Amosko

Zapísali sme budúcich prvákov
V dòoch 27. a 28. apríla 2018 sa uskutoènil zápis detí do 1.
roèníka. Táto udalos je ve¾mi dôleitá pre kadú základnú
kolu. iak je centrom diania a záujmu vetkých zamestnancov
koly. Keïe sa v júni lúèime s odchádzajúcimi deviatakmi,
nahradia ich noví iaci, ktorým deväroèný proces vzdelávania
v septembri zaène. Zápis je významnou udalosou rovnako aj
pre samotných prvákov a ich rodièov. Zapísali sme 36 iakov,
ktorí budú rozdelení do dvoch tried. Triednymi uèite¾kami
a
. Ïakujeme
budú
rodièom za prejavenú dôveru. Urobíme vetko preto, aby deti
získali kvalitné vzdelanie a mali svoju kolu rady.

Je tu znova jún  koniec kolského roka. Pre
naich deviatakov to nie je len obyèajný
koniec kolského roka, je to posledný koniec
kolského roka v základnej kole. Od
septembra budú tudentmi stredných kôl,
ktoré si ve¾mi zodpovedne vyberali. Niektorí
z nich boli rozhodnutí dávno a vytrvalo li za
svojím cie¾om, iní sa rozhodovali dlhie. Nie
vetkým sa podarilo úplne to, èo chceli.
Veríme vak, e vetkým sa na S bude páèi
a bude sa im dari.
O ktoré koly bol tento rok záujem?
strednú kolu vôbec nie je jednoduché. Pred touto
ne¾ahkou úlohou stoja teraz ôsmaci. Aby mali
dostatok informácií o monostiach túdia v naom
okrese, pozvali sme zástupcov S na stretnutie, na
ktorom sa zúèastnili rodièia aj iaci. Toto netradièné
ZR dostalo pozitívny ohlas a veríme, e splnilo aj
svoj cie¾ a u¾ahèí rozhodovanie budúcich
deviatakov.
Vetci, ktorí zodpovedne rozmý¾ajú o svojej
budúcnosti, urèite súhlasia s tým, e vybra si
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Zaèiatkom marca navtívili nau kolu deti Viac o návteve predkolákov sa dozviete na
z krtískych materských kôl. V doprovode svojich kolskej internetovej stránke www.skolakom.sk, kde
pani uèiteliek si prili pozrie kolské poèítaèové si môete pozrie aj videodokument s anketou.
uèebne. Preèo sme ich pozvali práve do týchto
uèební? Informaèné technológie vyuívame v kole
takmer v kadom vyuèovacom predmete. Poèítaè,
projektor a interaktívna tabu¾a sú súèasou nielen
peciálnych uèební, ale aj kadej triedy. kôlkari si
teda mohli pozrie, ako sa moderne vyuèuje
a zároveò si otestova svoju poèítaèovú zruènos.
tvrtácke pani uèite¾ky pre nich pripravili úlohy,
ktoré deti ¾ahko zvládli a ete sa pri nich zabavili.
Za svoju snahu a ikovnos dostali poèítaèový
certifikát. Zruènos pri práci s poèítaèom sa im
naozaj zíde. V naej kole sa výpoètová technika
vyíva pri výuèbe takmer vetkých vyuèovacích
predmetov.

V dòoch 16. 4  18. 4. 2018 navtívili KD predkoláci
z krtískych materských kôl. Pani vychovávat¾ky pre
nich pripravili zaujímavé pohybové aktivity. Malí
návtevníci preli rôznymi stanoviami, kde si
vyskúali obratnos, ikovnos a vytrvalos. Vetko
zvládli na výbornú. Odmenou za ich výborný výkon
bol malý darèek, ktorý pripravili pani vychovávate¾ky.
Deti a pani uèite¾ky z jednotlivých M odchádzali
spokojné a teia sa na ïalie stretnutie.
Vychovávate¾ka
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Ocenenie pre
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.
Pri príleitosti Dòa uèite¾ov boli vybraní pedagógovia
ocenení plaketou J. A. Komenského za svoju pedagogickú
èinnos. Z naej koly prevzali ocenenie z rúk primátora mesta
Ve¾ký Krtí títo pedagógovia:
.
Vychovávate¾ka
pracuje v naej kole
u 33. rok. Nastúpila ako 18 roèná po skonèení gymnázia.
Práca vychovávate¾ky sa jej zapáèila, preto si dia¾kovo urobila
Strednú pedagogickú kolu v Luèenci. K práci s demi má
blízko u od mala, pretoe obaja jej rodièia pracovali
v kolstve ako uèitelia. K jej zá¾ubám patrí itie  povauje
ho za svoje druhé povolanie.
priahovala profesia
Pani uèite¾ku
uèite¾ky od útleho detstva. Èasto sa hrávala s demi zo
susedstva na kolu a samozrejme, v roli uèite¾ky bola ona. Po
ukonèení Gymnázia v Rimavskej Sobote nastúpila na
jednoroènú nadstavbovú kolu pre uèite¾ky M do Bratislavy.
Potom tudovala na Pedagogickej fakulte, terajej Univerzite
Mateja Bela, kombináciu predmetov ruský jazyk  hudobná
výchova. Neskôr si doplnila vzdelanie akreditáciou z nemèiny
a dvojroèným túdiom predmetu psychológia. Ve¾ký Krtí nie
je jej rodné mesto, pôsobí tu od roku 1990 a v naej kole
uèí devätnásty rok. Vo vo¾nom èase sa venuje umeniu, spieva
v spevokole Nádej, s ktorým absolvuje rôzne vystúpenia doma
i v zahranièí (Rumunsko, Maïarsko). Energiu si dobíja
v prírode a keï poèasie dovolí, záhradkárèi. Je to pre òu nielen
práca, ale aj duevný oddych a ve¾ký relax.
vyuèuje 22 rokov. Prvé dva
Pani uèite¾ka
roky uèila v Základnej kole v Plachtinciach. V súèasnosti je
triednou uèite¾kou v 2.A. Vo svojom vo¾nom èase pravidelne
navtevuje fitness centrum. Zastáva názor, e pre èloveka je
dôleité rozvíja rovnako duevnú aj fyzickú stránku svojej
osobnosti.
Pedagógom prajeme ve¾a síl do ïalej práce a nech ich
iaci nemajú pocit, e sú "na opaènej strane", ale e so svojimi
uèite¾mi napåòajú spoloèný cie¾. Pripravili sme pre Vás
rozhovor s ocenenými pedagogièkami. Môete si ho pozrie
vo videokronike.
Foto zdroj: http://www.velkykrtis.sk
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Telocvikári na základných kolách majú osobitné postavenie v uèite¾skom zbore.
Vídavame ich èastejie v portovom obleèení a aj pod¾a postavy sú zvyèajne ¾ahko
rozpoznate¾ní. Predovetkým, starajú o rozvoj inej, ne rozumovej stránky osobnosti
iakov telesnej kondície. Telocvikárov nebýva to¾ko ako slovenèinárov, èi
matematikárov, no ich úloha je rovnako nezastupite¾ná. Veï telesný pohyb a port
je pre diea ve¾mi dôleitý. Dokonca mnohí majú práve telesnú výchovu najradej.
Popri výuèbe tohto predmetu sa telocvikári venujú organizovaniu portových súaí
a podujatí. Nie je to ¾ahká úloha, tieto súae prebiehajú nielen na lokálnych kolách,
ale aj v rámci okresov, krajov alebo celého Slovenska. Jedným z úspených
portových organizátorov je aj ná pán uèite¾
. Za svoju prácu
získal v apríli tohto roku na Celoslovenskom sneme Slovenskej asociácie portu na
kolách
. Poprosili sme ho o rozhovor.

Pán uèite¾, získali ste bronzovú
medailu Ivana Zocha. Kto bol Ivan
ZOCH?
Do akých portových súaí sa
zapája naa kola?

Okrem toho, e na
Myslíte si, e dnení iaci sú základnej kole uèíte telesnú
dostatoène portovo zdatní a majú výchovu, venujete sa osobne
dos príleitostí na portové vyitie? nejakému portu? Ktorý je Vá
ob¾úbený?
Odkedy sa venujete portovému
dianiu v naom okrese?

S pánom uèite¾om Dulom sme u
v minulosti robili rozhovor 
o
technickej
výchove,
ktorú
vyuèuje. Aj v tomto smere je ve¾mi
zruèný a úspený. Priazeò kolegov
a
iakov
si
vak
získal
predovetkým svojim otvoreným
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a priate¾ským prístupom. Hoci je
neustále èasovo zaneprázdnený, má
dos energie, nechýba mu úsmev,
rád sa podie¾a na nových veciach
a nikdy neodmietne pomôc. Vysoké
ocenenie si zaslúi nielen ako
odborník, ale aj ako èlovek.

... a opä priiel kúzelník
Prevalil sa ako vlna smiechu, radostného kriku, tanca
a zábavy do popuku. Kto raz zail vystúpenie kúzelníka
Wolfa vie, e také naozaj býva. Kúzelník Wolf je u
tradièným hosom, èi skôr spoluorganizátorom karnevalu
v Základnej kole na Ul. J. Komenského vo Ve¾kom Krtíi.
Pre deti z 1. stupòa je karneval dvojnásobnou radosou.
Teia sa, e sa poobliekajú do kostýmov a na jeden deò
sa stanú niekým iným  krajím, záhadnejím alebo
straidelnejím. Teia sa aj na Wolfa  kúzelníka, ktorý dá
karnevalu tú pravú mágiu. Dòa 13. februára priniesol do
koly zo sebou plyových kamarátov  obludu Korkyho
a opicu Turbo.
Tieto postavièky z kúzelníkovej
srandybandy dokáu rozosmia nielen deti, ale aj
dospelákov. Samozrejme, prostredníctvom Wolfa, ktorý
nie je len kúzelník, ale aj bruchovravec. Robí to tak
dokonale, e mnohí len ako uverili, e za plyové
zvieratká hovorí
sám.
Smiechu sa nezdrali ani
najprísnejie pani uèite¾ky. Ak sa Vám fotografie zdajú
trocha rozmazané, ospravedlòujem sa. Smiechom sa mi
chveli ruky... V tomto roku si kúzelník pripravil pre iakov
Talent show. Deti si v nej vyskúali, aké je stá pred
obecenstvom a zahra divadelnú rolu alebo predvies
kúzelnícky trik. iaci si s úlohami ¾ahko poradili, trému
z nich kúzelník akoby odèaroval. Po kúzelníckej èasti
roztancoval vetkých prítomných. Nauèil deti pár taneèných
krokov a postaral sa o to, aby ani noha nezahá¾ala.

Tohtoroèný karneval máme za sebou. Bol taký, aký má správny
karneval by  pestrý, plný zaujímavých masiek, smiechu, zábavy
a tanca. Opä sa potvrdilo, e do èoho sa pustí kúzelník Wolf,
nemôe dopadnú inak, ne bájeène magicky. Video z karnevalu
si môete pozrie na internetovej stránke koly www.skolakom.sk
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Zabávali sa aj iaci 2. stupòa
Prvý polrok sme zakonèili karnevalovou zábavou. iaci 2.
stupòa sa obliekli do pestrých kostýmov a v telocvièni koly
predviedli svoju nápaditos a tvorivos. Masky boli naozaj
zaujímavé a väèinu z nich si iaci vyrobili svojpomocne
doma. Ich kreativitu hodnotila porota zloená
z pedagógov. Ocenila masky v kategóriách:
K veselej nálade prispeli zábavné úlohy
a závereèná diskotéka. Video z karnevalu si môete pozrie
na internetovej stránke koly www.skolakom.sk
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V naej kole v mesiaci marec prebehol 5. roèník súae
Kniní pátraèi. Vetci iaci dostali odpoveïové hárky,
pátrali v knihách a odpovede zapisovali. Celá súa mala
3 kolá. Po treom kole musel by rozstrel, nako¾ko a 38
iakov malo rovnaký poèet bodov.
Vyhodnotenie súae je nasledovné:
1. miesto 
2.miesto 
3. miesto 

 1. A,
 1. A,
 1. A

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

 2. A,
 2. A,
 2.B

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

 3. B,
 3. A,
 3. B

1. miesto 
 4. A,
2. miesto 
 4. A
Vetci iaci dostali diplom aj kniné odmeny.

Dòa 28.3.2018 bola ïalia súa Dobinského rozprávky. Po preèítaní
zadaných rozprávok (pre 1. a 2. roèník tyri rozprávky a 3. a 4. roèník osem
rozprávok) mali iaci nájs vhodné dvojice v èo najkratom èase. Najrýchlejí
iaci z 1. a 2. roèníka roèníka sú:
1.
 2. C,
2.
 2. B,
3.
 2. B,
4.
 2. B,
5.
 2. B.
Najrýchlejí iaci z 3. a 4. roèníka roèníka sú:
1.
 4. B,
2.
 3. A,
3.
 4. B,
4.
 4. B,
5.
 4. A.

Vetci iaci, ktorí sa zúèastnili súae dostali
diplom a vecné odmeny pod¾a vlastného výberu,
ktoré sponzorovalo ZR a vedenie koly.
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Na tento týdeò sa celý rok teili vetci iaci
3.B a iaci tvrtého roèníka. V pondelok, 30.
apríla 2018, sme sa vybrali do malebnej obce
, aby sme tam strávili
týdeò v kole v prírode. Èakalo nás nádherné
prostredie. Hotel Krá¾ová je situovaný v krásnej
prírode a v jeho areáli sa nachádzajú polia
pokryté stádami zvierat a lúky s pasúcimi sa
koníkmi.

Zaili sme týdeò dobrodrustiev, hier, zábavy
a najmä rozprávkové jazdenie na koníkoch.
V priebehu týdòa sme sa nauèili samostatne jazdi,
nauèili sme sa èo vetko zahàòa starostlivos
o koníky, dokonca sme sa mohli prizera aj
starostlivosti o dvojtýdòové riebätko.
Kadý deò sme sa zdokona¾ovali v plávaní
v hotelovom krytom bazéne. V rámci veèerných
programov s animátormi sme si zatancovali na

privítacej párty, zasúaili v talentovej súai, h¾adali
poklad, ale aj rieili kvízové otázky.
Pochvala patrí vetkým detièkám, pretoe zvládli
celý týdeò bez tabletov, mobilov a poèítaèov.
A naozaj si na ne ani raz nespomenuli. Nebolo
kedy...:)
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Deò
Zeme
je
venovaný
naej
planéte.
Vychádza
z pôvodného sviatku
jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V modernom
ponímaní je skôr zameraný na ekológiu a ochranu
ivotného prostredia. Pri tejto príleitosti sa aj naa
kola zapojila do rôznych aktivít, zameraných na
ekologické správanie. Aktivity boli rozdelené do
troch základných skupín: tvorba ploných
a priestorových výrobkov z odpadového materiálu,
èistenie mestskej zelene, kreslenie na asfalt.
1.
2.
3.
4.

Kategória
Kategória
Kategória
Kategória

Na výrobu zaujímavých predmetov,
zvieratiek
a
robotov
boli
najèastejie pouité plastové f¾ae
a vrchnáèiky. iaci vyuili svoju
kreativitu a manuálnu zruènos.
Hotové výrobky sú vystavené na
chodbe. Do kreslenia na asfalt sa
zapojili vetky triedy. Kreslilo sa na
kolskom dvore a výtvarné nápady súviseli
s ekológiou a naou planétou. Práce sme vyhodnotil.
Autori najkrajích prác boli ocenení diplomom.

(1. a 2. roèník): 1. miesto 2.A, 2. miesto 2.B, 3. miesto1.A
(3. a 4. roèník): 1. miesto 4.B, 2. miesto 4.A, 3. miesto3.A, 3.B
(5. a 6. roèník): 1. miesto 5.A, 2. miesto 6.B, 3. miesto6.A
(7., 8. a 9. roèník) 1. miesto 8.B, 9.B, 2. miesto 8.A, 3. miesto7.A

Deò Zeme skonèil. Pôsobenie ¾udstva za Zem vak pokraèuje naïalej. Je potrebné na to myslie
neustále, pri kadej èinnosti, pri kadom rozhodovaní, pri plánovaní. A to kadý deò v roku.
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V septembri do naej triedy prili detièky, ktoré poznali
písmenká vo svojom mene, niektoré aj iné. Odvtedy uplynulo
9 mesiacov a z týchto detièiek sa stali èitatelia. Spoloène sme
sa zoznamovali s jednotlivými písmenkami, s jeho tlaèenými
aj písanými tvarmi. Nauèili sme sa písmená spája do slabík,
slabiky do slov. Zo slov vieme sklada vety a dokonca dbáme
na správnu intonáciu viet. Toto vetko tieto detièky zvládli,
a tak sme si v naej triede 1.A pripravili Slávnos Pani Abecedy.
Kadý si doma vyzdobil svoje obleèenie svojím ob¾úbeným
písmenom a nauèil sa o òom nejakú báseò alebo hádanku. V
piatok 18.5. sme u raòajiu komunitu zaèali rozhovorom,
preèo si vybrali práve to písmenko na obleèenie. Následne sme
súaili v skupinách  priraïovali sme k obrázkom prvé slabiky.
Neskôr sme skladali celé slová. Z jazierka sme lovili rybièky
so slovami. Z týchto slov sme poskladali vtipné vety, ktoré
sme si prepisovali. Aby sme na tento deò mali aj pamiatku,
na pamätný list sme krasopisne napísali vetky tvary písmen
abecedy a vyma¾ovali sme si Pani Abecedu. Bude nám to
pripomína ako krásne sme u vedeli písa v prvom roèníku.
Samozrejme nemohlo chýba ani výtvarné stvárnenie
ob¾úbeného písmena. Vytvorili sme z písmen negatív  pozitív.
Keï sme toto vetko zvládli, do naej triedy vstúpila Pani
Abeceda. Pochválila deti, ako krásne u vedia èíta a ko¾ko ve¾a
èítajú. Vypovedá o tom aj nástenka, kde si zaznaèujeme
preèítané knihy. Potom nám Pani Abeceda porozprávala príbeh
o smutných písmenách x, w, q. Preèo boli smutné?
V písmenkove sa im posmievali, e sa nevyskytujú v slovách
tak èasto ako iné písmená. Pani Abeceda musela vetkým
vysvetli, e sú rovnako dôleité. Pretoe bez písmena
by
iaden èlovek na svete nevedel, e manelka slávneho filozofa
by neexistoval
Sokrata sa volala Xantipa. Bez písmenka
Winetou a webová stránka. Bez písmenka by naèisto zmizlo
kanadské mesto Quebec. Aj iaci rozprávali slová, ktoré by
bez týchto písmen neexistovali.
Potom sa Abeceda pýtala detí, ktoré písmeno si vybrali
a povedali jej aj nauèenú báseò èi hádanku. Kadého odmenila
cukríkom.
Aj naa oslava sa musela skonèi, ale my sme sa
s Abecedou nerozlúèili úplne. Povedala nám, e sa teí, ako sa
denne budeme stretáva v knikách, èasopisoch èi rôznych
nápisoch. Ve¾mi sa na to teíme. Tak hor sa do èítania!
Text a foto:
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Slovo mama, oznaèuje osobu, ktorá diea porodila a od
útleho veku sa o neho stará. Nájdeme ho s malými obmenami
vo vetkých jazykoch sveta. Kto vlastne dal mame toto
pomenovanie? Vraj samotné deti. Spoluhláska m patrí
k prvým hláskam, ktoré diea vysloví a v spojení so
samohláskou a je prvé slovko na svete. Oznaèenie mamma
znamená v latinèine prsia a mammalia sú cicavce. Take,
ak diea zaène vydáva zvuk ma znamená to, e je hladné.
Mama vak nie je len zdrojom potravy. Mamy sú pre nás
najbliou osobou aj dlho potom, ako si vieme zaobstara
potravu sami. Veï nielen mliekom, èi chlebom je èlovek ivý.
Medzinárodný deò matiek je tie oslavou kadodennej
starostlivosti a lásky naich mám.

Vo tvrtok 15. mája 2018 povedali ve¾ké
iaci
naej koly svojim mamám, ktoré si prili pozrie kultúrny
program. Kadé diea miluje svoju mamu a najkrajie, ako jej
to da vedie, je zaspieva pesnièku, zarecitova básnièku alebo
zatancova len pre òu. Pani uèite¾ky pomohli deom otvori
srdieèka a vypusti prúdy lásky smerom k mamám. Program,
ktorý deti predviedli v telocvièni koly bol ve¾mi bohatý
a maminy odchádzali s pocitmi hrdosti na svoje deti. Podujatie
ktorá
organizovala tradiène pani uèite¾ka
vytvorila scenár a program reírovala. Úèinkujúcim ïakujeme
za príjemný záitok a návtevníkom za hojnú úèas.

Text:
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foto:

Medzinárodný deò detí

v znamení slovenského rekordu
Tohtoroèný 1. jún bol výnimoèným
dòom nielen pre deti z náho mesta, ale
aj pre samotné mesto Ve¾ký Krtí. Mesto
zorganizovalo stretnutie detí
s lietajúcimi dravcami a ich chovate¾mi.
Podobné stretnutie sa uskutoènilo aj v minulom
roku, tentoraz vak ilo o nieèo výnimoèné.
V Nitre v roku 2007 sa podarilo orlovi z chovate¾skej
stanice v kontrolovaných podmienkach preletie
ponad
¾udí. Výkon sa zapísal do Knihy
slovenských rekordov. V tomto roku na Deò detí sme
sa vo Ve¾kom Krtíi pokúsili rekord prekona.
Na tadióne sa zili deti zo základných
a materských kôl. Na trávnik si tesne ved¾a seba
¾ahlo
detí. Na pokyn sa orol vzniesol z ruky
svojho chovate¾a, mal priamoèiaro letie ponad deti
a pristá na ruke druhého chovate¾a. Nad
regulárnosou pokusu o rekord bdel zástupca Knihy
slovenských rekordov
. Èo myslíte,
podarilo sa vo Ve¾kom Krtíi rekord prekona?
Prípravy na výkon boli nároèné. Organizova také
mnostvo detí, navye na páliacom slnku si
vyiadalo trpezlivos a obetavos organizátorov,
pedagógov aj samotných detí. Napokon vak dravec
mohol vzlietnu.
Pri prvom pokuse síce vytýèenú vzdialenos
preletel a pristál na ruke chovate¾a, no v malej èasti
sa odklonil z dráhy, take pokus sa musel opakova.
Úspený bol a 4. pokus. Rekord sa podarilo
prekona a teda drite¾om nového rekordu je nae
mesto. Certifikát o rekorde prevzal primátor mesta
.

Na to, aby dravec podal takýto obdivuhodný
výkon, musí by vycvièený. O orla rekordmana sa
stará S
. Najväèí podiel na rekorde
patrí teda jej chovate¾om. Pre deti to bol zaujímavý
záitok a zároveò sa mohli podie¾a na nezvyèajnej
udalosti.
Text a foto:
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Diktáty a písanie ypsilonov, èi mäkkých i, sú obèas hlavolamom pre
nejedného iaka. Spoloènos LEXIKON, s.r.o. z Koíc sa rozhodla
ukáza iakom, e gramatika a slovenský jazyk nemusia by pre nich
straiakom, ale tie tvorivou a zábavnou èinnosou. Pripravila súa
s názvom Ypsilon  slovina je hra, ktorej hlavným poslaním bolo
propagova a popularizova slovenský jazyk a literatúru ako vyuèovací
predmet. Cie¾om súae bolo tie zbavi deti negatívnych pocitov,
ktoré sa èasto spájajú s výuèbou tohto predmetu. Zaujímavou
motiváciou bola 1. cena v kadej kategórii  smartfón. Súa sa
konala v decembri minulého roka. Zo Z na Ul. J. A. Komenského vo
Ve¾kom Krtíi sa do súae zapojilo 12 iakov z 1. stupòa. Prváci
a
, tretiaci
,
a tvrtáci
Ôsmi z nich dosiahli viac ako 90% 
nú úspenos a
z 3. B dokonca 100%  nú úspenos.
vo svojej kategórii a tým sa stal najúspenejím
Získal
iakom spomedzi tretiakov v celej Slovenskej republike. Vynikajúco
prezentoval svoje vedomosti, svoju kolu aj mesto Ve¾ký Krtí.
Prvenstvo ho samozrejme teí a teí ho aj nový smartfón, ktorý v tejto
súai získal. Jankovi Furákovi a vetkým úspeným rieite¾om
srdeène blahoeláme. Súa ukázala, e predmet slovenský jazyk
nemusí by nepríjemný a nudný, ale môe prinies rados z poznania,
prípadne aj peknú výhru.
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Strelci
z naej koly
Veèerný televízny program sa nezaobíde bez
akèného filmu. Èím akènejí, tým lepí. Èím
viac sa v òom strie¾a, tým viac upúta
pozornos. Poriadnu dávku akcie poskytujú
aj poèítaèové hry. Vyzerá to jednoducho,
staèí uchopi zbraò, krátko zacieli
a protivník je eliminovaný. Skutoène je to
také jednoduché?
Profesionáli tvrdia, e stre¾ba vo filme alebo
v akèných hrách má málo spoloèné so
skutoènou stre¾bou. V naej kole pracuje
strelecký krúok pod vedením pána
Jaroslava F¾aku. Jeho zverenci dosahujú
vynikajúce výsledky v rámci okresných aj
krajských súaí. Pána F¾aku sme poiadali
o rozhovor.
Pán F¾aka, odkedy vediete tento krúok
a ko¾ko detí ho navtevuje?

Aké sú najcennejie úspechy vaich strelcov?

V èom pod¾a vás spoèíva tajomstvo presnej
stre¾by  v dobrom oku, pevnej ruke alebo
správnej puke?

K drite¾om streleckých medailí patria aj
a ïalí. Nájde sa medzi
nimi aj dievèa 
. Viac
o úspechoch strelcov sa dozviete z videa,
ktoré sme v streleckom krúku natoèili.
Video je zverejnené na internetovej stránke
koly www.skolakom.sk
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Súa v prednese slovenskej povesti

Dòa 26. januára 2018 sa v priestoroch CVÈ vo Ve¾kom Krtíi konalo okresné kolo
súae v umeleckom prednese slovenskej povesti aliansky Mako. Nau kolu
reprezentovali dve iaèky  najlepie recitátorky kolského kola 
a
. Obidve
predviedli krásny výkon. Karolínka Kókayová svojím
prednesom tak oèarila odbornú porotu, e sa
umiestnila na 1. mieste a ná okres bude
reprezentova aj na krajskom kole súae. Obidvom
dievèatám blahoeláme a eláme ïalie úspechy .
Okresnému kolu predchádzalo kolské kolo. Jeho
výsledky sú tu: I. kategória  1. miesto Karolína
Kókayová, 2. miesto
, 3. miesto
II.kategória  1. miesto Dominika
urinová, 2. miesto
.

Nie je dôleité vyhra,
ale dosiahnu úspech!

Do okresnej súae poslala porota Stellu Rusnákovú, Emu
Vengrínovú, Zaru Krnáèovú a Dominiku urinovú. Za
starích iakov nás reprezentovali Marko Kováè, Ema
Krnáèová a Viktória Fajèíková. iaci nesklamali a v silnej
konkurencii nieko¾ko desiatok súaiacich sa dostali na
popredné prieèky. Emka Vengrínová sa umiestnila na 3.
mieste v kategórii próza a Stellke Rusnákovej patrilo 2.
miesto za umelecký prednes poézie. Na 1. mieste sa
umiestnila
iaèka,
ktorá
reprezentovala
ZU
(mimochodom tie iaèka naej koly) 
. Nae dievèatá do ïalieho kola nepostupujú,
no i tak dokázali, e ich umelecký prednes je na vysokej
úrovni a na svoj úspech môu by právom hrdé.
Gratulujeme a dríme im palce v ïalích recitaèných
súaiach.
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V tomto roku sa konal 27. roèník v umeleckom
prednese poézie a prózy kultétyho Zornièka.
V kolskom kole súaili za1. stupeò:
z 2. B,
z 2. C,
,
a
z 3. A,
a
z 3. B,
zo
zo 4. B. Medzi súaiacimi
4. A a
boli recitátorskí nováèikovia aj skúsenejí
recitátori.

je druhý na Slovensku

Stroj na jednotky je program vyvinutý pre domáce záitkové uèenie sa iakov
základných kôl. Motivuje deti pravidelne si precvièova uèivo zo slovenèiny,
matematiky a anglického jazyka zábavnou formou. Program zostavili odborníci z
oblasti vzdelávania spolu s uèite¾mi z internetového portálu zborovòa.sk a tvorcami
uèebníc
Poèas kolského roka iaci kadého
roèníka absolvujú 16 súaných kôl. Za
kadú vyrieenú úlohu získa iak body,
ktoré ho posúvajú v rebríèku vyie.
Výsledky sú hneï vidite¾né na internete
po skonèené kadého súaného kola. Do
súae sa zapojilo aj mnoho iakov naej

koly. Vynikajúci úspech sa podarilo
dosiahnu
tretiakovi
Nikolasovi
Demeterovi, ktorý úspene absolvoval
vetky doterajie kolá a umiestnil sa na
2. mieste zo 7467 iakov v celej
Slovenskej republike. Poiadali sme ho
o rozhovor.

Ako si sa k súai Stroj na jednotky úloh v rámci tohto predmetu boli
dostal?
v
súai?

Úspene si absolvoval doterajie kolá
súae. Ko¾ko tých kôl bolo a akých Pomohla ti súa Stroj na jednotky
vyuèovacích predmetov sa súané skutoène získa nejakú jednotku?
úlohy týkali?
Súa pokraèuje ïalími kolami.
Potreboval si na rieenie úloh osobitnú Závereèné vyhodnotenie bude v júni.
prípravu? Pomáhal ti pri tom niekto?
Aké ceny sú pripravené pre víazov?

Ktorý zo spomínaných vyuèovacích
predmetov má najradej a aké typy
Stroj na jednotky  to znie síce lákavo, no zariadenie, ktoré by nám bez námahy
yrábalo jednotky zrejme neexistuje. Skutoèný jednotkár dosahuje svoje výsledky
svedomitou prípravou. Bez uèenia to nepôjde. Nikolasovi gratulujeme a prajeme
mu ve¾a ïalích úspechov. Rozhovor pripravili:

Diea sa u od skorého veku stretáva s dopravnými situáciami
a je súèasou cestnej premávky. Spoèiatku ako chodec, neskôr
ako cyklista. Je dôleité, aby sa v takýchto situáciách správal
bezpeène a neohrozoval seba alebo iných úèastníkov cestnej
dopravy. Dopravná výchova sa stala súèasou výchovno
vzdelávacieho procesu aj na základných kolách. Hoci nie je
samostatným predmetom, je implementovaná do obsahu
ostatných vyuèovacích predmetov. K aktívnej dopravnej
výchove patrí aj realizácia rôznych projektov zameraných na
správanie sa v cestnej premávke.
V naej kole sa pravidelne kadý rok realizuje
dopravná výchova, ktorú zabezpeèuje Ing. V. Gabú¾
a A. Gabú¾ová. iaci 1. stupòa mali najskôr teoretickú
prípravu v triedach a potom si získané vedomosti
vyskúali v praxi na improvizovanom dopravnom
ihrisku. Vedomosti boli prispôsobené vekovej
kategórii. Pre zaèínajúceho cyklistu by malo by
povinné ovláda základné pravidlá  odboèovanie s

ukázaním pae, jazda so správnym osvetlením,
pozna dopravné znaèky  STOP a Daj prednos v
jazde a iné. Tak isto je ve¾mi dôleité pozna základnú
povinnú výbavu bicykla. iaci sa na dopravnú
výchovu teia, väèina si do koly priniesla vlastný
bicykel. Domov si s ním odniesli nové vedomosti,
ktoré im pomôu správa sa na ceste bezpeène.
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Slávik
Slovenska
2018
Súèasou kadého národa je aj jeho kultúrne
dedièstvo. Ku kultúre patrí okrem iného hudba
a piesne. Hoci v médiách je poèu ¾udové piesne
zriedka, medzi nadencami si stále nachádzajú svoje
miesto. Teí nás, e do kolského kola speváckej
súae Slávik Slovenska sa zapojil ve¾ký poèet iakov,
prevane z 1. stupòa. Úroveò súaiacich bola rôzna.
Porota v zloení
napokon
rozhodla takto:
I. Kategória: Zlaté pásmo:

Strieborné pásmo:
Bronzové pásmo:

Strieborné pásmo:
Bronzové pásmo:

III. kategória zlaté pásmo:
V tohtoroènej kolskej súai okrem slovenských
¾udových piesní zaznela aj jedna rómska pieseò v
podaní Vanesy Kováèovej.
Do okresného kola postúpili:
. Tu si Sára Oláhová vyspievala
2. miesto v 3. kategórii a Timur Gatial 3. miesto v 2.
kategórii.

.

Dòa 19.3.2018 sa uskutoènila na naej kole matematická súa pod
názvom
, ktorej sa zúèastnilo 50 iakov z 1.
a 2. stupòa pod vedením pani uèite¾ky Mgr. A. Krahulcovej.
Najúspenejí sa stal iak z 2. A triedy
. Ostatní iaci
získali diplom a ceruzku s logom Súaím s Talentídou.
Ïalou matematickou súaou na naej kole bola súa
. Je
to celoslovenská súa pre iakov 2.4. roèníka. iaci majú poèas
kolského roka rôzne úlohy, ktoré musia vypracova v 5. kolách.
Prihlásených bolo 6 iakov. Titul
získala
iaèka z 2.B
a iak
tie z 2.B. iak Hugo
Tóth dostal diplom Múdry Maksáèik a ceruzku. K diplomu získali aj trièko
s logom, ruksak, pero s bublifukom a ceruzku.
V 2. kategórii boli umiestnení 3 iaci zo 4.A a 4. B. zo 4. A
a
získali diplom
a ceruzku. Najúspenejí bol Maro Uderian zo 4. B triedy, ktorý dostal
diplom
, trièko, ruksak, pero s bublifukom
a ceruzku. Vetkým srdeène gratulujeme a prajeme ve¾a úspechov
v budúcom kolskom roku.
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Lyiarsky kurz
Viete aký nádherný port je lyovanie? My u vieme,
lebo sme sa zúèastnili lyiarskeho kurzu v Kokave nad
Rimavicou. Bol to nezabudnute¾ný záitok. Hneï po
príchode a ubytovaní sme vybehli na zjazdovku. Boli sme
spolu so iakmi z Modrého Kameòa a vytvorili sme skvelú
partiu. Najskôr nás rozdelili do tyroch výkonnostných
skupín a potom sme nacvièovali techniku lyovania pod
vedením naich uèite¾ov  intruktorov. Zlepovali sme sa
kadým dòom a v závere si u vetci vychutnávali krásu
zjazdového lyovania. Posledný deò vyvrcholil pretekmi
v slalome na predpísanej trati, ktorú zvládli úplne vetci.
Pre najlepích boli pripravené medaily a vecné ceny.
Na chate nám varili ve¾mi dobre. Mali sme výborného
správcu chaty, ktorý bol síce prísny, ale vdy s ním bola
ve¾ká sranda. Poèas kurzu sme mávali kultúrny program,
rôzne zábavné súae a aj turnaj v stolnom tenise.

Keï u nastal deò odchodu, boli sme vetci
smutní, e to tak rýchlo ubehlo, ale zároveò
pyní, e sa u vieme lyova. Vetci odchádzali
s úsmevom na tvári. Na tento lyiarsky kurz
nikdy nezabudneme. Dúfam, e takýto zájazd
sa bude kona aj na budúci kolský rok a e sa
budeme môc ete raz zúèastni.

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 drustva.
Aj na naej kole sa kadý rok uskutoèòuje kolský turnaj
vo vybíjanej medzi iakmi 3. a 4. roèníka. Tento rok si
zmerali sily 3.A, 3.B, 4.A, 4.B. Vetci iaci bojovali o putovný
pohár, ktorý vak mohlo získa len najlepie drustvo.
Výsledky sú nasledovné:

Putovný pohár zároveò získalo drustvo 4.B v zloení:

Poïakovanie patrí vetkým zúèastneným.
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port port port port port port port port port port port port port port
V mesiacoch marec  máj nabrali portové súae
rýchle tempo. V tomto období sa uskutoènili okresné
kolá vo florbale, vybíjanej , malom futbale
a brannom viacboji.
Naim florbalistom sa opä darilo ve¾mi dobre, keï
za úèasti rekordných jedenástich drustiev obsadili
. Pre vysoký poèet zúèastnených drustiev
sa okresné kolo konalo v troch telocvièniach, kde sa
odohrali základné skupiny. Víazné drustvá
postúpili do závereèných bojov o koneèné
umiestnenie.
Na tomto úspechu sa podie¾ali:

Basketbalové drustvá chlapcov aj
dievèat zaèali druhý polrok tak, ako
port port
sa ani príli neèakalo a vyhrali
obidve kategórie. Ukázalo sa, e
spoloèné tréningy pomohli a boli
osoné pre obidve strany.
Víazné zostavy:
chlapci 

Dievèatá



To, e florbal patrí na naej kole medzi
najúspenejie porty, potvrdili aj dievèatá, ktoré
nenali súpera, ktorý by bol nad ich sily a tie
.
obsadili
Zostava dievèat:

Okresného kola vo vybíjanej sa zúèastnilo osem
drustiev. Táto súa patrí medzi najob¾úbenejie
medzi mladími iaèkami. Telocvièòa koly sa
zaplnila skoro stovkou dievèat, ktoré sa snaili
poda èo najlepie výkony. Aj nae dievèatá
príkladne bojovali a obsadili celkové
Drustvo hralo v zloení:
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port port port port port port port port port port port port port port
Malý futbal  to je najmasovejia kolská portová súa
v piatich kategóriách. Ako prvé sa uskutoènilo okresné
kolo v kategórii najmladích iakov z I. stupòa Z. Táto
súa sa hrá pod názvom
Na
naom multifunkènom ihrisku nastúpilo devä drustiev,
ktoré bojovali skoro pä hodín o celkového víaza.
Nestratili sa ani nai malièkí futbalisti a vybojovali
pekné
.
Táto súa je zaujímavá tým, e na ihrisku musí by
najmenej jedno dievèa.
kolu reprezentovali:

V kategórii chlapcov sa nám nepodarilo zopakova
úspechy z minulých rokov a mladí ani starí iaci sa
neprebojovali do okresného finále. Èes zachránili starie
iaèky, ktoré bez väèích problémov okresné kolo vyhrali
a v regionálnom kole v R. Sobote obsadili
.
Drustvo
starích
iaèok:

Závereènou súaou v tomto kolskom roku bol branný
viacboj, ktorého okresné kolo sa konalo v Èebovciach.
Súailo sa v stre¾be na terèe a sklopné figúrky, v hode
granátom na cie¾, urèovaní azimutov a v teoretických
otázkach z dopravy a zdravotnej výchovy. Do súae sme
postavili dve drustvá s perspektívou do ïalích rokov.
Úspenejie bolo drustvo v zloení:
V súai jednotlivcov prekvapil nováèik
,
keï vybojoval
Druhé drustvo 
sa umiestnili na
Obidve drustvá
postúpili na krajské kolo do B. Bystrice.

portové správy pripravil:
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Krtí mesto rodné moje,
tu rodinu, srdce mám.
Keï kolieska zapnem svoje,
na mape ho vyh¾adám.
SNP aj Hviezdoslava,
kultétyho ulica,
o umenie tu núdza nie je,
¾udovky aj komédie.
Dobré koly nájdete,
múdrych ¾udí spoznáte.
Keï k nám, ¾udia, prídete,
robotu si nájdete.
Veï Krtí je mesto nae,
môe by aj mesto vae.
Polia, lúky, pasienky,
v záhradkách mám prvosienky.
Tak si váme, èo tu máme.
Niè iného neh¾adajme.

Na zemi je vecí ve¾a,
preto niektoré je chráni treba.
Zaujala Zem aj teba?
Zvieratá a kvetinky,
vtáèiky i bylinky,
teraz v tento jarný èas,
naa Zem je plná krás,
a ma oslepil jej silný jas.

Ná pes Bady je kaukazský ovèiak. Jeho základná farba je hnedá.
Labky má hnedobiele a chvost hnedý. Aj hlavu má hnedú a pysk
èierny. Bady je hravý, pochabý, ve¾mi sa mazná, ale vie bráni dvor.
Pes u susedov sa volá Jessica. Je to klasický èierny vlèiak. Okolo
krku má èervenú atku, pripevnenú na obojku. Jej povaha je taká
istá ako Badyho. Raz, keï sme sa vrátili z nákupov, ozval sa zvonka
Badyho brechot. Ili sme von a ako keby sa tí dvaja rozprávali. Ale
zrazu to stíchlo, to bola koda. Badyho nieèo zaujalo v tráve a ¾ahol
si k tomu. A my sme mohli ís vyba¾ova nákupy. Ale o hodinu sa
to zaèalo znova. Dúfala som, e to je to isté, ale Bady tekal
tentoraz na strechu. Utíili sme ho a nakoniec sa zistilo, e Bady
netekal na Jessicu, ale na vrabce, ktoré boli na streche.

Les je najlepie miesto na oddych a relaxovanie. Chodievame tam
na prechádzky a na turistiku. V lese sú rôzne byliny, rastliny
a stromy. ijú tam aj rôzne ivoèíchy a hmyz. Les sa nesmie
zneèisova, veï les nie je smetisko. Les má svoje spevavce a vetci
vieme, e nádherné. Ich spev oivuje les a dobre sa pri tom
oddychuje. Aj stromy majú svoje èaro. Ihlièie rozvoniava po celom
lese. Je to príjemná vôòa. Poïme si poveda o stromoch. Strom má
tyri èasti. V korune a na konároch oddychujú vtáky. Pod kôrou sa
schovávajú rôzne chrobáèiky. V kmeni sa ukrývajú spevavce.
Svojim kukaním, èvirikaním a spievaním upozoròujú iné vtáky na
nejaké nebezpeèenstvo. A na úplnom spodku stromu, èie pri
koreòoch ije tie hmyz. No ale pravda je taká, e ve¾a ¾udí
zneèisuje nae lesy. Mali by sme sa o nae lesy stara a chráni
ich. Nehádza smeti a neplai zvieratá.

Konèím deviaty roèník, budem sa lúèi so základnou
kolou a tak je namieste otázka: Èo mi táto kola
dala? Mohla by som na òu odpoveda jednoducho 
vedomosti, èo je jasné. No v skutoènosti mi dala
ove¾a viac. Na Z na Ul. J. A. Komenského som
prestúpila z inej koly pred tromi rokmi. Som
nesmierne rada, e sa tak stalo. Nová kola mi dala
nové, hodnotnejie priate¾stvá, za ktoré som vïaèná
a váim si ich. Taktie som tu získala mnostvo
pekných záitkov, preitých na spoloèných výletoch,
ale aj v triede cez prestávky a vyuèovacie hodiny.
kola ma nauèila písa, èíta a poèíta. Získala som
ve¾a poznatkov, veï som ani netuila, èo je atóm,

epitaf, rovnica a nevedela o mnohých udalostiach v
dejinách. Na obèianskej výchove som získala
informácie, ktoré sa mi v budúcnosti zídu. V kole
som spoznala svoj ob¾úbený port  florbal. Aj
z tréningov a portových súaí mám ve¾a pekných
záitkov, ktoré u navdy vo mne zostanú.
V posledných mesiacoch deviateho roèníka si
uvedomujem, ako rýchlo celých tých devä rokov
ubehlo. Hoci nebolo vdy vetko ruové, som rada,
e som mohla ma uèite¾ov, na ktorých budem
spomína v dobrom. Dúfam, e rovnako páni uèitelia
a pani uèite¾ky budú spomína na mòa.
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