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Pomáha� je jedna z
najkraj�ích vecí na svete.
Uvedomujú si to i �iaci na

Základnej �kole Nám.
�kultétyho 9 vo Ve¾kom

Krtí�i, na ktorých mô�eme
by� právom hrdí. Dokázali

toti�, �e majú srdce na
pravom mieste. Pomocou

dospelých sa rozhodli
pomôc� tým najzranite¾nej�ím a  najcennej�ím bytostiam na svete,

novorodencom, prostredníctvom �magickej� hraèky.

Pýtate sa aká hraèka mô�e by� magická
v reálnom �ivote? Je to háèkovaná
chobotnièka. Jej  chápadlá zamestnajú
malé rúèky  predèasne narodených

detí, alebo detí narodených s chorým
srdieèkom nato¾ko, aby úspe�ne
zvládli prvé dni, tý�dne èi mesiace
svojho �ivota.

Väè�iu dávku trpezlivosti
v�ak potrebovali tí, ktorí
sa rozhodli chyti�
háèkovku a priadzu po
prvýkrát, alebo po dlh�ej
dobe preto, aby pomohli
de�om a �darovali� im
�ivot po druhýkrát.

Ako sme to celé zrealizovali?

Magická hraèka

V októbri 2017 sa uskutoènilo Stretnutie �ikovných prstov v triede 5. B na Z�,
kde sme si ukázali, aké ¾ahké je uháèkova� chobotnièku.

Cez Halloween sme v na�ej �kole mali Deò
masiek.
�iaci v rôznych maskách, ako èarodejnice,
kostlivci, ale aj zombie, chodili po na�ej �kole.
Keï sa skonèilo vyuèovanie, �iaci sa vybrali
domov upravi� si masky na veèerný
halloweenský pochod. Po òom pri�iel krásny
ohòostroj v mestskom amfiteátri.

T. Rechtoríková

S novým �kolským rokom sme pre na�ich
�iakov pripravili aj nieko¾ko noviniek.
Napríklad deti zo �kolského klubu detí sa
určite potešia novinkám na školskom ihrisku  ‐
novej pru�inovej hojdaèke a stolom, kde sa
mô�u hra� a tvori�.

Halloween



Keï sme uháèkovali, dokonèili a skrá�lili v�etky zhotovené
chobotnièky, spolu  aj s vin�om do nového roka  triedna uèite¾kaMgr.
B. Havrilová odoslala p. ¼. �krabkovej, priekopníèke projektu
Chobotnièky pre srdieèkové detièky, aby ich odovzdala do Detského
kardiocentra v Bratislave. Pevne veríme, �e tieto milé, ruène
vyhotovené chobotnièky pomô�u a u¾ahèia  de�om cestu za zdravím.

Aby sa nám dobre �pracovalo�, �iaèky z 5.
B triedy,Mi�ka, Paulinka, Pe�ka, Kristínka,
Mi�ka, Dominika a Monika kreatívne
skrá�lili tabu¾u a poïakovali sa tak za
ochotu mamièkám, babièkám a uèite¾kám,
ktoré nielen venovali svoj èas, ale aj ukázali
de�om, ako sa dá jednoducho pomôc� tým,
ktorí to najviac potrebujú.

Vrelá vïaka patrí pani
riadite¾keMgr. V.
Lunterovej, ktorá nám
toto stretnutie
umo�nila, a aj aktívne
podporila.

Letí k tebe darèek z neba,
Je v òom v�etko, èo ti treba.
��astie, pokoj, láska, neha,
Je�i�ko má rád aj teba.

Ve¾a zdravia, ��astia a lásky

�elajú �iaci 5.B triedy � Z� Nám. A.H. �kultétyho 9, V. Krtí�



Èo má spoloèné
Zatia¾, èo téma súvisiaca s vínom je
urèená len pre dospelých,
�Zvieratkovo� je oblas� urèená de�om.
Predsa v�ak tieto odli�né témy na�li
spoloèné pôsobisko. Pri príle�itosti
vinobraniaMesto Ve¾ký Krtí�
po�iadalo základné �koly, aby svojou
výtvarnou tvorbou vyzdobili chodník,
ktorý vedie od Venevskej ulice na
námestie. Na�i �iaci kreslili kriedou na

asfalt obrázky zamerané na víno
a hrozno. �iaci susednej �koly na Ul. J.
A. Komenského kreslili zvieratká,
preto�e sme v tom období èakali na
náv�tevu �Zvieratkova� s programom
pre deti.
Veríme, �e chodci, prechádzajúci po
Chodníku, ocenili tvorivos� detí. U�
poèas ma¾ovania sa mnohí pristavili
a uznanlivo sa usmievali.



vinobranie a Zvieratkovo?

Pozitívom aktivity
bol nielen pekne
dekorovaný chodník,
ale aj skutoènos�, �e
sa obe základné �koly
stretli pri spoloènej
práci.

Mesiac úcty k star�ím sa na Základnej
�kole Nám A.H.�kultétyho niesol
v duchu krásnych a nezabudnute¾ných
spomienok. Atmosféra mala silný
emocionálny náboj. Pozvanie prijali
bývalí pedagógovia a pedagogický
personál  z èias otvorenia Základnej
�koly  V.I.Lenina. Pri tejto
príle�itosti deti �kolského klubu a
uèitelia pripravili pre zúèastnených
hostí pekný kultúrny program
s pohostením. Pri�lo ich mnoho. Tú�ba

znovu  sa
vidie�
a zaspomína�
si  na èasy dávno minulé  bola v nich
silnej�ia ako ich zdravotné problémy,
ktoré ich trápia, èi  pokroèilý vek. Ich
tváre prezrádzali rados� a zvedavos�
zároveò. Te�ili sa a my s nimi, v duchu
èínskeho príslovia uvedeného vy��ie.

�Lep�ie ako tisíce dní svedomitého �túdia je
jeden deò s ú�asným uèite¾om�

na dávne školské časy

Ïakujeme, �e ste�!
Vá�ime si vás a s úctou na Vás
pozeráme. Te�íme sa na skoré
videnie s Vami.

Mgr.Zuzana Balová



�tvrtok 16. novembra bol pre
prvákov ve¾kým dòom. Stali sa
novými èlenmi Cechu �kolákov
na�ej �koly. Od septembra, kedy
nastúpili do �koly, si u� zvykli na
povinnosti a �kolská ta�ka sa stala
ich verným spoloèníkom. Na to,
aby sa stali skutoènými èlenmi
cechu, v�ak museli preukáza� urèité
zruènosti a hlavne sa zúèastni�
slávnostného pasovania a S¾ubu
prvákov. Dôle�itý deò zaèal
v obradnej sieni Mestského úradu
vo Ve¾kom Krtí�i, kde sa im
prihovorili pracovníci úradu a kde
sa zapísali do pamätnej knihy.

Pasovanie do � v Ïubákove bolo!

Potom sa vrátili do telocviène
�koly. Tu ich u� èakali deviataci
s pripraveným programom.
Prváci v slávnostnom s¾ube
s¾úbili, �e budú dodr�iava�
�kolské pravidlá a pustili sa do
zábavných úloh. Úlohy hravo
zvládli. Na záver slávnostného
dòa si malí aj ve¾kí �iaci spolu
s pani uèite¾kami zatancovali
a zaskákali.
Hoci �kola je predov�etkým
o povinnostiach a disciplíne,
trochu zábavy pri vhodnej
príle�itosti neza�kodí. Nech sa
na�im prvákom v �kole darí...
Video z pasovania si mô�ete
pozrie�  na �kolskej
internetovej stránke.

Cechu �koláka



K  Vianociam neodmyslite¾ne patrí vianoèný stromèek, vianoèné
ozdoby a darèeky. V�etky tieto symboly spája na�a �kola do
jednej aktivity, ktorú ku konca roka organizujeme � do
vianoèných trhov. Na�i �iaci v spolupráci s vyuèujúcimi
a dobrosrdeènými rodièmi vyrobili krásne vianoèné ozdoby
a sladké peèivo. V jedálni rozlo�ili stoly a svoj tovar ponúkali
náv�tevníkom. Pekné a chutné výrobky sa rýchlo predávali.

Ako po minulé roky, aj v tomto roku bude
vý�a�ok z predaja venovaný �iakovi, ktorý trpí
zdravotným postihnutím. Na�e vianoèné trhy
obohacujú vianoènú atmosféru a zároveò sú
humánnou pomocou de�om, ktoré to
potrebujú. Video z vianoèných trhov si mô�ete
pozrie� vo videokronike.



Tak ako ka�dý rok, aj tento december sme sa vybrali z turistického krú�ku
na zimnú dvojdòovú turistiku. Keï u� u nás nie je snehu, tak aby sme si
ho  aspoò  tro�ku  u�ili  na  kopcoch.  Tento  rok  sme  sa  opä�  vybrali  do

, neïaleko Kokavy nad Rimavicou.
Výprava  nám  zaèala  u�  v  piatok  na  obed,  keï  sa  väè�ina  na�ich
spolu�iakov e�te trápila v �kole. V Luèenci sme z autobusu prestúpili na
malý motorový vláèik a pre niektorých z nás to bola prvá jazda vlakom
v �ivote. U� za tmy sme prestupovali na ïal�í autobus v Poltári. Vonku
bolo sychravo, teplo a skoro �iadny sneh. Ale keï sme o necelú hodinu
vystúpili v Ïubákove, privítalo nás asi 20 cm snehu a teplota tesne pod
nulou. Vianoèná rozprávka sa mohla zaèa�.
Po tom, ako sme si splnili najdôle�itej�iu povinnos� (zapchanie èiernych
dier  v  �alúdkoch),  sme  sa  i�li  tro�ku  prejs�.  Skonèilo  to  stra�nou
gu¾ovaèkou, robením premetov a anjelov v snehu. Keï�e nás e�te èakal
polnoèný  výstup na neïaleký  kopec ,  tak  sme  sa  �li  osu�i�,
samozrejme najes� a tro�ku si oddýchnu�. Èakanie na výstup niektorých
tak zmorilo, �e u� o deviatej rátali v posteliach oveèky. Niektorí si len
v  tejto  chvíli  uvedomili,  �e  polnoèný  výstup  znamená  noènú  turistiku
v lese, snehu a tme a jemne z toho znervózneli.
Po nemilosrdnom budíèku o desiatej veèer sme sa naobliekali a vyrazili.
Po pár minútach pohodovej chôdze sme narazili na poriadne hlboký sneh,
kde tí men�í z nás zapadli vy�e kolien. V�etky deti si brodenie snehom
�ob¾úbili� od prvej sekundy. Aby sme sa nenudili, tak sme potme (keï�e
skoro nikto nemal baterku) dvakrát minuli tú správnu odboèku a tro�ku
poblúdili. Nakoniec sme síce správnu cestu na�li, ale väè�ina z nás bola
tak unavená, �e sme len odpálili ohòostroj a vrátili sme sa vymrznutí na
chatu. Zá�itkom dòa boli dva hrnce horúceho èaju, ktoré sa v nás stratili
za pár minút. Okolo jednej v noci prvým z nás do�la energia a postupne
sme sa pobrali do hajan.

Kde bolo, tam bolo

Ráno sme po rýchlych raòajkách a uprataní vyrazili na najbli��ie
miesto, kam jazdil autobus � èo bolo asi 6km ïaleko. Cestou nám
krásne  sne�ilo,  jemne  primàzalo  a  neskôr  nás  pohltili  mraky
a hmla. Okolo nás bolo v�etko biele ako v rozprávke o Mrázikovi.
Nakoniec sme sa po tro�ku stresujúcej ceste  kvôli me�kajúcim
vlakom a �printu na autobus v Luèenci  dostali ��astne domov.
A keï�e snehu nikdy nie je dos�, vidíme sa na februárovej turistike,
kde  budeme  opä�  testova�  håbku  snehu  �  tentokrát  medzi
Sucháòom a Èebovcami.

Pasovanie do � v Ïubákove bolo!



vydarila, vyzeralo to ako skutoèné.
Pote�ila nás kladná odozva prítomných
divákov. �portového dòa sa zúèastnili
mladé zdravotníèky zo VII.B Lucka
Nácestová, Tamarka Slezáková, Erika
Boldogová pod vedením Jarky
Ubrankovièovej.

Podarilo sa jej to a �kolu úspe�ne
absolvovala. Na Z� A.H.�kultétyho sa
vrátila, aby spolu s J. Ubrankovièovou
viedla �iakov v krú�ku �Mladý

zdravotník�.  Prajeme jej, nech má
super �iakov a pokraèuje v dosahovaní
pekných úspechov.

Èo sa mô�e sta� na �portovom dni

Mladý zdravotníci aj v tomto �kolskom roku
pokraèujú v krú�kovej èinnosti ,,Mladý
zdravotník�.  Pribudla nám nová vedúca
krú�ku Michaela Kováèová. Je to bývalá
�iaèka na�ej �koly. Nav�tevovala
zdravotnícky krú�ok od prvého a� po deviaty
roèník. U� vtedy mala záujem o pomoc pri
poskytovaní zdravotnej pomoci a jej
zámerom bolo prihlási� sa na strednú
zdravotnú �kolu.

Dòa 25.9.2017 sme sa zúèastnili
�portového pre seniorov v Nemocnici vo
Ve¾kom Krtí�i, na ktorý nás pozvala jeho
vedúca. Pripravili sme uká�ku, ako
o�etri� úraz, ktorý by sa na �portovom
dni mohol sta�. Improvizovali sme
poranenie hlavy. Improvizácia sa nám

Dòa 1.12.2017 sa �iaèky prezentovali
svojím tancom a vyjadrili tak úctu
a poïakovanie oceneným darcom
krvi. Krv je najvzácnej�ia tekutina,

ktorá sa nedá nahradi� nièím iným, len
krvou dobrovo¾ného darcu. Patrí im
ve¾ká vïaka.

Trojica zdravotníèok Lucia Nácestová,
Tamara Slezáková a  Erika Boldogová
nav�tívili dòa 20.11.2017 aj Domov
sociálnych slu�ieb Èeláre � Kir�, kde
sa uskutoènil program na tému
�Tolerancia�.  Povedali si, �e prekvapia
klientov zariadenia moderným

tancom. Keï�e nav�tevujú krú�ok
�Mladý zdravotník�, pridali k tancu aj
uká�ku prvej pomoci. Zinscenovali
skolabovanie taneèníèky a jej
o�etrenie. Klienti si spoèiatku mysleli,
�e je to naozaj, no potom boli radi, �e
sa nikomu niè nestalo.

Deò  tolerencie

Poïakovanie oceneným darcom krvi

Text a foto: J. Ubrankovičová



K Vianociam neodmyslite¾ne patria rôzne
symboly a dekorácie, ktoré ich atmosféru

krásne dopåòajú. Ak sú vyrobené vlastnými
rukami, je ich hodnota e�te väè�ia. �iaci

�iesteho roèníka pod vedením svojho uèite¾a
výtvarnej výchovyMgr. T. Gondu prispeli
k atmosfére Vianoc krásnymi výrobkami.
Z jednoduchým materiálov, ako drevo,

papier, kartón, slama, borovicové konáre
s pomocou lepidla a lepiacej pi�tole zostrojili

výrobky, ktoré pote�ili nejedno oko. Je
zrejmé, �e zruènos� �iakom nechýba, zvlá��,

keï ich vedie kreatívny pedagóg.

Zimná krajinka
Petra Maïarová, Laura Backová, 6.A

3D vianoèný strom
N. Gemerová, D. �útová,
V. Vengrínová 6.A

Betlehemy
Adam Raèák, Nikolas Bóèo, Dávid laurík, Stanislav �u¾an 6. roèník

symbol Vianoc, aký len tak nevidie�.
Nezabudli prida� elektrické svetielka.
Takýto stromèek mo�no nie je zo
v�etkých najkraj�í, ale je urèite
najmúdrej�í....

Zaujímavý vianoèný stromèek vyrobili
pani uèite¾ky slovenského jazyka.
Keï�e radi èítajú, povedali si, �e
lep�ie ako kniha pod stromèek je
stromèek z kníh. Priniesli vyradené
knihy z kni�nice a postavili z nich



V polovici januára sa �iaci siedmeho roèníka zúèastnili ly�iarskeho výcviku.
Medzi úèastníkmi boli �iaci, ktorí u� so zjazdom na ly�iach mali urèité
skúsenosti, ako aj �iaci, ktorí sa na ly�iarskom postavili na ly�e po prvýkrát.
Ne¾ahkou úlohou in�truktorov bolo, aby po skonèení výcviku zvládli aspoò
základné ly�iarske schopnosti v�etci. Ako sa im darilo? Spýtali sme sa pani
zástupkyne riadite¾ky �koly Mgr. Z. Balovej: Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil 15. ‐
20. januára 2017. Miestom konania bolo Krpáèovo. Zúèastnilo sa ho 71 �iakov,

rozdelili sme ich do piatich dru�stiev. V�etci boli �ikovní.
Tí, èo u� vedeli ly�ova�, vycibrili si techniku a po skonèení
výcviku u� krásne �týlovo ly�ovali. Nez¾akli sa ani úplní
nováèikovia. Mali dostatok odvahy postavi� sa na vlek
a pusti� sa dolu svahom. Zo 71 detí sa asi 6 e�te
potrebuje uisti� v technike, ostatní sa nauèili ly�ova� bez
�a�kostí. Ve¾ká pochvala patrí v�etkým �iakom nielen za
odvahu, ale aj disciplínu na svahu, na izbách, pri
stolovaní a pri veèerných programoch. Ïakujeme
pedagógom, ktorí trpezlivo vysvet¾ovali techniku
ly�ovania, povzbudzovali �iakov v sna�ení a dbali na ich
bezpeènos�. De�om sa venovali aj veèer, keï pripravovali
zaujímavé programy.

Kr
pá

čo
vo

 1
5.
‐2
0.
1.
 2
01

7



V januári sme sa zúèastnili ly�iarskeho
výcviku. V�etci sme sa te�ili, �e sa
nauèíme ly�ova�. Nebolo to v�ak
Celkom také jednoduché, ako sme si
mysleli. Naj�a��í bol asi prvý deò. U�
samotné ly�iarky niekomu robili
problém. Obúvanie, vyzúvanie
a èistenie od snehu trvalo urèitý èas.
Niektorých z ly�iarok boleli nohy. So
stravovaním tie� neboli v�etci
spokojní. Ïal�ie dni to u� bol lep�ie,

zvykli sme si. Veèer sme mali program,
kde sme sa zabávali. Celodenná
èinnos� ma tak unavila, �e som za¾ahla
do postele a spala do rána. Ten tý�deò
bol pre mòa ve¾kou výzvou, ale zvládla
som to. Posledný deò ly�ovaèky som
sa nauèila pou�íva� ly�e tak, aby som
nespadla a do nieèoho nevrazila.
Musím v�ak prizna�, �e ly�ovanie ma
ve¾mi nezaujalo. V. Kúnová

Zá�itky
úèastníèky
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Tvorba z ŠKD

Martin Horváth

Zimná krajina

Zima je chudobná, bielej je málo.
Do ticha hudbu hrá, by v�etko spalo.
Vrá� sa a pobozkaj záhrady raj,
èas krásny vianoèný opä� nám daj.

Ku tebe, zimièka, s prosbou sa obraciam.
A ak mi vyhovie�, ruky ti pobozkám.
Keï sa tvoje vloèky na zem ukladajú,
pod bielou perinou chodník pohládzajú.
Pod chladom ukrýva� lásku a nehu,
ïakujem za krásu �iarivého snehu.

Viki Kúnová, 7.B



Róberta Kanátová, 2.A

Kika Resutíková Laurika Nôšková

Podmorský svet, ŠKD

Kde  bolo  tam  bolo,  bola  jedna  ru�a.  Tá  ru�a  bola
�peciálna,  lebo  rástla  aj  v  snehu.  Bola  krásna,  ale
zároveò aj smutná. Ve¾mi. V tom mraze jej bola ve¾ká
zima. Ve¾a  jej  chýbalo  ku  ��astiu  a  tá  krása  jej  bola
naniè. Ka�dý zimný deò okolo nej pre�lo mnoho ¾udí
a nikto si ju nev�imol, a aj keï v�imol, v tej zime mu
to bolo jedno. V jedno dos� teplé zimné ráno mala ru�a

dobrú náladu. Ale o deò neskôr, jej zas bolo zle. Sneh sa roztopil, praskol ¾ad
a pochoval ju. Ru�a nám umrela, pocítila veèný chlad. Viktória Kúnová
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