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Len nedávno bol september. Ani sme sa nenazdali a
prvý  polrok  �kolského  roka  2018    2019  máme  za
sebou.  Urobili  sme  kus  práce  a  na�e  sna�enie  sa
odrazilo na vysvedèení. Popri uèení sme organizovali
aj ve¾a ïal�ích aktivít, mo�no preto sa nám zdá, �e
polrok  tak  rýchlo  ubehol.  V  Amoskovi  priná�ame

preh¾ad udalostí, ktoré sa stali súèas�ou histórie na�ej
�koly. Na �kolskej stránke www.skolakom.sk nájdete
o èinnosti v na�ej �kole nielen èlánky, ale aj videá.

 Príjemné èítanie.

Okná  sú  oèi  ka�dej  stavby.  Ich  prostredníctvom
mô�eme vidie�, èo sa deje vonku a vïaka svetlu, ktoré
prichádza  z  vonkaj�ieho  prostredia  do  miestnosti,
vidíme  na  seba  a  na  predmety,  bez  toho,  aby  sme
pou�ili  umelé  osvetlenie.  Nebude  náhoda,  �e  slová
�oko�  a  �okno�  sa  na  seba  tak  podobajú.  Dôle�itou
funkciou okien je mo�nos� vetrania. Osobitný význam
má v miestnostiach, ako je napríklad telocvièòa. Okná
na�ej telocviène, ktorú nazývame �malá�, u� doslú�ili.
Práve vetranie bolo problémové. Vietor, mráz a  slzy
da�ïov  po  desa�roèia  pôsobili  na  drevené  okenné
rámy, popraskali ich a pokrivili. Väè�ina okien u� dobre
netesnila  a  nedala  sa  otvori�.  Sem  tam  sa  uvo¾nila

èierna k¾uèka a trèala nakrivo ako nezbedná mihalnica.
Pokým si �iaci � malí cvièenci, u�ívali letné prázdniny,
mu�i  v  montérkach  rozobrali  staré  okná
a  s  precíznos�ou  oèných  lekárov  namontovali  nové.
Opä�  budeme  ma�  dostatok  svetla  aj  èerstvého
vzduchu.
V  januári  sa  telocvièòa  doèkala  ïal�ej  obnovy.  Starý
koberec bol vymený za nový.  Telocvièòa je vyu�ívaná
aj  v  popoludòaj�ích  hodinách  na  rôzne  krú�ky  a
záujmovú  èinnos�.  Taneèníkov  a  gymnastov  nový
koberec urèite pote�í.

K.Cicko

Vo vynovenej telocvièni je rados� cvièi�.Staré okná aj koberec doslú�ili.
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V piatok 28. septembra 2018 sme v na�ej �kole organizovali úèelové cvièenie.
V rámci neho sa konali rôzne �portové a turistické aktivity. Zúèastnili sme sa
tie� výletov do prírody v okolí mesta Ve¾ký Krtí�. Svoje zá�itky z výletu opísala
�iaèka piateho roèníka.
Bol krásny piatkový deò. A hurá, namiesto uèenia nás pani uèite¾ka zobrala na
výlet.  I�li  sme na  kopec  nad Po¾nou ulicou. Na  lúke  sme  si  rozprestreli  deky
a posilnili sa desiatou. Po ceste sme vyhladli a potrebovali sme naèerpa� energiu
pre �portové aktivity. Pani uèite¾ka pre nás pripravila super hru, ktorá sa volá
Revolúcia. Revolúciu sme robili na zelenej  lúke. Dos� sme sa pri nej nabehali
a nasmiali. Hru sme hrali a� do ná�ho odchodu. Bolo super pre�i� taký pekný
výlet so spolu�iakmi a oddýchnu� si od uèenia. Takýto deò by sme mohli ma�
èastej�ie. Katarína Gabú¾ová, 5. B

Zábavné úèelové cvièenie

Zaèiatkom septembra sa medzi �iakmi rýchlo roz�írila správa, �e do uèite¾ského zboru pribudla
nová pani uèite¾ka. Najskôr boli  v�etci  zvedaví,  ako  vyzerá,  potom  ich  zaujímalo,  v  akých
triedach bude uèi� a aké predmety vyuèuje. Ka�dá zmena v uèebnom procese priná�a  so
sebou urèité oèakávania a v prípade personálnych zmien je potrebné tie� budova� vzájomné
vz�ahy. Po piatich mesiacoch pôsobenia pani uèite¾ky Mgr. Gabriely Výbochovej v na�ej �kole
je  o  jej  práci  a  prístupe  poèu�  len  pozitívne  hlasy.  Pani  uèite¾ka  nám  poskytla  rozhovor.

Video  s  rozhovorom  si  mô�ete  pozrie�  na  �kolskej  internetovej  stránke
www.skolakom.sk. Pani  uèite¾ke  prajeme  ve¾a  tvorivých  síl  a  príjemný  pocit
uspokojenia z pedagogickej práce.
                                                                                       Rozhovor pripravil:M. Medveï

Preèo ste sa rozhodli pre povolanie uèite¾ky? �V detstve
sme sa hrávali s kamarátkami na �kolu � to bol pre mòa
taký prvý impulz. Na základnej �kole aj na gymnáziu som
mala  výborných  uèite¾ov,  ktorí  ma  uèili  prírodopis
a zemepis. Tieto predmety sú pre niekoho mo�no �a�ké,
ale mòa ma zaujali a bavili. Hlavne preto, lebo sa týkajú
prírody. Rozhodla som sa, �e aj ja budem uèite¾kou.

Aké  predmety vyuèujete? V tejto �kole vyuèujem práve
prírodopis, teda biológiu a geografiu.

Pôsobili  ste  aj  na  iných  �kolách? Po  skonèení  vysokej
�koly som pracovala vo Zvolene na gymnáziu. Tam som
pôsobila 5 rokov. Dva roky som pracovala v Základnej
�kole v Príbelciach. To bola malotriedka. Bolo tam len 8
�iakov. Uèila som tam viac predmetov.

Máte zá¾uby, ktorým sa vo vo¾nom èase venujete? Vo
vo¾nom  èase  rada  chodím  do  prírody  alebo  si  idem
zacvièi�.  Momentálne  v�ak  v�etok  vo¾ný  èas  venujem
svojmu malému  synèekovi,  ktorý ma  len 18 mesiacov.
Zabávame sa spolu a chodíme na ihrisko.

Mgr. G. Výbochová
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Dòa  26.  septembra  sa  ka�doroène  oslavuje  Európsky  deò
jazykov.  Jeho  cie¾om  je  upozorni�  na  dôle�itos�  uèenia  sa
jazykov,  podpori�  rozvoj  viacjazyènosti,  jazykovej  a  kultúrnej
rozmanitosti,  interkultúrneho  porozumenia  i  celo�ivotného
vzdelávania. V Európe sú usporiadané rôzne podujatia a aktivity,
napríklad  sú�a�e,  besedy,  kvízy,  televízne  a  rozhlasové
programy, jazykové kaviarne. Aj na�a �kola sa zapojila do tejto
iniciatívy  a  �iaci  z  vy��ích  roèníkov  pripravili  zaujímavé
prezentácie a kvízy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.
Samozrejme, nevynechali ani slovenský jazyk a náreèia, ktorými
sa na Slovensku hovorí.

Dòa 19. októbra sme si my, �iaci 1. A a 1. B triedy
pripravili slávnostný program pre na�ich drahých
príbuzných. Touto cestou sme  im chceli vyjadri�
úctu a vïaènos� za v�etko dobré, èo poèas svojho
�ivota pre nás vykonali.

Pote�ili  sme  ich  básnièkami
z  prípravného  obdobia,  pesnièkami,
zdramatizovanou rozprávkou, tanèekom
a ukázali sme im, ako sa vieme hra� u�
s  nauèenými  písmenkami.  Pesnièka
Tancovala babka s dedkom vyèarovala
úsmev  na  tvárach  starých  rodièov.
Rovnako básnièky nám i�li ve¾mi dobre,
èo  potvrdili  svojimi  úsmevmi
a  povzbudzovali  nás  poèas  vystúpenia
potleskom.
Na záver sme mali párty s obèerstvením.
Triedne  uèite¾ky: Mgr.  M.  Krajèíková,
Mgr. D. Petríková

Koho ¾úbime? My to vieme!
A radi vám to rozpovieme.
¼úbime ocka, mamièku,
aj braèeka a sestrièku.

V na�om srdieèku je ve¾a miesta
aj pre babièku a ná�ho dedka.
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Jablko bolo predmetom sú�a�e aj v 3. C triede. �iaci priniesli
do �koly jablká, pri ktorých sa hodnotil nielen vzh¾ad, ale aj
ve¾kos�. Diplom za najkraj�ie jablko dostaliMirka Bendíková,
Leo Ïuraè a Karina Kolimárová, ktorá priniesla aj najmen�ie
jablko. Najväè�ie jablko patrilo Igorovi Slávikovi.

¼udová múdros� hovorí: Jedno jablko denne za�enie ka�dé
ochorenie...
Aj  tento  rok  sme  si  v  na�ej  �kole  opä�  pripomenuli DEÒ
JABLKA, známy tie� ako Deò pôvodných odrôd jabåk.
Tento rok sme vyhlásili sú�a� o najkraj�ie jabåèko. Do sú�a�e
sa zapojilo mnoho �iakov z druhého stupòa  so 45 jabåèkami.
Od najmen�ieho po najväè�ie, od �ltého po tmavo èervené.
Následne �iaci mali mo�nos� hlasova�, ktoré jabåèko sa im
páèi. Výhercami sa stali: 1. miesto R. Galamb 9. A, 2. miesto
H. Suchánska 7. A a L. Hrubèo   9. B, 3. miesto L. Krapková
8. A. Ví�azom blaho�eláme.
Po sú�a�i sa jabåèka nakrájali a nasledovala ochutnávka.
Mgr. L. Klátiková, Mgr.G. Výbochová

Jablko  je  vzácna  potravina.  Vyzerá  dobre,  chutí  dobre
a má ve¾kú vý�ivovú hodnotu. Ako  jediné ovocie má
svoj vlastný deò v medzinárodnom kalendári.
Pri  príle�itosti  dòa  jablka  sa  pani  vychovávate¾ka  4.
oddelenia  ná�ho  �kolského  klubu  detí, Mgr.  Darina
Raèková, rozhodla priblí�i� de�om toto ovocie tak, ako
ho milovali na�i starí rodièia � upeèené v rúre. Jablká

deti  priniesli  zo  svojich  domovov.  Oèistili  ich,
nakrájali a poukladali na plechy. Pre lep�iu chu�
a  kraj�iu  vôòu  ich  oblo�ili  plátkami  masla  a
posypali  �koricovým  cukrom.  Takto
pripravené jablká putovali do vyhriatej rúry.
Po  chvíli  sa masielko  roztopilo  a  príjemne
syèalo v rúre. Spoza dvierok sa �írila vôòa
jabåk a �korice a vypåòala celú budovu �KD.
Keï  jablká  správne  zmäkli,  opustili  rúru

a bolo potrebné poèka�, kým vychladnú. Deti sa na ne te�ili o to
viac,  �e  pri  ich  príprave  usilovne  pomáhali.  Jablká  sa  mohli
podáva�. Príjemnú atmosféru dotvárali svetielka svieèok. Zdravá
a vý�ivná sladkos� de�om chutila, niektorí si pooblizovali aj prsty.
U  nás  doma  máme  jablone,  ktoré  vysadil  môj  starý  otec
a prastarý otec. V jeseni starkému pomáham zbiera� jablká zo
stromov  a  uskladni�  ich  v  pivnici.  V  zime  si  tieto  jablká
vychutnávame, hlavne pri dobrej partièke dámy. Nezabudnite:
Jedno jablko denne za�enie ka�dé ochorenie!

Maximilián Medveï, 5. B
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Prváci majú za sebou prvý polrok �kolského roka. Zvykli si na nové prostredie, nové
povinnosti, nauèili sa pár písmeniek a vedia si v�elièo spoèíta�. No svet rozprávok im
je stále blízky. Aj preto sa slávnostný akt vstupu prvákov do výchovnovzdelávacieho
procesu konal v rozprávkovom duchu. Základná �kola na Ulici J. A. Komenského vo
Ve¾kom Krtí�i sa stala krá¾ovstvom Amoskovo a prváci boli pasovaní za jeho nových
obyvate¾ov. Slávnostný akt sa uskutoènil dòa 9. októbra 2018.

Pasovanie  prebiehalo  v  telocvièni  �koly.
Prváci  sa  tu  stretli  nielen  s  krá¾om
a krá¾ovnou, ale aj ïal�ími rozprávkovými
bytos�ami,  ktoré  pre  prvákov  pripravili
rozprávkový  program.  Hlavnými
postavami  boli  známy  Medveï  a  jeho
nezbedná  kamarátka Má�a.  Prváci  plnili
rôzne  úlohy,  v  ktorých  predviedli  svoju
zruènos�  a  �ikovnos�.  V�etkým  sa  darilo
a  po  absolvovaní  s¾ubu  nasledoval
samotný  akt  pasovania.  Ka�dá  dobrá
slávnos� má ma� veselý koniec. Taká bola
aj  pasovaèka.  Deti  si  zatancovali  spolu
s princeznou Elzou a Popolu�kou. Dokonca
aj krá¾ s krá¾ovnou mali sólo. Prváci sa za
pekný  program  poïakovali  básnièkou.
Napokon  sa  prvákom,  prítomným
pedagógom  a  rodièom  prihovoril  pán
riadite¾ �kolyMgr. Du�an Gálik. Poïakoval
organizátorom  a  poprial  prvákom  ve¾a
úspechov  vo  vzdelávaní.  Podujatie
organizaène  viedli  pani  uèite¾ky Mgr.  Z.
Kováèová a Mgr. G. �ukOlszewská. Úlohy
rozprávkových bytostí ve¾mi dobre zvládli
deviataci.

Noví �iaci sú prijatí do krá¾ovstva Amoskovo. Prajeme im, aby sa v �kole, v krá¾ovstve
múdrosti, cítili príjemne a pomáhali mu rozkvita�.

K. Cicko
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pote�il aj malých
náv�tevníkov

Sv.  Mikulá�,  ktorý  ka�dý  rok  zaèiatkom
decembra nav�tevuje na�u �kolu, býva naozaj
�tedrý. Opä�   obdaril nielen na�ich �iakov, no
sladký  balíèek  sa  u�iel  aj  de�om  z  krtí�skych
materských �kôl, ktoré nav�tívili na�u �kolu. So
sv.  Mikulá�om  sa  stretli  v  dòoch  7.  a  10.
decembra 2018.

Darèeky  si  v�ak  bolo  treba  zaslú�i�.  Pre  �kôlkarov  sme  pripravili  zábavné  sú�a�né  hry,
v ktorých si otestovali svoju zruènos� a pohyblivos�. Prvou disciplínou bola gu¾ovaèka. Gule
v�ak neboli snehové, ale papierové. Deti ich prehadzovali cez natiahnuté lano. Skupina, na
strane ktorej bolo menej gú¾, vyhrala. Druhou disciplínou bolo ukladanie snehových gú¾ do
foriem. Aj v    tretej disciplíne sa hralo s  imitáciou snehových gú¾, triafalo sa nimi na cie¾.
V �tvrtej disciplíne si svalstvo mohlo oddýchnu� a do práce deti zapojili mozog. Bolo potrebné
posklada� Mikulá�ske puzzle. V poslednej disciplíne deti prejavili svoju tvorivos� � zdobili
vianoèný  stromèek.  So  v�etkými  úlohami  si  �kôlkari  ¾ahko  poradili  a  keï  na  dôva�ok
Mikulá�ovi  zaspievali alebo zarecitovali básnièku,  rozdávanie darèekov mohlo zaèa�.   Na
záver si �kôlkari zatancovali a pridal si k nim aj Mikulá� so svojimi pomocníkmi. Podujatie
pripravili �iaci 8. roèníka pod vedením pani uèite¾kyMgr. I. Krajèíkovej.

Dominika �urinová, 5. A

Vraj sú v�etky na�e skutky niekde zapísané. Mo�no ich zoznam má práve svätý
Mikulá�.  Hodnotí  ich,  posudzuje  a  pod¾a  toho,  na  ktorú  stranu  sa  váhy
spravodlivosti  naklonia,  prinále�í  nám  odmena.  V  predvianoènom  období  je
postava  sv.  Mikulá�a  ve¾mi  populárna.  �iaci  z  mediálneho  krú�ku  natoèili  o
Mikulá�ovi video, v ktorom sa dá nájs� malé pouèenie. Predov�etkým v�ak i�lo
de�om o zábavu, o tú pri natáèaní nie je nikdy núdza. Veríme, �e video pobaví aj
vás, napriek chybièkám, ktoré sa zaèínajúcim nad�encom stávajú. Video nájdete
na �kolskej internetovej stránke www.skolakom.sk vo videokronike.

Mikulá�
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Svätá Lucia: Duchu, duchu,
odíï od nás!

Na�e �Lucie� nav�tívili aj mestský úrad
vo Ve¾kom Krtí�i.

Na túto úlohu sa v minulom roku podujali �iaèky
na�ej �koly. Vymetali kúty a vykonávali oèistu
miestností od duchov. Zaèali v susedstve, kde
sa nachádza mestský úrad. Dali si zále�a�, aby
priestory  magistrátu  boli  bez  zlých  vplyvov
a naplnené dobrou vô¾ou. Nevynechali sme ani

spriaznenú  redakciu  okresného  tý�denníka
Pokrok.  Nech  sa  z  oèistených  priestorov
redakcie  �íria  iba  pozitívne  správy.  Potom  sa
Lucie vrátili do �koly, nav�tívili triedy, zborovòu
aj riadite¾stvo. Keï�e i�lo o premiéru takýchto
obradov  u  nás  v  �kole,  �iaci  reagovali  rôzne.

Niektorí  pobavene, iných
oèarilo tajomno a viera na�ich predkov.
No  pre  v�etkých  v�ak  svätá  Lucia  u�  nebude
neznámou postavou ¾udových tradícií.

Lívia Klátiková, 4.B

Trinásty december je strid�í deò. Slnko sa uká�e len na pár
hodín, zato noc je najdlh�ia v roku. Meniny má  Lucia.
Pod¾a starých ¾udových tradícií vyháòala z obydlí zlé sily.

Srdeènému privítaniu sa im u�lo
v redakcii okresných novín Pokrok.

Najviac práce mali v na�ej �kole. Povymetali kúty
v riadite¾ni, zborovni a vo väè�ine tried.

Vianoce sú èasom rozprávok, tajných �elaní, hviezdièiek a svetielok.
Vianoce nám pripomínajú aj vône a chute typické pre tento sviatoèný
èas. Na �tedroveèernom stole nikdy nechýbajú medovníèky.
Aj  my  �iaci  1.  A  a  1.  B  triedy  sme  sa  rozhodli  spríjemni�  si
predvianoèný  èas  peèením medovníèkov  v  �kole.  Z  pripraveného
cesta �iaci vykrajovali  rôzne tvary � rybièky, zvonèeky, hviezdièky,
podkovièky,  srdieèka,  stromèeky  a  iné.  A  u�  sa  te�ili,  kedy  budú
hotové. Nakoniec si na voòavých medovníèkoch v�etci pochutnávali.

Mgr. M. Krajèíková,  Mgr. D. Petríková
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Krátko pred Vianocami pripravili pani
uèite¾ky  so  svojimi  �iakmi  pestrý
program, na ktorý pozvali rodièov. Aj
v tomto roku sme sa te�ili, �e telocvièòa
�koly  bola  plná  náv�tevníkov.  Deti  sa
prezentovali  tancami,  pesnièkami,  hrou  na  hudobných
nástrojoch aj hovoreným slovom. Vystúpenia spájal spoloèný dej,
v  ktorom  hlavné  úlohy  hrali  dve  rodiny  pre�ívajúce  vianoèné
sviatky.  Telocvièòa  bola  plná  atmosféry  Vianoc.  Program  sa
náv�tevníkom  páèil.  Scenár  pripravila  pani  uèite¾ka  Mgr.  I.
Krajèíková,  do  programu  sa  zapojili  �iaci  1.  aj  2.  stupòa  pod
vedením svojich triednych uèiteliek.
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Zima je jedno z na�ich roèných období. Priná�a so sebou chlad, zimu,
sneh. No napriek chladnej�iemu poèasiu, ktoré býva niekedy priam
nepríjemné, doká�e vytvori� krásne úkazy: naháòanie sa snehových
vloèiek  v  ovzdu�í,  ¾adové  kvety  z  mrazu  na  oknách,  námraza  na
konároch a strechách domov, èarokrásne snehobiele aleje stromov.
Sneh ním pripomína bielu perinku, v ktorej je zavité malá bábätko.
Mo�no  práve  preto  vyvoláva  u  detí  úsmev  na  tvári  a  neskutoènú
úprimnú  rados�.  Snehová  prikrývka  èasto  pokrýva  znaènú  èas�
potravy pre zvieratká, ktoré od zimy a hladu �a�ko pre�ívajú v prírode.

V  areáli  na�ej  �koly  takto  za  potravou  aj  v  neèase  poletujú
vtáèiky: vrabce, sýkorky, drozdy. V �kolskom klube sme pre ne
zhotovili  jednoduché  kàmidlá  z  odpadového materiálu,  ktoré
sme  vyvesili  na  konáriky  stromov.  Vtáèia  potrava    proso,
slneènica, loj,...nasýti ich hladné bru�ká. Za odmenu nás na jar
pote�ia svojím spevom.

Mgr. D. Raèková

Romanko  Ubrankoviè  je  �iakom  známym  pre  ka�dého,  kto
nav�tevuje na�u �kolu. Nie preto, �e by sa rád predvádzal alebo
inak na seba upozoròoval, skôr naopak. Je to tichý, a� uzavretý
chlapec.  Príroda  ho  obdarila  usilovnos�ou,  trpezlivos�ou  a
ïal�ími pozitívnymi vlastnos�ami, ktoré mu pomáhajú zdoláva�
preká�ky. Navy�e  je manuálne ve¾mi zruèný a kreatívny. U� na
1. stupni boli jeho výtvarné práce osobité, zaujímavé. Teraz je
�iakom piateho roèníka a dozvedeli sme sa, �e Romanko má na
chlapca  nev�edného  koníèka    rád  pracuje  s  látkami,  ihlou
a  ni�ami.  Vo  svojom  vo¾nom  èase  vyrába  látkové  postavièky,
ktoré  sú  vernými  kópiami  známych  populárnych  figúrok
z rozprávok. Romanka sme po�iadali o rozhovor.
Romanko, ako vzniká tvoja u�itá postavièka?
Vytipujem si postavièku, ktorú chcem urobi�. Pod¾a toho, aký
má vzh¾ad, pripravím si látky. Nejaké farebné zvy�ky mi zostali
z predchádzajúceho �itia, ale väè�inou treba aj nieèo dokúpi�.
K  látkam  sú  potrebné  aj  farebné  nite.  Keï  je  materiál
pripravený, zaènem s výrobou strihov. Vytvori� správny strih je
ve¾mi  dôle�ité.  Zále�í  od  neho  celkový  úspech.  Strihy  robím

najskôr na papier a potom ich obkreslím na látku. Vystrihnutú
látku zo�ijem, nechám len otvory na vyplnenie panáèika vatou.
Po vytvarovaní panáka za�ijem aj otvory. Treba u� len dorobi�
detaily, ako sú oèi, ústa, vlasy a pod. Na  to pou�ívam rôzne
materiály,  aby  sa  môj  výtvor  èo  najviac  podobal  originálu.
Detaily  tie�  pri�ívam  alebo  lepím  lepidlom  alebo  lepiacou
pi�to¾ou.
Ako dlho trvá výroba jednej postavièky?
To je rôzne. Zále�í od jej zlo�itosti a ko¾ko mám vo¾ného èasu.
Býva to nieko¾ko dní.
Odkia¾ èerpá� námety?
Námety  èerpám  najèastej�ie  z  internetu.  Sú  to  známe
postavièky z rozprávok, filmov a poèítaèových hier.
Ko¾ko si ich u� vyrobil?
Mám ich 53, ale èasom pribudnú aj ïal�ie.
Romankovi ïakujeme za rozhovor a prajeme mu ve¾a radosti z
ïal�ej tvorivej práce.

Rozhovor pripravil K.Cicko
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V  októbri  sme  sa  opä�  zapojili  do  tohto  projektu  na  podporu  èítania
prostredníctvom výmeny zálo�iek do kníh. Partnerskou �kolou nám opä� bola
�kola  v  Èeskej  republike, Základná  �kola  J.  K.  Tyla  v  Písku.  Téma  bola
mimoriadne pekná a  literárne  i výtvarne ve¾mi bohatá: Rozprávky, bájky,
povesti a príbehy nepoznajú hranice. Pekné boli aj zálo�ky, ktoré sme poslali
i ktoré sme dostali z Písku.
Veríme,  �e  v�etky zálo�ky na�li svoje miesto  v krásnych a múdrych knihách,
ktoré na�i i èeskí �iaci èítajú.

Mgr. E. Záhorská

Dòa 30. 11. 2018 sme sa zúèastnili so �iaèkou 4. A triedy
Laurikou Molnárovou na vyhodnotení literárnovýtvarnej
sú�a�e v Modrom Kameni Po�iar v domácnosti.

V  �kolskom  roku  2018/2019  na  základných  �kolách  v  SR
prebehlo  testovanie  pohybových predpokladov  �iakov  1.
a  3.  roèníkov.  Toto  testovanie  sa  realizovalo  v  na�ej
základnej �kole v dòoch 12. 10. 2018 a 15. 10. 2018  v 1. A
a  1.  B  triede.  Niektorí  �iaci  testovanie  zvládli  úspe�ne,
niektorí menej úspe�ne. Disciplíny a najlep�í �iaci v roèníku
boli tieto:
1.  Vý�ka a hmotnos�
2.  Predklon v sede s dosahovaním � Lajto� Leo: 15
3.  Opak. zostava s tyèou � Ki�� Marko Alex: 15,8 s
4.  Výdr� v zhybe nadhmatom � Kaèová Lívia: 24,8 s
5.  Skok z dia¾ky z miesta � Lajto� Leo: 145 cm
6.  ¼ah � sed � Ki�� Marko Alex: 31
7.  Kotú¾anie 3 lôpt � Penksa Bruno: 18,5 s
8.  Èlnkový beh 4x10m � Ki�� Marko Alex: 11,3 s
9.  Viacstupòový vytrvalostný èlnkový beh na 20m � Ki��
Marko Alex: 41 úsekov
10.  Vlajková naháòaèka � Baloghová Zuzana: 14

Mgr. J. Juchová

Túto sú�a� organizoval hasièský zbor v M. Kameni, bola to sú�a� na
úrovni  okresu.  Na�a  �iaèka  Laurika  vyhrala  1.  miesto  vo  výtvarnej
sú�a�i, na vyhodnotení dostala okrem diplomu aj pekné vecné dary.
Po  skonèení  vyhodnotenia  sav�etci    vybrali  do  suterénu a  tu mohli
obdivova�  po�iarnu  techniku.  �iaci  si  mohli  vyskú�a�  po�iarnické

obleèenie,  prilbu  a
sadnú�  si  do  áut.  Z
vyhodnotenia  v�etci
odchádzali  plní
pozitívnych  dojmov  a
te�ili sa na novú sú�a�.

Mgr. J. Juchová



12

OSEMSMEROVKA

Pani  uèite¾ka,  aká  bola  va�a  cesta
k uèite¾skému povolanie?
 Sta� sa uèite¾kou bolo jedným z mojich
snom od detstva. Uva�ovala som aj nad
prácou  v  zdravotníctve,  no  napokon
uèite¾stvo dostalo prednos�. V�dy som
bola rada v spoloènosti detí a rada som
dovzdávala  svoje  skúsenosti
a vedomosti iným. Prihlásila som sa na
�túdium  na  Pedagogickej  fakulte
v  Banskej  Bystrici,  odbor  biológia
a  základy  po¾nohospodárskej  výroby,
èo je vlastne pracovné vyuèovanie. 
Aké bolo va�e prvé zamestnanie?
  Po  ukonèení  �túdia  som  pracovala
v Okresnom dome pionierov a mláde�e
(ODPM) v Modrom Kameni. Bola som
vedúcou  spoloèenského  oddelenia.
Viedla  som  záujmové  krú�ky,
spolupracovala so základnými �kolami
a  v  lete  sme  organizovali  pionierske
tábory.
Kedy ste nastúpila na na�u �kolu?
  V  roku  1986  som  ukonèila  prácu
v ODPM a mojím novým pracoviskom
sa  stala  Základná  �kola  na  Ulici  J.  A.
Komenského  vo  Ve¾kom  Krtí�i.  Uèila
som biológiu a pracovné vyuèovanie na
2.  stupni.  Neskôr  som  si  doplnila

odbornú  kvalifikáciu  aj  na  etickú
výchovu.  Krátko  som  uèila  aj  na  1.
stupni  predmet  prírodoveda.  V  roku
1991  som  nastúpila  do  funkcie
zástupkyne pre 1. stupeò, tak�e k práci
s de�mi pribudli aj ïal�ie organizaèné
povinnosti.  Funkciu  zástupkyne  som
vykonávala  do  roku  2002.  Okrem
spomínanej èinnosti som bola poverená
vedením predmetovej komisie biológia
chémia,  bola  som    bezpeènostný
technik za odbory, mala som na starosti
kabinet  biológie.  V  rámci  biológie
a  záujmových  krú�kov  som
pripravovala  �iakov  na  zdravotnícke
sú�a�e  a  samozrejme,  ve¾a  èasu  sme
s de�mi venovali príprave na biologické
olympiády. Prácu v �kole som ukonèila
v júli 2018.
Èo vám dala práca v �kolstve?
Som  rada,  �e  som  si  vybrala  toto
povolanie.  Ne¾utujem,  �e  som
vy�tudovala práve uèite¾stvo. Mala som
mo�nos�  spozna�  mno�stvo  �iakov,
odovzda�  im  vedomosti  a  podie¾a�  sa
na  ich  formovaní  a  budúcnosti. Mala
som  mo�nos�  porovna�  podmienky
práce v �kolstve a tie� pozorova� zmeny
v  charakteristike  rôznych  roèníkov  a

generácií  �iakov.  Nebola  to  v�dy
jednoduchá práca. Pedagóg nielen uèí,
ale musí aj vychováva�. Napriek tomu,
ak  by  som  sa mal  rozhodova�  znova,
rada  by  som  sa  opä�  postavila  pred
tabu¾u.
Pani  uèite¾ke  srdeène  ïakujeme  za  jej
prínos pre na�u �kolu a za prácu, ktorú
poèas  32  rokov  odviedla.  V  mysliach
�iakov a jej kolegov zostane ve¾mi dlho
ako  uèite¾ka  s  miernou  a  empatickou
povahou.  Prajeme  jej  príjemné
a  pokojné  dni,  ktoré  teraz  plánuje
venova� preva�ne svojim vnúèatám.

�kola je dynamická in�titúcia, v ktorej sa výrazné zmeny dejú ka�dý rok. Nielen v zostave
�iakov, keï�e deviatakov striedajú prváci, ale aj v pedagogickom zbore. Koncom minulého
�kolského roka, odi�la z radov pedagógov pani uèite¾ka Mgr. Zorka Baèíková. Poprosili sme
ju o krátky rozhovor.

Mgr. Z. Baèíková

Rozlúèka  s  poslednými  deviatakmi,
ktorým  bola  pani  uèite¾ka  Baèíková
triednou uèite¾kou.

Rozhovor pripravil: K. Cicko

Asi nie je potrebné vysvet¾ova�, ako sa rie�i osemsmerovka. Urèite je
to ka�dému známe. Èo v sebe ukrýva, bude známe len tomu, komu sa
podarí nájs� v nej v�etky slová zo zoznamu ni��ie.
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Knihy ukrývajú tisícky my�lienok a dávajú
nám  mo�nos�  nahliadnu�  do  rôznych
svetov. Vïaka knihám sa mô�eme vnori�
do sveta príbehov, objavi� ïaleké krajiny,

pouèi� sa. Vïaka nim mô�e by� ná� �ivot
kraj�í,  bohat�í,  múdrej�í,  plný  fantázie
a predstáv. V knihách je ukrytá múdros�,
ktorá èaká, kým ju objavíme. V na�ej �kole

ju  objavujeme  aj  prostredníctvom
viacerých akcií a sú�a�í, ktoré sa u� stali
tradíciou. Sme radi, �e na�i �iaci dosahujú
v nich pekné úspechy.

sú�a� v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy.  V okresnom
kole, ktoré sa konalo 28. novembra 2018,  na�u �kolu reprezentovali
�iaci: Ema Vengrinová, �ofia Pekárová, Dominika �urinová, Marko
Kováè a Viktória Fajèíková.  Ema Vengrínová zo 4. B obsadila druhé
miesto  a Marko  si  vyrecitoval  zvlá�tnu  cenu poroty  s  úryvkom od
Marty Hlu�íkovej  Lo� má sovie nohy. Blaho�eláme.

Je  sú�a�  v  umeleckom  prednese  povesti.
V okresnom kole 14. 12. 2018 nás reprezentovala
iba Karolína  Kókayová zo  4.  B  triedy,  a  tak  nás

2. miesto, ktoré jej porota urèila, ve¾mi pote�ilo.
Karolínke blaho�eláme.

Svoje  vedomosti  zo  slovenského  jazyka
a literatúry si v �kolskom kole OSJL dòa 6. 11.
2018  overilo  24  �iakov  8.  a  9.  roèníka.
Suverénne  najkomplexnej�ie  vedomosti
a  schopnosti  zo  slovenèiny  ukázala Nika
Beláková z  9.  B  triedy.    Nika  postúpila  do
okresného kola.
Olympiáda  zo  slovenského  jazyka  sa  skladá
z  troch  èastí.  Z  vedomostného  testu,  ktorý
obsahuje  rôzne  typy  úloh,  prácu  s  textom
a  úlohy  z  literatúry.  Druhou  èas�ou  je
transformácia  textu.  Je  to  tvorba  vlastného

textu  pod¾a  zadaných  kritérií.  Tretia  èas�  je
ústna,  reènícky  prejav  na  zadanú  tému.
Hodnotí  sa  výslovnos�,  obsahová  stránka,
celkový  dojem,  ale  aj  originalita  sú�a�iaceho
pri tvorbe prejavu.
V okresnom kole, ktoré sa konalo 28.11. 2018,
v�etky úlohy najlep�ie z celého okresu zvládla
Nika Beláková, obsadila 1. miesto a postúpila
do  krajského  kola,  ktoré  bude  vo  februári
v Banskej Bystrici. Nike blaho�eláme a dr�íme
palce v krajskom kole.

Pripravila: Predmetová komisia  SLJ

�kolské kolo olympiády v anglickom jazyku sa
konalo  23.novembra  2018.  V  kategórii  1A
(5.7.roèník)  sú�a�ilo 6 �iakov. V kategórii 1B
(8.9.roèník)  sú�a�ilo  13  �iakov.  Svoje
vedomosti  si  preverili  nielen v písomnej ale
aj v ústnej èasti.  Tu sú výsledky:
Kategória 1A:
1.miesto: Miroslav Bokro� (7.A, 55 bodov)
2. miesto: Karin Notová (6.A, 53 bodov)
3.miesto:Miroslav Balá� (7.B, 47 bodov)
Kategória 1B:
1.miesto: Nikoleta Beláková (9.B, 56 bodov)
2.miesto: Sára Pavlovová (8.A, 54 bodov)
2.miesto: Dominika Gálová (9.B, 54 bodov)

Ví�azi    oboch  kategórií  postúpili  do
obvodného kola, ktoré sa konalo 16.januára
2019  v  CVÈ  vo  Ve¾kom  Krtí�i.  Výborný
výsledok  dosiahol Miroslav  Bokro�,  ktorý
v tomto kole obsadil 1.miesto a postúpil do
krajského  kola.  Nika  Beláková  obsadila  vo
svojej  kategórii  pekné  4.miesto.  Srdeène
blaho�eláme  a  Mirkovi  dr�íme  palce
v  krajskom  kole,  ktoré  sa  bude  kona�  13.
februára v Banskej Bystrici.J.

Mgr. Lenka Kováèová Nikoleta Beláková,
Miroslav Bokro�

Nikoleta Beláková, 9.B
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�kolské �portové sú�a�e sa konajú na základe Kalendára
sú�a�í pre príslu�ný �kolský rok. V prvom polroku ich býva
menej a najviac ich je v mesiacoch február � máj. Aj tento
�kolský rok sme zaèali okresným kolom v cezpo¾nom behu
v Èebovciach. Sú�a�e sa zúèastnilo 14 chlapèenských a 8
dievèenských dru�stiev  Z�  z  okresu V.  Krtí�. Na�a  �kola
obsadila  len  kategóriu  chlapcov,  lebo  dievèatá  sa  pre
chorobu nemohli zúèastni�.  Na �a�kej a kopcovitej trati
chlapci  zabojovali  a  obsadili  pekné  3.  miesto.  O  tento
výsledok sa zaslú�ili: R. Horváth, N. Celeng, P. Srník, P.
Kukuèka a L. Hrubèo.

Zimné mesiace sú vyhradené hlavne pre strelecké sú�a�e v stre¾be zo vzduchovej pu�ky.
Tie sú rozdelené na tri èasti:
 Okresná strelecká liga má 5 kôl a po troch kolách sa na�i strelci  dr�ia na popredných
miestach. Liga bude pokraèova� a� do marca.
 Krajská �kolská liga mala tri kolá (Príbelce, Detva, Brezno) a koneèné výsledky boli
opä� ve¾mi dobré:

Star�ie �iactvo:
1. miesto  Simona �ramková
3. miesto  Miroslav Moravèík
5. miesto � dru�stvo: M. Moravèík, J. Backa, S. �ramková

Táto  sú�a�  nadobúda  na  popularite
a  zúèastnilo  sa  jej  �es�  základných  �kôl
ná�ho okresu. Výborne sa prezentovali aj
na�i  chlapci,  keï  svoju  kategóriu  vyhrali
a prvýkrát sa prebojovali do krajského kola,
ktorého  usporiadate¾om  bude  Zvolen.
Dievèatá mali smolu a o lep�ie umiestnenie
ich  pripravila  neúèas�  niektorých,  pre
chrípkové onemocnenie.
Výsledky:
1.  miesto:Norbert Celeng,  Jakub Tonkoviè
3.  miesto:  Henrieta  Humenajová,  Sarah
�áliová

Okresné  kolo  postupovej  streleckej  sú�a�e  sa
konalo v Príbelciach. Ví�azné dru�stvá a najlep�í
jednotlivci postúpili na krajské kolo, ktoré bude
v marci  v  Detve.  Na�e  výsledky  boli  výborné
a  vrátili  sme  sa  s  mno�stvom  medailí
a �portových trofejí.

Mlad�í �iaci:
1. miesto � Jakub Backa
2. miesto �Maro� Uderian
5. miesto �Martin Varga

Star�í �iaci:
2. miesto �Miroslav Moravèík
3. miesto � Dominik �inkov

Dru�stvá:
1. miesto  ml. �iaci (Backa, Uderian,
Varga)
2. miesto  st. �iaci (Moravèík,
�inkov, �ramková)

Ïal�ou
postupovou sú�a�ou bolo okresné kolo v bedmintone, ktoré sa
konalo v decembri v mestskej �portovej hale vo V. Krtí�i. Tam

sú vytvorené skoro profesionálne podmienky a tomu
zodpovedala aj atmosféra turnaja.
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Okrem postupových sú�a�í organizujeme na na�ej �kole aj iné
�portové podujatia.  Jedným z nich  je aj  sú�a� v  intervalovom
èlnkovom behu, ktorú ka�doroène pripravujeme pri príle�itosti
Európskeho tý�dòa boja proti drogám. Je to medzitriedna sú�a�
sedemèlenných zmie�aných dru�stiev. Ich úlohou je odbehnú�
èo najväè�í poèet úsekov v då�ke 20 m v skracujúcom sa èasovom
intervale. Do sú�a�e sa opä� zapojili v�etky triedne kolektívy a tí
najlep�í sa stali dr�ite¾mi putovných pohárov na celý �kolský rok.

Mlad�í �iaci:
1. miesto    6. B trieda: B. Belák, P. Põlhõ�, M. Varga, M. Oláh,
K. Turánová, M. Kováèová, Ch. Tóthová
Star�í �iaci:
1. miesto    8. A trieda: P. Kukuèka, R. Horváth, A. Èenger, N.
�inko, M. Bevízová, L. Chrapková,  L. Andoková

Pripravil:Mgr. ¼. Dula, foto: Mgr. ¼. Dula, J. F¾a�ka

Dòa  20.11.2018  sa  na  na�ej  �kole
uskutoènilo  obvodné  kolo  vo  vybíjanej.
Zúèastnilo sa 5 základných �kôl: I.Z�, II.Z�,
III.Z�, Z� Hru�ov a Z� Ve¾ká Èalomija. Po
vylosovaní  sa  hralo  systémom  ka�dý  s
ka�dým. Ná�  tím  zbieral  postupne body,
ani  jeden  zápas  neprehral  a  s  II.Z�  sa
dostavila  remíza.  Keï�e  na�e  skóre  bolo
vy��ie, tak sme vyhrali a boli prví v poradí.

Výsledky sú nasledovné: 1. miesto: I. Z�,
2.  miesto:  II.  Z�,  3.  miesto:  Z�  Ve¾ká
Èalomija.    Výhercovia  v  zostave: Kelner
Luká�,  Gazdík  Samuel,  �úth  Vladimír,
Ádam  Richard,  Suja  Richard,  Murín
Kristián, Klátiková Lívia, Luptáková Eli�ka,
Deáková  Ema,  Oraèková  Vanessa,
Barcíková  Petra postúpili  na  regionálne
kolo v Poltári. Toto kolo sa konalo e�te ten

istý tý�deò 23. 11. 2018 v Poltári a v�etci
�iaci u� v uvedenej zostave sa ve¾mi te�ili
na hru. V�etci súperi  boli ve¾mi vyrovnaní
súperi,  ka�dý  zápas  bol  nároèný,  ale  aj
napriek tomu sme skonèili na peknom 3.
mieste. Ka�dý �iak dostal medailu. Vrátili
sme  sa  domov  unavení,  ale  o  to
spokojnej�í. Výhercom gratulujeme.

Mgr. J. Juchová

Pri príle�itosti Tý�dòa boja proti drogám
sa  aj  v  tomto  �kolskom  roku  konal  na
na�ej  �kole  èlnkový  beh,  na  ktorom  sa
zúèastnili �iaci z nasledovných tried: 1. A,
1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A a 4. B.

Z ka�dej triedy boli vybraní najlep�í be�ci:
traja  chlapci  a  tri  dievèatá.  Ich  èasy  sa
spoèítali a vyhodnotili sa najlep�ie triedy.
Osobitne  sa  hodnotili  �iaci  prvých  
 druhých roèníkov a �iaci tretích � �tvrtých

roèníkov.  Ví�azné  triedy  v  jednotlivých
kategóriách  dostali  putovné  poháre,
ostatní diplomy.
Výsledky sú nasledovné:

Kategória 3.  4. roèník:
1.  miesto:  4.B
2.  miesto:  3.C
3.  miesto:  3.A

Kategória 1.  2. roèník:
1.  miesto:  1.B
2.  miesto:  2.B
3.  miesto:  2.A

Kategória 1. 2. roèník:
Ki�� Marko Alex /1. B/  � 19,26 s
Bacsová Laura /1. B/  � 22,28 s

Sú�a� tried: Sú�a� jednotlivcov:

Kategória 3.  4. roèník:
�úth Vladimír /4.B/ � 19,44 s
Krotáková Viki /3.A/  � 20,66 s

Výhercom gratulujeme.Mgr. J. Juchová



na�ich �iakov

Èarovný januárový deò zvádzal k úniku zo skutoènosti. I keï bol
deò chladný, nejedného èloveka zahrial pri srdci.

Ko�até  stromy  sa  vyzliekli  zo  svojho  tradièného  odevu.
V  momente,  ako  sa  posledný  vtáèik  skryl  do  bút¾avého  stromu,
spustilo sa jedno z najkraj�ích divadiel prírody. Snehové vloèky zaèali
tancova� po oblohe, akoby im najkraj�ia hudba do rytmu vyhrávala.
Perina  zo�itá  z  vloèiek  razom prikryla  celú  krajinu.  Spoza  �a�kých
mrakov  ¾ahko  nakukovalo  práve  prebúdzajúce  sa  slnko,  aby
skontrolovalo, èo sa deje v zasne�enom krá¾ovstve. E�te predtým,
ako sa krajina rozhodla zaspa�, museli si obyvatelia zvoli� ochrancu,
ktorý by ich ochraòoval poèas zimy. Túto úlohu po stároèia dostal
borovicový les, preto�e on nikdy neoddychuje. Inak to nebolo ani
tejto zimy. Aj keï bol  les  trochu pristarý,  stále v òom rástli nové
stromy, ktoré rovnako, ako ich predkovia, vdychovali �ivot krajine
i celému svetu.

Ako  hovoria  v�etci  obyvatelia  krajiny  �  zima  je  najkraj�ie
obdobie zo v�etkých. Martin Kme�, 7. B

Deti ráno pekne vstali.
Do èi�iem si pokukali.
Ktoré boli zlé, niè tam nemali,
iné zas od radosti skákali.
Vonku sneh u� na zem padá.
Je mi zima, som celá rada.
Dnes bude sneh a nie mláka,
Postavíme snehuliaka.
Deti majú slzavé oèká.
Èo plaèete? Veï ide sánkovaèka.
Dve, tri gule pekne spojím,

snehuliaèik u� tam stojí.
U� len mrkvu na vrch dám.
Gombíky nechce, u� ich má.
Metlu do ruky, ide zameta�
a my zatia¾ rozprávky
pozera�.
Pri stole sa smejeme,
Teplý èajík pijeme.
Najkraj�ie Vianoce,
u� len spomienky máme.

Amosko, èasopis Z� na Ul. J.A.Komenského 4 vo Ve¾kom Krtí�i.
Korektúry: Mgr. E. Záhorská.
Grafická úprava: Koloman Cicko.
V�etkým, ktorí prispeli èlánkami do èasopisu, ïakujeme.

Miroslav Moravèík, 9. B

Karin Notová, 6. A Barbora Barto�ová, 6. A Lea Legényová,  1. A

Nika Beláková, 9. B

Viktória Martinská, 7. B


