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Týdne letného oddychu, dovoleniek, zábavy a spánku do
sýtosti sa skonèili. koly sa opä otvorili a triedy sa zaplnili
iakmi, na ktorých èakajú uèebnice plné nových poznatkov.
Mnohým je za prázdninami smutno, ale sú aj takí, ktorí sa
na kolu teili. Opä stretnú svojich kamarátov, kamarátky,
ob¾úbené pani uèite¾ky a sú zvedavé aj na nové vedomosti
z ich ob¾úbených predmetov. Veï by stále doma je obèas
nuda. V kole sa dá zai ve¾a zaujímavého. Najviac sa na
kolu teili prváci, pre ktorých je vstup do koly skutoène
významnou udalosou. V tomto kolskom roku sme otvorili
tyri prvácke triedy.

Ako kadé roèné obdobie aj
zima má svoje èaro. Po horú
com lete a farebnej jeseni sa
teíme na zasneené polia a
lúky. Deti ju majú najradej.
Veï vlastnoruène postavi sne
huliaka, to je predsa záitok!
Sánkovaèku a gu¾ovaèku deti
milujú. Len netreba v zime
zabúda na vtáèiky a ostatné
zvieratká, lebo tie to majú v
zime
aké.
Treba
ich
prikrmova. Aj keï je tohto
roku zima skúpa na sneh a ¾ad,
pevne veríme, e sa ich ete
doèkáme.

Zima, mráz, sneh, ¾ad... to
vetko patrí k tomuto krásne
mu roènému obdobiu. Keï
padá sneh, je to akoby mama
posýpala èerstvý koláè cukrom.
Mráz, zimný maliar kreslí svoje
umelecké obrazy na okná. K
týmto obrazom prispievame aj
my  svojimi geometrickými
odtlaèkami topánok zdobíme
zasneený chodník. No vetko
má svoj koniec. Biela pani Zi
ma stráca svoju moc a ezla sa
chytá vdy pani Jar.

Tento rok bola zima skoro bez
snehu. Ale aspoò nemrzlo. Zato,
keby bol sneh, dobre by sa
gu¾ovalo a snehuliakov by bolo
strane ve¾a. Snehuliaci neboli
vonku, ale jeden bol aj na okne
v kole.
V zeme sú Vianoce, ale to kadý
vie. Kadé diea urèite dostalo
nejaký darèek, ale aj viac.
Potom nasledoval Silvester.
Ohòostroj bol super. Dúfam, e
ete napadne ve¾mi ve¾a snehu.

Uskutoènili sa 11. októ
bra. Zúèastnili sa ich
iaci 1. a 4. roèníka.
Na tyroch stanoviskách
v 12 disciplínach si
merali sily s vlastnou
vô¾ou. Nebolo to
jednoduché. Vybra sa
na správnu cestu, riadi
sa dopravnými
znaèkami, prekonáva
prekáky, urobi
správne rozhodnutie,
ma ikovné ruky,
rýchle nohy, zachráni
zraneného kamaráta.
Pritom vetkom vníma
krásu a dary jesennej
prírody. No zosta stále
dieaom. Hravým, so
ibalským úsmevom a
mnostvom otázok. A tá
posledná znela:

Na okne sledujem mráz. Jeho
umenie je kruté a krásne
zároveò. Mráz je umelec, ktorý
svojim
zázraèným
náradím
dokáe zabi aj tvori. Sneh
vonku je vymodelovaný ako
pieskové duny na púti drsný
vietor útoèí na stromy, ktoré
stonajú pod nárazmi jeho
nevidite¾ného bièa. Som rada, e
si môem uíva teplo, ktoré ma
zohrieva ako matka vo svojom
náruèí. Pozerám sa na vàbu. Na
jej tenkých konároch tancujú
malé krytáliky  cencúle.
Otvorím okno... víchor mi udrie
do tváre, tak akoby som skoèila
do ¾adovej vody. Cencúliky
spievajú svojku tichú pieseò.
Ktovie o èom cinkajú? Mono
ospevujú statoènos zvierat,
ktoré riskujú ivot len preto, aby
zachránili alebo uivili svoje
mláïatá. Ktovie, mono ospevu
jú svoju matku, pani Zimu, veï
predsa ona ich vytvorila. Nik
nevie, preèo je príroda práve
taká.
No
jedno
poveda
môeme: krása zimy je desivá a
taktie neuverite¾ne krásna.

Aj keï tento sviatok ne
pochádza z naic konèín,
u pár rokov sa u nás cíti
ako doma. Deti aj dospelí
sa radi obliekajú do
hrôzostraných kostýmov
a po zotmení sa pridajú k
pochodu
príer.
iaci
naej koly si Halloween
vychutnali u poèas vyuèovania. V utorok 29. októbra
sedeli vo svojich laviciach v maskách a kostýmoch. Pani
uèite¾ky odovzdávali vedomosti strigám, èarodejniciam,
zombíkom, upírom, kostlivcom a ïalím postavám z ríe
fantázie.

Vianoce sú sviatky pokoja a mieru, tak ako kadé Vianoce, tak
aj tieto sme mali vianoèné trhy. Skoro kadé diea z naej
koly si nieèo vyrobilo, prinieslo a predalo. Vyzbieralo sme
celkom sluné peniaky pre náho chorého spoluiaka. Bola to
zábava. Ve¾mi radi sme pomohli ako kadé Vianoce, tak aj
tieto. Dríme mu palce, aby bol koneène zdravý a astný. Ja
a moja trieda 6.C sa teíme na ïalie trhy, ktorými pomôeme
ïalím naim spoluiakom.

V kole sme si urobili
dokonca
kino.
iaci
prvého stupòa si v òom
mohli
pozrie
ani
movanú rozprávku. Pred
vstupom do telocviène,
upravenej na kinosálu,
sa zastavili v pokladni,
kde na nich èakal pop
corn. Kino sa deom
ve¾mi páèilo, privítali by,
keby sa v òom premie
talo aj èastejie.
c

Raz na zimu som sa vybral na
prechádzku do lesa. Keï som sa
rozhliadol zem vyzerala ako
sladkou polevou pokrytý koláè
a sneh mi vàzgal pod nohami.
Potom som dorazil k potôèku,
ktorý bol riedko obklopený stro
mami a voda v òom è¾apotala
ako teplý èaj lejúci sa do álky.
Vloèky vo vzduchu tancovali
a v chladnom vánku bola cíti
zima. Vetko bolo biele, èisté
a vade bol pokoj. Zrazu som
z dia¾ky zazrel ako sa vetvièka
zatriasla a opadal z nej sneh,
a keï som sa priblíil uvidel
som
veverièku
preskakova
medzi stromami. V tej belote
vyzerala ako výrazný èervený
íp letiaci lesom. U mi bola
poriadna zima, tak som sa vy
bral domov astný ako vyro
zprávam svoje záitky.

Veèer sa deti zúèastnili
sprievodu
masiek,
ktoré
organizovalo
Mesto Ve¾ký Krtí a za
ujímavý program plný
straenia si pripravila
opä ZU vo Ve¾kom
Krtíi.

Dòa
28.10
bol
deò
straidiel  Halloween. Je
to americký sviatok, ktorý
sa dostal a na Slovensko.
V minulom roku sa po
chodu straidiel zúèastnilo
mnoho detí, ale aj dospe
lých. Dievèatá z taneèného
krúku si pre nás pripravili
taneèné vystúpenie. Bola
skvelá zábava, hudba aj
atmosféra. Dúfam, e sa
zúèastníme aj v roku 2014.
Teíme sa na ïalí Hallo
ween.

Kadý rok sa na naej kole organizujú vianoèné trhy, z
ktorých sa nazbierané peniaze darujú deom, ktoré majú
rôzne zdravotné problémy a závané ochorenia. Tohto roku
sa z vianoèných trhov nazbieralo 1000 a boli darované
zo 7.C triedy. iaci si na
chorému
tento deò popripravovali ruène robené vianoèné ozdoby a
doplnky, ale aj rôzne nápoje a pochúky, ktoré navodzovali
vianoènú atmosféru. Vetci zúèastnení sa presunuli do
jedálne koly, kde bolo pripravené vetko na predaj. Rozvo
niaval tam vianoèný punè a sladké pochúky, ktorým ¾udia
nedokázali odola.
Vetky výrobky sa nakoniec predali a nazbierané peniaze
odovzdali do rúk rodièovho chlapca.
c

Prváci sa u v naej kole cítia ako doma. Rýchlo si zvykli
na nové prostredie a uèenie ich zaujalo. Pani uèite¾ky si pre
nich vdy pripravia nieèo, èo im príjemným aj zábavným
spôsobom pomáha zapamäta si nové vedomosti. V piatok
4. októbra si v triedach vytvorili krajinu Písmenkovo. Celé
dopoludnie venovali písmenkách  spoznávaniu a ich tvorbe
z rôznych materiálov. Pouili plastelínu, gatany aj ces
toviny. Pri práci im asistovala maòuka  postavièka zo
labikára Lipka  Hups. Deom sa tvarovanie písmen páèilo
a popritom sa nieèo nové nauèili.
c

A

Ïalou zaujímavou aktivitou
boli vianoèné trhy. kolská
jedáleò sa premenila na
trhovisko, kde sa predávali
vianoèné ozdoby, rôzne
makrty a kto mal smäd,
mohol sa osviei èajom ale
bo avou z ovocia. Ve¾kú
èas výrobkov vyrobili iaci
sami alebo za pomoci pani
uèiteliek, èi rodièov.
c

Posledný týdeò pre
prázdninami vládla v kole
vianoèná nálada. V triedach
pripravili pani uèite¾ky spolu
so iakmi zaujímavý
program. V niektorých
triedach pripravovali
vianoèné ozdoby, v iných si
zahrali zábavné scénky,
zaspievali si alebo
zatancovali

C

Slávnos zaèala príhovorom primátora Mesta Ve¾ký Krtí
. Po príhovore sa deti zapísali do
pamätnej knihy mesta. Nasledoval príhovor naich devia
takov a po slávnostnom s¾ube prilo samotné pasovanie
do cechu kolákov. Slávnos pokraèovala v telocvièni
koly, kde deviataci pripravili ve¾a zábavných úloh. Prváci
ich hravo zvládli. Ukázali, e sú usilovní ako vèielky.
Nakoniec si spolu s deviatakmi zatancovali na kolskej
diskotéke.
Tento deò bol pre prvákov výnimoèný. Priniesol im pekné
záitky a stali sa právoplatnými èlenmi kolského cechu.
O zaujímavý program a zorganizovanie celej slávnosti sa
postarali najstarie vèielky  deviataci spolu s triednymi
uèite¾kami.

Sme výnimoèní aj tým, e
nai prváci pracujú s novým
labikárom. Prostredníctvom
neho sa uèia nielen èíta
a písa, ale najmä uvaova.
Dòa 7.11.2013 pani uèite¾ky
prvých roèníkov predstavili
svojim kolegyniam novinku

na trhu uèebníc HUPSOV
labikár.
Na
spoloènom
stretnutí im ukázali prácu so
labikárom, novinky, ktoré
ponúka a v závereènej dis
kusii si vymenili postrehy
z praxe.

Zavítal k nám Mikulá
Ako u býva
zvykom, nepriiel
sám. Spolu so svoji
mi pomocníkmi,
anjelom a èertom,
navtívili triedy na
1. stupni a rozdali
deom sladké
darèeky. Deti sa
poteili a s¾úbili, e
budú poslúcha aj
celý ïalí rok. O
rados detí a peknú
predvianoènú aktivi
tu sa postaralo
vedenie koly a nai
deviataci.
c

sa strie¾alo
Profesionálny vojak musí vedie dobre strie¾a, ale rovnako
dôleité je ovláda aj boj z blízka. V mnohých situáciách musí
poui sebaobranu alebo útok na znekodnenie nepriate¾a.
Svoje bojové umenie predviedli v telocvièni koly. Ukáky
rôznych úderov a chvatov zaujali najmä chlapèenskú èas
iackych divákov. Vojak Ozbrojených síl Slovenskej republiky
musí okrem prvotriednych osobných vlastností ve¾a vedie,
musí by kondiène dobre vybavený a ovláda bojové umenie.
Preèo?

Týmito slovami zaèínali ráno iaci vyuèovanie. Kadú chví¾u
vyzeralo, e nám poèasie nedopraje tohoroènú arkaniádu.
Poèas vyuèovania iaci neustále hypnotizovali cez okno
poèasie.
zaznelo v triede, keï
zvonèek oznámil:

Deti sa naobedovali,
rýchlo a bez vyzvania
si nastúpili. Na chrbá
tikoch mali svoje ruk
saky s posilòujúcimi
doplnkami  èajík,
jabåèko, keksík.
V rukách u dral
kadý svojho arkana.

Odpoveï nájdete na konci krátkeho videa, ktoré sme nakrútili
pri príleitosti návtevy vojakov z Leti. Je umiestnené na
webovej stránke koly www.zsahsvk.eu. Nezabudnite si tam
pozrie aj fotografie.
c

V naej kole
Stre¾bu zo samopalu bolo poèu ïaleko za areálom koly.
Obyvatelia mesta sa zvedavo obzerali, dúfajúc, e sa nedeje
niè zlé.
V rámci jesenného úèelového cvièenia si kola pozvala vojakov
z výcvikového strediska Le, aby nám porozprávali a pred
viedli nieèo zo svojej práce. Mui v maskáèoch zo sebou
priniesli rôzne typy zbraní, take iaci sa mohli s technickou
výbavou bliie zoznámi, ohmata si ju, dokonca si zastrie¾a
zo samopalu. Samozrejme strie¾alo sa slepými nábojmi.
Bezpeènos a ochrana zdravia obyvate¾ov je u armády na
prvom mieste.

Po dlhej a namáhavej ceste na kopec sa niektorí u museli
posilni. Ostatní boli nedoèkaví a z kadej strany sa ozývalo:
Po meních útrapach a nevydarených pokusoch, deti dokázali
udra svojich arkanov vo vzduchu. Na pomoc priiel aj pán
uèite¾ Mgr. Peter Bobá¾. Èas strávení na lúke a so arkanmi,
neskutoène rýchlo ubehol. Priiel èas odchodu a nielen
deom, ale aj pánovi uèite¾ovi sa z lúky nechcelo odís.
Na záver náho príjemne stráveného popoludnia sme absol
vovali spoloèné foto.

Tento kolský rok sme to skúsili bez rodièov.

Nie vetko nám vak
padne na úitok, preto
Organizácia pre výivu a
po¾nohospodárstvo vy
hlásila 16. október za
Svetový deò výivy. Má
nám pripomína, e svoje
telo a svoje zdravie si
máme vái a zásobova
ho kvalitnými ivinami. V
naej kole kadoroène v
tento deò pripravujeme
rôzne jedlá zo zdravých
surovín, predovetkým
ovocia a zeleniny.
Poteia sa z nich nielen
nae alúdky, ale aj oèi.
Iste uznáte, e pri
takýchto zaujímavo
pripravených dobrotách
nemá iadny hamburger
ancu.....
c

Dòa 16.10.2013 sme mali v
kole Deò jablka. Zúèastnila sa
ho celá trieda. Ja
a moji
spoluiaci sme priniesli do triedy
rôzne druhy ovocia a zeleniny.
Celú triedu sme vyzdobili týmito
plodmi zdravej výivy. Zostavili
sme aj nástenku, na ktorej boli
obrázky ovocia a zeleniny. Tem
perovými farbami sme vyzdobili
aj okná a tabu¾u. Z ovocia, ktorí
nám zvýilo, sme si urobili ovoc
nú misu a vetci sme si výborne
pochutili na èerstvom ovocí.

