí toho, kým sme. To nás
posúva ïalej. Z toho sa uèíme. A uèíme sa kadý deò,
nielen v kole.
Take budúcnos je.... presne to, èo si pre seba vytvoríme.
Pointa je v tom, e pre kadého je to nieèo úplne iné. A to
je krásne. Prajem Vám úspené nové zaèiatky!

Kadý z nás vie, aké je by iakom. Sediac
v laviciach sme si neraz povzdychli, preèo
sa musíme to¾ko uèi, preèo musíme
poslúcha a plni si povinnosti. Neraz nám
bolo aj ako a pomysleli sme si, ako ¾ahko
je tým na opaènej strane  uèite¾om
a uèite¾kám. A neskôr sme pochopili, e
vzdelávanie je dôleité a jeho cie¾om nie je
muèenie detí.
Aké to skutoène je na opaènej strane vedia
najlepie samotní pedagógovia  kvalitní
uèitelia, ktorí svojmu povolanie venujú èas
nielen strávený v triede, ale aj svoj vo¾ný èas.
Uèitelia, ktorí sa starostlivo pripravujú na
vyuèovacie hodiny, h¾adajú nové vyuèovacie
metódy a prostriedky, dokáu iakov motivova
k prijímaniu vedomostí. Uèitelia, ktorí nechcú
muèi, ale iakov nieèo nauèi. ia¾, nie kadý
iak je v procese výchovy a vzdelávania
dostatoène aktívny. Sú aj takí, ktorí vzdelanie
nepovaujú za svoju prioritu. Napredova
v takomto prostredí je nároèné pre iaka aj
pedagóga. Ján Amos Komenský je autorom aj
takéto citátu:

(Zdroj:
http://citaty.nakazdyden.eu). Deò narodenia
tohto slávneho uèite¾a národov je dòom, kedy
si kadoroène pripomíname prácu pedagógov.
Pri tejto príleitosti boli za svoju dlhoroènú
pedagogickú prácu ocenení aj pedagógovia z
náho okresu. V sieni Mestského úradu vo
Ve¾kom Krtíi sa 4. apríla 2016 konalo
slávnostné stretnutie pedagógov s primátorom
mesta Ing. Daliborom Surkoom, kde prevzali
ocenenia aj pedagógovia z naej koly:

Pedagóg je uèite¾om nie len na svojom
pracovisku, svojím povolaním ije aj vo svojom
vo¾nom èase, vo svojom súkromí. Nai
pedagógovia a ïalí zamestnanci koly sa
stretli mimo pracoviska na malom posedení
v príjemnom prostredí krtískej retaurácie. Po
príhovore riadite¾a koly

nasledovala slávnostná veèera.
Po nej sa diskutovalo
o radostiach a starostiach
uèite¾ského ivota, ale nielen
o òom. Takéto neformálne
stretnutie je príleitosou na
výmenu skúseností
a utuovanie pracovného
kolektívu.

smiechu deom vàtala v hlavách
otázka: "Ako to ten kúzelník
robí, e bábka na jeho ruke
rozpráva?!"

Program bol plný zaujímavých
nápadov, pri ktorých bolo
potrebné
aj
technické
vybavenie. Napríklad "zbraò"
z fúkaèa na lístie a valèeka na
ma¾ovanie. Pri troche fantázie
pripomínala samopal zo Star
Wars. Muníciou bol toaletný
papier. Takáto zbraò sa
pokojne môe zaradi medzi
najbezpeènejiu
výzbroj
armády.
V
domácich
podmienkach sa vak treba
najskôr dohodnú, kto ten
papier po stre¾be uprace.

èísle maskami zmenil výzor
uèiteliek na pódiu, dal im
nové hlasy a z ich úst zneli
vety, nad ktorým sa samé
èudovali... a smiali. No
najväèí smiech znel z
publika. iakov náhla zmena
uèiteliek
a
ich
prejav
prekvapil a ve¾mi pobavil. To
vetko bez toho, aby mal
Ilo vak len o zvukovú ilúziu.
niekto dôvod urazi sa.
Staèilo zavrie oèi a bola
dokonalá. Kúzelník Wolf ukázal
deom ako dlaòami a prstami
napodobni um daïa a
padajúce kvapky. Deti imitovali
aj burácajúce hrmenie. Napriek
nie ve¾mi vyhovujúcej akustike
v
telocvièni,
chví¾ami
sa
dostavilo podvedomé nutkanie
vytiahnu dádnik.

Kúzelník Wolf si aj tentoraz so
sebou priniesol kamaráta zo
svojej crazy show. Ovládal ho
rukou a hovoril za neho
bruchom. Rozprávka v podaní
poblázneného plyiaka bola
smiene popletená. Popri

Po dvojhodinovej rozosmiatej
show priiel èas na rozhýbanie
tela. Taneèným majstrom bol
opä kúzelník Wolf. Nauèil deti
nieko¾ko taneèných krokov a
nauèenú choreografiu si hneï
vyskúali
na
známych
diskotékových hitoch. Nie
vetkým deom ili taneèné
kroky perfektne. Niektoré
pridali k choreografii aj
vlastné prvky. O umelecký
dojem vak nelo. Dôleitý bol
pohyb, zábava a dobrá
nálada. To sa do bodky
vyplnilo.

Kúzelník Wolf úzko spolupracuje
so svojim publikom. Partnermi
pri kúzlach sú iaci, ktorí sa
dobrovo¾ne prihlásia, alebo si ich
vyberá z publika. Obèas vak
zapojí
do
programu
aj
pedagógov. Vo svojom novom

Po programe sme pána kúzelníka poprosili o krátky rozhovor.
Ochotne nám vyhovel.
Èo je pod¾a vás na kole kúzelné?

Snaili by ste sa ako iak kúzlami vylepi svoje známky?
Akým kúzlom by ste vylepili nae kolstvo?

Text a foto:
Rozhovor pripravila:

Kúzelníkovi Wolfovi ïakujem za jeho návtevu, vynikajúci
program, aj za rozhovor. Veríme, e sa do naej koly ete
vráti.

Hrôza
spomínaná
v
titulku
bola
samozrejme len nama¾ovaná. V deò
odovzdávania polroèného vysvedèenia
sme v Základnej kole na Ul. J. A.
Komenského
vo
Ve¾kom
Krtíi
zorganizovali aj karneval pre 2. stupeò.
iaci a niektoré pani uèite¾ky sa obliekli
do kostýmov a na tváre si naniesli
straidelné mejkapy. Chlapci mali na
laviciach namiesto písacích potrieb zbrane
ve¾kého kalibru. Trochu karnevalovej
atmosféry sa teda prenieslo aj do
slávnostného odovzdávania vysvedèenia.
V skutoènosti vak prevaovala dobrá
nálada. Väèina iakov mohla by s
výsledkami svojej práce za uplynulý
polrok spokojná. Celkový priemer známok
na 2. stupni bol 2,05 a na 1. stupni 1,25.
Zo 417 iakov, ktoré nau kolu
navtevujú, máme 218 iakov, ktorí
prospeli s vyznamenaním a z toho 129
iakov s èistými jednotkami. Teda takmer
kadý tretí iak je u nás jednotkár. Naèali
sme druhý polrok a ten, kto celkom
spokojný so svojimi výsledkami nebol, má
monos do konca roka ete mnoho
vylepi. Nech sa nám teda darí aj
naïalej.

Video z kúzelného
karnevalu si môete
pozrie na stránke koly

Aj tento rok sa na naej kole konal lyiarsky
výcvik. Ili sme v sobotu ráno. Na to ráno som
sa ve¾mi teila. Bolo 8:30 a na nádvorí sa
schádzali iaci, ktorí trpezlivo èakali na
autobus. Ila s nami aj kola z Modrého
Kameòa. Priiel autobus, rodièia nám naloili
batoinu a posledné minúty pred nastúpením
do autobusu sme sa lúèili s rodièmi. Cesta
netrvala dlho, ani sme sa nenazdali a boli sme
v Kokave. Pani uèite¾ka nás rozdelila do izieb a
hor sa do izieb! Vybalili sme si veci a onedlho
nato nás volali na obed. Po obede sme ili na
svah autobusom. Prili sme na svah, vetci sa
pod kopcom zaèali obúva do lyiarok a ili
sme na malý kopèek, kde sme predviedli, èo
vieme. Èas na svahu rýchlo ubehol a ili sme
na chatu. Veèer na veèernom programe nás
roztriedili uèitelia do 4 skupín. V prvej a druhej

skupine boli tí, èo u nieèo dokáu na svahu a v
tretej a tvrtej tí, èo stáli prvýkrát na lyiach.
Po veèernom rozkaze sme mali vo¾no a o 22:00
bola veèierka. Kadé ráno nás budila sluba,
ktorú zvolili uèitelia. Budíèek bol o 7:00. Kadý
deò po raòajkách sme ili na svah a kadý sa
zlepoval vo svojom výkone na lyiach. Dni tak
rýchlo ubehli, e ani nevieme, ako a u bol
piatok a my sme museli ís domov. Mali sme
tam súae v slalome a v pingpongu. Za
súae sme boli ocenení posledný veèer  vo
tvrtok. Za väèinu ¾udí môem poveda, e
tam bolo fajn. Uili sme si to, aj keï tam padali
aj slzy, ale za to smiechu tam bolo dos.
Niekedy a u niektorých a prive¾a. Ïakujeme
uèite¾om, uèite¾ke a pani zdravotníèkam, e tam
s nami vydrali.

Jar patrí k dôleitým obdobiam roka. Je èasom
prebúdzania
prírody,
pokraèovaním
produktívneho ivota rastlín a zvierat, ktoré
oddychovali zimným spánkom. V ivote ¾udí
bola jar obdobím prác na poli, ale tie
tradièných
sviatkov,
ktoré
patrili
ku
kultúrnemu dedièstvu. Hoci v dnenej dobe
èas prichádzajúcej jari nevnímame tak
intenzívne ako v minulosti, tradície sú nám
stále blízke. S témou "Jar v Honte" navtívili
nau kolu pracovníèky Hontianskoipe¾ského
osvetového strediska riadite¾ka
. Porozprávali
naim tvrtákom o ¾udových zvykoch v
minulosti a o jarných zvykoch v Honte.
Zaujímavým doplnením ich rozprávania bol
film Hontianska jar, ktorý iakom priblíil ivot
na dedine v minulosti. Podujatie bolo spojené
s
praktickými
ukákami
ma¾ovania
ve¾konoèných kraslíc voskovou technikou a
sadením zrniek obilia do mokrej vaty. Misky s
obilím si iaci mohli vzia so sebou do tried.
Budú sa obilie stara a pozorova ho ako klíèi a
rastie.
Podujatie
bolo
príjemným
spestrením
vyuèovacieho dòa. Deti získali nové vedomosti
a uvedomili si neoddelite¾nú spojitos èloveka
s
prírodou.
Ïakujeme
pracovníkom
Hontiansko  ipe¾ského osvetového strediska
za ich cennú návtevu.

Presnejie by bolo  pripomenuli sme sa ¾uïom, ktorých
máme radi, na ktorých nám záleí. Láska má mnoho
podôb. Nemusí to by len vzah medzi za¾úbenými, ale
aj pekný vzah medzi rodièmi a demi, ivotnými
partnermi, vzah medzi dobrými priate¾mi, ale aj prejav
úcty k niekomu, koho si ceníme. Pre túto príleitos
sme mali vo vestibule budovy pripravenú ve¾kú
schránku, do ktorej mohli odosielatelia vhodi svoj
pozdrav osobe, ktorú chceli potei. Valentínski potári
Soòa a Martin srdieèkové odkazy odniesli adresátom.
Nazbieralo sa nieko¾ko desiatok milých pozdravov,
ktoré poteili nielen iakov, ale zamestnancov koly.

V tomto kolskom roku odchádza z naej
koly 39 iakov deviateho roèníka. Práve
v tomto období stoja pred dôleitým
rozhodnutím  výberom strednej koly.
V duchu hesla: raz vidie je viac, ako

v Luèenci pripravuje
absolventov pre gastronómiu, hotelierstvo,
automobilový priemysel, cestovný ruch a
sluby. V Luèenci sa nachádza aj
. Vyh¾adávanými odbormi sú tu:
operátor
stavebnej
výroby,
grafik
digitálnych médií, mechanik poèítaèových
sietí, maliar, stolár alebo elektromechanik.
Niektoré z nich nájdeme aj na
. Naa domáca kola
ponúka tieto odbory: technika a prevádzka
dopravy,
grafik
digitálnych
médií
elektromechanik
a
technicko
administratívny pracovník. Ani tí, ktorí

dvakrát poèu, sme prijali pozvanie a v
rámci dòa otvorených dverí sme navtívili
stredné koly v blízkom okolí. Kadá z
nich
ponúka
tvorroèné
tudijné
a trojroèné uèebné odbory.

chcú tudova na obchodnej akadémii
alebo sa vyuèi za èaníka, kuchára,
murára, nemusia ís ïaleko, pretoe
vetko toto nájdu na
. Iné zameranie má
,
ktorá ponúka odbor záhradník a montér
suchých stavieb.
Kadá kola nieèím naich deviatakov
zaujala. Èi u bohatým výberom odborov,
mimokolskou èinnosou , vybavením
alebo tým, e si mohli vyskúa jazdu na
traktore. Teraz u len sa správne
rozhodnú....

Dòa 18.2.2016 sme vetci deviataci
spolu s pani uèite¾kami navtívili
Strednú odbornú kolu vo Ve¾kom
Krtíi známu aj pod názvom Tiska.
Hneï po príchode nás milo privítali
profesori a tudenti SO. Keïe nás
bolo ve¾a, museli sme sa rozdeli do
skupín. Kadú skupinu viedol tudent
SO, ktorý nás zobral do jednotlivých
uèební, kde nám predstavili tudijné
a uèebné odbory. Na kole sa
vyuèujú
dva
tudijné
odbory:
a
. tudenti,
ktorí tudujú prvý tudijný odbor, nám
ukázali, èo zvyèajne robia na hodinách, èi
u diagnózu automobilov v dielni, ktorá sa
nachádza priamo v kole, alebo rôzne
teoretické veci prostredníctvom poèítaèov.
Druhý tudijný odbor je zameraný na
prácu s fotoaparátmi a kamerami, ale
rovnako aj na grafický dizajn, tvorbu
internetových stránok a pod. Poèas túdia
absolvujú tudenti aj prax, buï v naom
okolí, alebo aj v zahranièí, napríklad

v Portugalsku. Oba tudijné odbory sú 4
roèné a ukonèené maturitnou skúkou.
Z
uèebných
odborov
je
to
a
Prvý
uèebný
odbor
sa
sústreïuje na elektrinu, kde sa chlapci
uèia
zapája
elektrinu,
opravova
spotrebièe, èo nám aj ukázali. Taktie nás
oboznámili
s
odborom
technicko

administratívny
pracovník,
kde
nám
ukázali
rôzne
dokumenty
oh¾adom

úètovníctva, ktoré sa tudenti uèia vyp¾òa
poèas túdia. Keïe tento odbor pripravuje
tudentky na zamestnanie sekretárky,
musia vedie pripravi aj obèerstvenie,
ktoré prichystali aj nám. Uèebné odbory sú
3roèné s výuèným listom. Po prehliadke
jednotlivých odborov nám tudenti SO

pripravili rôzne súae.Vyskúali sme si
stre¾bu florbalovou loptièkou do bránky, za
ktorú boli súaiaci odmenení.
Myslím si, e návteva tejto strednej
odbornej
koly
pomohla
viacerým
deviatakom rozhodnú sa, akou cestou sa
vyberú.

Táto kola má spoloèný vchod, take hneï
ako sme voli, boli sme odvedení do pravej
ulièky. Keï sme preli po dlhej chodbe
plnej schodísk, voli sme do miestnosti,
ktorá slúila ako poèítaèová uèebòa.
Posadali sme si na stolièky a spustili nám
prezentáciu o kole. Po tejto prezentácií
sme sa presunuli naspä do haly.
Poukazovali
nám
stolársky
odbor
a murárstvo a presunuli sme sa na
poschodie. Voli sme do miestnosti, ktorá
mala na zemi svetlohnedé parkety a vade

bolo pohostenie, rôzne stoly s nápismi
a paravany. Táto kola poskytuje aj kurzy,
napríklad barmanský a aranovanie jedál
a stolov. Pohostili sme sa, mali sme
hudobnú vsuvku v podobe rapu a presunuli
sme sa do telocviène. V telocvièni nás
posadili na tribúnu a pod nami boli atne.
Predviedli nám program v podobe tanca.
Potom sme si mohli ís zahra florbal. Pri
odchode dostal kadý z nás ako darèek
pero.

Deviataci sa lúèia so kolou, rady iakov v septembri
doplnia noví prváci. V dòoch 22. a 23 apríla 2016 sme
zapísali budúcich prvákov, ktorí budú rozdelení do troch
tried. Predkoláci neboli v naej kole po prvýkrát. Stretli
sme sa s nimi u v zime, keï im Mikulá rozdával
darèeky. Deti z materských kôl navtívili aj nau
poèítaèovú uèebòu a kolský klub detí, kde pre nich pani
vychovávate¾ky pripravili zaujímavé hry. Zápis do prvého
roèníka je vak vána a dôleitá vec. Pre deti, rodièov aj
pre kolu. Na budúci kolský rok doplnia poèet iakov a
nahradia tak deviatakov, ktorí o pár týdòov odídu na
stredné koly.
Vynikajúce vzdelávacie výsledky, moderné metódy
vzdelávania a úspechy vo vedomostných, umeleckých, èi
portových súaiach sú známkou kvality naej koly.
Veríme, e dôveru, ktorú rodièia k naej kole majú,
nesklameme.

Vo tvrtok 17.marca 2016 mali iaci
ôsmeho roèníka monos zúèastni
sa netradiènej hodiny angliètiny so
slovníkmi Oxford. Túto monos
nám
ponúklo
vydavate¾stvo
cudzojazyènej
literatúry
Oxford
University Press, ktoré na Slovensku
zastupuje
Oxford
Bookshop
v Banskej Bystrici.
predstavil iakom rôzne
druhy slovníkov. Okrem toho, e si
iaci precvièili angliètinu, nauèili sa v
slovníkoch rýchlejie orientova a
vyh¾adáva rôzne informácie. Zistili,
e ma kvalitný slovník je skvelá
vec. Aj keï, povedzme si pravdu, na
vyuèovaní
je
najlepím
a najrýchlejím slovníkom pani
uèite¾ka. J

Dòa 22. februára sa naa trieda 4. B
vybrala na návtevu Krajskej hvezdárne
a planetária Maximiliána Hella v iari
nad
Hronom.
Zaujali
nás
ve¾ké
ïalekoh¾ady, cez ktoré sa dalo pozera
do vesmíru. Cez jeden ïalekoh¾ad sme
si prezerali Slnko. Okrem pozerania
oblohy sa nám páèila aj UFO sála, kde
boli vystavené zaujímavé veci. Pre
pobavenie
nám
pustili
sfilmovanú
rozprávku o cestovate¾ovi Uffovi na
Marse. Z návtevy máme pekné
spomienky. Nauèili sme sa, e vesmír je
nekoneène ve¾ký a mnoho vesmírnych
telies
nedokáeme
vidie
ani
najsilnejími ïalekoh¾admi.

Predkoláci v naej kole
V dòoch 11.,12. a 13. apríla 2016 navtívili
KD predkoláci z M. Vychovávate¾ky KD
pripravili pre deti z M zaujímavé aktivity
s
prírodovednou
tematikou.
Deti
si
vyskúali
svoju obratnos, ikovnos a
fantáziu. Malí návtevníci preli viacerými
úlohami. Tvorili, súaili, hádali hádanky a
z jednotlivých druhov ovocia pripravovali

vitamínové chuovky. Deti boli ikovné a
mali ve¾kú rados z jednotlivých aktivít.
Kadé diea bolo odmenené malým
darèekom  lienkou na tipèeku, z ktorej
mali vetci ve¾kú rados. Detièky a pani
uèite¾ky z jednotlivých M odchádzali
spokojné a teia sa na ïalie spoloèné
stretnutie.

Stretnutie hostí  deti materských kôl v
doprovode svojich vychovávateliek a hostite¾ov 
tvrtákov a tvrtáckych pani uèiteliek bolo
rozprávkové. Deti si vypoèuli známe rozprávky a
potom si obrázky z nich mohli vyma¾ova.
Nema¾ovalo sa na papier. Keïe stretnutia sa
konali v poèítaèových uèebniach, kôlkari ma¾ovali
v poèítaèoch prostredníctvom detských výukových
programov. Deti majú rady rozprávky a tie prácu
s poèítaèom, teda sa nik nenudil. kôlkari boli
ve¾mi zruèní, práca s myou a klávesnicou im ila
od ruky. Ak sa nieèo celkom nevydarilo, tvrtácki
asistenti radi pomohli. Na záver stretnutia si deti z
materských kôl odniesli poèítaèový certifikát
budúceho prváka. V naej kole sa výpoètová
technika vyuíva èasto na vetkých vyuèovacích
hodinách. Takéto zruènosti sa budúcim prvákom
urèite zídu. Veríme, e sa s mnohými z nich
stretneme v septembri.

Pochovávanie basy
Vo
faiangovom
období
bolo
na
hospodárstve relatívne menej práce.
Poèas faiangov sa organizovali zabíjaèky,
zábavy a tie sa robievalo ve¾a svadieb.
¼udia sa obliekali do masiek, ktoré okrem
zábavnej funkcie plnili aj ochranný
význam. Mali chráni proti pôsobeniu
negatívnych síl, zabezpeèi úrodný rok a
plodnos hospodárskych zvierat. Posledné
tri dni boli najveselie. Zábava vyvrcholila
v utorok pred Popolcovou stredou
poslednou
muzikou.
Faiang
konèil
pochovávaním basy. Pri tomto sym
bolickom pohrebe miestni obèania v
prestrojení
za
farára,
organistu
a
kostolníka uskutoènili obrad, pri ktorom
bolo ve¾a plaèu, smiechu a zábavy.
Túto tradíciu sme si pripomenuli aj v naej
kole. iaci druhého stupòa si obliekli
kroje a s pani uèite¾kou Mgr. I.
Krajèíkovou nacvièili krátky program. Celý
obrad pochovávania basy sa odohral na
chodbe budovy prvého stupòa. Najprv
zaznelo nieko¾ko ¾udových piesní a
verovaniek. Úèinkujúcich na harmonike
sprevádzal iak Duan úòava. Napokon
spoloène
zaspievali
base
rozlúèkovú
pieseò a prikryli ju bielou plachtou, aby
odpoèívala v pokoji. Podujatie sa iakom
prvého stupòa páèilo. Mali monos
spozna starú ¾udovú tradíciu a tie vidie
kostýmy, ktoré sa pri tejto príleitosti
pouívali.

Dòa 27.1.2016 sme navtívili archív. Keï sme prili do
budovy, archivári nám rozprávali o tom, èo sa v archíve
nachádza a pýtali sa nás pár otázok. Potom nám dali
jednu ve¾kú knihu, do ktorej sme sa podpísali. Keï sme
sa vetci podpísali, rozdelili sme sa na dve skupiny a ili
sme dole do skladu. Prvý sklad mal regály, s ktorými sa
dalo pohybova. Keï sme si to vyskúali, preli sme do
ïalieho skladu. Tam bola jedna kniha, ktorú sme si
mohli skúsi chyti, no bola ve¾mi aká. Keï sa obidve
skupiny vrátili hore, pozreli sme si video o tom, ako
Ve¾ký Krtí vyzeral pred nieko¾kými rokmi. Vetkým sa
nám to ve¾mi páèilo a z archívu sme si odniesli ve¾mi
pekný záitok.

V máji majú svoj medzinárodný deò
mamy. Pri tejto príleitosti pripravili
niektoré triedne kolektívy pekný program
a pozvali na návtevu do svojich tried
nielen maminy, ale aj otcov a starých
rodièov. Pani uèite¾ky s demi nacvièili
básnièky, pesnièky aj tanèeky. Na záver
programu
svojich
najmilích
obdarili
srdieèkami a kvietkami.

Stretnutia boli milé a
dojímavé. V zhone
bených dní akosi
zabúdame na prejavy
priazne a úcty. Vïaka snahe
pani uèiteliek a ich iakov máme príleitos
na chví¾u sa zamyslie nad obetavosou
naich najbliích a oceni ich starostlivos.

Medzinárodný Deò Zeme si naa kola pripomenula
výtvarnými prácami. Kadá trieda nama¾ovala plagát, ktorý
prezentoval Zem ako krásnu planétu, ku ktorej sa ia¾
¾udstvo nespráva tak, ako by sa k svojmu domovu malo.

Dnes má sviatok celá Zem,
Neklamem ti, tak mi ver!
Ale ten deò je akýsi zúfalý,
smutný a neastný.
Kde sme sa to dostali?
V rybníku, kde ili rybky,
plávajú dnes igelitky.
V jazierkach, kde boli lekná,
zostala len voda mútna.
Vzduch je plný prachu, smogu,
zabráòme spolu tomu.
Pozbierajme igelitky,
vyèistime jazierka.
Poïte Zuzka, Peka, Mirka,
Roboty nás èaká dos
Zemeguli pre rados.

iestaci a knihy
Marec  mesiac knihy si na hodine
literárnej výchovy pripomenuli aj iaci
v 6.A a 6. B triede. Jednotliví iaci
predstavili svojim spoluiakom svoju
ob¾úbenú knihu alebo knihu, ktorá ich
nieèím zaujala a zostala v ich pamäti.
Prehliadku kníh spojili aj netradiènou
súaou kníh o najväèiu a najmeniu
knihu. Najväèou knihou sa stala
a najmenou
knika
. Ich rozmery sme porovnali
s uèebnicou literárnej výchovy pre 6.
roèník. Potom si iaci vyskúali svoje
spisovate¾ské nadanie a výsledkom sa
stali pekné literárne práce, za ktoré
by sa nehanbili ani naozajstní
spisovatelia.

Marec v 3.A
U asi kadý kolák vie, e marec je
mesiac knihy. Keïe si uvedomujeme aj
v dnenej dobe plnej techniky dôleitos
obyèajnej knihy, v mesiaci
marec
sme
sa
knihám
venovali intenzívnejie.
V naej triede som vyhlásila
SÚA. Trvala celý mesiac.
iaci
mohli
plni
úlohy
v poradí, aké vyhovovalo
im.
Keï
úlohu
splnili,
zaznaèili
sme
to
do
kontrolného hárku. Plagát
s úlohami visel v triede celý
èas, aby iaci mali monos nad úlohami
premý¾a. Súa mala nieko¾ko èastí.
iaci mali preèíta knihu ¼uda Ondrejova
Keï pôjde horou a odprezentova ju.
Najrýchlejím èitate¾om sa stal
Deti pátrali v kniniciach alebo doma
a h¾adali knihu, ktorá je: Najmenia,
najväèia, najtenia, najhrubia, najaia.

Z prinesených kníh sme urobili v triede
výstavku.
sa podarilo
prinies najmeniu knihu. Merala len 3,9
cm. Najväèiu knihu priniesla
. Vojenský
atlas meral a 43 cm.
priniesol najteniu knihu
(2mm), najhrubiu knihu (7,8
cm) a najaiu knihu, ktorá
váila a 3980g.

iaci tvorili rozprávkové knihy.
Stali sa nielen spisovate¾mi, ale aj
ilustrátormi. Deti vytvorili nádherné knihy,
ktoré obsahovali aj pouèenie, èi morálne
posolstvo. Ve¾mi pekných kníh bolo ve¾a,
preto aj ocenených za túto úlohu bolo
nieko¾ko.
 Princezná z lesa,
 O pastelke, ktorá
ochorela,
 Èiernobiele
maèiatko,


O

mackovi, ktorý chcel med,

O
maèiatku,
 Rozprávky o knihách,
 Moje najkrajie
rozprávky.
Poèas celého mesiaca nám do triedy
prichádzali rodièia èíta rozprávky Pavla
Dobinského. V stredu 23.3.2016 sa iaci
1. stupòa a ich pani uèite¾ky zili na
chodbe
a
zaèalo
sa
pátranie
po
rozprávkových
postavách
a
názvoch
rozprávok.
Z
naej
triedy
sa
to
najrýchlejie podarilo
Zapojili sme sa aj do súae v rámci naej mali iaci vhodi odpovedník do katule
nástenku.
Najlepím
kniným
koly Kniní pátraèi. Pani uèite¾ka pod
Krýzová 3 týdne pripravovala pre iakov pátraèom z naej triedy bola
otázky z detských kníh. Na konci týdòa
Na druhom mieste v rámci
triedy bola
a na
treom
Tí najlepí boli
ocenení diplomom. Vetkých nás ale hrialo
poteenie z príjemných chví¾ strávených
s knihami. Veï aj J. A. Komenský povedal:

Jar nám poskytuje ohòostroj farieb. Je
nádherné
pozorova,
aké
mnostvo
odtieòov môe obsahova jedno slovo 
zelená. Farebnos prírody v nás vyvoláva
mnostvo pozitívnych pocitov a otvára
nám okno tvorivosti. Keï slnieèko oprelo
svoje lúèe na nau kolu, vnímali sme to
ako pozvanie do prírody. Na krúku
Tvorivého písania sme sa preto vybrali do
naej kolskej záhrady. Kde inde by sme
mohli nabra lepiu inpiráciu pri tvorení
farebných básní?

Kniní pátraèi a Dobinského rozprávky
V marci som zorganizovala na naej kole
dve súae. Kniní pátraèi, ktorí pátrali tri
kolá a vhadzovali správne i menej správne
odpovede do katule na spodnej chodbe.
Deti z jednotlivých roèníkov mali svoje
otázky, na ktoré bolo treba odpoveda.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L. Klátiková
D. Litavský
L. Kelner
N. Èaèková
K. Kokayová
M. Kováèová
S. Rusnáková

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M. Uderian
M. Tomakin
M. Andok
K. Husárová
K. Brudòáková
T. Blaeková
V. Tonhajzerová

Druhá súa sa konala len v jeden deò
a bola zameraná na rozprávky od Pavla
Dobinského.
Deti si vybavovali v pamäti, èo do ktorej
rozprávky patrí. Na strednej chodbe behali
od jednej rozprávky ku druhej a získavali
znaèky za správne odpovede.

V kadom roèníku bolo ve¾a správnych
odpovedí, a tak som sa ete po roèníkoch
s nimi zila a pripravila pre nich zaujímavé
a zábavné otázky. Z týchto stretnutí vzili
víazi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

N. Rimociová
L. Kolimárová
B. Bartoová
T. Uhrinová
V. Bitalová
V. Belová
M. Polhoová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L. Dudáová
A. Bobálová
L. Eckerová
L. Klinèoková
R. Miková
S. Staník
K. amajová

V jednej aj druhej súai boli deti
odmenené
knihami,
oma¾ovánkami
a inými peknými darèekmi. Peniaze na
odmeny dalo ZRP a vedenie koly, za èo
im ïakujeme.

Keïe na naej kole máme ve¾a talentovaných
iakov, ktorí ete stále radi èítajú a kadoroène
dosahujú v umeleckom prednese výborné
výsledky, zapájame sa s nimi do viacerých
recitaèných súaí. Dòa 22. februára 2016 sa
u nás v kole uskutoènilo kolské kolo súae
Rozprávkové vretienko. Zmyslom a zároveò
poiadavkou
súae je prednes rozprávky. Z
prvého stupòa sa zapojilo desa iakov a ve¾mi
nás teí, e sa tento krát súae zúèastnila aj
iaèka 1.roèníka. Vyhra mohli len traja iaci a ich
umiestnenie bolo nasledovné:
1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
Hneï na druhý deò sa v Hontianskonovohradskej
kninici konalo mestké kolo súae, kde nai iaci
opä obsadili vetky tri oceòované miesta:
1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
Dòa 11. marca 2016 sa uskutoènilo Výhercom blahoeláme a eláme ve¾a
obvodné kolo súae a naa iaèka Zarka úspechov pri ïalej reprezentácii naej
Krnáèová obsadila krásne 3. miesto koly.
s rozprávkou od Jozefa Pavlovièa  Preèo
sú zajace nevzdelané.
Dòa 5. apríla 2016 sa uskutoènilo kolské kolo
kultétyho Zornièky, na ktorom sa zúèastnili iaci 2. 
8. roèníka. Vetci iaci sa svedomite pripravovali na
túto súa. Mali ve¾mi pekné ukáky a kadý z nich bol
dobre nauèený. Boli to nasledovní iaci: za 2. roèník
za 3. roèník
,

za 4. roèník
, za 5. roèník
a za 8. roèník
. Súailo sa v umeleckom prednese
poézie a prózy v troch kategóriách. Do okresného kola,
ktoré sa konalo 14. apríla 2016 v priestoroch
Hontiansko  novohradskej kninice A.H. kultétyho vo
Ve¾kom Krtíi, postúpili iaci:
z 3.C,
z 3.B,
z 5.A,
z 5.A a
z 8.B.
Vetci iaci recitovali ako z ve¾kej knihy a tomu
zodpovedalo aj ich umiestnenie v okresnom kole.
Marko Kováè obsadil v 1. kategórii v prednese prózy 2.
miesto, Ema Krnáèová obsadila v 2. kategórii
v prednese poézie 1. miesto a postúpila do krajského
kola. Tam u síce popredné miesto neobsadila, ale zaujala redaktorku RTVS a poskytla
krátky rozhovor do rozhlasu. Natália Horváthová obsadila v 3. kategórii v prednese
prózy 3. miesto. Srdeène blahoeláme.

Ve¾mi som sa teila na ná výlet na Modrý
Kameò. Keï sme vystúpili z autobusu ili
sme do podzemných chodieb, ktorými
kedysi chodievali princezné, princovia,
krá¾ovné a králi. A boli také vysoké, e sa
do nich zmestili koèe. Potom sme ili do
bábkového divadla, kde nás èakala
rozprávka s názvom Ako sa Gapar
takmer krá¾om stal. Po divadle sme ili do
múzea bábok, ve¾mi sa mi páèili modely
bábok. Chcela by som ete navtívi
Modrý Kameò.

Vitajte na hrade

Ak vyuèovanie obsahuje udalosti, ktoré sa
stali ve¾mi dávno, je to pre deti zaujímavé.
Obzvlá, ak sa to týka hradov a zámkov.
Kadé diea si hneï predstaví seba ako
princeznú èi krá¾a.
Na hodinách vlastivedy sme preberali
hrady a zámky, a tak sa naa trieda 3.A
v jeden piatok presunula v èase na
návtevu na hrad. Celý deò bol vyobrazený
na mape mysle PIATOK NA HRADE.
Na slovenskom jazyku sme sa venovali
zámenám ja, ty, on, ona ono...návtevníci
hradu. Na matematike sme sèitovali
miestnosti v hrade. Èítanie sme venovali
textu o návtevníkoch na stredovekom
hrade. Dozvedeli sme sa ve¾a zaujímavostí.
Nae romantické predstavy o ivote na

Spolu s osadou sa hrad spomína v roku
1290. Bol v rukách Balassovcov a patrilo
k nemu 20 dedín. Od roku 1576 a 1593,
keï ho pri ústupe vyhodili do vzduchu. V
roku 1609 hrad znova obnovili, ale v druhej
polovici 17. storoèia bol znova znièený. V
roku 1730 na jeho mieste postavili
barokový katie¾. Dnes je tam Múzeum
bábkarskych kultúr a hraèiek.

hrade urèite upravili informácie v texte,
v ktorom sme sa dozvedeli nielen
o problémoch pri spánku èi svietení
a kúrení, ale aj o neznesite¾nom zápachu,
ktorý sa èasto íril pri hradoch.
No a záver dòa sme venovali vlastnej
tvorivosti. Vytvorili sme si hrady. Vyuili
sme aj znalosti z hodiny vlastivedy o tom,
aké èasti má hrad obsahova. Práca bola
ve¾mi zaujímavá a vetky hrady boli nieèím
jedineèné.
Keïe nás táto téma ve¾mi zaujala,
venovali sme sa jej aj v nasledujúcich
dòoch. Spoznávali sme hrady a zámky
Slovenska. Keïe
ich máme okolo
300, bolo z èoho
vybera.
Tie
najzaujímavejie
sme si napísali aj
nakreslili.
Na záver sme
v
skupinovej
práci
umiestnili
hrady a zámky
na
mapu
Slovenska
tam,
kde patria.

Dòa 22. apríla 2016 sa v naej kole konal Deò
vody. Pri tejto príleitosti vytvorili dievèatá z naej
triedy tyri dvojice a vybrali sa na prvý stupeò
porozpráva mladím iakom o vode. Mali sme
prezentácie, ktoré nám pripravila pani uèite¾ka
a nieko¾ko informácií sme nali na internete.
Kadá dvojica navtívila jeden roèník. Ja a moja
kamarátka Ivka sme boli u tretiakov. Pri vstupe do
prvej triedy sme mali trochu trému, ale tá rýchlo
prela. Spustili sme iakom prezentáciu. Tretiaci
dávali pozor a pekne poèúvali. Rozprávali sme im
o vlastnostiach vody, v akých skupenstvách sa
vyskytuje. Pýtali sme sa ich, èi vedia aká je voda
v moriach, v jazerách a riekach. Deti sa aktívne
zapájali a poznali správne odpovede. Dokonca
poznali aj názvy niektorých morí a oceánov.
Hovorili sme im tie o zneèistení vody a ako mu
predchádza. Po ukonèení prezentácie sme deom
rozdali pracovné listy, v ktorým mali vyfarbova
obrázky súvisiace s vodou.

V pondelok 6. júna si vetky deti na prvom
stupni osvojili základy poskytovania prvej
pomoci. Záitkovou formou ich to uèili
profesionálni záchranári Vladko úth a Bc.
Simonka Sirágiová. Podujatie sa konalo pod
zátitou neziskovej organizácie Falck, ktorá je
najväèím
poskytovate¾om
záchrannej
zdravotnej sluby (ZZS) na Slovensku.
Tento projekt sa realizuje na vybraných kolách
pri príleitosti 10. výroèia pôsobenia spoloènosti
Falck na Slovensku. Záitkový kurz absolvovali
iaci poèas celého doobedia jednotlivo po
roèníkoch, aby mal kadý monos si sám
poskytnutie prvej pomoci vyskúa. Preskúali si
oivovanie  masá srdca a dýchanie z úst do
úst, zastavenie krvácania, ale aj ako správne
privola odbornú pomoc a na ktoré telefónne
èísla vola. Vo vetkom im bol nápomocný
medvedík Mía, ktorý bol pre deti ivým modelom.
Èi sme len malí alebo u dospelí, kadý èlovek
by mal vedie v prípade potreby poskytnú prvú
pomoc. Vïaka takýmto kurzom môe kadý
èlovek získa potrebné zruènosti na to, aby
v prípade ohrozenia zdravia vedel efektívne
a vèas zasiahnu.

Zaèiatok nového kalendárneho roka je
priestor na medzitriedne portové súae.
V januári prebehla na naej kole súa vo

vybíjanej mieaných drustiev mladích
iakov a iaèok. Do kolského kola sa
zapojili vetky triedy V. a VI. roèníka.

Výsledky :

Víazné drustvo:

Finále :

6.A
5. A
6. A
6. B
6. C







6. C
5. B
6. B
6. C
5. A

14 : 7
5:3
7:8
4 : 13
8:9

Vybíjaná je najob¾úbenejím portom pre
mladie dievèatá. Po úspenom kolskom
kole sme vybrali najlepie hráèky do okresnej
súae. Do nej sa zapojilo osem Z okresu V.
Krtí.
Dievèatá
zahrali
ve¾mi
dobre
a prebojovali sa a do finále, kde pod¾ahli
Balogu nad Ip¾om. O 2. miesto sa zaslúili:

Február patril florbalu. Florbal je v súèasnom
období
druhý
najpopulárnejí
port
na
základných kolách hneï po futbale. Aj v tomto
kolskom roku sa do okresného kola prihlásilo 9
kôl a ïalím dvom prekazil úèas termín
lyiarskeho kurzu.
Naa kola patrí kadoroène medzi favoritov a to
sa potvrdilo aj v samotnej súai. V kategórii
dievèat nám patrilo koneèné 2. miesto o ktoré sa

Chlapci neporuili tradíciu a opä získali 1.
miesto. Obvodné kolo vyhrali u iestykrát
za sebou. Víazstvom si zabezpeèili úèas
v regionálnom kole, kde obsadili 3. miesto.
Nau kolu reprezentovali títo iaci:

Koncom februára sa na naej kole
odohralo obvodné kolo v basketbale iakov.
Táto súa sa v minulosti teila ve¾kej
ob¾ube, ale teraz ju v popularite predbehol
florbal. Prihlásilo sa pä drustiev a hralo sa
systémom  kadý s kadým. Nai chlapci
obsadili 2. miesto, keï nastúpili v zloení:

Apríl a máj sú pre futbalistov raj. Takýmto
prirovnaním by sa dala charakterizova rados
iakov z toho, e zaèínajú okresné futbalové
súae. Doèkali sa a drustvá naej koly sa
zapojili do vetkých vyhlásených kategórií.
Najmladí iaci z I. stupòa majú súa s názvom
Okresného kola sa
zúèastnilo osem drustiev a nai mladí futbalisti
obsadili 4. miesto. Hrali v zloení:

V kategórii iaèok sa viac darilo mladím
iaèkam, ktoré zvíazili vo vetkých zápasoch
o obsadili 1. miesto. Úspene si poèínali aj
v regionálnom kole, kde skonèili na 2. mieste.
O tento úspech sa zaslúili:

Trochu smoly mali starie iaèky, ktoré
v rozhodujúcom zápase nepremenili vyloené
ance a jedna prehra ich odsunula na 3. miesto.
kolu reprezentovali:

Tradiène najväèiu úèas majú chlapèenské
kategórie do ktorých sa zapojilo 14 Z.
Z toho dôvodu sa museli odohra najskôr
tyri základné kolá a len ich víazi postúpili
do okresného finále. Mladím iakom sa to
v súai pod názvom
nepodarilo a v zloení:

Chlapci sa nestratili ani v regionálnom kole
v R. Sobote, kde obsadili 2. miesto. Postup
do krajského kola bol ve¾mi blízko.
Chlapcom z Luèenca pod¾ahli tesne 1 : 2 a o
víazstvo ich pripravila neuverite¾ná smola 
tyri nastrelené rde.
Zostava starích iakov:

portové spravodajstvo pripravil:

nepostúpili zo základnej skupiny.
Vetko vak napravili starí iaci v súai
Po víazstve
v základnej skupine, keï porazili vetky
mestské koly nenali premoite¾a ani
v okresnom finále a suverénne vybojovali
1. miesto.

Pomocou
dobrej
telesnej
kondície,
spo¾ahlivej
techniky,
rozvinutého
taktického myslenia, hráèskej disciplíny,
silnej vôle hráèskeho zápalu pre hru
v kolektíve stáva sa vybíjaná pre iakov
ve¾mi pútavou portovou hrou, v ktorej
sa dobre uplatní jednotlivec, èo musí da
svoje sily v prospech drustva.
Aj v tomto kolskom roku sa na naej
kole uskutoènil 9. júna 2016 dlho
oèakávaný turnaj vo vybíjanej. iaci
tretích a tvrtých roèníkov sa na tento
deò ve¾mi teili. U mesiace pred
termínom sa pripravovali na hodinách
telesnej výchovy ako aj na krúku.
Turnaja sa zúèastnili iaci 3. A, 3. B, 3. C,
4. A a 4.B triedy. Kadé drustvo hralo
s kadým a zbierali si body nasledovne:
za výhru 2 body, za remízu 1 bod a za
prehru 0 bodov. Potom sa body sèítali
a vyhralo drustvo, ktoré malo najviac
bodov. Víazné drustvo dostalo putovný
pohár, ktorému sa nesmierne poteili.
Atmosféra v telocvièni bola veselá, diváci
aj nehrajúci hráèi povzbudzovali vetkých
hráèov.

:
1.
2.
3.

miesto  4. B
miesto  3. C
miesto  4. A

Víazné drustvo 4.
v nasledovnom zloení:
Kapitán:
Hráèi:

B

triedy

bolo

Náhradníci:
Výhercom blahoeláme a pre tretiakov
je to výzva do ïalieho turnaja vo
vybíjanej.

Predstavujeme vám
iaka alebo iaèku, ktorá dosahuje vynikajúce tudijné výsledky,
by sme si mohli predstavova ako nudnú bytos, ktorá sa nevie
odtrhnú od uèebníc. Len èo príde zo koly, rozloí okolo seba
knihy a snaí sa z nich nasa kadú vedomos. Kamarátkam
zamáva z okna a uèí sa do neskorej noci. Ráno si privstane
a uèivo si ete raz zopakuje. V kole poèas prestávok sa nepohne
zo svojej lavice a pre istotu sa znova pozerá do uèebnice, èi
náhodou nieèo dôleité nezabudla. Nie je to ve¾mi lákavá
predstava. Dá sa vôbec takto normálne i? Odpoveï na túto
otázku skúsime nájs u jednej z naich najlepích iaèok  Soni
árközyovej. Poprosili sme ju o krátky rozhovor.
V centre vo¾ného èasu, kde sa konajú rôzne
vedomostné súae, si u ako doma. V
akých súaiach si sa zúèastnila?

Pravdou je, e a èasto vidie na fotografiách
zo portových súaí. Akému portu sa venuje?

Má aj ïalie zá¾uby okrem portu?

Na
to,
aby
èlovek
dosiahol
takéto
umiestnenie v súaiach, musí ma bohaté
vedomosti. Urèite si preèítala ve¾a literatúry,
aby si ich získala. Zároveò si vynikajúcou
iaèkou. Uèí sa do neskorej noci?

Predstava o úspenej iaèke, tak ako sme ju
opísali v úvode, nemusí by správna. Soòa je
presvedèivým príkladom. Ve¾mi dobre zvláda
prípravu do koly, je úspená v súaiach
a nájde si èas aj na port a zá¾uby. Popritom
nemá pocit, e ije nenormálne. Naopak, je
plná elánu, má plány do budúcnosti, rada sa
stretáva so svojimi priate¾mi. Napriek svojím
úspechom, je to skromné milé dievèa.
Prajeme jej, aby aj naïalej bola pánom
svojho èasu a vedela ho naplno vyui vo
svoj prospech.
Rozhovor pripravil:

Vzdelávajú sa aj uèitelia
Vetci pedagogickí zamestnanci naej koly sa
zapojili
do
aktualizaèného
kontinuálneho
vzdelávania,
ktoré
poskytlo
Metodicko
pedagogické centrum v Bratislave. Vzdelávanie
sa uskutoènilo v mesiaci máj. Bolo zamerané
na tvorbu a rozvoj pozitívnej klímy v triede.
Celkový rozsah vzdelávania bol 20 hodín
a pedagógovia ho ukonèili závereènou skúkou.
Získané vedomosti budú môc uplatni vo
svojej práci, keïe dôleitou podmienkou
výchovnovzdelávacieho
procesu
sú
aj
pozitívne vzahy v rámci triedneho kolektívu.

Ako kadý rok, aj v tomto usporiadala
Základná umelecká kola vo Ve¾kom Krtíi
okresnú súa "Grafity". Jej cie¾om je
povzbudi deti, aby tvorili a trávili menej
èasu za poèítaèom a s mobilom a zároveò
sa zlepovali v kreslení a rozvíjali svoju
kreativitu. Zapojili sa do nej mnohé
základné i umelecké koly v naom
okrese. Medzi nimi aj naa. Traja nai iaci
boli dokonca aj ocenení.
zo
6.B získal Èestné uznanie v 1. kategórii,
z 5.B získala
rovnako
Èestné uznanie v 1. kategórii a
z 8.A dosiahla 1. miesto v 2.
kategórii. Práce hodnotila trojèlenná porota
v zloení:
. Vyhodnotenie súae
sa konalo 28. apríla v priestoroch

koncertnej sály ZU. Zúèastnil sa ho aj
primátor mesta Ve¾ký Krtí
, ktorý osobne odovzdal Cenu
primátora mesta.
Ak si sa do tejto súae zapojil aj ty, ale
nepodarilo sa ti umiestni, neveaj hlavu a
skús to budúci rok.

Dòa 21.3.2016 sa na naej kole Vetkým
uskutoènila
matematická
súa gratuluje
pod vedením pani me!
uèite¾ky
. Do súae
sa zapojilo 27 iakov z 1. stupòa (1.  4.
roèník). Vyhodnotenie súae: Najlepie sa
umiestnil iak
z 1. B
triedy, ktorý vo svojej kategórii bol prvý zo
454 iakov. Stal sa úspeným rieite¾om.
Diplom kolského ampióna a úspeného
rieite¾a získala iaèka
z 3. B triedy. Vetci ostatní iaci dostali
úèastnícky diplom, nálepku a záloku.

V obvodnom kole nau kolu reprezentovali:
4.6.miesto
7.miesto
5.miesto
6.miesto
1.miesto
3.miesto

5.A 5. miesto
5.A
13. miesto

V roku 2004 vznikla v Litve informatická
súa
Bebras

Informatický
bobor.
Úspená súa sa odvtedy
rozírila
do
ïalích
európskych krajín. Hlavným
cie¾om súae je podpori
záujem o informaèné a komunikaèné
technológie (IKT) u vetkých iakov.
Súa chce iniciova v deoch vyuívanie
IKT, posmeli ich v intenzívnejom a
kreatívnejom
pouívaní
moderných

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 
peciálna cena pedagogického zboru:

technológií pri uèení sa. Symbolom
súae sa stal usilovný, inteligentný a
èulý bobor. V naej kole súaili iaci
v kategórii Benjamíni (26 iakov) a
Kadeti (13 iakov). V kategórii Benjamíni
sa na prvých troch miestach umiestnili:
. V kategórii Kadeti:

Prací práok spôsobí, e Hòatliakovci sa postupne zmenujú, a sa
stanú súèasou mikrosveta takmer nevidite¾ného vo¾ným okom. Vo
svojej miniatúrnej podobe zaènú úèinkova v úspenej televíznej
ou. Vo¾ne nadväzujúce príbehy nielen pobavia a vtiahnu deti do
sveta fantázie, ale obsahujú aj isté ponauèenie, napríklad príbeh
Trampoty s vodou je o chlapcovi, ktorý sa nerád umýva, a pred
ktorým voda uteká s panickým strachom. Kniku dopåòajú milé
farebné ilustrácie Kataríny Gasko.

Prvého júla majú deti dôvod na rados
 zaèínajú sa ve¾ké letné prázdniny.
Mono ste nevedeli, e tento deò je aj
Medzinárodným
dòom
vtipov
a vtipkovania. Je oslavou smiechu a
radosti. Nie je niè zdravie ako dobrý
smiech. ¼udia by tento deò mali
venova
zábavným
aktivitám,
zábavným príbehom, obrázkom alebo
vtipom. Take dôvodov na dobrú
náladu máme 1. júla dvojnásobne.
Z internetu sme pre vás stiahli vtip,
ktorý
má
pointu
ukrytú
v osemsmerovke. Veríme, e nebude
pre vás problémom nájs ju a zasmia
sa. Pre menej trpezlivých èitate¾ov je tu
ete jeden vtip s úsmevom bez
námahy. Prajeme vám zábavné chvíle
pri èítaní a lútení.
Do retaurácie príde hos, sadne si
za stôl a pozorne si preèíta jedálny
lístok. O chví¾u príde èaník a pýta
sa, èo si elá. Hos odpovie:
 Prosím si porciu pravopisných chýb.
 To prosím nemáme,  odpovie èaník.
 Tak preèo (pokraèovanie v tajnièke)?
Hos volá na èaníka:
 Pán hlavný, prosím vás, nedalo by
sa to kurèa trochu lepie dopiec?
 Zdá sa vám málo upeèené?
 Èo ja viem, len mi z taniera
vyzobáva zemiaky.

AUGUTS, BRALO, ÈAS, ÈÍSLO, DIELÒA, DOM,
DUB, ERB, ETAPA, FÚZY, GATAN, GITARA,
HÁK, HLAS, HLUPÁK, HNOJ, HRAÈKA,
JARMOK, JE, JÚL, KAA, KAT, KLAVÍR, KOÈ,
KO¼AJ, KONÍK, KOSTOL, KOA, KRÍK, KUS,
LAK, LAÒ, LOPTA, LO, ¼UD, MA, MECH,
MIERA, MÓDA, MU, MY, NÁKAZA, NOHA,
OBLOK, PAPIER, PIEST, POÈÍTAÈ, PÓR, PRUH,
RÁM, REPA, ROBOT, RUB, SKRIÒA, SKRUTKA,
SLANINA, STAVBA, STODOLA, STRACH,
STRIEBRO, IÈKA, TAKA, UHLIE, UI, ÚRAD,
ÚRAZ, VOSK, VÝHRA, ZEM, ZNALEC, ULA.

Niektorí iaci mono v piatok
po kole rýchlo utekajú
domov, aby mohli pozera
svoje ob¾úbené seriály, hra
sa na poèítaèi alebo nebodaj
si robi domáce úlohy. No
u nás to neplatí.
Zvonenie  ten úasný,
krásny a najlepí zvuk po
namáhavom dni v kole,
najmä keï je piatok! Rýchlo
sa pobalím, vyloím stolièku
a dojem zvyok desiaty.
Prezujem sa a pridám sa ku
kamarátom, s ktorými idem
na obed. Cestou do jedálne
sa zasmejeme na tom, ako
sa
potknem
o
schody.
Prídeme
do
jedálne,
potiahnem Heòu za drdol
a spoloène sa na tom
zasmejeme. Heòa má krásnu
ofinku a preto jej nikdy
neodolám.
Ihneï
sa
postavíme
do
radu
a
zoberieme
si
jedlo.
Sadnem si, naberiem
si
polievku a asi po pol minúte
si spomeniem, e mám na
tácke prázdny pohár. No
nechce sa mi vsta zo
stolièky, tak to nechám tak.
Dojem obed a prosím Kaju,
nech
mi
postrái
k¾úèe

21  to je èíslo,
u by sa aj teplo zilo.
Slnieèko u vykukuje,
jar sa nám u ohlasuje.
Cibu¾ku si zasadíme,
reïkovke sa poteíme.
Polievame ostoes,
chceli by sme èosi zjes.

a odnesiem tácku. Práve na
tú chví¾u èakala Mika, vzala
potajomky k¾úèe a ukryla
ich
do
vrecka
svojich
nohavíc.
Celý
èas
sa
podozrivo ukàòala. Take
nebolo aké ju odhali.
Poèkala som na ostatných
pred jedálòou a spoloène
sme ili do altánku. Dohodli
sme sa, e vetci pôjdeme
za
telocvièòu
a
nieèo
vymyslíme. Hrali sme sa s
loptou.
Lopta
bola
samozrejme peraèník, jasné,
e môj. Neskôr to bola f¾aa
z Filipovej taky. Ja som sa
na chví¾u vzdialila, lebo som
telefonovala domov, aby sa
o mòa nebáli. No vtom som
zbadala chlpatú gu¾u, ktorá
skákala po stromoch ako
opica. Mala malé èierne oèká
ako
èuèoriedky,
huòatý
mäkký chvostík a telo ako
vankúik. koda, e ju
nevideli aj ostatní. Potom
sme sa dohodli, e hráme
f¾au  nau ob¾úbenú hru.
Takto to pokraèovalo asi
hodinu. Neskôr, keï sme sa
zaèínali
nudi,
sme
sa
rozhodli, e je èas ís domov.
Toto robíme kadý piatok. Je
to naa tradícia oslavy konca
týdòa.

e vtáky a zvieratá mali spor, známa vec,
vie sa o tom a do nebies.
Keï takto vtáky kuli plány pre svoje práva,
myse¾ kto vie, kde mala vrana.
Tá tam len èuí a h¾adí do prázdna,
kým si ony vybavia, èo sa im pozdáva.
Keï im sova takto oznámi,
e po lese nebudú lieta sami,
vrane od¾ahlo zo srdca.
Jej nepozornos ju u netrápi.
Rozdelia sa vraj do dvojíc,
na èas sa tu stretnú ako vdy.
Vrana s havranom, ostatní ktovie s kým.
Naèo dáva pozor. Urobím to, èo havran,
vrana si hovorí.
Na ïalí deò vrana príde a havrana nikde.
Sova im na to hovorí:
 Kto nemá dvojicu, sám si poradí.
No vtom sa vrana zhrozila:
Mala som radej dáva pozor...

Jeseò pani bohatá,
stará sa o zvieratá.
Potravy je vade dostatok,
nevládne medzi nimi zmätok.
Len veverièka vade behá.
Zhàòa, zháòa to, èo treba.
Orieky a iky h¾adá,
do komôrky ukladá.
A zajko si hovie v tráve,
potravu má predsa vade.
Veverièke hovorí:
Naèo robi zásoby?
Ide zima, bude mráz,
Nebude ma jedla viac!
Rob si aj ty zásobu,
Nech neumrie od hladu!
Zajac nedbal na reèi,
¾ahol si a zavrel oèi.
Potravy je veru dos,
vetkým zvieratám pre rados.
U je zima, vade mráz.
Veverièka vnútri stromu
oddychuje v teple domu
a potravy má dostatok.
Ale zajka chytá panika.
H¾adá, zháòa potravu,
by neumrel od hladu.

Voda, to je spása naa,
èo nám naa Zem prináa.
Vodièka je krásny dar,
vzácnejí ne drahokam.
Dádik prí, len sa leje,
kvapôèka sa na nás smeje

Z polièky sa smutne díva
stále nepreèítaná kniha.
Vetok prach na òu sadá
a ona len detský poh¾ad h¾adá.
Je to pravda odveká 
kniha priate¾ èloveka.
Veï marec je mesiac kníh,
tak získaj tú múdros z nich

Slnieèko na nás pekne iari,
cíti sa ako v raji.
Keï slnieèko vychádza,
aj jar s ním pomalièky
prichádza.
Vtáèiky sa rozleteli,
aby nám jar oznámili.

