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vzdychne si nejeden iak (aj uèite¾). Vraj
ete jeden mesiac navye by priiel vhod.
Niènerobenie má svoje èaro, no
priznajme si, nebola by to nuda? V lete je
kam ís, no teraz, keï sú dni chladnejie,
trávili by sme väèinu èasu doma. Urèite
by nám bolo smutno za kamarátmi.
Neverím, e niekomu staèí pokeca si
s nimi na iba sociálnych sieach.

Preèo sa vlastne prázdniny nazývajú prázdninami? Sú to
prázdne dni? Urèite nie vetky. Tie najkrajie spomienky
máme práve z letných výletov a dovoleniek. Sú vak aj
dni, ktoré do polovice prespíme a potom h¾adíme do
mobilu, notebooku alebo televízora. Také dni nás ve¾mi
nenapåòajú, sú akoby prázdne.
Naproti tomu dni v kole nikdy nie sú prázdne. Kadý
deò nieèo nové zaijeme, nieèo nové sa dozvieme,
o nieèo sme obohatení. Myslím, e sa ve¾mi nemýlim, ak
tvrdím, e mnoho detí sa u do koly teilo  na svojich
spoluiakov, ob¾úbené pani uèite¾ky a kopec haluze,
ktorá sa v kole dá zai.
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Dòa 5. 10. 2017 sa iaci 2. A, 3. A, 3. B, 4. A
a 4. B zúèastnili náuèno  zábavnej exkurzie
v Leviciach ATLANTIS. iaci sa stali èlenmi
lekárskeho tímu a spoznávali Záhady ¾udského
tela. Spoloène si vyskúali poskytnú prvú
pomoc ranenému. Prednáka bola obohatená
o program Drogy a ich vplyv na zdravie
èloveka.
sa zúèastnili iaci
Programu
4. roèníkov. Spoznávali slneènú sústavu,
zoznámili sa s najvýznamnejími astronautmi, s
tajomstvom èiernych dier, polárnej iary
a ïalích zaujímavých javov, ktoré sú súèasou
vesmírneho priestoru. Dozvedeli sa, kde spia
a èo jedia kozmonauti, mohli si
obliec skafandre a vyskúa si, aké to je sedie
vo vesmírnom module.
Tretiaci sa mohli v programe
, oboznámi so ivotom starých
Egypanov. Druháci sa preniesli do dôb
druhohôr v programe
. Hravou
formou sa zoznámili s najvýznamnejími
zástupcami jednotlivých skupín a na chví¾u sa
z nich mohli sta paleontológovia h¾adajúci
zatia¾ neobjavených dinosaurov.

Súèasou programu bolo moné preskúma brloh
dinosaura. V
sa iakom najviac
páèil Bublinkový svet a hry zábavnej fyziky, kde
si mohli vyskúa svoje zruènosti a mieru
trpezlivosti.
Cestou domov sme sa zastavili v
,
kde si iaci mali monos prezrie expozíciu
Skalných obydlí. Jeden z domov získal
medzinárodné ocenenie Európa Nostra.
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Pri príleitosti Dòa jablka sme si aj my, iaci 3. A triedy,
pripomenuli v piatok 20.10. 2017 tento deò. Kadý iak
si priniesol do koly 1 ovocie a1ebo zeleninu. Poèas dòa
pani uèite¾ka nakrájala ovocie spolu s pani
na tanierik a my sme
vychovávate¾kou
sa mohli hosti chutným ovocím. Zároveò sme mohli
sledova semená týchto plodov, lebo v prírodovede práve
preberáme tému krytosemenné rastliny. Vetko ovocie
sme zjedli a v pondelok sme dojedali zeleninu spolu s
prinesenou desiatou. Bol to ve¾mi vydarený deò.
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deò
Dòa 27. 10. 2017 sa konal v 3. A triede Halloweenský deò.
Deti si doniesli do koly rôzne masky, prezliekli sme sa a v
týchto maskách sme strávili dnený deò. Vytvárali sme na
výtvarnej výchove tekvièky a duchov, rozprávali sme sa o
zvykoch na Halloween, rozkrájali sme si tortu s týmto
motívom a vetci sme si na nej zamakrtili. Nakoniec sme
súai o najkrajiu masku: zvíazili dve èarodejnice a jeden
duch. Na konci dòa sme sa rozlúèili a zaelali sme si príjemné
jesenné prázdniny.
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Dravce
Dravce sú súèasou divokej prírody. V nej majú vhodné
podmienky na lov a dostatok koristi. Len obèas sa
priblíia k hraniciam obcí, v mestách ich vidie ete
zriedkavejie. Rovnako to platí aj pre dravých vtákov.
Zatia¾, èo holuby alebo vrabce patria k benej mestskej
faune, sokol, sova alebo dokonca orol sa v meste objaví
málokedy. Nai iaci mali dòa 26. septembra monos
vidie, ako takéto dravce vyzerajú naivo a ako
sa správajú. So zaujímavým vystúpením prili sokoliari
zo Spoloènosti pre ochranu dravých vtákov
. V rámci environmentálnej výchovy
predviedli deom svojich zverencov  rôzne druhy sov,
sokolovitých a jastrabovitých vtákov.

Porozprávali im, èím sa jednotlivé druhy
vyznaèujú, èo je pre nich typické a zaujímavé.
Deti zaujal napríklad
, ktorý patrí medzi
najmenie sovy ijúce u nás. Pozornos na seba
upútal
, ktorý pripomínal skôr hydinu
ako dravca. Bol nepokojný, kriekal a nevedel
sa doèka, kedy si zalieta. iakom sa páèil aj
americký
, práve pre sfarbenie
svojej hlavy. Sokoliari so sebou priviedli tie
najväèieho lietajúceho dravca 
.

Nad tadiónom vo Ve¾kom Krtíi,
kde sa podujatie konalo, bolo
dostatok vzduného priestoru, kde
tieto dravce predviedli svoj let. Let
orla bol pre divákov
nezabudnute¾ným záitkom.
Sokoliari pripravili pre deti súa
o ceny, v ktorej odpovedali na
otázky, týkajúce sa ivota
lietajúcich dravcov. Najväèí
potlesk za svoje vedomosti si
vyslúila iaèka
z 1. B, ktorá vedela, aký je latinský
názov vtáka výra skalného.
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na krtískom nebi
Práca sokoliarov je nároèná. Lietajúce
dravce nie sú domáci maznáèikovia,
ako napríklad morèatá, èi andulky.
Majú svoje potreby a zauívaný
spôsob ivota. K sokoliarom sa èasto
dostávajú vtáci, ktorí prili do
akostí a bolo ich treba zachráni.
Vycvièi dravého vtáka nie je
jednoduché, ale ako sme mali
monos vidie, táto èinnos má
svoje èaro. Redaktori kolskej
televízie natoèili so iakmi malú
anketu, kde sa ich pýtali, èi by sa
chceli sta sokoliarmi a ako by
vyuili schopnosti cvièených
dravcov. Video si môete pozrie na
kolskej internetovej stránke.

Predstavenie sokoliarov bolo pre deti pútavým
záitkom. Obohatilo ich o nové vedomosti.
Zároveò ich naplnilo obdivom k ivej prírode,
ktorá sa postupne vytráca z mestských oblastí.

Text a foto:
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pripomíname od roku
1999. Deò je oslavou kolských kniníc, ich významu a prínosu pri
vzdelávaní detí. Hlavnou mylienkou je podpora vzahu iakov ku
knihám, kolskej kninici a èítaniu. Pri tejto príleitosti sa rozhodli
iaci 4. roèníka naej koly oslovi spisovate¾ku Gabrielu Futovú
a poiada ju o interview. Pani spisovate¾ka súhlasila a odpovedala
na otázky tvrtákov. Jej odpovede uverejòujeme.
Aká kniha bola vaou
najob¾úbenejou v detstve? 

Kto vás inpiroval k práci, kto je
vaím vzorom?
.
Aké knihy rada èítate, èo máte
práve rozèítané?

Ktorá literárna postava vám je
srdcu najbliia? Preèo
Kedy ste napísali
vá prvý príbeh alebo rozprávku?
(Ko¾ko ste mali rokov?)
Kde ste navtevovali
kninicu v detstve?

Spisovate¾ke Gabriele Futovej ïakujeme za rozhovor. Ak
sa vám ete niektorá z jej kníh nedostala do rúk, môeme
doporuèi niektorý z jej kniných hitov, napríklad Naa
mama je bosorka! H¾adám lepiu mamu, Nezblázni sa,
mamièka alebo Lepí otec v hrsti ako kamo na streche, èi
Dokonalá Klára. Mnohé z jej kníh získali významné
ocenenia. Veríme, e nás pani spisovate¾ka poteí ïalími
zaujímavými príbehmi svojich nevedných hrdinov.
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Recitaèná súa

Opis prírody v poviedke apákovci, zaostalá rodina ijúca v dedinskom
prostredí.
S podobným prostredím bola
spisovate¾ka
úzko spätá. Pochádzala
z chudobnej poèetnej rodiny
evanjelického farára. Jej otec
zabezpeèil väèinu jej vzdelania, do
koly chodila len rok. Zo svojej rodnej
dediny sa takmer nepohla, nevydala sa
a bývala u svojich známych. Posledné
roky preila v Luèenci. Tvori zaèala
ako 19 roèná. To, e takmer celý
ivot preila na dedine, jej umonilo
ve¾mi dobre spozna obyèajných ¾udí,
ich kladné aj záporné stránky. Písala
poviedky zo ivota vidieckej
inteligencie a z dedinského prostredia.

Pre jej poviedky je charakteristický
ironický, satirický tón a otvorenos.
Jej pravdovravné diela vyvolali
rozruch a vlnu kritiky. Podporu vak
vdy nala u
a
Postupne sa jej dostávalo
aj väèieho uznania vo svete literatúry
a za svoje práce zaèala dostáva aj
honoráre. Bola vymenovaná za
národnú umelkyòu. Pod¾a nej
pomenovali aj gymnázium v Luèenci 
Gymnázium Boeny Slanèíkovej
Timravy. Pseudonym Timrava:

Kadý rok sa iaci naej koly
zúèastòujú recitaènej súae pod
názvom Timravina studnièka. Tento
rok slávi Timrava svoje 150 výroèie.
Úèas na okresnej súae bola bohatá
z viacerých kôl okresu. Súaiaci sa
svedomito pripravovali a oèakávali
svoj prednes. Tento rok sa súailo
v piatich kategóriách. Úasné ticho
v sále priniesol prednes súaiacej
v piatej kategórii, pani uèite¾ky
Zanechal hlboký umelecký
záitok.

Snahu mali aj nai recitátori.
V tomto roku sa do
kolského kola zapojili iaci
1. stupòa:
 2. B,
 2. B,
 2. A,
 2. C, I
 2. C,
 3. A,
 3. A,
 3. B a
 4. A.
Do mestského kola postúpili:
Ema Deáková, Lívia
Klátiková a Dominika
urinová. Druhý stupeò
reprezentovala iaèka
a
.
Súa sa konala v
Kultúrnom dome pod
prísnym okom odbornej
poroty. V 1. kategórii bolo
najviac súaiacich. O to
bola väèia rados dievèat z
1. miesta.
Na 1. mieste skonèili Lívia Klátiková a
Dominika urinová. Postúpili do
okresného kola. Ale ani ostatní nemuseli
by smutní, lebo kadý súaiaci bol
odmenení nejakým darèekom.

Z okresného kola sa napriek výbornému
výkonu dievèat, ktoré reprezentovali
nau kolu, nepodarilo prinies víazný
diplom.
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Tajuplný
svet
kniných

Cie¾om tohto projektu je nadviazanie
kontaktov medzi slovenskými
a èeskými kolami a podpora èítania
prostredníctvom výmeny záloiek.
V októbri sme boli jednou zo 797ich
slovenských kôl, ktoré sa zapojili do
tohto projektu. U tradiène sme
vytvorili partnerskú dvojicu so
. iaci vyrábali záloky
rôznych tvarov i ve¾kostí a

¾ubovo¾nou technikou stvárnili
tohtoroènú tému: Tajuplný svet
kniných príbehov. iaci z prvého
stupòa kreslili i ma¾ovali svet
rozprávok, starí iaci svet
dobrodrunej literatúry. Na zadnú
stranu záloky napísali svoju potovú
i mailovú adresu. Zvýraznili názov
knihy a uviedli i jej autora, aby
inpirovali k preèítaniu slovenskej
knihy i svojho kamaráta z Èiech.
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Navzájom sme si vymenili viac ako
120 záloiek. Do balíka sme vloili so
zálokami aj ostatné èislo
,
a
pexeso
a ete nejaké drobnosti.
Èeskí priatelia nám so zálokami
poslali tie kolský èasopis, materiály
o Písku, darèeky a krásneho
dreveného anjela. Záloky od
kamarátov sa nám páèili a vloili sme
ich do kníh, ktoré èítame.

Amoskova
Nai prváci sa vo tvrtok 26.
októbra stali obyvate¾mi
rozprávkového krá¾ovstva
Amoskovo. Kde sa toto
krá¾ovstvo nachádza? Starím

iakom je to u ve¾mi dobre
známe. Ukrýva sa v naej kole.
Vdy na jeseò sa objavia jeho
rozprávkové bytosti na èele s
krá¾om a krá¾ovnou. Vyskúajú

nových prvákov pomocou
zábavných úloh a po ich splnení
nasleduje slávnostné pasovanie.

Aj v tomto roku si iaci s úlohami poradili, a tak sa
stali ozajstnými kolákmi. Viac o prvákoch a slávnosti
pasovania vám prezradí video, ktoré sme rozdelili do
dvoch èastí. Nájdete ich na kolskej internetovej
stránke www.skolakom.sk vo videokronike.
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je prirodzený dorozumievací prostriedok
nepoèujúcich v styku s inými nepoèujúcimi aj poèujúcimi, ktorý má
podobu úèelových pohybov jednej alebo obidvoch rúk,
sprevádzaných nápadným výrazom tváre. Ak ste si mysleli, e
znaky jednotlivých slov sú na celom svete rovnaké a e nepoèujúci
zo Slovenska sa bez problémov dorozumie napríklad v Japonsku,
tak to nie je celkom pravda. Vo svete posunkovej reèi sa jazyky v
jednotlivých krajinách od seba líia rovnakým spôsobom, ako
napríklad hovorová angliètina od panielèiny alebo japonèina od
talianèiny. O tom, e kadá znaková reè je unikát, nám prila
. Sme ve¾mi vïaèní, e prijala
porozpráva pani
nae pozvanie a e na moju otázku, èi by bola ochotná prís iakom
3. roèníka priblíi posunkovú reè a svet nepoèujúcich, bez váhania
odpovedala:

Pani
je
tlmoèníèkou posunkového
jazyka. Èasto sme ju mohli
vidie aj na obrazovkách
televízie STV a JOJ. Nauèila
nás celú posunkovú abecedu,
mnostvo slov a viet. iaci sa
jej pýtali na rôzne slová, ktoré
boli naozaj niekedy ve¾mi nezvyèajné
(dikobraz, puma, gepard a podobne), no
nenachytali ju na nièom. Nenalo sa slovo,
ktoré by nám nevedela ukáza. Najviac sa
deom páèilo, e v posunkovej reèi neexistuje
tvrdé a mäkké i, ktoré im èasto, najmä
v diktátoch, robí akú hlavu. Na záver
vetkých nauèila ve¾mi známu pieseò
o Mackovi Ukovi, samozrejme v posunkovej
reèi.

Táto návteva bola pre iakov ve¾kým prínosom, pretoe sa nauèili, e nemajú
robi rozdiely medzi zdravými a hendikepovanými demi. Nikto nemôe za to,
aký sa narodí a aké nástrahy mu ivot prinesie. A naozaj staèí len tak málo.
Zladi svet poèujúcich so svetom nepoèujúcich a nezabúda, e pre
nepoèujúcich je materinským jazykom posunková reè, slovenèina je pre nich
jazykom cudzím.

Predvianoèný èas si iaci zo 4.
A spríjemnili chutnou aktivitou.
Rozhodli sa, e napeèú vianoèné
medovníky. Pani uèite¾ka
priniesla suroviny a iaci
snahu angaova sa pri peèení. Naa
kolská kuchynka je dobre vybavená na
podobné aktivity, take s prácou sa

mohlo zaèa. iaci spracovali cesto,
rozva¾kali ho a povykrajovali
medovníèkové tvary. Tieto potom
putovali
do
elektrickej
rúry.
V kuchynke to pekne rozvoniavalo.
Medovníèky boli nielen voòavé, ale aj
chutné. tvrtákom sa vydarili. Vetci si
na nich zamrkrtili.

tvrtáci v ten deò privítali medzi
sebou vzácneho hosa. Prila ich
navtívi bývalá triedna uèite¾ka
. Priniesla im
darèeky, ale najviac iakov
poteilo to, e na nich nezabudla
a e môu by zas chví¾u spolu.
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so spisovate¾kou

Tento kolský rok sme mali zase
to astie, e sme boli okresnou
kninicou pozvaní na ïaliu
besedu so známou
spisovate¾kou. Kninica nás,
iakov 3. roèníka, èasto
odmeòuje rôznymi príjemnými
posedeniami so známymi
osobnosami za nae pravidelné
návtevy a krásne prezentácie
preèítaných kníh priamo v priestoroch Hontiansko
novohradskej kninice vo Ve¾kom Krtíi.
Tentokrát to bola pre iakov známa spisovate¾ka
. Je takmer naou rodáèkou, keïe pochádza z
neïalekého Luèenca, o to viac sme si toto pozvanie
cenili. Hoci je známa najmä svojou poéziou, kniha

Repujúci grep je u iestou v poradí, ktorú venovala
deom.
povedala autorka. Príbeh je
o zelenine, ktorá ula zo skleníka a nala si lepie miesto
bez chemických postrekov.

Beseda

so spisovate¾om

povedala s úsmevom.
Okrem tejto kniky nám predstavila mnohé ïalie
a z niektorých preèítala pár úryvkov. Napísala ve¾a
povestí, v ktorých je jedineène zachytené náreèie typické
pre novohradský región. Vo vo¾nej diskusii trpezlivo
odpovedala na mnostvo otázok, ktoré mali iaci pre òu
pripravené. Nakoniec nás vetkých odmenila
autogramom. Kadá beseda je pre naich iakov ve¾kým
prínosom a kadé pozvanie si ve¾mi ceníme.

ije a tvorí v Luèenci.
Absolvoval
gymnázium v Luèenci a potom si vedomosti
dva roky dopåòal pomaturitným kvalifikaèným
Dòa 3. novembra sa nai tvrtáci
túdiom ekonomiky cestovného ruchu v
zúèastnili besedy s o spisovate¾om
Banskej Bystrici.
Petrom Gajdoíkom. Beseda sa
Momentálne pracuje ako správca
uskutoènila v Hontianskonovohradskej poèítaèovej uèebne na základnej kole. V
kninici vo Ve¾kom Krtíi. iaci si
mladosti písal uflíkovú" poéziu a pesnièkové
vypoèuli ukáku z jednej z autorových texty, obèas nejaké prihrá kamarátom
kníh. Pán spisovate¾ rozprával deom
muzikantom. Písal èlánky do novín a textami
prispieval do humoristickej rozhlasovej relácie
o tom, èo ho viedlo k písaniu kníh,
Sobotník. Okrem literatúry ho zaujímajú: film,
o èom rád píe a èo rád èíta. Peter
poèítaèové hry, volejbal, digitálna fotografia,
Gajdoík je autorom kníh pre deti, napríklad:
poker, vedomostné súae.

Beseda
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V rámci Európskeho týdòa boja proti drogám sme
usporiadali tradièné preteky v intervalovom
èlnkovom behu. Za kadú triedu tartovalo drustvo
v zloení  tyria chlapci a tri dievèatá. Ich úlohou
bolo zabehnú èím väèí poèet 20 metrových
úsekov v stanovenom tempe. Súèet zabehnutých
úsekov stanovil celkový výsledok drustva. Je
poteite¾né, e táto súa je èoraz populárnejia a je
neoddelite¾nou súèasou spomínaného Európskeho
týdòa boja proti drogám. V tomto roku sa opä
úsekov,
zapojili vetky triedy a spolu odbehli
èo predstavuje 78,7 km.

V dòoch 20.11.  24.11. 2017 sa konal na naej
kole Týdeò boja proti drogám, do ktorého sme
sa zapojili aj my iaci 1. stupòa. Dòa 22. 11. sa
konal èlnkový beh v telocvièni. Zúèastnili sa ho
traja chlapci a tri dievèatá z kadej triedy.
Súailo sa v dvoch kategóriách. V prvej
kategórii to boli: 1. a 2. roèníky. V druhej
kategórii: 3. a 4. roèníky.

1. miesto: 6. B  315 úsekov
, 2. miesto: 6. A  304,
3. miesto: 5. C  288, 4. miesto: 5. B  278, 5.
miesto: 5. A  276
1. miesto: 8. B  511
, 2. miesto: 9. A  469, 3.
miesto: 7. A  424, 4. miesto: 9. B  397, 5. 8. A
 367, 6. miesto: 7. B  310.

1. kategória: 1. miesto  2. A, 2. miesto  2.B, 3. miesto 
1.B. Jednotlivci: 1. miesto 
2.A,
 1.B 2. miesto 
2.A,
1.B, 3. miesto 
2.A,
2.A
2. kategória: 1. miesto  3.B, 2. miesto 4.B, 3. Miesto  4.A.
Jednotlivci: 1. miesto 
3.B,
3.B 2. miesto 
4.B,
3.B, 3. miesto 
4.A,
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Ma¾ovanie

Èo má spoloèné
a
?
Zatia¾, èo téma súvisiaca s vínom je urèená len
pre dospelých, Zvieratkovo je oblas urèená
deom. Predsa vak tieto odliné témy nali
spoloèné pôsobisko. Pri príleitosti vinobrania
Mesto Ve¾ký Krtí poiadalo základné koly,
aby svojou výtvarnou tvorbou vyzdobili
chodník, ktorý vedie od Venevskej ulice na
námestie. iaci Z na Nám. A. H. kultétyho
kreslili kriedou na asfalt obrázky zamerané na
víno a hrozno. Nai iaci kreslili zvieratká,
pretoe v krátkom èase navtívi nae mesto
Zvieratkovo s programom pre deti. Veríme, e
chodci prechádzajúci po chodníku ocenili
tvorivos detí. U poèas ma¾ovania sa mnohí
pristavili a uznanlivo sa usmievali.
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Etee zaèiatkom decembra napadlo dos snehu. Mikulá mal
príjemnejiu cestu, jeho sane sa ¾ahko kåzali. Cesta k deom je ve¾mi
dlhá a na rozdávanie darèekov nemá ve¾a èasu. Odkia¾ vlastne
prichádza? Èo o Mikuláovi vedia súèasné deti?
V naej kole Mikulá rozdával
darèeky tri dni. V prvý deò poteil
iakov 1. stupòa a ïalie dva dni
obdaril predkolákov z krtískych
materských kôl. Starí iaci  ôsmaci
pripravili pod vedením pani uèite¾ky
veselý program
s tancom, pesnièkami a zábavnými
úlohami. V telocvièni koly bola aj
poriadna gu¾ovaèka a sánkovaèka.
Nie, nenasneilo nám do telocviène,
gule boli polystyrénové a ako sánky
poslúila plachta. Snehuliaci boli
z kartónu, stromèeky z plastu, no

dobrá nálada, úsmevy aj èokoláda od
Mikuláa boli stopercentne pravé.
Deom sa pri plnení úloh darilo, ak
bolo treba pomôc, ochotní anjelici
a èertíkovia boli vdy nablízku.
Kadé diea dostalo darèek
a odmenilo sa pesnièkou alebo
básnièkou, take poteený bol aj
Mikulá. Poèas podujatia stihli
redaktori náho mediálneho krúku
urobi s demi anketu o Mikuláovi.
iaci aj kôlkari zapojili svoju
fantáziu a skúsili nájs odpoveï na
otázky:

Niektorí sa zamysleli aj nad
sebou a zhodnotili, èi si darèeky
naozaj zaslúia. Video zo stretnutia
s Mikuláom si môete pozrie na
kolskej stránke.
Ïakujeme, Mikulá. Keï prejde rok,
príï k nám zas.

K mikuláovskej atmosfére prispeli aj
nafukovací Mikuláovia, ktorých do
koly priniesol ôsmak
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Zvyklo sa hovori, e Vianoce u klopú na dvere". V
modernom predvianoènom èase by sme mali poveda, e
Vianoce zvonia pri dverách a mladej generácii by skôr pristalo,
e Vianoce u poslali email alebo esemesku". Tak ako kuriér,
keï sa k nám blíi s balíkom. V kadom prípade, balíèky pod
stromèekom poteia vdy a kadého. Darèek vak nemusí by iba
materiálneho charakteru. Potei blízkeho èloveka môeme aj
pekným slovom, úsmevom, èi pesnièkou alebo tancom. Obdari
rodièov a starých rodièov takýmto spôsobom sme sa rozhodli aj
v naej kole. Pani uèite¾ky pripravili so iakmi pestrý
predvianoèný program. Úèas návtevníkov bola nad oèakávania.
Telocvièòa koly sa zaplnila rodièmi, starými rodièmi...

Program bol naozaj bohatý a pod¾a
ohlasov rodièov, aj ve¾mi pekný. Sme
radi, e sa nám podarilo spríjemni
predvianoènú atmosféru a potei
naich blízkych. Video z vianoèného
programu si môete pozrie na
internetovej stránke koly.
Text a foto
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kolské kolo sa uskutoènilo v októbri.
Zúèastnilo sa ho 18 iakov z ôsmeho
roèníka a 11 deviatakov. Najviac bodov
á z 8. B
získali iaèky
z 9. B. Do
triedy a
obvodného kola postúpila Sofia, ktorá
lepia zvládla nároènejiu èas

Dòa 13. decembra 2017 sa iaci naej
koly zúèastnili okresnej súae Deò
zruènosti, ktorú organizovala Spojená
kola v Modrom Kameni. Súa bola
urèená pre iakov 8. a 9. roèníka Z.
Skladala sa z dvoch èastí. V prvej èasti
mali iaci za úlohu pod¾a technického
výkresu vyrobi malý drevený stolèek
a v druhej èasti vytvori umeleckú
mozaiku z farebných obkladaèiek
a nýsledne ju vypárova. Do výroby
stolèeka sa za nau kolu zapojili
a
. Obaja
svoju úlohu zvládli bez problémov a
v èasovom limite. S mozaikou sa
popasovali
a
. Zvolili si nároèné motívy, na

kolského kola, transformáciu textu.
V obvodnom kole, ktoré sa konalo
v CVÈ vo Ve¾kom Krtíi dòa 29.
novembra 2017, Sofia Cudziová
obsadila v C kategórii pekné 3. miesto.
Srdeène blahoeláme.

ktorých pracovali tri hodiny, ale vyplatilo
sa. Ich diela zaujali aj odbornú porotu
. Obaja
a chlapci obsadili
boli odmenení hodnotnými vecnými
cenami.
Prvý roèník súae sa vydaril
a vyvolal ve¾kú odozvu medzi vetkými
zúèastnenými iakmi.

roka iaci kadého roèníka
absolvujú 16 súaných
kôl. Pred kadým
súaným kolom si diea môe
Stroj na jednotky je program
peciálne vyvinutý pre domáce
precvièi uèivo v Cvièisku, a
záitkové uèenie sa iakov 1.9.
následne absolvova súané kolo v
Bojisku. Kadé súané kolo je
roèníka základných kôl. Motivuje
deti pravidelne si precvièova uèivo zostavené z úloh zo slovenèiny,
zo Slovenèiny, matematiky a
matematiky a anglického jazyka. Za
anglického jazyka zábavnou formou. kadú vyrieenú úlohu získa iak
body, ktoré ho posúvajú v rebríèku
Garantuje zlepenie tvorivej
vyie. Výsledky sú hneï vidite¾né
schopnosti, predstavivosti,
vedomostí, prospechu v kole i
po skonèené kadého súané kola.
objavenie talentu. Poèas kolského
Svoje výsledky si môe porovna s

Poslaním tejto súae je
vykonáva osvetu civilnej
ochrany a jej prepojenie s
jednotným európskym
èíslom tiesòového volania
112 vo vzahu k verejnosti

rovesníkmi na celom
Slovensku.
zo 4. B
úspene
absolvoval
vetky
doterajie kolá
online súae
Stroj na
jednotky
20172018.
Svojim výkonom sa umiestnil na
z 5579 iakov v celej SR.

prostredníctvom zapojenia
detí materských kôl, iakov
základných a peciálnych
kôl. iaci materských,
základných a peciálnych
kôl mohli do súae
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prihlási svoje výtvarné
práce s témou záchranárskej
èinnosti a civilnej ochrany.
iak 4.B
triedy, získal v tejto súai
a hodnotné ceny.

Prvý polrok kolského roka je doménou naich strelcov zo
vzduchovej puky. Pod vedením trénera
dosahujú výborné výsledky a nikdy sa zo súae nevrátia bez
medailovej zbierky. Súae v stre¾be prebiehajú v dvoch líniách.
Okresná strelecká liga, ktorá má pä kôl a ete nie je ukonèená
a Krajská strelecká liga, v ktorej prebehli tri kolá ( Príbelce, Detva,
Brezno) a ktorá u skonèila. V nej sa nám podarilo vybojova pekné
obsadil celkové 3. miesto
umiestnenia, keï
5. miesto. Drustvo, ktoré doplnila
a
skonèilo na 4. mieste.
V okresnom kole, ktoré sa uskutoènilo
v Èebovciach sa naim iakom mimoriadne
darilo. V kategórii starích iakov sa
majstrom okresu stal
a v kategórii mladích iakov
.
Tretie miesto obsadil
.
V súai drustiev vybojovali mladí iaci 1.
) a starí
miesto (
iaci 2. miesto (
). Vetci iaci umiestnení na 1.
miestach postúpili do krajského kola, ktoré
bude vo februári v Brezne.

Na december sa vdy teia mladí iaci, lebo v tomto èase pre nich
organizujeme kolské kolo vo vybíjanej. Súaia desaèlenné
drustvá, v ktorých musí by na ihrisku najmenej pä dievèat.
Najskôr hrali medzi sebou iaci 5. roèníka a následne 6. roèníka.
Víazné drustvá si to rozdali medzi sebou vo ve¾kom finále.
Finále bolo dramatické, keï iestakom chýbala jedna hráèka
a automaticky prehrávali na zaèiatku kadého polèasu 0 : 1. To sa
uházalo by rozhodujúcim faktorom, lebo piataci zabojovali
a zvíazili práve o dva body. Finále:

Víazná zostava:

V novembrovom okresnom kole vo vybíjanej najmladích iakov I.
stupòa Z sa zúèastnilo 7 kôl. Táto súa prebieha len tretí rok, ale
pre malièkých portovcov je ve¾kým sviatkom. Niektorí veèer
pred súaou nevedia ani zaspa a ráno im od nervozity nechutí jes.
Ale s prvým zapískaním vetko opadne a vetci hrajú ako o ivot.
Hralo sa v dvoch skupinách a nai iaci postupne porazili Hruov
13 : 4, Buince 11 : 5 a Dolnú Strehovú 6 : 5. Týmito výsledkami sa
prebojovali do finále, kde sa im vak nepodarilo zopakova výkon
zo skupiny a obsadili celkové 2. miesto.
kolu reprezentovali:
portové správy pripravil:
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naich iakov
Ide zima, zimièka,
kam sa schová, malièká?
Ja mám sane,
schovám sa za ne.
Pekné sane mám,
tam sa ja schovám.
Budem sa sánkova,
pritom sa radova.

Vonku je u zima, mráz,
o chví¾u príde Mikulá.
Uèivo nie je iadna hraèka,
pripravte si ale sánky! Ide sánkovaèka.
Keï ráno vstanem, pôjdem von hneï,
u nám padá biely sneh.
Dúfam, e nebude mláka.
Postavíme si snehuliaka.

Snieik pekne padá,
Janko lye h¾adá.
Berie bundu, rukavice,
nebojí sa fujavice.
Vonku kopec h¾adá,
meluzína ho u èaká.

Vetci, èo poèúvali svoje mamy,
dostanete pekné dary.
Teíme sa na ne.
Zimu vetci radi máme.
Na rieke je chlad,
zamrzol u ¾ad.
Zamrzol
a na teplo u dávno zabudol.
Snieik ticho sneí
a na zemi ticho leí.
Slnieèko nám z dia¾ky máva,
zasneené sú u vetky rána.

Z neba malá vloèka padá.
Na koho si sadne rada?
Vonku pekná zima je,
Kadá vloèka tancuje.

Jedného dòa bola v lese malá jedlièka. V èase vianoènom sa vetky stromèeky boja. Lebo kadý vie, e
v èase vianoènom sa zdobia stromèeky, a preto sa boja, lebo by ich mohli vyrúba.
Na druhý deò ráno prili drevorubaèi. Jedlièka od strachu pustila ihlièie. U keï sa drevorubaè blíil
k jedlièke, nevidela pílu. Namiesto píly videla
lopatu. Jedlièku vykopali a vloili do vedra so
zeminou. Jedlièka sa èudovala. Keï ju doviezli
do záhrady, priiel ten istý drevorubaè, ktorý ju
vykopal. Vybrali ju z vedra a vloili do zeme.
Prisypali zeminou a zaliali vodou. No a nakoniec
ozdobili vianoènými ozdobami. Jedlièka bola
taká astná! Nebola len spä zasadená, ale aj
krásne vyzdobená.
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