kolský rok doklusal ku svojmu koncu. Desa mesiacov práce máme za sebou. Napriek tomu, e èas sa posúva
rovnakou rýchlosou, my, ¾udia, ho vnímame rôzne. Niekomu sa zdá, e 10 mesiacov znenazdajky precválalo
popri nás, inému sa kolský rok neuverite¾ne vliekol. Èím to je, e obèas máme pocit, e èas sa zrých¾uje? Èím
je èlovek starí, zdá sa mu, e èas ide rýchlejie. Okrem hodín, ktoré visia na stene, máme v sebe ïalie hodiny,
ktoré posúvajú nae pocity...
V kadom prípade, hodnota èasu je v skutkoch, ktoré sme v òom vykonali. Kto poèas kolského roka vykonal
kus práce, môe by so závereèným hodnotením spokojný. A svedomitá príprava do koly naozaj tvrdou
prácou je. Uèivo je skutoène nároèné a okrem nového uèiva je potrebné neustále si utvrdzova to staré. Vetka
èes iakom, ktorí boli na konci roka vyznamenaní. Nebolo ich v naej kole málo. Pripravova sa na
vyuèovanie musia aj pedagógovia, aby vyuèovacia hodina priniesla poadovaný efekt.
Èas sa naplnil. kolský rok 20182019 máme za sebou. Zostáva len pripomenú si dôleité okamihy, ktoré
sme v òom zaili. Prichádza s nimi ná verný Amosko. Prajeme vám príjemné èítanie a sladký, pomalý èas
prázdninového oddychu.
Redakcia

Zapísali sme nových prvákov
Teíme sa na nich v septembri
V dòoch 12. a 13. apríla sa v
naej kole konal zápis detí do 1.
roèníka. Zápis prebiehal v triede,
ktorá bola na tento úèel
osobitne pripravená. Pokým sa
rodièia venovali administratívnej
èinnosti, deti v sprievode pani
uèiteliek plnili nenároèné úlohy.
Úlohy boli hravého charakteru,
pani uèite¾ky prostredníctvom
nich zároveò pozorovali
schopnosti detí s oh¾adom na
kolskú zrelos. Pri zápise
asistovali aj iaci deviateho
roèníka. Na základe odporuèenia
zriaïovate¾a sme zapísali 48
detí, ktoré budú rozdelené do
dvoch tried prvého roèníka.
Triednymi uèite¾kami budúcich
prvákov budú PaedDr. B.
Rusnáková a Mgr. J. Juchová.
Ïakujeme rodièom, ktorí
zapísaním svojho dieaa
vyjadrili dôveru naej kole.
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Ve¾mi ve¾a informácií nám poskytli aj internetové
stránky S a niektorí deviataci spolu s rodièmi vybranú
S aj navtívili v duchu hesla: lepie raz vidie, ako
dvakrát poèu. Tento kolský rok konèí povinnú
kolskú dochádzku na naej kole 48 iakov deviateho
roèníka. Ve¾ká väèina z nich (43 iakov) bude
pokraèova v túdiu na stredných kolách s maturitou.
Ostatní si vybrali koly, na ktorých získajú výuèný list
z vybraného odboru. Vetkým eláme ve¾a úspechov.

Profesijná orientácia zaèína u v iestom roèníku. Mnohým
sa vak v iestom roèníku zdá výber koly v nedoh¾adne.
Zrazu vak príde deò D a treba vyplni prihláku na strednú
kolu. Pri výbere koly pomáhajú deviatakom aj samotné
S, ktoré organizujú dni otvorených dverí. U tradiène nás
aj v tomto kolskom roku pozvala SO a OA v Modrom
Kameni, SO vo Ve¾kom Krtíi, SO v elovciach,
Gymnázium A. H. kultétyho vo Ve¾kom Krtíi.

Pri príleitosti Dòa uèite¾ov sa dòa 29. marca 2019 v
priestoroch krtíkej starej slobodárne konalo
slávnostné stretnutie pedagógov. Primátor mesta Ve¾ký
Krtí ocenil vybraných
pedagógov a pracovníkov
kolstva plaketou Jána

A èo si deviataci vybrali?
Grafický a priestorový dizajn, tvorba nábytku
a interiéru, masér, uèite¾stvo M, gymnázium,
bilingválne gymnázium, kozmetik, praktická sestra,
elektrotechnika, informaèné technológie, mechanik
mechatronik, grafik digitálnych médií, obchodná
akadémia, hotelová akadémia, biotechnológia
a farmakológia, veterinárne zdravotníctvo, záhradník,
cukrár, autoopravár, technicko  administratívny
pracovník.
Mgr. Z. Kováèová, Výchovná poradkyòa

Amosa Komenského. Z naej koly získali ocenenie
uèite¾ka PaedDr. Beáta Rusnáková, uèite¾ka Mgr.
Lenka Kováèová a pedagogický asistent Koloman
Cicko. Rozhovory s ocenenými si môete preèíta na
nasledujúcich stránach.
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Zmaturovala na zdravotníckej kole, chcela vak by uèite¾kou
Jednou z pedagógov, ktorí boli pri príleitosti Dòa uèite¾ov ocenení plaketou
J. A. Komenského je pani uèite¾ka PaedDr. Beáta Rusnáková. V tomto
kolskom roku je triednou èite¾kou 4. B triedy. Poprosili sme ju o rozhovor.
Pani uèite¾ka, získali ste
ocenenie Uèite¾a národov.
Plánovali ste by dobrou
uèite¾kou u v detstve alebo
ste mali iné ambície?
Plánovala som by uèite¾kou
u od mojich iestich rokov.
Uvedomila som si, e
nechcem robi niè iné, ale èlovek mieni
a rodièia menia. Po skonèení základnej
koly ma moji rodièia prihlásili na akú
strednú zdravotnícku kolu  odbor
farmaceutický laborant. Túto kolu
som spravila, no keï som mala
osemnás rokov a zmaturovala som,
tak som si aj tak urobila po svojom.
Rozhodla som sa ís na pedagogickú
fakultu. Skonèila som vysokú kolu
a odvtedy uèím a dodnes.
Spomeniete si na svojho
ob¾úbeného pedagóga zo
základnej koly? Èím Vás zaujal?
Na prvom stupni to bola moja
triedna pani uèite¾ka Mgr. Zuzka
Ondríková. Bola skvelá, ona bola
prirodzenou autoritou. Hoci
prísna, napriek tomu sme ju
vetci milovali. Na druhom
stupni to bola pani uèite¾ka
RNDr. M. Murárová, ktorá ma
uèila chémiu a biológiu. Bola
naou uèite¾kou, naou
dôverníèkou, naou kamarátkou. Bola
uèite¾kou s ve¾kým U. Uèí na naej
kole dodnes.
Vo vzdelávacom procese
uprednostòujete informaèné
technológie alebo uèíte klasickým
spôsobom?
Vo vzdelávaní v dnenej dobe
pouívam dennodenne informaèno
komunikaèné technológie. Neviem si
bez toho predstavi ani jednu
vyuèovaciu hodinu. To znamená, e
kadý deò robíme na interaktívnej
tabuli, uèíme pomocou rôznych
prezentácií, rôznych interaktívnych
cvièení, precvièujeme si uèivo na
interaktívnych testoch alebo na
rôznych doplòovaèkách. Moji iaci u
nieko¾ko rokov nepoznajú benú tabu¾u
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a kriedu. Teda IKT vyuívam vo ve¾kej
miere, ale nemôem poveda, e by
som neuèila aj klasickou formou.
Niektoré veci je potrebné sa
namemorova, nauèi, ako je napríklad
násobilka, vybrané slová. Take obèas
uèím aj beným klasickým spôsobom.
Mal by by uèite¾ ku iakom priate¾ský
alebo prísny? Aký spôsob
uprednostòujete Vy?
Uèite¾ by mal by pod¾a môjho názoru
priate¾ský, ale so svojou prirodzenou
autoritou. To znamená, e zbytoène po
iakoch nekrièa, zbytoène ich
netresta. Take ja uprednostòujem
obidva tieto prístupy.
Èo Vás vie v práci najviac potei?
Najviac ma vie potei, keï vidím, e sú

moje deti astné. Keï vidím, e sme
dobrý kolektív, e sa iaci v triede
nehádajú, e sú vetci kamaráti.
Vysvet¾ujem im, e sme vetci jedna
rodina. No a samozrejme, uèite¾a
najviac teí, keï vidí, e iaci prijímajú
to, èo im dáva. Keï si nieèo na
vyuèovanie pripravím, nieèo im
vysvet¾ujem a vidím, e to hneï krásne
pochopia a prináa to nejaké plody, tak
som ve¾mi rada. A extrémne ma teí,
keï moji iaci vyhrávajú v rôznych
súaiach, na ktoré sa vdy dlhie
pripravujeme. Vdy zaujmú nejaké
popredné miesta. Z toho mám ve¾kú
rados.
Aká zmena by pod¾a Vás najviac prispela
k vzdelávaniu na základných kolách?

Ja by som zaradila do vzdelávacieho
procesu viac praktických èinností. Bola
by som ve¾mi rada, keby sme si to, èo
sa nauèíme na jednej hodine, mohli na
ïalej overi v praxi. Uèíme sa
napríklad na prírodovede
o spoloèenstvách lúk o spoloèenstve
polí. Keby sme jednu hodinu prebrali
teóriu a mali by sme èas ís ïaliu
vyuèovaciu hodinu na lúku a sledova
rastlinky, poprípade ivoèíchy.
Podobne na vlastivede. Uèíme sa
o rôznych mestách na Slovensku,. Bolo
by dobré urobi si exkurziu a
vycestova do nejakého mesta, aby si
to iaci pozreli na vlastné oèi.
Èomu sa venujete vo vo¾nom èase?
Vo vo¾nom èase, ak mi nejaký ostane,
tak sa rada venujem
alternatívnej medicíne. Ve¾mi
ma zaujíma téma zdravie.
Mono to súvisí s tou mojou
strednou kolou. Ve¾a
tudujem o rôznych
monostiach prírodnej lieèby
a venujem sa esenciálnym
olejom, ktoré sú z rôznych
byliniek. Ak mi ostane poèas
roka nejaký kúsok èasu
a nejakých prostriedkov, tak
z celého srdca rada cestujem.
Kadý rok sa snaím spozna
aspoò dve nové krajiny. Ak sa mi
nepodarí navtívi krajinu, tak aspoò
dve rozdielne mestá v zahranièí. To
robím úplne najradej zo vetkého.
A mám dve dcéry a manela. Máme
spoloèné záujmy  radi cestujeme, radi
spoznávame vetko nové, take mám
komu venova svoj vo¾ný èas. Ve¾a èasu
venujem aj kole a domácim prípravám
na vyuèovanie.
Pani uèite¾ke ïakujeme za rozhovor.
Prajeme jej ve¾a úspechov v práci
a rados pro rozvíjaní svojich záujmov.
Pripravil: K.Cicko

Rozhovor s pani uèite¾kou Mgr. L. Kováèovou
Pri príleitosti Dòa uèite¾ov získala pani uèite¾ka Mgr. Lenka Kováèová
ocenenie J. A. Komenského za humánno  tvorivý podiel na výchovno
vzdelávacej èinnosti, za profesionálny prístup k práci v oblasti výuèby
cudzích jazykov, prípravu iakov a ich výrazné úspechy v súaiach a za uplatòovanie
inovatívnych metodických postupov vo výchovnovzdelávacej èinnosti a tvorivý prístup v
organizovaní aktivít koly. Pani uèite¾ku sme poprosili o rozhovor.
Aká bola Vaa cesta k uèeniu na naej
kole?
Na naej kole uèím u dvanásty rok,
predtým som uèila na strednej
odbornej kole vo Ve¾kom Krtíi. Svoje
rozhodnutie zmeni prácu vôbec
ne¾utujem, práca na základnej kole je
zaujímavejia, tvorivejia a naozaj ma
viacej baví pracova s mladími demi.
Aké predmety vyuèujete?
Na naej kole uèím anglický jazyk
a tento kolský rok prvýkrát uèím aj
nemecký jazyk a etickú výchovu.
Èo je na práci uèitelia
najnároènejie?
Práca uèite¾a je pod¾a mòa
veobecne nároèná, vyaduje si
dôkladnú prípravu na kadú
vyuèovaciu hodinu, pretoe uèite¾
musí iakov nie len nieèo nauèi,
ale ich musí hlavne zauja a vies
ich k tomu, aby sa sami chceli
vzdeláva. V poslednom èase ale
najviac vnímam problém disciplíny
v kolách. To znamená, e pod¾a mòa
je pre uèite¾a ve¾mi nároèné udra
vhodnú pracovnú disciplínu tak, aby
boli aj iaci spokojní, aj uèite¾
spokojný. Sám dobre vie, e aj vo
vaej triede sú takí. Ktorí radi na seba
upozoròujú, ale sú aj takí, ktorí to
robia naozaj naschvál. Vtedy tá práca
uèite¾a je naozaj aká.
Aký by mal pod¾a Vás by vzorový iak?
Vzorový iak? No pod¾a mòa ideálny
iak je taký, ktorý naozaj vetko vie,
doma sa pravidelne pripravuje na
vyuèovanie, robí si domáce úlohy, na
hodinách nevyruuje a prejavuje
záujem o vetky vyuèovacie predmety.
To je ale naozaj len ideál. V súèasnosti
ve¾mi dobre vieme, e takých iakov je
málo, ale nájdu sa aj v naej kole.
Mnoho iakov si myslí, e pokia¾ si oni
robia domáce úlohy, uèite¾ doma na
kolu myslie nemusí. Je to tak?

a èíta. Vo vyích roèníkoch má
potom väèiu ancu stava u na
nadobudnutých vedomostiach
z niích roèníkov. V jazykovom
prejave si je tak istejí a ja sama som
hrdá na to, e iaci naej koly,
absolventi naej koly, v deviatom
roèníku väèina z nich dokáe plynule
komunikova v anglickom jazyku.
Okrem priameho vzdelávania
prostredníctvo vyuèovacích hodín
robíte rôzne aktivity, zamerané na
rozvoj komunikaèných
schopností v cudzom jazyku. Aké
to sú?
Organizujeme mnoho aktivít,
ktoré sa týkajú cudzích jazykov
a tým umoòujeme iakom
zlepova sa v jazykoch.
Organizujeme rôzne súae ako
olympiáda v anglickom jazyku,
English star, Project
competition, ale okrem toho
ponúkame iakom pod¾a záujmu
zlepi sa v angliètine aj cez letné
internete, aby naiel zaujímavé
aktivity na svoje vyuèovacie hodiny.
prázdniny, v letnom jazykovom kempe
Chystá si testy, opravuje písomky
Sidas. Ako jedna z mála kôl
organizujeme jazykovo poznávacie
a ete ak navye je k tomu aj triedny
exkurzie do Londýna. Tie
uèite¾, tak ve¾akrát s rodièmi svojich
iakov riei velijaké problémy, èi u
organizujeme európsky deò jazykov,
cez telefón, alebo osobným
do ktorého sú zapojené vetky
vyuèovacie jazyky na naej kole.
rozhovorom.
Aký vzah k cudzím jazykom majú deti? Aké sú Vae osobné záujmy?
Jazyky u nie sú takým straiakom.
Vo¾ného èasu mám trochu menej, ale
V minulosti, keï sa zaèali jazyky uèi
ve¾mi rada si preèítam dobrú knihu,
ale taktie aj zaujímavý èlánok na
iba v piatom roèníku, iaci rovno
vhupli do mnostva nových informácií internete, v lete najradej chodím
a uèili sa vetky zruènosti naraz.
pláva, rada sa slním pri bazéne alebo
V súèasnosti sa iaci uèia cudzí jazyk
pri mori. Taktie si rada zahrám tenis,
v zime sú to korèule, hoci nie som
od prvého roèníka. Uèíme sa hlavne
dobrá korèuliarka, no a z takých
hravou formou a prirodzenou
metódou. To znamená, e diea si
veobecných záujmov dobrá hudba, aj
moderná aj ¾udová a takisto tanec.
najprv vytvára pozitívny vzah
Thank you for interview.
k uèeniu sa cudzieho jazyka, snaí sa
najprv jazyku porozumie, postupne
You are welcome.
zaèína hovori a vo vyích roèníkoch,
teda v treom, tvrtom, zaèína písa
Pripravil: K.Cicko
No samozrejme, e nie je. Uèite¾ je
svojou bytosou. To je proste
povolanie. Nie je to len práca a viem
pod¾a samej seba, e na svoju prácu
myslím naozaj aj doma. Nie len
myslím, ale vetko to, èo sa odohráva
v kole doma akoby znova preívam.
Mnohokrát aj moji rodinní prísluníci
si musia vypoèu nejaké príbehy zo
koly. Okrem toho samozrejme, e
uèite¾ sa doma pripravuje, chystá si
testy, mnohokrát presedí hodiny pri
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 bez prijímaèiek
Ku koncu kadého kolského roka zvykneme vybra najlepieho iaka koly.
Kritériom pri výbere je samozrejme prospech, ale tie správanie sa
a reprezentácia koly v súaiach. V kolskom roku 2018/2019 sa stala
najúspenejou iaèkou Nikoleta Beláková z 9.B. Nika je vestranné dievèa, písali
sme o nej mnohokrát na internetovej stránke koly, ako o úèastníèke a víazke
rôznych súai  vedomostných, portových aj umeleckých. Jej tudijné výsledky
sú vynikajúce, no nie je to iadna bif¾oka, ktorá nad inými ohàòa nos. Práve
naopak, má príjemné vystupovanie, je empatická, rada pomáha iným.
O priate¾ov núdzu nemá. Èo sme o nej nevedeli, nám prezradila sama.

najlepia iaèka
v k. r. 2018/2019.

Tvoja cesta vzdelávaním na základnej
kole sa blíi ku cie¾u. Viedla si si po nej
ve¾mi úspene. Prezradí nám svoj
návod ako sa sta jednotkárkou?
V prvom rade je to vnútorný záujem
 vdy som bola zvedavá èo nové
a zaujímavé sa budeme uèi. Po ïalie
mám schopnos ¾ahko si zapamäta
preberané uèivo, rozumie mu a jasne
a zrozumite¾ne ho porozpráva.
Samozrejme, aj domáca príprava je
dôleitá  vdy som si preèítala
a viackrát povedala, èo sme sa v kole
uèili.
Reprezentovala si kolu v rôznych
súaiach. Bolo ich naozaj ve¾a. Môe
spomenú najdôleitejie? Ktoré
úspechy si cení najviac?
 Od tretieho roèníka som kadý rok
reprezentovala kolu v Pytagoriáde.
Teilo ma, keï som ako úspená
rieite¾ka kolských kôl postupovala
na okresné kolá, kde som získavala
prvé, druhé alebo tretie miesta.
Okrem pytagoriády som sa zúèastnila
aj geografickej olympiády, olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry,
olympiády v anglickom jazyku,
chemickej olympiády a taktie som sa
zapájala do výtvarných súaí.
Najviac si cením úspech, ktorý som
dosiahla v tomto kolskom roku
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v olympiáde zo SJL. Vyhrala som 1.
miesto v kolskom kole a postúpila
som do okresného kola, kde sme sa
stretli deviati najlepí z okresu.
Získala som 1. miesto a postúpila som
do krajského kola, ktoré sa konalo vo
Zvolene, kde sme sa stretli dvanásti
najlepí z celého banskobystrického
kraja. Tu som dosiahla 2. miesto 
svoj najcennejí úspech. Zvládla som
to nielen vïaka svojim schopnostiam,
ale aj podpore zo strany rodièov, no
najmä vak vïaka príprave s pani
uèite¾kou Zlatkou Kováèovou, èo si
ve¾mi cením.
Zostáva ti nejaký èas na úplné
vypnutie, kedy sa môe venova
svojim zá¾ubám? Aké sú to?
 No samozrejme. Netrávim nad
knihami hodiny, maximálne hodinu
(niekedy dve) a aj to len veèer.
Dovtedy relaxujem. Hneï po
vyuèovaní
rada
trávim
èas
s kamarátmi, do minulého roka som
navtevovala ZU  taneèný odbor 
to bol môj hlavný zdroj oddychu. Po
príchode domov rada pozerám
zábavné videá, pri ktorých úplne
vypnem, rada si kreslím, poèúvam
hudbu alebo audioknihu, hrám sa
s bratom na dvore, bicyklujeme sa
alebo si len tak píem s kamarátmi
prostredníctvom sociálnych sietí.
Súèasou ivota dnenej mladej
generácie sú sociálne siete a virtuálny

internetový svet. Staria generácia
takýto spôsob svojej realizácie
nechápe a povauje ho za zabíjanie
èasu. Èo si o tom myslí ty?
 Sociálne siete a internetový svet sa
snaím vyuíva rozumne  na
vyh¾adávanie informácií potrebných
do projektov a na získanie domácich
úloh a preberaného uèiva v prípade
choroby. V urèitom zmysle je to aj
zabíjanie èasu, lebo internetový svet,
najmä youtube, internetové obchody,
mnostvo informácií, zdie¾aných videí
a udalostí Vás celého ¾ahko pohltia
a strácate pojem o èase, ktorý by ste
mohli vyui hodnotnejie aj iným
spôsobom.
Odchádza na strednú kolu. Kde sa
môu na teba tei? Kde by si sa rada
videla ty o 15  20 rokov?
 O 1520 rokov by som sa rada videla
v stálom zamestnaní v oblasti
medicíny, èie aj výber strednej koly
bol jednoznaèný  gymnázium. Po
dlhom zvaovaní a vyhodnotení
plusov a mínusov cestovania
a bývania na internáte som si vybrala
Gymnázium vo Ve¾kom Krtíi. Hoci
som z naej koly jediná, ktorú
prijímajú na ktorúko¾vek strednú
kolu bez prijímaèiek, svoju vo¾bu
by som nezmenila.

Rozhovor pripravil: K.Cicko

popoludnie

s bylinkovým èajom
Príchod jari vymenil biely sneh za jemné slneèné lúèe. Príroda sa
pomaly prebúdza. Zmenu poèasia cíti tie nae telo  je viac
unavené a menej odolné voèi chorobám.

N

ajbenejím ochorením v tomto období
je chrípka. Prínos tekutín je preto ve¾mi
dôleitý. Úèinné sú rôzne bylinkové èaje.
V KD sme sa zatúlali na dedinu a èaje z
obchodov sme zamenili za suené bylinky.
Pani vychovávate¾ka Mgr. D. Raèková nám do
papierových vreciek pripravila rôzne suené
bylinky. Naou úlohou bolo zisti, v ktorom
vrecku sa aká bylinka skrýva. Nebolo to vôbec
jednoduché. Vrecúka sme si podávali a
bylinky ovoniavali so zavretými oèami. Kadá
mala jedineènú arómu. Niektoré bylinky sme
spoznali hneï, iné nie. A keï sme nazreli do
vrecka, spoznali sme lipu, mätu, jahodu.
Nové, dosia¾ neznáme, boli pre nás divozel,
echinacea, repík. V atlasoch a príruèkách o
lieèivých bylinkách sme sa dozvedeli, na èo sa
ktorá bylinka pouíva. Vytvorili sme pekné
pracovné listy a aby sa nám lepie a
príjemnejie pracovalo, pani vychovávate¾ka
nám k práci pripravila èaj s medom a
citrónom. Kadému pod¾a jeho elania.

Pitie bylinkových èajov má blahodárne úèinky
na ¾udský organizmus a zároveò prispieva k
príjemnej pohode. Doporuèujeme to aj vám.
Na Vae zdravie!

Pripravila:

7

deò
V stredu 3. apríla 2019
sa iaci 7. roèníka
zúèastnili exkurzie
na Hasièskej stanici
v Modrom Kameni.

Doprovod robili triedne uèite¾ky Mgr.
J. Beláková a Mgr. L. Klátiková. Cesta
tam trvala dlhie, pretoe sme ili
peo. Privítali nás páni hasièi, boli
ve¾mi milí a ochotní. Ukázali nám
spoloèenskú miestnos, telocvièòu,
uèebòu a hlavne informaènú
centrálu. Tu nás oboznámili
s poèítaèovou technikou, rozprávali
nám o svojej práci a odpovedali na
nae otázky.
Exkurzia pokraèovala v garái, kde sa
nachádzali zásahové vozidlá. Okrem
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cestných vozidiel sme tu videli aj èln,
ktorý zasahuje v prípade nehody na
vode. Poteilo nás prekvapenie, ktoré
si pre nás hasièi pripravili. Umonili
nám vyskúa si protichemický
skafander. Bol to jedineèný záitok.
iaci si tie mohli poaka nástroje,
ktoré hasièi pouívajú pri zásahoch
a zistili, e práca s nimi je len pre
trénovaných muov. Príjemnejia
bola jazda na tvorkolke. Vyskúali
sme si tie hasenie vodou pomocou
hasièskej hadice. Pri striekaní bolo

treba pevne stá, pretoe tlak vody
tlaèil hadicu dozadu. Exkurzia bola
ve¾mi pouèná. Spoznali sme, e práca
hasièov je nielen ve¾mi potrebná
a zodpovedná, ale aj namáhavá. Plní
záitkov sme vrátili opä do koly.
Martin Kme, 7.B

Dòa 14. februára mal meniny
Teiili sa vak aj mnohí ïalí,
bez oh¾adu na to, aké je ich meno.

Valentín

Nieko¾ko dní pred Valentínom boli vo vestibuloch umiestnené schránky, do ktorých bolo
moné vloi valentínsky pozdrav. Nazbieralo sa ich pribline 150. Valentínski potári, iaci
deviateho roèníka, mali naozaj èo robi. Navtívili vetky triedy, priniesli srdieèkové
posolstvo nielen iakom, ale aj pani uèite¾kám a ïalím zamestnancom koly. Valentínski
potári navtívili tie zborovòu.

Poslom lásky sa stal
aj pán riadite¾, ktorý
nezabudol na svoje
kolegyne a prejavil
im svoju úctu.
Obdaroval ich
èokoládovými
srdieèkami.

Najviac pozdravov dostala Simonka
z 3. B  sedemnás. Nie je vak
dôleité ko¾ko slov je na papieri, ani

Nali sa tie
iaci, ktorí pri
tejto
príleitosti
poteili
svojich
spoluiakov
sladkosami.

ko¾ko darèekov dostaneme. Dôleité
je, ko¾ko lásky k ¾uïom nosíme
v sebe a ko¾ko jej vieme rozda.

V tom je
Valentína.

posolstvo

svätého

Niektorí tvrdia, e oslavova sv. Valentína
darèekmi a pozdravmi je nezmysel. Veï predsa, ak
máme niekoho radi, dávame mu to najavo po celý
rok, neèakáme na 14. február. Samozrejme, ak ide
o fungujúci vzah je to tak prirodzené. Deò sv.
Valentína je vak príleitosou aj pre tých, ktorí
dobré rodinné, priate¾ské, èi pracovné vzahy berú
ako samozrejmos a nie vdy si uvedomujú, aké sú
dôleité. 14. február je dòom, kedy si navzájom
môeme poïakova, prejavi úctu, náklonnos, èi
sympatie k niekomu, koho radi vidíme. Neobáva
sa pritom, e budeme kona nevhodne. Naopak,
vhodnejia príleitos ako sv. Valentín, nemusí
prís. Èasto sa v médiách stretávame s prejavmi
hnevu a nenávisti, prejavova pozitívne city by
malo by prirodzenejie.
K.Cicko
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1. stupeò

K

Pôvodne bol karneval
plánovaný na zaèiatok
februára a mal prís
kúzelník, ktorého sme
u nás radi vítali po
minulé roky.
Zaúradovala vak chrípka
a spôsobila, e karneval
sa musel preloi na
koniec mesiaca. Kúzelník
nepriiel, program
zorganizovali pani
uèite¾ky. Tie trochu
kúzlili a podarilo sa im
pripravi naozaj

R

N

10

zaujímavé a veselé podujatie. Mladí iaci
odprezentovali svoje masky a pustili sa do
zábavných úloh. Popasovali sa
s medveïom, znekodòovali bombu, hrali
tenis s balónmi, niektorí sa tvárili ako
múmie a vetci kàmili aa. Medzi masky
sa zamieala aj usilovná vèielka z 2. stupòa
 Nika Beláková.

A

2. stupeò
Starí iaci sa zamaskovali hneï na druhý
deò  1. marca. Väèina si dala na
kostýmoch a maskách naozaj zálea. Videli
sme mnoho nových netradièných masiek.
Nápaditos deom nechýba a okrem nej

majú tie ikovné ruky. Ve¾a masiek bolo
vyrobených vlastnoruène doma. Pochvala
patrí aj ich rodièom, ktorí im s kostýmami
pomáhali.

Oproti minulému roku sa
predstavilo viac skupinových
masiek. Nechýbali zábavné
súae, kde sa tancovalo,
jedlo a pilo. V závere prilo
prekvapenie, aké si vedia
vymyslie len nae pani
uèite¾ky. Ste zvedaví aké?
Pozrite si na vlastné oèi. vo
videokronike na
www.skolakom.sk
Text a foto: K.Cicko

L
11

kola hrou
pre kôlkarov

V dòoch 19. a 20. marca 2019 navtívili nau kolu
predkoláci z krtískych materských kôl. Zoznámili
sa s triednymi uèite¾kami, ktoré budú na budúci rok
uèi prvákov. Teili sa aj na poèítaèové uèebne.
Moderná technika sa u nás vyuíva na kadom
vyuèovacom predmete, preto je poèítaèová zruènos
vítaná aj u najmladích iakov. kôlkari mali za úlohu
vyma¾ova na poèítaèi obrázky z rozprávky o vlkovi
a kozliatkach, postreh a pamä si otestovali pri
pexese. Deom sa darilo, práca s poèítaèovou myou
im nerobila problémy. Ak bolo treba pomôc,
k dispozícii mali asistentov  tvrtákov. Pre lepiu
náladu si aj zaspievali.

Deti na rozlúèku dostali Poèítaèový certifikát
budúceho prváka, nieèo sladké na cestu
a veselé sa v sprievode svojich uèiteliek vrátili
do kôlok. Veríme, e s mnohými z nich sa
stretneme opä na zápise a v septembri na
kolskom dvore.
Text a foto: K.Cicko
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V KD
prinútili pláva
elezo
Skutoène, na hladine vody plávali kovové
kancelárske spinky. A nielen to, vychovávate¾ka
Mgr. D. Raèková predviedla iakom nieko¾ko
zaujímavých pokusov, v ktorých prezentovala
vlastnosti vody. V KD si takto pripomenuli
Svetový deò vody, ktorý v tomto roku pripadol
na 22. marec. Hovorí sa, e lepie raz vidie, ako
dvakrát poèu. Deti pokusy so záujmom nielen
sledovali, ale sa na nich aktívne podie¾ali.

Nezvyèajné záitky pri práci s vodou si budú dlho
pamäta a urèite budú ma tie na pamäti ivotný
význam vody na naej planéte. Video o týchto
pokusoch si môete pozrie vo videokronike.
K.Cicko

Dòa 24. Apríla 2019 absolvovali
iaci 1. stupòa prednáku
s praktickými ukákami zameranú
na zdravý ivotný týl. Prednáka
sa týkala správnej ivotosprávy.
Deti získali informácie o vhodnom
pitnom reime  èo a ko¾ko pi, ako
dlho oddychova, ako dlho spa.
Dozvedeli sa, preèo je zdravé hýba sa.
Súèasou prednáky bola aj starostlivos o zúbky. Deti sa
nauèili, ako si správne umy zuby. Priniesli si k tomu
vlastnú zubnú kefku. Podujatie bolo sprevádzané
pesnièkami M. Jaroa.

Michal Moravèík, 1 B
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Marec mesiac knihy
V marci som zorganizovala na naej kole dve súae. Kniní
pátraèi, ktorí pátrali tri kolá a vhadzovali správne i menej
správne odpovede do katule na spodnej chodbe. Deti z
jednotlivých roèníkov mali svoje otázky, na ktoré bolo treba
odpoveda. V kadom roèníku bolo ve¾a správnych odpovedí
a tak som sa ete po roèníkoch s nimi zila a pripravila pre
nich zaujímavé a zábavné otázky. Z týchto stretnutí vzili
víazi.

1.

A. Bazovská

L. Zrubec

M. Palman

V. Oraèková

2.

L. Bánik

D. Beòová

M. Èerný

E. Vengrínová

3.

D. Berki

. Pekárová

E. Pavlovkinová

N. Béreová

4.

P. Èóryová

M. ¼auèoková

E. Bobálová

K. Kókayová

5.

B. Taká

D. Pavlovová

V. Krotáková

S. Rusnáková

6.

L. Lajto

A. Klátiková

T. Kováèová

D. Kunkelová

7.

N. Gyombérová

L. Havlíèková

R. arkozy

8.

N. Komárová

M. Barcajová

9.

K. Jankovièová

M. Jardek

10

D. Nagyová

M. Hicová

Druhá súa sa konala len v jeden deò a bola zameraná
na rozprávky od Pavla Dobinského. Deti si vybavovali v
pamäti, èo do ktorej rozprávky patrí. Na strednej chodbe
behali od jednej rozprávky ku druhej a získavali znaèky za
správne odpovede. V jednej aj druhej súai boli deti
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odmenené knihami, oma¾ovánkami a inými peknými
darèekmi. Peniaze na odmeny dalo ZRP a vedenie koly,
za èo im ïakujeme.
Mgr. Jana Juchová,
vedúca iackej kninice

V roèníkoch 5.  9. bol poèas mesiaca Marec  mesiac knihy
zrealizovaný literárny kvíz, ktorý pozostával z 2 èastí. Prvá
èas bola zameraná na tému kninica, rozprávka, ¾udová
slovesnos, povesti. Druhá èas kvízu pozostávala z tajnièky,
v ktorej iaci pátrali po literárnych pojmoch s vysvetlením.
Týmto si precvièili, osvojili poznatky o umeleckom texte,

lyrickej a epickej tvorbe. Kniha, základ poznania, bol
zakódovaný odkaz, s ktorým si hravo poradili vetci iaci.
Vetci rieitelia boli odmenení diplomom do kadej triedy
a sladkou odmenou.

Na 1. mieste sa umiestnili triedy 5. A, 6. A, 8. A, 8. B, 9. A
Na 2. mieste sa umiestnili triedy 6. B a 7. B
Na 3. mieste sa umiestnila 9. B
Na 4. mieste sa umiestnila 5. B
Na 5. mieste sa umiestnila trieda 7. A
Zároveò poèas tohto mesiaca pod vedením pani uèite¾ky Mgr. E.
Záhorskej v spolupráci so iakmi a kolegami pribudla na nau chodbu
nástenka s témou KNIHA, KTORÁ MI ZMENILA IVOT. Take nám
vzniklo zaujímavé èitate¾ské okienko z poh¾adu iaka, uèite¾a a pána
riadite¾a. Pri tomto spoloènom diele sa pozastavili nielen iaci, ale aj
uèitelia a veru, .... bolo to zaujímavé èítanie s odporúèaním na diela,
ktoré nám aspoò v malièkostiach zmenili ivot.
Diela a ich recenzenti :O) :
Do koly  ¼udmila Podjavorinská  Mgr. Duan Gálik
Nebo nie je výmysel  Todd Burpo, Lynn Vincentová  Mgr. Lucia
Havlíèková
Pipi Dlhá Panèucha  Astrid Lindgrenová  Mgr. Lenka Kováèová
Mengeleho dievèa  Viola Stern Fischerová  Mgr. E. Zrubcová
Zbojnícka mlados  ¼udo Ondrejov  Mgr. Eva Záhorská
Maliny v dadi  Marika Syrová  Mgr. Gabriela Výbochová
Betia  Dominik Dán  Simona Resutíková 9.A
Miles a Niles  Mac Barnet,Jory Josh  Dominik Kubiòa 6.B
Traja pátraèi  Alfred Hitchcok  Maximilián Medveï 5.B
Charlieho malé tajomstvá  Stephen Chbosky  Lucia Klimonová 9.A
Osvietenie  Stephen King  Marko Kováè 6.B

Pripravila:
Mgr. Lucia Havlíèková
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Hontianskonovohradská kninica A. H. kultétyho vo Ve¾kom Krtíi nás v rámci
projektu KNINIÈNÝ KALEIDOSKOP nás 1. A a 1. B pozvala dòa 5. júna na zaujímavé
podujatie. V komunitnej miestnosti kninice nám herec Roman Sorger predviedol
vynikajúcu dramatizáciu rozprávky O stratenom slnieèku.

Vetkých iakov zapájal do deja rozprávky,
kde hrali poèasie, rôzne zvieratká a kvety.
Napodobòovali rôzne zvuky. H¾adali
stratené slnieèko a jabåèko. Pánovi
Romanovi Sorgerovi sa podarilo vytvori
úasnú hravú a veselú atmosféru, za èo
mu ve¾mi pekne v mene prvákov
a triednych uèiteliek ÏAKUJEME.

iaci prvého roèníka sa dòa
30.05.2019 zúèastnili kolského
výletu na hrade Modrý Kameò.
Nielene
mali
monos
spoznáva ná najblií hrad, ale
zúèastnili sa aj dobrodrunej
výpravy. Vyslobodzovali zakliatu
hradnú pani z jej pýchy. H¾adali
indície, dobýjali hrad, strie¾ali
z luku a bojovali s meèom.
Otestovali si svoju odvahu, spoluprácu, rýchlos, sústredenos, vedomosti,
trpezlivos, pri èom ich sprevádzali: alchymista, kuchárky, ornitológ, oldnier,
záhadná pani v pivnici a nezabudnute¾ná ¾achtièná Dáa.
Expozíciou hraèiek a bábok nás previedla princezná, ktorá zaujímavou formou
iakom priblíila hraèky a bábky z dávnej minulosti a po súèasnos.
V tvorivých dielòach iaci vyrábali bábky a mali monos zahra si divadlo O
èervenej èiapoèke svojim spoluiakom. Výborne zvládli aj tieòové divadlo,
bájku Havran a líka.
Vyslobodená ve¾komoná hradná pani z Modrého Kameòa vetkých
najodvánejích iakov pasovala za rytierov a ¾achtièné RÁDU ZLATÉHO SLNKA.
Ïakujeme pani riadite¾ke hradu Modrý Kameò Mgr. Helenke Ferencovej,
starkej Mika Moravèíka , za skvelú organizáciu aj v èase nepriaznivého poèasia.
Ïakujeme aj pani Penksovej, Brunkovej maminke, za nákladný sponzorský dar,
zabezpeèila nám autobusovú prepravu na hrad Modrý Kameò.
Mgr. D. Petríková,
Mgr. M. Krajèíková
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Zároveò ïakujeme aj vedeniu
Hontianskonovohradskej
kninice za pozvanie.
Mgr. M. Krajèíková,
Mgr. D. Petríková

Podarí sa nám

?
Pri príleitosti Dòa Zeme sme v naej kole organizovali
rôzne aktivity, zámerom ktorých bolo pripomenú si stav
naej planéty. Dnes u kadý kolák vie, e Zem trpí
zneèistením a negatívnymi zásahmi èloveka. Nedokáe
sa sama s nimi vyrovna, preto je nutné, aby sme jej my,
¾udia, pomohli. Nielen preto, e sme tento stav spôsobili,
ale aj preto, e chyby, ktorých sme sa dopustili, sa nám
vracajú v podobe zneèistených zdrojov a v koneènom
dôsledku závaných ochorení. iaci naej koly vytvárali
projekty s ekologickou témou. Kadá trieda vytvorila
vlastný projekt. Vybraní iaci ma¾ovali obrázky s témou
ochrany Zeme aj na asfalt. Zaujímavou aktivitou bolo
vytvorenie obrazca kvapky vody, ktorý vytvorili skupinky
iakov svojimi telami. Vetky aktivity organizovali pani
uèite¾ky Mgr. L Klátiková a Mgr. G. Výbochová.

Zem je najkrajia práve na jar. O
jari a jarných zvykoch v naom
regióne nám prili porozpráva
pracovníci z Hontiansko 
ipe¾ského osvetového strediska
pán Juraj Matia a Mgr. Mária
Beòová.
Snaíme sa správa ekologicky. Triedime
odpad, nezneèisujeme prírodu, etríme
energie a vodu. Bude to pre záchranu
Zeme staèi?
Pokým sa nebudú ekologicky správa aj
nadnárodné podniky a najväèí
zneèisovatelia a likvidátori prírody, sú
váne obavy, e planéta, a my s òou,
budeme trpie naïalej K.Cicko
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Èistili sme mesto od smetí
Dòa 25. 4. 2019 sa nai iaci siedmeho roèníka zúèastnili na èistení
náho mesta. Navliekli sme si rukavice, pobrali vrecia a po
natartovaní metiel sme sa do toho pustili ve¾kou chuou. Fotky
hovoria za vetko. Mgr. Klátiková Lívia

Kam putujú smeti z náho mesta?

Dòa 26.4.2019 nai siedmaci navtívili miestnu firmu
Marius Pedersen, a.s. Ve¾ký Krtí, ktorá sa zaoberá
zberom a recykláciou odpadov v meste Ve¾ký Krtí. iaci
mali monos vidie ako sa správne separuje odpad, ako
to na separaèných linkách funguje. Mali monos
dokonca si sadnú do smetiarskeho auta a na chví¾u sa
zahra na smetiarov. Trochu si aj zasúaili v hádzaní
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papierových gú¾ a po remíze medzi triedami to museli
rozhodnú pani uèite¾ky, ktoré si tie zahádzali.
Úspenejia bola p. uè. triedna 7. A, a tak sa stali
výhercami v hode do smetného koa iaci 7. A triedy.
Mgr. Lívia Klátiková

V dòoch 3. 6.  7. 6. 2019 sa konala kola v prírode v hoteli
Krá¾ová pri Zvolene. Zúèastnili sa iaci 4. A a 3. A triedy.
Zároveò sa uskutoènil aj plavecký výcvik. iaci hneï pri príchode
boli nadení ubytovaním, mali na izbe vlastné sprchy. Okolie bolo
tiché, bez hluku áut, príroda bola prekrásna. Poèasie bolo
ideálne, nebolo teplo ani zima. V doobedòajích hodinách sa
konal plavecký výcvik, ktorý skonèil ukákou kadého dieaa ako
sa nauèilo pláva a zato dostal kadý mokré vysvedèenie s malou
odmenou. Poobede mali deti animátorov, ktorí sa im venovali,
robili s nimi rôzne zaujímavé aktivity, napr. Talent koly
v prírode, Predajné trhy, vyrábali si vlastnú vlajku, ....

Mali sme monos navtívi miestny Lunterov
ranè, kde si iaci mohli zajazdi na koníkoch.
Týdeò ubehol ako voda a deti s peknými
záitkami odchádzali domov. Mgr. J. Juchová

V rámci predmetu regionálna výchova sa
iaci oboznamujú s históriou a pamiatkami
regiónu, významnými osobnosami
a ¾udovými tradíciami. V snahe priblíi
naim piatakom ¾udové remeslá,
konkrétne výrobu píal a fujár, sme
pozvali na besedu ikovného remeselníka
Jána Trebulu. Zaujímavo nám vysvetlil
vývoj výroby drevených ¾udových
dychových nástrojov a ukázal ako sa robí
píalka.
Na exkurzii s názvom Putovanie za pamiatkami regiónu
sme si prezreli katie¾ Imre Madácha v Dolnej Strehovej,
secesný kostol v Muli a drevený kostolík v Pôtri. Aj pri

takomto spoznávaní tradícií, kultúrnych a historických
pamiatok sa rodí láska k vlasti a hrdos k príslunosti
národa. Mgr. I. Krajèíková
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súae

 slovina hrou
O tom, e slovenský jazyk a literatúra môu by aj zábavné, sa
znovu presvedèili iaci 1. a 4. roèníka. Po ve¾kom
minuloroènom úspechu sme sa aj tento rok zapojili do
celoslovenskej súae YPSILON, v ktorej si iaci overujú
vedomosti s rovesníkmi z celého Slovenska. Poèas jednej
vyuèovacej hodiny iaci rieili rôzne úlohy  doplòovaèky,
tajnièky, premyèky ale aj vytvárali príbehy a básne. Tento
roèník bol pre nau kolu opä ve¾mi úspený. A 90%
zúèastnených iakov získalo za svoje vedomosti diplom so
zlatou medailou. Súané interaktívne testy rozvíjajú
originalitu, tvorivos a aktívne myslenie iakov, podnecujú ich
flexibilitu a tým zábavnou formou motivujú iakov
k úspenému rieeniu písomných testov a skúok. Vetkým
súaiacim gratulujeme.
PaedDr. Beáta Rusnáková  koordinátorka súae

V dòoch 12. a 13. decembra sa uskutoènilo kolské
kolo Pytagoriády. Pytagoriáda je matematická súa
pre iakov tretieho a ôsmeho roèníka a na naej kole
sa teí ve¾kej ob¾ube, o èom svedèí vysoká úèas iakov.
Z tretieho roèníka sa zapojilo 24 iakov, zo tvrtého
roèníka 12 iakov, z piateho roèníka 4 iaci, zo iesteho
roèníka 5 iakov, zo siedmeho roèníka 7 iakov
a z ôsmeho roèníka 7 iakov. Spolu teda 68 iakov. Do
okresného kola postupujú úspení rieitelia a to:
Samuel Krajèík 7.A, Martin Kme 7.B, Sebastián
Vlkolenský 5.A, Dominika urinová 5.A, Damián
Litavszký 4.B, Nikolas Demeter 4. A, Ema Deáková 4.A,

Elika Luptáková 4.A, Peter Dudá 3. C, Martina
Barcajová 3.B.
Vetkým zúèastneným iakom ïakujeme za úèas,
úspeným rieite¾ om gratulujeme a dríme palce
v okresnom kole, ktoré sa uskutoèní 26. a 27. marca
2019.
Ïalou matematickou súaou je matematická
olympiáda.

V tomto kolskom roku sa zúèastnili okresného kola
dvaja iaci 5. roèníka  Dominika urinová a Sebastián
Vlkolenský. Dominika urinová bola jedinou úspenou
rieite¾kou okresného kola. Blahoeláme jej.
Mgr. J. Beláková
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Rozprávka sprevádza deti u od narodenia. Rodièia
rozprávajú rozprávky svojim deom pri zaspávaní, spoloène
si èítajú rozprávky, keï sa snaia prelúska prvými
knikami. Deti sa ve¾mi rady spoò na chví¾u stávajú
hrdinami rozprávok pri hrách èi karnevaloch.
Rozprávka tvorila neoddelite¾nú súèas ivota naich
predkov. Podávala sa z generácie na generáciu ústnou
formou. Slovenskí vzdelanci cítili potrebu zachova
slovenské ¾udové rozprávky pre ïalie generácie ako nae
národné bohatstvo, a tak si ná rodák August Horislav
kultéty vybral Pavla Dobinského za spolupracovníka pri
príprave kniného vydania Prvých sústavných zbierok
slovenských ¾udových rozprávok. Na vyjadrenie vïaky A.
H. kultétymu Miestny odbor Matice slovenskej vo

Ve¾kom Krtíi kadoroène organizuje súa v prednese
rozprávky pod názvom Rozprávkové vretienko. Aj iaci
naej koly sa s ve¾kou radosou zapájajú do tejto súae.
V tomto kolskom roku 2018/2019 sa na naej kole
14.03.2019 uskutoènilo kolské kolo. Súae sa zúèastnilo
13 iakov: 2.A : ofia Pekárová, Andrea Klátiková, 2.B:
Diana Nagyová, 3.A: Elika Vargová, 3.B: Martina
Barcajová, Simona Gubricová, 3.C: Igor Slávik, 4.A: Nela
Èaèková, Elika Luptáková, Ema Chrienová
4.B: Lívia Klátiková, Ema Vengrinová, Karolína Kókayová.
Porota v zloení Mgr. Monika Krajèíková, Mgr. Andrea
Lajková a Mgr. Silvia Vereová ocenila u iakov krásny
prednes a snahu.

1. miesto získala Karolína Kókayová zo 4.B,
nau kolu reprezentovala v regionálnom kole.
2. miesto Ema Vengrínová zo 4.B
3. miesto Nela Èaèková zo 4.A
Vetkým úèastníkom blahoeláme a prajeme ete ve¾a
krásnych záitkov pri rozprávkach.
Mgr. Andrea Lajková

Nai najúspenejí recitátori sa 21. marca zúèastnili
mestského kola recitaènej súae Rozprávkové vretienko
a v 1. kategórii sme získali najpoprednejie umiestnenia.
V konkurencii vetkých mestských kôl získala naa
Karolínka Kókayová 1. miesto a Emka Vengrinová krásne
2. miesto. V druhej kategórii sme boli tie ve¾mi úspení.
Emka Legényová získala 2. miesto a Dominika urinová
3.miesto. Dievèatá gratulujeme a ïakujeme za krásnu
reprezentáciu koly.
PaedDr. Beáta Rusnáková
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kultétyho zornièka je recitaèná súa v umeleckom
prednese prózy a poézie. Po úspenom kolskom kole
nás na okresnom kole reprezentovali v 1. kategórii iaèky

Stellka Rusnáková, Emka Vengrinová a Lívia Klátiková zo
4.B triedy a Ivanko Vonkomer z 2.A triedy. V 2. kategórii
nás reprezentovali Dominika urinová a Sára Tuhárska.

Vo ve¾mi ve¾kej konkurencii sme dosiahli
popredné umiestnenia. V umeleckom
prednese prózy sa Emka Vengrinová
umiestnila na krásnom 2. mieste a v
umeleckom prednese poézie sa na 1.
mieste umiestnila Stellka Rusnáková,
ktorá bude ná okres reprezentova
zaèiatkom mája na krajskom kole v
Banskej Bystrici.
PaedDr. Beáta Rusnáková

Hudba je neoddelite¾nou súèasou náho ivota od nepamäti. Hudba
sprevádza kadého èloveka od narodenia a je súèasou kadej kultúry
na svete. Prostredníctvom hudby ¾udia vyjadrujú svoje pocity èi u
priamo  spevom, alebo nepriamo tým, akú hudbu poèúvajú.
V dnenej dobe existuje ve¾a rôznych ánrov a týlov hudby, z ktorých
si môeme vybera. Nezastupite¾né miesto má ¾udová hudba,
konkrétne ¾udová pieseò, ktorá v sebe nesie posolstvo o nehmotnom
bohatstve národa.
U tradiène sa na naej kole v apríli konalo kolské kolo súae
v speve ¾udovej piesne  Slávik Slovenska 2019. Súaiaci boli
hodnotení v troch kategóriách: 1. kategória  prvý a tretí roèník, 2.
kategória  tvrtý a iesty roèník a 3. kategória  siedmy a ôsmy
roèník. Kadý spevák získal ocenenie  zlaté, strieborné èi bronzové
pásmo a najlepí postúpili
do okresného kola, ktoré
sa konalo v Centre vo¾ného
èasu 15. mája 2019.
V okresnom kole nau
kolu reprezentovali:
Viktória Krotáková v prvej
kategórii (3. miesto v OK),
Karmel inková v druhej
kategórii a Sára Oláhová
v tretej kategórii (3. miesto
v OK). Srdeène
blahoeláme!
Mgr. Ivona Krajèíková
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Kadoroène sa iaci koly zapájajú do rôznych
postupových súaí a olympiád. Nie je tomu inak ani
tento rok v predmete geografia. Poznávanie
zaujímavostí naej planéty, získavanie vedomostí o
neznámych krajinách, èi ¾uïoch, ktoré ich obývajú, je
isto ve¾mi zaujímavé. Práca s mapou, atlasom,
buzolou, urèovanie skutoèných vzdialeností, èi
rieenie iných geohlavolamov dá zabra nejednej
ikovnej hlavièke.

Geografická olympiáda je postupová súa pre
talentované deti, ktoré získavajú vedomosti nielen v
kole, ale musia popracova aj doma samostatne. Do
kolského kola sa zapojilo 9 iakov v kategórii F. Na 1.
mieste sa umiestnil Mirko Bokro (7.A), 2. miesto získala
Lenka Dudáová (7.A) a 3. miesto obsadil Mako Varga

(6.B). Vetci traja iaci postúpili do okresného kola, kde
sa k nim pripojila aj Zuzka Baláová, iaèka 9.A triedy.
Najlepie sa darilo Mirkovi Bokroovi, ktorý aj v tomto
kole získal nádherné 1. miesto a postúpil do krajského
kola, ktoré sa uskutoènilo 11. 4. 2019. Jeho usilovné
túdium a príprava sa podpísali na výslednom úspechu.
Mgr. Gabriela Výbochová

Dòa 12.2. 2019 sa uskutoènilo okresné kolo Biologickej
olympiády, na ktorom sa zúèastnili 4 iaèky naej koly,
a to Marika Vargová, Simona Resutíková, Lucia
Klimonová, ktoré boli úspené rieite¾ky.
Lea Krapková, iaèka 8.A triedy svoje vedomosti
vyuila naozaj ukákovo a obsadila nádherné 1. miesto
v okresnom kole.
Vetkým iaèkam srdeène blahoeláme.
Mgr. Gabriela Výbochová

Biologická olympiáda je urèená iakom základných kôl, osemroèných gymnázií a
stredných kôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku. Tak ako kadý
rok, aj tento rok, sa dòa 20.3.2019 uskutoènilo krajské kolo Biologickej olympiády v
Banskej Bystrici, na ktorom sa zúèastnila aj naa iaèka Lea Krapková z 8. A triedy.
ikovná Lea si zmerala sily a s 22 iakmi v teoretickopraktickej èasti a skonèila na
krásnom 5. mieste. Domov si urèite priniesla záitky, ale aj odhodlanie pusti sa do
olympiády aj na budúci rok. Ïakujeme za prácu a vedomosti a srdeène blahoeláme.
Mgr. Gabriela Výbochová
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Na prelome januára a februára sa iaci naej koly
zúèastnili lyiarskeho výchovno  výcvikového kurzu na
tradiènom mieste v Kokave nad Rimavicou. Kurz sme
organizovali spolu so Z s M Modrý Kameò. iaci sa uèili
základy lyovania  vy¾apávanie svahu, obraty, jazdu
ikmo svahom, pluhové oblúky a jazdu na vleku.
Pokroèilejí lyiari sa snaili zdokona¾ova techniku jazdy

a nacvièovali znoné oblúky. Kurz prebiehal presne pod¾a
plánu, ktorý vak naruila èrevná viróza niektorých iakov
a aj intruktorov a situácia sa postupne zhorovala.
Z uvedeného dôvodu sme boli nútení skráti kurz o dva
dni a odcestova domov. Aj napriek tomu sa deom na
kurze páèilo a mnohí sa chcú zúèastni aj v budúcom
roku.

Druhý polrok odtartoval mnostvom súaí a portových podujatí, v ktorých
nai iaci dosiahli ve¾mi dobré výsledky.
V Detve sa konalo krajské kolo v stre¾be zo vzduchovej puky, na ktoré sa
prebojovali aj nai iaci pod vedením pána Jaroslava F¾aku. Nai opä
nesklamali a Jakub Backa si vybojoval bronzovú medailu. Drustvo mladích
iakov v zloení J. Backa, M. Uderian a M. Varga obsadilo pekné 5. miesto.
Závereèným piatym kolom vyvrcholila v Èebovciach okresná strelecká liga. Do
súae sa kadému zarátavali tri najlepie výsledky zo vetkých kôl. Nai iaci
patrili medzi najlepích vo vetkých kategóriách a priniesli mnoho medailí.
V súai drustiev obsadili mladí iaci 1. miesto a starí iaci 2. miesto.

Mladí iaci:
1. miesto  Jakub Backa
3. miesto  Maro Uderian
2. miesto  Karin Turánová
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Starí iaci:
2. miesto  Miroslav Moravèík
3. miesto  Michael Kázmér
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Február patril naim basketbalovým drustvám.
V dievèenskej kategórii nás reprezentovali tieto hráèky: M.
Bevízová, N. Klimentová, Stela áliová, Sara áliová, K.
Horváthová, S. Synáková, H. Humenajová, K. Turèanová,

V. Gergelyová a V. Martinská. Dievèatá obsadili 3. miesto
a zároveò sa zúèastnili regionálneho kola v Luèenci.

Lepie sa darilo chlapcom, ktorí zahrali ve¾mi dobre v Luèenci medzi BKM Luèenec a Raj ilina. Po zápase sa
a obsadili 1. miesto. Chlapci hrali v nasledovnom s nimi odfotili americké posily domácich Duke Shelton
zloení: J. Tonkovíè, R. Galamb, N. Celeng, P. Srník, J. a Johny Griffi .
Bendík a R. Horváth. Za odmenu sa niektorí z nich spolu
s Mgr. ¼. Dulom zúèastnili extraligového zápasu

Vo vybíjanej mladích iaèok poráali nae dievèatá svoje
súperky ve¾mi hladko, a priiel neastný zápas so Z Po¾ná
V. Krtí. Dievèatá viedli celý zápas a vlastnými chybami
v závere prehrali 13 : 14 a prili o finále. Po zápase bolo vidie
aj slzièky, ale taký je niekedy port. Celkovo obsadili 4. miesto.
Nae dievèatá hrali v zloení: P. Zemèíková, L. Vlèková, Ch.
Tóthová, N. úthová, M. Oslíková, V. Oláhová, V. Martinská,
Jes. Lazóková, S. Godová, V. Gergelyová a P. Èipèalová.
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Florbal patrí spolu s futbalom medzi najpopulárnejie kolské
porty. V kategórii chlapcov to platí aj pre nau kolu. Nai
florbalisti patria vdy medzi favoritov okresného kola a ani v tomto
roku nedali súperom iadnu ancu. Svoju skupinu vyhrali
a v semifinále porazili Z na Nám. A. H. kultétyho vo Ve¾kom Krtíi
4 : 1 a vo finále Z Po¾nú V. Krtí 2 : 0. Za posledných 10 rokov nai
chlapci vyhrali deviatykrát.
Víazstvom v okresnom kole sme sa prebojovali do regionálneho
kola a výkony boli znovu výborné. Porazili sme chlapcov z Poltára
5 : 4, Klenovec 5 : 2 a nestaèili sme len na Luèenec po výsledku 2
kolu reprezentovali: P. Srník, J. Tonkoviè, R. Galamb, N. Celeng, P. Kukuèka, A. Ostrihoò, M. Kázmér, D. Horváth
a J. Kováè.

Apríl a máj patrí kadý rok futbalu. Aj v tomto kolskom roku
sme sa zúèastnili turnajov vo vetkých piatich kategóriách. Ve¾mi
dobre sa drali iaci I. stupòa Z v okresnom kole Mc Donald´s
cup. Turnaja sa zúèastnilo desa drustiev a nai sa prebojovali
a do finále a obsadili celkové 2. miesto.
Zostava: V. úth, R. Adam, V. Èerveòáková, S. Gazdík, D.
Litavský, K. Murín, V. Oraèková, K. Owczarski, R. Suja, D. Végh.
V kategóriách iakov II. stupòa Z sa najlepie darilo starím iaèkam, ktoré sa
prebojovali do finále. Finálový zápas sa skonèil nerozhodne 1 : 1 aj po predåení
a musel rozhodnú penaltový rozstrel. V òom bol astnejí súper, ale aj tak patrí
dievèatám poïakovanie za 2. miesto. Na tomto úspechu sa podie¾ali: N.
Klimentová, H. Humenajová, K. Horváthová, M. Bevízová, K. Turèanová, J.
Balgová, R. Oláhová, T. Bérová a H. Suchánska.
Chlapcom sa napriek ve¾kej snahe a bojovnosti nepodarilo prebojova do
finálových turnajov.

Medzi najúspenejie súae v ktorých dosahujú nai iaci ve¾mi dobré výsledky
patrí branný viacboj. Okresné kolo sa konalo na strelnici v Príbelciach. Súa
pozostáva z behu v teréne, stre¾be na terè, urèovaní azimutu, hodu granátom
na cie¾, testu zo zdravotnej a dopravnej výchovy a stre¾by na sklopné figúrky.
Nai triumfovali v súai drustiev aj jednorlivcov.
Výsledky:
Drustvá:
1. miesto  Z Komenského V. Krtí
(J. Backa, M. Uderian, S. rámková )
Jednotlivci:
1. miesto: Jakub Backa
3. miesto: Maro Uderian
1. miesto: Simona rámková
2. miesto: Michael Kázmér
3. miesto: Jakub Koreò

Drustvo v zloení: J. Backa, M. Kázmér a S. rámková sa zúèastnili
majstrovstiev Slovenska v Banskej Bystrici a obsadili 8. miesto.
Blahoeláme.

portové spravodajstvo pripravil:
Mgr. ¼ Dula
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Aj na hodinách obèianskej výchovy
a slovenského jazyka a literatúry
sme sa stretli s úsmevnými
výrokmi iakov. Chtiac  nechtiac
sa vyskytnú situácie, ktoré nám
vykúzlia
úsmev
na
tvári
a vyuèovacia hodina má hneï iný,
humorný nádych. Pousmejú sa
nielen iaci, ale aj pani uèite¾ka.
A tu Vám ponúkam výber
z vychytávok SJL.

Mláïatá krta  krtíania
Synonymum slova útulný  kultúrny
Báj Kozmické vajce pochádza z Ve¾kej Èalomije (pochádza z Èíny)
Terchovské dievky  sú archavé, tehotné dievky
Idyla je ve¾mi ve¾ká Ida a idylka je malá Ida.
Evanjelièka je vlastne Eva, ktorá je dobrá ako anjel.
Tunel sa skloòuje pod¾a vzoru tuleò.
Antonymum (opaèný význam slova) slova obezita  jedna Zita.
Horí Notre Dame  horí Van Dame, horí nota bene.
Oípaná je prasa napadnuté rojom komárov.
Preèo sa slovo strom skloòuje pod¾a vzoru dub? Pretoe dub je vlastne strom.
Zuzanka Hrakovie ila v diétnej dobe ( v chudobe).
Èo je to sociálny status?  buï som online alebo offline.
Ako sa volal prvý èeskoslovenský prezident?  Tomá Gálik Masaryk

● Podobala sa na òu, ako by jej z okna
vypadla.
● Sloník cudzích slov
● Taneèný perkelt
● Solárny medveï
● Rýchlovravná kanvica
● Privítala ho s rozkroèenou náruèou

● Mladý autor vydal svoju prkotinu.
(prvotinu)
● Trafená hus zagrgala
● Nové mesto s nadváhou
● Dubnica nad Vrahom
● Zemiaky peèené v pohrebe

Zozbierala Mgr. Lucia Havlíèková

Má skutoèného priate¾a? Takého ozajstného, najlepieho?
Veríme, e áno, ale nemusí to by pre kadého samozrejmosou. Nie kadý,
kto sa tvári ako priate¾, ním skutoène je. Napríklad na sociálnych sieach sa
vetci tvária ako úasní kamaráti. Majú rovnaké názory, ako ty a neznáajú
rovnaké veci, èi ¾udí, ako ty. To je vak na pravé priate¾stvo ve¾mi málo. Ko¾kí
z tých priate¾ov by bolo ochotných pomôc, obetova nieèo pre teba? Slovo
priate¾ dostalo na internetových chatoch úplne iný význam, ne má
v reálnom ivote. Virtuálny priate¾ môe by sympatický a zábavný, ale
nemôe ma k nemu dôveru. Ukazuje zo seba len to¾ko, aby sa ti zapáèil.
Taký vzah je plný falonosti.
Neuverite¾ne ve¾a hodím strávime na internete. Uvedomujeme si to? Nie je
to koda? Nebolo by lepie stretáva sa s priate¾mi pri porte
a prechádzkach? Len v osobnom kontakte nájdeme ¾udí, ktorým môeme
skutoène dôverova, ktorí budú pri nás stá v dobrom aj zlom, ktorých
môeme nazva skutoènými priate¾mi.
Preèo o tom píeme? Deò 8. jún je v kalendári oznaèený ako (tajnièka
osemsmerovky). Taký vzácny vzah, akým je priate¾stvo, si svoj deò
v kalendári urèite zaslúi.

Pripravil: K.Cicko

H¾adaj slová
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naich iakov

Alex Èapla, 3.B

Tereza Oláhová, 3.C

Ema Legényová, 5.A

Dárius Oláh, 3.C
Michal Mesáro, 3.C
Diana Nagyová, 2.B

Laura Bacsaová, 1.B

Tomá Potoèník, 2.B

Andrea Klátiková, 2.A

Prajeme Vám krásne preitie
Teíme sa na Vás v septembri.
Redakcia Amoska

Amosko, èasopis Z na Ul. J.A.Komenského 4 vo Ve¾kom Krtíi.
Korektúry: Mgr. E. Záhorská.
Grafická úprava: Koloman Cicko.
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