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Milí čitatelia!
Prvú èas kolského roka 2016/2017 máme za sebou. Niekomu
sa darilo viac, niekomu menej. Polroèné vysvedèenie je dôleité,
niè vak nie je stratené. Na vylepenie svojich výsledkov máme
ïalích 5 mesiacov. kola vak nie je iba o uèení. Popri výchovno
vzdelávacej èinnosti sme v naej kole organizovali rôzne
zaujímavé a pouèné aktivity. O niektorých z nich si môete
preèíta v týchto kolovinkách. Prajeme Vám príjemné èítanie
a ak sa chcete dozvedie o kole viac, pozrite si kolskú
internetovú stránku www.zsahsvk.eu.
Redakcia

Pod bielou perinou

Zdravá (a chutná) výživa
Po aktivitách 1. stupòa, ktoré
boli venované Dòu jablka, sa aj
iaci 2. stupòa zapojili do
podujatí pripomínajúcich nám
dôleitos vitamínov v naej
strave. Ich aktivity sa zamerali
nielen na jablko, ale aj na iné
druhy ovocia a zeleniny a vlastne
vetko, èo súvisí zo zdravou
výivou. kolské redaktorky
navtívili rôzne triedy, aby zistili
ako sa iakom darí. Video si

môete pozrie na kolskej
internetovej
stránke.
ia¾,
nepodarilo sa nám na kameru
zachyti èerenièku na torte
tohto dòa  ve¾ké peèenie
jablkových trúdlí, ktoré sa
konalo v jedálni koly. Pri peèení
asistovali aj niektorí rodièia.
Úèastníci si pochva¾ovali, e im
práca ila od ruky a trúdle boli
vynikajúce. Fotografie peèených
dobrôt tu vak pre vás máme..

Školský rok 2016-2017
sa začal
Pre kolákov je
poteujúce, e letné
prázdniny si uívajú cez
najdlhie mesiace v roku  v júli
a v auguste. Takto získajú
ete nejaký deò vo¾na
navye. No i tie najdlhie
prázdniny sa raz musia
skonèi.
Nie je to vak iadna
tragédia.
Mnoho
detí
úprimne priznalo, e sa do koly
celkom teia. Ak nie preto, e sa nieèo nové nauèia, tak urèite
pre kamarátov, ktorých dlho nevideli a s ktorými ich nasledujúcich
desa mesiacov èaká ve¾a spoloèných chví¾.
S trochu inými pocitmi prichádzajú do koly prváci. Nevedia, skôr
iba tuia, èo ich èaká. Na jednej strane sú hrdí, e u chodia do
riadnej koly, no v hlavách nosia viac otáznikov ako pasteliek
v peraèníku. Vzdelávanie potrebuje èas. To my, starí, u vieme.
Písmeniek v abecede je tie dos a prváci budú ma èo robi, kým
si vetky osvoja. Dríme im palce, aby sa im v kole darilo a
páèilo. A nielen prvákom. Veï prís do koly s chuou a dobrou
náladou je predpoklad úspechu.
V tomto kolskom roku nau kolu navtevuje 65 prvákov
rozdelených do troch tried. Triednymi uèite¾kami sú:

FUTBALOVÝ TURNAJ V ŠKD
Posledné
teplejie jesenné
dni sme chceli
vyui na aktivity,
ktoré sa dajú realizova vonku na
kolskom ihrisku.
Rozhodol som sa pripravi
a zorganizova futbalový turnaj.
Preèo práve futbal? Tento
kolektívny port je u detí v KD
mimoriadne ob¾úbený. Nie raz
sa do hry zapoja aj dievèatá.
Tentoraz to vak bola èisto
chlapská súa. Medaily pre 5
èlenné víazné drustvá  zlatá,
strieborná, bronzová sa mi u
v predprípravnej fáze podarilo
vybavi s pani riadite¾kou koly

, ktorá bola
k celej akcii od zaèiatku
naklonená.
Bolo
potrebné
dohodnú pozíciu rozhodcu. Tejto
úlohy sa zhostila (mimochodom
ve¾mi úspene a profesionálne)
pani vychovávate¾ka
. Rovnako profe
sionálne sa prejavila aj pani
vychovávate¾ka
v pozícii fotografa
a èasomeraèa. Ostatné pani
vychovávate¾ky dohliadali na
divákov, teda deti z KD.
Usadené na laviciach skandovali
a podporovali kadý svojich
favoritov.

Súaili nasledovné tímy  takéto si zvolili názvy:
(1. miesto),
(3. miesto),
(2. miesto),
(4. miesto). Boj o 3. miesto bol napínavý,
no nakoniec rozhodli penalty.
Zlatým futbalovým tímom sa stala:


Bolo to fajn popoludnie. Táto akcia zabavila okolo 150 detí z KD.
Nie je vylúèené, e podobné akcie budeme opakova mono aj
v iných portoch.

V závere sme fanúikov za podporovanie tímov odmenili nanukmi,
s ktorými nám pomohla kolská jedáleò prostredníctvom vedúcej
.

Akcia sa konala 28.9.2016 na kolskom ihrisku Z A. H.
kultétyho vo Ve¾kom Krtíi.
Správu o akcii podal:

Koncom minulého kolského roka opustili nau
kolu deviataci. Na ich miesto nastúpili noví prváci
a tak posilnili ná kolský cech. Deò 16. november
bol pre nich slávnostný. Zúèastnili sa obradu
pasovania a tak sa stali skutoènými èlenmi cechu.
Slávnostný akt zaèal na Mestskom úrade vo
Ve¾kom Krtíi príhovorom Zboru pre obèianske
záleitosti, po ktorom sa práci zapísali do
pamätnej knihy.

Potom sa vrátili do koly, kde ich
u v telocvièni èakali úlohy.
Splnenie týchto úloh bolo pre
kadého prváka povinné. Deti si
vak s nimi hravo poradili.
Doslova
hravo,
veï
ilo
predovetkým o zábavu. Po

splnení
úloh
nasledovalo
samotné
pasovanie
krá¾om
a krá¾ovnou.
Deti zaili pekný pestrý deò aj
vïaka ikovným deviatakom
a ich triednym uèite¾kám, ktoré
podujatie pripravili.

Deň jablka

Èervené,
zelené,
lté,
viacfarebné ...., ale vdy zdravé
jablko. V ¾udovej pesnièke sa
spieva  koho rada vidím, tomu
ho dám. Jablko je skutoèným
darom. e je zdravé a plné
vitamínov je veobecne známe.
Dá sa vak vyui nielen na
jedenie, ale aj ako kozmetický,
èi èistiaci prostriedok. Na
internete je mnostvo nápadov
a rád, ako tento jesenný plod
vyui.
Jablko
svojim
sympatickým tvarom a sýtymi
farbami poteí aj oko. Kto by
odolal okrúhlemu vyletenému
usmiatemu jablku? S kamerou
sme sa vybrali do tried, aby sme
zistili, ako jablko inpiruje deti k
rôznym úpravám, kreativite, ale
aj k uèeniu. Video si môete
pozrie na internetovej stránke
koly.

Mikulá rozdával darèeky
Ktoré diea by sa neteilo na
deduka v èervenom pláti
a picatou èapicou na hlave?
Do naej koly zavítal 5.
decembra. Navtívil kadú
z tried na 1. stupni, vypoèul si
pesnièky a básnièky, ktoré si
pre neho deti pripravili.
Mikuláovi sa ve¾mi páèili a deti
odmenil sladkosami. Chválou
neetril ani jeho pomocník
anjel. Len èert bol smutný, e
nenaiel iadne zlé diea, ktoré
by mohol poriadne vystrai.
Podujatie pripravili nai ikovní
deviataci. Video si môete
pozrie na kolskej internetovej
stránke.

A nielen starí rodièia, ale aj
mladí èlenovia rodín. Pani
vychovávate¾ky z KD pripravili
so svojimi demi krásny
program venovaný starým
rodièom. S týmto programom sa
prezentovali v Domove
dôchodcov vo Ve¾kom Krtíi, kde
poteili dedkov a babièky. Dòa
27. októbra svoj program
predviedli aj svojim vlastným
starým rodièom. Program
otvorila pani riadite¾ka
a po jej príhovore sa
zaèalo pestré vystúpenie detí,
plné básní, piesní a tancov.
kolská jedáleò bola obsadená
do posledného miesta,
potleskom sa neetrilo.

Podujatie bolo ve¾mi pekné a milé, mnohé babièky sa neubránili
slzám. Samozrejme, boli to slzy astia a dojatia. Pre ¾udí, ktorí u
v ivote mnoho zaili, je láska, priazeò a úcta skutoène tým
najhodnotnejím darom. Ïakujem pani vychovávate¾kám za krásne
podujatie. Video si môete pozrie na kolskej internetovej stránke.

Deň dobrosrdečnosti
...Darova, to znamená, akoby si preklenul
most cez priepas samoty...
Antoine de Saint Exupéry.
Deò dobrosrdeènosti bol vyhlásený na 3.
konferencii v Singapure dòa 17.  18. 11. 2000.
Jeho hlavnou mylienkou je podnecova ¾udí
k láskavosti, bez oh¾adu na náboenstvo, rasu
a kultúru. Spoji národy k vytvoreniu lepieho sveta.
Dòa 14. novembra sme si tento deò pripomenuli aj v naej
kole. iaci v KD so svojimi vychovávate¾kami vytvorili krásne
srdieèka. Týmito srdieèkami obdarovali pedagógov, pani kuchárky, pani
upratovaèky aj pána kolníka. Nezabudli ani na rodièov, ktorí prichádzali
po svoje deti. Príjemný pocit z obdarovania zaili obdarovaní aj darujúci.
Teíme sa, e realizácia tejto aktivity sa stretla s dobrým ohlasom. Je
vak potrebné myslie na to, e dobrosrdeènos nie je len v obdarúvaní,
ale dá sa prejavi rôznymi spôsobmi. Povedali sme si, e dobré skutky
budeme kona èastejie. Prejavova dobré srdce a by nápomocný
ostatným by malo by samozrejmosou.
Mgr. J. Kalmárová,
Mgr.  Pretzová

Halloween
Dòa 3.11.20116 sa vo Ve¾kom Krtíi konal
Halloween. Keï som prila do koly, akoby bol
Halloween u ráno. Okolo som vídala samé
masky a kostýmy. Pri vyuèovaní sa nedialo niè
zvlátne. Hneï po vyuèovaní sa deti ponáh¾ali
oblieka kostýmy a tí, ktorí ho mali, ili sa upravi.
Deti
z taneèného a dramatického odboru si ili precvièi
svoj program, s ktorým mali vystupova. O pár hodín sa vetci ¾udia
z mesta vybrali na pochod. Hneï ako si ¾udia posadali do lavíc na
amfiteátri, zaèalo sa vystúpenie. Zábavný a pekný program sa
vetkým páèil. Po poslednom tanci sa konala súa masiek. Malí aj
ve¾kí iaci vyli na pódium súai o najlepiu masku. Potom, ako
deti odili, naa milá pani uèite¾ka povedala krátky príhovor a ili
sme púa lampióny. Nakoniec prilo to úplne naj  krásny
ohòostroj, ktorý oiaril celé noèné námestie. Tento rok sa mne
osobne Halloween páèil najviac a myslím, e aj vám.

Halloween je prevzaté slovo
z anglického výrazu
, èo
znamená predveèer vetkých
màtvych. Je to pohanský
sviatok, ktorý sa oslavuje 30.
októbra. Na Slovensku sa
objavil intenzívnejie po roku
2000. Poznáme ho ako sviatok
so straidlami a straidelnými
kostýmami. Slávi sa v celej
Európe, Severnej Amerike,
Austrálii, na Novom Zélande,
v Japonsku i na Srí Lanke.
Halloweenskym symbolom je
vyrezávaná tekvica. V minulosti
malo prezliekanie sa do
kostýmov odpudzova zlých
duchov. Vo Ve¾kom Krtíi sa

Halloween oslavuje pochodom
cez mesto. Zúèastòujú sa ho
rodièia s demi, ktoré majú
lampáe a sú obleèené
v straidelných maskách
a kostýmoch. Tie je pripravený
halloweenský program a pred
kolou sa predáva èaj. Cez
Halloween väèina starích ¾udí
spomína na zosnulých a väèina
mladích ¾udí oslavuje
v straidelných kostýmoch.

Lyiarsky výcvik
Zaèal sa krásnym slneèným
ránom. Vyrazili sme do
Krpáèova, kde sme sa
ubytovali v hoteli Hydro.
S uèite¾mi sme sa vybrali
vypoièa si lye a rozdeli
sa do skupín. Kadý deò nám
bodovali izby, èo bolo ve¾mi
dobré, pretoe sme si
udriavali
poriadok
na
izbách. Lyova sme sa
chodili
dvakrát
denne
a veèer sme mali program.
Posledný deò sme ili na
svah ako pokroèilí lyiari.
Vetci sme mali rados.
Veèer sme mali párty zábavu
a vyhodnotenie izieb. V noci
sme absolvovali menie
pasovanie. Lyiarsky výcvik
bol úasný záitok.

Michaela Kuntárová a Linda Helenèíková

Ako sme preili lyiarský výcvik
nám pán uèite¾ Rechtorík
Deò 1: Keï
oznámil, e sa bude kona
lyiarsky výcvik, vetci sme jasali od
radosti. Prvé dojmi boli zmieané, lebo
sme si najskôr museli vypýta povolenie
od rodièov, no vetci sme dúfali, e nás
tam pustia. V to ráno, keï sme
odchádzali, bol v kole zmätok. Kadý sa
ve¾mi teil a dúfal, e tam bude zábava.
Pri odchode boli trochu problémy

s nakladaním kufrov (nezmestili sa), no
potom u vetko prebehlo hladko.
Uèitelia nás rozdelili do dvoch autobusov
na dievèatá a chlapcov. Dievèat bolo viac
ako chlapcov. Cesta bola dobrá, len sa
trochu na cestách mýkalo. Keï sme
dorazili do horského hotela Hydro
Krpáèovo, prvú polhodinku sme strávili
vyba¾ovaním si vecí z kufrov,
zoznamovaním sa s prostredím

a telefonovaním domov. Rodièia a starí
rodièia sa teili, e je vetko v poriadku.
Pán uèite¾ Rechtorík neskôr chodil po
chodbách a postupne nám vetkým
oznamoval, e sa okolo 14:00 stretneme
a e si pôjdeme vypoièa lyiarsky
výstroj. Ten obsahoval lye, palice
a lyiarky. Niektorí iaci si priniesli vlastný
výstroj a ten sa viezol na vleèke. Prvý deò

sme strávili vypoièiavaním lyí
a obdivovaním krásneho prostredia.
Cesta od hotela na svah bola dlhá 700
metrov. Asi po troch hodinách sme sa
vrátili na hotel, kde nás èakala celkom
dobrá veèera pagety. Po veèeri bol
kadý unavený a uahaný. Veèierka bola
o 22:00, pred òou sme sa vetci museli
stihnú osprchova a da sa do poriadku.

Deò 2:

a pani uèite¾kou Mgr. J. Èarnou. Do
kopca sa lapalo u v lyiach, take to
bolo fyzicky nároèné. V tejto skupine sme
sa nauèili robi obrátky a správne
prenáa váhu. tvrtá skupina bola
vedená pánom uèite¾om Mgr. P.
Rechtoríkom a pani uèite¾kou Mgr. Z.
Bartoovou. Od ostatných sa odliovala
tým, e sme neli na vleku, ale na lane,
ktoré nás ahalo do kopca. Mohli sme na
òom by len tyria. Kopec bol najmení
a nebol ve¾mi strmý. Vyuèovali sa tam
základy

pluhovanie,
brzdenie
a podobne. Potom, keï sme sa zlepili,
postupne nás preraïovali do lepích
skupín. Vrátili sme sa na obed. Poobede
sme mali chví¾u na oddych a po òom
nasledovala znova lyovaèka ..

Ráno sme vstávali o 7:00.
Do 7:50 sme sa museli
vychysta, pretoe sme o 8:00 ili na
raòajky. Tie obsahovali jeden rook,
plátok uhorky, dva plátky unky a syra,
mesiaèik paradajky, papriku, syrokrém
a maslo. Po raòajkách sme sa ili obliec
a prichysta na prvú lyovaèku. Kadý bol
nadený, no zároveò napätý. Po príhode
na svah nám dali uèitelia pokyny a potom
nás rozdelili do tyroch skupín. Prvá
skupina bola najlepia a viedla ju pani
uèite¾ka Mgr. Z. Milatová. Jazdci ili
z najvyieho svahu. Druhá skupina bola
vedená pani uèite¾ku Mgr. Z. Balovou.
Lyovalo sa z trocha niieho a menej
strmého svahu. Tretia skupina bola
vedená pánom uèite¾om Mgr. V. Gallom

Celý článok nájdete na školskej internetovej stránke www.zsahsvk.eu

Vianoèné trhy
Vianoèné trhy v naej kole organizujeme u tradiène nieko¾ko
rokov. Výaok z tohto podujatia je venovaný iakovi, ktorému
finanèný dar môe pomôc prekona ivotnú krízu. A práve o tom
by Vianoce mali by  o dávaní, obdarovávaní a ¾udskom
porozumení. Výrobky, ktoré sa dali na trhoch kúpi, vyrobili nai
iaci v kolskom klube detí a na vyuèovacích hodinách. Do prípravy
vianoèného tovaru sa zapojili aj niektorí rodièia a rozírili tak
sortiment o zaujímavé dekoraèné predmety a cukrovinky. Mnohí
kupujúci si tu nali darèek pre seba alebo pre svojho blízkeho.
Vianoèné trhy, ako humánna aktivita, získala v súai Detský èin
roka, v kategórii Dobrý nápad, najviac hlasov. Nás teí
predovetkým to, e krásne, ale aj chutné výrobky, poteili
kupujúcich a zároveò sme prispeli na dobrú vec. Video
z vianoèných trhov si môete pozrie vo videokronike.

Vianoèné trhy sú ne
odmyslite¾nou súèasou Vianoc.
Aj preto sa na naej kole
konajú kadý rok za úèelom
niekomu pomôc. Na
tohtoroèných vianoèných trhoch
bolo moné kúpi veci od
výmyslu sveta, ako napríklad:
trubièky, vianoèné ozdoby, èaj,
hraèky a samozrejme
medovníky. Mohli ste tie vidie
taneènú skupinu, ktorá tam
tancovala a tie ste mohli poèu
spieva pesnièky, ktoré si
pripravili a zaspievali dievèatá
z naej koly. Na svoje si prili
nielen deti, ale aj uèitelia, pani
upratovaèky, vychovávate¾ky
a rodièia. Na tohtoroèných
vianoèných trhoch vládla pravá
vianoèná atmosféra a trvala a
do skonèenia trhov. Dúfam, e
aj na budúci rok sa zídeme
v takom poète.

Opä priiel èarovný èas Vianoc.
Èas, keï sa stretávame, keï si
sadáme k spoloènému stolu,
aby sme si popriali vzájomnú
úctu a lásku. Èas, kedy sa
snaíme aspoò na malú chví¾ku
zastavi a zaspomína si na
krásne chvíle preité v tomto
roku. Mnohí z nás si isto
spomenú aj na svojich blízkych,
ktorí sú ïaleko, ba dokonca u,
bohuia¾, nie sú medzi nami,
ale stále ijú v naich srdciach
a spomienkach. Spoloène
preité chvíle radosti, pokory a
odpustenia sú tým najkrajím
darèekom, ktorý si môeme
da. V týchto dòoch si ove¾a

viac vímame ¾udí okolo
seba a urèite sme milí,
pozornejí i k tým, ktorých
vôbec nepoznáme. Preto
sme sa my, deti z 1.B. a
4.B. z KD pri Z A. H.
kultétyho vo Ve¾kom
Krtíi rozhodli potei
srdcia ¾udí v stacionári
malým
vianoèným programom 
vianoèné koledy, pásmo
vianoèných básní a krátkou
dramatizáciou rozprávky
Rukavièka, rukavièka...
Nakoniec sme vetkým
prítomným zaelali pokojné
a radostné preitie
vianoèných sviatkov a po
malom obèerstvení sme sa
pobrali naspä do koly.
Chceme sa poïakova pani
vychovávate¾ke
a pani uèite¾ke
,
ktoré nás doprevádzali a
ochotne s nami
spolupracovali.

Dramatický krúžok
milo prekvapil
Predvianoèné obdobie v kole spríjemnili
deom iaci z dramatického krúku, ktorí
svojim
spoluiakom
predstavili
rozprávku
v divadelnom prevedení. Mladí herci skvelo zvládli svoje úlohy
a k atmosfére rozprávky prispeli aj zruène zhotovené kulisy.
Predstavenie zoalo úspech.
Divadielko nacvièila
s demi pani uèite¾ka
, vedúca
dramatického krúku.
Redaktorka
urobila
s òou malý rozhovor.
Èo vás viedlo k rozhodnutiu
zaloi dramatický krúok?
Ïakujeme za rozhovor. Záznam
z predstavenia, aj rozhovor, si
môete pozrie na kolskej
internetovej
stránke
.
Veríme,
e
nás
deti
z dramatického krúku ete
nieèím pekným prekvapia.

Preèo práve divadlo O dvanástich
mesiaèikoch?

Zuzana Oláhová, 2.A

L. Dianová

M. Veselková, 1.B

M. Bajo, 3. B

Stella Tóthová

Simona Špuntová, 2.C

Školský klub detí

Katka Ballová, 1.B

Monika Svinčáková, 4.B

Nelka Urbanová, 1.A

,

Tamara Štrbíkova, 1.B

Róberta Kanátová, 2.A

