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rvé èíslo ná�ho
�kolského èasopisu
vy�lo v roku 2004. Dá
sa poveda�, �e Amosko
vtedy pri�iel na svet.

Dnes má 13 rokov. Postupne
sa jeho vzh¾ad menil.
Èasopis sa stával

uhladenej�ím, obsah sa skvalitòoval.
Zrazu si Amosko zmyslel, �e je èas na
ve¾kú zmenu. Ako hádam ka�dý 13roèný
chalan, rad�ej pozerá do poèítaèa, ne� by
èítal papierový èasopis. A tak sa sústredil
na prezentáciu èlánkov na internetovej
stránke �koly. Dal dokopy tím mladých
redaktorov a redaktoriek a má v úmysle
vytvori� �kolské televízne �túdio. Vraj
videotvorba teraz letí. Úspech youtuberov

je takéhoto trendu dôkazom. Napokon sa
Amoska podarilo presvedèi�, �e papierová
verzia má svoje opodstatnenie a je tie�
urèitým archívom aktivít v na�ej �kole.
Tak�e jedno archívne èíslo v tomto
�kolskom roku predsa vy�lo. Nájdete
v òom èlánky o najzaujímavej�ích
aktivitách za uplynulých desa� mesiacov.
Je trochu iné ako predchádzajúce.
Amoskovi sa vraj tá stroho geometrická
forma grafiky u� nepáèi a tak pou�il
trochu vo¾nej�í �týl. Èi je to zmena
k lep�iemu, posúïte sami...

Amosko je v puberte

Slávnostné
otvorenie
�kolského

roka býva tradiène na �kolskom
dvore. Takto sa zároveò lúèime
s poslednými dotykmi letného

slnka. V tomto roku v�ak namiesto
slneèných lúèov zalial �kolský dvor

dá�ï. Leto teda odi�lo bez
rozlúèky, ale ako povedal pán
riadite¾  aj dá�ï je ná� priate¾,

preto�e napája v�etko �ivé.
�kolský rok 2016  2017 sme teda
otvorili v suchu, pod strechami.

Úvodné slovo zaznelo zo
�kolského rozhlasu a následne

program pokraèoval v jednotlivých
triedach. Pani uèite¾ky privítali
�iakov a poskytli im základné
in�trukcie, èo ich v najbli��ích

dòoch èaká. Tento deò osobitne
pre�ívali prváci. Prvýkrát zasadli

do �kolských lavíc a na ich
tvárièkách boli vidie� zmie�ané

pocity. Èas uká�e nako¾ko sa ich
oèakávania naplnili. V tomto
�kolskom roku budú prváci

rozdelení do troch tried. Spolu ich
bude  a triednymi uèite¾kami sú

Mgr. S. Vere�ová, Mgr. A.
Krahulcová a Mgr. L. Cudzi�ová.

Prvákom, rovnako ako aj

ostatným �iakom �koly, prajeme
skvelý �tart, dobrú výdr�, ale aj
ve¾a pekných chví¾ a príjemných

zá�itkov. Cie¾ je zatia¾
v nedoh¾adne, no dobrý �tart je

základom úspechu.
Nech sa nám v�etkým darí!

O5 v �kolských laviciach
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oncom septembra sa v na�ej
�kole uskutoènilo úèelové

cvièenie. Delilo sa na teoretickú a
praktickú èas�. V deò teórie sme sa
premiestnili do tried, kde nás èakal
pán, ktorý nám rozprával, preèo sú
drogy nebezpeèné. Predná�al nám
o legálnych drogách, ako alkohol
a cigarety a tie� o nelegálnych
drogách, napríklad marihuana,
heroin. Dozvedeli sme sa
o rizikách a problémoch, ktoré
nasledujú po po�ití drogy. Èlovek
sa stáva na nej závislý. Ten
���astný� pocit je po po�ití drogy
len doèasný. Na konci predná�ky
sme dostali letáky, v ktorých bolo
o drogách viac informácií.

estré jesenné lístie, ktoré krá�lilo
koruny stromov, zhodil noèný
chlad na zem. Pova¾uje sa po
chodníkoch alebo sa naháòa

s vetrom. Lístie to u� má
spoèítané, no pár listov predsa
dostalo druhú �ancu. �ikovné

deti ho pozbierali a na výtvarnej
výchove vytvorili zaujímavé
kompozície. Lístie opä� o�ilo
v zvieratkách. Vtáèiky, sovy,
zajaèiky, je�kovia pote�ili ich
tvorcov a isto pote�ia aj va�e

oèi...
Výtvarné práce �iakov 4.A

Lístie dostalo druhú �ancu
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zdelávanie je vá�na vec, ale
preèo si ho obèas
nespríjemni�? Osobitne
najmen�í �iaci sa pote�enia
v�etkému, èo súvisí

s fantáziou a rozprávkami, ktoré sú im
blízke. A tak má na�a �kola aj svoju

rozprávkovú podobu   je sídlom
krá¾ovstva Amoskovo. Ka�dý rok
slávnostne prijíma nových obyvate¾ov
� prváèikov. Tohtoroèné pasovanie sa
konalo koncom októbra. Podujatie
pripravili deviatacke triedne uèite¾ky

Noví prváci sa stali obyvate¾mi

V
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 Deviataci v kostýmoch
rozprávkových bytostí previedli prvákov
rôznymi úlohami, ktoré ako obyvatelia
Amoskova mali zvládnu�. Prvákom sa darilo,
a tak ich po slávnostnom s¾ube mohli krá¾
( ) a krá¾ovná (

ná�ho krá¾ovstva
Amoskovo

) pasova� za prvákov a obyvate¾ov
Amoskova.
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Písa� na internete o zdravých
úèinkoch jablka na ¾udský

organizmus by bolo nosením
dreva do hory. Google vám
pomô�e nájs�, aké vitamíny
a prospe�né látky toto ovocie

obsahuje, ba ponúkne aj chutné
recepty, èi dokonca rady, ako ho

vyu�i� v kozmetike. Jablko si
právom zaslú�i svoj obdiv a deò

v kalendári. Pre na�ich �iakov bolo
in�piráciou pre výtvarné kreácie

a ïal�ie jablkové aktivity.

jablka



ikulá� �úradoval� v na�ej �kole
od 6.12. do 8.12.. Mal ve¾a

práce. V utorok rozdal darèeky
na�im �iakom od 1. a� po 4. roèník,
v stredu a vo �tvrtok sa z jeho
darèekov te�ili deti z krtí�skych
materských �kôl. Mikulá�a
sprevádzali anjeli a èerti. Pomohli
mu nielen s rozdávaním darèekov,
ale tie� pripravili pre deti zábavný
program a sú�a�né hry. Kto mal na
sebe kostým Mikulá�a, vám
neprezradíme, no mô�eme vám
prezradi�, �e podujatie pripravila
pani uèite¾ka
s na�imi ôsmaèkami.
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òa 21. decembra 2016
sa v na�ej �kole

uskutoènilo výchovno
vzdelávacie  podujatie
zamerané na zimné
zvykoslovie a historické
Vianoce v Honte. Podujatie
organizovalo Hontiansko
ipe¾ské osvetové stredisko
vo Ve¾kom Krtí�i.
Metodièka

prezentovala

�iakom film
 ktorý je autentickým

dokumentom o ¾udových
zvykoch v tomto regióne.
�iaci si tie� mohli vyskú�a�,
ako sa v minulých èasoch
vyrábali ozdoby na
vianoèný stromèek. Do
farebného papiera balili
orie�ky a dekoráciu
previazali �pagátom.

na Honte

    red blí�iacimi sa Vianocami sa v triedach
uskutoènili vianoèné besiedky a jedlièkové
slávnosti. Pani uèite¾ky nacvièili so svojimi
�iakmi kultúrny program pre rodièov.
Program bol samozrejme zameraný na
vianoènú tému a v po vyuèovaní ho
s rados�ou prezentovali svojim rodièom.
Zaujímavý program pripravili aj tretiacke
pani uèite¾ky, ktoré s de�mi zahrali
divadielko o .
Divadielko si mô�ete pozrie� v na�ej
videokronike na internetovej stránke

Jedlièkové slávnosti

      oniec kalendárneho
roka sa má oslávi� v dobrej
nálade. Vedenie �koly sa
rozhodlo, �e prispeje
k tejto nálade a zároveò dá
svojim �iakom malý
darèek pod vianoèný
stromèek. Zorganizovalo
diskotéku, na ktorej sa
mohli �iaci 2. stupòa

vytancova� a vyskáka� do
sýtosti.  �iaci sa radovali
o to viac, �e ich èakali dni
oddychu a pokoja v kruhu
rodiny.

Veselá rozlúèka so starým rokom
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Prvý polèas
kolský rok má dve èasti. Prvú èas�
�kolského roka 20162017 u�

máme za sebou. Po piatich mesiacoch
uèenia a skú�anie poznáme výsledky
svojej práce. Väè�ina �iakov mô�e by�
so svojím vysvedèením spokojná, u�
tradiène majú u nás prevahu �iaci
s ve¾mi dobrými výsledkami.

sm
e 
zv
lá
dl
i

Úspe�ne na�tartovali aj prváci,
ktorí slávnos� odovzdávania
vysvedèenia absolvovali po
prvýkrát. O jednotkárov nebola
núdza medzi prvákmi , ale ani vo
vy��ích roèníkoch. Máme pred
sebou ïal�ích pä� mesiacov roka
2017. Dr�me si palce, nech sa nám
darí udr�a� si výsledky, prípadne
napravi�, èo nám v prvom polroku
nevy�lo.
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a kúzelník
Karneval a kúzelník Wolf
patria u� nieko¾ko rokov
v na�ej �kole neoddelite¾ne
k sebe. Pre deti na 1. stupni
je to dvojnásobné
pote�enie. Te�ia sa, �e sa
poobliekajú do kostýmov
a na jeden deò sa stanú
niekým iným   kraj�ím,
záhadnej�ím alebo
stra�idelnej�ím. Te�ia sa aj
na Wolfa, kúzelníka, ktorý
dá karnevalu tú pravú
mágiu. Predviedol nám

svoj nový program. Zabavil
deti a dospelákov,
prekvapil zaujímavými
trikmi. Predstavil novú
hovoriacu postavièku
Skunkyho zo svojej
skupiny SrandaBanda. Deti
nad�ene tlieskali, zabávali
sa a niektoré pri èarovaní aj
asistovali. Po kúzelnej èasti
kúzelník roztancoval v�etky
karnevalové bytosti. Nauèil
ich ïal�ie tance a najlep�í
taneèníci dostali odmeny.

U� po minulé roky nám
vàtalo v hlave, ako to
kúzelník Wolf robí, �e jeho
zvieratká rozprávajú. Ná�
redaktor Maximilián
Medveï ho po predstavení
oslovil a poprosil ho, èi by

nám toto tajomstvo
nevyzradil. Kúzelníkovu
odpoveï si mô�ete vypoèu�
vo videu z karnevalu, ktoré
je na na�ej internetovej
stránke
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arneval patrí k tradíciám,
ktorých korene siahajú

k pohanským obradom. Napriek
tomu, �e  v dne�nej dobe vieme
o prírodných dejoch a ich
súvislostiach viac, ne� ¾udia pred
stovkami rokov, tradíciám starej
mágie zostávame verní. A to bez
oh¾adu na zemepisnú lokalitu èi
vierovyznanie. Ma� na sebe
kostým rohatého, vodníka,
bosorky, èi inej mátohy nám

umo�òuje sa na chví¾u odosobni�
a zahra� si malú divadelnú úlohu.
Pre �iakov v �kolách je to
príle�itos� pre ich tvorivos�.
Zvlá�� pre tých, ktorí sa rozhodnú
vytvori� si svoju masku
svojpomocne. Deti si za svoje
masky èasto volia postavièky
z rozprávok èi filmov. Tie
ne�nej�ie povahy sa obliekajú do
kostýmov princov, princezien,
anjelov alebo zvieratiek. Najkraj�í

karneval je ten najpestrej�í
karneval. K nemu patrí veselos�,
zábava, hudba a tanec. Po
kúzelnom karnevale v na�ej �kole,
ktorý si u�ili �iaci 1. stupòa sa do
karnevalového �antenia  zapojili aj
star�í �iaci. Masky boli skutoène
nápadité. Tie najkraj�ie získali
ocenenie. Malú uká�ku kostýmov
si mô�ete pozrie� na fotografiách.
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           ko ka�dý rok, aj tento nebol výnimkou
a spoloène sme oslávili �ivotodarnú tekutinu VODU.
Na�i �iaci mali za úlohu nama¾ova� obrázky s témou
voda. Mohli zobrazi� v�etko, èo sa vody týka pod¾a
vlastnej fantázie. Ma¾oval celý druhý stupeò
a vznikli nádherné obrázky. Najkraj�ie budú zdobi�
na�u chodbu. A tohto roku sme sa rozhodli, �e

z vybraných výtvorov si urobíme
pexeso, ktoré bude pamiatkou na
tento deò. Zahra� si ho mô�ete na
stránke www.pexeso.net  a nájdete
ho vo vyh¾adávaèi pod názvom
deò vody 2017.

8. roèník sú�a�e
v �k. r. 2016/2017

V�etkovedko ponúka de�om jedineènú �ancu
ukáza� v celoslovenskej vedomostnej sú�a�i, èo
v�etko u� o svete vedia. Na�e deti majú v sebe
prirodzenú tú�bu uèi� sa. Práve v tejto sú�a�i
 bravúrne preukázali svoje vedomosti, kde objavili
prepojenie v�etkého, s èím sa doteraz v �kole alebo
v rodine stretli. Do sú�a�e sa zapojilo 17 500
�iakov z celého Slovenska.

Výsledky vedomostnej sú�a�e nám prezrádzajú
najúspe�nej�ích �iakov z na�ej �koly.

Titul �V�ETKOVEDKA�  získali:
z 2.B

(16.miesto)
zo 4.B

(40.miesto)

Titul �V�ETKOVEDKO �KOLY�
získal:

z 3.B (10.miesto)

Koordinátorka:



V dòoch 27.  29. marca nav�tívili na�u
�kolu deti z materských �kôl vo Ve¾kom
Krtí�i. Pani uèite¾ky ich pozvali, aby si

spríjemnili deò pri poèítaèoch
v �kolských uèebniach. Deti mohli lovi�
digitálne rybièky, ako udica im slú�ila
poèítaèová my�, zahrali sa poèítaèové

pexeso, vyfarbovali rozprávkové
oma¾ovánky.

eti sa zoznámili s na�imi
uèebòami a zistili, �e

poèítaèe sa dajú vyu�íva� aj
na získavanie nových
vedomostí. Väè�ina týchto
detí u� má s prácou na PC
alebo notebooku skúsenosti,
tak�e zruènos� im nechýbala a
malú �kú�ku poèítaèovej
gramotnosti hravo zvládli. Pri
obsluhe softvéru im poradili aj
na�i �tvrtáci. Za svoju
�ikovnos� boli �kôlkari
odmení poèítaèovými
certifikátmi budúceho

�tvrtáka. U� o pár mesiacov
ich èaká nástup do základnej
�koly a zruènos� pri práci
s poèítaèom sa im naozaj zíde.
V na�ej �kole sa výukový
softvér vyu�íva na ka�dom
vyuèovacom predmete.
Redaktorky

natoèili s de�mi
malú anketu. Video si mô�ete
pozrie� vo videokronike na
na�ej internetovej stránke

Deti z materských �kôl opä� v na�ej �kole
 nieko¾ko dní neskôr sme deti z
materských �kôl privítali znova

  v telocvièni. Pani vychovávate¾ky
z �KD pre ne pripravili program
plný tanca a pohybu. Deti si
zatancovali na pieseò

Predcvièovali im na�e
�tvrtáèky

a . Niektoré deti
rad�ej skáèu a pobehujú, ne�
tancujú. Aj tie si pri�li na svoje. Po
tanci nasledovali rôzne �portové
disciplíny � kop loptou na bránku,
slalomový beh, �plh po rebrinách.
�port je pre �kôlkarov
predov�etkým zábava, no vedia, �e

je pre zdravie dôle�itý. Zistili sme
to prostredníctvom malej ankety.
Pozrie� si ju mô�ete vo
videokronike. Za svoju snahu
dostali deti medaily a my sa te�íme,
�e sa s niektorými zídeme aj po tretí
krát  � v septembri.
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Deò matiek
ri príle�itosti Dòa matiek sme v na�ej �kole zorganizovali dòa
18. mája 2017 podujatie s názvom �Vïaka mama�. Pozvali sme

naò  mamièky  na�ich  �iakov.    Pote�ili  sme  ich  kultúrnym
programom, v ktorom si mohli vypoèu� pesnièky, básnièky, pozrie�
si tance a nechýbala ani divadelná scénka. Organizátori podujatia
mysleli nielen na pote�enie du�ièiek hos�ujúcich mamièiek, ale tie�
pripravili  zaujímavé  aktivity  pre  krásu  a  zdravie  ich  postáv,
napríklad  cvièenie  s  Ma�ou,  prezentácia  prípravkov  Tian  De,
diagnostika, líèenie so Zuzanou a Adrianou. Dobre padlo aj malé
obèerstvenie. Program sa mamièkám páèil a my sme radi, �e sme
im aj takouto formou dali najavo, aké sú pre nás dôle�ité. Viac sa
dozviete z videozostrihu.

14



Èas na nápravu
ri poh¾ade z vesmíru
na na�u Zem nie je

vidie� stavby, cesty, ba
ani ve¾ké mestá. Pri
skúmaní zemského
povrchu prostredníctvom
google maps staèí sa
�vznies�� nieko¾ko
kilometrov a v�etky
produkty ¾udskej èinnosti
sa stratia v zeleni lesov
a tmavej farbe hôr.
Akoby Zem nebola
¾uïmi obývaná. Na tele

Zeme sú ¾udia malí ako
vírusy. �ia¾, èasto sa ako
�kodlivé vírusy aj
správame. Zneèis�ovanie
ovzdu�ia, pôdy a vôd
dosiahlo také rozmery, �e
na�a Matka Zem má
vá�ne zdravotné
problémy. Nezdravé
prostredie samozrejme
spätne negatívne
ovplyvòuje kvalitu ná�ho
�ivota. Svetový deò
Zeme by mal by� pre nás

dòom, kedy sa nad
stavom Zeme zamyslíme
a urobíme konkrétne
skutky, ktoré by mohli
situáciu zlep�i� alebo
aspoò nezhor�i�. Nie je
nutné ís� do americkej
d�ungle protestova� proti
vyklèovaniu lesov,
pozitívne kroky mô�eme
urobi� aj vo svojom
okolí.

a�a �kola sa zapojila
do projektu Mesta

Ve¾ký Krtí� a niektoré
triedy vy�li do ulíc, aby
pomohli pri oèiste
mestskej zelene.
My�lienku úcty k Zemi
a potreby jej ochrany
sme pretvorili do
malých výtvarných diel.

Asfalt na nádvorí �koly
sa stal miestom, kde
výtvarné nápady dostali
zelenú, ale aj modrú,
èervenú, bielu...a ïal�ie
farby. V�etky tie pestré
práce si mô�ete pozrie�
na stránke
www.skolakom.sk.
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ri príle�itosti Svetového
dòa grafiky

zorganizovala Stredná
odborná �kola vo Ve¾kom
Krtí�i výtvarnú sú�a� na
tému  V
kategórii Základné �koly sa
Z� na ulici J.A.
Komenského podarilo
získa� prvé tri miesta.

Aj keï sa mô�e na prvý
pohlaï zda�, �e prírodné
prostredie a výpoètová
technika stoja v protiklade,
nemusí to by� tak. Spája�
ich mô�e napríklad
výtvarné umenie.
Poèítaèová grafika na�la
uplatnenie nielen v
priemyselnom dizajne a

propagácii, ale tie� v
umení. Dobrým príkladom
je filmová produkcia, ktorá
poèítaèovú grafiku a
vizuálne efekty vo ve¾kej
miere vyu�íva.

Výtvarná tvorba na
poèítaèi má svoje �pecifiká
a oproti manuálnej tvorbe
urèité nevýhody, aj
výhody. Do spomínanej
sú�a�e sa zapojili �iaci
stredných a základných
�kôl. Osobitný význam
mala pre mlad�ích
úèastníkov, ktorí s takouto
tvorivos�ou nemajú ve¾ké
skúsenosti. Téma sú�a�e
v�ak bola tak podnetná, �e

elán pri tvorbe nikomu
nechýbal.

Dòa 27. apríla 2017 v
priestoroch SO� vo
Ve¾kom Krtí�i prevzali
ví�azi sú�a�e diplomy a
pekné ceny. V kategórii
Základné �koly získala

.
Svoj výtvarný talent
prezentujú na výtvarnej
výchove, úspech v sú�a�i
ukázal, �e rovnako dobre
im ide aj kreslenie na
poèítaèi.

Vyhrali

Pochvalu za výtvarnú prácu získali
aj ïal�í na�i �iaci:

Ja
r a
 je
j k
rás

y
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V piatok sme sa my, �ikovní siedmaci, vybrali
pozrie� k na�im hasièom. Exkurzia sa diala
v Modrom Kameni, kde sme i�li v sprievode

na�ich uèite¾ov. Cesta nám trvala takmer hodinu,
keï�e sme to spojili so zdravotnou prechádzkou.

Keï u� sme koneène unavení dorazili, privítali nás
usmiati hasièi. Na úvod nám povedali  pár

organizaèných pokynov. Následne sme sa dozvedeli
mnoho zaujímavostí o ich �a�kom povolaní. Neskôr
si nás rozdelili do men�ích skupín. Ka�dej skupine
sa venoval jeden z hasièov a i�li sme k jednému z
hasièských áut. Keï�e ka�dé auto bolo trochu iné,
v�dy nám ochotne poukazovali v�etky èasti áut,

zvnútra aj z vonka. Mohli sme ís� aj na strechu auta.
Na streche sa nachádzali rôzne pomôcky na hasenie
po�iaru. Nachádzala sa tam aj nádr� na vodu. Hasièi
nám prezradili, �e sa tam zmestí a� osemsto litrov
vody. Keï jedna zo skupín zliezla dole, vymenili
sme sa. Na�i �iaci si pri autách vyskú�ali rôzne
pomôcky. Mohli sme si vyskú�a� aj �vak� na

uhasenie men�ieho po�iaru.

hasièomMo�no budem

Chlapci namiesto hasenia umývali pneumatiky auta.
Postupne sa v�etky skupiny vystriedali aj pri èlne.
Keï sme si v�etko poriadne poobzerali, vyskú�ali,
podarilo sa nám hasièov presvedèi�, aby sa aspoò
jeden z nich spustil po tyèi, ako keï je ohlásený

skutoèný po�iar.  Na exkurzii sa nám, mo�no
budúcim hasièom, ve¾mi páèilo. Sme radi, �e páni

hasièi nám venovali svoj èas. Ïakujeme.
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V mesiacoch marec a� máj sme sa zúèastnili
sú�a�e , v ktorej
�iaci mohli predná�a� ¾ubovo¾nú prózu
alebo poéziu  a
kde �iaci mô�u recitova� ¾ubovo¾nú
rozprávku.  Do �kolského kola sa zapojilo
ve¾a �iakov, vyhra� ale mohli len najlep�í
a ich umiestnenie bolo nasledovné:

1. miesto � , 4.B /poézia/
 2.B /próza/

2. miesto � , 2.A /poézia/
, 2.B  /próza/

3. miesto � , 2.B /poézia/

1. miesto � , 4.B
2. miesto � , 4.B
3. miesto �  2.B

, 3.A
Hneï na druhý deò sa v Hontianskonovohradskej
kni�nici konalo  sú�a�e, kde na�i �iaci
opä� obsadili v�etky tri oceòované miesta:
1. miesto �  3.A
2. miesto �  2.B
3. miesto �  4.B
Na , ktoré sa  konalo 4. mája sme
opä� obsadili krásne miesta:
2. miesto �  2.B
3. Miesto � , 4.B
Výhercom blaho�eláme a �eláme ve¾a úspechov pri
úspechov pri ïal�ej  reprezentácii na�ej �koly.

3. miesto   3.A

zúèastnili sa  6.A,
 9.B

1. miesto   7.B, postup do
krajského kola

II. kategória:  6. A � 3. miesto
III. kategória: úèas� , 7.B,

, 7.B

II. kategória: úèas� , 5.A,
, 6.A

III. kategória: 2. miesto  7. B

�kolské kolo sa uskutoènilo 27.10.2016.
Zúèastnilo sa ho 21 �iakov z 8. a 9. roèníka.
Do obvodného kola postúpila

 z 8. A, kde obsadila 3. miesto.

R
e
c
it
a
è
n
é
 s
ú
�
a
�
e

me ve¾mi radi, �e u nás v �kole je ve¾a
talentovaných �iakov, ktorí e�te stále radi

èítajú a ka�doroène dosahujú v umeleckom

prednese  výborné výsledky. Zapájame sa s nimi
do viacerých recitaèných sú�a�í.
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aj na medzinárodnom poli

Vydavate¾stvo Oxford University
Press ka�doroène vyhlasuje sú�a�
v tvorbe projektov Project
Competition pre �iakov uèiacich sa
angliètinu ako cudzí jazyk. Témou
tohtoroènej sú�a�e bola Budúcnos� �
FUTURE. Do tejto medzinárodnej
celosvetovej sú�a�e sme zaslali 5
projektov, na ktorých pracovalo 14

�iakov na�ej �koly. Jeden z nich
zaujal aj porotu a postúpil do finále,
èo pova�ujeme za obrovský úspech.

 zo 7. B sa so svojou
predstavou o budúcnosti umiestnili
vo svetovej . Do tejto sú�a�e
bolo zaslaných viac ako 2000
sú�a�ných projektov z celého sveta,
z toho 240 zo Slovenska.
Èím mohol tento projekt zauja�?
Pravdepodobne tým, �e bol trochu
iný ako ostatné. V mnohých
projektoch sú�a�iaci opisovali
budúcnos� sveta, existenciu �ivota
vo vesmíre, moderné výdobytky
techniky. Janko, Mi�ko a Pe�o sa
v�ak zamerali na svoju vlastnú

budúcnos�, èo zdokumentovali aj
prilo�enou fotografiou. Ich projekt
konèil nádhernou my�lienkou
o priate¾stve: �Akáko¾vek bude
budúcnos� sveta, my nav�dy
zostaneme najlep�ími kamarátmi.�
Ví�azné projekty (samozrejme aj ten
ná�) si mô�ete pozrie� na stránke
https://elt.oup.com/feature
Do sú�a�e sa zapojili aj

Pripravila:
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Pre �iakov 4.9.roèníka boli
pripravené prezentácie o
typických sviatkoch a festivaloch
v anglicky hovoriacich krajinách,
v Nemecku a v Rusku, preto�e jazyky
týchto krajín sa vyuèujú na na�ej
�kole. Takto sa �iaci mohli dozvedie�
èosi viac o vianoèných
a ve¾konoèných zvykoch, o tom ako
jednotlivé krajiny oslavujú príchod
nového roku, èo je to za sviatok
s názvom �Guy Fawkes Night� alebo
èo sa pije na festivale �Oktoberfest�.
Slovenèinári sa zamerali na
frazeológiu ná�ho materinského
jazyka.
Nezostali sme v�ak len za
zatvorenými dverami na�ej �koly, ale
pripravili sme prezentáciu jazykov aj
pre verejnos�. Poèas nej si obyvatelia
a náv�tevníci mesta mohli prezrie�

práce a projekty na�ich
�iakov a tie� sa zapoji� do
ankety o dôle�itosti uèenia sa
cudzích jazykov. Z odpovedí
respondentov je zrejmé, �e
ovládanie cudzích jazykov
zohráva v súèasnosti ve¾mi
dôle�itú úlohu hlavne pri
získavaní práce, pri cestovaní
ale tie� aj v ka�dodennom
�ivote.
A preèo o nás vedia aj v Grazi?
V�etky aktivity v rámci Európskeho
dòa jazykov zastre�uje Európske
centrum pre moderné jazyky Rady
Európy, ktoré sídli v rakúskom meste
Graz. Keï�e sa na�a �kola aktívne
zúèastòuje týchto aktivít, mô�eme sa
pochváli� aj tým, �e u� druhý rok
budeme figurova� v oficiálnej
prezentaènej fotodokumentácii

Európskeho dòa jazykov, ktorú si
mô�ete pozrie� na webovej stránke
edl.ecml.at.
Poïakovanie patrí v�etkým uèite¾om
a �iakom, ktorí ochotne strávili èas
pri príprave a realizácii aktivít, ale
tie� rodièom na�ej �iaèky, man�elom
Krnáèovcom, ktorí zapo�ièali
priestory na prezentáciu Európskeho
dòa jazykov v meste.



predstaví de�om

Hra je pod¾a Je�ekovej vytvorená
ako vyuèovacia hodina vedená
pedagógom. �iaci sedia okolo
herného plánu a sú rozdelení na
�tyri vèelie roje s krá¾ovnou,
robotnicami a trúdom. Postupne
odpovedajú na otázky a plnia
úlohy týkajúce sa jedného roka v

krá¾ovstve vèiel. Za správne
odpovede získavajú medové
kvapky, niekedy ich v�ak aj
strácajú. Úlohou je získa� èo
najviac medových kvapiek a by�
tak pripravený na ïal�iu zimu.
�iaci sa nauèia, èo v�etko vèely
poèas roka stretáva, èo im pomáha
a èo �kodí a èo mô�e ka�dý z nás
pre vèely aj iné ope¾ovaèe urobi�.

rá¾ovstvo vèiel je názov hry,
ktorú si mô�u �koly bezplatne
zapo�ièa� od neziskovej

organizácie �ivica. De�om na prvom
stupni predstaví zábavnou formou
�ivot vèelstva od jari a� do zimy.
Spolu 37 základných �kôl sa do konca
uplynulého tý�dòa prihlásilo, aby si
mohlo bezplatne po�ièa� hru

. Tú vytvorila
vèelárka spolu s
kolegyòami z neziskovej organizácie

. Hra putuje od �koly k �kole,
do programu som prihlásila aj na�u
�kolu. Ka�dá �kola si mô�e hru
ponecha� poèas jedného tý�dòa a
pomocou nej predstavi� de�om �ivot v
úli zábavnou a netradiènou formou.

U� od roku 2013 sa v �ivici venujú
projektu mestských vèiel.
Problematiku ich úbytku a toho, ako
im mô�eme pomôc�, sa sna�ia dosta�
na verejnos� a do médií. V tomto roku
projekt roz�írili aj na �koly. Vytvorili
ve¾ký herný plán s mno�stvom
pomôcok, ktorý �ivot vèelstva
predstaví interaktívne a in�piratívne.

Vyuèovanie prostredníctvom
hry je pre deti atraktívne,
namiesto sedenia a poèúvania
sa nové informácie dozvedajú
cez zá�itky a premý�¾anie.
Keï�e má ka�dá skupina iné
otázky a úlohy, tak sa deti
navzájom poèúvajú,
kontrolujú a aj takto sa uèia.

Hra je vhodná pre deti od
sedem do jedenás� rokov.
Zahra� si ju mô�u napríklad
poèas hodín prvouky,
prírodovedy, alebo
environmentálnej výchovy.
Na na�ej �kole si hru zahralo
10 tried.
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Na Slovensku má ve¾kú tradíciu vybíjaná, ktorú hrajú �iaci
na základných ale aj stredných �kolách. 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
dru�stva. Aj na na�ej �kole sa ka�dý rok uskutoèòuje
�kolský turnaj vo vybíjanej medzi 3. a 4. roèníkmi. Tento
rok si zmerali sily . V�etci �iaci
bojovali o putovný pohár, ktorý v�ak mohlo získa� len
najlep�ie dru�stvo.

òa 20. 03. 2017 sa v na�ej �kole uskutoènila
matematická sú�a� �Matematický klokan� pod
vedením pani uèite¾ky Mgr. A. Krahulcovej. Do tejto

sú�a�e sa zapojilo 45 �iakov z 1.  2. stupòa. Piati �iaci sa stali
úspe�nými rie�ite¾mi:   1.B,  
1.C,  2.B,   3.A,

 4.B.
Diplom �kolského �ampióna a úspe�ného rie�ite¾a
získala �iaèka Dominika �urinová z 3. A triedy. V�etci
ostatní �iaci získali úèastnícky diplom, klokanský

perostojan, kocku Hocima. V�etkým srdeène gratulujeme!
Ïakujem �iakom 1�5. roèníka, ktorí boli zapojení do
matematickej sú�a�e za ich spoluprácu a te�ím sa opä�

Matematický klokanMatematický klokan

Úspeèní rie�itelia: z¾ava

V
y
b
íj
a
n
á

Putovný pohár zároveò získalo dru�stvo 3.B
v zlo�ení: Uderian Maro�, Toma�kin Matú�,
Krnáèová Zara, Andok Martin, Vargová
Alexandra, Mináriková Nela, Petrá� Tobias.
Poïakovanie patrí v�etkým zúèastneným.

Výsledky sú nasledovné:
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Znakom dne�nej doby je rozvoj informaèných
technológií. Av�ak bez manuálnej práce
a manuálnej zruènosti sa ani moderná doba
nezaobíde. Na základných �kolách je na 2.
stupni povinný vyuèovací predmet technická
výchova. Jej výuèba priná�a urèité nároky na
vybavenie �kolských dielní, na pracovnú náplò,
náradie a materiál. A vraj, dne�ným de�om
k manuálnej práci chýba aj samotný vz�ah.
Na�a redakcia sa vybrala do �kolských dielní
zisti�, ako je to v na�ej �kole...
Musíme sa prizna�, �e urèité oèakávania sme
u� mali. Pred náv�tevou dielní sme si pozreli
výstavku prác, ktoré na�i �iaci na technickej
výchove vyrobili. Ako vidie� aj na
fotografiách, vytvorenie takýchto výrobkov si
vy�aduje mnoho úsilia, trpezlivosti
a predov�etkým kvalitnú prípravu a organizáciu
práce. Základom úspechu vo vyuèovaní
technickej výchovy nie je teda len materiálne
vybavenie, ale predov�etkým nad�ený a tvorivý
uèite¾. Ná� pán uèite¾ Mgr. ¼ubomír Dula
zaèal uèi� technickú výchovu prvý rok, ale ako
sám hovorí, na�iel sa v nej. Remeselná práca je
jeho koníèkom. Po�iadali sme ho o krátky
rozhovor.
Kde sa Vám podarilo získa� materiál?
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Pán uèite¾ chodí na vyuèovanie so skvelými nápadmi,
ktoré si dopredu pripraví, rozkreslí.
 Kde po ne chodí?

Pri�li sme, videli sme. Nejeden náv�tevník tejto
výstavy odchádzal s uznaním, �e pod dobrým
vedením doká�u aj moderné deti vytvori� hodnotné
veci. Rados� z peknej a precíznej práce je pre nich
motiváciou. Ako vidie�, �iaci si s náradím rozumejú,
vz�ah k manuálnej práci im nechýba, ba mnohí sa na
technickú výchovu aj te�ia. Video o technickej
výchove si mô�ete pozrie� na �kolskej internetovej
stránke.



Aj v tomto �kolskom roku sa na�i
�iaci zapojili do v�etkých
�portových sú�a�i vyhlásených
Ministerstvom �kolstva, vedy,
kultúry a �portu SR.
Ve¾mi dobre sa darilo na�im
strelcom, keï v okresnom kole
v stre¾be zo vzduchovej pu�ky
dosiahli nasledovné umiestnenia:

1. miesto:  (st. �iaci)
2. miesto:  (ml. �iaci)
3. miesto:  (ml. �iaci)

Dru�stvá obsadili zhodne 3. miesto.

E�te lep�ie výsledky dosiahli
strelci v Okresnej streleckej
lige, ktorá mala �tyri kolá
a konala sa v Èebovciach,
Balogu nad Ip¾om, V. Krtí�i
a finále opä� v Èebovciach.
1. miesto:
3. miesto:

1.  miesto  dru�stvo
st. �iakov v zlo�ení:

2.  miesto dru�stvo
ml. �iakov v zlo�ení:

Tradiène úspe�ní sme boli aj vo florbale, keï  dievèatá
okresné kolo vyhrali a chlapci prehrali a� vo finále
s Modrým Kameòom. V regionálnom kole obsadili
dievèatá tretie miesto.
1.  miesto � dievèatá:

2. miesto � chlapci:

V malom futbale v tomto roku dievèatá zahanbili chlapcov,
keï vyhrali obidve kategórie. Týmito výsledkami sa prebojovali
do regionálnych kôl v Luèenci a R. Sobote. Ml. dievèatá sa
v Luèenci umiestnili na druhom mieste.
1. miesto � ml. dievèatá:
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1.  miesto � st. dievèatá:

Na�e mlad�ie �iaèky sa zúèastnili okresného kola vo
vybíjanej. Poèínali si ve¾mi dobre a po �tyroch
ví�azstvách sa prebojovali a� do finále. Tam tesne
pod¾ahli dievèatám z Balogu nad Ip¾om.

2. miesto:

Nestratili sa ani basketbalové dru�stvá, ktoré obsadili
zhodne druhé miesta. �kolu reprezentovali:

Chlapci:

Dievèatá:

Posledná  sú�a� v tomto �kolskom roku sa uskutoènila
v Èebovciach a bol to Branný viacboj. Sú�a�ilo sa v stre¾be na
terè a na sklápacie figúrky, v hode granátom na cie¾, orientácia
v teréne, urèovanie azimutov a testy z ochrany �ivota
a zdravia. Na�e dru�stvo v zlo�ení:

obsadilo  3. miesto a prebojovalo sa do
krajského kola v Banskej Bystrici.  V sú�a�i jednotlivcov sa

 umiestnil na výbornom 2. mieste.

Pripravil:
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