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�trnásty február sme si aj na na�ej
�kole  spríjemnili  oslavou  sviatku
lásky.  Chodby  a  triedy  sa  zaplavili
srdieèkami  a  èervenou  farbou.  Vo
vstupnej  hale  sa  nachádzali
nástenky, ktoré okrem ozdoby plnili
aj funkciu vzdelávaciu, preto�e sa z

nich �iaci dozvedeli, kde sa ten Svätý
Valentín  vlastne  vzal,  èi  ako  sa
oslavuje deò zamilovaných v rôznych
èastiach  sveta.  Tieto  informácie
dopåòali  výsti�né  obrázky  a  citáty
o láske.

Èere�nièkou na torte boli
, o ktoré sa postarala

 a ktoré sa stali priamymi
sladkými  valentínkami,  preto�e
ich  �iaci  mohli  darova�  niekomu,
koho  majú  radi,  èi  sa  dotyèný/á
nachádzal  v  budove  �koly  alebo
mimo nej.

Nepov�imnutá  neostala  ani
Valentínska  po�ta  a    schránka  sa
poèas  dòa  zaplnila  mnohými
odkazmi,  èi  u�  to  boli  odkazy
vïaènosti  adresované  pedagógom,
rodièom,  starým  rodièom,
kamarátske  vyznania,  no  nejedna
valentínka  bola  i  anonymným
vyznaním  lásky,  zrejme  od  tých
hanblivej�ích �iakov èi �iaèok. Poèas
najbli��ích  dní  budú  valentínske
pozdravy  putova�  k  svojim
majite¾om.

Èi u� tento sviatok oslavujete alebo
nie,  buïte  si  istá/ý,  �e  slovami  a
gestami lásky urèite v�dy pote�íte.
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Ve¾ký úspech medzi
�iakmi zaznamenala

�fotostena�, pri
ktorej vznikla

nejedna vydarená
fotka. Láska má
mnoho podôb

a ukázalo sa, �e
medzi �iakmi na�ej
�koly prevládajú

úprimné láskyplné
kamarátske vz�ahy.
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Presnej�ie od 13,30 do 15,30 hod. sa vo �tvrtok 21.2.2019 otvorila malá
èajovòa v priestoroch cviènej kuchynky. Obèerstvenie pri èaji pripravili

pani vychovávate¾ky zo �kolského klubu detí. Pozvali zamestnancov �koly
aj �iakov. V èajovni sa zi�li pedagógovia, vychovávate¾ky,  �iaci a dú�ok

dobrého èaju si doprial aj pán �kolník. Veï komu by nepri�lo vhod
príjemné posedenie v prostredí, kde vonia med a bylinky, hrá príjemná
hudba a ponuka lahodných nápojov je skutoène neodolate¾ná. To v�etko

v spoloènosti ¾udí dobrej vôle. Neodolal ani ná� redakèný tím a tak sme sa
na èaj vybrali s kamerou. Video si mô�ete pozrie� na internetovej stránke

�koly.

Èaj o druhej
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Deò otvorených dverí
Pre �kôlkarov máme pripravený �peciálny
program. V telocvièni sa zapojili do �portových
disciplín, kde si precvièili svoju obratnos�,
výkon v skákaní, presnos� pri hádzaní na cie¾
a len tak, pre zábavu, si s na�imi �iakmi
zatancovali. V triedach kreatívne tvorili. Pani
uèite¾ky pripravili materiál, z ktorého vyrábali
papierové ta�ky s logom �koly. Nezvyèajným
zá�itkom bolo pre ne pozeranie 3D rozprávky
v na�ej multimediálnej uèebni. De�om sa
u nás páèilo. S mnohými sa opä� stretneme
v septembri.

Zápis budúcich prvákov sa konal v dòoch
12. a 13. apríla 2019. Za týmto úèelom
sme pripravili dve triedy. V jednej sa
konali administratívne úkony, zatia¾
èo v druhej deti vyu�ili èas a zahrali sa
rôzne hry. V tejto triede bolo tie�
pripravené obèerstvenie pre deti aj
rodièov. Poèas zápisu sme zistili, �e
pred�koláci sú dobre pripravení a zrelí na
�kolskú dochádzku. Zapísali sme 71 detí.
V novom �kolskom roku budú otvorené
tri prvácke triedy a triednymi uèite¾kami
budú Mgr.

Ka�dý rok v na�ej �kole
organizujeme Deò otvorených
dverí. Najväè�í poèet
náv�tevníkov zvyèajne tvoria
deti z pred�kolských zariadení
v sprievode svojich
vychovávateliek.
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Marec � mesiac knihy sme na 1.stupni na�ej �koly od�tartovali èítaním
s porozumením v anglickom jazyku.  Èítania a následných skupinových
aktivít sa zúèastnili �iaci 4. roèníka. Po preèítaní rozprávky

nasledovala diskusia o
preèítanom texte, vedomostný kvíz a tie� kreatívne úlohy. �iaci sa

zapájali odhodlane a s chu�ou. �iaci 3. roèníka sa tie� zoznamovali s
knihami v anglickom jazyku, obohacovali si slovnú zásobu a uèili sa

orientova� v slovníkoch. Touto cestou sme oslávili marec  mesiac knihy
aj na hodine anglického jazyka. Veríme, �e o rok si podobnú akciu

zopakujeme opä�.

Mgr. Z. Milatová



6

Je  v�eobecne známe, �e marec  je mesiacom knihy. A práve preto, na�i
�iaci mali mo�nos�  venova�  knihu pod názvom: .
Cie¾om celej akcie bolo vzbudi� záujem a pozitívny vz�ah ku knihám, k

tú�be èíta�  a podpori� individuálne darovanie.
Pod vedením p. uèite¾ky  a triednych uèiteliek na
1. a 2. stupni poèas celého marca deti priná�ali knihy rôznych �ánrov: od
detských rozprávok a� po

knihy pre mláde�
a dospelých. Do na�ej

�koly tak pribudli klasické
romány slovenských
spisovate¾ov, rôzne
rozprávkové knihy,
biblické príbehy,
kuchárske knihy,

romantické príbehy
encyklopédie a ïal�ie.

Daruj knihu �kole

Ka�dá darovaná kniha nesie
venovanie a meno darcu. A tak deti
po skonèení na�ej Z� nechajú v nej
kúsok seba pre ïal�ie generácie.
Mo�no sa teraz pýtate: èo �kola urobí
s týmito �cennými darmi�? Odpoveï
je  jednoduchá: knihy  sú na  to,  aby
sa èítali. A preto sú ulo�ené v �kolskej

èitárni,  vo  Vlastièkinej  èitárni,
sprístupnené pre v�etkých vá�nivých,
èi  menej  nad�ených  èitate¾ov.  �iaci
na�ej  �koly  mô�u  ich  prelistova�,
popozera�, preèíta� poèas  prestávok,
v  rámci  �kolských a mimo�kolských
aktivít.
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Mesiac marec, okrem iného, patrí aj knihám, preto sme hodinu literatúry v
triede vymenili za hodinu strávenú v na�ej novej . S
rodinkou Hastro�ovcov, Bielym Tesákom a mladým detektívom Emilom sme sa
po roèníkoch (5., 6., 7.) presunuli do sveta fantázie, drsnej prírody èi úplne inej
krajiny plnej neèakaných dobrodru�stiev. Popri èítaní sme si tvorili zálo�ky do
kníh a pracovali na spoloèných  �roèníkových� posteroch, ktoré dnes tvoria
súèas� èitárne. U� teraz sa te�íme na ïal�iu podobnú hodinu bez �uèenia�.

Zábavná hodina literatúry



Dòa 29.3.2019 sa z príle�itosti sviatku Dòa uèite¾ov konalo slávnostné posedenie
pedagogických zamestnancov v priestoroch bývalej starej slobodárne. Za na�u
�kolu boli ocenení títo pedagogickí zamestnanci:  1.
stupeò,  2. stupeò,  � �kolský
klub detí.

 za
dlhoroèné skúsenosti, pozitívny postoj

k svojej profesií, zapálenos� pre
zdokona¾ovanie  výchovno

vyuèovacieho procesu a zanietenie,
s ktorým pracuje. Za chápavý

a ¾udský prístup k �iakom, rodièom,
pedagógom a zamestnancom �koly.

 za
aktívnu a tvorivú výchovno

vzdelávaciu èinnos�, anga�ovanos�
v mimo�kolských aktivitách

a reprezentáciu �koly. Za aktívny
prístup k výchovnovzdelávacej

èinnosti a vytváranie pozitívnej klímy
a dobrých medzi¾udských vz�ahov.

 za dlhoroènú
pedagogickú èinnos� a anga�ovanos�

v mimo�kolských aktivitách, rozvíjanie
záujmovej detí, ich zruèností a vysoko

humánny a profesionálny prístup.
Rozhovory s ocenenými

pedagogièkami si mô�ete preèíta� na
nasledujúcich stranách.
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Moja tú�ba uèi� bola do ve¾kej miery ovplyvnená mojou mamkou, ktorá
uèila  na  1.  stupni  Z�.  Ako  malé  dievèatko  som  ju  pozorovala
a napodobòovala. Hrala som sa na �kolu a bábiky boli moji prví �iaci. Mojím
snom bolo  aj  povolanie  lekárky,  no  vyhralo  uèite¾ské  povolanie  zrejme

preto, lebo na 2. stupni  Z� som mala skvelú uèite¾ku Vierku Markovú. Uèila ma matematiku
a bola príkladom ako má vyzera� PANI uèite¾ka. Bola charizmatická, zaujímala sa o svojich
�iakov,  chápala  na�e  problémy,  mala  zmysel  pre  humor,  vedela  nás  nauèi�  �a�kú
matematiku a hoci bola prísna, v�etci v triede sme ju mali radi a na jej hodiny sme sa
ve¾mi te�ili.

Po skonèení Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave som nastúpila na Z� vo Ve¾kej Èalomiji,
kde som pôsobila 1 rok. Na na�ej Z� pôsobím ako uèite¾ka od roku 1993.

Na chémii a fyzike sú najzaujímavej�ie pokusy, ktoré sa na iných hodinách nerobia.

�iakom nie je ¾ahostajné v akom prostredí budú �i�. Mladá generácia   ve¾mi vníma akútne
problémy sveta. Uvedomuje si vlastnú zodpovednos� k �ivotnému prostrediu. Na na�ej
�kole prebieha sú�a� o triedu z najekologickej�ím cítením, v ktorej sa hodnotí èistota a
zeleò v triedach, separovanie odpadu, organizovali sme zber papiera a pou�itých batérií
a takmer v�etky triedy sa do tohto zberu zapojili.

Rada spomínam na èasy, keï sme vyhrali 3. miesto v celoslovenskej sú�a�i Tý�deò pre
Zem a keï sme vydávali v rámci krú�ku Stromu �ivota svoj èasopis Krtkoviny, do
ktorého �iaci písali svoje postrehy, tajnièky, sú�a�e, úvahy o prírode a sami ho
ilustrovali. V tomto �kolskom roku sme sa zapojili do sú�a�e Jarný environmentálny
trojboj, ktorý trvá od marca do konca mája a �iaci plnia 9 rôznych úloh.

Vo  svojom  vo¾nom  èase  rada
poèúvam  hudbu,  èítam,  cvièím
aerobik. Najrad�ej v�ak relaxujem
v prírode, èi u� na záhradke, alebo
chodím  s  man�elom  k  vode  na
rybaèku alebo na turistiku.

Pani uèite¾ke ïakujeme za
rozhovor a prajeme jej ve¾a
úspechov v práci i v osobnom
�ivote.

Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Veronikou Marcinekovou

Pripravil:
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Pochádzam z uèite¾skej rodiny, moji rodièia a ve¾a mojich príbuzných pracovalo,
èi pracuje v �kolstve. Napriek tomu, mòa pri�ahovalo nieèo iné. Chcela som
�tudova� oènú optiku a uplatni� sa v zdravotníctve. Lákala ma aj práca letu�ky.
No osud to zariadil inak. Vy�tudovala som gymnázium a pedagogickú �kolu,
odbor vychovávate¾stvo. Zamestnala som sa v �kolstve a zaèala pracova�
s de�mi.

Po skonèení �túdia som pracovala ako vychovávate¾ka vo Zvolene, kde som
mala trvalý pobyt. Neskôr som pôsobila v iných obciach a �kolách. Pracovala
som v Èebovciach, v Z� na Komenského ulici vo Ve¾kom Krtí�i, v Plachtinciach.
V Plachtinciach som tie� uèila výtvarnú, hudobnú a telesnú výchovu a viedla
som krú�ok informatiky. Doplnila som si �túdium o �peciálnu pedagogiku
a pracovala som aj ako asistentka s integrovanými �iakmi. Do na�ej �koly na
Námestí A. H. �kultétyho som pri�la pred asi desiatimi rokmi. Pracujem tu ako
vychovávate¾ka v �kolskom klube detí.

Te�í ma, keï vidím od detí pozitívnu odozvu. Stáva sa, �e deti sú ku mne
otvorené, zdôveria sa, ba dokonca
sa zastavia na pár viet aj tí,
ktorých som uèila pred rokmi.

K mojim zá¾ubám patrí èítanie.
Rada si preèítam dobrú knihu.

A okrem toho rada tvorím. Mojim
koníèkom sú rôzne výtvarné
dekoraèné práce. Kreativitu

vyu�ívam aj vo svojej práci s de�mi
v �kolskom klube detí.

Pani uèite¾ke ïakujeme za
rozhovor. Prajeme jej ve¾a radosti

z práce a mnoho tvorivých síl.

rada v �KD uplatòuje kreativitu
Dòa  29.  3.  2019  sa  pri  príle�itosti  sviatku  Dòa  uèite¾ov  konalo
slávnostné  stretnutie  pedagogických  zamestnancov  v  priestoroch
bývalej starej slobodárne vo Ve¾kom Krtí�i. Jednou z ocenených bola
aj pani vychovávate¾ka , s ktorou vám priná�ame
rozhovor.

Pripravil:
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Významným dòom v mesiaci marec
je deò, ktorý nám pripomína
dôle�itos� a krásu bábkarského
umenia.  21. marec je pova�ovaný
za  Medzinárodný deò bábkarstva.
Nako¾ko bábkové divadlo je ob¾úbené
medzi de�mi, �iaci 6. B (

 a 6. C triedy (

) sa
rozhodli pripomenú� tento deò
mlad�ím �iakom na 1. stupni.

Bábkové divadlo: Udatné kuriatko

Trpezlivo, svedomito a kreatívne sa
pripravovali spolu s pani uèite¾kami

 Zahrali príbeh
O udatnom kuriatku, ktorý deti
pobavil a spríjemnil im celý

vyuèovací deò. Ve¾kou odmenou pre
nich bolo to, �e sa de�om
predstavenie páèilo a  radi privítajú
na�ich �hercov a hereèky� aj
nabudúce.
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V stredu � 27. 3. 2019 pri príle�itosti Dòa uèite¾ov zorganizoval �kolský
klub detí pri Základnej �kole A. H. �kultétyho pre uèite¾ov 1. a 2.
stupòa zábavno�portové popoludnie. Cie¾om tohto stretnutia bolo
trochu sa zabavi� a vyslobodi� sa od be�ných �kolských povinností
a starostí.
Pani vychovávate¾ky spolu de�mi
pripravili pre sú�a�iacich uèite¾ov 4 �portové disciplíny:
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Po týchto disciplínach nasledovala
zábavná èas� � ob¾úbená aj medzi
de�mi klobúkový tanec a stolièkový
tanec. Poïakovanie patrí aj na�im pani
kuchárkam, ktoré pripravili pre
v�etkých zúèastneným obèerstvenie
v podobe ovocného èaju a sladkých

muffín. V�etci sú�a�iaci sa s elánom
zapojili do ��portových disciplín� a
v�etci sme sa zabavili a zasmiali.
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22. marec je Svetový deò vody.
Za tento deò bol slávnostne
vyhlásený v roku 1992 na
Konferencii OSN o �ivotnom
prostredí v Riu de Janeiro.
Èlenské krajiny boli vyzvané,
aby tento deò venovali
konkrétnym aktivitám, ktoré
podporia informovanos�
verejnosti o nenahradite¾nom

význame vody pre zachovanie
�ivota na Zemi. Na na�ej �kole
sme si Svetový deò vody
pripomenuli tie�. Star�í �iaci
informovali �iakov z ni��ích
roèníkov o vode, jej význame,
zdrojoch, zneèis�ovaní.
Dozvedeli sa ve¾a zaujímavého,
napr.

● Viac ako 700 detí vo veku do piatich rokov zomiera ka�dý deò na choroby
súvisiace s nedostatkom zdravotne bezpeènej vody a na následky
nedostatoènej hygieny.

● Celosvetovo jedna zo �tyroch základných �kôl nemá k dispozícii bezpeènú
pitnú vodu, prièom �iaci pou�ívajú nechránené vodné zdroje alebo trpia
smädom.

● A� 2,5 miliardy ¾udí, z toho miliarda detí, nemá k dispozícii kvalitnú vodu.
Z tohto dôvodu zomrie ka�dých 20 sekúnd jedno die�a.

● 1,9 miliardy ¾udí �ije v oblastiach s akútnym nedostatkom vody.
● Do roku 2025 bude 1,8 miliardy ¾udí �i� v krajinách a regiónoch s
absolútnym nedostatkom vody.

● A� dvom tretinám svetovej populácie hrozí v doh¾adnej dobe nedostatok
vody.

Na�a planéta Zem má ve¾a drobných boliestok
i ve¾kých bolestí, a aby sme o nich nieèo vedeli,

a aj ich aspoò tro�ku lieèili, od toho sú v environmentálnom
kalendári na�ej planéty také dni, ako je 22. marec.



15

Slovensko zatia¾ patrí
ku krajinám, ktoré

majú relatívny
dostatok zdrojov

pitnej vody.
A to nielen èo sa týka
mno�stva, ale aj jej
kvality.  Nemusí to
v�ak takto zotrva�

nav�dy! Aj u nás, na
Slovensku, u� pôsobia
globálne klimatické

zmeny, letá èi zimy sú
iné ako v minulosti,
lesy sa vplyvom nás,
vraj múdrych ¾udí,

scvrkávajú,
bezdôvodne

devastujú, mokrade
sa vysu�ujú... A vody
u� aj u nás zaèína by�

nedostatok.

Èo sa s tým dá
robi�??? Celosvetové
dianie �a�ko
ovplyvníme... Aj VY
v�ak mô�ete nieèo
ovplyvni�. A to ve¾mi
jednoducho.
Dennodenne mô�ete
robi� aspoò
nasledovné.
Nenecháva� kvapka�,
alebo dokonca
bezdôvodne tiec�
vodu z vodovodného
kohútika a vyu�íva�
vodu pre vlastnú
potrebu �etrne!
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Viktória Kúnová bola so svojim videom

Sú�a�ilo sa v 3 kategóriách � písomná,
výtvarná a audiovizuálna. Viktória do
sú�a�e poslala audiovizuálnu reportá�
s názvom

. Ako
názov napovedá, hlavnou témou je
cesta mladého kulturistu Dominika

Balgu, ktorý sa vytrvalým a tvrdým
tréningom dopracoval k titulu juniorský
majster sveta 2014 v naturálnej
kulturistike. Autorka dáva v reportá�i
priestor aj pre názory �iakov na
kulturistiku a fitness. V ankete dostali
príle�itos� deti z na�ej �koly.

prvá
 na Slovensku

Pri príle�itosti 100. výroèia vzniku Èeskoslovenska vyhlásili �tátny pedagogický
ústav a ArtForum 21 Slovakia pre �iakov základných �kôl a osemroèných
gymnázií sú�a�  Do sú�a�e sa mohli zapoji� jednotlivci
alebo triedne kolektívy. Cie¾om sú�a�e bolo prebudi� záujem �iakov o svoje
rodisko, jeho históriu a kultúru. Na�a �iaèka z 8. A získala 1.
miesto na Slovensku.

Viktória aktívne
prispieva èlánkami do
�kolského èasopisu
�kolovinky a ako

redaktorka sa anga�uje
aj v mediálnej tvorbe.

Pravidelným
náv�tevníkom �kolskej
videokroniky je istotne

známa.

Gratulujeme jej a te�íme
sa na ïal�iu jej tvorbu.
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Dòa 29.3.2019 sa aj na prvom stupni na�ej základnej �koly uskutoènil
Deò jazykov. �iaci tretieho a �tvrtého roèníka sa zúèastnili na
prezentáciách o dvoch krajinách   Taliansku a Ve¾kej Británii. Po
prezentácii mali mo�nos� diskusie s na�imi hos�ami  a

, ktorí ochotne odpovedali na zvedavé otázky o �ivote v
zahranièí. Pozornos� �iakov sme si overili sú�a�ným kvízom. Úspe�ných
odpovedajúcich èakala sladká odmena. Akcia dopadla na výbornú a my
veríme, �e o rok bude ma� e�te väè�í úspech.
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Ak by ste sa v dòoch 28. 3.  29. 3. 2019 pre�li po chodbách na�ej �koly, z
ka�dej triedy by ste poèuli iný jazyk. Pýtate sa preèo? Mali sme dni cudzích
jazykov. Na�i vyuèujúci, ktorí zapojili aj na�ich spolu�iakov z vy��ích
roèníkov, si pre nás pripravili prezentácie, kvízy, hry, piesne o �tátoch ako:

 Dozvedeli
sme sa nové informácie o týchto �tátoch. Napríklad aj to:

 �e vo Francúzsku sa pestuje ve¾a levandule,
 �e Anglicko má ve¾a pamiatok,
 �e Americkú vlajku navrhol �tudent,
 �e obyvatelia Kórei sú ve¾mi slu�ní a krajina je ve¾mi vyspelá.

Deò jazykov sa oslavuje na celom svete, a preto sme ho takto oslávili aj my. A
na záver sa chcem v mene v�etkých �iakov poïakova� vyuèujúcim cudzích
jazykov a �iaèke . Dúfam, �e tento sviatok budeme

podobným spôsobom oslavova� ka�dý rok.



20

Slovo rodina sa skloòuje v
be�nom �ivote mnohokrát.
Málokto sa v�ak zamý�¾a,
èo je jej skutoèným
významom. Rodina by mala
by� miestom, kde nás èaká
teplo rodinného krbu a kam
sa v�etci radi vraciame. Je
to miesto, kde sa te�íme  z
prítomnosti blízkych. V
kruhu rodiny by malo by�
porozumenie, láska, rados�,
pokoj a pohoda.

V na�ej �kole sme Deò rodiny oslávili 23. mája 2019 �portovými aktivitami,
ktoré pre rodièov a deti prichystali pani vychovávate¾ky:

Po príhovore pána riadite¾a  sa ujala slova pani
vychovávate¾ka , ktorá úèastníkov podujatia
oboznámila s jednotlivými �portovými disciplínami. Rodiny si zmerali svoje
sily v hode loptièkou, dvíhaní flia�, preká�kovom behu, skákaní pod¾a stôp a
v stolnom tenise ...

V  našej škole cvičila
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celá
rodina

Po ukonèení v�etkých disciplín bola ka�dá rodina odmenená diplomom
a malým darèekom. Nesú�a�ilo sa o prvenstvo, i�lo o rados� z pohybu. Na
záver podujatia èakalo zúèastnených obèerstvenie v jedálni �koly, ktoré

prichystali pani kuchárky.
Te�í nás, �e podujatie  malo pozitívny ohlas nielen u detí ale i u rodièov.

Veríme, �e sa stane ka�doroènou tradíciou na�ej �koly.
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Pre mnohých �iakov mo�nos� spa� v �kole
býva ve¾kým lákadlom a znamená
mnohokrát aj dobrodru�stvo. Nebolo
tomu ani tentokrát inak, keï  �iaci II. Z�
na Námestí A.H.�kultétyho z 5. na 6.
apríla poèas
putovali jeho magickým svetom
rozprávok a nasávali ducha a tajomnos�
svojej �koly v èase, kedy u� odfukuje

zaslú�eným odpoèinkom, veï aj ona
potrebuje oddychova� víkendom...
Pán Andersen z ïalekého Dánska privítal
deti v jedálni po tom, ako si v�etci
nachystali svoje "pelí�ky" na spanie vo
svojich triedach. Dievèatá sa rozdelili do
�iestich dru�stiev a chlapci si viac ako
rozprávky vychutnávali futbal, stolný
tenis a iné �portové aktivity v telocvièni.

Tohtoroèným spoloèným motívom
rozprávok boli rozprávkové hrdinky u
Andersena. A tak sa dievèatá zaujímavo,
netradiène a rôznorodo zoznámili s

.
Kreatívne, hravo a èarovne tvorili osnovu
rozprávky, na�li v tajnièke názov
rozprávky a následne si ju pozreli na
interaktívnej tabuli, skladali zamotaný
(rozstrihaný) príbeh inej z nich,
dramatizovali ako skutoèní herci, èítali s
láskou a pomaly nachádzali koniec
rozprávkového klbka v tme so svetielkami
z lampá�ov èi vytvárali krátke básne o

preèítanej rozprávke. Popritom vznikali
nádherné obrazy o ka�dej z nich, ktoré
spoloène vytvárali na pokraèovanie
jednotlivé skupinky dievèat. Chlapci
vy�portovaní ako správni chlapi a dievèatá
obohatené o èaro rozprávky sa potom
stretli pri veèeri, ktorú z talianskej
kuchyne milujú snáï v�etky deti. Pizze len
tak mizli v ich bru�kách a tí najmen�í
ledva dr�ali oèi otvorené. Po veèernej
rozcvièke �ialeného trpaslíka sme tradiène
nádherné popoludnie a veèer ukonèili ako
v rozprávke...zazvonil zvonec...a lampióny
��astných tvárièiek nám kývali v dia¾ke na
rozlúèku a v�etci si tí�ko �u�kali svoje
malé priania...aby �ili ��astne a� kým...
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Pomalièky sa deti rozi�li do svojich
triednych postielok, najmen�í ako prví
odfukovali svoj �kolský sen a tí star�í od
vzru�enia nedokázali e�te dlho zaspa�...
Keby �kola mala tvár èloveka, iste by sa
do�iroka usmievala, lebo v piatok v noci
naèúva� bláznivým príbehom svojich
�iakov sa jej nepritrafí hocikedy. Sobotné
ráno cvend�alo opä� detskou vravou,
ktoré sa zbehli na spoloèných raòajkách,
lekvár na vianoèkách dopåòal rados�,

spokojnos�, ale aj únavu v oèiach detí.
Triedy krásne potom poupratovali a
postupne sa v�etci vytrácali domov,
mnohým sa v�ak vôbec nechcelo. Pani
uèite¾ky a páni uèitelia po desiatej hodine
zavreli "bránu" a dopriali oddych aj na�ej
�kolièke, ktorej klipkali u� oèká a jej
chodby ostali tí�ko sníva� svoj
rozprávkový sen, v ktorom poèu� krik a
smiech ��astných detí.
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Poïakovanie patrí entuziazmom
nabitým uèite¾om:

Sprevádzali ich najmä
�iaci z ich vlastných tried:

 Vá�ime
si aj podporu a pomoc na�ich
kuchárok zo �kolskej jedálne na èele s
pani vedúcou a sponzorské dary z
dielne pekárne Tiwa. Ïakujeme! ...a
rozprávky je koniec...!
Tak do skorého videnia...o rok!
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�iaci 6. C triedy sa rozhodli strávi� jeden deò ve¾konoèných prázdnin spolu.
Na zelený �tvrtok sme si naplánovali turistiku na Kamenný vrch. Linkovým
autobusom sme sa prepravili z V. Krtí�a do Kosihoviec. Z autobusovej
zastávky síce znaèka ukazuje 45 minút, no nám výstup na Kamenný vrch
trval 1 a pol hodiny J
Na vrchole nás èakal nádherný, tro�ku nebezpeèný výh¾ad na Kosihovce
i okolité dediny. Po hodinovej prestávke sme krásnou prírodou putovali do
Èeboviec, kde bol naplánovaný ïal�í bod programu � náv�teva pizzérie.
Pobyt v prírode nám spríjemòovala pani uèite¾ka  so
svojimi dcérami, tak�e nad nami bol zabezpeèený odborný pedagogický
dozor. �Vysokohorskej� túry sa zúèastnil aj pán uèite¾

, ktorý bol s nami vlani na turistike vo Vinici a v �kole v prírode.
Ka�dý z nás si odniesol z turistiky príjemné pocity i s vedomím, �e nieèo
urobil pre svoje zdravie. Èo je dôle�ité, nikto domov nepri�iel hladný,
aj keï mo�no niektorých tro�ku boleli nohy. Najlep�ie z nás dopadol ná�
triedny, ktorý si okrem príjemných pocitov odniesol z turistiky i f¾a�u
domáceho èebovského vínka. Z objektívnych dôvodov nemô�eme poveda�,
kto mu ju podaroval. Triedny len skon�tatoval, �e v triede má nielen
dobrých �iakov, ale aj rodièov.
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Ka�dý rok v máji sa koná okresná sú�a�
dru�stiev mladých zdravotníkov I. a II. stupòa
okr. Luèenec, Poltár, Ve¾ký Krtí�. Sú�a� sa
konala 10.05.2019 v Luèenci. Z krú�kovej
èinnosti sa pripravovali
�iaci s I. stupòa. Po �a�kom a nároènom boji sa
umiestnili na peknom �tvrtom mieste, kde ich
od prvého miesta delili len tri body.

Za usilovnos�, bojovnos� a
reprezentovanie svojej �koly
a okresu im patrí pochvala.
Videla som ich bojovnos�,
vedomosti a usilovnos�. Mladí
zdravotníci si zaslú�ili medaile,
ktoré som im odovzdala po sú�a�i
Sú�a�e sa zúèastnili �iaci:

Okresné kolo sú�a�e mladých
záchranárov civilnej ochrany II.
stupòa základných �kôl
a osemroèných gymnázií do
kvarty vrátane sa uskutoènilo
25. 04. 2019 v Príbelciach. Tejto
sú�a�e sa zúèastnili aj dve
dru�stvá na�ej �koly. Získali
pekné umiestnenie. Prvé miesto
získali �iaci:

Na �tvrtom mieste
sa umiestnili:
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Chodím na zdravotnícky
krú�ok ,,Mladý
zdravotník�. Vedie ho vedúca Jarka U. Nevedie
len tento krú�ok, ale je aj pri rôznych aktivitách.
Rozhodla som sa, �e skúsim pomôc�. V
rozhovore Jarka povedala, �e mô�em. Pri akcii
s dopravnou políciou som improvizovala
poranenú po autonehode. Mala som poranenú
hlavu s otrasom mozgu. Vodièi, ktorých zastavil
policajt, ma mali o�etri�. Ak náhodou nevedeli,
Jarka im poradila a ukázala ako postupova�. V
ten deò som mala dobrý pocit, �e som robila
nieèo u�itoèné. Neskor�ie som robila figurantku
na sú�a�i, mala som na improvizované rôzne
poranenia a sú�a�iaci ma o�etrovali, za èo dostali
body.

Sú�a� bola nároèná, preto si �iaci zaslú�ia
poïakovanie za ich sú�a�ivú snahu a za
reprezentáciu �koly. Poïakovanie patrí
tie� tým, ktorí �iakov pripravili na nároènú
sú�a�. Vyslovujem ÏAKUJEM.

Som rada, �e mô�em pomôc�. Budem sa sna�i� pomáha�, ak to bude mo�né.
Jarka má peknú dobrovo¾nú prácu, len �koda �e to robí zadarmo.
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Učiteľský turnaj vo volejbale

Tak, ako ka�dý polrok, aj tentokrát sa na�a �kola zúèastnila volejbalového
turnaja pedagogických a nepedagogických zamestnancov �kôl a rodièov. Turnaj
sme odohrali v piatok 3. 5. 2019 vo Ve¾kej Èalomiji. Ka�dú �kolu reprezentovalo
dru�stvo, kde museli hra� minimálne 2 �eny a 4 chlapi. Z celého okresu Ve¾ký
Krtí� sa zi�lo 5 sú�a�ných dru�stiev a jedno nesú�a�né, ktoré nespåòalo
podmienky zlo�enia dru�stva.
Turnaj zaèal a� po vyuèovaní o 14.00 hod. Keï�e sa hralo len v jednej telocvièni
a zápasov bolo a� 15, turnaj sa natiahol do noèných hodín. Posledný zápas bol
odohratý a� pred polnocou. Ka�dé dru�stvo bojovalo naplno a obèas aj slab�ie
dru�stvá dokázali porazi� favoritov. Na�a �kola nakoniec po viacerých �a�kých
zápasoch obsadila medzi �kolami . Predbehnú� nás dokázalo len
nesú�a�né dru�stvo, ale to bolo mimo poradia. Reprezentovali nás pani uèite¾ky

. Z uèite¾ov to boli pán
riadite¾  a pán uèite¾  Za rodièov hrali pán  a .
Keï�e na na�ej �kole máme pomerne dos� uèite¾ov, ktorí sú aj �portovo zdatní,
tak vzniklo e�te jedno sú�a�né dru�stvo, kde spojili sily uèitelia z I. Z� a II. Z�.
Bolo pomenované symbolicky ako Z� 12. Toto dru�stvo viedol pán uèite¾

. Z� 12 potvrdila kvalitu a umiestnenila sa na , hneï za
na�ou �kolou. Ïal�ie �koly sa umiestnili v poradí Gymnázium VK, Balog nad
Ip¾om a Ve¾ká Èalomija.
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V �kolskom kole a následne okresnom
kole  Olympiády  z  anglického  jazyka
som  sa  umiestnil  na  prvom  mieste
a  vyhral  som.  Nie  je  ¾ahké  vyhra�
naj�a��ie kolo a by� tam najstar�í. Som
ve¾mi rád, �e som to vyhral. Po dvoch
mesiacoch  trénovania  angliètiny  som
i�iel  s pánom riadite¾om Cuperom do
Banskej  Bystrice  na  krajské  kolo
Olympiády z anglického jazyka. Cesta
autom  s  ním  mi  ubehla  príjemne
a  rýchlo,  debatovali  sme  najmä
o politike. Keï som tam pri�iel, vrátili
sa mi spomienky spred dvoch  rokov,
keï som tu bol naposledy tie� sú�a�i�.

Stretnutie  starých  rivalov  a  dlhé
èakanie  na  výsledky.  Písanie  testov
bolo peklo, gramatický test a slovíèka
boli naj�a��ie. Posluch s porozumením
a  èítanie  s  porozumením  sa  dali
zvládnu�.  Poèúva�  lektorku
Amerièanku, ako èíta príbehy a potom
sa  s  òou  rozpráva�  na  zadanú  tému,
bolo ú�asné. Skonèil som na deviatom
mieste, konkurencia bola ve¾ká. Som
ale  spokojný,  �e  som  sa  tam  opä�
dostal  a  na  strednej  �kole  budem
pokraèova�, ale bohu�ia¾ u� nie za túto
�kolu.

Na�i  �iaci  sa  zúèastòujú  rôznych  �portových
a vedomostných sú�a�í. Merajú si sily so �iakmi iných �kôl
a neraz dosiahnu vynikajúce úspechy. Cesta k úspechu
nebýva  ¾ahká,  o  svojich  výsledkoch  v  olympiáde
z anglického jazyka napísal ná� �iak

Geografická  olympiáda  patrí  medzi  na�imi  �iakmi
k najob¾úbenej�ím a ka�doroène sa �kolského kola zúèastní
ve¾a  �iakov.  Pozostáva  z  teoretickej,  monotematickej
a  praktickej  èasti.  V  kategórii  F  (�iestaci  a  siedmaci)
reprezentoval na�u �kolu Samko Hamári zo 6.C triedy.
V okresnom kole, ktoré  sa konalo 7.  februára,  sa musel
Samko prelúska� otázkami o ní�inách sveta, Stredozemnom
mori a Atlantickom oceáne v teoretickej èasti a o cestovnom
ruchu vybraných regiónov sveta v monotematickej èasti.

Nakoniec obsadil 2. miesto a dostal sa tak do krajského kola.
  Krajské kolo sa konalo 11. apríla v Spojenej �kole, Kremnièka v Banskej
Bystrici.  Ani tu sa Samko nestratil a obsadil výborné 10. miesto spomedzi 26
�iestakov a siedmakov z Banskobystrického kraja. Srdeène mu ïakujeme za
reprezentáciu na�ej �koly a prajeme ïal�ie podobné úspechy.
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MatX je online sú�a� pre �iakov
7.  9. roèníka Z� a príslu�ných
roèníkov gymnázií, v ktorej 4
èlenné tímy sú�a�ia v poèítaní
netradièných matematických
príkladov. V tomto �kolskom
roku proti sebe bojovalo 316
tímov zo �kôl v Èeskej republike
a na Slovensku.
Na�u �kolu reprezentoval tím
Chibyèki v zlo�ení

V kategórii 8 (�iaci
8. roèníka základných �kôl) sme
obsadili výborné
spomedzi 57 tímov v na�ej
kategórii. Na�ich predbehol iba
tím zo základnej �koly v Spi�skej
Novej Vsi. Sú�a� potvrdila, �e
i na na�ej �kole sú výborní �iaci,
ktorí majú radi matematiku.

�iaci zo Základnej �koly, Nám.
�kultétyho 9 vo Ve¾kom Krtí�i

nezahá¾ajú ani na �portovom poli.
Zapájajú sa do rôznych

�portových zápolení   do futbalu,
florbalu, basketbalu, hádzanej,

vybíjanej, prehadzovanej,
bedmintonu, ...

V tomto �kolskom roku najväè�í
úspech dosiahli

 vo futbale, ktoré sa cez
okresné, regionálne a krajské
kolo dostali na celoslovenské

kolo, kde reprezentovali nielen
na�u �kolu, ale aj

Banskobystrický kraj.
Celoslovenské kolo sa uskutoènilo

3. � 4. 6. v NTC v Poprade.
O tento obrovský úspech pre

na�u �kolu sa postaral pán uèite¾
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Dòa 10. apríla sa uskutoènilo na Z� Komenského vo
Ve¾kom Krtí�i okresné kolo vo vybíjanej �iaèok

základných �kol. Tento rok sa ho zúèastnilo a� 8
dru�stiev a viaceré z nich dosahovali vysokú úroveò.
Po úvodnom rozlosovaní do dvoch skupín sa zaèalo

naplno su�a�i�. V skupine A, kde hrali aj na�e
dievèatá, sme najprv jednoznaène porazili �elovce,
potom s men�ím zaváhaním Hru�ov a nakoniec sme

hrali o ví�azstvo v skupine a postup do finále
s Balogom nad Ip¾om.

Dievèatá, ktoré nás
reprezentovali:

Po ve¾mi vyrovnanom zápase sme súperovi, ktorý bol predsa len o nieèo lep�í,
pod¾ahli a obsadili sme 2. miesto v skupine. To nám zaruèilo zápas o celkové

tretie miesto, ktorý sme odohrali s druhým dru�stvom zo skupiny B � konkrétne
so Z� Komenského. Po ve¾mi zlom úvode sa na�e dievèatá rozohrali, stratu
dohnali a nakoniec parádnym fini�om strhli ví�azstvo na na�u stranu. Tým
pádom sme obsadili celkové tretie miesto za druhou a prvým

, ktorý postúpil na regionálne kolo do Poltára.

Touto cestou by som sa chcel
poïakova� dievèatám z

 ktoré od septembra
poctivo chodievali na tréningy
a boli ochotné uèi� sa
a zlep�ova� sa. A tie�

a
, ktoré

svojimi skúsenos�ami a hrou
pomohli mlad�ím spolu�iaèkam.



Redakcia �koloviniek

Tvorba žiakov

Prajeme Vám krásne pre�itie

Te�íme sa na Vás v septembri.


