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Bianka Sláviková, 1.A

Rozletia sa do sveta
V tomto kolskom roku konèí 9. roèník
47 iakov. Niektorí zostanú tudova
blízko  6 iaci na
5 na
, 10 na
, 4 na
, Po¾ná ul.
vo Ve¾kom Krtíi a 1 iak bude
tudova na
v elovciach.
Ostatní iaci sa rozhodli tudova
mimo náho okresu: na gymnáziá sa
prihlásili 4 iaci, zdravotné koly 3, na
pedagogickú kolu 2 iaèky a na
ostané SO 10 iakov.

Prajeme im úspený tart do ivota,
ve¾a úspechov v ïalom túdiu na
strednej kole a niektorým neskôr aj
na vysokej kole.

V dòoch 27. a 28. apríla 2018 sa
uskutoènil zápis detí do 1. roèníka. Táto
udalos je ve¾mi dôleitá pre kadú
základnú kolu. iak je centrom diania
a záujmu vetkých zamestnancov koly.
Keïe sa v júni lúèime s odchádzajúcimi
deviatakmi, nahradia ich noví iaci,
ktorým deväroèný proces vzdelávania
v septembri zaène.
Zápis je významnou udalosou
rovnako aj pre samotných prvákov a ich
rodièov. Zapísali sme 66 detí. Ïakujeme
rodièom za prejavenú dôveru. Urobíme
vetko preto, aby deti získali kvalitné
vzdelanie a mali svoju kolu radi.

Po dlhej zime koneène prichádza jar
a s òou aj sviatky, ktoré sú po stároèia jej
súèasou. Ve¾konoèné sviatky majú svoju
neopakovate¾nú atmosféru, v ktorej
kra¾ujú typické symboly ako vajce, zajaèik,
bahniatka a ïalie ozdoby z prírodných
materiálov. Ôsmaci si hodinu pracovného
vyuèovania spestrili výrobou takýchto
ozdôb. Na pomoc im prila pani majsterka
odborného výcviku zo SO elovce
, ktorá ich nauèila ako
vytvori ve¾konoènú kompozíciu z machu,
bahniatok a suených kvetov. K Ve¾kej
noci patrí aj poriadna ibaèka, pani
Tuhárska ukázala iakom ako zaplies
korbáè z vàbového prútia. Hoci je to práca skôr pre chlapcov, aj dievèatám
ilo zaplietanie pekne od ruky. Tradièné ¾udové zvyky sa z ve¾kých miest
pomaly vytrácajú, preto je dobré, e si ich aj takouto formou pripomíname.

Zaujímavú nástenku na tému marec 
mesiac knihy, pripravili pani uèite¾ky
slovenského jazyka
Inpirovali sa múdrou
vetou: Z dieaa, ktoré èíta, sa
stane dospelý, ktorý rozmý¾a.
Na nástenku naaranovali popis
kníh, ktoré boli ob¾úbenými
u naich pedagógov. Zámerom
originálnej
nástenky
bolo
motivova iakov k èítaniu,
dozvedie sa nieèo o zaujímavých
knihách a zároveò trochu spozna
uèite¾ov, s ktorými sa denne
stretávajú. Mohli by sme toti
parafrázova ïaliu múdros:
Povedz mi, èo èíta, a ja ti
poviem, kto si.

Tohtoroèná karnevalová
paráda bola naozaj pestrá.
Vyzeralo to, akoby v telocvièni
naej koly mali zraz vetky
rozprávkové a televízne
fantastické bytosti. Nechýbali
ani prísluníci ozbrojených síl,
hoci atmosféra bola ve¾mi
príjemná. Deti si na svojich
maskách a kostýmoch dali
naozaj zálea. Porota, ktorá
mala za úlohu vyhodnoti tie
najlepie, to vôbec nemala
jednoduché. Napokon, v
tomto prípade platí
dvojnásobne, e zvíazi nie je
dôleité. Obdiv a pochvalu si
zaslúia vetky deti, ktoré sa
karnevalu zúèastnili a
pripravili si zaujímavé
kostýmy. Veï posúïte sami

Piataci vystúpili na Chopok
Prvý júnový týdeò sa 60 piatakov naej koly
zúèastnilo koly v prírode. Nai iaci na jeden týdeò
vymenili kolské lavice za pobyt na chate Trangoka
nad Tá¾mi. Chata Trangoka sa nachádza na úpätí
horského masívu Nízkych Tatier (v závere doliny
Bystrá v lokalite Chopok  juh) v nadmorskej výke
1020 m n. m. Priamo od chaty vedú znaèené turistické
chodníky na najvyie vrchy Nízkych Tatier  Ïumbier
a Chopok.

Prvým turistickým cie¾om naej
výpravy mala by Kosodrevina
vzdialená 1,5 h od chaty
Trangoka. Nae putovanie vak
preruila búrka, a tak sme sa
v polovici cesty na Srdieèku
museli otoèi.

Druhý deò nám u poèasie na
turistiku prialo. Absolvovali sme
výstup do výky 1740 m n. m., na
chatu M. R. tefánika pod
Ïumbierom. Výstup bol ve¾mi
nároèný, prekonali sme vye 700
výkových metrov. Museli sme
siahnu na dno svojich síl. Odmenou

nám boli nádherné výh¾ady, kochali
sme sa krásnou tatranskou
prírodou. Ïumbier sme mali stále
pred sebou ako na dlani. Niektorí
iaci vraj zazreli aj kamzíkov. Na
chate M. R. tefánika sme si
oddýchli, obèerstvili sa a zakúpili si
suveníry na pamiatku.

Chopok priiel na rad v
stredu. Pohodlne dvomi
lanovkami  z Krupovej
a následne z Kosodreviny 
sme sa dostali na Chopok.
koda, e na Chopku sme si
nemohli vychutna výh¾ad
trebárs aj na Vysoké Tatry.
Zabránil nám v tom
pretrvávajúci dáï a hustá
hmla. Ale ani zlé poèasie èi
teplota 10 °C nám neubrali
na dobrej nálade. Aspoò
sme pochopili, ako to
v horách chodí, kým u nás
boli v tom èase 30stupòové
horúèavy. Pre väèinu iakov
bol lanovkový výlet
najkrajím záitkom.

Celkový pobyt v kole
v prírode bol vyplnený
rôznymi sprievodnými
aktivitami. Nechýbalo
h¾adanie pokladu,
loptové hry, milionár,
súae tímov, ma¾ovanie
na tvár èi diskotéka.
Pobyt nám spríjemnil i
milý personál chaty
Trangoka.
Za profesionálny prístup
a bezproblémový priebeh koly
v prírode chcem poïakova mojim
milým kolegyniam

Pri príleitosti Dòa
uèite¾ov sa v sieni
Mestského úradu vo
Ve¾kom Krtíi konalo slávnostné
ude¾ovanie ocenenia Plaketa J.A.
Komenského. Z naej koly získali
ocenenie pani uèite¾ky
.
uèite¾ka
vyuèuje na 1. stupni.
Pedagogickej èinnosti sa venuje vye
20 rokov.
je
Pani uèite¾ka
tie uèite¾kou 1. stupòa. Zdôrazòuje,
e rovnako, ako vzdelávacia èinnos,
je dôleitá aj výchova. Hoci rodièovskú
výchovu uèite¾ nahradi nemôe, vie
by pri výchove detí nápomocný. Vo
svojej práci s demi vyuíva èasto
informaèné technológie, no pod¾a jej
názoru, je potrebné ich do vyuèovania
zapája racionálne a s mierou.
v naej kole
vyuèuje biológiu a nemecký jazyk
desiaty rok. Pôvodne sa chcela sta
zverolekárkou, pretoe miluje prírodu
a zvieratá. Vytudovala biológiu na
Vysokej kole po¾nohospodárskej
v Nitre a vzdelanie si rozírila
doplòujúcim pedagogickým túdiom.
V roku 2008 si doplnila kvalifikáciu
o druhý vyuèovací predmet  nemecký
jazyk. Je presvedèená, e v dnenej
dobe je dôleité ovláda cudzie jazyky.
Má tri dospelé deti a preto sa teí, keï
môe by v kole ako druhá mama.
Svoju prácu robí rada, pretoe okrem
vedomostí môe deom odovzdáva aj
Pani

nieèo zo seba, svoje skúsenosti a rady do ivota.
Pani
uèite¾ky
poskytli
rozhovor
pre
kolskú
videokroniku. Môete si ho
pozrie na internetovej stránke
zsahsvk.eu.
Vetkým oceneným srdeène
blahoeláme. Ïakujeme im za
obetavú prácu, ktorou prispievajú
k zlepovaniu úrovne výchovy a
vzdelávania.
Do
ïalej
pedagogickej èinnosti im eláme
ve¾a
entuziazmu,
tvorivých
mylienok a vnímavých iakov.

Príjemným ocenením pre pedagóga môe by aj pozitívny názor iaka,
èi iakov. Nedá sa uloi do zamatovej krabièky, no príjemne hreje pri
srdci.

Moja obľúbená
pani učiteľka
Hovorí sa, e uèite¾ nie je len povolanie, ale aj poslanie. Uèite¾
dokáe do istej miery ovplyvni ivot iaka  akým smerom sa
vydá iak po skonèení koly, po akej ceste bude kráèa. Mojou
ob¾úbenou uèite¾kou je pani uèite¾ka
. Je naou
triednou prvý rok, ale rýchlo sme si na seba zvykli a sme radi, e
ju máme. Pani uèite¾ka je ve¾mi chápavá a milá. Uèí nás matematiku,
vie zrozumite¾ne vysvetli uèivo. Záleí jej na tom, aby sme ho pochopili.
Poradí nám aj v iných oblastiach, ak si nevieme pomôc. Usmerní nás,
keï sa nevieme rozhodnú. Vedie krúok ikovná gazdiná, ktorý rada
navtevujem. Nauèím sa tam uitoèné veci. Príjemný pedagóg robí aj
návtevu koly a kolské povinnosti príjemnejími.

Noc s Andersenom
a s pani uèite¾kami
Noc s Andersenom nie je obyèajná noc. Tak, ako
rozprávky pána Andersena, aj táto je plná fantázie a
neobyèajných záitkov, ktoré zostávajú v pamäti.
Podujatie má medzinárodný charakter a jeho zámerom
je podpora èítania. Zvyèajne sa nocuje v kninici, no
my sme sa rozhodli, e budeme nocova v kole.
Priestory
okresnej
kninice
by
boli
zrejme
nedostaèujúce, veï zúèastnených detí bolo 130.
Spoloènú noc absolvovali iaci 1., 3., 5., 7. a 8. roèníka.

Pani uèite¾ky pre nich pripravili zaujímavý a pouèný program. Okrem
Andersena sa na podujatí èasto spomínal aj pán Dobinský. Deti mali
pod¾a indícií uhádnu názvy jeho rozprávok. Precvièoval sa nielen mozog,
ale aj telo. V telocvièni iaci ponaháòali futbalovú loptu a na chodbe boli
umiestnené pingpongové stoly, take ani ruky nezahá¾ali. Pri to¾kých
aktivitách si aj alúdok pýtal svoje. Organizátori mysleli aj na to. Na
olovrant pani kuchárky pripravili obloené
chlebíèky, podveèer nieèo ukuchtili pani
uèite¾ky a spa sa ilo s pizzou v bruku,
ktorá bola èerstvá, privezená s pizzérie.
Mladie deti plné záitkov zaspali u okolo
deviatej veèer, no pre tých starích to bola
dlouhá noc. Po zotmení vyli von
s lampiónmi a po návrate ete dlho
nevedeli spa. Pozerali filmy, zabávali sa
a uívali si spoloènos priate¾ov. Hoci spali
na zemi v spacákoch, bola to pre nich noc,
na ktorú budú ma pekné spomienky.
Rozlúèili sa sladko  pri vianoèke na
raòajky.

Podujatie Noc s Anedersenom organizujeme takouto formou u viac rokov.
Vdy sa na òu deti teia. Je to pre nich ako malý tábor. O program
a plynulý chod sa v tomto roku postarali pani uèite¾ky:

. Pri portových súaiach pomáhali
. Ve¾mi si ceníme, e pri sprevádzaní mladích
iakov ochotne pomáhali iaci z vyích roèníkov. Takéto aktivity majú
nielen vzdelávací a kultúrno  spoloèenský prínos, ale zároveò utuujú
vzahy medzi vetkými, ktorí sú súèasou naej koly.

Dòa 20. 5. 2018 priiel deò, kedy sme odchádzali do Londýna spolu s inými
dvoma kolami. Cesta bola pre nás nároèná, keïe takto dlho sme ete
necestovali. Z naej koly sme boli super partia, kde sme si vetci rozumeli
a nehádali sme sa, èie aj vïaka tomu bol výlet úasný.

Prvý deò v Londýne bol nároèný,
pretoe hneï, ako sme prili, museli
sme
absolvova
prechádzku
Londýnom spojenú s prehliadkou
,
a výlet
.
Do postele sme sa dostali a veèer.
Boli sme ve¾mi vyèerpaní, ale zvládli
sme to. Ve¾kým prekvapením bolo,
keï si pre nás prili èernoské
rodiny. V utorok sme boli v múzeu
, kde bolo
nádherne, ako v kadom múzeu,
ktoré sme navtívili. Neskôr sme ili
do
a odtia¾ nakupova.

V

stredu

sme
videli
,
a celý Londýn ako na dlani,

vïaka
z ktorého sme si mohli vychutna
neuverite¾ný výh¾ad. Vo tvrtok sme
navtívili
a boli
sme aj v
. To bol ná
úplne posledný výlet. Vïaka tomuto
týdòu sme si mohli vyskúa ivot
v cudzine, keïe sme bývali
v rodinách medzi cudzími ¾uïmi,
ktorí nám neskôr prirástli k srdcu
a ïakujeme im za vetko èo pre nás
robili.

Ïakujeme

pani
uèite¾ke
a pánovi uèite¾ovi
, e to s nami vydrali
a boli tam s nami. Ïakujeme, e sa
o nás starali a zobrali na seba takú
ve¾kú zodpovednos. Sme im vïaèní

za vetko, èo pre nás robili, aj keï
sme
boli
niekedy
neposluní
a uomraní. No teraz vieme, e aj keï
niekedy troku zvýili na nás hlas, tak
to bolo preto, lebo sa o nás báli.

Krúok Mladý zdravotník

Som nesmierne rada, e sme
absolvovali výlet dòa 25.5.2018
neïaleko V. Krtía a to
. iaci, ktorí navtevujú
krúok Mladý zdravotník si to
zaslúili. Celý rok sa usilovne uèili ako
sami poskytnú prvú pomoc
poranenému alebo privola rýchlu
odbornú zdravotnú pomoc. Uèi sa im
oplatilo. Zúèastnili sa súae DMZ
v Luèenci a priniesli pekné
umiestnenie. Drustvo s I. stupòa sa
a s II.
umiestnilo na
Chcem
stupòa na peknom
sa poïakova vetkým iakom, ktorí
navtevujú krúok Mladý
zdravotník. Je aké uèi prvú pomoc
a ete aie je nauèi sa ju
kvalifikovane poskytnú. Je to vak
ve¾mi dôleité, pretoe ide o záchranu
¾udského ivota. Tento rok bol naozaj
úspený, preto iakom z tohto krúku
patrí z celého srdca ve¾ké ÏAKUJEM.

Keï ma oslovila vedúca náho krúku
s poiadavkou robi figurantku na
stanoviti prvej pomoci v rámci súae CO,
bez váhania som súhlasila. Vedela som, e
robím dobrú vec. Súa mi priniesla ve¾a
záitkov a viem, e som Jarku nesklamala.
Poteilo ma, e drustvo z naej koly bolo
na I. mieste, k èomu im gratulujem.

Deò matiek je deò z ve¾kým D. Bola
som rada, keï naa vedúca krúku
prila a povedala: Poïme sa poïakova
matkám! A tak sme pripravili program
a poïakovanie. Dòa 16.5.2018 sme ili
s naim programom do nemocnice
v naom meste, kde ijú klienti
v súkromnom zariadení. Program mal
úspech. Tety sa teili a my sme mali
dobrý pocit a rados, e sme
s kvietkom a programom urobili rados
tetám.

Vedúca náho krúku, pani Jarka,
dohodla stretnutie s demi
v materských kolách, kde sa tie
uèia, ako poskytnú prvú pomoc.
Samozrejme, kôlkari vyuívajú
hravú formu. Program sa nazýva
Evièka nám ochorela!. V dòoch
12.3.2018 a 9.4.2018 sme deom
predviedli ako oetri rôzne
poranenia. Z detí sme mali dobrý
pocit a kôlkari boli astní, e sa
stretli s nami Mladými
zdravotníkmi.

Krúok

Krúková èinnos v naej
kole je zameraná na rôzne
oblasti. iaci v nich rozvíjajú
portové nadanie, výtvarný
talent alebo si rozirujú
svoje vedomosti. Máme vak
aj krúok, ktorý ide cez
alúdok. Volá sa ikovná
gazdiná a jeho cie¾om je
nauèi iakov pripravi rôzne
jedlá. O tomto krúku sa
naa redakcia dozvedela
náhodou. V jedno popoludnie
sme prechádzali kolskou
chodbou a zacítili sme
príjemnú vôòu, ktorá
podrádila chuové bunky.
Ili sme teda za nosom a ten
nás priviedol do novej
kuchynky, kde sa iaci pod
vedením pani uèite¾ky
venovali
kulinárskemu umeniu.
V èase návtevy naej
redakcie pripravovali syrovo
 mäsové hamburgery a ako
druhý chod roky plnené
tvarohom. Trochu
z príjemnej atmosféry
kuchynky vám prináame vo
videu, ktoré si môete
pozrie na internetovej
stránke koly zsahsvk.eu.
Zachytili sme obraz a zvuk,
no ia¾ na zachytenie vône,
ktorá sa pri peèení írila,
zatia¾ techniku nemáme....

Diea sa u od skorého veku stretáva s dopravnými situáciami a je
súèasou cestnej premávky. Spoèiatku ako chodec, neskôr ako cyklista.
Je dôleité, aby sa v takýchto situáciách správal bezpeène a neohrozoval
seba alebo iných úèastníkov cestnej dopravy. Dopravná výchova sa stala
súèasou výchovnovzdelávacieho procesu aj na základných kolách.
Hoci nie je samostatným predmetom, je implementovaná do obsahu
ostatných vyuèovacích predmetov. K aktívnej dopravnej výchove patrí
aj realizácia rôznych projektov zameraných na správanie sa v cestnej
premávke. V naej kole sa pravidelne kadý rok realizuje dopravná
a
. iaci 1.
výchova, ktorú zabezpeèuje
stupòa mali najskôr teoretickú prípravu v triedach a potom si získané
vedomosti vyskúali v praxi na improvizovanom dopravnom ihrisku.
Vedomosti boli prispôsobené vekovej kategórii. Pre zaèínajúceho cyklistu
by malo by povinné ovláda základné pravidlá  odboèovanie s
ukázaním pae, jazda so správnym osvetlením, pozna dopravné znaèky
 STOP a Daj prednos v jazde a iné. Tak isto je ve¾mi dôleité pozna
základnú povinnú výbavu bicykla. iaci sa na dopravnú výchovu teia,
väèina si do koly priniesla vlastný bicykel. Domov si s ním odniesli
nové vedomosti, ktoré im pomôu správa sa na ceste bezpeène.

Text a foto: K. Cicko

Mali sme meniu túru. Videli sme stopy
pravekých zvierat, mohli sme sa s ich
modelmi odfoti v krásnom parku. Bol tam
aj ve¾mi starý skamenený strom. Potom
sme ili do 3D kina, ktoré nám priblíilo
ivot pravekých zvierat. Poèas celej
prehliadky nás sprevádzal maïarský
sprievodca hovoriaci po anglicky. Pán uèite¾
sa zhostil úlohy prekladate¾a. V areáli sme
si mohli zakúpi aj krásne suveníry
a vyanti sa na super ihrisku. Tí, ktorí
nechceli ís na ihrisko, si mohli pozrie film
v 4D kine. Z výletu sme boli vetci úplne
astní a ete dlho budeme spomína na
vychádzku pod morskou hladinou a krajinu
s prehistorickými zvieratami.

Medzinárodný deò detí

v znamení slovenského rekordu
Tohtoroèný 1. jún bol výnimoèným dòom
nielen pre deti z náho mesta, ale aj pre
samotné mesto Ve¾ký Krtí. Mesto
zorganizovalo stretnutie detí s lietajúcimi
dravcami a ich chovate¾mi.
Podobné stretnutie sa uskutoènilo aj
v minulom roku, tentoraz vak ilo
o nieèo výnimoèné.
V Nitre v roku 2007 sa podarilo orlovi
z chovate¾skej stanice v kontrolovaných
podmienkach preletie ponad
¾udí.
Výkon sa zapísal do Knihy slovenských
rekordov. V tomto roku na Deò detí sme
sa vo Ve¾kom Krtíi pokúsili rekord
prekona.

Prípravy na výkon boli nároèné.
Organizova také mnostvo detí, navye
na páliacom slnku si vyiadalo
trpezlivos a obetavos organizátorov,
pedagógov aj samotných detí. Napokon
vak dravec mohol vzlietnu.
Pri prvom pokuse síce vytýèenú
vzdialenos preletel no v malej èasti sa
odklonil z dráhy, take pokus sa musel
opakova. Úspený bol a 4. pokus.
Rekord sa podarilo prekona a teda
drite¾om nového rekordu je nae
mesto. Certifikát o rekorde prevzal
primátor mesta
.

Na tadióne sa zili deti zo základných
a materských kôl. Na trávnik si tesne ved¾a
seba ¾ahlo
detí. Na pokyn sa orol
vzniesol z ruky svojho chovate¾a, mal
priamoèiaro letie ponad deti a pristá na
ruke druhého chovate¾a. Nad regulárnosou
pokusu o rekord bdel zástupca Knihy
. Èo
slovenských rekordov
myslíte, podarilo sa vo Ve¾kom Krtíi rekord
prekona?

Na to, aby dravec podal takýto obdivuhodný
výkon, musí by vycvièený. O orla
rekordmana sa stará
.
Najväèí podiel na rekorde patrí teda jej
chovate¾om. Pre deti to bol zaujímavý
záitok a zároveò sa mohli podie¾a na
nezvyèajnej udalosti.

Text a foto: K.Cicko

Deti chodia do koly preto, aby
získali
vedomosti.
Zatia¾
nepoznáme lepí spôsob overenia,
èo sa iak nauèil, ne je skúanie.
Skúanie môe ma rôzne formy
a èasto nie je medzi iakmi ve¾mi
populárne. Osobitným zisovaním
úrovne vedomostí sú takzvané
merania. Cie¾om meraní nie je
zisti, aké vedomosti má konkrétny iak a ohodnoti ho známkou, ale
sledova výsledky jednotlivých vzdelávacích systémov v rámci kôl, èi
zúèastnených krajín. Takýmto meraním je aj eTIMSS, do ktorého sa naa
kola zapojila. Testovanie prebiehalo prostredníctvom poèítaèov.

Do testovania sa zapojili iaci tvrtého roèníka. Úlohy boli orientované na
vyuèovacie predmety matematika a prírodoveda. Nároènos úloh bola rôzna.
Niektoré by dali zabra aj iakom z vyích roèníkov. Keïe sa v testoch
vyskytlo aj uèivo, ktoré sa v tvrtom roèníku nepreberá, iaci museli vyui
vlastné logické myslenie a veobecné poznatky, aby takéto úlohy vyrieili.
Ako povedala pani zástupkyòa koly
, nedozvieme sa ako
nai iaci obstáli. No i tak malo pre ne testovanie význam. Otestovali si
vlastnú vedomostnú úroveò a schopnos poradi si s neznámymi
problémami. Dôleitejie, ako ma vedomosti, je toti vedie ich uplatni
v praxi pri rieení nových úloh.
Viac informácií sa dozviete na kolskej internetovej stránke, kde si môete
pozrie aj video.

Dòa 20. 4. 2018 sa v Mýtnej konalo regionálne
(seniorátne) kolo biblickej olympiády z Evanjelického
a. v. náboenstva. Z naej koly sme mali 3
zástupcov. V 1. kategórii (roèníky 3. a 4.)
 3. B,
 3. B,
v 3. kategórii (roèníky 7., 8., 9.)

9. A. Nai iaci si poèínali výborne  získali sme 2
prvé miesta a 1 druhé  nasledovne:
Anièka Ondrejková  1. miesto (1. kategória)
Johanka Alcnauerová  2. miesto (1. kategória)
Daniel Ruman  1. miesto (3. kategória)
Víazi postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo
25. mája v Martine. Daniel Ruman sa vo svojej kategórii umiestnil na 5.
mieste a Anièka Ondrejková dosiahla 10. miesto v 1. kategórii. Víazom k
tomuto výsledku srdeène blahoeláme.

Okresné kolo Matematickej olympiády
v kategórii
sa uskutoènilo dòa
24.01.2018 v CVÈ Ve¾ký Krtí, na
ktorom si svoje sily meralo jedenás
súaiacich zo tyroch kôl celého
okresu (Hruov, Vinica, Èebovce,
elovce,
Komenského
VK,
kultétyho
VK).
Nau
kolu
reprezentovali iaèi Michal Bartko
z 5.A a Benjamín Benko z 5.B.
Samuel Hamári z 5.C.
získal
s poètom
bodov
8
a
obsadili
. V kategórii Z8 bol na
1. mieste
z 8.A.
Naim iakom sa darilo aj v
Pytagoriáde. V okresnom kole
z 5. C skonèil na

, 6.B 1.
miesto, krajské kolo  1. miesto,
úèas v celoslovenskom kole v
ali
, 5. C 1.
miesto, postup do krajského kola
, 3. A  úèas
v okresnom kole

, 9. B  3.
miesto v okresnom kole
3. A  úèas
v okresnom kole
4. B 3.
miesto v okresnom kole

Deò otvorených dverí
kôlkari mali u nás otvorené dvere
Dòa 20. apríla 2018 sme dvere naej
koly otvorili
dokorán pre deti
z krtískych materských kôl. Deti,
v doprovode svojich vychovávateliek,
prili si pozrie priestory naej koly a boli
zvedavé, aký program sme pre ne
pripravili. Program bol zameraný na ich
prteky, na ich obratnos a pridali sme aj
nieèo peciálne. Prteky kôlkarov dostali
príleitos predvies svoju ikovnos pri
kreatívnej tvorbe. tvrtáci, ktorí ich
usmeròovali, potvrdili, e deom zruènos
naozaj nechýba. Nechýbala im ani
obratnos. V telocvièni absolvovali rôzne
zábavné pohybové disciplíny. Brali ich
naozaj ako hru, pri ktorej sa môu
vyanti. Stratenú energiu si doplnili
sladkou chutnou mufinkou a stratené
tekutiny èajíkom.
pecialitou programu bolo 3D kino.
V multimediálnej uèebni si pozreli 3D
animovanú rozprávku. Pre mnohých to
bol nový záitok a ve¾mi sa im páèil.
Deti odchádzali zo koly plné záitkov.
Veríme, e s niektorými z nich sa
stretneme opä  v septembri.

Škola v prírode
Do koly v prírode na Orave sme cestovali
autobusom. Ubytovaní sme boli v hoteli, ktorý sa
volal Agrohotel Tri brezy. Zaili sme ve¾a
zábavných vecí. Pred obedom sme boli
s uèite¾kami na túre a na výlete. Navtívili sme
oravskú
lesnú
eleznicu,
ktorá
viedla
rozprávkovým lesom. Na Oravskej priehrade sme
sa
plavili
loïou.
Po
obede
sme
boli
s animátorkami, ktoré nám vymý¾ali nové hry.
Cítila som sa výborne.

Boli som v kole v prírode
na Orave v Hrutíne.
Bývali sme v Agrohoteli
Tri brezy. Páèila sa mi
historická eleznica a ako
sme òou prechádzali
rozprávkovým lesom.
Cestovali sme tie loïou.
Zabávali sme sa
s animátorkami. Cítila
som sa tam dobre.

V kole v prírode sme chodili na
turistiku. Animátorky pre nás
vymý¾ali dobré súae a hry.
Dostali sme aj trièká a iltovky. Bolo
tam ve¾mi dobre. Keï sme ili

D. Žiaková, 4. A

J. Kováč

naspä, zastavili sme sa pri
vojenských autách. Potom sme ili
na zmrzlinu. Nakoniec sme ili
domov. Páèilo sa mi tam.

L. Schneiderová, 3.C

V. Tomaškinová

Z. Brezová

Z. Štefanová

