
Dávid Klá�k, 2.A

Marek Zdechovan, 2.B

Miška Gyorgyyiková, 2.A

A. Kurčíková, 2.A



Leto sa skončilo, školský rok začal. Jeseň
poslal de� do školských lavíc. O pár týždňov

zoslabnú slnečné lúče, svetlo do krátkych
dní budú nosiť len ľudské drobce – malé

slniečka. Dnes bol veľký deň pre prvákov. Nielen deň, ale asi všetko v skutočnej
škole sa im zdalo byť veľké. Nie také, ako keď sa na školu hrávali doma vo svojej
izbičke. A tak len nesmelo pozerali a v očiach mali mnoho otáznikov. Pomôžeme

im nájsť odpovede. Zvedavosť a múdrosť sú nerozlučné sestry.
Nech sa nám spoločná práca darí...!
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Načali sme školský rok 2021-2022

Aktuálne číslo Školoviniek vychádza v netradičnom termíne -
začiatkom školského roka. Vminulos� sa k vám dostávalo pred letnými
prázdninami. Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa školstvo a celá
spoločnosť nachádza, ale aj na menší počet realizovaných ak�vít
v škole, bola tvorba obsahu Školoviniek problema�cká. Z toho dôvodu
nájdete v tomto čísle väčšinu článkov, ktoré sa týkajú ak�vít
realizovaných v minulom školskom roku a počas prázdnin. Veríme, že
hoci sú to staršie príspevky, zaujmú a splnia minimálne dokumentačnú
úlohu.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tvorbe obsahu nášho časopisu.

Milí čitatelia!

Aj keď sa nám to nezdá, dejiny tvoríme práve tu a teraz. Výsadou času je, že
plynie jedným smerom a to, čo dnes prežívame, bude už zajtra minulosťou.
Pani učiteľkaMgr. Miroslava Ďurišová, učiteľka dejepisu, prišla medzi piatakov
s nápadom podieľať sa ak�vne na prežívaní plynu�a času a zmien, ktoré toto
plynu�e sprevádza. Spoločne vytvorili časovú schránku – krabicu, v ktorej mali
byť uložené informácie pre budúcnosť. Žiaci napísali na papier, aké majú plány
do školského roka 2021 - 2022 a čo od neho očakávajú. Správy vložili do obálok,
zalepili a uložili do časovej schránky.

Koncom roka časovú schránku otvoria a budú mať možnosť zhodno�ť, do akej
miery sa ich očakávania naplnili. Zámerom tejto ak�vity je �ež uvedomiť si,
prečo je minulosť dôležitá a ako vplýva na našu prítomnosť a budúcnosť.

s časovou schránkou

Do budúcnosti a späť
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Zápis do 1. ročníka
V dňoch 16. a 17. apríla 2021 sa uskutočnil zápis de� do 1. ročníka.

Vzhľadom na pro�pandemické opatrenia sa zápis uskutočnil bez prítomnos�
de�, zúčastnili sa ho len rodičia. Prihlášku bolo možné vyplniť osobne
v priestoroch školy alebo prostredníctvom online formulára. Túto možnosť využil
väčší počet rodičov. Rozhodnu�a o prija� dieťaťa budú doručené začiatkom júna.

Ďakujeme všetkým rodičom,
ktorí nám prejavili dôvervu

a svoje dieťa zapísali do našej školy.

V dňoch 1. až 30. mája sa na našej škole uskutočnila súťaž v počte
nachodených kilometrov, ktorá niesla názov „step by step“. Bola to výzva
telocvikárov, ktorá vznikla hlavne pre žiakov druhého stupňa a učiteľov,
ako mo�vácia k pohybu po nechcenej pauze. Mo�váciou boli aj ceny za
umiestnenie na 1.- 3. mieste (mikina, tričko, lopta, pre triedu pizzová
párty). Súťaže sa zúčastnilo cca 60 žiakov a 6 učiteľov. Medzi sebou súťažili
jednotlivci a �ež kolek�vy tried.

Telocvikári : Janka a Erik

Všetkým súťažiacim ďakujeme, že prekonali pohodlnosť a srdečne
gratulujeme víťazom k ich krásnym výkonom.

Športu zdar!

Umiestnenia: Žiaci : 1. miesto : Juraj Goráz z 5.A triedy
2. miesto: Maťa Bizovová z 9.B triedy
3. miesto: Rebeka Kulichová zo 7.B

Učitelia: 1. miesto: Marianka Gregušová
2. miesto: Pali Demeter
3. miesto: Mirka Ďurišová

Pizzovú párty vyhrali a vychutnali si žiaci 7.B triedy.

Výzva „step by step“
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Pandémia ochorenia COVID 19 je medzi
nami už rok. Nepriaznivo vplýva na
všetkých ľudí. Aj na žiakov má
koronavírus nega�vny dopad. Na
hodine výtvarnej výchovy žiaci 4. B
vyjadrili svoje pocity z tejto zlej situácie.
Mnohí z nich vnímajú koronavírus ako
celosvetovú hrozbu. Obávajú sa o svoje
zdravie ako i o svojich blízkych. Potešili
by sa, aby sa ich život vrá�l do starých

koľají. Žiaci nezaháľali ani na hodine
informa�ckej výchovy. V programe
TuxPaint vytvorili ľudské tváre so
správnym ako aj nesprávnym
spôsobom nosenia rúška. Všetci si
želáme, aby pandémia navždy zmizla
z našich životov.

Mgr. Jana Kalmárová

,,Korona“ očami de�

Okrem piatakov si svoje sily zmerali aj žiaci 3. ročníka. V súboji English Ba�le
tesne vyhrala 3. A trieda pani učiteľky Synákovej. Obe triedy tento školský rok
s výučbou anglického jazyka len začali. O to viac nás teší, ako bravúrne zvládli
učivo a predviedli nadobudnuté vedomos�. Všetci zúčastnení boli ocenení
diplomom a sladkou odmenou. Naviac boli z každej triedy vybraní traja žiaci
s najvyšším počtom bodov. Na treťom mieste sa umiestnili Bianka Čárska (3. A)
a Melanka Kováčová (3. B). Druhé miesto obsadili Sára Vargová (3. B) a Sofia
Gondášová (3. A). Prvé miesto patrí Petrovi Šebӧkovi (3. B) a Vikinke
Novanskej (3. A). Len tak ďalej, šikuľkovia!

Mgr. Ivana BŐHMOVÁ
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Posledný májový deň sa
uskutočnila súťaž
v anglickom jazyku English
Master. Svoje jazykové
schopnos� ukázali žiaci 5.
ročníka. Ani jeden z nich sa
nenechal zahanbiť, ale prvé
miesta mohli obsadiť predsa
len traja spomedzi
zúčastnených. Pomyselnú
bronzovú medailu získal žiak
5.B triedy Kris�án Bajo.
Druhé miesto obsadil
reprezentant 5. AMatúš
Kulich a �tul absolútneho
English Master-a si zaslúžene
odniesol Filip Braunstein.
Ostatní si ako spomienku
odniesli diplom. Veríme, že
táto sťaž sa stane tradíciou
a o rok spoznáme meno
ďalšieho žiaka s �tulom
English Master.

Súťaže
v anglickom jazyku
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Dňa 29. 6. 2020 sa naša škola lúčila s absolventmi 9. ročníka. Ako to už vo chvíľach
lúčenia býva, nechýbali ani slzy doja�a, s�ahnuté hrdlá, mysle plné spomienok, no
zároveň aj neopakovateľné pocity šťas�a a spolupatričnos�.
Slávnostný rozlúčkový akt začal o 9.00 v sobášnej sieni mestského úradu, kde boli
žiakom odovzdané vysvedčenia. Následne sa presunuli späť do školy a poslednýkrát
sa spoločne zabavili v triedach.
Posledným bodom rozlúčky bolo poďakovanie všetkým pedagógom
a zamestnancom školy v priestoroch jedálne. V mene rodičov sa žiakom,
pedagogickému zboru a vedeniu školy prihovorila p. Buková. Žiacke prejavy
predniesli žiačky 9. B a 9. C triedy Tereza Rechtoríková a Slávka Štefanová. Vyjadrili
v nich vďaku všetkým vyučujúcim za trpezlivosť, ktorú s nimi počas štúdia mali, za
vedomos�, ktoré im s láskou odovzdali a za pochopenie, ktoré im v každej situácii
poskytli.
Nám teraz neostáva už nič iné len im zaželať veľa, veľa šťas�a, sily a odvahy pri
zdolávaní ďalších prekážok a pri získavaní nových skúsenos�. Držte sa, deviataci,
budete nám chýbať!

Triedni učitelia 9.ročníka

Rozlúčková slávnosť deviatakov
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Minuloročná zima nám nenadelila
toľko snehu, koľko by sme chceli. Preto
hneď ako ho napadlo dostatočne veľa,
využili sme v ŠKD tento dar prírody na
naše každoročné tvorivé snehové
dielne. Počas popoludňajšieho pobytu
na školskom dvore, de� využívali

čarovné zimné počasie a milú nádielku
od Perinbaby na zimné hry so snehom.
Ich radosť a smiech bolo počuť široko,
ďaleko. Čo zaujímavé vytvorili de�
tento rok zo snehu, si môžete pozrieť na
fotografiách.
Mária Bobišová – vychovávateľka ŠKD

Ktože sa to vonku borí?
Ktože stavia snehové tvory?
Sú to chlapci i dievčiny
z našej školskej družiny.

Sotvaže sa naobedovali,
vychovávateľky na ne zavolali:
„Von sa de� chu-chu-chu,
celý svet je v mäkkom bielom kožuchu.“

Ako si deti v ŠKD užívali snehovú nádielku

„Keď je ťažké lúčiť sa, znamená to,
že všetko, čo sme prežili bolo krásne.″



Skolovinky8 Skolovinky 25

Mgr. Danica Schmidtová:

Pani zástupkyňaMgr. D. Schmidtová a Základná škola na Nám.
A. H. Škultétyho vo Veľkom Kr�ši majú spoločné viac, než sa
na prvý pohľad môže zdať. Nielenže tu pôsobila ako učiteľka
a neskôr zástupkyňa riaditeľky, ale bola pri zrode samotnej
školy. Obrazne povedané - pomáhala jej postaviť sa na nohy,
bola pri jej prvých krokoch a zdieľali spolu veľa ďalších rokov,
až kým nenadišiel čas zaslúženého pracovného odpočinku.

Škola zostáva, ja odchádzam na odpočinok

Aká bola cesta na našu školu?
- Po skončení povinnej školskej
dochádzky som pokračovala v štúdiu na
SVŠ vo Veľkom Kr�ši. Ako 17 ročná som
začala študovať na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici učiteľstvo pre II. stupeň
aprobáciu SJL-DEJ. Fakultu som
absolvovala v roku 1977. Mojím prvým
pôsobiskom sa na 3 roky stala ZDŠ v
Dolných Plach�nciach. V školskom roku
1980 som prišla na novootvorenú II. ZŠ
vo V. Kr�ši a až doteraz som jej verná. Je
to neuveriteľných 44 rokov práce v
škole.-

Aké predmety ste vyučovala?
- Mala som to šťas�e, že som mohla učiť
predovšetkým predmety, ktoré som
vyštudovala. Boli však aj také predmety,
ktoré som učila, pretože sme nemali
učiteľov so žiadanou aprobáciou. Takže
mi bolo pridelené v minulos� učiť aj
ruský jazyk, nemecký jazyk, hudobnú
výchovu, práce na pozemku.-
Okrem pedagogickej činnos� ste
vykonávali aj organizačnú a riadiacu
činnosť. Čo všetko musí zástupkyňa
riaditeľa/riaditeľky školy zabezpečovať?

Škola sa vyprofilovala na modernú úspešnú inš�túciu aj vďaka ľuďom, ktorí k svojej
práci pristupujú zodpovedne. Zodpovednosť a zmysel pre povinnosť je
charakteris�ckou črtou pani Schmidtovej. Do zamestnania chodila skoro ráno, pracovný
čas využívala naplno a často zostávala v škole aj nad rámec pracovného času. Ako
riadiaci pracovník brala veľmi poc�vo vypracovanie potrebnej agendy a vyžadovala to
aj od iných. Bola prísna k sebe aj k ostatným. No zároveň si každého vážila
a preukazovala úctu. Hoci povinnos� boli u nej vždy na prvom mieste, zostávala
chápavým a láskyplným človekom. Vďaka svoje vytrvalos� a snahe zvládala aj prácu
s modernými technológiami. Administra�vu robila cez PC a počas dištančného
vzdelávania úspešne využívala online aplikácie. Pani zástupkyňa vykonala veľký kus
práce pre našu školu a v súčasnos� odchádza na pracovný odpočinok. Pri tejto
príležitos� sme ju poprosili o rozhovor.

Vyrábali sme záložky do knihy

ŠKD tentoraz vyhlásil súťaž o najkrajšiu záložku. V priebehu jedného týždňa de�
usilovne strihali, lepili, skladali, vyfarbovali pestrofarebné záložky, ktoré rýchlo
zaplnili celú nástenku. Do súťaže sa zapojili de� takmer z každej triedy. Vybrať len
jednu najkrajšiu bolo veľmi ťažké, preto víťazi boli viacerí. Najlepších potešila
sladká odmena a malý darček.

Mária Bobišová – vychovávateľka ŠKD
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- Svoju pedagogickú činnosť končím vo
funkcii zástupkyne školy pre II. stupeň.
Medzi moje povinnos� patrí vyučovacia
povinnosť, kontrola pedagogickej
dokumentácie, evidencia dochádzky
zamestnancov školy, robiť mesačné
výkazy zastupovania, evidenciu LV, OČR,
náhradného voľna, kontrola
predmetových komisií, vydávanie
rozhodnu� riaditeľom školy, riadim
prácu technického personálu na škole a
množstvo ďalších povinnos�.-
Počas Vášho pôsobenia v školstve sa
udiali rôzne spoločenské aj poli�cké
zmeny. Dotkli sa �eto zmeny aj obsahu
Vašej práce?
- Za svojej pôsobnos� v školských
službách som prešla mnohými
spoločenskými, poli�ckými a
kultúrnymi zmenami i prevratnými
zmenami, ktoré sa týkali obsahu
výchovno- vyučovacieho vzdelávania. A
zmeny sa týkali predovšetkým
dejepisárov, ktorí sa museli prestaviť na
nové požiadavky vo vyučovaní tohto
predmetu. To, čo sme sa naučili o
novodobých dejinách, už nepla�lo. V
minulom režime musel učiteľ vykonávať
aj ďalšie činnos� okrem triednictva.
Robili sme pionierskych vedúcich,
chodili so žiakmi na brigády- oberali
hrozno, čerešne, čis�li lesné chodníčky,
zbierali zemiaky, časté boli soboty
pracovnej c� atď. Ktovie akoby sa k
týmto úlohám postavili dnešní žiaci. Ak
bol Veľkonočný pondelok voľný, museli
sme si ho odučiť v sobotu. So žiakmi
sme povinne museli chodiť na rôzne
poli�cké poduja�a, pripravovať
kultúrne programy pre sovietskych
vojakov na Oremovom Laze.-

Akú charakterovú vlastnosť by podľa Vás
mal mať každý pedagóg?
Požiadavky na pedagógov sú čoraz
náročnejšie. Žiaci i rodičia túžia mať
učiteľov podľa svojich predstáv.
Zabúdame však na to, že pokiaľ
niekomu správanie nejakej učiteľky
vyhovuje, pre iného môže byť
katastrofou. Koľko učiteľov vydrží tlak,
aby boli trpezliví, spravodliví, vedeli
zrozumiteľne vysvetliť učivo, napriek
mnohým rušivým momentom na
hodine, aby mali autoritu, aby ich žiaci
(v poslednej dobe aj rodičia)
rešpektovali, ale aby boli pre žiakov aj
dôverníkom. V neposlednom rade by
mali byť príkladom toho, čo od žiakov
požadujeme. Mojím veľkým vzorom
bola prvá riaditeľka našej školy Anka
Šuhajová.
Ako plánujete využiť čas na pracovnom
odpočinku? Máte nejaké záľuby?
Na dôchodok sa veľmi teším. Verím, že
sa nebudem nudiť. Chcem sa venovať
práci na záhradke, budem veľa čítať,
chodiť na huby a žena v domácnos� má
vždy niečo na práci. Možno sa opäť
vrá�m k vyšívaniu. Škoda, že ten čas tak
veľmi rýchlo le�. Spomienky na všetko,
čo som prežila v škole, sú mojím
pokladom.
Po viac ako štyridsia�ch rokoch
strávených v našej škole zostane pani
zástupkyni veľa spomienok. Veľa
pekných spomienok zostáva aj kolegom
a kolegyniam, ktoré sa koncom júna s
ňou lúčili so slzami v očiach. Danka,
ďakujeme!!!! Prajeme Ti veľa krásnych
dní v kruhu tvojej rodiny a pri tvojich
záľubách.

Rozhovor pripravil: K. Cicko

Čítali sme si z našich obľúbených kníh

De� si do družiny postupne prinášali svoju obľúbenú knihu. Porozprávali jej stručný
obsah a prečítali svojim spolužiakom krátky úryvok. Takto sme si pripomenuli
rozprávku o Šípkovej Ruženke, Cínovom vojačikovi, či dobrodružstvo slávneho
čarodejníka Harryho Po�era ..., spoznali sme Trišu-stepujúcu vílu, �ež rodinu
pavúkov Websterovcov ..., vypočuli sme si príbeh o psíčkovi a mačičke,
o neposednom šteniatku menom Bella ..., dozvedeli ako sa Ela naučila vidieť
neviditeľné, aké čary majú jednorožce ... a ešte veľa, veľa iného, zaujímavého.

Navš�vili sme školskú „Vlas�čkinu“ čitáreň

Počas popoludňajšieho oddychu sa de� premiestnili do školskej obývačky plnej
zaujímavých kníh. S radosťou si ich prezerali a s tou, ktorá ich najviac zaujala, sa
pohodlne usadili a ponorili sa do čítania. Okrem príjemného popoludnia s knihou,
si de� pripomenuli aj základy slušného správania v čitárni.

Mesiac marec sa už roky spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou - s najväčším
priateľom človeka. V ŠKD sme si Mesiac knihy pripomenuli viacerými ak�vitami:

Marcové ak�vity v ŠKD
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Organizovaním ak�vít boli
poverené pedagogické

asistentky a vychovávateľky.
Pre žiakov pripravili skutočne
bohatý program. Vzdelávacie

ak�vity zamerané na
opakovanie a utvrdzovanie
učiva sa realizovali hravou

a zážitkovou formou. Dôraz sa
kládol aj na pohybovú

ak�vitu, tvorivosť a súťaživosť.
Spestrením pobytu v letnej

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky vypísalo
výzvu na rozvojový projekt „Letná škola
na základnej škole v školskom roku
2020/2021”. Zámerom tohto projektu je
poskytnúť žiakom základných škôl
možnosť získať, či upevniť vedomos�,
zručnos� a spôsobilos�, ktoré si

nedostatočne osvojili počas školského
roka 2020/2021. Do projektu sa zapojila
aj naša škola. Letná škola sa uskutočnila
v dňoch od 16.8.2021 do 20.8.2021 a od
23.8.2021 do 27.8.2021. Do letnej školy
sa prihlásilo 40 žiakov.

Letná škola

Naše poďakovanie patrí vám, milí
kolegovia, de�, rodičia, príbuzní, známi
– všetkým vám, ktorí ste prispeli
a ukázali tak, že osud opusteného
štvornohého miláčika vám nie je
ľahostajný. Poďakovanie patrí aj firme
ERCE vo Veľkom Kr�ši za zapožičanie
auta na prepravu.

ĎAKUJEME.
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škole bol program, ktorý
škola zabezpečila

v spolupráci s ďalšími
ochotnými partnermi.

Školu navš�vili
dobrovoľní hasiči.

Predviedli deťom ukážku
hasičskej techniky,

dokonca si žiaci sami
mohli obliecť detský

hasičský odev a vyskúšať
si prácu s takouto

technikou.

zážitkov

plná

Mnohí z vás si všimli našu výzvu –
prosbu o pomoc pre psíkov v útulku
Lučenec. Na naše veľké prekvapenie,
mnohí z vás zareagovali a prispeli,
myslíme, k tejto dobre veci. Dňa 23. 3.
2021 sme navš�vili uvedené
zariadenie, kde sme veľmi milému
a ochotnému personálu odovzdali
všetko, čím ste psíkov obdarovali.

Z vašej strany ide o nultý ročník takejto
ak�vity, ktorý ale po včerajšej návšteve
určite bude pokračovať. Oči vyše 100
psíkov nás v tom podporili a utvrdili.
Keď sa na nich človek pozrie, vie jedno
- vie, čo je vďačnosť a láska.

„Pes síce nevie, ako sa píše slovo láska, ale vie, ako ju má dokázať.“
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Taká bola Letná škola – škola bez
písania poznámok, skúšania, známok.
Plná výletov, zaujímavých návštev,
jeden zážitok striedal druhý. Nik z de�
neľutoval, že aj cez prázdniny musel
ráno vstávať. Popritom sa nezabúdalo
ani na hlavný zámer projektu – veď aj

na výletoch sa dá všeličo spočítať,
rozširovať si slovnú zásobu, získavať
poznatky o prírode, geografii, histórii.
Letná škola bola teda nielen zábavná,
ale predovšetkým poučná.

Mgr. L.Šabová

V rámci regionálnej výchovy
a spoznávania významných
lokalít navš�vili Hrad Modrý
Kameň a Múzeum
bábkarských kultúr a hračiek.
Záver letnej školy patril �ež
rozprávke – návšteve kina
v Lučenci, kde si žiaci pozreli
animovanú rozprávku.

De� si s potešením zajazdili na
novom dopravnom ihrisku, ktoré
zme zriadili v areáli našej školy.

Teším sa �ež z toho, že sme aj v tomto
roku prispeli k zlepšeniu prostredia
školskej stravovne. V minulom roku
sme v jedálni odstránili starý drevený
predel a postavili nový murovaný.
V tomto roku sme vymenili za nové
všetky stoly a stoličky. Vymenili sme

45 stolov a 180 stoličiek. Každému,
kto videl našu vynovenú jedáleň, sa
páčila. Dúfame, že rovnako budú
reagovať aj naši žiaci a ich rodičia.

Mgr. J. Cuper

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo
zriadiť v areáli školy dopravné ihrisko,
nakoľko riešiť dopravnú výchovu
dodávateľsky je v súčasnej situácii

problema�cké. Máme teda vlastné
dopravné ihrisko, čo určite ocenia
nielen de�, ale aj pedagógovia
a rodičia.
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Súťažilo sa v streľbe, v preťahovaní
lanom, hode granátom a v poskytnu�
prvej pomoci zranenému spolužiakovi.
Streľbu si vyskúšali chlapci aj dievčatá.
Najpresnejšiu mušku mal Lukáš

Kňažko z 5. B triedy. Trafil všetkých
panáčikov a vystrieľal 8 bodov pre
svoju triedu.

Od samého rána nás zohrievali lúče
Mariánskeho leta. Žiaci sa ráno zišli vo
svojich triedach a triedne učiteľky ich
oboznámili s programom dňa. Učitelia
telesnej výchovy pre nich pripravili štyri

rôzne stanoviš�a, na ktorých sa súťažilo
ostošesť, veď každá trieda chcela byť
tou najlepšou.

Dňa 14. 09. 2021 sa
konalo účelové cvičenie

žiakov II. stupňa Základnej
školy, Námes�e A. H.
Škultétyho. Čakal nás

príjemne prežitý deň, aj
počasie vyšlo na jednotku.

Účelové cvičenie Priestor, ktorý v škole
máme, nie je možné

stavebne zväčšiť, no dá sa
upraviť tak, aby sme sa
v ňom cí�li čo najlepšie.

Napríklad miestnosť, ktorá
slúži potrebám

zamestnancov, sme vybavili
kuchynskou linkou

s dostatočným odkladacím
priestorom a teplou vodou. Rovnaká linka je aj v zborovni. Záleží nám na tom,
aby sme sa zamerali nielen na kvalitu vzdelávania, ale aj na kvalitu pôsobenia

našich zamestnancov. Zamestnanci si môžu pohodlne uvariť kávu, čaj,
prípadne zohriať jedlo.
Keďže v našej škole
sú prvoradé de�,
snažíme sa vytvoriť
im dobré
podmienky nielen
na vzdelávanie, ale
aj na voľnočasové
ak�vity. Dôležitú
úlohu v tomto
smere zohráva ŠKD.
Každý rok
dopĺňame
vybavenie

vonkajšieho charakteru, kde žiaci môžu rozvíjať svoje fyzické a pohybové
danos�. Tento rok sme školské ihrisko doplnili o preliezačky, konštrukciu
s piškvorkami a hojdačky.
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Pri preťahovaní lanom
sa povzbudzovalo
jedna radosť. Chlapci,
siláci, sa poriadne
zapo�li, kým zdolali
súpera. Ani dievčatá sa
nenechali zahanbiť
a ukázali aj ony svoju
silu.

Hod granátom si žiadal pevnú ruku a správny odhad vzdialenos�, a body sa len
tak sypali...

Pohotové reakcie a �mový duch sa zišli pri
poskytovaní pomoci zranenému
kamarátovi.

Deň nám rýchlo ubehol, a aj keď
trošku unavení, ale s radosťou sme sa
vrá�li do školy, kde nám naše pani

kuchárky navarili skvelý obed, po
ktorom sme sa rozišli domov.

Sme škola s najväčším počtov žiakov v okrese a nedisponovali sme dostatkom
odkladacích skriniek pre žiakov. Snažíme sa tento problém vyriešiť, a preto aj

v tomto školskom roku sme navýšili
počet kovových skriniek na chodbách
o niekoľko desiatok. V súčasnos�
máme potrebu pre žiakov prvého
stupňa pokrytú. Teda problém so
skrinkami sa dostáva do úspešného
vyriešenia.

Zrekonštruovali sme a vybavili dve
triedy, ktoré budú slúžiť ako
moderné učebne oddychového
a variabilného učenia.

Naša škola počas prázdnin oddychovala
len tak napoly. Niektorí pedagógovia
a žiaci sa zúčastnili letnej školy, ktorá sa
počas prázdnin organizovala (o letnej
škole sa dozviete viac na str. 10, ale aj na
webovej stránke školy. pozn. red.). Naša
škola nežila len džavotom de� počas
letnej školy, ale aj určitými zmenami. Tak,
ako cez každé prázdniny, upratovalo sa,
niektoré triedy sa sťahovali, no vykonali
sa aj stavebné úpravy. Boli sme úspešní
v rámci projektu „Moderná škola“.

Na aké novinky sa môžeme tešiť?

Porozprával pán riaditeľ
Mgr. J.Cuper

Čím žila naša škola počas letných prázdnin?
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"Jeseň, pani bohatá, farbí listy do zlata.
Premaľuje celý svet..."

Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza po teplom lete s meniacim sa
chladnejším počasím, ktoré prírodu mení na krásnu farebnú paletu. Jesenná
príroda ponúka a odovzdáva svoje plody, ktoré radi s deťmi využívame v rôznych
ak�vitách v triede alebo vonku - šípky, gaštany, žalude, konáriky, kamienky,
lís�e, zemiaky, tekvice, z ktorých vytvárajú rôzne postavičky, obrázky, zvieratká,
pečiatky.

Radi využívajú opadané lís�e na
stavanie bunkrov, obrázkov a
labyrintov.

Jeseň ponúka príležitosť na veľa
rôznych ak�vít, ktoré rozširujú
vedomos� a poznanie de�, ako aj
pozi�vny vzťah k prírode a k jej
ochrane.

Želmíra Pretzová, vychovávateľka


