Hoci obálka aktuálneho Amoska má zimný motív, nako¾ko èasopis vyiel koncom januára, jeho obsah
nie je zameraný len na zimné témy. Opä sme zhrnuli aktivity a èinnos v naej kole poèas celého
obdobia prvého polroka. Zaèíname od otvorenia kolského roka, keï ete bolo vonku teplúèko, nosili
sa trièká a ¾ahké atôèky. Tak ako sa menilo poèasie, tak rástli nai iaci a okrem centimetrov im
pribúdali aj vedomosti. Popri uèení sme zorganizovali mnoho zaujímavých aktivít, zapájali sme sa do
súaí a preívali drobné radosti a starosti, ktoré u ku vzdelávaniu tradiène patria. Tak, nech sa páèi,
prejdite na nasledujúcich stránkach struènou rekapituláciou náho kolského ivota poèas 1. polroka
v kolskom roku 2019/2020.
Príjemné èítanie!
Redakcia
Otvorenie nového kolského roka sa konalo
tradiène na nádvorí koly. Prilo sa na nás
pozrie aj slnieèko. Keï videlo, e sa
schádzame, urobilo si miesto medzi mrakmi.
Mali sme obavy z daïa, ale napokon sme
slávnos absolvovali v suchu. Po rozchode
iakov do tried sa mraky opä vrátili nad
kolský dvor a spustil sa krátky dádik. Zmyl
dvor a pobral sa ïalej...

Takto vyzeral prvý deò naich prvákov. Ktovie, èo
sa v ich hlavièkách dialo. Sedie v skutoènej kolskej
lavici, ma pred sebou labikár, sledova pani
uèite¾ku... zrejme si to predtým mnohokrát
predstavovali. Dnes u presne vedia, aké je by
iakom. Vedia, èo sa od nich vyaduje, oboznámili
sa so svojimi povinnosami a mnohí si ich svedomito
plnia. V dòoch, keï vychádza Amosko, nú plody
svojej práce  dostávajú prvé vysvedèenie.

Januárový svet je èiernobiely, a tak preèo sa dospelých zas neodolate¾nou inpiráciou a objektom
nepotei spomienkou na obdobie, keï kolský areál na fotenie. Tieto pekné zábery sa podarili pani
hýril farbami. Pestrá prikrývka z jesenného lístia je vychovávate¾ke Mgr. Darinke Raèkovej.
pre deti dobrou príleitosou k anteniu. Pre
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Pani uèite¾ka Mgr. Lucia Havlíèková pracovala v minulosti
v naej kole ako zastupujúca uèite¾ka. V tomto roku sa
stala riadnou zamestnankyòou. Pani uèite¾ka prijala
miesto u nás s radosou. Rýchlo si u iakov získala ob¾ubu,
Preèo ste si vybrala práve uèite¾ské
povolanie?
To, e sa chcem sta uèite¾kou ma
osvietilo pomerne neskoro, a po
skonèení strednej zdravotníckej koly.
Strednú kolu som si v r.1997 vyberala
ako 13 roèná a nebol to pre mòa ete
vek, kedy by som s istotou vedela
poveda, èím chcem by. Povolanie
zdravotnej sestry som túila vykonáva
výluène na detskom oddelení, avak
toho èasu v zdravotníctve neboli vo¾né
pracovné miesta. Mojím
cie¾om bolo pracova
s demi. Po maturite som
mala nastúpi na medicínu
do Martina, avak moje
kroky potajomky ( bez
vedomia rodièov) viedli na
pedagogickú fakultu do BB
v odbore uèite¾stvo
veobecnovzdelávacích
predmetov v aprobácii
slovenský jazyk a
literatúra  katechetika
evanjelikálnych cirkví. Pamätám si, e
v ten moment som moju mamku ve¾mi
sklamala, avak iba na chví¾u. Veï
kadé mraèná raz pominú J.
Èo vás priviedlo na nau kolu?
Do tejto koly ma priviedla tie túba
J. Po skonèení vysokej koly v r. 2006
zase nebolo miesto v kolstve, a preto
som sa zamestnala v detskom domove
ako zdravotná sestra u aj s titulom z
pedagogiky. Ale..... niekto mal so
mnou iné plány a z BB sme sa spolu
s manelom presahovali do môjho
rodného mesta Ve¾ký Krtí. Tu som si
zaèala h¾ada prácu v kolstve
a naskytla sa mi monos ís uèi do Z
v Hruove. Potom moje kroky
smerovali aj do iných základných kôl,
a som v r. 2014 pôsobila ako uèite¾ka
práve tu, v Z na Ul. J.A. Komenského.
No a v porovnaní s vybavením,

hlavne vïaka citlivému prístupu.
Vyuèuje a je tie triednou
uèite¾kou. Poprosili sme ju, aby
nám o sebe povedala viac.

porozumie èítanému textu. Vnímate
tento jav aj vy, napríklad na hodinách
literárnej výchovy?
Èitate¾ská gramotnos je
predpokladom úspechu v pracovnom
ivote . A veru, dnená mláde èíta
málo. Málo súvislých textov, málo kníh.
Väèinou èítajú len to, èo im ponúkajú
sociálne siete a takéto plytké èítanie ich
nijako duchovne neobohatí. Dobrým
èitate¾om sa stávame, dobrým
èitate¾om sa nerodíme.
Ako trávite svoj vo¾ný èas
a aké sú vae zá¾uby?
Mojou, naou rodinnou
zá¾ubou sú spoloèenské hry.
Pri nich sme ako rodina spolu,
ve¾a sa smejeme, rieime
úlohy, logické hádanky. Radi
hráme únikové hry. Rada si
s manelom zahrám
geocaching, popri ktorom
spoznávame krásy Slovenska.
Ve¾mi nás oslovili únikové hry
(tzv. escape room), do ktorých
ambulancii, odkia¾ moje kroky viedli do sme zasvätili aj nau dcéru.
kninice, za poèítaè, kde som si robila
Momentálne sa pokúame ujs
z tajného laboratória J. Dokonca také
prípravy, cvièenia, vymý¾ala aktivity
pod¾a Bloomovej taxonómie. Len tak.... hry sama vymý¾am, tvorím.
lebo som to chcela. Mojím pokusným
Mojou psychohygienou je aj vyívanie,
králikom bola moja dcéra, od ktorej
ktorému ma zasvätila moja stará mama.
Pri vyívaní mi hovorila: Halúzka moja.
som mala spätnú väzbu. Douèovala
Holúbok môj. A doteraz na òu pri kadej
som slovenský jazyk popri práci
zdravotnej sestry. A raz ..... sa opä
výivke s láskou a niekedy so slzami
moje túby a sny naplnili a mne sa
v oèiach spomínam.
naskytla príleitos pôsobi tu, v Z na Niekedy ma pochytí tvorivá múza
a zaènem tvori. Písa. Poviedky. So
Ul. J.A. Komenského.
Aké vyuèovacie predmety uèíte?
svojou tvorbou sa zapájam aj do
Vyuèujem slovenský jazyk a literatúru, literárnych súaí.
etickú výchovu a evanjelické
Pani uèite¾ke ïakujeme za rozhovor
náboenstvo. Zároveò som ostala
a prajeme jej ve¾a úspechov v práci.
verná aj zdravotníctvu a svoje
vedomosti a zruènosti sa snaím zdie¾a
iakom na zdravotníckom krúku.
Pripravili: Dominika urinová,
Èasto sa hovorí, e dnená mláde èíta
Elika Vargová
ve¾mi málo a má tie problém
efektivitou vyuèovania, súdrnosti
kolegov, skvelého vedenia, s inými
kolami som vedela, e toto je miesto,
kola, ktorá ma skutoène napåòa a za
èas, ktorý som tu toho èasu strávila,
som si uvedomila, e lepej koly
v okrese niet. A veru...mala som
pravdu! No ten niekto opä chcel,
aby som pôsobila v komunitnom
centre a pomáhala sociálne slabím,
pracovala som ako zdravotná sestra na
internom oddelení. Potom v zubnej
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Dòa 28.10.2019 sa iaci siedmeho roèníka pod vedením triednych pani
uèiteliek Mgr. Eugénie Zrubcovej a Mgr. Lenky Kováèovej vybrali na
zaujímavú túru  po stopách náuèného chodníka Strá, na juhu Krupinskej
planiny. Pomocná, dozorkonajúca pani uèite¾ka bola Mgr. Lucia
Havlíèková. V rámci OZ  ochrany ivota a zdravia sme sa vybrali po
náuènom chodníku kruhového tvaru, ktorý nám predstavil zaujímavosti
fauny, flóry a geológie Stráskeho boku a ukázal nám význam ochrany
prírody. Poèas túry na vyhliadkových bodoch sme sa mohli pokocha
krásami Novohradskej kotliny, Krupinskej planiny a stráòami Cerovej
Trasa: Autobusom sme sa odviezli do Vinice a odtia¾ sme po turistických
znaèkách postupovali smerom obrák abí prameòStrá  Porga  Biela
studòa  obrák  Vinica. Naa túra viedla krásnym dubovým lesom, ktorého
lístie bolo neskutoène sfarbené do odtieòov oranovej a ltej farby. Naou
prvou krátkou zastávkou bol abí prameò, biotop, ktorý si zaslúi stálu
ochranu. Tento abí prameò je domovom pre vzácne obojivelníky a plazy. Po
krátkej ceste trochu do kopca sme sa ocitli ako v rozprávke  v bývalom
kameòolome, kde na iakov èakali preliezky, vzorky skál s úlohami, hojdaèky,
minilezecká stena a obrovský balvan, na ktorý sa poniektorí dostali pomocou
rebríkov.

V tomto kameòolome sme mohli vidie ako rôzne vplyvy
formovali povrch prostredia. Jedným z takýchto vplyvov pod¾a
popisu bola aj vulkanická èinnos a tektonický pohyb, ktoré
vytvorili trhliny a lomy v kameòolome. Odtia¾to sme postupovali
èoraz vyie, a ku kríu sv. Heleny.
Odtia¾to sa malá skupinka odválivcov pokochala výh¾adom na
Poiplie a na maïarské Novohradské vrchy. Nasledujúcim
odpoèívadlom bola hlavná atrakcia chodníka  rozh¾adòa na
hrebeni vrchu Strá. Majestátne sme na òu vyli a s nemým
úasom pozorovali svet okolo nás. Pod veou bol terasovitý,
lanom istený chodník, ktorý viedol do jaskyne.

4

Po výh¾ade a ¾ahkom obèerstvení sme sa po turistických znaèkách vybrali
k zastávke Havraní Kameò. Je to ve¾ká skala na severnom úboèí vrchu Strá,
odkia¾ bol skvelý výh¾ad na malebný Hruov a okolie. Ïalím cie¾om bolo
jazierko Porga. Je to bezodtoková ploina, kde sa voda udrí v jazierku aj
keï nemá iaden prítok. A veru,...bolo oèividné, e toto jazierko vyuívajú
diviaky ako kúpele. Tento horský biotop je taktie chráneným
priestranstvom pre rôzne druhy chránených ivoèíchov.

Postupne sme sa príjemne unavení dostali a k Bielemu
sa nae èuchové bunky prebudili. Ocitli sme sa v malom
prameòu. Poèas naej návtevy bol ale bez vody. Odtia¾to Toskánsku. Vinièu sa tu dobre darí, keïe sa pestuje na
sme sa stále menej a menej badate¾ným chodníèkom
pôde profilovanej na vulkanickej hornine.
dostali mimo náuèného chodníka smerom k viniciam, kde
Mgr. Lucia Havlíèková

Dòa 23. Októbra 2019 sa iaci ôsmeho a deviateho roèníka vybrali do
neïalekého Luèenca, aby si pozreli výstavu Terakotovej armády, ktorá
k nám doputovala z ïalekej Èíny.
Výstava nás preniesla do Èíny za vlády prvého cisára chuang ti do obdobia
3000 rokov pred naím letopoètom. V roku 1974 bola náhodou objavená
hrobka tohto panovníka, v ktorej bolo viac ako osem tisíc terakotových
vojakov.
V priestoroch synagógy v Luèenci sme videli 55 hlinených sôch vojakov a
dve sochy koní s vozom. Vetci terakotoví vojaci a kone sú v nadivotnej
ve¾kosti dovezení z èínskej oblasti Sian, z miesta, kde bola hrobka
objavená. Váha jednej sochy je okolo 150  180 kg. Kone váia okolo
600 kg. Kadá jedna socha vojaka má iný výraz v tvári, neexistujú dve
rovnaké. Tieto a ete mnoho ïalích informácií sme sa dozvedeli
z dokumentárneho filmu o objavení a retaurovaní terakotovej
armády. Súèasou výstavy boli aj tvorivé dielne, kde sme si vyma¾ovali
èínskeho draka alebo èínsku masku, alebo poskladali papierovú
skladaèku nebo  peklo v tvare draèej papule.
Mgr. Z. Kováèová
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Deò jablka

1. Z pomáha psíkom

S jablkom sa
spája ve¾a
príbehov. U v
knihe Genezis
sa môeme
doèíta o
jablku, ktoré
Eva,
navádzaná
hadom,
odtrhla a
dopustila sa
hriechu, za èo bola spolu s Adamom
vyhnaná z raja. Aj v gréckej mytológii
sa stretávame s pojmom Jablká
Hesperidiek. Hesperidky spolu s
drakom Ladónom stráili záhradu
bohov, kde rástli zlaté jablká na
strome, ktorý dostala ako svadobný
dar bohyòa Héra od bohyne Gaje
(Zem). Hrdina Herakles mal v jednej
svojej úlohe, ktorú dostal od krá¾a
Eurysthea, prinies tri zlaté jablká.
Herakles úlohu splnil a jablká daroval
bohyni Aténe, ktorá ich vrátila
naspä Hesperidkám. Jedno jablko
ukradla bohyòa sváru Eris a s

nápisom: Tej najkrásnejej, ho
hodila medzi Afroditu, Héru a Aténu.
Spor o jablko medzi týmito
bohyòami viedol k Trójskej vojne.
Tak vzniklo pomenovanie Jablko
sváru. Otrávené jablko pouila zlá
krá¾ovná aj v rozprávke o
Snehulienke.
Pod¾a legendy práve jablko
spadlo na hlavu Isaaca Newtona a
priviedlo ho na mylienku o zemskej
príalivosti.
¼udová múdros hovorí: Kadý deò
jablko, od lekára ïaleko...
Aj odborníci na zdravú výivu
vedia, e jablko prospieva zdraviu,
pomáha a povzbudzuje nervový
systém. Vysokým obsahom
vitamínov a minerálov pomáha
jablko posilòova organizmus.
Docenenie jabåk, ich odrôd aj
ovocných sadov patrí medzi hlavné
náplne osláv Dòa jablka, známeho aj
ako Deò pôvodných odrôd jabåk.
Pripomína sa kadý rok 21. októbra,
alebo najbliie k tomuto termínu.

iaci s rodièmi pripravili rôzne makrty.

Deò jablka sme spojili so zbierkou pre
útulok v Luèenci.

Z odovzdávania darèekov mali rados nielen psíky, ale
iaci 1. Z na Komenského ulici.
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Emka a psík
z útulku v Luèenci.

Iniciovala ho britská
organizácia v roku
1990 a u v roku 1991 sa konalo vye
50 podujatí.
Ako kadý rok, aj v tomto kolskom
roku sme si na naej kole
pripomenuli Deò jablka. Tento rok
sme sa zamerali na výrobky z jabåèka.
iaci spoloène s rodièmi napiekli
a doniesli koláèiky upeèené pod¾a
rodinných receptov. Okrem
koláèikov sme mohli ochutna aj
jablkovú výivu, jabåèkový dús aj
èerstvé èi suené jabåèka.
Ochutnávku dobrôt sme spojili so
zbierkou pre psíky bez domova,
ktoré sú umiestnené v útulku v
Luèenci. Za vyzbierané peniaze sme
nakúpili psíkom granule a iné
dobroty, ktoré sme spolu so iakmi
odovzdali do útulku. Vetkým
zúèastneným patrí srdeèné
poïakovanie.
Mgr. Lívia Klátiková, Mgr. Gabriela
Výbochová

Na dobrotách z jabåèka si pochutil aj
pán riadite¾ Mgr. Duan Gálik.

Deò jablka pripravili Mgr. Lívia
Klátiková a Mgr. Gabriela Výbochová.

Dòa 21. októbra oslavujú Deò jablka v mnohých krajinách a
tento deò si kadoroène pripomíname aj v naej kole. Tento
rok sme tento deò oslávili aj s naimi prváèikmi. Celý deò bol
netradièný a jabåèko bolo spomenuté na kadej hodine.
Urobili sme si výstavku jabåk, súa o najkrajie jabåèko a celý
deò sme ochutnávali rôzne odrody jabåk. Tento deò sme
nemuseli èaka na prestávky ako v iné dni. Jabåèka mali deti
povolené jes poèas celého dòa, pretoe Èím viac jabåk, tým
ïalej lekár. Keïe v dávkovaní vitamínov sme chceli
pokraèova celý týdeò, tak sme na tento krásny deò
naviazali týdòom ovocia a zeleniny . Vïaka naim rodièom
sme si mohli celý týdeò pochutnáva na výborných ovocných
a zeleninových alátoch, na fantastických ovocných
koláèikoch èi chrumkavých tekvicových semiaèkach. Dúfame,
e megadávky vitamínov, ktoré sme tento týdeò spapali,
nám postaèia na celé jesenné obdobie.
PaedDr. Beáta Rusnáková

Tí malí prváci sú riadni èerti!

Nielen èerti, ale aj èertice, strigy,
bosorky a ïalie strané potvory! Nie
vak riadne, ale iba namaskované.
Bol predsa Halloween a tak sa deti
pokúali trochu nastrai pani

uèite¾ky. Nepodarilo sa im to. Pani
uèite¾ky dobre vedia, e pod
maskami sú ich milí iaci a tie ich
malé èertoviny ich rýchlo prejdú.
Takéto krásne fotografie sa podarili

pani uèite¾ke PaedDr. Beátke
Rusnákovej... straidielka ako zo
urnálu.

Aj v 1. A sa deti na Halloween patriène pripravili. Prili
obleèené do rôznych masiek, najviac vak ako èarodejnice,
dobré aj zlé. Prili aj duchovia, piráti, samurajovia a iné
hrôzostrané masky. Vybrali sme si najlepiu aj
najstraidelnejiu masku, vetky deti vak boli odmenené
diplomom za odvahu. Po promenáde masiek si deti
zasúaili v rôznych disciplínach. Vyrieili sme pracovné
listy, kde sme dokázali ako vieme èíta a poèíta. Deti sa
obèerstvili koláèikmi, ktoré nám napiekli ich mamièky a
spokojné odchádzali na jesenné prázdniny.
Mgr. J. Juchová
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Návteva

piatakov v kninici

Dòa 27. 09. 20019 sa iaci V. A pod vedením pani uèite¾ky Mgr. L.
Havlíèkovej zúèastnili akcie v Hontianskonovohradskej kninici vo
Ve¾kom Krtíi s názvom Túry do literatúry. Pani knihovníèky si pre
iakov pripravili didaktické hry, aktivity zamerané na správne
orientovanie sa v kninici. Väèina iakov sa v kninici vyzná ako
doma, a preto aj ich výsledky boli vynikajúce. Ich úlohou bolo
správne orientovanie sa v jednotlivých oddeleniach nielen beletrie
ale aj v náuènej literatúre a v èitárni. iaci pracovali v náhodných
skupinkách, kde si overovali vedomosti získané na hodinách
literatúry v mesiaci september. Hlavným cie¾om tejto akcie bolo
upevnenie si pojmov: poézia, próza, ver, strofa, kniha, kninica, tlaè.
Na chví¾u sa stali malými detektívmi, ktorí pátrali po autorovi,
vydavate¾stve, po názvoch èlánkov v denníkoch, mesaèníkoch a
èasopisoch.

Veríme, e spolupráca s touto kninicou bude
celoroèná a e iaci vo¾ný èas budú trávi v oddelení
detskej aj náuènej literatúry.
Mgr. Lucia Havlíèková
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Tému hádanky nám pani
knihovníèky okorenili
vzácnou knihou Hádanky
od náho pána riadite¾a
Mgr. Duana Gálika. Práve
táto kniha zoala v tento
deò u naich iakov ve¾ký
úspech a stala sa najviac
fotografovanou knihou :O).

Dòa 7. 11. 2019 sa iaci zo 6.B triedy pod
vedením p. uè. Mgr. L. Havlíèkovej zúèastnili
literárnej hodiny na tému ¾udová slovesnos
 anekdoty, hádanky, príslovia, pranostiky
a porekadlá. ¼udová slovesnos je súèasou
folklóru ( z angl. folk  lore: vedomosti ¾udu),
ktorá sa tradovala ústnym podaním.
Pani knihovníèky si pre iakov pripravili
zaujímavé skupinové aktivity na túto bohatú
tému. iaci si zopakovali a zároveò sa aj
obohatili o nové, doposia¾ nepoznané ¾udové
múdrosti. Zaujímavé na tomto posedení bolo,
e sa vetko odohrávalo v tajomnom
hádankovom duchu. Hádankami nesrali
iba iaci, ale aj pani knihovníèky, ktoré
prekvapili iakov i bohatou zásobou ¾udových
pranostík, porekadiel a prísloví. Hlavnou
témou porekadiel a prísloví bolo jedlo. A tak
sme si rozprávali aj o tom, preèo sa hovorí,
e láska prechádza cez alúdok, èo znamená,
ak sýty hladnému neverí a pobavili sme sa aj
na porekadle, ktoré hovorí: Ko¾ko ¾udí, to¾ko
chutí.

Okrem ¾udových múdrostí sme sa pokochali
putovnou výstavou, ktorá niesla názov
Najkrajie kalendáre Slovenska v r. 2019.
iaci videli kalendáre s rôznou tematikou, ako
napr. tradície a folklór, mestá, obce,
reprodukcie umeleckých diel, krásy prírody.
Po výstave a výklade sme sa presunuli do kninice s regálmi plných kníh. iaci
si mohli vybra akúko¾vek knihu a èíta si z nej. Ná plán nabral ale iné obrátky,
keï sme spolu s Alexandrou Csernokovou zaèali nahlas èíta ostatným
iakom, a tak sa iaci vystriedali v dramatizovanom èítaní.
Hodiny literatúry sme preili v duchu naich tradícií a veríme, e si ich
zachováme aj pre ïalie pokolenia.
Mgr. Lucia Havlíèková
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Koncom novembra sme boli svedkami rozprávkovej udalosti. kola na chví¾u prestala by tátnou
intitúciou a zmenila sa na krá¾ovstvo. Pán riadite¾ prenechal svoju funkciu krá¾ovnej a krá¾ovi.

v

Prváci navtevujú základnú kolu u piaty
mesiac. Do ich bezstarostného sveta hier
vstúpili kolské povinnosti. Neradi
opúajú svet fantázie, preto sme ich radi
poteili a na jeden deò pre nich vytvorili
priamo v kole krá¾ovstvo Amoskovo, plné
rozprávkových bytostí. Ba dokonca sa
sami mohli sta obyvate¾mi tohto
krá¾ovstva.

Deviataci sa zmenili na bytosti z rozprávok a so svojimi
triednymi uèite¾kami pripravili pre prvákov èarovné podujatie.
Tento deò, deò pasovania za prvákov  obyvate¾ov Amoskova,
mal by pre najmladích iakov naozaj výnimoèný. Ich prvé
kroky viedli na Mestský úrad vo Ve¾kom Krtíi, kde ich
predstavitelia mesta slávnostne uviedli do ivota kolákov.

Akt samotného pasovania sa uskutoènil
v telocvièni koly. V scénke, ktorú iaci
zahrali, bola mama so svojimi
neposlunými demi. Kde je neplecha,
tam musí by aj striga. Striga zakliala
vetky rozprávky, vyslobodi ich mohli iba
prváci svojou ikovnos. Podarilo sa im
to? Samozrejme áno. Malí iaèikovia sú
ve¾mi ikovní a snaiví. Vyslobodili
rozprávky, pomohli krá¾ovstvu a stali sa
jeho èestnými obyvate¾mi. Zloili prvácky
s¾ub, v ktorom sa zaviazali, e budú
k svojim povinnostiam pristupova
zodpovedne. Spokojný krá¾ a krá¾ovná sa
pobrali za inými povinnosami a k
spravovaniu naej koly sa zas vrátil pán
riadite¾.
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Tak ako v rozprávke, aj v kole bývajú vydarené, aj
menej vydarené chvíle. Naastie, aj tu platí, e
dobro, múdros a trpezlivá snaha sa vyplatí.
Dríme prvákom palce!

Podujatie pripravili deviatacke triedne uèite¾ky so
svojimi iakmi. Organizátorom podujatia
ïakujeme za príjemné záitky.
K. Cicko
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Aj tento rok nau kolu navtívil Sv. Mikulá. Za pomocníkov si povolal naich ôsmakov, ktorí sa
premenili v tento èarovný deò na anjelikov a èertíkov. Pripravili pre naich najmeních pekný
program obohatený súaami. Deti sa mohli gu¾ova, sánkova a sklada obrázky. Mikulá ich
následne obdaroval sladkou odmenou.
Mgr. Klátiková Lívia, Mgr. Beláková Janka a réia Mgr. Krajèíková Ivona
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Kadoroène sa 26. septembra oslavuje Európsky deò jazykov, ktorý
bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cie¾om Európskeho dòa
jazykov je upozorni na dôleitos uèenia sa jazykov, podpori
rozvoj viacjazyènosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti,
interkultúrneho porozumenia i celoivotného vzdelávania. Pri tejto
príleitosti sa v naej kole konali rôzne aktivity.

Pani uèite¾ky so iakmi pripravili zaujímavé prezentácie,
ktoré boli zamerané nielen na predstavenie jazykov

a krajín, v ktorých sa pouívajú, ale aj na národné
kuchyne.
Odborné nakladate¾stvo RAABE s podporou
jednotlivých odborov kolstva ma pozvali na kolenie
pedagógov Z pod názvom Neuème sa èíta len na
slovenèine! 2 Ja som túto príleitos vyuila a veru
,.... urobila som dobre! Toto kolenie sa realizovalo
25. 09. 2019 v Banskej Bystrici. Bola som tam
jedinou uèite¾kou z náho okresu.
Celú prednáku mal pod palcom Tibor Hujdiè,
majster slova, najväèí slovenský propagátor
detského èítania. Pomocou praktických ukáok som
naèerpala nové podnety a inpirácie na rozvoj
èítania s porozumením na základnej kole a
podelila sa o svoje skúsenosti s inými pedagógmi.

Cie¾om tohto kolenia bol rozvoj porozumenia textu u
iakov nácvikom tyroch základných èitate¾ských stratégií
metódou Uèíme sa navzájom.
Obsah prednáky bol ve¾mi pestrý
Èo sa stane, ak nai iaci nebudú èitate¾mi?
tyri základné èitate¾ské stratégie
Podrobne o jednotlivých stratégiách
Modelovanie stratégií uèite¾om
Problémy, ktoré sa vyskytujú u iakov pri nácviku
jednotlivých stratégií
Modelový nácvik èitate¾ských stratégií s rôznymi
textami a jeho analýza

V triede V. A sme zriadili triednu kninicu u
nechcených detských kníh a encyklopédií. A veru,
u dávno nie je pravdou, e rozvoj èítania s
porozumením je v kompetencii výluène
slovenèinárov!
Mgr. Lucia Havlíèková
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Základná kola na Komenského ulici, ovládnutá
vianoèným duchom, sa rozhodla zorganizova
v priestoroch areálu koly Vianoèné trhy.
Zamerané boli na ponuku a predaj jedineèných,
originálnych a vlastnoruène vyrobených produktov
a vianoèných ozdôb. Na trhoch sa zúèastnili vetky
roèníky. Kadá trieda mala svoje predajné miesto,
kde iaci predávali svoje výrobky ako napr. ikebany,
svieèky, vianoèné oblátky, medovníèky, výrobky
z dreva, mydielka a iné. Vianoèné výrobky kupovali
iaci, uèitelia a tie okoloidúca verejnos.

K vianoènej atmosfére
neodmyslite¾ne patrí punè
a vianoèné piesne. My sme si
samozrejme uvarili teplý èajík,
ktorý nás zahrial v tomto
zimnom období.
Mnostvo peòazí z predaných
výrobkov nás ve¾mi milo
prekvapilo, a tak sme
namiesto jednej rodiny, mohli
pomôc hneï iestim
vybraným rodinám.
Pre kadú rodinu sme v hodnote pribline 100 zakúpili základné
potraviny a drogériu. Veríme, e sme im aspoò takto spríjemnili toto
krásne vianoèné obdobie.
Mgr. Gabriela Výbochová, Mgr. Lívia Klátiková
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V kolskom roku 2019/2020 sa koná u 10. roèník
tohto èeskoslovenského projektu, ktorý vyhlasuje
Slovenská pedagogická kninica v Bratislave a Kninica
Jiøího Mahena v Brne.
Projekt podporuje kreatívne èítanie a vytváranie
priate¾ských vzahov a na naej kole je tradièný
a ob¾úbený. Tradiène si nieko¾ko rokov vymieòame
záloky aj drobné darèeky a udrujeme priate¾ské
vzahy so Základnou kolou J. K. Tyla v Písku v Èeskej
republike V októbri 2019 sme si navzájom vymenili viac
ako sto krásnych záloiek a milé darèeky.Téma 10.
roèníka znela: List za listom  baví ma èíta.
Mgr. Eva Záhorská

Záloky, ktoré sme vyrobili pre Základnú kolu J. K. Tyla.

K zálokám sme pridali aj pár prezentov.

Záloky a darèeky, ktoré nám poslala kola v Písku.
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V dòoch 10. a 11. decembra 2019 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 12 iakov, zo tvrtého
roèníka 23 iakov, z piateho roèníka 8 iakov, zo iesteho
roèníka 3 iaci, zo siedmeho roèníka 8 iakov
a z ôsmeho roèníka 6 iakov. Spolu teda 60 iakov.

Do okresného kola postupujú úspení rieitelia a to:
Samuel Krajèík 8.A, Sebastián Vlkolenský 6.A, Richard
Adam 5.B, Marek Palman 4. A, Peter Dudá 4.C, Michaela
Hicová 4.C, Emma Kováèová 4.C, Michal Jardek 4.B, Miriam
Bendíková 4.C, Eunika Bobálová 4.A, Matej Koreò 3.B,
Andrea Klátiková 3.A a Ivan Vonkomer 3.A.

Vetkým zúèastneným iakom ïakujeme za úèas,
úspeným rieite¾om gratulujeme a dríme palce
v okresnom kole, ktoré sa uskutoèní 24. a 25. marca
2020.
Mgr. J. Beláková

kolské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 22.
novembra 2019. V kategórii 1A súailo 6 iakov. Víazkou
sa stala Sára Tuhárska zo 7.A. V kategórii 1B súailo 10
iakov. Víazom sa stal Denis Zúr z 9.A triedy. Obaja víazi
postúpili do obvodného kola, ktoré sa uskutoènilo
15.1.2020. Výsledky k.kola:
Kategória 1A:
1.miesto: Sára Tuhárska (7.A)
2. miesto: Karin Notová (7.A)
3.miesto: Sara Godová (7.A)
Kategória 1B:
1.miesto: Denis Zúr (9.A)
2.miesto: Sára Pavlovová (9.A)
3.miesto: Miroslav Balá (8.B)

Najlepie vedomosti v olympiáde v anglickom
jazyku predviedli Sára Tuhárska a Denis Zúr.

V obvodnom kole, ktoré organizovalo Centrum vo¾ného a tým obsadil 1. miesto a postúpil do krajského kola,
èasu vo Ve¾kom Krtíi dosiahli nai iaci vynikajúce ktoré sa bude kona 12.2.2020 v Banskej Bystrici. Srdeène
výsledky. V kategórii 1A sa Sára Tuhárska umiestnila na blahoeláme a dríme Denisovi palce.
2. mieste. Ete väèí úspech dosiahol Denis Zúr z 9.A,
Mgr. L. Kováèová
ktorý svojich rovesníkov v kategórii 1B vetkých porazil
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Kadoroène sa iaci naej koly zapájajú do geografickej olympiády.
Geografická olympiáda je postupová súa pre talentované deti, ktoré
získavajú vedomosti nielen v kole, ale musia popracova aj doma,
samostatne. Práca s mapou, atlasom, buzolou, urèovanie skutoèných
vzdialeností, èi rieenie iných geohlavolamov dá zabra nejednej ikovnej
hlavièke.
Dòa 2. decembra 2019 sa uskutoènilo kolské kolo, do ktorého sa zapojilo 12
iakov. V kategórii G súailo 11 iakov z 5. roèníka. Na 1. mieste sa umiestnil
Damian Litavszký, 2. miesto obsadila Lívia Klátiková a 3. miesto patrí Jánovi
Furákovi. V kategórii E súail len Miroslav Bokro z 8.A triedy. Víazom
blahoeláme a prajeme im ve¾a úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoèní
6. februára 2020.
Mgr. Gabriela Výbochová

V minulom kolskom roku sme sa zapojili do
celoslovenskej výtvarnej súae "Zápalky
oèami detí", ktorú kadoroène vyhlasuje
Hasièský a záchranný zbor Slovenskej
republiky.
V piatok, 15. novembra 2019, sa dvaja iaci
naej koly, Samko Krajèík a Stellka
Rusnáková,
zúèastnili
slávnostného
oceòovania v HaZZ v Modrom Kameni,
pretoe spomedzi 144 výtvarných prác z
celého okresu sa vo svojich kategóriách
umiestnili na prvých troch prieèkach.
Za odmenu si mohli v súkromí pozrie vetky
hasièské autá a celé prísluenstvo, dokonca
sa obliekli do hasièskej kombinézy a vyskúali
si akú prácu hasièov. Samkovi a Stellke
ïakujeme za úspenú reprezentáciu koly.
PaedDr. Beáta Rusnáková
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Dòa 2. a 3. decembra 2019 sa uskutoènilo kolské kolo v
prednese slovenskej povesti pre iakov 2.  7. roèníka.
Táto literárna súa u 27. rok nesie názov aliansky
Mako Jozefa Cígera Hronského. Nae iaèky si pripravili
pod vedením svojich pani uèiteliek povesti z rôznych
kútov Slovenska. Zapoèúvali sme sa do povestí z náho
krtískeho okresu, a to v povesti Hradná holubica (Modrý
Kameò) v podaní Nely Èaèkovej z 5. A a v povesti Zázraèný
prameò (Príbelce) v podaní Emy Deákovej tie z 5.A. S
povesou O zlatej rimavskej kaèièke a zbojníkovi nás
oboznámila Ema Vengrínová z 5.B. ilinskou povesou
Vysloboï ma! sa predstavila ofia Pekárová z 3. A.
Turèianskou povesou Verona nás milo prekvapila Elika
Vargová zo 4. A a v bratislavskej povesti Rybí krá¾ v podaní
Lívii Havlíèkovej z 3. B sme sa dozvedeli, preèo sa na
tedrý deò nemôu lovi kapry. Keïe vetky

V okresnom kole sa ofia Pekárová umiestnila na 1.
mieste v I. kategórii a Ema Vengrínová sa tie umiestnila

iaèky podali výkon hodný
recitátora, porota sa rozhodla
udeli dve prvé a dve druhé
miesta.
V I. kategórii sa na 1. mieste
umiestnila ofia Pekárová z 3.
A a Lívia Havlíèková z 3. B
V II. kategórii sa na 2 . mieste
umiestnili Ema Deáková a Nela Èaèková z 5. A
Na 1. mieste sa umiestnili Elika Vargová zo 4. A a
Ema Vengrínová z 5.B
ofia Pekárová a Ema Vengrínová nás reprezentovali aj
v okresnom kole alianskeho Maka, ktoré sa
uskutoènilo 17. Decembra 2019.
Mgr. L. Havlíèková

na 1. mieste v II. kategórii. Obom iaèkám srdeène
blahoeláme k dosiahnutému úspechu.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovo¾nej
záujmovej èinnosti iakov základných a stredných kôl a je kadoroène vyhlasovaná
a organizovaná ako postupová súa. Jej cie¾om je prehlbova, rozirova a upevòova
komunikaèné zruènosti iakov základných a stredných kôl v slovenskom
jazyku, rozirova záujem iakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú èinnos
a zvyova záujem o slovenský jazyk a literatúru. V kolskom roku 2019/2020 sa koná
12. roèník tejto olympiády
Teíme sa, e ani tento rok sme neporuili tradíciu v obsadzovaní najvyích prieèok
v rámci okresu Ve¾ký Krtí. V kategórii C sme zopakovali vlaòají úspech  1. miesto.
Zaslúila sa o to Lea Krapková z 9. A triedy. Lea postúpila do okresného kola z prvého
miesta kolského kola, ktoré sa konalo 5. novembra 2019 a zúèastnilo sa ho 18 iakov
8. A 9. roèníka.

Lea Krapková bola prvá v
Èas do okresného kola, ktoré sa konalo 27. novembra 2019 vyuila Lea na dôslednú
okresnom kole a postupuje
prípravu a vyhrala. Komu sa nelení, tomu sa zelení, zasa sa to raz potvrdilo.13. februára
do krajského kola.
2020 bude Lea súai v Banskej Bystrici v krajskom kole. Lei blahoeláme a prajeme
ïalie úspechy. Mgr. Eva Záhorská
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V decembri usporiadala Spojená kola v Modrom
kameni tretí roèník okresnej súae pod názvom Deò
zruèností. Súa bola organizovaná pre iakov 8. a 9.
roèníka základných kôl a jej cie¾om bolo preveri
technické zruènosti a kreativitu zúèastnených iakov.
Do súae sa zapojilo 10 Z a nai iaci opä patrili
medzi najlepích.
V kategórii Dekoratívna mozaika nás reprezentovali
Patrik Záchenský a Adam Ostrihoò. Ich úlohou bolo
vytvori obraz z pouitých obkladaèiek s vianoèným
motívom. Chlapci odviedli perfektnú robotu a Patrik
Záchenský sa stal celkovým víazom tejto kategórie.

V kategórii Drevo v ivote èloveka museli súaiaci pod¾a
predloeného technického výkresu vyrobi drevený vianoèný
stromèek. Tu predviedol svoju zruènos Maro Slovenèák, ktorý
pracoval najprecíznejie zo vetkých úèastníkov. Jeho výrobok ocenila
porota ako najlepí a obsadil zaslúené 1. miesto.
Súa bola zorganizovaná na vysokej úrovni a najlepí iaci boli
odmenení diplomami a hodnotnými cenami. Okrem toho vetci
zúèastnení dostali upomienkové predmety. Mgr. ¼. Dula

Tak ako minulý rok, aj tento kolský rok sa
nai iaci zúèastnia súae Hliadky mladých
zdravotníkov v Luèenci. U od zaèiatku
kolského roka prebieha ich aktívna príprava
na túto skúku v podobe simulovania
rôznych nehôd, poranení, chorobných stavov.
Je dôleité poveda (napísa J ), e takejto
súae sa môu zúèastni iba tí iaci, ktorí
aktívne navtevujú zdravotnícky krúok
a sústavne sa pripravujú, vzdelávajú sa,
obohacujú si vedomosti v problematike
zdravia, chorôb a v samotnom poskytovaní
prvej pomoci. A s takýmto elánom
zdravotnícky krúok navtevujú aj nai iaci,
na ktorých sme ve¾mi pyní, pretoe vedie
správne a pohotovo zareagova v ivot
ohrozujúcej situácii je na nezaplatenie.
Vedúca krúku Mgr. Lucia Havlíèková
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Poslednou súaou v starom roku bolo okresné kolo
v bedmintone. Súa sa odohrala v Mestskej portovej hale
na originálnom bedmintonovom povrchu. Úroveò
súaiacich bola ve¾mi dobrá a má stúpajúcu tendenciu.
Zápasy boli vyrovnané a ve¾mi dramatické a vízné drustvá
postúpili do regionálneho kola v Hrachove. Naa kola
obsadila kategóriu chlapcov, ktorí v zloení Patrik
Záchenský, Adam Ostrihoò a Karol Husár vybojovali 3.
miesto.

Stalo sa u tradíciou, e v rámci Európskeho týdòa
boja proti drogám organizujeme na naej kole
medzitriednu súa v intervalovom èlnkovom behu.
Táto akcia je ve¾mi populárna a opä sa do nej zapojili
vetky triedy. Drustvá v zloení 4 chlapci a 3 dievèatá
beia opakovane 20 metrové úseky v skracujúcom sa
èasovom intervale. Súèet nabehaných úsekov
drustvom urèuje celkové poradie.

Vlèková, Csernoková, Zemèíková, Uderian, J. Oláh,
Medveï, tefan

Výsledky :

Starí iaci

Mladí iaci

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

6. B
5. A
5. B
6. A






365
299
297
226

9. A
8. B
8. A
7. A
9. B
7. B








431
409
408
332
314
313

Andoková, Bevízová, Krapková, inko, Záchenský,
Ostrihoò, Husár

V rámci Medzinárodného dòa tudentstva usporiadala
Stredná odborná kola vo Ve¾kom Krtíi portové
dopoludnie v netradièných portových disciplínach. Súailo
sa v silovom tvorboji, v kalèete  stolnom futbale dvojíc,
v pretekoch na veslovacom trenaéri a v stre¾be zo
vzduchovky. Bola monos zastrie¾a si aj z laserovej puky.
Na veslovacom trenaéri na 2 x 500 m bol najrýchlejí Dávid
Juház, ktorý zúroèil svoju prípravu vo fitnescentre
a najlepie si rozloil sily. Jedinou dievèenskou úèastníèkou
bola Michaela Bevízová a nestratila sa ani medzi chlapcami.
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V dòoch 11.10. a 28.10. 2019 sme na naej kole testovali
pohybové predpoklady iakov 1. roèníkov Z. iaci 1. A
a 1. B triedy boli testovaní v deviatich disciplínach. Kritériá

boli neúprosné a nie vdy sa iakom zadarilo, take
niektorí mali aj nulu.

Vyhodnotenie v jednotlivých diciplínach je nasledovné:
Predklon v sede: Ondrejková Sofia /1.A/  14 cm
Opakovaná zostava s tyèou: Danko Dávid /1.B/  21,42 s
Výdr v zhybe: Kováèová Karin /1.A/  31,9 s
Skok do dia¾ky: Havrila Juraj /1.A/  150 cm
¼ah  sed: Havrila Juraj /1.A/  25 krát
Kotú¾anie 3 lôpt: Danko Dávid /1.B/  17,3 s
Èlnkový beh: Tomakinová Viktória /1.B/  12,4 s
Beep test: Havrila Juraj /1.A/  42
Vlajková naháòaèka: Baráthová Charlotte /1.B/  18 ks
Najlepím gratulujeme a teíme sa na ïalie testovanie
na budúci kolský rok.
Mgr. J. Juchová

Rovnako dobre sa nám darilo aj v stolnom futbale kde zvíazili
Denis Zúr a Karol Husár a tretie miesto vybojovali Adrián Èenger
a Kristián Fekete.
Najaou súaou bol silový tvorboj, ktorý pozostával z drepov so
závaím na hrudi, bicepsového zhybu, tlaku na lavièke a z cvièenia
na bruné svaly. A do poslednej disciplíny bol v popredí Patrik
Kováè, ale bruáky ho zradili. Vo ve¾mi dobrej kondícii sa ukázali
Patrik Záchenský a Ján Preinský.
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Z s M Èebovce je u nieko¾ko rokov miestom kde sa koná
okresné kolo v cezpo¾nom behu iakov Z a S okresu Ve¾ký
Krtí. Úèas bola ve¾mi dobrá a celého podujatia sa zúèastnilo
83 pretekárov. V tomto roku sa v kategórii chlapcov zúèastnilo
13 drustiev. Nae drustvo v zloení K. Fekete, A. Ostrihoò,
A. Èenger a N. inko obsadilo ieste miesto.

Krajská strelecká liga sa tradiène organizuje trojkolovo. V tomto
roku boli miestom konania Príbelce, Kriváò a Brezno. Drustvo pod
vedením trénera Jaroslava F¾aku absolvovalo vetky tri kolá s ve¾mi
dobrými výsledkami. V zostave Jakub Backa, Maro Uderian,
Sebastián Szíkora a Martin Varga sa celú súa drali na
popredných miestach a nakoniec obsadili fantastické 2. miesto.
Najúspenejím èlenom drustva bol Jakub Backa, ktorý v súai
jednotlivcov vybojoval 3. miesto.

Na krajskú streleckú ligu nadviazal okresné kolo
v stre¾be zo vzduchovej puky, ktoré sa konalo na naej
kole v novembri. Bola to postupová súa drustiev aj
jednotlivcov a nai strelci potvrdili úlohu favorita.
Drustvo starích iakov J. Backa, S. Szíkora a M. Varga
nenalo konkurenciu a obsadilo 1. miesto. V Súai
jednotlivcov prekvapil Sebastián Szíkora, ktorý o jediný
bod porazil favorizovaného Jakuba Backu a naim patrili
prvé dve miesta.

Mladí iaci nastúpili v novom zloení.
Skúseného Maroa Uderiana doplnili Martin
Marèok a Michal Jardek. Maro Uderian
podal fantastický výkon keï dosiahol lepí
bodový výsledok ako starí iaci a zvíazil
s ve¾kým náskokom. Drustvo obsadilo 2.
Miesto.
Víazné drustvá a najlepí jednotlivci
postúpili do krajského kola, ktorá bude vo
februári na Sliaèi.
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Pri príleitosti Týdòa boja proti drogám aj tento kolský
rok sa uskutoènil na naej kole èlnkový beh, na ktorom sa
zúèastnili iaci z nasledovných tried: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A,
3.B, 4.A , 4.B a 4.C. Z kadej triedy boli vybraní najlepí
beci: traja chlapci a tri dievèatá. Ich èasy sa spoèítali
Výsledky sú nasledovné:
Kategória 1.2. roèník:
1. miesto: 1.B
2. miesto: 2.A
3. miesto: 1.A
Kategória 3.4. roèník:
1. miesto: 4.A
2. miesto: 4.C
3. miesto: 4.B

a vyhodnotili sa najlepie triedy. Osobitne sa hodnotili iaci
prvých  druhých roèníkov a iaci tretích  tvrtých
roèníkov. Víazné triedy v jednotlivých kategóriách dostali
putovné poháre, ostatní diplomy.

Súa jednotlivcov:
Kategória 1.2.roèník:
Tomú Maxim /2.B/  21,77 s
Hruková Katarína /1.B/  22,06 s
Kategória 3.4. roèník:
Dudá Peter /4.C/  19,62 s
Eckerová Nela /4.A/  21,36 s
Výhercom gratulujeme.
Mgr. J. Juchová

Dòa 7.11.2019 sa konalo na naej kole obvodné kolo vo
vybíjanej pre základné koly. Zúèastnilo sa 8 základných kôl: I.
Z, II. Z, III. Z, Z Hruov, Z Ve¾ká Èalomija, Z Dolná
Strehová, Z Buince a Z Balog nad Ip¾om. Po vylosovaní èísel
sa hralo systémom kadý s kadým. Nae drustvo ani jeden
zápas vo svojej skupine neprehralo, preto sme postúpili a hrali
vo finálovom zápase s Balogom nad Ip¾om. Obidva tímy mali
dobrých hráèov, nae drustvo dlho viedlo, avak súperovo
drustvo napokon vyhralo a my sme boli na peknom druhom
mieste. Výsledky sú nasledovné: 1. miesto: Z Balog nad Ip¾om,
2. miesto: I.Z, 3. miesto: Z Hruov. Nae drustvo hralo v
zostave: Bevíz Sebastián /kapitán/, Dudá Peter, Oláh Pako,
Krotáková Viki, Matyás Miko, Mesáro Miko, Kováèová
Emma, Bendíková Miriam, Kolimárová Karina, Ignác Tomá,
Vargová Elika, Hicová Mika. Výhercom gratulujeme.
Mgr. J. Juchová

portové spravodajstvo pripravili Mgr. ¼. Dula a Mgr. J. Juchová

23

Celodenný chlieb (celozrnný)
Denný kábel ( dátový kábel)
Samec Kupo (kupec Samo)
Nahnevaný gágor ( gunár )
Cesta na citrón (cesta na cintorin)
Ty si ale krtiè! ( makrtník)
Bunda a pes ( diktovala som Budape)
Vetci ¾udia pochádzajú z opice, iba ja z Ve¾kého Krtía!
Ko¾ko rokov má tvoj starý otec? iak:  To presne neviem ale viem, e ho máme u dos dlho!
Najeil mi dve kniky. A ete mi najeil oma¾ovánku.(Jeíko mi doniesol dve kniky a oma¾ovánku.)
Rádio s buzíkom ( rádio s budíkom)
Na fyzike: Za aký èas zabehnete 12minútovku? iak: No, ja aj za 8 minút!
Preèo lastovièky lietajú na juh? iak: Pretoe peo je to ïaleko.
Ktorý cicavec nemá zuby? Môj dedo!

Zozbierala Mgr. L. Havlíèková

Je ním 6. február. Pripomenieme si ho tým, e sa na mobil ani
nepozrieme. Svetový deò bez mobilu vznikol z iniciatívy
francúzskeho spisovate¾a Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal
knihu o mobile. V tento deò by si ¾udia mali vypnú telefóny.
Zamyslie sa nad zmenami ivota pod vplyvom tohto
komunikaèného prostriedku a uvedomi si skutoèné hodnoty
ivota. V médiách sa èasto uvádza, e mobil kodí ¾udskému
zdraviu tým, e produkuje (tajnièka osemsmerovky) iarenie.
Hoci vedecké túdie definitívne kodlivos pouívania mobilov
nedokázali, je známe, e takéto iarenie vplýva na truktúru
ivých buniek. Výskum sa realizoval aj na Slovensku, avak len
na potkanoch. Z jeho záverov vyplynulo, e sledované zvieratá
sa stali hyperaktívnejími a iarenie ovplyvnilo ich tvorbu
testosterónu. Iné výskumy poukazujú na nebezpeèenstvo
vzniku rakoviny. Jednoznaèný vplyv na ¾udí nie je dokázaný,
no urèite urobíte dobre, ak nebudete mobil nosi neustále vo
svojom vrecku a nebudete ho ma poèas spánku pri posteli.
Aby sme tému trochu od¾ahèili, tu je pár vtipov o mobiloch:

Pripravil: K.Cicko
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