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Hoci bola naša škola na
jeseň poloprázdna, 2.
stupeň sa učil z domu,
triedy 1. stupňa boli

plné žiakov. De� si plnili
povinnos� najlepšie ako
vedeli a veľký pokrok

urobili aj � najmladší –
prváci. Každý rok na

jeseň sa prváci
zúčastňujú

slávnostného prijímania
do Cechu školáka.
Podobne to bolo aj

v tomto roku.

Pasovanie
do Cechu školákov
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Vzhľadom na
hygienické
opatrenia, ktoré
každá škola musí
dodržiavať,
slávnosť pasovania
sme museli trochu
pozmeniť. Pasovalo
sa v prváckych
triedach a aj
diskotéku
v telocvični si de�
museli odpus�ť.
Tradičný obrad sa
však uskutočnil
a veselo bolo �ež,
hoci v menších
kolek�voch.



Naša škola je jednou z mála tých, ktoré podporujú zachovávanie
regionálnych tradícií u de� a to od najnižšieho veku. Zúčastnili sme sa
poduja�a Hon�ansky keľavník zameraného na rozvíjanie záujmu
o kultúrne dedičstvo regiónu Hont prostredníctvom vzdelávacích ak�vít.
De� sa zoznámili so všetkými zložkami života minulých generácií.
Takpovediac „na vlastnej koži“ si vyskúšali, čo všetko naši predkovia
museli urobiť, aby prežili.

Hon�ansky keľavník
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Zaujímavým spôsobom sa súčasnej generácii sprístupnila informovanosť o
bohatom kultúrnom dedičstve obce Hrušov a okresu Veľký Kr�š. Zručnos�
minulých generácií mohli žiaci spoznávať počas tvorivých dielní zameraných
na tradičné remeslá, gastronómiu, poľnohospodárstvo, odev aj hračky.
Deťom sa malý výlet do histórie ľudovej tvorivos� páčil a zároveň získali
nové poznatky.Mgr. J. Cuper
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Hra je pre dieťa životnou potrebou
tak ako pre dospelého práca.
Sprevádza ho celým jeho detstvom,
je druhom činnos�, pri ktorej
prejavuje ak�vitu, tvorivosť a
vlastnú inicia�vu. Hrou možno
upútať pozornosť de�, vštepovať im
nové poznatky, zručnos�, stupňovať

požiadavky na ich tvorivú činnosť,
rozvíjať fantáziu i e�cké princípy.
Dňa 14.09.2020 sa uskutočnila akcia
Didak�cké hry v prírode pre žiakov
1. stupňa. Akcia sa začala
poučením žiakov o bezpečnos�, o
ochrane zdravia a nutnos�
rešpektovať pokyny vyučujúcich.

Didaktické hry v prírode
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Cieľom týchto didak�ckých hier bolo
rozvíjať v prvom rade zručnos�
šikovnosť, rýchlosť, obratnosť,
dôvera a pomoc kamarátom.
De� boli veľmi nadšené. Akcia sa im
páčila, pretože sa prejavili ako
správny kolek�v a správni kamará�.
Naplno si užívali pripravené ak�vity.

Zvládli to na výbornú – dokazovali
svoju zdatnosť, odvahu, radosť z
pohybu.
Vychovávame z nich ľudí, ktorí budú
vedieť použiť svoje poznatky v tej
chvíli a životnej situácii, kedy to bude
potrebné a dôležité.

Mgr. A. Butorová

Žiaci prvých ročníkov sa
zahrali na detskom ihrisku
v areáli kúpaliska Krtko.

Cestou pozorovali meniacu
sa letnú prírodu na jesennú.

Starší žiaci, teda žiaci
druhých a tre�ch ročníkov
plnili ak�vity v okolí školy,
ktoré si pre nich pripravili

triedne pani učiteľky.
Zdolávali beh cez prekážky,
slalomový beh, hod na cieľ,

podávanie lopty ponad
hlavu, kop na bránu,

orientačný beh. A naši
štvrtáci ukázali svoje

schopnos� orientáciou
v prírode menšou turis�kou.
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V dňoch 17. a 18. apríla sa
uskutočnil zápis de� do 1. ročníka.
Zápis sa realizoval osobne
rodičmi, preto bolo potrebné
dodržať predpísané bezpečnostné
podmienky. Takúto formu sme
zvolili pre rodičov, ktorí nemajú
prístup k elektronickému
formuláru na internete.

Zápis

Ďakujeme rodičom, ktorí svoje dieťa na
našu školu prihlásili.

Ochrana človeka a zdravia sa v
základných školách realizuje
prostredníctvom jednotlivých
učebných predmetov ako aj
samostatných organizačných
foriem vyučovania – účelových
cvičení. Ochrana života človeka a
jeho zdravia integruje postoje,
vedomos� a zručnos� žiakov
zamerané na ochranu života a
zdravia v mimoriadnych situáciách.
Podobne pri pobyte a pohybe v
prírode, ktoré môžu vzniknúť
vplyvom nepredvídaných
skutočnos� ohrozujúcich človeka a
jeho okolie. V dňoch 17. a 18.
septembra sa na našej škole konalo
účelové cvičenie: 17. septembra
teore�cká časť a 18. septembra
prak�cká časť. Všetky de� si to
užili.

Mgr. J. Cuper

Ochrana človeka a zdravia

do 1. ročníka
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Tvorivá dielňa zameraná na krásu a jedinečnosť hon�anskej čipky. De� sa
z prak�ckého hľadiska oboznámili s hodnotami kultúrneho dedičstva
nášho regiónu.

HONTIANSKA ČIPKA
Tvorivá dielňa sprostredkovala

prak�cké ukážky techniky
paličkovanej hon�anskej čipky v

podobách minulých (čepce,
oplecká, sukne, pásové čipky a

pod.) a zároveň prak�cké ukážky
čipiek v súčasných podobách -

tex�lné šperky ako brošne,
prívesky, náramky, náhrdelníky,
goliere a dekora�vne bytové

doplnky ako sú obrúsky, obrázky,
vankúšiky, vianočné, veľkonočné
ozdoby, darčekové predmety a

pod.



Jesenné hry v ŠKD
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Farby jesene vylákali de� z ŠKD do prírody v blízkos� areálu školy. Zaujali
ich nielen farby, ale i plody a prírodný materiál. Spojili radosť z pohybu
na čerstvom vzduchu so svojou krea�vitou a vznikli zaujímavé výtvory.
Prinášame vám trochu obrazovej a písanej poézie.



Jesenné počasie je už v plnom prúde
a my v ŠKD sme vymysleli niečo pro� nude.

Príroda nám teraz ponúka rôzne plody jesenné,
aj hry s lís�m, či s konárikmi nie sú pre de� bezcenné.

Gaštany či šišky z našej školskej záhrady
sa stali pokladmi drahšími než pieskové hrady.

A keď niekto prišiel na svoj nápad, ideu,
to, čo vytvoril, môžete si pozrieť v natočenom videu.

Mgr. Mária Bobišová – vychovávateľka ŠKD
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Sviatok svätého Valen�na má už
niekoľko storočí. Kým spočiatku bol
sviatkom prevažne dvojíc, ktorých
spájala láska, dnes má širšie pôsobenie.
Valen�nskym pozdravom, či darčekom
prejavujeme svoju náklonnosť alebo
vďačnosť príbuzným, ale aj priateľom,
kolegom..., jednoducho komukoľvek, ku
komu máme priaznivý vzťah a chceme
mu to dať najavo. V škole sme mali pre
túto príležitosť pripravenú valen�nsku
poštu – krabicu, do ktorých mohli
záujemci odovzdať svoj pozdrav. Vo
vstupnom ves�bule sme umiestnili „múr
našich lások“, určený na napísanie
odkazu pre človeka, ktorý je pre nás
výnimočný. Veríme, že sa v tento deň
príjemne potešilo veľa našich žiakov aj
zamestnancov.

Nielen pre zaľúbených

Valen�n
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Február sa tradične nesie v znamení
karnevalov a maškarných plesov, ku ktorým
neodmysliteľne patria masky. Školský klub
de� pri tejto príležitos� vyhlásil súťaž
o najkrajšiu karnevalovú masku. V priebehu
jedného týždňa (od 10. 2 do 14. 2. 2020) de�
usilovne strihali, lepili, vyfarbovali, ozdobovali
a vyrábali jedinečné masky. Do súťaže sa
zapojili de� z každého oddelenia. Z 29 masiek
vybrali pani vychovávateľky päť najkrajších.
Na 3. mieste sa umiestnila maska od Kris�nky
Andokovej (z III. C) a maska od Natálky
Stojkovej (z I. C).

Mgr. Mária Bobišová - vychovávateľka ŠKD
„O rok znovu vo fašiangovom čase, ŠKD ocení najkrajšie masky vaše.“

Najkrajšia karnevalová maska v ŠKD

2. miesto obsadila maska,
ktorú vyrobila Tamarka
Štrbíková (zo IV. B) a maska
Juraja Multána (zo IV. C).
Vychovávateľky najviac
zaujala maska Emky
Kurčíkovej (z I. A), ktorá
získala 1. miesto. Všetky de�
zapojené do súťaže dostali
sladkú odmenu a �e, ktorých
masky vyhrali aj malý darček.



Kniha patrí medzi významných
spoločníkov mladých či starých. Žiaľ, v
dnešnej dobe čím ďalej tým viac ľudí
dáva prednosť sledovaniu televízie
alebo surfovaniu na internete. Hlavne
u mladých ľudí záujem o čítanie kníh
klesá. Preto sme sa rozhodli na našej
škole podporovať čítanie de� v ŠKD.
Každoročne organizujeme ak�vitu
„Veľkí čítajú malým“. Výnimkou nebol
ani tento školský rok. 9. marca 2020
sme sa vybrali čítať rozprávky
škôlkarom doMaterskej školy na ulici
SNP vo Veľkom Kr�ši. „Malí“ sa práve

chystali na odpočinok. Keď už boli
uložení v pos�eľkach, žiačky z našej
školy (Ninka Štulrajterová, Kajka
Kyjovská, Bibka Kamenská z III.C,
Marianka Veselková z IV.B, Zuzka
Kukučková, Dominika Ráczová z IV.C)
im prečítali krásne rozprávky a
odovzdali vlastnoručne vyrobené
záložky. Z čítania mali radosť nielen
škôlkari, ale aj naši „ veľkí “ tešiaci sa
na takéto milé stretnu�e aj na budúci
rok.

Jana Kalmárová
vychovávateľka ŠKD

V roku 1955 vznikla myšlienka zasvä�ť knihám jeden mesiac v roku.
Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy na počesť významného
slovenského buditeľa Mateja Hrebendu, ktorý už od detstva prejavoval
veľký záujem o knihy. Zachránil mnoho kníh pred spálením a tým prispel
ku vzniku knižníc.

MAREC V ŠKD
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Do ak�vity „Veľkí čítajú malým“ sa
zapojilo aj VI. oddelenie ŠKD (s vych.
Máriou Bobišovou). Našim „malým“
prišli prečítať rozprávky ich „veľkí“
súrodenci. V stredu 11. 3. 2020 prijal
pozvanie do ŠKD Ľuboš Murgaš (zo IV.
A) brat Maťka Murgaša (z I. A). Deťom
prečítal úryvok z knihy Rozprávkové
včely (od Jana Lebedu). Vo štvrtok 12.
3. 2020 navš�vila družinu Monika

Svinčáková (zo VII. B) sestra Maťka
Svinčáka (z II. A). Tá „malým“ prečítala
príbeh z knihy Rozprávky štrbavej
opičky (od Jany Šrámkovej). Počas
čítania si „malí“ urobili na koberci
pohodlie a pozorne počúvali. Po
prečítaní rozprávky im „veľkí“ pripravili
aj otázky, na ktoré de� hravo
odpovedali. Veríme, že túto ak�vitu si
zopakujeme aj na budúci rok.

Mesiac kníh sme v ŠKD aj inak slávili.
Okrem čítania kníh sme �ež záložky
robili. Veď najlepším priateľom človeka
je knižka a najlepšou priateľkou knihy je
predsa záložka.

Mária Bobišová
vychovávateľka ŠKD
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Tradične každý rok vo fašiangovom
období sa naša telocvičňa mení na
magické miesto plné víl, čarodejníkov
a rôznych príšer. Medzi
najobľúbenejšie akcie v našej škole
patrí karneval, ktorý sa konal 19. a 21.
februára 2020. Súčasťou karnevalu
boli súťaže pre jednotlivé ročníky a
dlho očakávaná tombola. Žiaci
všetkých ročníkov mali �ež o zábavu
postarané. Posledné vyučovacie
hodiny boli trošička netradične v štýle
disco. Malým spestrením aj pre nich
bola malá športová súťaž. Radosť,
smiech a dobrá nálada boli najväčším
víťazstvom pre všetkých.

Mgr. J. Cuper
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Keď sa pýtame de�, na čo sa na
Vianoce najviac tešia, sú úprimné. Na
nič sa nehrajú. Nesnažia sa hľadať tú
správnu odpoveď. Povedia bez
rozmýšľania: “Na darčeky, na to, čo
bude pod stromčekom!“ A to je úplne
v poriadku. Veď Vianoce sú o daroch.
Tých, čo dávame, tých, čo dostávame
a tých, čo sme dostali. Aj my, dospelí,
máme radi darčeky. Je v nich ukrytá
láska, záujem, starostlivosť, radosť,
vedomie, že
niekomu na nás
záleží. Dary, dané
z lásky. A ten
najväčší, daný nám
od Boha, ten môže
priniesť nielen
radosť a lásku do
nášho srdca, ale
i úplne nový život,
zmierenie s Bohom
a svetom okolo
nás. Všetky
ostatné darčeky sú
dnes súčasťou
Vianoc len preto, že Boh dal ľudstvu
na prvé Vianoce dar nekonečnej lásky
– Ježiša. Boh to s tými darčekmi
odštartoval a my pokračujeme v
„tradícii“. Preto sme sa aj my, žiaci 8. A
triedy Základnej školy na A. H.
Škultétyho vo Veľkom Kr�ši, rozhodli

na podnet pani učiteľky triednej Mgr.
Evy Rozkošovej obdarovať niekoho,
kto najkrajšie sviatky roka nemôže
stráviť v kruhu svojich najbližších.
Niekoho, komu aj drobná maličkosť
vyčarí úsmev na tvári a zahreje
srdiečko radosťou a šťas�m.
Pani triedna učiteľka dostala skvelý
nápad, osloviť Zariadenie pre
seniorov vo veľkokr�šskej nemocnici.
Každý z nás prispel nejakým

darčekom. S čím nám ochotne
pomáhali naši rodičia. Pani učiteľka sa
skontaktovala s pani
Hárendácsikovou, pracovníčkou
zariadenia a 22. 12. 2020 dohodla
stretnu�e, na ktorom by sme
potešenie v balíčkoch mohli odovzdať.

Koľko lásky sa zmes�
do

krabice od topánok
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Bohužiaľ, kvôli situácii ktorá vládne
všade okolo nás, sme starkých
navš�viť nemohli. Stretli sme sa pred
nemocnicou, kde na nás čakal milý
a ústretový personál zariadenia.
Darčeky sme odovzdali a s dobrým
pocitom, že niekomu urobíme radosť
sme odchádzali domov, samozrejme
zvedaví na fotky, ktoré nám sľúbili.
Keď sme ich uvideli naša radosť bola
neopísateľná. To, čo sme videli na
tvárach starkých, tak dlho odlúčených
od svojich najbližších, hovorilo jedno:
„Ďakujeme pani učiteľka za skvelý

nápad, ďakujeme milý personál za
ochotu spolupracovať.“
Všetci sme sa zhodli na tom, že to
nebolo posledný krát. Milí naši starkí,
Vám prajeme, aj keď za�aľ na diaľku,
veľa zdravíčka, spokojnos�, sily,
rados� a každý jeden deň v novom
roku dôvod na úsmev.
Tešíme sa na čas, kedy vás budeme
môcť navš�viť osobne. Odovzdať
darček priamo do vašich rúk a povedať
pár milých slov.

Vaši žiaci 8.A triedy ZŠ,
A.H.Škultétyho, V.Kr�š, s pani

učiteľkou Mgr. Evou Rozkošovou
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V súčasnej dobe, kedy vládne všade vo
svete nepokoj a neistota, si ceníme o
to viac, že sa nájdu ľudia, ktorí
nemyslia len na seba, ale aj na tých
najzraniteľnejších, ktorí sú odkázaní
na pomoc druhých.
Naša vianočná zbierka je toho
dôkazom. Spolu s deťmi z 3.A a 2.B
spolu s ich rodičmi sme sa po výzve
rozhodli naplniť vyzdobenú krabičku
od topánok maličkosťami, ktoré môžu
na Vianoce potešiť seniorov v Domove
dôchodcov.
Touto cestou sa chcem veľmi pekne
poďakovať všetkým, ktorí sa vo

veľkom počte zapojili do tohto
projektu, p. učiteľke Mgr. Zuzane
Bartošovej s 2.B., deťom z 3.A.zo ŠKD,
ako aj všetkým rodičom, ktorí
podporili túto myšlienku a vložili do
krabičky nielen darček ale aj kus
svojho srdiečka.
Krabičky som spolu s deťmi naložila do
auta a osobne odviezla do DSS Modrý
Kameň, kde budú krabičky odpočívať v
„karanténe“ aby si ich naši seniori na
Vianoce mohli s radosťou otvoriť.

Želmíra Pretzová,
vychovávateľka

Láska z krabice
Vianočná zbierka - 1. stupeň
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Ako každý rok, rovnako aj tento sa
každý z nás na konci decembra okrem
začínajúcich prázdnin teší aj na
Vianoce. Vianoce sú významným
kresťanským sviatkom, sú posolstvom
lásky a rados� z narodenia Božieho
dieťaťa. Na celom svete je zvykom
vyzdobiť si vianočný stromček,
spoločne si sadnúť za prestretý
vianočný stôl plný tradičných
pokrmov a rozdávať vianočné darčeky
blízkym. Ide o obdobie rados�, pokoja
a lásky v kruhu najbližších.
V predvianočnom období si naša
škola a jej žiaci spolu s pedagógmi
pripravili video, ktoré sme natočili ako
vianočný pozdrav pre spolužiakov,
rodičov a priateľov školy. Priniesli sme
radostnú novinu v rôznych nárečiach
Slovenska, čím sme vyjadrili
súdržnosť a odovzdali svoje úprimne
želania zo srdca všetkým tým, ktorí tu
s nami nemohli byť. Duchovnou
hodnotou tohto posolstva bolo
priniesť pokoj, radosť a lásku tam kde
jej nie je dosť. Vidieť ochotu a energiu
de� a pedagógov pri natáčaní s
cieľom dopriať a spôsobiť potešenie
iným prinieslo sto až �síc násobnú
radosť a inšpiráciu do budúcna.

Za podporu ďakujeme nášmu
vedeniu: pánovi riaditeľovi Jozefovi
Cuperovi, zástupkyniam Zuzke
Ballovej a Danke Schmithovej. Za
spoluprácu a organizáciu ďakujeme

Kris�ánovi Bartošovi, Miladke
Grančayovej, Katke Balgovej
a všetkým žiakom a učiteľom.

Kolek�v ZŠ A. H. Škultétyho,
Veľký Kr�š

Vianočný pozdrav



Adventné čítanie

Odpočítavanie dní adventu a čakanie na
Štedrý deň je pre de� zaujímavejšie
vďaka adventnému kalendáru, ktorý
ukrýva 24 políčok vyplnených malými

sladkosťami.
Ako adventný kalendár je napísaná aj

kniha Anička a zázračná rolnička od Jany
Babicovej, ktorá sa nám nedávno dostala

do rúk. Ukrýva v sebe 24 kratučkých
príbehov z obdobia adventu. Táto kniha
sa nám tak zapáčila, že sme sa s deťmi

v ŠKD hneď zapojili do ak�vity „Adventné
čítanie“. Každý deň po obede si de�

posadali na koberec a vypočuli si jeden
príbeh o dobrom skutku malej Aničky,
vďaka ktorému sa na jej vianočnom

stromčeku objavila jedna ozdoba. Deťom
sa príbehy dievčatka veľmi páčili
a neváhali rozprávať aj o svojich

podobných zážitkoch. Spolu sme sa
dozvedeli, že dobro sa môže skrývať aj

v tých najobyčajnejších veciach.
Veríme, že aj prostredníctvom tejto knihy
sa de� naučia byť lepšími ľuďmi.

Mária Bobišová,
vychovávateľka ŠKD

Ako sme s deťmi v ŠKD trávili predvianočné dni
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Mikuláš patrí k najobľúbenejším
hrdinom sveta fantázie malých de�.
Asi aj preto, že ho môžu raz do roka
vidieť „naživo“. Hoci chodí po sveta
s čertom, neboja sa ho, anjel a Mikuláš
držia čerta na uzde. Rovnako to bolo aj
v našej škole. Žiakov prvého stupňa
pani učiteľky chválili, takže darček sa
ušiel každému.

MikulášMikuláš

potešil

de�

Obdarený bol aj
Mikuláš –

pesničkami o ňom,
ktoré má tak rád...
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Dištančné vzdelávanie

Začiatky neboli jednoduché. Bez ak�vnej pomoci
našich „zástupcov – rodičov“ by sa to nedalo
zrealizovať. Boli a stále sú to práve rodičia, ktorí sú
nám učiteľom nápomocní a zastupujú nás
v domácom učení. Naši pedagógovia sa snažia
neustále skvalitňovať dištančné vzdelávanie
a hľadať spôsoby ako sprístupniť učivo žiakom , ako
ak�vne elektronicky komunikovať so žiakmi. Byť
s nimi na diaľku, vidieť ich, počuť a dať im čo
najkvalitnejší výklad učiva. Preto on-line výučba na
našej škole prebieha na 2. ako aj na 1.stupni.
Naši maličkí prvostupniari sa pripájajú s veľkým
očakávaním každé ráno. Sedia vo svojich izbách-
triedach a netrpezlivo čakajú na spolužiakov.

Za najdôležitejšie sme si
dali za cieľ sprístupniť

každému žiakovi ak�vne
sa zúčastňovať takéhoto

vzdelávania
a predovšetkým on-line

výučby.
Na prvom stupni to
bolo o to ťažšie, že

mladšie de� ešte len
nadobúdajú digitálne
zručnos� a potrebujú
pomoc, či už od rodiča

alebo staršieho
súrodenca. Preto

prechod na túto formu
vzdelávania sme

naplánovali
a prispôsobili
k individuálny

podmienkam žiakov.
A hlavne postupne

v jednotlivých triedach.

Na našej škole sme dištančné vzdelávanie spus�li prostredníctvom
elektronickej komunikácie:
• Cez edukačný portál EduPage
• Prostredníctvom e-mailovej komunikácie, sie�.
• Prostredníctvom edukačného portálu Bezkriedy – pre žiakov

a učiteľov najviac používaný, osvedčený.
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Dopriala by som Vám
vidieť �e očká plné
úsmevov, keď sa
postupne vidia s celou
triedou. Ako začnú
štebotať, zrazu zabudnú
na monitory a sedia
spolu v triede, na koberci
a užívajú si tú spoločnú
chvíľku. Pani učiteľky sa
im prihovárajú podľa
rozvrhu každý deň.

Učíme sa spoločne zo školičky, obývačky, detskej
izbičky... v pyžamku, rozospa�, strapa�..., ale vždy
s úsmevom, chuťou a túžbou po ozajstnej škole.
Ale ako raz niekto múdry povedal: „Aj toto raz
skončí“.
A my si budeme viac vážiť obja�a, pohladenie,
rozhovory z očí do očí... takú obyčajnú vôňu
človečiny.
A hlavne ranné vstávanie do školy bude darom
a nie len povinnosťou.

Naša škola je otvorená pre
žiakov rodičov z prvej línii
ako aj tým, ktorí nemajú
dobrý prístup k pripojeniu
sa na internet, potrebnú
techniku. Triedy máme
kvalitným internetom

a technikou. Preto aj �eto
de�čky sú na spoločných

on-line hodinách so svojimi
spolužiakmi a pani

učiteľkou. Pripájajú sa zo
školy, ak�vne pracujú tak,

ako by boli doma.
Pomáhajú im naše pani

vychovávateľky
a asistentky.

Mgr. Z. Milatová
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Po mnoho rokov, vlastne odkedy vychádzajú
Školovinky, sme vás v každom čísle informovali,
o tom ako pracuje v našej škole krúžok „Mladý
zdravotník“. Písali sme, ako žiaci získavajú
skúsenos� pri poskytovaní prvej pomoci alebo
iných život zachraňujúcich úkonoch. Písali sme
o súťažiach, ktorých sa mladí zdravotníci
zúčastnili a vždy si odniesli nejaký úspech.

Dokonca nacvičovali kultúrny
program, s ktorým vystupovali
napríklad v domove dôchodcov.

Krúžok viedla pani Jarka Ubrankovičová a na
všetky ak�vity ich pravidelne pripravovala.

Dnes sú jej prví zverenci dospelí ľudia
a poznatky, ktoré získali sú ich cenným

bohatstvom. Jarka, ako ju všetci dôverne
oslovovali, už krúžok „Mladý zdravotník viesť

nebude. Rozhodla sa venovať iných
záležitos�am aj vzhľadom na starostlivosť

o vlastné zdravie. V našej škole
zanechala kus svedomitej a užitočnej
práce, za čo jej úprimne ďakujeme.
Poďakovanie prišlo aj s jej strany.

Cesta nebola ľahká ani ružová
Od roku 2005 až do 2019 ubehlo pár rokov. Za ten čas som na
Základnej škola A. H. Škultétyho vo V. Kr�ši pracovala ako
asistent učiteľa. Po čase som viedla krúžok prvej pomoci
„Mladý zdravotník“. Nápomocná som bola pri realizácii
účelových cvičení na stanoviš�ach „Prvá pomoc“, ako aj pri
rôznych súťažiam týkajúcich sa prvej pomoci.

Bolo mi nesmiernou cťou pracovať
v kolek�ve, ktorý ma podporoval
a spolupracoval so mnou v tejto škole.
Boli aj takí, ktorí povedali: „Vzdaj to!“ Ja
som to nevzdala, ale zvládla som to

a dokázala, že to viem. Preto všetkým,
ktorí mi pomáhali a podporovali ma,
vyslovujem ĎAKUJEM.

Jarka Ubrankovičová

Jarka ukončila
činnosť v našej škole
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Kategória P 3
Počet súťažiacich: 17, úspešní riešitelia: 5
(Minárik Daniel 2.A najmladší riešiteľ,
Turoňová Tamara 3.A, Vrško Lukáš 3.A,
Vargová Sára Lucia 3.B, Jačmeníková Nela
3.A)
Neúspešní riešitelia: 12

Kategória P 5
Počet súťažiacich: 16, úspešní riešitelia: 5
(Urbanová Nela 5.A, Hudec Maximilián
5.C, Brezová Zuzana 5.B, Schneider Denis
5.A, Braustein Filip 5.A )
Neúspešní riešitelia: 11

Kategória P 4
Počet súťažiacich: 16, úspešní riešitelia: 2
(Hovorka Oliver 4.C, Mesiaryk Matej 4.A)
Neúspešní riešitelia: 14

• 31 žiakov riešilo úlohy v škole, a to 3. a 4. ročník
• 67 žiakov 5. – 8. ročníka riešilo úlohy po prvýkrát online z domu
• celkovo bolo úspešných riešiteľov, ktorí postupujú na okresné okolo, ktoré sa

bude konať v apríli 2021

Súčasná pandemická situácia znemožnila
prezenčné usporiadanie súťaže Pyta-
goriády a tak sa usporiadala historicky prvá
online Pytagoriáda. V stredu a vo štvrtok 9.
a 10. decembra 2020 prebehlo školské kolo
z jednej z najpopulárnejších súťaží.
Pytagoriáda, ktorá sa organizuje už viac ako

štyri desaťročia, mala tento rok svoju
online premiéru na pla�orme EduPage.
V školskom roku 2020/2021 sa konal už 42.
ročník matema�ckej súťaže Pytagoriáda.
Svoje vedomos� si overilo a zmeralo sily
98 žiakov z našej školy.

Pytagoriáda

Kategória P 6
Počet súťažiacich: 19, úspešní riešitelia: 7
(Schneiderová Lucia 6.C, BartošMar�n 6.B,
Demeter Nicolas 6.A, Bobišová Ema 6.B,
Priatková Ta�ana 6.A, Bányayová Lucia
6.A, Ondrejková Anna 6.B)
Neúspešní riešitelia: 12

Zodpovední za Pytagoriádu:Mgr. Michaela Hovorková, Ing. Mar�na Komadová

Kategória P 7
Počet súťažiacich: 12, úspešní riešitelia: 4
(Poliščáková Natália 7.C, Mózerová
Mar�na 7.B, Vančík Lukáš 7.A, Tóth Dávid
7. C)
Neúspešní riešitelia: 8

Kategória P 8
Počet súťažiacich: 18, úspešní riešitelia: 1
(Hamári Samuel, 8.C)
Neúspešní riešitelia: 17
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Tohoročná zima za�aľ nie je taká,
akoby si ju de� predstavovali. Snehu
sme sa dočkali, aj keď nie na dlho.

Hneď sme to využili na zimné radovánky
a hry na snehu ako každý rok. De� v ŠKD
pobytom na čerstvom vzduchu s radosťou
privítali sneh stavaním snehuliakov, pevnos�
a veselou guľovačkou. Na kopci sa šmýkali na
snehových lopároch. Samozrejme sa
nezabudlo ani na kreslenie do snehu, či
robenie anjela, ako aj na vytváranie rôznych
obrazcov pomocou stôp (domček, smajlík,
chodníčky...), ktoré dotvárali pomocou
kamienkov, vetvičiek či šišiek. Zavesením
kŕmidla s rôznymi semienkami sa nezabudlo
ani na vtáčiky, ktoré de� pozorovali, keď
prileteli na „hos�nu“. Veselé chvíľky zažili de�
aj pri šmýkaní sa a váľaní na snehu. Odmenou
pre všetkých bola spokojnosť a vyš�pané
líčka.

Želmíra Pretzová, Mgr. Mária Bobišová,
vychovávateľky ŠKD


