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Školovinky

Tak, a je to tu! Pre niekoho pozi�vna správa, pre iného menej.
Škola je však predovšetkým o vzdelávaní, veď priznajme si –
najkrajšia trieda je trieda plná de�. Určite väčšina z nás sa do
známeho prostredia tešila. Prostredie školy bolo neznáme len
pre nových prváčikov. Dnes ešte s otáznikmi v očiach, no rýchlo
si zvyknú. Veríme, že sa im u nás bude páčiť...

Otvorili sme školský rok 2022-2023

Dva posledné prázdninové augustové týždne
sme venovali opäť Letnej škole, ktorú
navštevovali naši žiaci prvého stupňa. Deťom
sme pripravili bohatý program zameraný na
pohybové, edukačné aj zábavné ak�vity.
Prvý týždeň sme navš�vili Biokúpalisko
Krtko, kde nám de� ukázali svoje plavecké
zručnos�. Pomocou svojho psíka učila
Dianka de� ako sa majú ku psom vhodne
správať. Zážitkové učenie doplnila
prak�ckými ukážkami. Naša škola je
vybavená dopravným ihriskom a tak sme
využili školské kolobežky aj bicykle, aby sme
všetky de� trošku rozhýbali. Ani vysoké
teploty nás neodradili od ak�vneho pohybu
a preto sme sa vybrali na turis�ckú výpravu
na Hrad Šomoška, ktorú bez problémov
zvládli aj naši najmenší. Ak�vny pohyb sme si
trochu vykompenzovali popcornom a kolou v
kine v Lučenci, kde sme si pozreli napínavú
rozprávku. Prvý týždeň sme ukončili u
hasičov (HaZz) v Modrom Kameni, kde
deťom ukázali vybavenie, autá a to ako
pracujú hasiči v akcii.
Druhý augustový týždeň nám Osvetové
stredisko ponúklo program, ktorý realizovali
šikovné ženy a muži z Hrušova. Deťom
ponúkli ukážky toho, ako v minulos�
fungovali naši predkovia. Okrem vyrábania
náramkov, paličkovania a iných ukážok mali
de� možnosť zahrať si hry, ktoré sa v
minulos� hrávali de�. Popri tradičných

činnos�ach de� čakal aj šikovný
kúzelník, ktorý očaril de� svojimi
magickými schopnosťami. Letnú školu
sme chceli ukončiť niečím špeciálnym
a nezabudnuteľným pre všetkých a tak

sme sa vybrali na Litavu na Ranč u
Ňuňa. De� mali možnosť vidieť rôzne
zvieratká a v neposlednom rade si
zajazdiť na koníkoch a okúsiť pravý
život na samote.

Za celú organizáciu a realizáciu Letnej
školy ďakujeme: Peťke B., Dianke K.,
Kvetke Sz., Dorke G., Lucke K., Beátke
T., Ľubkovi F., Peťovi M., Lenke Š.
a Katke B.

Letná škola
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Dňa 9.12. prišla na našu školu odprezentovať svoju školu, 1.
súkromné banskobystrické gymnázium, naša bývalá žiačka
Lara Viktória Ondrejková – študentka slovensko-anglického
bilingválneho gymnázia. Lara vo svojej prezentácii veľmi
pútavo priblížila svoju školu, rozdala žiakom deviatych
ročníkov prospekty a pus�la im prezentáciu. Na záver v
diskusii odpovedala na otázky žiakov. Lare veľmi pekne
ďakujeme a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu a pri
plnení svojich snov.

Mgr. Eva Rozkošová,výchovná poradkyňa

Plavecký kurz

Prezentácia školy

Naši šiestaci si v
mesiaci október
pripomenuli Deň
jablka a patrične ho
oslávili. V priebehu
celého dňa si
pochutnávali na jabĺčkach a jablkových pochúťkach, popíjali
džús a nezabudli jabĺčkami obdarovať aj vyučujúcich. Počas
poslednej hodiny hlasovali v súťaži o najkrajšie jablko a zmerali
si sily v šúpaní jabĺčok a vo vedomostnom kvíze.
Nekorunovanou jablkovou kráľovnou sa stala naša Danielka
Dekická, ktorej jabĺčko spolužiaci vybrali ako to naj a �ež sa jej
podarilo ošúpať najdlhšiu šupku. Na budúcu oslavu tohto
obľúbeného a zdravého ovocia sa už teraz veľmi tešíme.

Mgr. Ivana Bȍhmová

Deň jablka

Prvý týždeň nového školského
roka si žiaci štvrtých ročníkov
spríjemnili plaveckým kurzom. Na
základe rôznych plaveckých
zručnos� boli vytvorené tri
skupinky. Veľká snaha žiakov
a prija�e cenných rád od
pedagogických zamestnancov sa
podpísalo pod každodenný
pokrok. Plavecký kurz sme
ukončili úsmevom, dobrým
pocitom a u mnohých aj vetou:
„Naučil/naučila som sa plávať.“

Mgr. Lucia Kollárová
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Halloween je pôvodom údajne keltským sviatkom, ktorý sa
oslavuje noc pred Sviatkom všetkých svätých, z 31. októbra na
1. novembra. Ale keďže v tomto období máme na Slovensku
jesenné prázdniny, tak sme tento strašidelný sviatok oslávili
skôr.

Ha l l oween

Začali sme výzdobou
jednotlivých tried ako
aj ostatných priestorov
našej školy. Na stenách
viseli pavučiny
s pavúkmi, všade
„poletovali“ duchovia
a strašidlá, vyrezané
tekvice na nás
vyvaľovali svoje
hrôzostrašné okále
a cerili zuby z každého
kúta.Všetko bolo
pripravené na štvrtkové
halloweenske tradičné
učenie v netradičných
maskách.

Tekvice premenené na svetlonosov nás ráno
vítali pred školou. Zvolávali všetkých duchov,
ježibaby, príšery, mátohy a iné strašidlá do
školy. Celý deň sa niesol v duchu zábavy,
hravos�, šantenia aj súťaživos�, ktorý sme si
všetci spoločne užili. Mgr. M. Vaškorová
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Dňa 26. októbra sme v rámci Mesiaca úcty k starším
zorganizovali stretnu�e so starými rodičmi našich
žiakov. Zámerom stretnu�a bolo, aby si návštevníci
pozreli priestory, kde sa ich vnúčatá vyučujú a zoznámili
sa s možnosťami, ktoré žiakom naša škola poskytuje
nielen vo výchovno - vzdelávacom procese, ale aj v
rámci mimovyučovacej činnos�.

Od čias, kedy starkí boli sami školákmi, ubehlo veľa
rokov. Škola však zostala naďalej školou, hoci prešla
mnohými zmenami. Starí rodičia ocenili, že zmeny
priniesli kvalitu do vzdelávania, páčilo sa im u nás a nás
to veľmi teší. Ďakujeme za návštevu.

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj
pripomienkou, ako si uc�ť starších ľudí v našom okolí.
Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým
prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť
spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia,
pretože vekom nadobudli rôzne skúsenos�, ktoré
odovzdávajú nám, mladším. Úcta k tým, ktorí tvrdo
pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa
každý deň vzdávali rados�, ktoré im život ponúkal, aby
urobili šťastnými nás, ich de�.
Pri tejto príležitos� si Školský klub de� spolu so
Školským parlamentom zloženým zo šikovných žiakov
pripravili na našej škole bohatý program pre starých
rodičov žiakov. V tvorivých dielňach mohli starí rodičia
spolu so svojimi vnúčatami vyrábať rôzne jesenné
výrobky. V kuchynke piekli výborné koláče, v
mul�mediálnej miestnos� si spoločne s deťmi vyskúšali
výdobytky novodobej technológie. Svoje pohybové
zručnos� si zmerali pri stolnom tenise, basketbale,
futbale či rôznych iných športových ak�vitách v
telocvični a na mul�funkčnom ihrisku.

Všetci sa mohli spoločne porozprávať pri koláčiku
a káve a tým ukončiť príjemné poobedné
posedenie v škole. Úsmev a láskavosť nestojí veľa
námahy, preto prejavujme našim starým
rodičom úctu nie len v tento deň, ale aj ostatné
dni, pretože nám ešte vždy majú čo dať.
Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú
jeho najbližší.

Mgr. Katarína Balgová

OKTÓBER
Mesiac úcty k starším
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Po príchode do zariadenia nás seniori privítali s úsmevom na tvári a so
zvedavosťou v očiach. Ujo z Hrušova, ktorý tu �ež býva, našich žiakov
hneď spoznal, a už aj bežal pre harmoniku, aby nám niečo zahral. Táto
naša návšteva nebola prvá, a preto vedeli, že naši žiaci si pre nich
pripravili nejaký zaujímavý program. A tak aj bolo. Okrem tvorivých
dielní, kde sa vyrábali rôzne výrobky zo suchého lís�a a farebného
papiera, si naši žiaci so starkými zahrali aj spoločenské hry a rozprávali
sa o ich živote.
Starí ľudia radi spomínajú na svoj život, na svoju mladosť... rozprávajú
rôzne príbehy a zážitky zo svojho života. Kde pracovali, ako žili. Aj nám
toho veľa povedali a bol to veľmi pekný a silný zážitok dozvedieť sa
niečo o ľuďoch, ktorí sú od nás o niekoľko desiatok rokov starší. Nie
každý z nich to mal v živote ľahké. Veľa si toho prežili, a dnes, keď sú už
na dôchodku a môžu užívať zaslúžený oddych, tak im možno prídu dni
rovnaké a všedné. Vďaka našim žiakom však mali aspoň jeden deň iný,
zaujímavejší. Bolo vidieť ich radosť, lásku a iskru v očiach, keď mali
vedľa seba de�. Mnohí im určite pripomenuli ich vnúčatá.
Sme radi, že sme ich mohli navš�viť, a aj oni nás odprevádzali so
slovami: „Príďte aj nabudúce!“

Miroslava Tutajová

Dňa 10. 11. 2022 sa náš školský parlament rozhodol opäť spraviť dobrý
skutok a potešiť seniorov. Žiaci so svojimi pedagógmi znovu navš�vili
Domov sociálnych služieb pre seniorov v Sklabinej. Táto veľká budova
je novým domovom pre ľudí, ktorí sa už o seba nevládzu starať sami
a potrebujú pomocnú ruku okolia.

Znova sme sa vrá�li
do Domova sociálnych služieb

Školovinky
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Dňa 17.10.2022 sme sa s triedami 7. A, 7. B a 7. C
učili netradične. Zúčastnili sme sa exkurzie v Nitre
zameranej na tému „Svä� Cyril a Metod“. Po
príchode do Nitry sme absolvovali výstup na hrad,
kde nás už čakali pani sprievodkyne. Rozdelili sme
sa na dve skupiny a výklad sa mohol začať. Počas
prehliadky hradného areálu sme navš�vili aj
hradnú studňu a dozvedeli sme sa aj nové
informácie o tureckých nájazdoch. Najviac nás však
očarila Katedrála sv. Emeráma. Okrem nádherných
fresiek nás zaujal krásny oltár zobrazujúci Krista
Spasiteľa. Na tomto mieste sme sa dozvedeli aj
informácie zo života sv. Svorada a Benedikta, ktorí
sú patrónmi katedrály. Vystúpili sme po 113
schodoch a užili sme si nádherný výhľad z veže na
Kalváriu a Zobor. Nakoniec nás čakal výklad
v múzeu o živote sv. Cyrila a Metoda. V ňom sme
objavili vzácne písomnos� z obdobia Veľkej
Moravy a zaujímavé bohoslužobné predmety
z rôznych historický etáp.

Po exkurzii sme žiakom dopriali hodinku v centre
mesta a cestou sme sa odfo�li pri soche Pribinu. Tešili
sme sa, že nám počasie prialo a my sme tak mohli
stráviť pekný deň v jednom z najkrajších slovenských
miest.
Veríme, že aj v budúcnos� sa nám podarí prepojiť
výučbu aj so zážitkami, pretože vidíme to, čo
skutočne existuje, a tak lepšie rozumieme tomu, čo sa
v škole učíme.

Mgr. Miroslava Ďurišová,
Mgr. Jozef Cuper

Svä� Cyril a Metod
Exkurzia
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Školovinky

Hudobník a zberateľ ľudových
piesní, Anton Budinský,
folklorista z rázovitej obce Očová,
rozozvučal našu telocvičňu tónmi
ľudových nástrojov i ľudových
piesní 24. novembra 2022.
Pán Anton Budinský privítal
žiakov i pedagógov školy na
výchovnom koncerte venovanom
tradičným hudobným nástrojom.
Archaické ľudové nástroje
predstavil náučnou i zábavnou

formou. Postupne zahral ľudové
piesne na fujare, píšťalke
dvojačke, na malej píšťalke –
blške,na okaríne, pozaune,
ozembuchu, na gajdách i na
heligónke. Odtrúbil polnoc na
lesnom rohu. Predstavil aj
drumbľu a pas�ersky bič. Žiakov
v�pne zapojil do fúkania gájd
i spievania piesní. Hudobník
ukázal, že tóny sa dajú dokonca
vylúdiť aj na rúre od vysávača.

Najväčším prekvapením bolo, že
jej zvuk znel veľmi podobne ako
fujara. Náladu v telocvični najviac
pozdvihol záverečný tanec žiakov
s pedagógmi. Pán Budinský
venoval škole na pamiatku
zbierku baníckych piesní.
Originálny výchovný koncert bol
veľmi pekným umeleckým
zážitkom.

Mgr. Eva Záhorská

Po stopách Andreja Sládkoviča a jeho Maríny

Hudobné nástroje v hlavnej úlohe

Dňa 21. septembra a 29. septembra sa výber žiakov z deviateho a
ôsmeho ročníka zúčastnil literárnej exkurzie v Banskej Š�avnici -
Po stopách Andreja Sládkoviča a jeho Maríny. Cieľom exkurzie
bola najmä návštevamúzea Banka lásky, kde sme sa zamýšľali nad
otázkou čo je to láska, ale dozvedeli sme sa aj mnohé súvislos�
vzniku najdlhšej ľúbostnej skladby, básne Marína, prechádzali po
miestnos�ach, kde Marína prežila väčšinu života a kde spoznala
svojho učiteľa, z ktorého sa neskôr stala životná láska,
spisovateľa, vtedajšieho študenta evanjelického lýcea, Andreja
Sládkoviča. Po komentovanej prehliadke sme sa prešli na
evanjelický cintorín a navš�vili hrob, v ktorom odpočíva Mária
Pischlová (Marína). Na hrob sme položili kvety, zapálili sme
sviečky na jej pamiatku, ale aj pamiatku ich lásky sme si uc�li
minútou �cha. Hladní žiaci sa potom občerstvili v historických
uličkách Banskej Š�avnice a presunuli sme sa domov, do Veľkého
Kr�ša.

Mgr. Ďurišová, Mgr. Jačmeníková,
Mgr. Gregušová, Mgr. Balgová
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30.11.2022 sa na našej škole
uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie prototypu vynálezu,
ktorý vymyslela žiačka našej školy
Nelka. Celá jej trieda bola zapojená
do medzinárodného programu
MyMachine Slovakia, ktorý na
Slovensku realizuje Karpatská
nadácia. Víziou programu je
prepojenie neformálneho
vzdelávania s formálnym. Program
sa uskutočňuje počas celého roka v
spolupráci základnej, strednej a
vysokej školy.
Ešte na jeseň minulého roka nás
navš�vili študen� Technickej
univerzity zo Zvolena, ktorí deťom
priblížili zámer programu a vyzvali
ich, aby nakreslili svoj vysnívaný
vynález. Potom z pomedzi
prezentovaných kresieb de� a
študen� vybrali do užšieho výberu
tri vynálezy, z ktorých nakoniec
vybrali jeden. Študen� na tomto
zadaní ďalej pracovali a nakoniec
navrhli jeho reálnu podobu.
Vysokoškoláci svoj návrh opäť s
deťmi skonzultovali na online
stretnu�, ktoré sa uskutočnilo v
zime minulého roku. Doladený
návrh predložili študentom Strednej

odbornej školy vo Veľkom Kr�ši,
úlohou ktorých bolo vynález
vyrobiť. Víťazný nápad dostal meno
TROBOTKA. Trobotka má za úlohu
zlepšiť ľuďom náladu, či rozosmiať
ich pohľadom do jej zvláštnych
s�en. Študen� Strednej odbornej
školy vytvorili podľa návrhu valec s
výrezom, v ktorom sa otáčaním
vnútornej čas� ukazujú plochy
po�ahnuté fóliou, čím sa vytvára
rôzne skreslený – komický odraz
človeka.
Na slávnostnom odovzdávaní
prototypu boli prítomní študen�
SOŠ Veľký Kr�š, ktorí vynález
vyrábali, naši žiaci a zástupcovia
programu MyMachine. Trobotka je
umiestnená na čestnom mieste vo
ves�bule našej školy, aby slúžila
všetkým žiakom a okoloidúcim.
Nech myšlienka, s ktorou bola
navrhnutá, urobiť náš deň
šťastnejším, bola šírená pomedzi
ľudí čo najdlhšiu dobu.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za
spoluprácu. Sme hrdí, že sme mohli
byť súčasťou tohto úžasného
programu.
Mgr. Michaela Hovorková

AKO SA SEN STAL SKUTOČNOSŤOU
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Na základnej škole vo Veľkom Kr�ši využili
členovia Stromu života Krtkovia jesenný
grant a strávili krásne jesenné dopoludnie
v mestskom parku Hôrka.
Žiakov z 1. stupňa sprevádzali starší
spolužiaci - ôsmaci a spolu obdivovali
čarovnú jesennú prírodu. Odhaľovali záhady
a tajomstvá jesene napr. prečo sa listy na
jeseň sfarbujú zo zelenej do oranžovej či
hnedej farby, prečo vtáky vedia kedy
odle�eť do teplých krajín, prečo stromy na
jeseň zhadzujú listy.

Ďalšou ak�vitou bolo
hľadanie niečoho podľa
indícií, napríklad niečo
hnedé, voňavé, tvrdé, jedlé,
ohybné, farebné, pichľavé,
krásne. Zbierali opadané
lís�e a plody jesene, zahrali
sa na umelcov a vytvorili
z nich nádherné koláže ako
poďakovanie za dary pani
Jesene.
V tento deň si pripomenuli aj
dôležitosť jablka vo výžive
formou krátkej prezentácie,
oboznámili sa s jeho odrodami a vydarenú akciu ukončili skvelou ochutnávkou.
Toto poduja�e bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu v oblas� práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský

inš�tút mládeže.Mgr. Veronika Marcineková

Jeseň, pani bohatá farbí listy do zlata...
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Dňa 20. 12. 2022 sa žiačky 8. ročníka – Lucia Bányayová, Line�e Kálazyová
a Ta�ana Priatková pod vedením p. učiteľky E. Glézlovej zúčastnili tradičnej
súťaže v aranžovaní vianočných dekorácií na SOŠ v Želovciach.Úlohou dievčat
bolo individuálne vytvoriť vianočný svietnik a krásneho škriatka Vianoc.
Cieľom súťaže bolo rozvíjať este�cké cítenie, tvorivé myslenie žiakov a tak
zachovávať tradície spojené s obdobím Vianoc. Celá súťaž prebiehala vo veľmi
príjemnom prostredí, v ktorom bolo cí�ť prichádzajúci čas vianočných
sviatkov, pokoja a lásky. V kategórii tvorby vianočných svietnikov získala 1.
miesto Tánička Priatková, ktorej srdečne gratulujeme. Všetky výrobky boli
krásne a jedinečné.
Na záver si dievčatá svoje vlastnoručne vyrobené svietniky mohli zobrať
domov, aby si mohli nimi vyzdobiť svoj sviatočný stôl.

Ing. Edita Glézlová

„Čaro Vianoc“

Zima robí čáry-máry, december je v kalendári. Kým
šiesteho narátaš, zavíta k nám Mikuláš.
A Mikuláš k nám naozaj zavítal a neobišiel ani naše de�,
ktoré poslúchali celý rok. Ako pomocníkov si so sebou
priniesol anjela a čerta, ktorí sa uisťovali, či sa balíčky
dostanú ku všetkým deťom. Odmenou im bolo vidieť
jagavé iskričky v očiach de�.

Mgr. Katarína Balgová

Mikuláš
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Cieľom hodín techniky je vytvoriť deťom priestor
na zmysluplné vyučovanie a zároveň podporiť u
nich rozvoj krea�vity, osobnej tvorivos�, jemnej
a hrubej motoriky, este�ckého cítenia. Vytvoriť
osobný vzťah k spoločnému životu a hlbšie sa
stotožniť s ním, nadobudnúť radosť zo
sebarealizácie, učiť sa samostatnos�. Oblátky a
trubičky patria k Vianociam. Vyskúšali sme ich
upiecť! Na hodine techniky si žiaci vyskúšali
tradičné pečenie domácich trubičiek. Keď sa
pečú trubičky, všetko vonia vanilkou. Na pečenie
oblátok sme sa veľmi tešili, pretože ich máme
všetci veľmi radi. Od nepamä� naše staré mamy
doma vypekali chutné trubičky. Samozrejme na
ich výrobu sa v súčasnos� používajú novšie
stroje. Výborný recept sme mali od našej pani
učiteľky, ktorá sa takejto predvianočnej výrobe
venuje. A veru sa nám aj podarili - s chuťou sme
sa do nich pus�li. Mgr. Kvetoslava Szumová

Remeslo má zlaté dno

Dňa 15. 10. 2022 sme navš�vili s pani
učiteľkou Bartošovou a pánom učiteľom
Pierogom na hodine technickej výchovy
Hon�ansko-novohradskú knižnicu ohľadom

Paličkovanej čipky. O paličkovaní
čipky nám porozprávala pani Iveta
Žlnková, a pani Štefánia Selská nám
ukázala ako sa paličkuje. Boli aj
vystavené rôzne čipky, ktoré sme si
mohli pozrieť. Pani Iveta Žlnková má
aj vlastnú knihu s názvom Paličkované
čipky z Hontu a momentálne pracuje
na ďalšej knihe, ktorú chce vydať.
Obe panie boli aj na Hon�anskej paráde, kde prezentovali
umenie paličkovanej čipky. A povedali nám aj to, že keď sa
vydávala kráľovná Alžbeta II., tak na svadobných šatách mala
čipky z okresu Veľký Kr�š a do dnešného dňa si to Angličania
pamätajú a uc�evajú. Podľa mňa je to veľmi pekná, ale
zároveň aj náročná práca.

Anna Košťálová, žiačka 8.B triedy

Paličkovanie čipky

Štvrtáci prijali pozvanie do knižnice na stretnu�e s autorkou knihy
„Listy mame“,Miriam Petráňovou.
Mama – planéta Zem - je v ohrození. Volá po záchrane. Ozývajú sa
jej de�. Píšu jej listy. Autorka veľmi pútavo a interak�vne
debatovala so štvrtákmi o týchto listoch. Mo�vovala ich zamyslieť
sa nad osudom modrej planéty, chrániť ju a pomáhať jej. Každého,

kto mal o knižku
záujem, potešila
osobným
venovaním
a podpisom.
Príjemne strávený
čas s Miriam
Petráňovou bol pre
štvrtákov zážitok.
Mgr. Nina Folková

Listy mame
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Návšteva historických miest a múzeí
ponúka množstvo zážitkov, ktoré žiakom
oživia históriu a pomáhajú hlbšie
porozumieť osobnos�am a miestam,
ktoré formovali dnešnú spoločnosť.
Naším cieľom bolo spoznať
najvýznamnejšiu osobnosť Dr. Milana
Ras�slava Štefánika v Košariskách.
Práve preto sme sa dňa 3.11.2022
vybrali na exkurziu po stopách M. R
Štefánika so žiakmi 9. a 8. ročníka
spoločne s p. uč. Bartošom, p. uč.
Bobáľom a p. uč. Gallovou.
Naša cesta pod názvom „Prebijem sa!“
začala v jeho rodnej obci Košariská, kde
nás privítal náš sprievodca pán Imriška.
Najprv sme si pozreli kultúrnu pamiatku,
evanjelický kostol vysvätený v roku
1871, kde bol prvým farárom Pavol
Štefánik, otec M.R. Štefánika. Cennou
súčasťou kostola je krs�teľnica, v ktorej
bol v roku 1880 krstený aj M.R. Štefánik.
Po návšteve kostola sme sa presunuli na
miestny cintorín, kde sú pochovaní jeho
rodičia a súrodenci. Cestou sme sa
zastavili pri pamätníku obe�am prvej
svetovej vojny a vzdali úctu všetkým
padlým. Následne sme navš�vili
Múzeum Milana Ras�slava Štefánika v
jeho rodnom dome v Košariskách.
Rozšírili sme si poznatky, dozvedeli sme
sa veľa zaujímavých noviniek o živote,
koníčkoch, vedeckej, vojenskej,
diploma�ckej činnos� jednej kľúčových
osobnos� našich dejín. Pútavým
rozprávaním sme sa dostali do miest,

štátov, ktoré navš�vil, obdivovali sme
jeho osobné predmety. Videli sme lodný
kufor, s ktorým precestoval celý svet,
ďalekohľad, s ktorým pozoroval hviezdy,
generálsku čiapku a jeho šabľu.
Okrem iného sa žiaci dozvedeli aj
pikošky z jeho súkromného života, napr.
že určitú časť svojho života bol aj
iluzionistom a i.. Veľkou vzácnosťou bolo
vidieť pramienok vlasov Jozefa Miloslava
Hurbana, alebo jeho pištoľ.
Súčasťou našej exkurzie bol aj výstup k
Mohyle Milana Ras�slava Štefánika,
ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo,
týčiacom sa v nadmorskej výške 543
medzi mestom Brezová pod Bradlom a
obcou Košariská. Mohyla je miestom
odpočinku jednej z najväčších osobnos�
moderných slovenských dejín – Milana
Ras�slava Štefánika a od roku 2009
zapísaná do zoznamu Európskeho
kultúrneho dedičstva. Jeho pamiatku
sme si spoločne uc�li kladením venca a
pripomenuli si jehomo�o „veriť milovať,
pracovať“. Našťas�e počasie nám prialo,
a to nám pridalo na kultúrnom zážitku.
Mohyla M.R. Štefánika sa nám ukázala v
celej svojej kráse a majestátnos�.
Každého očaril výhľad na okolité pohoria
hrajúce farbami jesene a kopaničiarsky
kraj, ktorý je z tohto pietneho miesta
naozaj nádherný. Obdivovali sme
monumentálnosť a architektonickú
čistotu pamätníka navrhnutého známym
slovenským architektom Dušanom
Jurkovičom.

Exkurzia bola pre žiakov
prínosom a veľkou inšpiráciou,
získali nové vedomos� o M. R.
Štefánikovi. Štefánik bol človek
mnohopočetných záľub, bol
Slovák srdcom, vždy hrdý na svoj
pôvod. Na záver sa chcem veľmi
poďakovať rodičom a vedeniu
školy za podporu a pomoc :-):-)

Mgr. Kris�án Bartoš

„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“
-Milan Ras�slav Štefánik-
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„Vraj každá nocmá zvláštnumoc“, aj tá naša z 9.12.
na 10.12. mala veru zvláštnu moc. V tento večer
sme sa to�ž spolu s našimi triedami 5. A a 5. B
rozhodli stráviť noc v škole. Celý večer bol
naplnený bohatým programom - pečenie
medovníčkov, športové ak�vity v telocvični,
pozeranie futbalu, zdobenie vianočného
stromčeka a nočné kino. Pýtate sa, či sme boli
hladní? Nie, pretože na večeru sme mali výbornú
pizzu a na raňajky vianočku s lekvárom a výborným
čajom. Už teraz sa tešíme čo nám naši triedni
učitelia vymyslia nabudúce.Mgr. Eva Rozkošová

Noc v škole

Keď odišiel zo školy pán učiteľ Pierog, boli sme
pridelení do skupín pani učiteľkám Sokobovej
a Bartošovej. Pán učiteľ nám chýba, kedže to bol
dobrý pán učiteľ. Teraz sa na hodinách s pani
učiteľkami striedame. Jedna skupina varí a tá
druhá robí prácu z dreva a potom naopak.
V�pná príhoda 1: Všetci sme sa snažili, aby nám
vyšla haruľa chutná, teplučká a chrumkavá...ako
áno, boli chrumkavé a chutné, ale niektoré aj
prihorené :-D
V�pná príhoda 2: Pri príprave raňajkového
menúčka nám zase napadlo, či budú mať pre nás
dostatok toaliet, keď všetci naraz skonzumujeme
ovsené vločky zaparené teplou vodou. ÁÁÁle nič!
Dobe bolo...
Na obrázkoch sú pre istotu spolužiaci pri práci
v dielni, kuchárske umenie odfo�me, keď bude čo
:-D
Stále veríme, že sa budeme zlepšovať a zlepšovať.
Za 8. B napísala: Anna Košťálová

Hodiny technickej výchovy
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Začalo to úplne nenápadne. V modernej učebni sme si
vymieňali názory o vesmíre. Boli sme rozdelení do
dvojíc alebo trojíc. Našou úlohou bolo naučiť
spolužiakov o vesmíre to, čo sme mali pripravené na
papierikoch. Najlepšie nás pobavili Peťo a Nelka alebo
Zojka a Lili. Všetci sme sa zabávali. Keď sme sa už
naučili niečo o planétach, mohli sme začať uvažovať
o našich projektoch. Dlho sme o tom rozprávali a ešte
dlhšie sme na tom pracovali. Viacerí nás pri
prezentácií prekvapili. Napríklad Peťo a Miška mali
prezentáciu v PowerPointe aj s kontrolnými otázkami,
ako keby boli páni učitelia. Projekty sa vypracovali na
polystyréne, na plátne, na výkrese, ale aj na dáždniku
a v krabiciach.
Brunkovi pomáhal aj braček Benji
a vytvoril neznáme planéty asi
z piatej dimenzie. Zoe robila
z recyklovaného materiálu, Linda
musela ešte ráno dorábať Mliečnu
dráhu, Simonka nás prekvapila

kamennou obežnou dráhou
„Kuiperov pás“, Oliver Slnko
niekoľkokrát premaľoval, Sonička
modelovala planéty, asteroidy,
meteority a ufá zo sadry. Jasmínka
vytvorila leporelo.

Naučili sme sa možno aj niečo
navyše. Teraz sa už nevieme dočkať
návštevy hvezdárne.
Za 4.B napísali:
Soňa Kysucká a Oliver Hajnár

Prezentácie o vesmíre

Už niekoľko rokov poskytuje úžasné adrenalínové zážitky
rozsiahla ferrata na Skalke pri Kremnici (ferrata -
"železná cesta", teda cesta zaistená železnými
pomôckami ako sú schodíky, skoby...) Tento školský rok
sa ju rozhodli navš�viť aj žiaci z nášho turis�ckého
krúžku. Využili sme krásne počasie počas babieho leta
a v nedeľu 9. 10. 2022 sme sa v počte 8 kusov plus dvaja
šoféri dostavili na Skalku. Po trošku komplikovanom
obliekaní sa do ferratových setov sme prišli k prvej
atrakcii, ktorou je visutý most. Jeho najvyššie miesto je
takmer 50 metrov nad zemou, čiže pre viacerých žiakov
to bola asi najväčšia životná výzva, akej museli za�aľ
čeliť. Nakoniec most prešli všetci okrem jedného žiaka, aj
keď niektorí s veľmi s�ahnutými žalúdkami.
Po moste sme začali zostup k samotným ferratovým
trasám. Ako prvú sme si vybrali náročnú trasu
pomenovanú Komín. Jej najťažšia a najkrajšia časť vedie
úzkou puklinou v skale. Hlavne tento úsek dal rukám aj
nohám poriadne zabrať a vyžadoval od nás celkom
akroba�cké polohy pri lezení.

Ferratový zážitok na Skalke

Ako poslednú trasu sme si vybrali
tzv. Trubačovu vežu. Trasa nebola
až taká náročná, ale mierne
„vzdušná“ a s krásnymi výhľadmi
do veľkej vzdialenos�. Tejto trasy

sa už nezúčastnili všetci, pretože
niektorí si uvedomili svoje limity
kvôli strachu z výšok.
V tejto čas� ferratového sveta sa
nachádzajú ešte ďalšie 2 trasy, ale

kvôli ich náročnos� sme si na ne
s deťmi už netrúfli. Keďže sme
nes�hli pozrieť druhú, novšiu časť
ferrát, tak sa tam hádam ešte
niekedy dostaneme.

Mgr. P.Bobáľ
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Dňa 15.10.2022 sa žiaci a kolegyne našej školy opäť
zúčastnili bežeckej súťaže – BIOBEH vinohradmi. Aj
tentokrát sa môžeme pochváliť ich úspechmi.
V kategórii - 800 m (dievčatá) naše žiačky obsadili
všetky stupienky.
1. miesto – Bianka Sláviková (6.A)
2. miesto – Natália Ďurišová (6.C)
3. miesto – Lenka Ballová (6.A)
V kategórii – 800 m (chlapci) sme �ež mali
zastúpenie.
2. miesto – Michal Hrabčák (6.A)
Kategória - 400 m (chlapci) bola pre našu školu �ež
úspešná.
2. miesto – Kris�án Rechtorík (1.A)
Hrdí sme aj na naše kolegyne ktoré absolvovali beh
na 7km – Mgr. Katarína Balgová, Mgr. Dorota
Gallová a Petra Balková.
Veríme, že �eto úspechy mo�vujú aj ostatných
žiakov a dospelých, pretože ako sa hovorí: „V
zdravom tele, zdravý duch.“

Mgr. Miroslava Ďurišová

Technická a
elektrotechnická súťaž

BIOBEH Vinohradmi 2022

Podnie�ť žiakov k objaveniu krásy
umeleckého slova je cieľom prípravy
žiakov na súťaže v prednese. Naša
žiačka, Lenka Ballová, ukázala, že
tento cit už našla. Po úspešnom
prezentovaní sa v školskom
a okresnom kole sa zúčastnila
celoslovenského kola v umeleckom
prednese pôvodnej slovenskej prózy
„Timravina studnička“. Táto literárna
súťaž sa každoročne koná na počesť
významnej slovenskej spisovateľky
Boženy Slančíkovej - Timravy.

Timravina studnička bola zážitkom
z krásy interpretovaného slova,
priniesla mnoho výborných
prednesov, inšpirácií a podnetov, ako
citlivo pracovať so slovom. Aj keď sa
Lenka v celoslovenskom kole
neumiestnila medzi trojicou
najlepších, patrí jej naša veľká
pochvala a vďaka. Veríme, že bude
inšpiráciou aj pre ostatných žiakov
našej školy a tešíme sa na ďalšie
recitačné súťaže aj v jej podaní.

Mgr. Miroslava Ďurišová

Timravina studnička

Dňa 1. 12. 2022 sa chlapci z deviateho ročníka Radoslav Šebo z 9. B,
Adam Bernát, Adam Povalač Dávid Tóth, Maximilián Oravec z 9. C
zúčastnili technickej a elektrotechnickej súťaže na SOŠ vo Veľkom Kr�ši.

Svoje vedomos� a zručnos�
premenili na 1. miesto v
elektrotechnike - R. Šebo, 1.
miesto A. Povalač a 3.
miesto M. Oravec v
strojárstve. Sme veľmi hrdí
na našich žiakov.
Gratulujeme chlapci.
Ing. Estera Hrončeková,
PhD.
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V decembri sme zorganizovali aj školské kolo dejepisnej
olympiády. Zúčastnilo sa na nej 9 žiakov 6. – 9. ročníka. Žiaci
sa museli popasovať s rôznymi otázkami zo svetových dejín,
ale aj z dejín nášho regiónu. Súťaž bola rozdelená do troch
kategórií. Po zrátaní bodov všetkých troch okruhov vyzerajú
výsledky školského kola takto:
KATEGÓRIA C (9. ročník)
1. miesto – Nikola Varholáková
2. miesto – Rebeka Kulichová
3. miesto – Emma Gáfriková
KATEGÓRIA D (8. ročník)
1. miesto – Mar�n Bodnár
2. miesto – Laura Dianová
KATEGÓRIA E (7. ročník)
1. miesto – Marianna Veselková
2. miesto – Elisa Hárendácsiková
KATEGÓRIA F (6.ročník)
1. miesto – Oliver Hovorka
2. miesto – Alexander Hudec
3. miesto – Sofia Ma�ášová
Do okresného kola súťaže postupujú žiaci, ktorí sa v
jednotlivých kategóriách umiestnili na 1. a 2. mieste.
Blahoželáme!

Mgr. Miroslava Ďurišová

Geografická olympiáda

Dejepisná olympiáda

V stredu 23.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo
školské kolo 51. ročníka Geografickej olympiády. Stáva
sa už tradíciou, že školské kolo prebieha online formou.
Úlohy boli, ako každý rok zaujímavé a náročné. Na
výsledky sme čakali až do pondelka nasledujúceho
týždňa.
Súťažilo sa v troch kategóriách. V kategórii najmladších
žiakov si zmerali svoje sily žiaci štvrtého a piateho
ročníka a jeden druhák. Tu o víťazstvo bojovalo až 10
súťažiacich. Víťazmi sa staliMiško, Danko a Peťko.
V kategórii F, 6. – 7. ročník, súťažili dvaja žiaci – Oliver
a Veronika. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi a
postupujú do okresného kola.
V najstaršej kategórii, 8. – 9. ročník sme mali pia�ch
súťažiacich. Prvé tri miesta obsadili ôsmaci: Adam,
Nicolas a Sára. Porazili tak svojich súperov z deviateho
ročníka.
Všetci zúčastnení školského kola boli odmenení
diplomom. Ďakujeme ZRPŠ za zakúpenie cien,
kompasov na karabíne, pre víťazov jednotlivých
kategórií. Postupujúcim držíme palce v okresnom kole.
Mgr. Michaela Hovorková a Mgr. Pavel Demeter
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Dňa 24.10.2022 sa na našej škole uskutočnil ďalší turnaj vo
Faraónovi. Zúčastnilo sa ho 48 žiakov 2. stupňa, 8 zamestnancov
školy a jeden hosť z 1. stupňa. Každý z nich sa snažil vyhrať zlatý
pohár určený pre víťaza. Po úvodnom zjednotení pravidiel sme sa
rýchlo rozdelili do 16 skupín a začal sa tvrdý boj o postup do
semifinále. Každú chvíľu sa školskou jedálňou ozývali výkriky
rados�, ale aj zúfalstva. Z každej skupiny mohol postúpiť len jeden
hráč. Zhruba po 40. minútach boli základné skupiny odohraté a do
semifinále postúpilo 16 hráčov, ktorí boli rozdelení do 4 skupín. Do
finále mohli postúpiť opäť len víťazi týchto skupín. Naši
pedagógovia budú musieť na najbližší turnaj tvrdo trénovať, lebo
do semifinále sa prebojoval len jeden z nich a aj to bolo o chlp. Do
finále sa nakoniec neprebojoval ani ten.
Finálovú štvoricu nakoniec utvorili Tomáš Nagy z 9. A, Kris�án Bajo
zo 7. B a minuloroční finalis� Nikola Varholáková z 9. B a Peter
Kroupa z 8. C. Súboj o zlatý pohár bol opäť veľmi tvrdý a až do
poslednej chvíle nebolo jasné kto zvíťazí. Na štvrtom mieste sa
nakoniec umiestnila minuloročná víťazka Nikola Varholáková.
Hneď v ďalšej hre vypadol Peťo Kroupa a v ďalšej Kiko Bajo.
Celkovým víťazom sa tak stal deviatak Tomáš Nagy. K víťazstvu mu
srdečne gratulujem a teším sa na ďalší turnaj, ktorý sa uskutoční
v 2. polroku.
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým účastníkom za férovú
hru a �ež mojim kolegom, že sa k nám pripojili.

Mgr. P.Bobáľ

Strom života

Kartový turnaj vo Faraónovi

Členovia Stromu života zorganizovali na škole kampaň o klima�ckej
kríze. Problema�ka klima�ckej krízy nie je ľahostajná ani Krtkom z
Veľkého Kr�ša. Našli spôsoby, ktorými každý z nás môže túto krízu
ak�vne riešiť. A to tak, že každý začne sám od seba.
Množstvo oxidu uhličitého vo vzduchu sa dá znížiť napríklad tým, že
vymeníš auto za bicykel, alebo na krátku vzdialenosť pôjdeš pešo.
Krtkovia zorganizovali na škole kampaň, ktorou pri�ahli pozornosť
na problema�ku ochrany klímy. Svojimi vyrobenými odznakmi
vzbudili záujem u mladších spolužiakov, ktorým vysvetľovali, ako
môže každý pomôcť klíme vo svete.
V úlohe Klima�cký detek�v zanalyzovali činnos� človeka, ktoré
prispievajú k produkcii skleníkových plynov a ku globálnemu
otepľovaniu. Keďže sa planéta otepľuje, mení sa aj rozloženie
klima�ckých pásiem, pričom sa rastliny a živočíchy nedokážu
prispôsobiť rýchlos� týchto zmien. Hrozí im vyhynu�e. Na príklade
ľadového medveďa a lišajníkov ukázali, čo sa stane, keď zmiznú
ľadovce.
Vyrobili si vlastnú náhradu živočíšnehomlieka – rastlinnémandľové
mlieko a urobili ochutnávku nielen vyrobeného mlieka, ale aj iných
druhov rastlinného mlieka z obchodných reťazcov. Zisťovali, ktoré
mlieko má u de� najväčší úspech. Robili pokus s topením ľadu v
slanej vode a sledovali rýchlosť topenia ľadu. V dôsledku topenia
ľadovcov sa zvyšuje hladina svetového oceánu. Znamená to, že
ostrovom hrozí úplné zatopenie.
Zahrali sa na ekoarchitektov, predstavili si, že majú možnosť zmeniť
vzhľad svojho najbližšieho okolia. Vytlačili si letecký snímok mesta
a vložili do neho svoje návrhy: park, trávniky, stromy, na škole
zelenú strechu a zásobníky dažďovej vody, aby zlepšili tepelnú a
sociálnu pohodu v meste Veľký Kr�š.

Mgr. Veronika Marcineková
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V dňoch 07. a 08. decembra na našej
škole prebiehalo školské kolo
obľúbenej matema�ckej súťaže
Pytagoriáda. Obľúbenej preto, že
školského kola sa zúčastnilo
neuveriteľných 101 súťažiacich od
tre�eho po ôsmy ročník. Takáto
vysoká účasť bola možná vďaka
možnos� súťažiť online formou bez
nutnos� tlače a ručnej oprave
súťažných testov. Súťažilo sa

v skupinách po 20 žiakov
v mul�mediálnej miestnos� pod
dozorom p. uč. Foľkovej, Komadovej,
Hovorkovej a pána uč. Demetera.
Novinkou tohto ročníka školského
kola bolo súťaženie najšikovnejších
žiakov vo viacerých kategóriách.
Všetci žiaci riešili 15 úloh v časovom
limite 60 minút. Ak sa im podarilo
vyriešiť 10 úloh správne, stali sa
úspešnými riešiteľmi a za každé
ušetrené 4 minúty získali ešte 1 bod.
Práve tento čas mnohokrát

rozhodoval o celkovom umiestnení
súťažiacich. Prví traja boli odmenení
medailou a diplomom, úspešní
riešitelia diplomom a odznakom,
ostatní súťažiaci získali diplom za
účasť. Ďakujeme ZRPŠ za
preplatenie cien, 18 ks medailí
a výkresov na tlač diplomov pre
všetkých súťažiacich. Všetkým
postupujúcim držíme palce
v okresnom kole, ktoré sa bude
konať prezenčne v marci 2023.

Mgr. Michaela Hovorková

Pytagoriáda

Vyhodnotenie:
Kat. Poč. súť. Poč. úsp. 1.miesto 2.miesto 3.miesto
P3 13 8 Miško z 2.B Marek z 3.B Adam z 3.B
P4 29 14 Jasminka z 4.B Danko z 4.A Miško z 2.B
P5 19 9 Danko z 4.A Maťko z 5.A Tamarka z 5.A
P6 12 4 Danko z 7.B Oliver z 6.C Veronika z 6.A
P7 17 3 Kiko z 7.B Juraj z 7.A Lucka 7.A
P8 14 7 Nicolas z 8.A Lucka z 8.A Mar�n z 8.B
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Školské kolo máme úspešne za sebou. Tento rok sa ho
zúčastnil rekordný počet žiakov-37 v dvoch
kategóriách. A ako to všetko dopadlo? Na prvých troch
miestach sa v kategórii 1A umiestnili:

1. miesto – Zojka Fridrichová 6.C,
2. miesto Oliver Števka 7.B,
3. miesto – Sebas�án Prochádzka 6.B.

V kategórii 1B sa na prvých troch miestach umiestnili:
1.miesto- Samuel Sojka 9.C,
2. miesto - Veronika Tomaškinová 8.A,
3. miesto – Nelka Vargová 8.A.

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a všetkým
zúčastneným ďakujeme za účasť a pevne veríme že sa
aj v budúcom školskom roku stretneme v takomto
hojnom počte.

Mgr. Eva Rozkošová

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Školovinky
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Láska v škatuli od topánok
Či malí alebo veľkí, každý jeden z nás čaká na pod vianočným stromčekom ten
svoj vysnívaný darček. Niektorí si prajú zdravie, šťas�e, priateľov okolo seba,
lásku, iní zase niečo hmotné. De�čky potešia hračky, knižky. Myslím, že nie je
človeka, ktorý by si pod stromček neprial nič. Preto sme sa aj my žiaci 5. A
triedy, spolu s pani učiteľkou triednou Evou Rozkošovou, rozhodli obdarovať
tých, ktorí si to zaslúžia možno najviac a to sú starkí a starké v zariadení Naša
Radosť. Tento rok sme ich už mohli navš�viť aj osobne a naše darčeky im
poukladať priamo pod ich krásny farebný stromček. Darčeky im boli rozdané
presne 24. decembra.

Ďakujeme veľmi pekne za túto možnosť a aj za to, že
naša vzájomná spolupráca naďalej pretrváva.
Ďakujem veľmi pekne všetkým žiakom a veľmi pekne
ďakujem ich rodičom, ktorí ma v tejto akcii podporili
a prispeli naozaj krásnymi darčekmi.

Mgr. Eva Rozkošová

Školovinky


