Základná škola A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš

ŠKOLOVINKY

Milí čitatelia!
Od začiatku školského roka ubehli štyri mesiace a počas nich sa v našej škole
udialo veľa zaujímavých aktivít. V tomto čísle Školoviniek Vám prinášame
ich krátky prehľad. Veríme, že sa Vám články o pamätných dňoch venovaných jablku, jazykom, euru, úsmevu, ako aj články o zaujímavých
exkurziách a návštevách, či aktivitách v škole, budú páčiť. Viac informácií o
podujatiach nájdete na školskej internetovej stránke zsahsvk.eu, kde si tiež
môžete pozrieť fotografie a video. Na stránkach Školoviniek dostala
priestor aj vlastná literárna a výtvarná tvorba žiakov. Pekných obrázkov a
básničiek sa nám do redakcie dostalo oveľa viac, žiaľ, nie je možné všetky
uverejniť.
Školovinky sa tešia aktívnej pomoci štvorice šikovných redaktoriek zo 4. B,
ktorú tvoria: Miška Hrubčová, Lolita Bogyová, Lucia Nácestová a Andrea
Illéšová. Do časopisu prispeli aj ďalší žiaci našej školy. Všetkým prispievateľom a pani učiteľkám, ktoré pomohli pri vzniku nového čísla, srdečne
ďakujeme. Bez ich pomoci by Školovinky vychádzať nemohli.

Prajeme príjemné čítanie.
Redakcia
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Deň jablka

Voňavo, chutne a tvorivo
Červené jabĺčko v škole mám... Tieto
slová sa ako ozvena ozývali priestormi
našej školy v utorok 14. októbra.
Pripomenuli sme si Svetový deň
zdravej výživy a Deň jablka. V
laviciach spolu s deťmi v ten deň sedeli

aj ich kamarátky a kamaráti. Červené, žlté, zelené, rôznofarebné.
Jemne sladké, šťavnaté, príjemne
chrumkavé, delikátne chutné. Volali
ich Rubínky, Goldenky, Renetky,
Jonagoldovia, Jonathanovia.

Najmladší žiaci jabĺčka umývali, voňali, ochutnávali,
kreslili, modelovali, odtláčali, naliepali. Starší tvorili
pojmovú mapu jablka, maľovali básne, dramatizovali
jablkovinky. Úspech zapíjali jablkovou šťavou a čerstvo
uvareným jablkovým čajom. Energiu si doplnili ovocným
šalátom a poznaním, že jablko povzbudzuje nervový
systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus.

Na deň jabĺčka sme si všetci doniesli na desiatu jabĺčka. Potom sme z nich
vyrábali rôzne veci. Ešte prišla mama pani učiteľky a tá nám pomohla
spraviť pochúťku v župane. Potom, keď sa to spieklo, my sme to zjedli. Bol
to prekrásny deň. Dokonca, aj keď si vošiel do budovy školy, tak ťa tam
obdarili deti pokrájanými jablkami. Deň zdravej výživy sa u nás opakuje
každý rok.
Lenka Hulecová, 4.B
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Najstarší žiaci začali spoločným
jedením jabĺk. Zvíťazil ten, kto
prvý zjedol jablko a zanechal
najmenší ohryzok. Z každej
triedy sa 6 žiakov presunulo do
jedálne piecť štrúdle. Jablkové,
jablkovo-orechové, jablkovomakové. Ešte teraz mi lákavá
vôňa škorice šteklí nos. Aby
štrúdli nič nechýbalo, radili
mamky i babky. Aby boli
upečené tak akurát, dozerali
pani
kuchárky.
Výsledok
snaženia mladých pekárov mňam, to boli dobroty vyhodnotila porota zložená z
pedagógov, vedúcej školskej
jedálne, žiakov a upratovačiek.
Víťazmi sa stali žiaci 5. ročníka.
Ostaní v tom čase v triedach
tvorili a zhudobňovali básne o
zdravej výžive, pripravovali
šaláty a nápoje z ovocia,
aranžovali
plody
jesene.
Výsledkom bola voňavá a
vyzdobená škola. Ale aj
príjemný pocit všetkých z
netradičného vyučovania obohatený pripomenutím, že
jednou z najdôležitejších vecí k
dobrému a dlhému životu je
zdravá výživa a že život každého
človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý
z nás dostatočne vážiť.
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Jablko chutilo čerstvé, šťavnaté a v
tom roku aj upečené. Starší žiaci
vzali na seba úlohu kuchárov a
kuchárok, pozvali si na pomoc
niektorých ochotných rodičov, či

starých rodičov a dali sa do pečenie
jablkových dobrôt. Školská jedáleň
rozvoniavala strúhanými jablkami a
štrúdľami.

Na deň jablka sa zapojila celá ZŠ aj druhý stupeň. Súťažili sme, robili
šaláty a dokonca piekli aj štrúdľu. Bol to skvelý deň. Ako prvé, keď sme
prišli bolo, že sme sa rozprávali a potom sme začali robiť ovocné šaláty.
Dostali sme slovo „deti“, aby sme ho použili v básni. Báseň sme si spievali
tempom melódie Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Potom sme mali kadejaké
súťaže napríklad: šúpanie jabĺk alebo kto prvý zje jablko. Kreslili sme na
tabuľu jablká ale aj iné ovocie. Doniesli sme výrobky na výstavu na
chodbe. Naša trieda, ale aj iné, čo sa zapojili, na štrúdli si pochutnali. Užili
sme si to. Diana Medvegyová, 5.B
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Rozprávkový deň

knihe, k čítaniu a poznávaniu
nového. Rozhodli sme sa nacvičiť
divadielka na známe rozprávky a dať
deťom možnosť zahrať si ich
v netradičných priestoroch mimo
školy. Oslovili sme Múzeum
bábkarských kultúr a hračiek
v Modrom Kameni s prosbou, či by
Žiaci z 2.A si vybrali
rozprávku "Žabiatko"
a žiaci z 2. C rozprávku
"Koza rohatá a jež".
Niekoľko dní usilovne
nacvičovali
texty,
vyrábali
si
bábky
a kostýmy. Nevedeli sa
dočkať, kedy budú môcť
zahrať
divadielka
a prezentovať sa pred
spolužiakmi.
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Naša škola prijala výzvu
a zapojila so do
celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských
knižníc
s
názvom
„Najzaujímavejšie
podujatie
školskej
knižnice“. Cieľom bolo
zábavnou formou podporiť u našich žiakov
dobrý a trvalý vzťah ku
nám pomohli pri realizácii nášho
nápadu. Spoločne sa nám podarilo
zrealizovať rozprávkový deň plný
zážitkov v rozprávkovom hrade.
Druháci, pod vedením svojich
triednych učiteliek Mgr. Z.
Milatovej a PaedDr. Ž. Kvietikovej
začali s nácvikom mini divadielok.

na Hrade Modrý Kameň
Deň "D" prišiel a bol pre
všetkých naozaj rozprávkový. Priestory hradu
naladili deti na čarovnú
náladu. Počas prehliadky
sa oboznámili s históriou
aj súčasnosťou hračiek na
Slovensku i v zahraničí,
zistili mnohé poznatky
z histórie vývoja bábok a
bábkového divadla. Potom nastal čas samotného hrania rozprávok. Medzi
deti zavítala pani učiteľka Mgr.
Valéria Trojčáková, ktorá deťom
prečítala vybrané rozprávky. Žiaci
mali možnosť vyskúšať ich hranie
v rôznych typoch divadielok.
Najviac sa tešili na činohru - v nej
hrali s kostýmami, ktoré si vyrobili.
Zaujalo ich aj tieňové divadielko,
v ktorom sa hrá s bábkami
špeciálne určenými pre tento typ.
Tie si žiaci vyrobili tiež sami.
Ďalej si vyskúšali hranie
s maňuškami a marionetami. Bohatý program
vtiahol žiakov do práce až
tak, že keď nastal čas
odchodu,
nikomu
sa
nechcelo ísť domov, ale
zazvonil zvonec... a rozprávkového vyučovacieho dňa
bol koniec.
Mgr. Z. Milatová
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Deň 20. november bol
pre našich prvákov
výnimočným dňom. Boli pasovaní do cechu
školákov.
Slávnostný akt pasovania sa uskutočnil v
obradnej sieni Mestského úradu vo Veľkom
Krtíši za prítomnosti
zástupcov mesta a Zboru pre občianske záležitosti. Pasovanie vykonal
kráľ a kráľovná, ktorými sa na chvíľu stali naši deviataci.
Po oficiálnom akte sa žiaci vrátili do školy, kde ich už v telocvični čakala
ďalšia časť slávnosti. Táto však už nebola taká tichá a vážna. Naopak, v
telocvični bolo veselo, príjemne.

Po príhovore pani riaditeľky Mgr. V. Lunterovej ich čakali rôzne
zábavné úlohy, pri ktorých si vyskúšali svoju zručnosť a pohyblivosť.
8

Niekomu sa darilo viac, inému menej, no všetci mali rovnako dobrú
náladu.

Nechýbala ani muzika, do tanca sa zapojil každý. Komu vyschlo v krku,
mohol si ho ovlažiť čajíkom, prípadne si doplniť energiu a pohostiť sa
koláčikom. Lepšie je raz vidieť ako dvakrát čítať, preto si nezabudnite
pozrieť krátke video z podujatia na internete v školskej videokronike.
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Anketa
Nové školské prostredie je pre
prvákov, ktorí v septembri nastupujú
do školy, veľkou a dôležitou zmenou.
Za niekoľko týždňov bola ich
zvedavosť uspokojená. Zvykli si na
nové povinnosti a nový kolektív.
Dnes sú to už riadni žiaci základnej
školy. Naše redaktorky sa vybrali do
prváckych tried a spýtali sa prvákov,
čo pre nich škola znamená. Položili
im tieto otázky:
Čo sa ti v škole najviac páči? Aký
predmet máš najradšej? Máš v škole
príbuzného? Našiel si si v triede
kamaráta? Odpovede niektorých
detí publikujeme.
Ema Kongaverová, 1. A: V škole je fajn,
učenie ma celkom baví. Najviac ma baví
prírodoveda. Chodí sem aj môj brat. V
triede sa kamarátim s Damiánom a
Jesicou.
Drahuška Žiaková, 1. A: Zatiaľ som
nenašla, čo by sa mi v škole páčilo.
Nemám obľúbený predmet. V triede sa
kamarátim s Jankou a Martinkou.
Dominik Ivanič, 1. A: Páči sa mi, že
máme všetko pod jednou strechou.
Najradšej mám telesnú. Príbuzného v
škole nemám. Moji najlepší kamaráti sú
Damián a Matej.
Lia Hordová, 1. C: Páči sa mi celá škola.
Najradšej mám telesnú výchovu.
Príbuzného v škole nemám a moje
najlepšie kamarátky sú Sára a Sofia.
Sebastián Varga, 1. C: Rád chodím do
družiny, môžeme sa tam aj hrať. Môj
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obľúbený predmet je telesná výchova.
V tejto škole pracuje aj moja mamina.
Moji najlepší kamaráti sú Kubo a Samko.
Samko Sojka, 1. C: V škole sa mi páči,
lebo tu mám kamarátov, napríklad
Sebiho a Kuba. Mám rád telesnú
výchovu. Do tejto školy chodí aj moja
sestra.
Rejka Hrubiková, 1. C: Páči sa mi, že
máme pri škole veľký pekný dvor, kde
sa môžeme hrať. Aj mne sa najviac páči
telesná výchova. V škole mám dvoch
bratov. Najviac sa kamarátim s Aleškom
a Melánkou.
Lívia Blógová, 1. C: Máme super
triedu. Najradšej mám matematiku. Do
tejto školy chodia aj moji dvaja bratia. S
Karolínkou a Karinkou sme najlepšie
kamarátky.
Anketu pripravili:
Miška Hrubčová, Lolita Bogyová, Lucia

Návšteva Centra výcviku Lešť

Dňa 16.10. sme navštívili Lešť. Boli
sme tam s pani učiteľkou
Jačmeníkovou a s pani riaditeľkou.
Videli sme, ako hasiči vyslobodzujú
ľudí po zrážke auta s vlakom. Boli
sme v 48 metrovom tuneli, kde bola
skoro úplne tma. Potom nám hasiči
ukazovali, ako zachraňujú ľudí, keď
horí dom. Videli sme aj ako hasia
horiace autá. Predviedli nám aj
termokameru. Je to kamera, ktorá je
dobrým pomocníkom, keď je
napríklad zadymený dom. Tou
kamerou sa dá vidieť aj cez dym.
Myslela som si, že mňa, keď som
dievča, také veci nebudú zaujímať,
ale bolo to všetko veľmi zaujímavé.
Keď sme išli naspäť autobusom, mali
sme dobrú náladu. My, dievčatá,
sme sedeli úplne vzadu v päťke
a kývali sme ľuďom, ktorý išli okolo.

Stretnutie so spisovateľom
Petrom Gajdošíkom
Minulý rok sme celá trieda išli na besedu so
spisovateľom Gajdošíkom. Mali sme
nespočetne veľa otázok. Prinieslo nám to veľa
nových informácii. Tento rok sme sa s ním
opäť stretli aj s triedou 3. B na besede. Bola aj
malá autogramiáda. Lolita Bogyová, 4.B
Peter Gajdošík žije a tvorí v Lučenci. V
mladosti písal „šuflíkovú" poéziu a
pesničkové texty, občas nejaké prihrá
kamarátom muzikantom. Písal články do
novín a textami prispieval do humoristickej

rozhlasovej relácie Sobotník. Okrem
literatúry ho zaujímajú: film, počítačové
hry, volejbal, digitálna fotografia, poker,
vedomostné súťaže.
Zdroj: http://www.hnkpd.sk
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Žiaci prvého stupňa boli na
Didaktických hrách. Bolo to
super. Najprv sme si museli
obuť čižmy a behať okolo
dvora. Vyhrala štvrtá skupina.
Keď sme dobehali, išli sme k
zdravotníčke Jarke. Prvé išli
moje kamarátky Andy a Lenka.
Museli ukázať ako zastaviť
krvácanie z nosa. To sa im
podarilo. Po skončení sme išli
do horičky.
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V horičke sme sa museli rukami
posúvať po lane a pritom nám
nesmela spadnúť servítka. Po
skončení sme si išli nazbierať
gaštany. Po príchode do školy
nás čakali tieto disciplíny: súťaž
s hula kruhmi, obliekanie si
vesty na čas, slalom medzi
kužeľmi, skákanie škôlky a
florbal. Po skončení hier sme sa
veselí a unavení vrátili do tried.
Lucka Nácestová, 4.B
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Európsky deň jazykov
a Medzinárodný deň eura
Za Medzinárodný deň eura bol
Európskou úniou vyhlásený deň 24.
september. Jednotlivé štáty, po
vstupe do zoskupenia, opustili
vlastnú menu a prijali spoločnú
menu Európske únie. Cieľom tohto
kroku má byť zjednodušenia
obchodovania a ekonomických
vzťahov medzi členskými štátmi.
Aj v našej škole sme sa z eura veľmi
tešili. Žiaci pripravovali projekty, v
ktorých boli poučné informácie
doplnené napodobeninami mincí a
bankoviek európskej meny. Tí mladší
z nás si na euro rýchlo zvykli, no naši
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rodičia a hlavne starí rodičia ešte
stále premieňajú eurá na bývalé
slovenské koruny.
Zatiaľ, čo "reč peňazí" sa v Európe
zjednocuje, reč ľudí stále zostáva
pôvodná. Takže Slováci môžu
hovoriť po slovensky, Poliaci po
poľsky, Česi po česky a pod. Jazyk
patrí ku kultúrnemu dedičstvu
národa. Je však veľkou výhodou
ovládať aj cudzie jazyky. Pre tých,
ktorí pracujú, či študujú v zahraničí,
je to zároveň nutnosť. Vážiť si jazyk
cudzinca, znamená ctiť si jeho osobu
aj národ. Naši žiaci vytvárali rôzne

projekty súvisiace s touto témou.
Počas prestávok hrala na chodbe
hudba a piesne zahraničných
spevákov doprevádzané titulkami,
takže piesne nielen prispeli žiakom k
nálade, ale zároveň si mohli
zapakovať slovíčka z cudzieho jazyka.
Nemali by sme však zabúdať, že je

potrebné pestovať nielen formu reči,
ale aj jej obsah. Pri sledovaní
programov v televízii a počúvaní
niektorých piesní sa človeku natíska
porekadlo: vtáka poznáš po perí a
človeka po reči... Možno raz Európska
únia vyhlási Deň čistoty jazyka a
protestu voči kultúre vulgarizmov.
c

Dňa 1. októbra sa na našej škole konal Deň jazykov. Zúčastnil sa na ňom
celý druhý stupeň našej školy. Každá trieda mala za úlohu vypracovať
projekt o niektorom cudzom jazyku a krajine. Ráno sme boli v divadle,
kde sme si pozreli anglické predstavenie. Cez školský rozhlas sme si
vypočuli rôzne druhy jazykov. Projekty, ktoré sme urobili, sme dali na
nástenku. Bolo to nielen zábavné, ale aj poučné. Dozvedeli sme sa
rôzne informácie o jazyku a jeho krajine.
Petra Korpášová, 5.B
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Návšteva v Domove dôchodcov
Návšteva v Domove dôchodcov sa realizovala
pod názvom ,,Úcta k starším”. 4. B trieda od
prvého ročníka je zapojená do zdravotníckeho
krúžku ,,Mladý zdravotník “ a tak aj v tento rok
chceli poďakovať starším ľuďom a vyjadriť im
úctu. Vedúca krúžku Jarka Ubrankovičová
spoločne s triednou učiteľkou Mgr. Zuzanou
Bartošovou pripravili program. Žiaci
zatancovali tanec a Andrejka Illéšová
zarecitovala báseň - Poďakovanie. Po vystúpení
odovzdali darčeky, ktoré pripravili žiaci spoločne s Jarkou. Nakoniec
roztancovali diskotékou tých, ktorý tancovať vedeli a mohli.

Vedúca krúžku:
Jarka Ubrankovičová
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Domov
dôchodcov
V jeden deň sme išli
celá trieda do Domova
dôchodcov. Išli sme
im zatancovať tanček,
ktorý sme si nacvičili.
Išli sme tam preto, aby
sme im zdvihli náladu.
Každý z nich dostal
darček. Potom, keď
sme dotancovali, tak
aj oni prišli s nami
tancovať. Všetci boli
radi a nám sa tam tiež
veľmi páčilo. Dúfam,
že na budúci rok tam
pôjdeme tiež.
Lenka Hulecová, 4.B
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Taktické cvičenie

Simulovaná ”hromadná dopravná nehoda”
Dňa 29. 10. 2014 bol
Miestny spolok Slovenský
Červený kríž vo V. Krtíši pri
taktickom cvičený pod
názvom “Hromadná dopravná nehoda”, ktorú
organizoval Hasičský Zbor
Prša - M. Kameň. Tohto
cvičenia sa zúčastnili aj
žiaci so ZŠ Nám. A. H.
Škultétyho 9 vo V. Krtíši,
ktorí navštevujú zdravotnícky krúžok Mladý
zdravotník. Mladí zdravotníci plnili náročnú
úlohu v ťažkom teréne
ako figuranti. Improvizovali ranených v bezvedomí alebo
v
šoku.
Ú l o h u
figurantov
zvládli na
výbornú.
Za
ich
odvahu,
disciplínu a rešpekt patrí
veľká pochvala a poďakovanie. Ako vedúca
krúžku som na žiakov
hrdá,
nebolo
ľahké
zvládnuť túto situáciu, no
18

Simulácia
dopravnej
nehody

Cvičenie s požiarnikmi
Išli sme spolu s vedúcou Jarkou
a spolužiakmi na súťaž na autách.
Keď sme dorazili na miesto, boli
tam požiarníci, sanitári. Ja som hrala
poranenú cyklistku. Ležala som na
ceste pred autom. Prišli lekári
a ošetrili ma. Zafixovali mi nohu
a krk. Mala som poranenú aj tvár.

Potom ma naložili do sanitky. Po
skončení súťaže nás pozvali na
občerstvenie, ktoré sa konalo
v malej dedinke, ktorá sa volá
Želovce. Po občerstvení sme sa
vrátili naspäť do školy. Cítila som sa
veľmi dobre, páčilo sa mi tam.
Chcela by som to zopakovať
znovu.
Erika Boldogová, 4.B

19

Poďakovanie
Hasiči sa chceli poďakovať žiakom za ich náročnú splnenú úlohou
zo dňa 29. 10 .2014. Riaditeľ HZ pán Bukov pozval žiakov, kde pôsobia,
pripravil im pekný program. Oboznámil mladých zdravotníkov, čo je
prácou hasiča. Sami žiaci si vyskúšali výjazd k zásahu a odskúšali
hasenie ohňa. Hasiči ukázali rôzne situácie pri ich zásahoch. Na záver
žiakov čakalo prekvapenie vo forme darčekov a srdečné poďakovanie
od pána riaditeľa. Vedúca krúžku J. Ubrankovičová

Mladí zdravotníci si odskúšali hasenie
požiaru
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Mladí zdravotníci
navštívili primátora mesta Veľký Krtíš
Pán primátor Ing. Dalibor Surkoš
prijal mladých zdravotníkov z
našej školy, ktorí sa osobne prišli
poďakovať za voľný vstup na
kúpalisko Krtko. Kúpanie zadarmo
počas celých letných prázdnin
bola odmena za reprezentáciu
svojej základnej školy a tiež mesta
Veľký Krtíš. Žiaci zo ZŠ na Námestí
A. H. Škultétyho navštevujú krúžok
"Mladý zdravotník", ktorý už
niekoľko rokov úspešne vedie
predsedkyňa Miestneho spolku
Slovenského Červeného Kríža pani

Jarka Ubrankovičová. Žiaci sa na
krúžku učia ako poskytnúť prvú
pomoc,
ošetriť
raneného.
Zúčastňujú sa rôznych aktivít v
úlohe zdravotnej hliadky pod
odborným
dohľadom
pani
Ubrankovičovej.
Záujmová činnosť týchto detí je
nielen vhodným vyplnením ich
voľného času, ale má ďalši dôležitý
význam - veď život a zdravie je to
najcennejšie, čo máme. Uznanie od
pána primátora žiakov veľmi
potešilo.
c

Krúžok navštevuje asi 40 detí. S pánom primátorom sa stretli tieto: Zľava
- Viktória Kúnová, Andrea Illéšová, Klára Dobosová, Peter Priatka,
Sarah Brindová, Zdenka Sedlačková, Filip Priškin. V pozadí stojí pani
Jaroslava Ubrankovičová a pán primátor mesta Veľký Krtíš Ing.
Dalibior Surkoš.
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Projekt:
Načúvame hlasom tichého sveta
Na našej škole v
mesiaci október
prebehol zaujímavý deň – Deň
jazykov. Rozhodli sme sa
nadviazať naň a
pripravili sme si nový projekt, v
ktorom sme chceli ukázať žiakom
jazyk nepočujúcich, ukázať im, že aj
keď
žijú odlišný, ale zato
plnohodnotný život. Aby sa nám
podarilo projekt začať, potrebovali
sme odbornú pomoc. Oslovili sme
pani Ľubku Šarinovú, ktorá
s radosťou súhlasila. Zapojili sme
žiakov 1. stupňa ako aj starších žiakov
2. stupňa – 7. až 9. ročník. Žiaci sa
zúčastnili úvodnej besedy, kde mala
hlavné slovo pani Šarinová. Počas nej
sa dozvedeli mnohé nové informácie
o
živote
nepočujúcich
detí
i dospelých, naučili sa niekoľko
základných posunkov, ktoré by mohli
využiť pri kontakte s nepočujúcim
kamarátom. Druhé stretnutie bolo
zamerané na aktívnu prácu. Žiaci sa
učili niekoľko znakov v posunkovej
reči a pripravovali si vianočný pozdrav
v posunkoch. Celý pozdrav po
natrénovaní si žiaci nahrali ako video
pozdrav. Ani najmenší žiaci nezaháľali.
V jeden deň, počas vyučovania, do
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každej triedy zavítala teta, ktorá sa
žiakom prihovorila bez slov.
Zoznámila sa s deťmi, porozprávala
im, akou rečou rozprávala. Prezradila,
že pracuje s takými istými deťmi, ako
sú oni. A napriek tomu, že sú ponorení
do sveta ticha, aj oni sa radi hrajú,
smejú, spievajú, pozerajú rozprávky
a chodia do školy. Naučila ich známu
básničku – Spadla hruška zelená
v posunkoch. Ukázala im, že aj znelka
ku známej rozprávke – Macko Uško sa
dá prespievať v posunkoch. Deťom sa
stretnutie s pani Ľubkou nesmierne
páčilo a sľúbili jej, že sa posnažia
a pokúsia sa ich naučiť. Svoj sľub
dodržali, o čom sa môžete presvedčiť,
keď si pozriete naše krátke video. Sme
radi, že sa nám podarilo zrealizovať

takýto úžasný projekt. Naučme sa
navzájom si porozumieť - to bolo
našim cieľom.
Ďakujem pani Ľubke Šarinovej. Bez
nej by sa toto všetko nepodarilo.

Čo nám dáš, Mikuláš?
Svätý Mikuláš nestratil svoje čaro ani
po stáročiach. Prináša radosť ľuďom
príjemným prekvapením. Aj keď sa
darčeky od Mikuláša dajú očakávať, je
milé, že vždy na nás niekto myslí a
posol s dlhou bielou bradou, oblečený
v červenom plášti, nás na chvíľu
prenesie do detských čias. Deti, práve
možno oni, udržiavajú tradíciu
štedrého pána s veľkým vakom....
Aj v tom roku priniesol našim žiakom pesničkám a básničkám, ktoré mu
veľa sladkostí. Tých sa asi nikdy dodávali energiu niesť batoh s
neprejedia, takže Mikuláš vie, že s darčekmi ďalej, do ďalších tried. Deti
nimi vždy trafí do čierneho. V piatok si pošepkávali, hádali, kto je v
5. decembra sa vybral do tried počas kostýme Mikuláša. Nepatrí sa
vyučovania. Krátke narušenie prezradiť toto tajomstvo, aby sa
vyučovacej hodiny nebolo pre Mikulášovské kúzlo nevytratilo, ale
nikoho na škodu - skôr naopak. Žiaci môžeme prezradiť, kto mu pomáhal
sa potešili sladkej nádielke a Mikuláš v kostýmoch čerta a anjela.

Boli to naši deviataci, tak ako každý všetkým, ktorí sa postarali o to, aby
rok. Ďakujeme Mikulášovi, jeho mal Mikuláš čo v batohu nosiť....
pomocníkom, vedeniu školy a
c
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Usmiaty deň

O sile úsmevu niet pochýb. Niekedy
sa stačí usmiať na človeka, ktorý
nemá s nami najlepšie úmysly a
hneď je odzbrojený. Úsmev by mala
byť pre nás taká
prirodzená vec ako je
jedlo,
spánok,
či
dýchanie. Predsa sú však
ľudia, ktorí sa smejú
veľmi zriedka. Možno
preto, aby sme sa
niekedy v budúcnosti
úplne neprestali smiať,
prišiel so zaují-mavým
nápadom v roku 1999 pán Harvey
Richard Ball a "vymyslel" Svetový

V našej škole si deti pripravili rôzne
aktivity. V niektorých triedach
vytvárali z farebného papieru
usmiate ústa, tváričky a smajlíkov.
Inde si kreslili rozžiarené slniečka v
počítačových
programoch
a
pozerali veselé rozprávky. Najdôležitejší bol však ten skutočný,
prirodzený úsmev, ktorý sedel
deťom na tvárach po celý deň.

Najúprimnejší je určite
úsmev šťastných detí.
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c

V ŠKD sa rozprávky čítali, počúvali,
a hralo sa divadielko
V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme v našej škole
zorganizovali zaujímavé podujatie. Pani vychovávateľky v školskom klube
detí pozvali rodičov žiakov, aby
prišli deťom prečítať známe
rozprávky. Pani Mgr. Mirka
Hrubčová prečítala deťom z 5.
oddelenia
ŠKD
rozprávku
"Domček, Domček" a pani Mgr.
Magdaléna Ballová prečítala
ostatným deťom rozprávku "O
Snehulienke
a
siedmych
trpaslíkoch". Nezostalo len pri
čítaní, žiaci si pod vedením
svojich vychovávateliek pripravili vlastné dramatizácie
rozprávok. Deti z 5. oddelenia
zahrali rozprávku "Domček,
domček", rozprávku "O repe" sa
šikovne podarilo dramaticky
stvárniť deťom z 3. oddelenia, 6.
oddelenie
sa
predstavilo
dramatizáciou dvoch rozprávok - vtipnou ukážkou "Neposlušná
Nikoleta" a dramatizáciou
"Žofka a Marienka" na motívy
známej
rozprávky
"O
perníkovej chalúpke". Po
divadielkach
nasledovalo
chutné
občerstvenie
a
tancovačka. Je potešujúce, že
deti radi čítajú, či počúvajú
rozprávky, ktoré sú zapísané v
knihách. Dokonca si ich s
nadšením aj samé zahrali. Oproti pasívnemu pozeraniu rozprávok z
televízie je to pre deti oveľa prínosnejšie.
c
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Pes Beny bol veľmi hravé a šťastné
šteniatko. Býval v dedine pri potôčiku.
Jeho gazdiná mala statok a farmu, kde
sa Beny chodieval hrávať. Jedného dňa
sa Beny hral pri potôčiku a stretol hada
Bada. "Áaa!" Zvolal Beny. "Ty si kto?"
"Ja? Ja som had Bad", odpovedal. Beny
sa čudoval, čo je to had, keďže to ešte
nikdy nevidel ani nikde o tom nepočul.
Beny sa spýtal: "A čo je to had?" Had
sa zasmial a povedal: "Had je plaz,
ktorý nemá nohy a plazí sa po zemi."
"Aha, ja som o tom ešte nikdy nepočul,
zaujímavé. Hej Beny, počuj! Tvoja
gazdiná teraz nie je doma, nejdeš na
výlet so mnou? Poukazujem ti okolie.
"Áno! Rád by som si chcel nájsť
kamarátov. Tak poďme." Beny a Bad
išli a išli a stretli Kravu Malinu. "Beny,
toto je krava Malina. Ahoj kravička! Ty
viem čo si. Ty si cicavec. Tvoji kamaráti
sú na farme u nás. Ahoj milí psíček, ako
sa ty voláš?" "Beny." To máš pekné
meno." "Ďakujem kravička Malina. Tak,
my už ideme. Ideš s nami?" "Nie, teraz
sa pasiem, niekedy inokedy." "Dobre.
Ahoj!" zvolal Beny. "Ahojte kamaráti!
"Bad?" "Prosím, Beny." "Videl som takú
čudnú vec, čo má 4 kolesá a jazdí to
rýchlo, nevieš aké zvieratko to bolo?
Chcel by som byť s ním kamarát."
"Beny! To bolo auto. To je taká vec, čo

Lucia Bodnárová, 4.A

Ema
Bariová,
4.A
Veronika
Šimunová,

Vanesska Weisová, 1.B

Linda Vladovičová, 3.B
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6.C

Igor Láska, 7.A

Dominika Boldogová, 8.B

Mia Moronogová, 4.C

Tonka Rechtoríková, 4.C
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ľudia šoférujú, aby nemuseli chodiť po
zemi." "Júj! To musí byť zábava. Chcel
by som sa na tom previesť." "Beny,
neboj sa, prevezieš sa, keď ťa pôjdu
očkovať." Beny skríkol: "Jupííí! Už sa
teším." Bad sa zasmial. Išli ďalej a
natrafili na podivné pichľavé stvorenie.
Bad skríkol: "Pozor, Beny! To je ježko.
Keď sa bojí vystrčí pichliače." "A môže
byť môj kamarát?" To ja neviem, Beny."
"Ahoj, ježko! Budeme kamaráti?" "Ahoj!
Môžeme byť kamaráti." A ako sa voláš,
psíča?" "Volám sa Beny a ty?" "Ja sa
volám Ježo Dežo." "A nepopicháš ma?"
spýtal sa zvedavo Beny. "Nie, neboj sa
psíča. Idem si urobiť zásobu jedla, tak
ahojte!" "Ahoj!" pozdravili sa. Išli ďalej
a stretli pavúka. "Čau, Kristína!"
Pozdravil sa Bad. "Ahoj Bad! Koho to tu
máš so sebou?" "Benyho." "Ahoj!"
Pozdravil sa Beny. "Čo ste za
zvieratko?" "Ja som pavúk Kristína. Som
hmyz, ktorý nelieta a má osem nôh. A
Ako sa voláš, šteniatko?" Spýtala sa.
"Osem nôh? Ty si veľmi maličká, že ich
ani nevidno. A som Beny. Počul som,
že ty si Kristínka." Povedal Beny. "Áno,
som. Idem si pliesť pavučinu, tak zatiaľ
ahojte!" "Ahoj!" Zvolali. "To je ale
dobrodružstvo," povedal Beny. Bad
povedal:" Dneska o 8:00 otvárajú
zvierací zábavný park, jarmok.
Pôjdeme tam a zabavíme sa. "Dobre,
už sa teším," povedal Beny. Prechádzali
sa s Badom a spoznávali okolie . O 8:00
sa vydali na zábavný park, jarmok. Beny
povedal: "Jéj! To je ale krásne! Poď
Beny, ukážem ti mnoho vecí." Bad ho
zaviedol ku Koze Róze na Jarmoku.
"Dobrý deň!" Pozdravili sa. "Dobrý deň!
Čo si želáte?" Ja chcem čokoládku a
jeden špeciálny balík jedla pre
kamaráta,"povedal Bad. "Nech sa páči,

Tereza Anna Gyorgyová

L. Bodnárová, 4.A

Bianka Ivaničová, 7. C

Shadya Debnárová, 6.C
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