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Držíte v ruke časopis, ktorý je o našej škole, o našich žiakoch, o tom,
čo sa v našej škole udialo. Isteže, v novinovom stánku sa dajú kúpiť
ďalšie časopisy, možno krajšie, zaujímavejšie, modernejšie..., ale
tento je "NÁŠ". My, redakcia, máme z neho veľkú radosť. Dúfame, že
poteší aj Vás. Pomenovali sme ho "Školovinky", pretože prináša
novinky zo školy. Žiaľ, niektoré novinky nám zostarli, keďže jeho
príprava trvala dlhší čas. To sa v rodine školských časopisov stáva
často. Napokon, pozrieť si staršie fotografie z karnevalu, či pasovania
do cechu školákov môže byť tiež zaujímavé. Vždy, keď sa vymýšľa
niečo nové, musí sa veľa skúšať, hľadajú sa spôsoby a možnosti, ako
to urobiť čo najlepšie. Do akej miery sa nám to podarilo, usúdite sami.
Budeme radi, keď nám napíšte svoje názory, postrehy , nápady,
prípadne pošlete príspevok o škole na adresu skolovinky@rawen.sk.
Pomôže nám to pri tvorbe časopisu v budúcnosti. Už teraz pracujeme
na ďalšom čísle...
Príjemné čítanie praje redakcia

Laura Fojtová
Mám 14 rokov, bývam vo Veľkom Krtíši. Rada si vypočujem
dobrú hudbu, rada fotografujem a venujem sa jazdectvu.
Končím deviaty ročník, takže na záujmy nie je, žiaľ, veľa času.
Prispievam do školského časopisu článkami o našej škole.
V budúcnosti by som rada pracovala v médiách - v novinách,
rozhlase alebo v televízii. Rada pracujem s novými ľuďmi. Rada tvorím nové
Nikolka Tuhárska
Mám 14 rokov a medzi moje záľuby patrí hranie na gitare,
trochu spev (ak sa to tak u mňa dá nazvať) a počúvanie
hudby. Potom najradšej som s mojou rodinou a kamarátmi,
ktorých mám rada. Do novinárskeho krúžku som sa
prihlásila, pretože to na našej škole bolo niečo nové a zaujalo ma to. Som
tam so super ľuďmi, s ktorými si rozumiem a vždy sa veľa nasmejeme.
A v živote by som chcela robiť asi to, že… no opýtajte sa ma to o pár
rokov, poviem vám to presnejšie. Hlavné pre mňa je, aby ma to bavilo.
Kaja Kováčová
Mám 14 rokov a som žiačkou 9. ročníka. Medzi moje záľuby
patrí napríklad hudba ale aj deti. Práve preto som sa rozhodla,
že pôjdem študovať na Pedagogickú a sociálnu akadémiu. K
deťom mám dobrý vzťah a baví ma práca s nimi.
Sofia Kanátová
Chodím do piateho ročníka. Rada tancujem, kreslím,
píšem a zapájam sa do aktivít v škole. Prihlásila som sa do
novinárskeho krúžku, lebo chcem prispievať do školského
časopisu.

Redakcia čaopisu Školovinky:
Zľava - Sofia Kanátová 5.C, Laura Fojtová 9.A, Kaja Kováčová 9.A,
Nika Tuhárska 9.A, Michal Dubovský 6.C

Michal Dubovský
Mám 12 rokov. Rád športujem. Medzi moje obľúbené športy
patrí hlavne plávanie a lyžovanie. Rád čítam knihy s
fantastickými námetmi. V budúcnosti by som chcel byť
architektom, pretože rád tvorím nové veci. Do novinárskeho
krúžku, pretože rád píšem a chcel by som raz tiež napísať
nejakú knihu.

Škola, ako každá organizácia, má svoju štruktúru a pravidlá,
ktorými sa riadi. Spája ľudí so spoločným cieľom vychovávať a vzdelávať. V minulosti sa spoločnostiam so
špecifickými cieľmi hovorilo "cech". Boli zamerané
predovšetkým na remeslá, no s určitým nadhľadom by sme
aj školu mohli nazvať cechom. V škole pracujú ľudia, korí ju
riadia alebo odovzdávajú svoje vedomosti. Sú to
pedagógovia - "cechoví majstri". Žiaci vedomosti prijímajú,
tých starších by sme mohli nazvať tovarišmi, mladších
BiankaPrváci,
Ivaničová,
učňami.
ako6.C
najmladší žiaci, vstúpili do školského
cechu dňa 16.11.2012 slávnostným obradom - pasovaním.

Na túto udalosť sa deviataci pripravovali dva týždne za pomoci
pani učiteliek. Rozdeľovali sme si úlohy, rozmýšľali nad maskami,
pripravovali súťažné disciplíny aby nám prváčikovia dokázali, že
sú dosť odvážni a pripravení zdolávať prekážky v škole. Ešte pred
tým, ako sa začal deň plný zábavy, sme im rozdali tričká farebne
rozdelené podľa tried (1.A , 1.B, 1.C). Kým sa telocvičňa menila
na les plný dobrodružstiev, prvákom sme sa zatiaľ venovali v ich
triedach. Hrali sa super hry, kreslilo sa, spievalo a podobne.
O deviatej sme sa všetci vychystali a išli na mestský úrad, kde
mal príhovor pán primátor. Prvákom poprial veľa šťastia,
dobrých známok a povzbudil ich do ďalších rokov strávených
v škole. Hneď zatým predniesla prejav „víla“ (Paťa A.), kde
prvákov oboznámila s tým, čo ich čaká. Neminulo to ani jedného

prváka J. „Horár“ (Frederik P.) ich vetvičkou oficiálne pasoval za
prvákov, potom som im ja, ako druhá „víla“ zavesila na krk lístok
s ich menom na pamiatku. Celí nadšení sa s pani učiteľkami
vrátili do školy. Keď sa dozvedeli, že sa pasovanie ešte nekončí,
všetci sa veľmi potešili. V telocvični ich privítala „Červená
čiapočka“ (Laura K.), „vlk“ (Kristián T.), Horár (Ján Hegeduš) a tri
víly. Jedna žiačka predniesla sľub, v ktorom sa všetci prváci
zaručili, že budú vzornými žiakmi J. Napokon sa svojej úlohy
ujali víly. Prvá (Kika M.) každého posypala čarovnými lístkami,
druhá (Sára V.) ich pokropila čarovným elixírom a posledná
(Tereza P.) ich zas posypala soľou pre zdravie. Konečne bola na
rade zábava. Keď sa hudba rozozvučala po celej telocvični, deti
sa hneď dali do tanca. Nenechali sa teda dlho presviedčať J.

Bolo pre nich pripravených 6 stanovíšť. Jedno, kde si mohli
vybrať plyšovú hračku. Na ostatných museli splniť úlohy,
napríklad ako trafiť loptičku do koša, do bránky alebo ňou
zhodiť pyramídu z plechoviek. V ďalšej úlohe mali zachrániť
vajíčko, ktoré vypadlo z hniezda a prejsť zo zaviazanými očami
cez lesík pomocou „navigátora“. Keď prešli všetkými
stanovišťami, stále vládla dobrá nálada. Deti sa jašili, tancovali.
Najšťastnejšie boli, keď si mohli zatancovať na pesničku
“Gangnam style” či “Žijeme len raz” :DDD. Aj táto príjemná
atmosféra sa však musela skončiť. Deti odchádzali spokojné,
v dobrej nálade, s novými zážitkami, ale hlavne ako ozajstní
školáci.
Laura Fojtová, 9.A

Aj keď Halloween má svoje korene v Írsku, konáre
tohto sviatku sa rozrástli po celom západnom svete a
plody v podobe vyrezávaných tekvíc, strašidelných
masiek a strašenia každého druhu sa stávajú tradíciou aj
u nás. Večer 30. októbra sa naša škola pridala k pochodu
masiek ulicami mesta Veľký Krtíš. K strašeniu sa pridala aj
Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši, ktorá
pripravila zaujímavý program spojený so súťažami.
Disciplíny boli naozaj halloweenovské, napríklad
najhroznejší výkrik, či najlepšia maska.
Hoci v tomto roku bolo kostýmov pomenej, bolo z čoho
vyberať. Fantázia deťom a rodičom, ktorí im s maskami
pomáhali, skutočne nechýbala.
©

Mikulá v naej kole
Dňa 6. 12.2012 Mikuláš neobišiel ani našu školu. Dokonca
navštívil každú triedu na 1. stupni a priniesol deťom
darčeky. Deti sa vzácnej návšteve potešili a Mikulášovi
zaspievali pesničky alebo zarecitovali básničky. Všetci
vieme, že Mikuláš nechodí sám. Aj teraz mu doprovod
robili čert a anjel. Hádam neprezradíme tajomstvo, keď
napíšeme, že túto tradičnú predvianočnú radosť pre deti
pripravilo vedenie školy a v kostýmoch rozprávkových
bytostí boli ukrytí deviataci - Andrej Zdechovan, Laura
Kováčová a Adriana Cséryová. Potešenie z prijímania
ako aj z rozdávania darčekov však bolo krásne
nefalšované....
©

Ako som odhalila Mikuláa
V jeden večer, bolo to práve pre Mikulášom, išla som skôr do postele. V
noci ma prebudilo akési šuchotanie. Cítila som, že v miestnosti niekto je.
Najskôr som sa preľakla, ale potom so počula tichý mamin hlas. Opatrne
som vykukla spod paplóna a uvidela som maminu a ocina ako stoja pri
okne a niečo robia. Šuchotali mikulášskym balíčkom a dávali mi ho do
čižmy na okne. Vtedy som prvýkrát zistila, že darčeky nenosí Mikuláš, ale
dávajú nám ich naši rodičia a blízki. Trochu ma to prekvapilo aj
sklamalo, ale nakoniec som bola rada, že ma ocko s mamou majú radi a
dávajú mi darčeky. Keď som sa ráno zobudila, oni ešte spali. Prišla som
k nim do postele a spýtala sa, kto je vlastne Mikuláš. Pozreli na seba a
usmiali si. Asi pochopili, že som ich odhalila…. Sofia Kanátová, 5.C

kola v prírode
Škola v prírode bola super. Prišli tam "waaaw" vedúci. Jeja (Evka),
Kubo (Jakub), Balafré (Matej). Zabávali sa s nami a boli na nás
milí. Mali sme súťaže a súboj tried. Naša trieda vyhrala 4:3, ale
výhru nám nepriznali. Moje spolubývajúce boli: Vaneska,
Veronika, Didka. Buldog Balafré mi dal prezývku Salamandra.
Večer s Didou, Vančou a Verčou boli COOL. Svietili sme baterkou
a smiali sme sa ako divé
kozy. Boli medzi nami
občas aj hádky. Mali
sme päťlôžkovú izbu.
Tri normálne postele a
jednu poschodovú. Ja
som bola dolu na
poschodovej a baby
boli na obyčajných.
Hore nik nemohol byť.
Ale kufre tam boli. Keď

Jeja zakričala "Nástup!",
počítala a aj my s ňou - 10,
9, 8.... 0 - zemeguľa. Waaw.
Mali sme stravu šesťkrát
denne: raňajky, desiata,
obed, olovrant, prvá
večera, druhá večera. Mali
sme aj službu. Boli aj
škatule a s názvami: pošta,
hádanka dňa, otázka dňa.
Super bolo, keď Jeja,
Kubo a Balafré losovali
jednu babu a jedného
chlapca, ktorý dostali
mňam ocenenie za
správnu odpoveď. Boli aj
dve disko - na prvej
tancovali páry a na druhej
nie. Naučili sme sa

tancovať slaďák. Ja a Dida
sme spolu tancovali
a všetkých sme tam
prevalcovali. Tiež sme si
opekali a bola nočná hra. Na
nočnej hre sme počuli
jeleňov. Bolo tam riadne
super.
Sandra Dudášová, 4.B

V jesennom období sme sa na
našej škole mohli stretnúť
s nezvyčajnou návštevou –
Wesleym Brockom alebo, ako
sme ho nazývali - Wesom. Myslím,
že je dôležité uviesť, že navštívil
len našu školu. Za necelý mesiac
počas svojho pobytu vo Veľkom
Krtíši strávil postupne hodinu
angličtiny s každou triedou. Jeho
práca v škole nám umožnila dozvedieť sa všeličo zaujímavé o ňom
a o živote v Arizone. Na hodinách angličtiny strávených s ním sme si
zahrali aj zábavné hry, alebo sme sa s ním mohli jednoducho
porozprávať. Rozhovor s ním bol možný aj počas prestávok, ak ste mali
šťastie a uvideli ste ho na chodbe. Wesovi sa na našej škole tiež páčilo a
odniesol si domov osobné skúsenosti so školstvom u nás. Znova sa s ním
môžeme stretnúť, keď sa na Slovensko vráti aj s ďalšími Američanmi.
Bude to v júni tohto roku. Laura Fojtová, 9.A

Sandra Dudášová ( v strede) a
jej spolužiačky

V dňoch 27.9. a 28.9. 2012 sme sa v škole
neučili. Učebnice a zošity sme vymenili za
športové náradie. Niektoré triedy, vrátane
našej, odišli zo školy do Horičky, kde sme si
zahrali futbal. Z Horičky sme sa presunuli na
basketbalové ihrisko. Tu sme si skúšali svoju
šikovnosť a hádzali sme na basketbalový
kôš. Napokon nasledoval návrat na školský
dvor, kde sme v športovaní a súťažení pokračovali. Pretláčali sme sa a
preťahovali lanom. Organizáciu aktivít a dozor zabezpečili pani učiteľky a
učitelia. Športové dni sa u nás uskutočňujú každý rok a sú pre mňa
zaujímavé. Myslím si, že viacerí budete so mnou súhlasiť.
Michal Dubovský, 6.C

Sladké, voňavé, šťavnaté ...
Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Aj napriek tomu jeho
konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú exotické ovocie. Vieme
o ňom naozaj všetko? Každý šťavnatý kúsok jablka zásobuje telo
energiou, spoľahlivo uhasí smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a
dobre zasýti. Veľmi veľa výživných látok sa nachádza už v šupke, preto
by sa pri konzumácii jablko nemalo šúpať.

Barbi Slezáková píše,
čo jablko obsahuje.

Pracujeme asi
do dvanástej
hodiny a
potom nasleduje
vyhodnotenie. Naša
trieda tento rok
nesúťažila. Ako
deviataci sme sa
pripravovali na
pasovanie prvákov,
no i tak si myslím, že
nástenka sa nám
celkom

V tento deň celá škola žije v znamení
jablka. Toto ovocie je v našich
podmienkach bežné a zároveň výnimočné
pre obsah výživných látok. My žiaci sa na
deň jablka tešíme ešte viac, pretože sa
neučíme. Ako každý rok, Deň jablka
začíname v triede o ôsmej ráno.
Zhromaždíme všetky veci, ktoré sme
priniesli a začíname tvoriť. Sústredili sme
sa na prípravu “jablkovej “ nástenky.
Každá trieda sa snaží urobiť ju čo najkrajšie
a najzaujímavejšie. Súťažíme medzi sebou
a najkrajšia trieda získava ocenenie.

Aké látky obsahuje jablko?
- vodu (až 84%),
- vlákninu, vďaka ktorej má blahodarný účinok na náš metabolizmus,
- veľa pektínu, ktorý na seba viaže škodliviny z tela a odvádzajú ich von
- nenasýtené tuky
- vitamín C
- minerály: draslík, vápnik, horčík
- rad antioxidantov, ktoré znižujú riziko ochorenia na rakovinu
- vysoký obsah fruktózy

Potrebujeme:
500 g hladkej múky, 250 g tuku na
pečenie, 250 g kryštálového cukru, 1 vajce,
1 vanilkový cukor, 250 g jemného tvarohu,
150 g mletého maku, postrúhané jablká, 1
dcl mlieka
Ako na to:
Z múky, vajca, mlieka a cukru spracujeme cesto. Uložíme ho na plech, na
okrajoch ho prstami dobre pritlačíme, položíme naň postrúhané jablká a
tvaroh zmiešaný s vanilkovým cukrom. Nakoniec posypeme makom. Z
cesta, ktoré sme si odložili na ozdobu, nakrájame tenké prúžky a na vrchu
koláča z nich vytvoríme mriežku. Pečieme pri 180 C, 25 – 30 min do ružova.

Dňa 30.10.2012 a uskutočnil na
našej škole Deň jablka. Robili sme
všelijaké jablkové pochúťky. Mali
sme jablkovú výzdobu a básničku
o jablku. Jablkový nektár, jablková
torta z nastrúhaných jabĺk a
škoricového cukru. Na všetkom
sme si veľmi pochutili, mali
sme rôznofarebné jablká a
tancovali sme jablkové tance.
Po zhotovení násteniek ,
napísaní básničiek a príprave
jedál a nápojov sme sa všetci
spolu odfotili a potom sme
skonzumovali naše výrobky z
jabĺk.
Simonka Chobodová,
Zdenka Sedlačková, Anička
Balková, 5. A

Zdenka Sedlačková, 5.A

Dopravná súťaž
Zebra
Dňa 7.12.2012 sa v
Športovej hale vo
Veľkom Krtíši
uskutočnila dopravná
súťaž Zebra pre žiakov
krtíšskych základných
škôl. Zúčastnila sa jej aj
naša škola s družstvom
žiakov 1. stupňa, v
ktorom bojovali títo žiaci: Erika Herédyová 4.A, Tereza
Rimajová 4.A,
Ladislav
Benyovics 4.A,
Roman Slovák 4.A,
Michal Virág 4.A,
Marián Mázor 4.B,
Richard Adamík
4.B, Martin Kyseľ
4.B, Sandra
Dudášová 4.B,
Daniela

Drienovská
4.B. V rôznych
súťažných aj
zábavných
disciplínach si
žiaci
porovnávali
svoje vedomosti
o doprave, ale aj
šikovnosť a
obratnosť.
Najviac sa darilo družstvu zo ZŠ na Ul. J. A. Komenského 4,
ktorá získala 1. miesto, druhá bola ZŠ na Ul. Poľnej a na
treťom mieste
skončili žiaci zo
ZŠ Nám. A. H.
Škultétyho. Bez
ohľadu na to,
ako sa súťažiaci
umiestnili, vyhral
každý. Dobrá
nálada, ktorú
rozsieval tím
Zebra na čele so
svojím
maskotom, prispela k príjemnej atmosfére a žiaci si navyše
zopakovali základné pravidlá, ktorými sa máme riadiť na
cestách. Veď ide predovšetkým o naše zdravie...
©

Odovzdanie finanèného daru
Dňa 29.11.2012 sa v našej škole konalo školské kolo literárnej súťaže
Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Umiestnili sa
nasledovne:
I. kategória: 1. miesto: Lenka Kladivíková, 2.B
II. kategória: 1. miesto: Laura Kladivíková, 5.A
2. miesto: Zdenka Sedlačeková, 5.A, Martin Kyseľ, 4.B
3. miesto: Sandra Dudášová, 4.B, Diana Drienovská, 4.B
III. kategória: 1. miesto: Alexandra Krahulcová, 7.C
Žiaci, ktorí získali prvé miesto, postúpili do vyššej súťaže. Okresné kolo sa
konalo 12.12.2012 v Centre voľného času vo Veľkom Krtíši. Našim
recitátorkám sa opäť darilo. Umiestnili sa na popredných miestach:
I. kategória: 1. miesto: Lenka Kladivíková, 2.B
II. Kategória: 2. miesto: Laura Kladivíková, 5.A
III.Kategória: 2. miesto: Alexandra Krahulcová, 7.C

Úspešní recitátori: Zľava - Lenka Kladivíková, Zdenka Sedlačeková,
Laura Kladivíková, Diana Drienovská, Sandra Dudášová, Martin Kyseľ.

Dňa 6. februára 2013 navštívil našu školu primátor Mesta Veľký Krtíš
Ing. Dalibor Surkoš a spolu s pracovníkmi mestského úradu Mgr. Erikou
Ľavčokovou a Luciou Zvarovou odovzdali finančný dar žiačke 7. B triedy
Lilianke Paučovej.
Zdroje finančného daru tvorili príjmy z vianočného primátorského
punču, príjmy z posledného hodinového zárobku v minulom roku
zamestnancov z mestského úradu a niektorých ďalších úradov a sociálnej
poisťovne. Prispeli tiež žiaci z Obchodnej akadémie v Modrom Kameni a
spoločnosť Coca-Cola. Spolu sa vyzbieralo 1330 Eur.
Ďalším finančným darom prispeli žiaci školy, ktorí Lianke
prostredníctvom pani riaditeľky darovali zisk z vianočných trhov vo výške
550 Eur. "Naša škola sa do dobrovoľnej zbierky zapojila už piaty rok,"
povedala riaditeľka ZŠ na Námestí A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši Mgr.
Vlasta Lunterová. "V tomto roku sme sa rozhodli, že prispejeme
Lilianke Paučovej, ktorá má dlhodobé zdravotné problémy a terapia je
finančne náročná. Sme radi, že sa do zbierky zapojili nielen dospelí, ale
prispeli tiež žiaci. Aj takouto cestou ich vedieme k empatii a dobrému
pocitu z pomáhania druhým."

©

Koniec kalendárneho roka a vianočné sviatky priniesli
sviatočnú náladu aj do našej školy. V piatok 21.12.2012 sme
boli posledný deň v starom roku v škole a preto sme ho prežili
inak ako bežné vyučovacie dni. Chodby školy sa na chvíľu
zmenili na malé trhovisko. Deti priniesli zo svojich domácností
veci, ktoré už
nepotrebujú a
ponúkali ich svojim
spolužiakom. Drobné
užitočné predmety a
hračky našli nových
majiteľov, ktorým
urobili radosť.
Zábava bez hudby a
tanca by nebolo to
pravé, preto si v

©

niektorých triedach urobili
diskotéku a zašantili si.
Nezabudlo sa ani na príjem
tekutín, ktoré bolo potrebné po
tanci dodať. Dievčatá ponúkli
šálku čaju každému, komu
vyschlo v krku. Príjemná
atmosféra bola aj v triedach,
kde si spolužiaci
našli čas na
priateľský
rozhovor, a
nielen o
Vianociach.
Napokon sme
si všetci
navzájom
popriali
"šťastné a
veselé!" a
rozišli sme sa
do svojich domovov vychutnať si
naplno najkrajšie sviatky roka a
zimné prázdniny.

Dňa 31. januára zaplnili
telocvičňu našej školy
fantastické bytosti z
rozprávok a strašidelných
príbehov. Nik sa však
nebál. Všetci mali dobrú
náladu, tak ako to na
karnevale má byť. Žiaci
1. stupňa a ich pani
učiteľky si takto
spríjemnili obdobie
plesov a posledný deň
školského vyučovania

©

Deň otovrených dverí
Deň 30. január bol pre našu školu
Dňom otvorených dverí. Rodičia,
ktorí majú doma budúcich
prvákov a rozhodujú sa, do ktorej
základnej školy ich zapíšu, mali
možnosť pozrieť si priestory
školy a získať informácie, ktoré
ich zaujímajú.

Pani učiteľka nám navrhla, aby sme si v triede urobili
jesennú nástenku. Potrebovali sme nazbierať prírodný
materiál. V nedeľu sme s mojím kamarátom Jakubom
začali zbierať lístie, gaštany, konáriky a šípky. V utorok
sme začali robiť nástenku. Žiaci mali rozdelené úlohy,
n a p r í k lad:
písanie písmen na nástenku,
aranžovanie konárikov a
lístia, kreslenie šarkanov. Na prácu sme
mali
iba
jednu
v y u č o v a c i u hodinu. To, č o
každý
samostatne
vytvoril, dal na
spoločnú nástenku.
Pani učiteľka nám
to ešte upravila a
vznikla krásna nástenka.
Som rada, že sme to stihli.
Sofia Kanátová, 5.C

Valentín
sa dotkol našich sŕdc

Od čias, kedy žil Svätý Valentín, prešlo asi
1300 rokov. Bol patrónom zaľúbených a
lásku považoval za veľmi dôležité puto. Aj
dnes, keď je ľudská spoločnosť závislá na
technike a prácu, ba dokonca aj voľný čas si
nevieme predstaviť bez prístrojov, je človek
ako spriaznená bytosť nenahraditeľným.
Kým sa píšu básne a spievajú piesne o láske
a nie napríklad o notebookoch, máme
svoje srdcia na pravom mieste. Ak sme v
kolotoči dní a povinností na chvíľu pozabudli na svojich najbližších je
Valentín príležitosťou vyjadriť im, čo pre nás znamenajú. Osobitný
význam má tento deň pre nesmelých, ktorí valentínskym pozdravom
majú šancu osloviť lásku svojich snov. V našej škole sme pre valentínske
pozdravy pripravili nástenku a krabicu, kde mohli žiaci svoje hrejivé
posolstvo zanechať. Pozdravy boli 14. februára prečítane v školskom
rozhlase. Adresátmi boli nielen žiaci, ale tiež pani učiteľky, učitelia a
zamestnanci školy. Na Valentína odznelo veľa
príjemných a pekných slov, ich dotyk na srdci by sme
si mali zachovať po celý rok.

©

V dňoch 28.1. až 2.2. 2013 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik
našej školy. Už piaty krát sme navštívili lyžiarske stredisko
medzi Osrblím a Hroncom v okrese Brezno. Vedúcim
výcviku bol opäť pán učiteľ Mgr. Štefan Horváth,
ktorému pomáhali pán učiteľ Mgr. Patrik
Rechtorík, pán učiteľ Mgr. Peter Bobáľ a pán
inštruktor Mgr. Vladimír Gallo. Na
zdravie všetkých zúčastnených
dohliadal pán doktor
Mudr. Ondrej Kollár.
Výcviku sa zúčastnilo
47 žiakov z 5. až 9.
ročníka.
Aďo Kiss pri chytaní pomy

Počasie nám našťastie prialo, aj keď na
neskôr bolo hlásené oteplenie. Hneď
pri príchode nás privítala zasnežená
prístupová cesta ku chate. Náš
autobus sa vyštveral len niekoľko
metrov a potom zapadol. Preto sme
deťom dopriali menšiu rozcvičku,
vypratali sme autobus, naložili
batožinu a dali sme sa na
niekoľkostometrový pochod ku chate.
Po vybalení sme hneď išli na svah, kde
sme žiakov rozdelili do troch družstiev
podľa ich výkonov na svahu.
S riadnym výcvikom sa začalo od
utorka. Na nešťastie dvaja žiaci mali už
od začiatku zdravotné problémy,
a preto sme kurz nakoniec neukončili
v kompletnej zostave.
Samotný výcvik prebiehal bez väčších
problémov a komplikácií. Našťastie sa
nám vyhýbali zranenia aj maďarskí
lyžiari, ktorí jazdili po svahu kamikadze
štýlom. Veľmi milým prekvapením pre
všetkých učiteľov bolo tretie družstvo.
Väčšina jeho členov stála na lyžiach
prvýkrát v živote, ale viacerí z nich

robili až neuveriteľne rýchle pokroky.
Každý deň sme preto preraďovali
niekoľkých „trojkárov“ do „dvojky“.
Nakoniec v predposledný deň výcviku
tretie družstvo prakticky zaniklo.
Vo štvrtok sme si poobede dali menšiu
pauzu, aby sme predišli únavovým
zraneniam. Namiesto lyžovačky sme sa
prešli do neďalekého Osrblia, kde si
žiaci mohli dokúpiť niečo do svojich
zásob, ktoré veľmi poctivo každý deň
ohlodávali a zmenšovali.
Problémy nám spôsobilo len
oteplenie, ktoré v stredu a vo štvrtok
prinieslo poobede slabý dážď. Vrásky
na čele učiteľov spôsobovali aj naši

Časť 2. družstva

Kompletné 2.družstvo

susedia na chate. Boli to mladí
futbalisti zo Zvolena, ktorí sa
hlavne po večeroch nesprávali
ako na sústredení. Neskôr sa
k nim pridali vysokoškoláci
z Brna, čo bol zlatý klinec
programu.
Po poslednej hodinke
lyžovania v sobotu ráno, sa
začalo horúčkovité balenie
a robenie poriadkov, ktoré si
v niektorých izbách vyžiadalo
spoluprácu všetkých jej
obyvateľov a niekoľko
pokusov, kým izby vyzerali
opäť obývateľne. Niektoré izby
sa naopak dokázali vypratať
a upratať na prvý pokus.
Na záver by som sa chcel
poďakovať všetkým
účastníkom kurzu, deťom za
ich správanie a výkony na
svahu a učiteľom za ich prístup
a čas, ktorý venovali žiakom
počas dňa ale aj noci. Všetci
spoločne sme sa vrátili
nevyspatí, ale spokojní
a nezranení domov. Už teraz sa
tešíme na ďalší lyžiarsky
výcvik.
Text a foto: Mgr. Peter Bobáľ

Kompletné 1.družstvo

Rozjazdy „dvojky“

Jožka Celíková
a Vikina Janštová v akcii

Návteva predkolákov
v naej kole
V utorok 29. januára navštívili našu školu deti z
krtíšskych predškolských zariadení v sprievode
svojich pani učiteliek. Pripravili sme pre ne
zaujímavé aktivity. V školskej telocvični na ne
čakali úlohy, v ktorých mohli previesť svoju
šikovnosť, napríklad slalom pomedzi kuželky so
zaviazanými očami, strieľanie gólov na hokejovú
bránku, minibowling, prenášanie pingpongovej
loptičky na lyžičke. Ďalšia skupina predškolákov
navštívila triedy štvrtákov, ktoré o rok budú možno
patriť im. Pani učiteľky pripravili zábavné
hry so skladačkami, stavebnicami a kto mal
chuť maľovať mohol sa pustiť do
vymaľovaniek alebo kresliť na výkres. Po
príjemnej práci si doplnili energiu v
školskej jedálni. Teplý čaj a muffiny
skutočne všetkým chutili :-)
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Turistický krúžok vznikol v našej škole v školskom roku 2009/2010
pod vedením pána učiteľa Mgr. Petra Bobáľa. Cieľom krúžku je, aby
žiaci spoznali svoje okolie a naučili sa pohybovať a správať sa
v prírode. Po niekoľkoročnom pôsobení a spoznaní mnohých zákutí
okresu Veľký Krtíš sme sa tento rok rozhodli, že v prípade dostatku
financií preskúmame aj širšie okolie. Preto máme predbežne
naplánované viaceré dvojdňové akcie do vzdialenejšieho častí
Slovenska (Nízke Tatry, Poľana). V samotnom okrese sme zablúdili
už na hrad Čabraď, Pohanský vrch nad Hornými Plachtincami,

Babku, Kalváriu nad Modrým Kameňom, Kamenné ženu nad Príbelcami,
ale aj na vrch Lysec na hranici okresu VK a LC. V okrese Lučenec sme
spoznali nočné aj denné Budínske lazy alebo Hriňovské lazy. Najvyšší
vrchol, ktorý sme zatiaľ zdolali bola Kráľova hoľa v Nízkych Tatrách.
V krúžku sa vystriedalo už takmer 30 detí. Spočiatku malý záujem o turistiku
sa zmenil tento rok, kedy sa do krúžku prihlásilo až 31 žiakov. Bohužiaľ viac
ako polovicu sme museli odmietnuť. Napriek tomu, že viacerí žiaci prvýkrát
okúsia pravú turistiku až na našom krúžku, takmer nikdy sa nikto
nesťažoval na bolesti nôh alebo únavu. Tiež sme ešte nikdy nemuseli riešiť
žiadne závažnejšie zranenie.
Mgr. Peter Bobáľ

Na ochrane školy sa budú podieľať aj
Bezpeènostné kamery
V budove našej školy sa denne pohybuje
niekoľko stoviek ľudí. Je potrebné, aby sme sa všetci
mohli cítiť bezpečne, dbali na pravidlá slušného správania a
tiež zabezpečili ochranu majetku školy. Kamerový systém, ktorý sme
do prevádzky spustili koncom novembra, by mal byť v tomto smere
veľmi nápomocný. Sklenené oči kamier budú monitorovať všetky
dôležité priestory školy nepretržite - 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Ich cieľom nie je vstupovať do súkromia žiakov alebo zamestnancov,
ale v prípade porušenia školských pravidiel, či porušenia iných
nariadení a zákonov, umožniť presnú identifikáciu páchateľa. Prínos
kamerového systému charakterizovala pani riaditeľka školy Mgr. Vlasta
Lunterová: "Očakávame prísnejšie dodržiavanie disciplíny a
vnútorného poriadku školy. Zlepšenie správania žiakov počas
prestávok, v školskej jedálni, po odchode z tried. Vzhľadom na to, že
škola je otvorená verejnosti, hlavne deťom, chceme monitorovať
pohyb návštevníkov školy aj mimo vyučovania. Zamedziť vstup do
areálu školy osobám, ktoré tu nemajú dohodnutú mimoškolskú
činnosť a v neposlednom rade predísť prípadným krádežiam, či
poškodzovaniu majetku. Žiaci i rodičia boli so skutočnosťou, že v
škole sú
nainštalované
kamery,
oboznámení.
Veríme, že nám to
pomôže zabezpečiť
bezproblémový
chod vyučovania i v
popoludňajších
hodinách.”
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Školský časopis nie je
jedinou novinkou, ktorá
verejnosti ponúka
informácie a prehľad
aktivít o našej škole.
Máme tiež svoju
internetovú stránku, kde
nájdete články o tom, čo
sa v škole udialo,
fotografie z akcií a nejaké
to video. Nechýba ani
zoznam pedagógov a
informácie o krúžkoch,
ktoré budeme postupne
doplňovať. Nové správy si
prečítate na úvodnej
stránke a v záložke
"aktivity". Staršie sa
nachádzajú v "archíve". V
záložke "kontakty" je
odkazová schránka, kde
môžete napísať svoj názor
na stránku. V prehliadači
napíšte do riadku s
adresou zsahsvk.eu.
Pre ľahšie zapamätanie zsahsvk je skratka a
znamená Základná škola
A.H. Škultétyho Veľký Krtíš.

zsahsvk.eu

Tvorba naich iakov
Maminka a Ocinko
Zlatá mamka
Mamka moja zlatá,
mamka, mamička,
tebe patrí táto prekrásna kytička.
Nech ti povie každý lupienok aj kvet,
že si mamička,
môj celučičký svet.
Oteckovi
Viem, že ma ľúbiš,
no zväčša mi to neoznámiš.
Ja Ťa ľúbim tiež,
ako taký jež.
Často sa spolu zasmejeme,
veď to my dobre vieme.
Sme prosto otecko a dcérenka,
obdivuhodná to dvojka.
Sofia Kanátová, 5.C

E. Ivaničová, 5.B

Spomienky na Vianoce
Myslím, že sa každý pousmial, keď v televízii započul známe: „Nie, nie, ja
nemusím, ja už ho vidím“. Prvý sneh, vianočné výklady v obchodoch,
výzdoba mesta, stavanie stromčeka na námestí a doma…, vianočná
atmosféra nemôže nikomu uniknúť. Či to na vás doľahne skôr alebo ten
pokoj a lásku pocítite, keď sa celá rodina zíde okolo stola pri štedrej
večeri. Spolu trávite tie najkrajšie dni v roku. Spomeniete si na svoje
detstvo? Na to, ako ste s rodičmi zdobili stromček? Ako ste celý deň
netrpezlivo čakali s predstavou veľkej hŕby darčekov pod stromčekom.
Spomeniete si na svoj najkrajší darček? Na ten, po ktorom ste tak strašne
túžili a nakoniec sa vám splnil? Ja áno. Samozrejme, boli to tiež hračky,
ktoré ma ako malú veľmi potešili. No mojím každoročným prianím boli
spoločné Vianoce u tety s celou rodinou. Mamina, ocino, sestra, brat, teta
s ujom, sesternica s manželom, deťmi. Pred pár rokmi sa mi to splnilo, aj
keď nie v kompletnej zostave, ale odvtedy Vianoce trávime zvyčajne
všetci spolu. Možno je zvláštne, že ako malá som si priala viac toto než
hračky. Čo samozrejme neznamená, že som rodičom každý rok
nepredložila alebo nenadiktovala dlhý zoznam vecí, ktoré by som chcela.
Vždy som musela mať zaručené, že bol bez najmenších problémov
doručený Ježiškovi. Nikdy som nevedela pochopiť, ako sa zvonček, ktorý
sme mali na chodbe vždy sám rozozvučal, čo bol znak toho, že sa idú
rozbaľovať darčeky. Asi som si nikdy pri toľkej nedočkavosti nestihla
všimnúť, aký je môj šikovný ocko nenápadný a natiahol si špagátik až do
kuchyne. Zemiakový šalát,
kapor pred chvíľou ešte
plávajúci vo vani), oplátky
s medom, peniaze pod
obrusom, prekrajovanie
jablka či hádzanie orechov
do každého rohu - aj na
toto si rada zaspomínam
a každým rokom si to
znovu a znovu stále rada
zopakujem. J
Laura Fojtová, 9.A

Prekvapenie v lese

Boli sme v lese. Počasie bolo príjemné, boli iba prehánky a vietor fúkal
rýchlosťou 80 km/h. Pred nami zrazu narástli kamene veľké ako dom. Ani
sme sa nestihli spamätať a boli sme na vrchole balvanov. Mali sme to
šťastie, že prileteli vtáčiky a povedali: ,,Máte problém?“. My nato, že ,,Nie,
len tak sa opaľujeme“. Vtáčik odbočil od témy a povedal: ,,Niečo tu smrdí.“
A ja mu nato: ,,Ale to sa len Fero zas neumyl“. No vtáčiky prežili ten smrad
a odniesli nás do svojho hniezda. Počas letu si dali pauzu a spadli
sme do studničky. Cítili sme sa bezstarostne. Nehybne sme ležali,
urobili sme si táborák a žartovali sme. Vtáčence prileteli späť,
podali nám lano a uzatvorili sme mier. My sme odkráčali domov
a Fero sa už, dúfajme, umyl.

T. Petreželová, 6.A

Timea Petrežélová a Natália Bernáthová, 6.A

Ako som prežila koniec sveta
21. december 2012. Tento dátum sa za uplynulé mesiace objavil snáď
všade. Všetci o ňom hovorili ako o „Konci sveta“. Bolo vtipné pozorovať
ľudí, ako sa dostávajú na pokraj šialenstva. Niektorí nakupovali za plný
nákupný košík zásoby jedla, vody ale hlavne sviečok, kahancov
a podobne. Iní zas kašľali nato a čakali, čo sa stane. Pripadalo mi to, ako
z jedného z tých katastrofických filmov, kde ľudia panikária a bezhlavo
robia veci, ktoré by inak nikdy neurobili. Lenže, ak by z tohto dňa
skutočne urobili film, bola by to komédia. Preto som sa z toho všetkého
len smiala. „Koniec sveta“ mal byť podľa našich bystrých vedcov,
veštcov, sibíl a neviem koho ešte, už veľmi veľa krát. Veriť aj v tento
„magický dátum“ by nebolo odo mňa múdre. Uverila by som tomu
jedine v tom prípade, že… no v žiadnom. Ale predstavu o tom, čo sa
stane, mal každý rozdielnu. Aj keď je to veľmi nečakané (ironicky
povedané), ľudia si predstavovali, že prídu mimozemšťania, že prídu
roboti a ponúknu nám pomarančový džús, že bude tri dni tma, proste
toto je dôsledok toho, že sa niektoré veci dokážu dostať ľuďom do hlavy.
Mne to neskazilo náladu., len s tým mohli otravovať až po Vianociach.
Chvíľu som sa síce trochu bála, že bude naozaj niekoľko dní tma, ale
zároveň som bola zvedavá, či sa vôbec niečo stane. Ako som očakávala,
nič sa nestalo. Podľa mňa to možno
nebol koniec, ale začiatok niečoho
nového. Taktiež by ma zaujímalo, čo
budú teraz ľudia s toľkými sviečkami
robiť. Každopádne, obchodníci
zarobili. A preto by sme mali mať
vlastný rozum a nemali by sme sa
nechať ovplyvňovať. Na všetko si
utvoriť vlastný názor a neprepadať
šialenstvu. No aj tak je každému
jasné, že sa táto situácia bude
opakovať, a všetci vieme, že to
nebude len raz. Moja rada teda je:
Radšej choďte spať.
Nika Tuhárska, 9.A

B.Hudecová, 6.C

K.Barcíková, 7.A

E.Kalmárová, 2.B

L.Hašková, 7.B

V.Cirbusová, 7.A

Justin Bieber
Mamička sa pýta synčeka: Janko prečo si si nalepil
oteckovu fotku do zošita?? Janko odpovedá: Pani učiteľka
by rada videla toho debila, čo mi robil domácu úlohu.

Malý Jožko hovorí pani učiteľke:
- Pani učiteľka, nechcem Vás strašiť, ale môj otec povedal, že ak
domov donesiem ešte jednu pätorku, niekto dostane poriadny
výprask...

Príde dcéra domov a hovorí:
- Mami, dnes ma v škole zbili!
A mama na to:
- Ja viem, videla som to na youtube.

Škola nás má pripraviť na život,nie o život.=))

ZADANÝ ALEBO NIE?

Justin Bieber je rodákom z kanadského Londonu.
Na svojom konte má EP nahrávku My World
(2009), štúdiovku My World 2.0 (2010), vianočný
album Under The Mistletoe (2011) a najnovšiu
štúdiovú nahrávku Believe (2012).
Na poslednom menovanom albume je dovedna
13 skladieb. Zatiaľ z neho vydal single Boyfriend,
As Long As You Love Me a Beauty And A Beat.
Bieber, ktorého najväčším hitom je skladba Baby
s druhým najpozeranejším videom na YouTube,
stihol počas svojej kariéry získať okrem iného
jednu Brit Award, tri Juno Awards, sedem American Music Awards a dve
nominácie na Grammy.
Nie je jasné, či je momentálne zadaný, na nedávnej dovolenke v Mexiku
sa totiž vraj pohádal a opäť rozišiel so svojou partnerkou Selenou
Gomez.
(Zdroj: www.aceshowbiz.com a archív agentúry SITA)

Nové knihy

Vesmír, hviezdy a slizkí ufóni

Kniha Vesmír, hviezdy a slizkí ufóni je
na iných planétach vypredaná!
Odvážiš sa objaviť, ktorí astronómovia
zabíjali ľudí, prečo ti vo vesmíre explodujú
vnútornosti a ako smrdí mesačný prach?
Ak si myslíš, že stráviš chorú stranu vedy,
tak pokračuj v čítaní a spolu s nami sa daj
vystreliť do hlbokého vesmíru. S
fantastickými súbormi faktov, podivnými
kvízmi a bláznivými komiksmi je táto
knižka ako z iného sveta!
Zdroj: http://www.martinus.sk

