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Maťko: Bocian nosí bábätka?
Lucka: Ale veď mi už dávno vieme, že sú to naše mamičky!
Maťko: A vďaka nim tu dnes stojíme. Chceme sa im poďakovať.
Takýto rozhovor odznel v podaní
malých moderátorov podujatia pre
mamičky. Dňa 7. mája si deti prvého
stupňa pod vedením svojich
pedagógov
pripravili
pekný
program pre svoje maminy.
Podujatie sa konalo na nádvorí školy
a hoci sa krátko pred programom
obloha mračila, úsmev mám a láska
detí k nim akoby oblaky rozohnali.
Svedkom pesničiek, milého slova a
ladného pohybu teda mohlo byť aj
májové
slniečko.
Tanec
v
choreografii skúseného tanečníka
pána učiteľa Mgr. P. Rechtoríka sa
dostal pod kožu nielen žiakom, ale i mamičkám, ktoré v závere podujatia
prijali pozvanie
do tanca a zatancovali si spolu s
deťmi. Žiaci sa
takto poďakovali
za starostlivosť a
pedagógovia
ďakujú mamám
za to, že si našli
čas na návštevu
školy.
K.Cicko
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Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovala naša
škola zaujímavé aktivity, do ktorých sa zapojili
mladší aj starší žiaci. Žiaci 1. stupňa mali
možnosť prejaviť svoju tvorivosť kresbou na
asfalt. Kreslilo sa na dvore školy aj na cestnej
komunikácii pred školou. O bezpečnosť žiakov
bolo postarané. Tému výtvarných prác bola
planéta Zem, príroda a životné prostredie. Deti kreslili
z
nadšením, čo sa dalo zistiť aj z ich tvári. Okrem radosti z tvorby a z pobytu
na slnku im tváre "skrášľovali" aj stopy po farebnej kriede....

Aj tohto roku sa naša škola
zapojila do súťaže "Týždeň
pre Zem", ktorú vyhlasuje
každý rok organizácia Strom
života so sídlom v Bratislave.
Aktivity súťaže prebiehajú
medzi 22.-28. 4. 2013.
Pri príležitosti svetového dňa
Zeme sa deti oboznámili s
významom recyklácie skla a
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jeho úlohou v našich životoch. Do
aktivít sa zapojili všetky triedy na II.
stupni ZŠ.
5. a 6. ročník riešil aktivity I. úrovne
náročnosti - vyhľadávali vo svojom
okolí čo najstarší predmet vyrobený
zo skla spolu s podobným výrobkom
vyprodukovaným v súčasnosti taktiež zo skla. Na pracovných listoch
zakrúžkovali, ktoré sklenené výrobky
nepatria do triedeného odpadu kontajnera na sklo, zhotovovali
plagát s recykláciou skla a maľovali
na sklo.
7., 8. a 9. ročník
Žiaci spracovali históriu výroby skla
formou obrázkového príbehu,
zisťovali na príslušnom úrade koľko
skla sa vyzbiera za rok v ich meste.
Ako často sa zelené kontajnery
odvážajú a kam toto vyzbierané sklo
ďalej ide na spracovanie (potrebná
fotodokumentácia z miestneho
úradu).
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Žiaci ďalej urobili prieskum vo svojom
okolí, aký obal preferujú ľudia na
jedenie obedu alebo na pitie nápojov.
Zisťovali, či ľudia vedia, že je v
obci/meste kontajner na sklo. Zahrali
sa na umelcov a pomaľovali
ľubovoľný predmet zo skla. Odfotili
najzaujímavejší predmet zo skla, ktorý
sa vyskytuje v ich okolí.
Pripravila:

7

Dňa 13. marca sa v našej škole
uskutočnilo výchovno-vzdelávacie
podujatie Jar v Honte, ktoré bolo
zamerané na jarné zvykoslovie v
Honte. Bolo spojené bolo s
praktickými
ukážkami
výroby
korbáča z vŕbového prútia, ktoré
predviedol metodik Hontiansko ipeľského osvetového strediska vo
Veľkom Krtíši Juraj Matiaš o
maľovania veľkonočných kraslíc,
ktoré prezentovala pani Mgr. Ivana
Lešková. Deťom sa podujatie veľmi
páčilo a tešia sa na prichádzajúcu jar.

V stredu 27. marca, keď sa naša škola
spolu so ZŠ na J.A.Komenského rozhodla
vyniesť Morenu z mesta, vonku to
vyzeralo ako na Vianoce. Snehom boli
pokryté ulice, lúky a j okolité kopce a
akoby ho nebolo dosť, padali ďalšie
vločky. Najvyšší čas skoncovať s Morenou
podľa starého zvyku. Na poslednej ceste
ju sprevádzalo asi 500 žiakov v doprovode
svojich triednych učiteliek. Pri krtíšskom
potoku zaspievali jej obľúbený "hit"
Morena, Morena, kde si prebývala...,
potom ju vyzliekli z kroja, vyviedli na
most, kde ju zapálili a hodili do potoka.
Zvyšky slameného tela odniesla voda a s
nimi aj posledné zvyšky zimy. Deti si už
užívajú teplé dni.
K.Cicko

Klub Stromu života Krtkovia sa
23.3.2013 zapojil do podujatia Hodina
Zeme
2013
a
pokračuje
v environmentálnej výchove, ktorá je
jej hlavným predmetom činnosti.
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Ďalšia skupina žiakov vyrábala
kalendár o vode na rok 2013.
Namaľovali 13 výkresov (12 mesiacov
roka + úvodnú stranu kalendára). Ku
každému mesiacu napísali aj
zaujímavosti o vode. Výkresy boli
naozaj
pestré,
čo
dokazuje
i fotodokumentácia.
Približne o 20.25 žiaci a učitelia -

Dňa 22.3. 2013 žiačky 6. ročníka
pripravili rozhlasovú reláciu, ktorá bola
venovaná Dňu vody a informáciám
o Hodine Zeme.

V sobotu 23.3.2013 sa približne 40
žiakov ZŠ stretlo spolu s učiteľmi
v budove ZŠ a o 18.45 začali vyrábať
model kolobehu vody v prírode
a zhotovovať kalendár venovaný vode.
Model kolobehu vody v prírode
pozostával z kartónovej krabice, dvoch
stojanov, na ktoré žiaci pripevnili
kartóny s obrázkami stromov, rastlín,

slnka a oblakov. Na vrchu stojana sa
nachádzala
plechová
tácka
s kockami ľadu. Pomocou
rýchlovarnej kanvice pod táckou
vytvorili paru. V dôsledku zmeny
teploty – pri ochladení sa vodná
para
začala
skvapalňovať.
Kondenzáciu mohli žiaci pozorovať
v podobe malých kvapôčiek vody,
ktoré padali späť na rastliny
a stromy.

účastníci kampane Hodina Zeme
pozhasínali svetlá v triedach a na
chodbách školy, presunuli sa pred
budovu školy a boli zvedaví, či sa
v meste vypne verejné osvetlenie.
Žiaci boli trošku sklamaní, pretože
v celom meste Veľký Krtíš zhasli svetlá
len na jedinej jednej ulici.
O 20.30 žiaci vypustili lampióny šťastia
s odkazmi pre našu matku Zem.

Hodina Zeme je v súčasnosti
najväčšie environmentálne podujatie
na Zemi. Počas Hodiny Zeme ostali
v tme ako symbol environmentálnej
iniciatívy napríklad: Zakázané mesto
v Číne, Eifelova veža, Pyramídy v Gize,
Buckinghamský palác, Socha Krista
v Riu, Niagarské a Viktórine
vodopády, opera v Sydney a mnoho
iných celosvetovo známych ikon. Je
to výzva k zodpovednosti za náš
dopad na životné prostredie a výzva
k
vytvoreniu
medzinárodnej
komunity, ktorá je odhodlaná
priniesť zmenu v environmentálnom
zmýšľaní.
Žiaci mali z akcie večera obrovskú
radosť. Dozvedeli sa
mnohé
zaujímavosti o vode, jej kolobehu v
prírode, o jej nedostatku, prehnanom
čerpaní a jej nenahraditeľnosti.
Zapojením sa do kampane Hodina
Zeme vyjadrili úctu k našej Zemi a
svojim príkladom inšpirovali ľudí, aby
si uvedomili silu a dopad svojich
činov, ktoré majú na našu Zem. Mohli
sa zároveň kreatívne prejaviť
a zmysluplne stráviť pekný sobotný
večer.
Veronika Marcineková, vedúca
Klubu SŽ Krtkovia

Kde sa blatovelo,
Dňa 7.4. 2013 sme sa vydali v rámci
turistického krúžku na ďalšiu vychádzku
veľkokrtíšskym okresom. Aj tentokrát sme si
naplánovali niečo dlhšie, konkrétne sme šli
z Čeboviec na Kamenný vrch nad
Kosihovcami, odtiaľ ponad Čebovce na
Kamennú ženu pri Príbelciach, potom krížom
cez polia do Stredných Plachtiniec a cez
Bralo sme sa vrátili do Krtíša. Dokopy to bolo
približne 16km. Počasie nám práve neprialo,
bolo pod mrakom a chladno, ale aspoň
nepršalo. No a to, že naša cesta bude viesť
cez polia a bude pravdepodobne po
dažďoch rozmočená, sme tak trochu
očakávali. Ale skutočnosť nás predsa len
trošku prekvapila...
Ráno sme sa na hornej zastávke zišli ôsmi.
Obloha bola poriadne zatiahnutá a hrozilo,
že zmokneme ešte skôr, ako stihneme
nastúpiť do autobusu. Nakoniec sa nad nami
príroda zľutovala a za celý deň na nás spadlo
len pár kvapiek.
Hneď prvý výstup z Čeboviec na Kamenný
vrch nám spríjemnil aprílový trojboj:
skákanie cez rozvodnený potok, výstup do
kopca po blate a vietor vo vlasoch. Po
raňajkách a pokochaní sa po šírom okolí, sme
sa pustili tou istou cestou napäť. Keďže trasa,
ktorou sme chceli ísť nebola žiadnou cestou
ani turistickou značkou, pustili sme sa
priamo za nosom. Cestou sme prekonali
ďalší potok, tentokrát akrobatickým lezením
cez spadnutý strom. Stretli sme tiež obrovské
stádo srniek, v ktorom sme dokonca videli aj
dvoch albínov. Cestou na Kamennú ženu
sme mali prezliekaciu pauzu, keď sa Paťovi
podarilo zliezť jeden svah elegantnou
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tam sa blatovelo...
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šmýkačkou po zadku. Z Kamennej ženy sme
si zvolili približný smer ďalšieho pochodu
a pustili sme sa ďalej, pretože nad hlavou sa
nám začali zbiehať tmavé mračná. No
a práve tu sa nám polia pod nohami zmenili
na nekonečné moria blata, ktoré sa
neskutočne lepilo na topánky – stačilo pár
krokov a každá topánka vážila aspoň 5 kilo.
A do toho sa nám do cesty postavil ďalší
potok. No a tu opäť zahviezdil Paťo, ktorý to
chcel prejsť priamo, ale cestou zapadol do
bahna až po kolená. Po niekoľkých
záchvatoch smiechu sme sa pustili ďalej, ale
blata len pribúdalo a pribúdalo. Našťastie
nás spasili Stredné Plachtince a ich asfaltka
(alebo aspoň jej zvyšky). Únava sa aj vďaka
namáhavému pochodu cez blato stupňovala
a prestávky neustále pribúdali. Po krátkom
olovrante a očiste topánok v jednom výmoli
(zmestili sa tam štyria chalani...) sme sa
pustili do posledného kopca. No najprv sme
museli nájsť nejakú cestu, a preto prišli na
rad mačety. Tu sa nám do cesty postavil
okrem húštiny aj krásny jeleň, ktorý popri
mne prebehol na necelé dva metre.
Vďakobohu sa zľakol viacej ako my všetci
dokopy a za pár sekúnd zmizol. Po poslednej
pauze na Brale sme rýchlo zbehli do Krtíša
a rozišli sa domov. Všetci sme boli poriadne
uťahaní, niektorí z nás navyše aj poriadne
nevyspatí, pretože deň predtým absolvovali
Noc s Andersenom na našej škole.
Keďže sa nám blížia (aspoň dúfam) teplejšie
mesiace, už teraz sa teším na dvojdňovky, na
ktoré sa s deckami chystáme.
Mgr. Peter Bobáľ
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Dňa 22.3.2013 sa naši žiaci
deviateho a ôsmeho ročníka
zúčastnili exkurzie na nie práve
bežné miesta. Boli nimi vodárenská
nádrž Málinec a skláreň v Poltári.
Exkurzie sa zúčastnilo 40 žiakov pod
vedením Ing. Estery Hrončekovej,
PhD. a Mgr. Petra Bobáľa.
Ako prvú sme navštívili VN Málinec.
Po krátkom príhovore jedného
z pracovníkov, ktorí nám vysvetlil
prečo a ako bola nádrž vybudovaná,
sme sa so sprievodcom dostali na
miesta, kam sa bežný návštevník len
tak nedostane. Zostúpili sme po
niekoľko sto schodoch do
priehradného múru. Nachádzali
sme sa v tzv. injekčnej chodbe,
ktorá sa nachádzala dokonca pod
úrovňou hrádze. Miestami to
vyzeralo ako v jaskyni, dokonca zo
stropu
viseli
malé
kvaple.
V podzemí sme sa dostali na miesta,
kde sa voda upravovala na pitnú,
pretože z tejto nádrže je
zásobovaná veľká časť okresov
Poltár a Lučenec. Tiež sme sa dostali
tesne pod vodnú elektráreň, či
k
obrovským
výpustovým
potrubiam, kde sme pre hluk
nepočuli ani vlastné myšlienky. Keď
sme vyšli z podzemia, museli sme
sa vyštverať na vrch hrádze, pretože
tam nás čakal autobus. Podľa
odhadov sme zdolali 250 až 300

schodov, ktoré dali viacerým slušne
zabrať. Nakoniec sme po krátkej
desiatovej prestávke zamierili do
Poltára.
Tam nás už očakávala majiteľka
momentálne jedinej fungujúcej
sklárne v celom regióne, ktorý bol
výrobou skla ešte v nedávnej
minulosti známy nielen v širokom
okolí, ale aj vo svete. Veľmi ochotne
a
podrobne
nám
ukázali
opracovanie, brúsenie a maľovanie
skla. Nakoniec sme si mohli všetci
brúsenie aj skúsiť. Niekoľkých to
zaujalo tak, že takmer zabudli na to,
že sa domov musíme vrátiť v plnom
počte a pri brúsení strávili dlhé
minúty. Svoje výtvory sme si mohli
zobrať domov. Niektorí z nás boli takí
šikovní, že od majiteľov firmy dostali
pracovné ponuky. Stačí sa po
skončení školy u nich nahlásiť...
Majitelia nám tiež nám odpovedali
na otázky typu: Je to zlato, ktorým
maľujete, skutočné? Čo stojí takáto
misa?
Koľko
zarábajú
Vaši
zamestnanci? Napriek príjemnej
atmosfére, ktorá vo firme vládla sa
mnohí zhodli v tom, že táto práca by
ich síce uživila, ale dlhodobo
nebavila.
Na záver by sme sa chceli poďakovať
majiteľke sklárne v Poltári pani
Urbanovskej za jej veľkú ochotu a tiež
pánovi Ing. Zvaríkovi, ktorí nám
pomohol k tomu, aby sme mohli
navštíviť VN Málinec.
Mgr. Peter Bobáľ

Všetci účastníci exkurzie

Priehradný múr a náš výstup
po takmer 300 schodoch

Deviatačka Jožka Celíková
pri brúsení

V podzemí priehradného múru
Maľovanie skla vyžaduje presnú ruku

Príprava polotovaru na spracovanie

Hotové výrobky pripravené potešiť
oči kupúcich

Rok sa stretol s rokom a my sme sa 5. a 6.
apríla 2013 opäť stretli na akcii Noc s
Andersenom usporadúvanou našou školou.
O tom, že robiť túto akciu má zmysel, sme sa
presvedčili už niekoľko týždňov pred
samotnou Nocou, keď sa nám neustále hlásili
nové a nové deti, ktoré sa jej chceli zúčastniť.
Nakoniec sme ich počet museli udržať na
hranici 120, pretože pri väčšom počte by sme
organizáciu akcie zvládli len ťažko.
Začiatok Noci sme stanovili na 16.00 a deti
a ich rodičia obvešaní
spacákmi,
dekami
a karimatkami sa pomaly začali
schádzať
do
školy
už
polhodinku pred samotným
začiatkom. Za niekoľko minút
sa dal hluk v škole aj krájať. Po
uvítaní detí sme sa rozdelili do
skupín a šli sme si pripraviť
pelechy na noc. Najstarší účastníci akcie – ôsmaci a deviataci – sa ujali
funkcie servis tímu a pomáhali
najmenším s nanosením žineniek
a vybaľovaním. Potom sme sa
všetci zišli v jedálni a očakávali
príchod pána Andersena. Ten
rozdelil deti do skupín, ktoré sa
rozišli na svoje stanovištia a Noc
s Andersenom sa mohla
rozbehnúť na plné obrátky.
Deťúrence postupne prekonali 8

stanovíšť od pohybových
(Šunkotras, Športoviny),
cez zábavné (Hernička, Ťuk
Ťuk), oddychové (Čítankovo) až po tie, kde sa
otestovala ich zručnosť
(Separáčik, Alchymistická
dielňa, eFarbičkovo). Aby to
nemali také ľahké, na
polceste museli zdolať večeru a tiež sa popasovať s odhalením hesla
večera. Po druhej večeri malo nasledovať vypúšťanie lampiónov šťastia, ale
vďaka zlému počasiu, sme to už
druhý rok po sebe museli zrušiť.
Keďže energia sa deťom nemíňala
a bolo ešte skoro na spanie,
zamierili sme do telocvične, kde sa
pri žiari bateriek rozpútali
nemilosrdné Gladiátorské zápasy.
Bojovalo sa neúnavne a dlho, ale
nakoniec sme kvôli pokročilému
času zavelili na ústup smerom k
pelechom. Na záver nás na chvíľku prišli
pozrieť aj deti z III.ZŠ, ktoré spali v knižnici.
Dúfali sme, že deň v škole a večer plný aktivít
a pohybu decká vyčerpá a noc bude kľudná
a pokojná. No už okolo polnoci bolo jasné, že
to bude veľmi dlhá noc. Myslím, že decká mali
dosť energie aj na výstup na Kriváň. Napriek
tomu jednotlivé skupinky postupne zaspávali.
Vďaka zjaveniam zombíkov a dvojmetrových
potkanov sme museli pri druhákoch držať
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celú noc čestnú stráž. Ešteže
pri nich spali deviataci a tí ich
statočne bránili pred útokmi
týchto monštier... Na záver
len dodám, že niekoľko
nezničiteľných
ôsmakov
a
deviatakov
vydržalo
klábosiť až do rána bieleho.
Po budíčku o siedmej, sme sa
presunuli do telocvične, kde

nás čakala rozcvička
Šialeného trpaslíka. Po
následnom
hromadnom útoku na jedáleň
a zbalení sa, sme Noc
s Andersenom zakončili
rannými
aktivitami
(turnaj vo vybíjanej,
kreslenie, hry Mravce a
Mraky). Detí postupne
ubúdalo a o desiatej
v škole opäť zavládlo ticho. Upratovacia čata zložená z učiteľov a dvoch
ôsmačiek Mišky a Bianky vypucovala celú školu. No a potom
nasledoval už len dlhý spánok. Ďalší ročník Noci s Andersenom sa
skončil a nám ostáva len dúfať, že deťúrencom sa páčilo a domov prišli
maximálne spokojné.
Na záver by som sa chcel poďakovať vedeniu II.ZŠ, konkrétne pani
riaditeľke Mgr. Vlaste
Lunterovej a zástupkyniam
Mgr. Zuzane Balovej
a Mgr. Alene Bursovej, že
nám
opäť
umožnilo
usporiadať túto akciu.
Taktiež našim sponzorom
pánovi Kanátovi a pekárni
TIWA. Nemôžem zabudnúť
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ani na pani kuchárky so
svojou vedúcou Janou
Vargovou, ktoré pre deti
pripravili koláče, muffiny,
chlebíčky a občerstvenie.
Veľká vďaka tiež patrí
vyučujúcim z našej školy,
ktorí vymysleli program
a zabezpečili dozor na
jednotlivých stanovištiach, konkrétne Mgr. Adriáne Dubovskej,Mgr.
Petrovi Bobáľovi, Mgr. Zuzane Bartošovej, Ing. Estere
Hrončekovej, PhD., Mgr. Veronike Šimonovej, PaedDr. Kamile
Fajčí-kovej, Mgr. Patrikovi Rechtoríkovi a nášmu pánovi
školníkovi Štefanovi Lenickému. Taktiež chcem vyzdvihnúť tých
žiakov 8. a 9. ročníkov, ktorí nám aktívne pomáhali od prvej do
poslednej minúty a správali sa ukážkovo aj počas aktivít.
Pripravil: Mgr. P.Bobáľ

Výlet do
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Začiatkom mája sme si pri našej škole
postavili máj. Mnohí z nás si nevedeli
predstaviť, ako to bolo v minulosti,
načo sa máje stavali a čo sa pri stavaní
mája dialo. Naši spolužiaci a
spolužiačky, ktorí tancujú v súbore
Krtíšanček pod vedením pani Lýdie
Takáčovej, nám zatancovali, zaspievali
a pre všetky dievčence na nádvorí školy
máj postavili. Lydka nám slovom
priblížila dávne tradície nášho regiónu
pri stavaní mája. Všetky dievčence,
mladšie i staršie sa z nášho „prvého
mája“ veľmi tešili. Na záver sme si všetci
spoločne na nádvorí školy zatancovali.

Tento rok sme išli na výlet
do Levíc, do Atlantisu. Bolo
to 31.apríla. Ráno sme prišli
pred školu. Presne o 8.00
prišiel autobus. Nastúpili
sme do autobusu, posadili
sa a cestovali sme. Cestou
sme videli lúky a veľa stromov. V Leviciach sme vystúpili z autobusu,
vybvrali sme si desiatu a začali jesť. Keď sme dojedli, vstúpili sme do
Atlantisu. Uvideli sme veľmi zaujímavé atrakcie a stroje. Všetko sme mohli
vyskúšať. Potom sme sa išli pozrieť do starobylého Egypta. Zahrali sme
sa na bohov a bohyne. Po skončení sme dostali figu na jedenie. Bolo to
odporné. Po odchode z Atlantisu sme išli nakupovať. Vykúpili sme skoro
celý obchod, nasadli do autobusu a hurá domov!!! Bol to skvelý výlet.
Sandra Dudášová, 4.B

1

Stanko Celeng číta veľa a rád

Dňa 17. júna 2013 o 13.00 hodine sa na nádvorí
Zvolenského zámku uskutočnil krajský festival
záujmových a prezentačných aktivít spojených
s korunováciou Kráľa pisateľov a Kráľa čitateľov
Banskobystrického kraja – Cyrilometodiáda.
V programe vystúpili herci Divadla Jozefa
Gregora Tajovského vo Zvolene a Zvolenský
spevácky zbor s literárno-hudobným
programom Bratia zo Solúna, v ktorom priblížili
život a dielo sv. Cyrila a Metoda.
Nominovanými kráľmi pisateľov a čitateľov boli
víťazi regionálnych literárnych a čitateľských
súťaží. Za región Veľký Krtíš bola za Kráľovnú
pisateľov nominovaná naša žiačka Nikoleta
Jakušová a za Kráľa čitateľov Stanislav
Celeng zo Základnej školy na Nám.
A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši.
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Vedomostné, či športové súťaže sú medzi
žiakmi základných škôl častou aktivitou.
Trochu iného charakteru je súťaž mladých
záchranárov civilnej ochrany, kde si žiaci
preveria nielen svoje vedomosti, ale aj
zručnosť pri rôznych disciplínach
zameraných na ochranu zdravia a života
človeka. Tohtoročné obvodné kolo sa
1. miesto a putovný pohár v obvodnej konalo 19. apríla 2013 v športovo
súťaži mladých zdravotníkov
streleckom areáli v Príbelciach.
Medzi súťažné disciplíny patrila napríklad
zdravotná príprava, hasenie malých
požiarov, rozoznávanie varovných signálov,
ale aj použitie ochrannej masky, streľba zo
vzduchovky a iné. Spolu sa súťažilo v 9 - tich
disciplínach. Družstvo žiakov ZŠ A. H.
Škultétyho vo Veľkom Krtíši tvorili žiaci 9.
C triedy - Jozefína Celíková, Laura
Darčekový kôš od starostu Príbeliec P. Kováčová, Norbert Horn, Frederik
Kollára prevzal F. Páleník
Páleník. Títo mladí záchranári získali 1.
miesto a putovný pohár. Postúpili do
krajského kola. K víťazstvu im pomohli
vedomosti a skúsenosti, ktoré získali v
záujmovom krúžku Mladý zdravotník.

Víťazné družstvo a pedagóg Mgr.
J.Červoč

Krúžok pracuje na ZŠ A. H.
Škultétyho a vedie ho pani
Jaroslava
Ubrankovičová. Zľava: Frederik Páleník, Laura Kováčová,
Navštevujú ho žiaci už od prvého Norbert Horn, Jozefína Celíková

ročníka. Najmenšie deti učí základom
zdravotnej prípravy formou hry, starší
majú možnosť vyskúšať si svoje
vedomosti aj v praxi na figuríne. Krúžok
pracuje 3 x týždenne a spolu ho
navštevuje asi 40 detí. Všetky dostanú
na konci školského roka diplomy.
Pani Ubrankovičová je predsedom
Miestneho spolku Slovenského
Červeného Kríža a koordinátorkou
projektu "EDI - Evička a deti", ktorý sa
Víťazi s J. Ubrankovičovou,
realizuje v deviatich materských školách
vedúcou krúžku Mladý zdravotník
v okrese Veľký Krtíš.
Jej práca s deťmi prináša plody nielen na súťažiach, ale aj v reálnej praxi mnohí žiaci pokračujú vo vzdelávaní na stredných zdravotníckych školách a
pomáhajú ako zdravotný dozor na rôznych akciách.
Zdravie a život považujeme za to najcennejšie, čo máme. Venovať sa jeho
ochranne je preto veľmi dôležité.
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Každý pondelok máme šiestu
hodinu pracovné vyučovanie. Na
túto hodinu sa vždy veľmi teším,
lebo s pani učiteľkou Mgr. Z.
Bartošovou robíme zaujímavé
veci. Pani učiteľka nás učí
pracovať s rôznymi materiálmi:
papierom, vlnou, kartónom,
látkou, drôtom. Vyrábame aj
ikebany z kvetov. Teraz na jar sme
už dvakrát boli vonku s byciklami,
kolobežkami alebo kolieskovými
korčuľami.
Saša Resutíková, 4.B

Ilustračný obrázok
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Počas pobytu v Kúpeľoch
Kováčová som sa počas
medzinárodného dňa detí
zúčastnila športových aktivít
poriadaných slovenským paralympijským výborom za
účasti stolnej tenistky Aleny
Kánovej. Táto významná
športovkyňa
bola
zlatá
v Sydney v roku 2000,
bronzová v Aténach v 2004
a strieborná v Pekingu v 2008.
Bol to deň plný športu s veľkým
počtom športových disciplín.
Každý absolvoval tie, na ktoré
si trúfol. Bol tam stolný tenis,
plávanie, rôzne zábavné
disciplíny a aj disciplína zvaná
boccia. Ani som nevedela, že je
to dokonca paralympijská
disciplína. Je to zaujímavá hra,
ktorá sa hrá dvakrát šiestimi
loptičkami a jednou bielou. Pri
nej je dôležitý dobrý odpal
a presná muška. Ja som mala
loptičky červené a na to, že
som to hrala prvýkrát, som sa
veľmi dobre umiestnila. Získala
som bronz.
Mojím ďalším koníčkom je koník. Rada jazdím na koni, je
to nielen zaujímavé, ale aj
zdraviu prospešné.
AnnaMária Jankovýchová,
6.C
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Lenka Kladivíková a
Vikinka Kúnová, 2.B

Dňa 21.júna sa v 1.B
uskutočnila
otvorená
hodina. Na prvú vyučovaciu
hodinu sa prišlo pozrieť
vedenie školy aj rodičia
prváčikov. Na vlastné oči si
tak mohli pozrieť aké metódy, pomôcky a postupy sa pri pedagogickej práci
používajú. Pani učiteľka Mgr.A.Dubovská otvorenú hodinu pripravila naozaj
zaujímavo. nechýbala kolektívna práca žiakov, práca v skupinách, kde sa
mohli zapojiť aj rodičia a samozrejme indivuálna samozstatná práca žiaka.
Pani učiteľka využíva ori práci modernú technika aj vlastnoručne vyrobené
učebné pomôcky. výsledky je prácr najôepšie vidieť na žiakoch, veľká väčšina
z nich dosahuje vynikajúci prospech.
K.Cicko

Na florball z našej triedy chodia dievčatá aj chlapci. Chodia tam aj prváčky
aj tretiaci. Keď nám dali do telocvične tabuľku na skóre, hrá sa nám lepšie.
Niektorí už majú aj vlastnú hokejku a loptičku. Florball máme každý utorok
a štvrtok od pol štvrtej do piatej. Niekedy sa stali aj menšie úrazy, napríklad
spadli sme na zem alebo nás buchli hokejkou po ruke, ale aj keď sa to stalo,
na florballe je stále veľká zábava.
Zdenka Sedlačková, 5.A
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Výučba písmeniek abecedy môže byť aj zábavná. Vyskúšali si to žiaci pani
učiteľky Mgr. Z. Bartošovej pri práci s písmenkom "O". Vymýšľali rôzne
príbehy, v ktorých sa snažili použiť čo najviac slov začínajúcich sa na toto
písmeno. V 2.B triede sa vymýšľalo, písalo a kreslilo. Pri svojej tvorbe žiaci
používali vieceré zmysly, čím si poznatky lepšie utvrdili. Bola to pre nich
zábava, skutočná škola hrou.
Bol raz jeden obor a ten obor mal rád orechy a olivy mal aj pekné oči a na
nich okuliare. Opica tiež žila na ostrove a mala malý domček a na
domčeku mala pekné okná. Veronika Ráczová, 2.B
Raz bol jeden ostrov, na ňom žil
obor. Volal sa Otto a mal opicu, ktorá
mala okuliare žil tam aj vták ohnivák
a mal osem rokov. Na palme mali
okno a tam žil oslík a cítili sa
ohromne.
Emília Kalmárová, 2.B
Bol raz jeden ostrov a na ňom žil
obor. Mal tam kamarátov ohnivú
kostru a vtáka Ohniváka. V mori žila
príšera z jedným okom. A tá príšera
mala kamarátov: obriu chobotnicu
a obrovského žraloka.
Richard Vidhold, 2.B
Kde bolo tam bolo bol jeden ostrov O. Žil tam obor Oliver a každý večer
ho strašil Oslender- man. Zobral Obsidián a urobil z neho opeklo. Ten obor
mal rad osmičku a obrátenú osmičku. Každý deň jedol orechy z ostrova.
Vyrobil okno a to okno malo farbu oranžovú a omodrú. Raz sa obor Oliver
oporezal a tiekla mu okrv do omora. A opríšery s veľkými očami zhynuli.
Oslenderman mal brata Slendermana a začali ho obidvaja každý večer
strašiť a on sa nikdy sa nevyspal.ÓÓÓ… Lucia Nácestová, 2.B

Išla raz jedna loď a stroskotala na ostrove O. Bola celá oranžová, len hrot
mala ružový. Oľudia vyšli z lode Pána Jána to je ostrov O. Z megaostromu
vykukla opička Olinka. Bola veľmi milá. Ukázala oľudom oooooo a ooo.
Boli tam reštaurácie aj domy. Na oblohe svietila ohviezda Orion. Už sa
trochu stmievalo ale aj tak bola zábava. Skákali do omora. O ráno oľudia
už opravovali loď. Opravovali ju osem hodín. Vzali aj opičku Olinku a na
ostrove O si nechali obuv. Michaela Hrubčová, 2.B
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Bol raz ostrov a na tom ostrove býval
Otto a opica. Museli si dávať pozor,
aby ich more nespláchlo. Nad nimi
lietal vták Ohnivák. Vedľa nich rástol
okokos, nad nimi omotýľ a oslnko ich
pekne ohrialo.
Lenka Hulecová, 2.B

Halloween Ostrov O (prvá časť)
Kde bolo, tam bolo, za horami a moriami bol raz jeden ostrov a tam bol
obor Ondrej. Bolo tam veľa príšer, omäsožravý okrtko, ohnivá okostra
OHulk, ohnivý opavúk, obor Otakar, ohnivé orly, opichľavý oupír, ohnivá
oveverička, oduch Obuch a všetci tento ostrov nazývali Ostrov Halloween.
Jedného dňa prišiel Lord Baltazár a vládol všetkému živému i mřtvemu.
Raz prišiel na ostrov O - Halloween a zlý Lord Baltazár a šiel spolu
s ostatnými proti Lodrovi. Ohulk ho zabil a omäsožravý okrtokovia mu
zjedli mäso. Kosti zjedli ohnivé orly. Oči, uši a nos zjedol obor. Ostatky
zjedla okostra. Po obede z Lorda si urobi oslavu a keď prišli
ľudia, poďakovali sa im, že zabili Lorda Baltazára. Oslava trvala osem dní.
Haloween Ostrov O (druhá časť)
Zima. Zďaleka pricestovala veselá zima. Strašidlá sa guľovali, sánkovali,
lyžovali, ale jedného dňa prišla zlá Pani Oheň a sneh premenila na ohnivé
plamene. Strašidlám sa to nepáčilo, lebo v zime má byť sneh, ľad ale nie
oheň. Strašidlá sa s ňou chceli dohodnuť, ale pani Oheň im nevyhovela
a tak ju strašidlá opiekli. Alexander Šikur , 2.B

Les ukrytý v knihe
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Les ukrytý v knihe je
celoslovenská kampaò, ktorej
hlavná mylienka sa zrodila v
roku 2011 pri príleitosti
Medzinárodného roku lesov.
Prostredníctvom kníh chce
najmä deom a mladej generácii
poukáza na význam lesa a
lesníctva pre spoloènos, na
ochranu ivotného prostredia,
na
formovanie
kladných
postojov k prírode a súèasne na
potrebu samotného èítania.
V súai "Les ukrytý v knihe",
ktorá je súèasou kampane,
získali nai iaci z 2. A v
kategórii
. Autorkami úspenej
knihy
sú:

Vanesa Kadeřábeková

iaèky pracovali
pod vedením pani uèite¾ky

Michaela Nemčeková

Lucia Bodnárová a Bianka
Sandová 2. A

Ukážka z ich knihy "Príbehy z lesa"

Nikolka Kamenská

Tonka Rechtoríková, 2.C

Peťa Miškeová, 2.C

Nika Čapliarová, 2.C

