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Máme nového riaditeľa

�ivot je neustála zmena. Osobitne to platí
v �kole. Ka�dý rok sa mení zostava �iakov,
ale obèas zmena nastane aj v uèite¾skom
zbore. V novom roku 2019 sa udiala zmena
dokonca  na  najvy��om  poste.  Pani

riadite¾ka Mgr. Vlasta Lunterová, ktorá po mnoho rokov úspe�ne
viedla  �kolu,  odi�la  do  zaslú�eného  dôchodku.  Na  jej  miesto
nastúpil ambiciózny mana�ér Mgr. Jozef Cuper. Miesto riadite¾a
zastáva len nieko¾ko tý�dòov, zoznamuje sa s prostredím �koly
a my sa zoznamujeme s  jeho osobou a systémom jeho práce.
Po�iadali  sme  pána  riadite¾a  o  rozhovor,  ktorého  cie¾om  je
dozvedie� sa o òom viac.

Pán riadite¾, kde ste v predchádzajúcom období pôsobili?

Keï�e  profesne  som  vy�tudovaný  uèite¾,  tak  moje  pracovné
pôsobenie  zaèalo  v  �kole.  Bola  to  Základná  �kola  na  Ul.  J.  A.
Komenského vo Ve¾kom Krtí�i, kde som pôsobil 8 rokov ako uèite¾,
preva�ne predmetu dejepis. Potom som bol  riadite¾om Strednej
odbornej �koly vo Ve¾kom Krtí�i, tzv. TISky. V�etky tie roky, èi u�
ako  uèite¾  alebo  ako  riadite¾,  mi  dali  stra�ne  ve¾a.  Mal  som
mo�nos� vidie� �kolu z poh¾adu radového uèite¾a, ale aj z poh¾adu
vedenia  �koly.  Keï�e  práca  v  �kolstve  je  nároèná,  tak  som  si
povedal,  �e  by  som  vyskú�al  aj  nieèo  iné.  Príle�itos�  zmeny  sa
naskytla v roku 2012, keï som na vlastnú �iados� odi�iel z funkcie
riadite¾a  �koly  a  bol  som  vymenovaný  za  prednostu  okresného
úradu, kde som pôsobil 6,5 roka.

Mgr. Jozef Cuper

Pánovi riadite¾ovi ïakujeme za rozhovor a veríme, �e pod jeho vedením
bude na�a �kola naïalej úspe�ne prosperova�.

Aké zmeny pripravujete zavies� v na�ej �kole?

Tak  ako  ka�dý,  keï  niekde  zaèína,  ide  na  miesto  s  istou
predstavou, ktorá sa mô�e èasom meni� alebo nie. Samozrejme,
aj ja som mal nejakú predstavu o na�ej �kole, èo by potrebovala,
ale teraz, keï som riadite¾ a stávam sa jej súèas�ou, tak vidím aj
problémy. Na�a �kola  je najväè�ia v okrese, má celkom dobré
vybavenie, èo sa týka IT, ale ktoré by si zaslú�ilo u� aj výmenu.
Toto nevidím ako tú�bu, ale ako potrebu. Chcel by som  lep�ie
podchyti� správanie sa �iakov, nastoli� isté pravidlá, na základe
ktorých by bolo zrejmé, �e ak niekto nieèo spraví v �kole zle, tak
bude  potrestaný  a  naopak,  ak  niekto  �kolu  reprezentuje  v
dobrom  svetle  a  sna�í  sa,  tak  bude  chválený.  Je  potrebné
dokonèi�  niektoré  rozbehnuté  veci,    ako  napríklad  doskoèisko
alebo pomaly vymieòa� skrinky na prezúvanie....

Budete vyuèova� aj nejaké predmety?

Samozrejme, zo zákona musím, tak�e bude to preva�ne dejepis
a ve¾mi sa te�ím.

Èomu sa venujete vo vo¾nom èase? Aké sú va�e zá¾uby?

Moje zá¾uby sú �iroké. Keï�e som dejepisár, mám rád historické
knihy, ale v�eobecne dobrú knihu si rád preèítam. Mám rád èeské
filmy, �port � loptové hry a hlavne tenis, hudbu a svoju rodinu.

Pánovi  riadite¾ovi  ïakujeme  za  rozhovor  a  veríme,  �e  pod  jeho
vedením bude na�a �kola naïalej úspe�ne prosperova�.

Rozhovor pripravil: K. Cicko



Úlohou základnej �koly je poskytnú� �iakom nielen
vedomosti  a  mo�nosti  rozvoja  rozumových
schopností,  ale  tie�  rozvíja�  telesnú  a  �portovú
aktivitu. V areáli Z� na Námestí A. H. �kultétyho vo
Ve¾kom  Krtí�i  sa  nachádza  dostatok  trávnatej
plochy pre �portové a pohybové vy�itie. K dispozícii
je  atletická  dráha,  futbalové  ihrisko  a  �iaci
nav�tevujúci �KD si radi rozhýbu svoje svalstvo na
preliezkach.  V  popoludòaj�ích  hodinách  je
ob¾úbeným miestom  star�ích  detí  skateboardová
dráha. V septembri 2018 staré ihrisko zmenilo svoju
podobu. Po kompletnej rekon�trukcii a obnove stojí

na  jeho  mieste  moderné  �portovisko  s  umelým
trávnikom.  Dòa  25.  septembra  2018  bolo
primátorom mesta  Ve¾ký  Krtí� Ing.  D.  Surko�om
nové ihrisko slávnostne odovzdané do u�ívania. Pri
tejto  príle�itosti  pán  primátor  spomenul,  �e  zo
slovenských  miest  do  15  tisíc  obyvate¾ov  sme
mestom, ktoré je najlep�ie vybavené �portoviskami.
Privítal  by,  keby  sa  podarilo  vybudova�  ïal�ie
miesta  pre  �portovanie.  Najviac  by  ho  pote�ilo,
keby  sa obnovila  tartanová dráha na  futbalovom
�tadióne.

Slávnostné  odovzdávanie  zrekon�truovaného
ihriska.  V  strede  Mgr.  V.  Lunterová,  riadite¾ka
�koly a Ing. D. Surko�, primátor mesta Ve¾ký Krtí�.

Prvý výkop urobil pán primátor, po òom si na
bránku zastrie¾ali �iaci �koly.

Te�íme  sa  z  nového  ihriska  a  chceme,  aby
zostalo  dlho  pekné  a  v  èo  najlep�om  stave.
Rozhodli  sme  sa,  �e  okolo  neho  vybudujeme
oplotenie,  ktoré  by  bolo  preká�kou  pre
nevítaných  náv�tevníkov.  Oplotenie  sme
postavili svojpomocne sami. Do prác sa aktívne
zapojili na�i zamestnanci � uèitelia Mgr. Pavel
Demeter, Mgr. �tefan Horváth, Mgr. Kristián
Barto�,  Mgr.  Michal  Komada  a  pán  �kolník

�tefan Lenický. Vykopali jamy pre nosné ståpiky,
ktoré  v  nich  zabetónovali,  natiahli  pletivo
a osadili dve brány �jednu men�iu pre vstup od
be�eckej  trate  a  druhú  väè�iu  od  �kolského
dvora. Práca  to bola  fyzicky nároèná,  ale na�i
chlapi  ukázali,  �e  im  nechýba  remeselná
zruènos� a s lopatou to vedia rovnako dobre ako
s ukazovátkom.

Pani  riadite¾ka  �koly Mgr.  V.  Lunterová
povedala:  �Víziou  nového  ihriska  sme  sa
zaoberali u� ve¾mi dlho. Nebolo v�ak dostatok
prostriedkov  na  financovanie  takejto
nákladnej  stavby.  V  tomto  roku  nám  pán
primátor  a Mesto  Ve¾ký  Krtí�  vy�li  v  ústrety
a  vïaka  finanènej  podpore  sa  podarilo  na�u
víziu  zrealizova�,  z  èoho  sa  ve¾mi  te�íme.
Ihrisko  budeme  vyu�íva�  predov�etkým  na

�portové  krú�ky,  aj  �kolský  klub  detí  si  toto
ihrisko u�ije a pokia¾ bude mo�né, sprístupníme
ihrisko  aj  �irokej  verejnosti.� �portuchtivým
�iakov  je  v  tejto  �kole  dos�,  umelý  trávnik
nezvädne, tak�e nové ihrisko sa bude vyu�íva�
po  celý  rok.  Video  z  odovzdávania  nového
ihriska si mô�ete pozrie� na internetovej stránke
�koly zsahsvk.eu.

Liliana Horváthová, Tereza Rechtoríková

Zamestnanci �koly svojpomocne postavili
okolo ihriska oplotenie.

Foto: K.Cicko



V dòoch 23., 24. a 25. 10. 2018 si �iaci 3. C,
4. A, a 4. C pozvali do svojej triedy svojich
milých  starých  rodièov.  �iaci  im  chceli
prejavi� úctu a ukáza�  im, ako u� podrástli
od chvíle, keï ich odprevádzali do �koly. Po
privítaní  sa  im  predstavili  programom  �
spievali,  tancovali,  èítali,  prezentovali
my�lienky,  citáty.  Starí  rodièia  odpovedali
na  otázky  �iakov: �Ako  si  spomínate  na
svojich starých rodièov?� Bolo to s ve¾kou
láskou  a  pritom  padla  aj  nejedna  slzièka.
Ve¾mi zaujímavá bola vzájomná spolupráca.
Starkí  aj  �iaci  písali  a  prezentovali  svoje
pocity  i  my�lienky,  ktoré  nám  ostali  ako
vzácny odkaz do budúcnosti.

Mgr. S. Macaláková

Video zo stretnutia so starými rodièmi si
mô�ete pozrie� na www.zsahsvk.eu

Náv�teva starých rodièov
Chceli  sme sa  so  starými  rodièmi uèi�. Narábali
sme  s  ovocím  a  �pajd¾ami.  Uèili  sme  sa  s  nimi
históriu o ich �kole a detstve. Spolu sme napísali
o tom sloh. Bolo to ve¾mi zaujímavé. Ve¾mi nás
pote�ili.  Bola  s  nimi  zábava  a  dobre.  Pomáhali
nám a vedeli skoro v�etko. Bolo nám s nimi dobre
a chceli by sme si to zopakova�. Odporúèame vám
to!
Lili, Tamarka, Anièka, Aïo

Poïakovanie
Rada dr�ím tvoje ruky, starká. Vedú ma naspä� do èias,
keï som e�te nebola. Cítim, sa v nich bezpeène pred
celým  svetom. V�dy  znova ma ubezpeèujú,  �e nieèo
znamenám.  Si  prameò  príbehov.  Si  spojenie
s minulos�ou. Videla si a poèula a dotkla si sa vecí, ktoré
zmizli, e�te kým pri�la moja mama, otec, èi dokonca ja.
Si zo sveta, ktorý sa stratil � ktorý ti je taký blízky, ako
ten môj mne. Dala si mi svoj �ivot ako darèek. Uchovám
si ho v sebe. Odovzdám ho svojim de�om � a tie zas
svojim.



Dvadsiaty  druhý  novembrový  deò  v  roku  2018  sa  zapísal  do
spomienok na�ich prvákov, ktorí boli pasovaní do cechu �koláka.
So spolu�iaèkou sme èakali v prváckej triede a pozorovali, ako sa
prváci rozprávajú o tom, èo ich èaká. Tri deviataèky priniesli pre
prvákov trièká v malinovej farbe. Prváci si ich s rados�ou obliekli.
Potom sme sa presunuli na Mestský úrad, kde sme vstúpili do
obradnej siene. Tam nás privítala pani riadite¾ka �koly Mgr. Vlasta
Lunterová.  Pracovníèka  mestského  úradu  predniesla  báseò.
Deviataci   Krá¾ Patrik a krá¾ovná Sára mali pripravený pasovací
meè.  Ka�dého  z  prvákov  pasovali  prilo�ením  meèa  na  plece.
Najprv pristúpili �iaci 1. A, potom 1. B.

Po pasovaní sa ka�dý z nich podpísal do kroniky a túto chví¾u zveènili na spoloènej fotografií.

Ka�dý rok k nám prídu prváci. Keï�e sú noví, tak
ich pasujeme za �kolákov na�ej �koly. Robia to
deviataci  a  niektorí  uèitelia  im  pomáhajú.
Deviataci  sú obleèení ako  rozprávkové bytosti.
Dvaja  sú  obleèení  ako  krá¾  a  krá¾ovná
a slávnostne pasujú prvákov. Potom nasledujú

hravé disciplíny a zábava. Po skonèení v�etkých
disciplín  je  pre  v�etkých  pripravené
obèerstvenie. Na záver je diskotéka. Veríme, �e
pasovanie sa prvákom páèilo.

Anièka Ondrejková, 4.B

Následne  sme  sa  v�etci  presunuli  do  �kolskej
telocviène.  Tu  bol  pripravený  bohatý  zábavný
program, ktorý sprevádzali rozprávkové postavy
ako napríklad: Janka a Danka, Janko a Marienka,
Víla  Amálka,  Èervená  èiapoèka,  Tri  prasiatka,
Snehulienka. Prváci sa mohli vy�anti� pri rôznych
�portových disciplínach  skákanie na trampolíne,

florbal,  skok  do  dia¾ky  a  iné.  Podujatie  bolo
zavà�ené diskotékou. V�etci sa radovali, spievali
a tancovali. Po skonèení si ka�dý odniesol pekné
spomienky. Pasovaným prvákom prajeme rados�
z uèenia a ve¾a úspechov v �ivote.

Johanna Alexandra Alcnauerová, 4.B



Krátko pred Luciou sa v na�ej �kole organizoval nezvyèajný
turnaj. Ne�lo o namáhavé �portové výkony, ani trápenie
mozgov vedomos�ami. Sú�a�iaci hrali karty. I�lo o známu
hru  faraón, kde úspech nezále�í  len od ��astia a dobrej
karty, ale aj vhodnej stratégii hráèa. Turnaja sa zúèastnilo
50 �iakov a do finále sa dostali títo hráèi: Samuel Varga
zo 6. C, Marián Ubertá� z 8. A, Viktória Furáková z  9. A
a organizátor sú�a�e pán uèite¾Mgr. P. Bobá¾. Ví�azom sa
stala Viktória Furáková, za òou sa umiestnil Samuel Varga
a  na  tre�om  mieste  skonèil Marián  Ubertá�.  Pánovi
uèite¾ovi  sa darilo  e�te o nieèo  lep�ie  ako  spomínaným
finalistom, no bol  to  �iacky  turnaj,  tak�e  jeho kartársky
úspech je mimo poradia. Uznanie si v�ak zaslú�i u� len za
to, �e zorganizoval sú�a�, ktorá  je originálna a ako bolo
vidie� na úèasti, �iakov zaujala.

K.Cicko

Ako sme v škole hrali karty

  Nielen  ��astie  na  dobrú  kartu,  ale  aj
správna taktika pomohla Viktórii Furákovej
porazi� súperov.

V  tomto  �kolskom  roku  sa  budeme  uèi�
o  vesmíre,  preto  sme  i�li  na  výlet  do
Krajskej  hvezdárne  a  planetária
Maximiliána  Hella  v  �iari  nad  Hronom.
Cestovali  sme  autobusom.  V  planetáriu
som si rada pozrela dva vesmírne objekty:
Slnko  a  Saturn.  Vo  hvezdárni  sa mi  páèil
ïalekoh¾ad.  Aj  spä�  sme  cestovali
autobusom.  Zastavili  sme  sa  vo  Zvolene,
v  obchodnom  centre  Európa.  Bolo  mi
v�ade super. Anka Ko�tálová, 4. B

Návšteva hvezdárne

Je  u�  takmer  zvykom,  �e  sa  ka�dý  rok
chodíme  korèu¾ova�  na  zimný  �tadión.
Vybavujú  to  na�i  triedni  uèitelia Mgr.  Eva
Rozko�ová, Mgr. Beatrice Havrilová a Mgr.
Pavel Demeter. Poobede sa v�dy stretneme
pred �kolou a ideme spolu na zimný �tadión.
Prezujeme  sa  a  prichádza  vytú�ená  zábava
v podobe korèu¾ovania, padania, naháòania
sa  a �kradnutia� èiapok. Naposledy tam bol
s nami aj pán uèite¾Mgr. Peter Bobá¾, no pre

neho  sa  to  skonèili  nedobre,  preto�e  si  pri
páde narazil ruku. Na zimnom �tadióne sme
zvyèajne 1 hodinu. Zá�itky z takého výletu sú
v�dy  super.  Po  hodine  si  poniektorí  kúpia
v automate èaj a potom sa prezujeme naspä�
do topánok a pobalíme si korèule. Znamená
to  koniec  tejto  super  hodiny.  Nakoniec  sa
v�etci  rozlúèime  a  ideme  ka�dý  vlastnou
cestou.

Natália Èemanová, 6.A



Dòa  14.  septembra  2018  sa  v  na�ej  �kole
uskutoènilo  úèelové  cvièenie Ochrana
zdravia a prírody. K dobrému zdraviu patrí
aj  dobrá  telesná  kondícia.  Otestovali  sme,
akú  telesnú  kondíciu  majú  na�i  �iaci.
Zorganizovali  sme  nieko¾ko  �portových
stanoví��,  kde  sa  �iaci  sna�ili  poda�  èo
najlep�í  výkon.  Zmyslom  �portovania  v�ak
nebolo zví�azi� alebo poda� svetové rekordy.
Poèasie  nám  prialo,  pobyt  na  èerstvom

Účelové cvičenie

vzduchu  prospel,  deti  mali  rados�  u�  zo
samotného pohybu. Mlad�í �iaci �portovali
v areáli �koly, star�í aj v jeho okolí. Veríme,
�e  sme  �portovou  aktivitou  prispeli  k
ochrane svojho zdravia.

Cie¾om  celoplo�ného
testovania  je  odporuèi�
de�om a  ich  rodièom druhy
�portov, na ktoré majú deti
predpoklady  a  mohli  by  v
nich  by�  úspe�né.  Podobné
testovanie budú vybraní �iaci
absolvova�  e�te  raz  v  3.
roèníku,  kedy  sa  bude
overova� stabilita nájdených
�portových predpokladov.

1.  Meranie vý�ky
2.  Meranie hmotnosti
3.  Meranie úrovne ohybnosti � predklon
4.  ¼ahsed (60 s)
5.  Skok do dia¾ky z miesta
6.  Výdr� v zhybe na hrazde (nadhmatom)
7.  Opakovaná zostava s tyèou
8.  Kotú¾anie 3 lôpt na èas
9.  Èlnkový beh 4 x 10 m
10.  Viacstupòový vytrvalostný èlnkový beh na 20 m, tzv. beeptest
11.  Vlajková naháòaèka

Na�a �kola sa zapojila do pilotného testovania
pohybových predpokladov �iakov 1. roèníka
základných  �kôl.  Súèas�ou  testovanie  boli
tieto disciplíny:



Získali sme defibrilátor  - a cenné poznatky

Dòa 26. 11. 2018 sme mohli na dvore na�ej
�koly vidie� vozidlo záchranárskej slu�by Falc.
Na��astie  niè  vá�ne  sa  nestalo.  Dôvod
náv�tevy bol celkom príjemný. Na�a �kola sa
zapojila do sú�a�e �Záchrana som ja�, ktorú
vyhlásila Nadácia  Alianz  a  nezisková
organizácia Falc.  Predmetom  sú�a�e  bol
napísaný príbeh o záchranárskej pomoci. Na
základe  zaslaných  príspevkov  získalo  50

základných  �kôl  automatický  externý
defibrilátor. Medzi  nimi  aj  na�a.  Pracovníci
organizácie  Falc  odovzdali  cenu  pani
riadite¾ke Mgr.  V.  Lunterovej  a  pre  deti
pripravili zaujímavé predná�ky, kde sa mohli
nauèi�,  ako  hravou  formou  poskytnú�  prvú
pomoc. Predná�ky a uká�ky záchrany �ivota
a zdravia sa konali na troch stanovi�tiach.

Organizátorom sú�a�e
ïakujeme za u�itoèný dar,

cenné informácie a
dúfame, �e ich nebudeme

musie� v na�ej �kole
prakticky vyu�i�.

K.Cicko

Deò  zaèal  rovnako,  ako  iné
dni. Potom nám pani uèite¾ka
povedala,  �e  budeme  chodi�
na  stanovi�tia.  Najskôr  sme
boli  v  telocvièni,  kde  sa  nám
záchranári predstavili. Potom
sme  i�li  do  tried,  kde  boli
jednotlivé  stanovi�tia.  Na
prvom  stanovi�ti  bola  téma
dôle�ité telefónne èísla � 158,
155, 150, 112. Na druhom sa
�iaci uèili o�ivova�. Na tre�om
stanovi�ti  nám  záchranári
ukazovali,  ako  pomôc�
v  prípade  dusenia.  Bolo  to
v�etko zaujímavé a nauèil som
sa ve¾a nového.

Filip Stieranka, 4.B

O svojich dojmoch z
náv�tevy záchranárov
napísal �iak 4. roèníka:



II. skupinaMladí zdravotníci pokraèujú v krú�ku
  I. skupina

Aj v �kolskom roku 2018/2019 pokraèuje
a pracuje v na�ej �kole krú�ok ,,Mladý
zdravotník� pod  vedením Jarky
Ubrankovièovej, ktorá  je  tie�
predsedníèka  Miestneho  spolku  SÈK
v na�om meste. Po minulých rokoch a
po ïal�om úspechu v  sú�a�i DMZ, kde
sme ukázali znalosti o prvej pomoci, sme
si  priniesli 1.  a    5. miesto.  Aj  v  tomto
roku  sa  zúèastníme  rôznych  podujatí,
zameraných  na  záchranu  �ivota
a zdravia.  Jarka má naïalej na starosti
nás  �iakov,  ktorí  sa  chceme  o  prvej
pomoci  a  o  èinnosti  Slovenského

Èerveného krí�a dozvedie� viac a hlavne
sa  nauèi�,  ako  zachráni�  ¾udský  �ivot.
V súèasnosti sú �iaci rozdelení do dvoch
skupín.  Spolu  sa  venuje  42  �iakom.
Stretávame  sa  v  stredu  a  vo  �tvrtok.
Zaèíname  sa  pripravova�  na  okresnú
sú�a�,  ktorá  sa  bude  kona�  v  Luèenci.
Súèas�ou  prípravy  je  aj
kardiopulmonálna resuscitácia, ktorú na
krú�ku nacvièujeme.  Jarke dr�ím palce
nech sa jej darí a vydr�í s nami aj naïalej.

Lucia Nácestová,  VIII.B

Krú�ková  èinnos�

Uká�ky prvej pomoci predviedli �iaci so zdravotníckeho krú�ku a hostia si ich tie�
odskú�ali.

Mladí zdravotníci zo Z� Nám. A. H. �kultétyho
vo Ve¾kom Krtí�i, ktorí krú�ok nav�tevujú, sa
te�ili  na  Mikulá�a.  Nav�tívil  ich  5.  a  6.  12.
2018.  Krú�ok  bol  obohatený  aj  náv�tevou
z  Komunitného  centra  men�ín  vo  Ve¾kom
Krtí�i.  Pri�li  deti  s  rodièmi  a  Mikulá�om.
Krú�ok  bol  výnimoèný,  neuèilo  sa  tradiène,
ale formou besedy. Nechýbala uká�ka prvej
pomoci, prevencia proti cukrovke a vysokému
tlaku. Po uká�kach si hostia a �iaci vyskú�ali

o�ivovanie na modeli. Tým, ktorí tento úkon
nevedeli  správne  previes�,  vedúca  krú�ku
Jarka  Ubrankovièová  pomohla  a  vysvetlila
správny postup. Nakoniec pri�iel na náv�tevu
Mikulá� a rozdal mikulá�ske darèeky. �iaci mu
zaspievali,  povedali  básne  a  poïakovali
Mikulá�ovi za náv�tevu a darèeky.

Monika Svinèáková VI.B a Jarka
Ubrankovièová   vedúca krú�ku



Mydielka
Na krú�ku V�etkovedko sme vyrábali
mydlá. Pripravovali sme to pre starých
rodièov. Pou�ili sme na to: prieh¾adnú
hmotu, voòavú tekutinu, farbivo
a formièky.

Postup
1.  Prieh¾adnú hmotu sme pokrájali
a rozpustili. Museli sme dáva� pozor, aby
nepenila.
2.  Do prieh¾adnej hmoty sme naliali
voòavú tekutinu a farbivo. Vôòa mô�e
by� ¾ubovo¾ná. Dnes sme robili mydielka
s vôòou �korice.
3.  Keï máme hotové nalejeme to do
formièiek a necháme to ztuhnú�.
POZOR!!! Pri nalievaní nalievajte rýchlo,
lebo rýchlo tuhne!!!

Sa�ka Vetráková, 4.B

Krú�ková  èinnos�

Krú�ok  V�etkovedko  je  zameraný
naozaj  na  v�elièo,  èo  sa  domácej
gazdinke  alebo  kutilovi  zíde.  �iaci
vyrábajú  rôzne  ozdoby,  dekorácie,
svieèky, mydielká.., ale tie� studené,
èi peèené dobroty.
Nav�tevujú  ho  preva�ne  �iaci  4.
roèníka a  krú�ok  vedie pani uèite¾ka
Mgr. Z. Barto�ová.

Pred Vianocami deti v krú�ku so svojou
pani uèite¾kou piekli medovníky.
Prízemie �kolskej budovy rozvoniavalo
medom a deti ponúkli v�etkých,
ktorých popoludní e�te v �kole na�li.
Medovníky boli naozaj chutné�

Jedno  z  najdôle�itej�ích  vecí  k  dobrému
a dlhému �ivotu je zdravá vý�iva, na ktorú
sa èasto zabúda.  Práve preto si celý svet
16. októbra pripomína svetový deò zdravej
vý�ivy.
Zdravá  vý�iva  je  dôle�itá,  preto�e
poskytuje  palivo  nielen  pre  svaly,  ale  aj
vý�ivu  pre  mozog.  Rozhoduje  tak
o  telesnom  a  du�evnom  zdraví  ka�dého
z  nás.  Správnu  funkciu  mozgu  a  tela
mô�eme ovplyvni� stravou, a to v dobrom
i zlom. Na na�ej �kole sme si Deò zdravej
vý�ivy  pripomenuli  v  piatok  pred
jesennými  prázdninami.  Poèas
tematického  vyuèovania  si  �iaci  pod
vedením  uèite¾ov  zostavili  zdravé
jedálnièky,  vypoèítali  svoj  BMI  index
telesnej  hmotnosti,  kreslili  komixy
zamerané na zdravú vý�ivu. Novinkou bolo
ochutnávania  elixíru  zdravia,  ktorý  nám

namie�ala  pani  vedúca  �kolskej  jedálne.
�iaci v òom hádali ingrediencie pou�ité pri
jeho mixovaní. Väè�ina �iakov na�ej �koly
zdravý elixír chutil, no na�li sa aj takí, ktorí
majú rad�ej nezdravé sladené nápoje a pri
ochutnávaní  zdravého  elixíru  tro�ku
ohàòali  svoje  no�teky.  Najmlsnej�ie
jazýèky  spoznali  v  namixovanom  nápoji
mrkvu,  pomaranè,  jablko,  zeler,  zázvor,
banán a kiwi. Najpresnej�ie zlo�enie elixíru
uhádli  tieto  �iaèky: Natália  Èemanová,
Lolita Bugyová, Diana Medvegyová, Viki
Villámová,  Sabina  Hú��avová,  Simona
Martinková. Za  výhru  v  sú�a�i  získali
zdravú  odmenu  �  svoje  najob¾úbenej�ie
ovocie.

Mgr. V. Marcineková



Ly�iarsky výcvik sa uskutoènil v dòoch 14.
1.  �  19.  1.  2019.  Miestom  konania  bolo
ly�iarske  stredisko  Krpáèovo.  Výcviku  sa
zúèastnilo  74  �iakov  zo  7.  �  9.  roèníka.
V krásnom prostredí s prírodným snehom
sa v�etci úèastníci nauèili ly�ova�. Výcvik bol
bez akýchko¾vek úrazov,  v dobrej nálade,

k  èomu  prispel  aj  veèerný  program.
Pedagogický  dozor  zabezpeèovali Mgr.  Z.
Balová,  Mgr.  V.  Kme�ová,  Mgr.  M.
Jaèmeníková,  Mgr  A.  Gorejová.
In�truktormi  boli Ing.  Gallo  a  Mgr.  P.
Trebu¾a. O zdravie úèastníkov sa starala S.
Povalaèová.

  Svoje  dojmy  z  ly�iarske  výcviku  opísala
�iaèka 9. roèníka.

Ako ka�dý rok, aj v tomto roku malo ve¾a
z nás oèakávania, aké zá�itky si tentokrát
odnesieme z ly�iarskeho výcviku. Niektorí
�iaci  sa  ho  zúèastnili  prvýkrát,  iní  u�
prostredie  dobre  poznali  a  vedeli,  èo  ich

èaká. Ly�ova� sa nauèili práve tu a dosiahli
ve¾ké úspechy. Napriek uboleným nohám
sme  sa  nevzdávali  a  zdolávali  sme  svah.
Veèer  sme  si  u�ívali  ka�dú  chví¾u  pre�itú
v kruhu najlep�ích priate¾ov.

Sabina Hú��avová, 9.B



Prechod  na  druhý  stupeò  �túdia  v  základnej
�kole mô�e by�  pre  väè�inu  �iakov  stresujúci.
Zmena uèite¾ov, zmena �týlov uèenia, zvý�ený
poèet  predmetov  a  pod.  vedia  �iaka  potrápi�
a  spôsobi�  mu  nemalý  stres  èi  napätie.  Asi
najviac  stresujúcim  faktorom mô�e by� práve
nástup  nových  predmetov,  ako  sú  dejepis,
geografia èi biológia.
Uvedomujeme si to aj na na�ej �kole. Z iniciatívy
p.  zástupkyne Mgr.  Z. Balovej sa  zrealizovalo
stretnutie  kolegov  prvého  a  druhého  stupòa.
Zúèastnili  sa  ho  predov�etkým  vyuèujúci
predmetov,  ktoré  sú  nové  pre  �iakov  piatych
roèníkov.  Stretnutia  sa  zúèastnili:  p.  riadite¾
Mgr.  J.  Cuper  (DEJ),  p.  zástupkyòa Mgr.  D.
Schmidtová  (DEJ),  Mgr.  P.  Bobá¾  (DEJ,GEO),
PaedDr.  K.  Fajèíková  (GEO),  Ing.  E.  Glézlová
(BIO)  a  Mgr.  P.  Demeter  (GEO),  vyuèujúce
v 4.roèníkoch a ostatné kolegyne 1.stupòa.
Cie¾ stretnutia bol jasný: porozpráva� sa, podeli�
sa so skúsenos�ami, ako èo v najväè�ej miere
preklenú� negatívne javy súvisiace s adaptáciou
na�ich  �iakov  na  druhom  stupni.  Ako  im
predstavi�  a  ukáza�  atraktívnos�  nových
predmetov.  Diskutovalo  sa    o  metódach
a formách edukácie, o �truktúrach vyuèovacích
hodín,  vyu�ívaní  inovatívnych  postupov,  IKT
technológiách  na  hodinách.  Kolegovia  sa
navzájom in�pirovali, podelili sa o ve¾mi cenné
skúsenosti.    Dospeli  k  záveru,  �e  stretnutia
podobného  metodického  charakteru  sú
prínosom  ich  pedagogickej  praxe.  Bude  sa
v nich pokraèova�.

�Deti si mo�no nezapamätajú v�etko, èo ste kedy povedali, no nikdy nezabudnú
na vá� skutoèný záujem nieèo ich nauèi�.�

Mgr. Z. Milatová

31. január je dòom, kedy �iaci získajú
hodnotenie svojej polroènej práce v
podobe vysvedèenia. Bolo potrebné
vyda� nemálo energie, aby známky
boli èo najlep�ie. Hoci súèasné �koly
disponujú  modernou  vyuèovacou
technikou,  k  zázraèným  lievikov,
ktoré  nasypú  �iakov  vedomosti
rovno  do  hlavièiek,  sme  e�te
nedospeli. A tak nezostáva niè  iné,
ako  svedomito  sa  pripravova�  na
ka�dú vyuèovaciu hodinu.

Polročné vysvedčenia sú rozdané

S  vysvedèením  sme  rozdali  aj  mnoho
pochvál triednym uèite¾om a riadite¾om
�koly. Najväè�iu rados� zo svojho prvého
vysvedèenia  mali  prváci.  Ich  vstup  do
�kolského prostredia bola pre nich ve¾ká
zmena. V�etci si v�ak s òou poradili. Za
�kolský  polrok  sa  nauèili  naozaj  ve¾a.
Dokonca zvládli napísa� aj poïakovanie
pani uèite¾ke.



Vianoce a Nový rok

Mám vás v�etkých rád,
ja vianoèný kamarát.
Posledný �kolský deò v roku 2018,
vtedy je �kola dobrá.
Chcem vyu�i� tento deò.
Ahojte, milý spolu�iaci,
milá uèite¾ka,
tento sloh do �koly,
vianoèný pre v�etkých.
Milí spolu�iaci, milá uèite¾ka
tento sloh je pre vás.

Filip Stieranka, 4.B

Vianoce

V ten deò Vianoc, v ten deò nedoèkavý.
V ten deò, keï mamka v k¾ude dopije si pohár kávy.
V ten deò, keï sa diví� ve¾mi,
�e je ticho a nik netrieska dvermi.
V ten deò Vianoc nik nepozrie sa mrzko.
Nik nie je ïaleko, v�etci sme blízko.
Je èas vianoèných pono�iek.
Je èas najkraj�ích farieb zimy.
Je èas zasne�ených roho�iek.
Je èas spieva� vianoèné rýmy.
Je v�ak èasu na to málo,
av�ak èaro Vianoc za to stálo.

Viktória Kúnová

Paulínka
Malá  Paulínka  mala  knihy.
Príbehy o zvieratkách si èítala
ka�dý  veèer.  Niekedy  èítala
pozorne,  inokedy  si  mýlila
písmená aj slová. Text chcela
preèíta� ve¾mi rýchlo, aby sa
dozvedela, èo nové sa udialo.
Vtedy  si  koniec  slov
domyslela. Starú kni�ôèku to
unavilo  i  zlostilo.  Rozhodla
sa,  �e  dá  Paulínke  lekciu.
V  noci  si  písmenká
povymieòali miesto tak, ako
ich  Paulínka  rýchlo  èítala.
Veèer  bola  ne��astná,  lebo
nevedela  doèíta�  príbeh
o zvieratách.
Pouèenie:  èíta� by sme mali
pomaly a pozorne, aby  sme
pochopili  príbeh  o  ktorom
èítame.

Paulína Hulecová, 4.B

Zmie�anina

Seï!
Hneï!
Keï �a bolí zub,
rýchlo si nieèo kúp!
Keï nebude� sedie�,
príde� o k¾ud.
Zistili sme,
�e nemá� chrup.
Ak sa ve¾mi hanbí�,
príde tlaková ní�.
Oèaril �a lev,
�e má krásny spev.
Idem na tvoj vrch,
je tam ve¾ký ruch.
Môj nô� vyzerá ako mro�.
Rad�ej idem vysypa� kô�.
Johanna
Alexandra
Alcnauerová, 4. B

Nezmysly   o knihe

Keï si zoberiem knihu,
zaènem ju èíta� ako kryhu.
Rád èítam v knihe
Opice z na�ej police,
preto�e sú to moje krabice.
Knihu som preèítal
tak rýchlo,
ako je  malé sitko.
Knihu èítam sám,
Dozviem sa v nej, èo je rám.
Písa� by som chcel,
Inak ma popadne ve¾ký hnev.
To by ste nechceli,
lebo by ste revali.
Knihy pekne voòajú,
ale aj spievajú.
Tomá� Benyovicz, 4.B

Tvorba žiakov


