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Milí naši... priatelia, ani tento rok sme
na vás nezabudli. Snažili sme sa potešiť
vaše srdiečka v období Vianoc. Prajeme
vám, aby ste boli zdraví, šťastní
a usmia� každý jeden deň v novom
roku. Ďakujeme všetkým rodičom,
žiakom, ktorí prispeli, nie darčekmi, ale
DARMI. Sme radi, že sme inšpirovali aj
iných, ktorí vás potešili.

Ten, kto niekomu spôsobí radosť, je
šťastný človek. Nie nadarmo bývate v
„Našej rados�“.

Mgr. Eva Rozkošová

„Aj keď bude najhoršie, vždy mysli na to,
že niekto je tu len pre Teba.“Školovinky

február 2022

Základná škola na Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš

Emma

Vozafová,

2.A
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Na našej škole sa konali voľby do Žiackej školskej rady (ŽŠR). Všetci kandidá� sa v
krátkos� predstavili. Na základe sympa�í a preferencií si žiaci volili svojich
reprezentantov. Hlasovanie bolo tajné a po ukončení volieb sa volebné lístky
vhodili do hlasovacej urny, ktorá sa speča�la. Po voľbách sa sčítali hlasy a
vyhodno�li sa výsledky volieb. Zo zvolených žiakov sa vytvorila žiacka školská rada,
ktorá bude zastupovať svojich spolužiakov.

Žiacka školská rada

ČLENOVIA ŽSR
4. ročník:Melinda Ďuricová
5. ročník:Michal Hrabčák, Sofia Ma�ášová
6. ročník: Elisa Harendácsiková, Filip Oravec
7. ročník:Miriam Ďuricová, Jakub Žiga
8. ročník: Samuel Sojka, Maximilián Oravec
9. ročník: Lara Viktória Ondrejková, Marek Barcík

Predseda: Lara Viktória Ondrejková
Podpredseda:Maximilián Oravec, Elisa Harendácsiková
Hovorca: Samuel Sojka
Kultúrny referent (organizácia poduja�): Lara Viktória Ondrejková, Jakub Žiga,
Sofia Ma�ášová
Mediálny referent (rozhlas, stránka školy):Miriam Ďuricová, Melinda Ďuricová

ÚLOHY ŽŠR
1. Načúvanie spolužiakom, získavanie ich názorov
2. Prezentovanie názorov žiakov vedeniu a pedagógom
3. Konzultácie a rady novým študentom (napr. prvákom)
4. Prispievanie k rozvoju školy vlastnými nápadmi
5. Vytváranie pozi�vnej atmosféry v škole
6. Podpora demokracie v škole
7. Boj pro� šikanovaniu v škole
8. Zaoberanie sa sociálnymi problémami žiakov
9. Vzbudenie záujmu žiakov o "veľké témy" (diskriminácia, rasizmus,
šport, drogy, zdravý živ. štýl,...)
10. Propagácia a podpora dobrovoľníckych ak�vít v oblas�
vzdelávania, kultúry, charity, verejných ak�vít
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Beseda

s Jurajom Soviarom
„Len ten je človekom, kto
nadobudol krásu cez pieseň,
báseň alebo modlitbu, a kto je vo
vnútri vybudovaný.“

Antoine de Saint-Exupéry

Som nesmierne šťastná, že každý deň sa môžem niečomu tešiť a pohl�ť hlavne
len to pozi�vne. Dnes charizma�cké ráno plné očakávaní premohlo,
samozrejme, v tom najlepšom zmysle slova, nielen mňa, ale aj žiakov našej školy.
Dňa 05. 10. 2021 sa uskutočnila na našej škole beseda, ktorú zastrešuje projekt
HILLS realizujúci ak�vity zamerané na zlepšenie školskej prípravy žiakov. Svojou
osobnosťou nás poc�l JURAJ SOVIAR, slovenský novinár, textár a básnik známy
predovšetkým ako textár skupiny Elán. V roku 1992 začínal v týždenníku Mladé
rozlety, pôsobil v denníkoch Pravda, Národná obroda, Republika, týždenníku
Život. Doposiaľ vydal tri knižky – tá ostatná nesie názov Nemaľuj ženu na stenu.
V roku 2009 debutoval výberom piesňových textov ODKAZOVAČ. V
roku 2002 mu vyšla kniha s názvom Replay – komentuje Karol Polák. Ako
piesňový textár úspešne spolupracuje predovšetkým so skupinou Elán. Písal
texty pre Vaša Patejdla, Janka Lehotského, Paľa Drapáka, či skupinu Tak�ci.

Záverom by som chcela
citovať pána Soviara, v ktorom sa
snúbi jasný odkaz pre mladšie
generácie, byť slobodný, ale žiť
s určitými pravidlami: „SLOBODA
JE DISCIPLÍNA.“

Mgr. Monika Hegedušová

Úvodné slová na začiatku
besedy predniesol pán

riaditeľMgr. Jozef Cuper,
privítal cteného hosťa,

v slove potom pokračovala
projektová manažérka

projektu HILLS pani Lívia
Kramárová. Hovorené

slovo pána textára bolo
úžasné, neopísateľné.
Oboha�l našich žiakov

množstvom pozi�vnych
informácií, morálnych

predsavza�. Svojím by�m
a svojím vystupovaním

očaril všetkých navôkol,
jednoducho,

v jednoduchos� je krása,
jednoducho fluidum,

kúzlo.
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Na Špaňom laze sa
začali prejavovať prvé
známky únavy
a porazenecké reči
o tom, ako sa po návrate
domov a teplej sprche
prespí zvyšok nedele...
Cesta do H. Plach�niec
ale vedie len po rovinke
a dole kopcom, a tak sa
nad dedinou začínali
ozývať hlasy, aby sme to
skúsili prejsť až do
Modrého Kameňa, či až
do Kr�ša.

.

Ráno sme sa v autobuse zišli jedenás�. Niektorí z nás dobehli na autobus na
poslednú minútu, či dokonca na poslednú sekundu... Hneď po vystúpení
z autobusu v Kosihovciach sme si vyšliapali Kamenný vrch s krásnymi výhľadmi
do ďalekého okolia. Počasie nám prialo a celý deň bol krásny, slnečný a bez vetra.
Neznačenou a trochu divokejšou cestou sme sa dostali do Čeboviec, kde sme sa
rozlúčili s Davidom, pretože ho tlačila topánka. Cestou do Čeboviec sme s�hli
ochutnať plody zeme ako orechy, jedlé gaštany či jablká, ktoré rástli popri ceste...

Ďalej sme pokračovali voľným tempom po modrej značke ponad Príbelce na
Španí laz, na najvyšší dostupný vrchol nášho okresu. Cestou sme sa zastavili pri
Bielej studničke, kde niektoré dievčatá museli ochutnať soľ pre srnky. Keď zis�li,
že je naozaj slaná, mohli sme pokračovať v ceste.

Po dlhej odmlke spôsobenej epidémiou
COVID19 ožíva na našej škole krúžková

činnosť. Po 1,5 roku sa obnovuje aj
činnosť turis�ckého krúžku. Keďže

medzitým našu školu opus�li všetci
ak�vni členovia, tento rok sme nabrali
úplne nových žiakov. Zhodou okolnos�

sú všetci noví členovia žiakmi 8. ročníka.
Po prvej zahrievacej turis�ke

v septembri na modrokamenskú
kalváriu, sme tento mesiac išli na niečo

náročnejšie. Dali sme si 15km
z Kosihoviec, cez Kamenný vrch,

Čebovce, Španí laz až do Horných
Plach�niec.

Nakoniec sme tých 15 km zdolali za 6
hodín. Deň sme si užili a už sa tešíme na
najbližšiu turis�ku.

Na záver by som sa chcel poďakovať veľmi ochotným rodičom, ktorí pri mojej
žiados� o pomoc pri odvoze domov zareagovali promptne a namiesto 2 áut
som mal v prípade núdze k dispozícii až 6 áut.

Mgr. P. Bobáľ

Po príchode do H. Plach�niec som
nakoniec túru ukončil, pretože už bolo
16.00 a na tento plán by sme
potrebovali aspoň 2 hodiny. Keďže sú
už dni kratšie, do Modrého Kameňa by
sme prišli už za šera. Zavolali sme si
rodičovský taxík a ešte za svetla
ukončili dnešný dlhý, ale úžasný deň.

Turis�cký krúžok sme otvorili 15 km túrou
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Súťaž prebiehala podľa kategórií od 8.
do 12. novembra 2021. Hlavným cieľom
súťaže je podporiť u všetkých žiakov
záujem o informačné a komunikačné
technológie. Vznikla v Litve v roku 2004.
Vlani sa táto informa�cká súťaž konala
v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977
217 žiakov.

Na Slovensku sa tento rok konal 15.
ročník, s rekordným počtom 102 813
súťažiacich z 1378 škôl. Novinkou bola
komunikácia so žiakmi, ktorí mali
záujem súťažiť, cez server EduPage a
možnosť súťažiť aj z domu pre žiakov,
ktorí neboli v škole prítomní.

Naša škola sa súťaže
zúčastnila po prvý raz a hneď
s 94 záujemcami o bobriu
kožušinku. Úspešnými
riešiteľmi bolo 10 z nich.

1. kategória Drobec (2. a 3.
ročník) - 50 žiakov, 5
úspešných riešiteľov,

2. kategória Bobrík (4. a 5.
ročník) - 24 žiakov, 4 úspešní
riešitelia,

3. kategória Benjamín (6. a
7. ročník) - 11 žiakov, 1
úspešný riešiteľ,

4. kategória Kadet (8. a 9.
ročník) - 9 žiakov, nikto
neuspel.

Niektorí žiaci sa
vďaka percen�lu
nad 90 dostali v
rámci Slovenska

medzi 10 %
najúspešnejších
riešiteľov, čo je

skutočne
potešujúce.

Výsledky uvádzame
v dvoch tabuľkách:

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE iBOBOR
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Tak ako každý rok aj tento sme pre
našich prváčikov pripravili v rámci
prijímania de� do CEHU ŠKOLÁKA
krásny program. Nedali sme sa odradiť
ani pandemickou situáciou a pri
dodržiavaní opatrení naši deviataci
pripravili pre 1. A triedu a 1. B triedu
zaujímavý program. Atmosféra sa niesla
v duchu HARRYHO POTTERA a de�
zdolávali jednoduché disciplíny, za
ktoré dostali sladkú odmenu. Nechýbal
ani sľub školáka, ktorý im prečítal
HARRY POTTER alias deviatak Peťo, za
ktorým zaznelo z úst všetkých prváčikov
hromadné SĽUBUJEME.

Samotné pasovanie bolo
pre všetkých zaujímavé,
pretože sa pasovalo
čarovným prú�kom
HARRYHO POTTERA a z
rúk HERMIONY či
WOLDEMORTA si de�
prevzali medaily a
osvedčenia úspešného
prváka.

Za krásne pripravený program ďakujeme
deviatakom, no hlavne triednym učiteľom:

E. Rozkošovej, B. Havrilovej, P. Demeterovi,
pani kuchárkam.

Pasovanie do cechu školáka
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Žiaci 7. A sa rozhodli,že si
posledné chvíle v škole
spríjemnia vianočnou

náladou. Neodmysliteľnou
súčasťou Vianoc sú darčeky.

Tie nemohli chýbať ani
medzi spolužiakmi, ktorí sa
navzájom obdarili. Ale to

najdôležitejšie, čo ostáva v
miestnos� na Vianoce aj po
rozbalení darčekov je láska,

radosť a pokoj. Celá 7. A
praje príjemné preži�e
vianočných sviatkov.

Vianočná nálada



Skolovinky14 Skolovinky 15

Týmito činnosťami sme chceli prispieť k lepším vzťahom medzi deťmi
v triede, k tomu, aby si viac vážili spolužiakov, ale aj seba samých. Veríme,
že Deň dobrosrdečnos� zanechá v deťoch milú spomienku a mo�váciu byť
k sebe lepším.

Mgr. Jana Kalmárová

My sme si tento medzinárodný deň
pripomenuli v ŠKD rôznymi ak�vitami.
Najprv sme sa porozprávali o význame
tohto dňa. De� vytvárali darčeky pre
svojich kamarátov, aby im dali najavo, že
sú pre nich vzácni. Tak�ež si vyrobili
koláže s mo�vom srdca, na ktoré si
prilepili obrázky, ktoré vyjadrujú lásku
a dobrosrdečnosť.

Dobrosrdečnosť je vzácna vlastnosť
človeka. Toto slovo niekomu z nás
pripomenie milú babičku, iný si
spomenie na svoju učiteľku,
známeho či najlepšieho priateľa.
Svetový Deň dobrosrdečnos� bol
vyhlásený na 3. konferencii
Svetového hnu�a dobrosrdečnos�
v Singapure 17. – 18. novembra
2000. Jeho hlavnou myšlienkou je
podporovať ľudí k väčšej láskavos�
a dobrosrdečnos�. Často stačí málo –
začať od seba.

Deň dobrosrdečnos�
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Zvláštne je, ako sa babkám a dedkom rozjasní tvár, keď vidia de�. Možno si
pri nich viac uvedomujú kolobeh života a nádej, že pokiaľ na svet

prichádzajú de�, ľudstvo bude existovať ďalej, aj keď oni tu už nebudú.
Každý z týchto starkých prežil bohatý život, o ktorom by sa dali písať

romány. Rozdávali lásku, starali sa o blízkych, urobili veľký kus práce pre
spoločnosť. Zanechali stopy v ľuďoch, ktorých v živote stretli. Aj zato si

zaslúžia úctu a vďaku.
K. Cicko

Dni v domovoch sociálnych služieb sa na seba veľmi podobajú. Zamestnanci
týchto zariadení sa, samozrejme, snažia spestriť ich svojim klientom rôznymi

ak�vitami, no
uzavreté komunity,
hlavne v tomto
období, prinášajú do
DSS stereotyp. Naša
škola sa rozhodla
urobiť starčekom
a starenkám, žijúcim
v týchto zariadeniach,
aspoň jeden deň
trochu iný, ozvláštniť
ho.

Riaditeľ školy Mgr. Jozef Cuper o tomto zámere povedal: - Každý rok
v októbri pripravujeme stretnu�a so staršími občanmi. Pred dvomi rokmi to
bolo stretnu�e našich bývalých kolegov učiteľov, v minulom roku sme do školy
pozvali starých rodičov našich žiakov a v tomto roku, keďže nebolo možné
organizovať stretnu�e v priestoroch našej školy, vybrali sme sa na návštevu do
DSS vo Veľkom Kr�ši, DSS v Dolných Plach�nciach a do DSS v Sklabinej.
Samozrejme, i tu sme dodržiavali pro�pandemické opatrenia. Stretnu�a sa
uskutočnili vo vonkajších priestoroch s dodržaním potrebných odstupov. Naši
žiaci pre obyvateľov týchto DSS pripravili darčeky, ale aj sladké maškrty. Časť
z týchto pozornos� vyrábali v škole pod vedení pani učiteliek a vychovávateliek,
s inými im pomohli doma rodičia. K darčekom sme pridali aj milé slovo -
pozdravy od našich žiakov a �ež tanec a spev. Myslíme si, že náš zámer potešiť
dôchodcov sa podaril. Milo prekvapilo, že žiaci darčeky nielen dávali, ale aj
dostali.-

Trochu iný deň
v domovoch sociálnych služieb

Taký bol zámer našej školy
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Minulý týždeň prebiehal v 5. C triede Týždeň zdravej výživy. V rámci tejto akcie
bola každému dňu pridelená iná farba. Pondelku biela (mlieko a mliečne
výrobky), utorku žltá a oranžová, streda bola zelená, štvrtok červený (Deň jablka)
a farebný piatok predstavoval dôležitosť pestrej stravy. Počas celého týždňa žiaci
odhodlane zdolávali pridelené úlohy a plnili denné výzvy. V triednom mini bufete
si pochutnávali na ovocí, zeleninke a iných zdraviu prospešných potravinách. Ako
sa hovorí, spojilo sa príjemné s užitočným.

De� strávili veselé a príjemné chvíle
v kolek�ve a zároveň si odnášali nové
poznatky, informácie a najmä zážitky.
Chválim triedu za nadšenie, tvorivosť
a pomoc v priebehu celého týždňa. Tešíme
sa opäť o rok!

Mgr. Ivana Böhmová

V zdravom tele, zdravý duch
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V piatok 15. 10. 2021 navš�vili de� 3. B triedy mestskú knižnicu vo Veľkom
Kr�ši, v ktorej sa konala beseda s autorom detských kníh, s Petrom Gajdošíkom
z Lučenca.
P. Gajdošík začal písať články do novín a prispieval aj do humoris�ckej
rozhlasovej relácie "Sobotník". V súčasnos� sa zaoberá aj digitálnou
fotografiou, zúčastňuje sa vedomostných súťaží v Tv, má rád dobrý film a
počítačové hry, rád športuje-volejbal. Pracuje ako správca počítačových učební
na ZŠ. Medzi týmito záujmami sa začal venovať literárnej tvorbe pre de� (aj
dospelých). Predstavil deťom svoje knihy, niektoré z nich už aj de� prečítali-
Zverinec na siedmom poschodí, Zverinec na siedmom poschodí, alebo X
dôvodov, prečo nechovať zvieratá v byte, Striga zo strojovne, Pavúčikové
dobrodružstvá, Zvieratko pre Tadeáša a iné. De� sa ak�vne zapojili do besedy
so spisovateľom, ktorý im odpovedal na každú otázku. Beseda oboha�la de� o
nové poznatky a mo�vovala k ďalšiemu ak�vnemu čítaniu. Na záver pani
učiteľka Mgr. Zuzana Bartošová srdečne poďakovala za príjemné a zaujímavé
zážitky.

Želmíra Pretzová

"Kvety a knihy sú pre ľudí potrebné
ako každodenný chlieb."

Honoré de Balzac

Petrom Gajdošíkom
Beseda so spisovateľom

Aby bol vyučovací proces efek�vny, učiteľ musí v neposlednom rade uplatňovať
medzipredmetové vzťahy. Nebolo tomu inak ani dnes na hodine literatúry.
Šikovníci z 5.C zodpovedne pristúpili k svojim povinnos�am, a preto sa vyučovacia
hodina niesla v duchu dokonalos�. Žiaci recitovali uspávanky, ľúbostné piesne.
Oliver Hovorka si dokonca pripravil hudobné čísla a básne uvedené v čítanke
zahral na píšťalke. Nič nie je krajšie pre pedagóga, ako pozi�vna spätná väzba od
žiakov. Mgr. M. Hegedušová

„Úlohou literatúry je pomáhať človeku, aby rozumel sám sebe.“
Recitovali sme, spievali sme, hrali sme...
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Nechali sme sa inšpirovať
známou televíznou reláciou
a rozhodli sme sa, že budeme
piecť �ež. K dispozícii máme
výborne vybavenú žiacku
kuchynku, poznáme
jednoduché recepty na
delikátne sladké aj slané
pečivo, takže sme sa mohli do
pečenia s chuťou pus�ť.
S chuťou sa žiaci ŠKD so
svojimi vychovávateľkami
pus�li do práce a s ešte
väčšou chuťou do jedenia, keď
boli dobroty na stole.
Nezabudli ponúknuť každého,
kto sa v kuchynke objavil.

Siedmaci predviedli svoje kulinárske
schopnos� a krea�vne využili hodinu
Techniky.

Samozrejme, ochutnávka počas
prípravy nemohla chýbať, avšak
žiaci boli veľmi prajní a ponúkli aj
svojich učiteľov a vedenie školy.

Pečie celé ŠKD Predvianočné pečenie

v podaní 7. A triedy
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Našim žiakom sme v
tomto mesiaci pripravili
zábavnú súťaž. V súťaži
pod názvom „Takí sme
boli“ bolo úlohou žiakov
II. stupňa spoznať
svojich učiteľov a
správne priradiť meno k
fotke. Naši učitelia
poskytli fotky zo svojich
albumov, za čo im veľmi
pekne ďakujeme. Do
súťaže sa zapojilo

celkom 21 učiteľov. Aby to bolo pre žiakov napínavé, a pri tom sa trochu zabavili,
sťažili sme iden�fikáciu! Fotky našich učiteľov to�ž boli z čias, kedy mali 1 až 2
roky. Počas súťaže prebiehali živé diskusie v triedach. Miestami sme mali pocit, že
sa nachádzame v detek�vnom seriáli. Celkom sa zapojilo 15 tried v počte vyše
300 žiakov. Mo�vácia bola pre nich zaujímavá a každý chcel vyhrať. Nakoniec dve
úspešné triedy 7. A a 9. A dokázali získať najvyšší počet bodov. Víťazi si odniesli
odmenu vo forme pizze, ktorú si mohli objednať podľa chu� a množstva.
Výhercom sme zablahoželali a popriali dobrú chuť!

Ďakujeme všetkým
triedam, že sa zapojili

do tejto náročnej
súťaže. Týmto sa

chcem poďakovať za
nezabudnuteľný

zážitok, nostalgiu a
možnosť vrá�ť sa do

čias nášho detstva
Verím, že si to ešte

raz zopakujeme.

Odpadu sa nám na zemeguli
nakopilo naozaj dosť a riešenie
tohto problému potrebuje svet
okamžite. Je preto potrebné nebyť
k odpadu ľahostajný a prebrať zaň
svoj podiel zodpovednos�.

Celoslovenská organizácia STROM
ŽIVOTA vyhlasuje každý mesiac pre
svojich členov environmentálnu
súťaž ENVIROPÁTRAČKA v štyroch
kategóriách náročnos�. V októbri
bola zameraná na veľmi dôležitú
tému Odpady.

Aj na našej škole pracuje krúžok Stromu života KRTKOVIA a jeho dvaja
členovia Oliver Hovorka z 5.C a Michal Bartko z 9.A pracovali úspešne
a získali 1. miesta vo svojich kategóriách. Spoznávali označenia plastov, hľadali
výrobky zbytočne balené vo viacerých plastoch, spoznali silu prírodných
ekologických čis�acich prostriedkov, vytvárali zo starých vecí nové. Naučili sa,
že nie každý odpad je odpad, ale je to materiál na ďalšie tvorenie. Miškovi
a Oliverovi gratulujeme k 1. miestam.

Veronika Marcineková, vedúca krúžku SŽ Krtkovia

excelentný výkon našich žiakov v celoslovenskej súťaži
"Takí sme boli" STROM ŽIVOTA
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Ostáva mi len dúfať, že tento ozaj krásny východ Slnka bol pre de� dostatočnou odmenou
za ranné vstávanie a ešte
niekedy sa na podobnú
akciu nechajú nahovoriť
Opäť sa musím poďakovať
aj turis�ckým mamičkám,
ktoré nám pomohli –
nielenže nás odviezli do
Kosihoviec, ale vyšliapali si
s nami aj na kopec.

Mgr. P. Bobáľ

Východ Slnka sme si spríjemnili provizórnymi raňajkami. Po pár minútach čakania a jedenia
na nás z ničoho nič vykuklo spoza obzoru Slnko a o chvíľku nás na kopci, ako aj celý kraj pod
nami, zalievalo ostrým zla�stým svetlom. Keďže s príchodom dňa neprišlo aj teplo, tak sme
sa asi po 15 minútach pobalili, zišli sme k autám a pobrali sa domov.

Keď sme sa začali o šiestej schádzať na hornom parkovisku, tak namiesto ospalých tvárí
a hundrania som videl a počul len rozjarené, rozrozprávané a vytešené de�. O 6.15 sme sa
pohli do Kosihoviec, odkiaľ vedie najkratšia a najlepšia cesta na Kamenný vrch. Výstup sme
začali ešte za tmy. Našťas�e bol spln a na oblohe nebolo ani mráčika, takže sme si na cestu
nemuseli ani svie�ť. Teplota sa pohybovala tesne pod bodom mrazu. Svetla rýchlo
pribúdalo a pár desiatok metrov pod vrcholom bolo už jasno, takmer ako za bieleho dňa.
Pár de� vyjadrilo obavy, že sme východ Slnka prešvihli. Našťas�e informácie z internetu
nesklamali a po príchode na vrchol sme mali rezervu do východu Slnka takmer 10 minút.
Podmienky na kopci boli dokonalé – takmer bezoblačná obloha, jasno a bezvetrie.

Keď som začiatkom jedného
októbrového týždňa mojim
turis�ckým deťom navrhol aby
sa ku mne v nedeľu pridali na
východ Slnka, čakal som, že sa
nájdu možno dvaja – traja. Že
spánok bude silnejší ako
nedeľné vstávanie o piatej.....
A realita? Nakoniec sme išli 4
plne naložené autá.

Nádherný prírodný úkaz
K jeseni neodmysliteľne patrí zber úrody a plodov, pričom ich využi�e je
rôznorodé. Celý október sme sa v ŠKD venovali prácam s prírodným
materiálom. De� využili svoje manuálne zručnos� a fantáziu a tvorivo využili
prírodný a rôzny materiál vo svojich prácach. Patrí medzi ne zber lís�a,
gaštanov, šípok, použili sme rôzne plody - zemiaky, jablká, tekvice, šišky, veľa
rôzneho materiálu- papierové poháre, taniere, drô�ky, barové tyčinky, vata,
špagát, servítky, sklenené poháre, akrylové farby, sviečky, lepidlo a pod. Pod ich
rukami vznikali krásne výtvory, ktorými sme dekorovali triedu a okná.

Želmíra Pretzová, 5. odd. ŠKD

Tvorivé dielne s využi�m prírodnín

Októbrové ak�vity sme zavŕšili
vyrezávaním a dekorovaním tekvíc, ktoré
vytvorili de� aj so svojimi rodičmi,
ktorými sme vyzdobili školu. S októbrom
sme sa rozlúčili zametaním lís�a a
vytváraním rôznych obrázkov. Cieľom
našich ak�vít bolo citlivo vnímať krásy
jesennej prírody a vedieť ju chrániť a
zveľaďovať.
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V šk. roku 2021/2022 sa konal už 43. ročník matema�ckej súťaže Pytagoriáda. Po
predchádzajúcom ročníku, ktorý sa uskutočnil online, sa aj tento rok školské kolo
uskutočnilo online formou. Žiaci súťažili na pôde školy v mul�mediálnej učebni
podľa kategórií. Súťaž prebiehala v stredu a vo štvrtok 8. a 9. decembra 2021.
Svoje vedomos� si overilo a zmeralo sily 92 žiakov z našej školy.

• v kategórii P3 súťažilo 22 žiakov (z toho 12 úspešných)M.
Bohmová, M. J., M. Murgaš, M. Balla, P. Trebuľa, S.
Ubertášová, S. Kysucká, K. Mitalčáková, L. Kollárová, L.
Siklódiová, N. Černá, E. Kurčíková

• v kategórii P4 súťažilo 14 žiakov (z toho 5 úspešných) D.
Minárik, T. Turoňová, N. Jačmeníková, T. Andrášik, S. L.
Vargová

• v kategórii P5 súťažilo 14 žiakov (z toho 3 úspešní) O. Hovorka,
V. Bartošová, A. Kanát

• v kategórii P6 súťažilo 14 žiakov (z toho 5 úspešných) K. Bajo, D.
Schneider, J. Balga, J. Goráz, V. Fábryová

• v kategórii P7 súťažilo 10 žiakov (z toho 4 úspešní) N. Demeter,
P. Grobarczyková, L. Bányayová, M. Bartoš

• v kategórii P8 súťažilo 18 žiakov (z toho 0 úspešných)

Ing. Mar�na Komadová, Mgr. Michaela Hovorková,
Mgr. Pavol Demeter

Pytagoriáda šk.rok 2021/2022
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Školské kolo máme úspešne za sebou. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov v dvoch
kategóriách. A ako to celé dopadlo? Na prvých troch miestach sa v kategórii 1A
umiestnili: 1. miesto Zojka Fridrichová 5. C, 2. miesto Filip Valach 6. C, 3. miesto
Nikolas Hauk 6. C. V kategórii 1B sa na prvých troch miestach umiestnili: 1. miesto
Samuel Hamári 9. C, 2. miesto Peter Colotka 9. C, 3. miesto Kris�na Balgová 9. C.
Všetkým víťazom srdečne gratulujeme, prajeme veľa úspechov na okresnom kole
a všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme na sa nich v budúcom školskom roku.

Mgr. Eva Rozkošová

Olympiáda v anglickom jazyku

Tohtoročná zima je na sneh skúpa. Aj de� V ŠKD ho túžobne očakávajú. Keďže
Perinbaba asi zaspala, my, vychovávateľky, sme pre de� vymysleli alterna�vne
zimné ak�vity. Na školskom dvore prebiehala papierová guľovačka. De� sa
vyšan�li a mali z tejto hry veľkú radosť. Tento pocit sme zdieľali s deťmi aj my
– vychovávateľky. Svoju tvorivosť prejavili de� v triedach. De� z 2. A
modelovali zo sódy bikarbóny a vlasového kondicionéra „snehové gule“,
zimnú krajinku so zvieratkami a panáčikmi. Z tejto ak�vity sa tešili a všetci
dúfame, že týmto privoláme aj ozajstný sneh.

Zima bez snehu v ŠKD

Mgr. J. Kalmárová


