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Eliška Krnáčová, 3.A

Hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Má však aj mnoho
ďalších užitočnejších vlastností. Vo štvrtok 10. októbra hralo
v našej škole hlavnú úlohu.
Dňa 10. októbra 2019 sme si v našej škole pripomenuli Deň jablka. Do aktivít
sa zapojili všetky triedy. Niektorí žiaci tvorili výtvarné práce, iní pripravovali
chutné jedlá a nápoje z jabĺk. Dokonca sa našli aj takí, pre ktorých bolo jablko
inšpiráciou k básnickej tvorbe. Posilnili sme telá vitamínmi a nechýbala ani
súťaž pre degustátorov. Bolo potrebné ochutnať pripravený nápoj a podľa
chuti určiť, z akého ovocia a zeleniny bol namixovaný. Výhercovia dostali
kôš svojho obľúbeného ovocia. Bol to príjemný deň, na ktorý sa každý rok
tešíme.
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Jablkovým vyučovaním sme si pripomenuli výnimočné vlastnosti tejto
potraviny. Hoci je jablko v našich podmienkach bežným ovocím, jeho výživová
hodnota je skutočne vysoká. Okrem toho, má na pohľad príjemný okrúhly tvar
a jeho červená odroda priam dráždi chuťové bunky. Chutí surové, chutí
upravené ako džús alebo sladký koláč. Jablko sa stalo inšpiráciou pre rôzne
kreatívne nápady. Doprajte si aj vy každý deň aspoň jedno jablko.
Dobrú chuť!
Viktória Kúnová, 9.B
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Účelové cvičenie
V prírode, môžu vzniknúť situácie vplyvom nepredvídaných skutočností
ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
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Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí,
v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále
poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah
učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých
vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami,
živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha
zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej
moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.

V septembri si žiaci našej školy
mohli teoreticky a prakticky
vyskúšať spôsob ochrany človeka a
prírody aj naživo.
Mgr. J. Cuper
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Októbrové stretnutie pedagógov - pamätníkov
Október je mesiac, v ktorom si pripomíname úctu k starším ľuďom. Pri
tejto príležitosti vedenie našej školy zorganizovalo zaujímavé podujatie.
Pozvalo bývalých pedagógov a zamestnancov školy na spoločenské
stretnutie. Hosťom sa prihovoril pán riaditeľ školy Mgr. Jozef Cuper.
Peknými pesničkami, básničkami a tancom potešili prítomných deti z 1.
stupňa. Kultúrny program s nimi nacvičili pani vychovávateľky.
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Hostia si pospomínali na minulé
časy, šťastné aj menej šťastné
chvíle v škole. Veríme, že hosťom
sa stretnutie so svojimi bývalými
kolegami páčilo.
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Pasovanie do Cechu školákov
Dňa 15.11. 2019 sa uskutočnilo pasovanie do Cechu školákov. Prváci,
v sprievode pani učiteliek a deviatakov, navštívili Mestský úrad vo
Veľkom Krtíši, kde ich v obradnej sieni čakali predstavitelia mesta. Po
slávnostnom príhovore pristúpili prváci ku kráľovnej a kráľovi. Týchto
dôležitých funkcií sa zhostili naši deviataci. Kráľovský pár vykonal akt
pasovania a po slávnostnom sľube sa všetci odobrali naspäť do školy.
V školskej telocvični pokračovala slávnosť v zábavnejšej atmosfére.
Deviataci pripravili pre najmladších žiakov rôzne pohybové úlohy, kde
si deti mohli precvičiť svoju obratnosť. Dokonca sa naučili krátky tanec.
Pri toľkom pohybe stratili nemálo energie, ale hneď si ju mohli doplniť
pripraveným občerstvením – koláčikmi a čajíkom.

10

11

Prváci si svoj veľký deň
užili a budú mať dlho
na čo spomínať.
Poďakovanie za
zorganizovanie
podujatia patrí pani
učiteľkám
a deviatakom.
V. Kúnová, 9.B
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Exkurzia v firme Márius Pedersen a.s.
Dňa 26. apríla 2019 sa žiaci piateho ročníka našej školy zúčastnili exkurzie
v spoločnosti Márius Pedersen a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti
odpadového hospodárstva, zabezpečuje údržbu komunikácií
a starostlivosti o zeleň.
Žiaci mali možnosť nahliadnuť do zákulisia spoločnosti a dozvedieť sa
mnoho nových informácií. Videli, ako pracujú zamestnanci na triediacej
linke, prostredníctvom krátkych diskusií si oprášili vedomosti o separovaní
odpadu, naučili sa niečo nové o zbere a preprave, o triedení, lisovaní
a mnoho iného.
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Zamestnanci spoločnosti si pre žiakov
pripravili športové a vedomostné súťaže,
v ktorých si žiaci troch piatych ročníkov
zasúťažili ako jednotlivci a tiež v rámci
tried. Z exkurzie si všetci odniesli okrem
nových zážitkov a poznatkov aj odmenu
v podobe ovocia a sladkostí.

Veľké prekvapenie prišlo v deň
vysvedčenia, dňa 30. júna 2019, keď
do V.A triedy vkročili zástupcovia
spoločnosti Márius Pedersen a.s.
s pani zástupkyňou Mgr. Danicou
Schmidtovou. Žiaci ani netušili, že
aktivity, ktorých sa v apríli zúčastnili,
boli vyhodnotené a víťazi mali byť
ocenení. Medzi jednotlivcami v rámci
troch tried boli za svoj výkon
odmenené tri dievčatá: Janka
Stojková a Marcela Roháčová z V.A
triedy a Laura Batta z V.C triedy.
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Celkovým víťazom sa stala V.A trieda, ktorá pre školu vyhrala krásny ihličnan
Pinus globosa a pre seba finančnú odmenu v hodnote 50€. Po letných
prázdninách, teraz už ako šiestaci, žiaci VI.A stromček zasadili, aby skrášľoval
areál našej školy a zároveň im pripomínal ich úspech za dobre vykonanú
prácu.
Týmto by som chcela poďakovať spoločnosti Márius Pedersen a. s. za
precízne pripravenú akciu, skvelý zážitok a krásne ceny.
Mgr. Janka Dulová, triedna učiteľka VI.A
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V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako
chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej
dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus
aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd,
ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku.
Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné
správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä
prostredníctvom školy. Mgr. J. Cuper
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Predvianočný čas sme v našej škole využili nielen prípravou na vianočné
trhy, ale aj workshopom zameraným na prípravu a výrobu ikeban,
svietnikov a rôznych vianočných vencov. Tieto výrobky našich žiakov sa
použili na vianočných trhoch. Týmto ďakujeme žiakom a zamestnancom
strednej školy zo Želoviec za pomoc a podporu pri týchto
predvianočných aktivitách. Mgr. J. Cuper
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Október – mesiac úcty k starším
Tak, ako končí leto a začína jeseň, tak prichádza aj staroba. Pomaly, nenápadne
a nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na minulosť.
Starnutie je zákonitý, nezvratný a prirodzený proces, ktorému podliehajú všetky
živé organizmy, teda aj ľudia. Mesiac október sa nesie v duchu úcty k našim
starším spoluobčanom, preto by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako
si uctiť starších ľudí v našom okolí. V tomto duchu sme sa prihovorili aj my, deti
zo ŠKD, našim seniorom v Domove dôchodcov krátkym kultúrnym programom
a pracovnou aktivitou, pri ktorej sa stretli dve generácie – najstaršia a najmladšia.
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Vľúdne slová, krásne básne, veselé piesne a tance predviedli deti našim
seniorom. Po krátkom programe nasledovala pracovná aktivita spolu so
seniormi v podobe výroby darčeka – sovičky, ako symbol múdrosti, ktoré im
deti darovali ako spomienku na pekne strávené popoludnie. Rozlúčili sme sa
so spoločnou piesňou Anjel.
ŠKD
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Deò zruèností

Na Strednej odbornej kole v Modrom Kameni
sa 10. decembra 2019 uskutoènil u tretí roèník
Dòa zruèností. iaci základných kôl z náho
okresu si zmerali svoje sily v troch kategóriách.
V prvej  Drevo v ivote èloveka vyrábali
vianoèný stromèek z drevených latiek. V druhej
kategórii  Dekoratívna mozaika vytvárali
keramickú mozaiku s vianoènou tematikou
a v tretej s názvom Tvoríme pre rados vyrábali
vianoèného anjela z textilu.

Nau kolu reprezentoval Ondrej Kováè
z 9.B triedy a vytvoril mozaiku s motívom
hviezdy. Svoju zruènos dokázal úspene
vyui a nestratil sa medzi ostatnými
súaiacimi.
Ing. Ester Hronèeková PhD.

24

Jeseň patrí medzi zaujímavé ročné obdobia. Príroda mení svoje farby do
rôznych pestrých odtieňov. Deťom sa začínajú povinnosti, ale určite sa
nekončí čas hier a spoznávania. Práve naopak. Jeseň ponúka príležitosť
rozšíriť si vedomosti a využiť zmeny v prírode na mnohé zaujímavé hry a
aktivity.

Aj my, s deťmi v ŠKD, využívame tento
farebný jesenný čas na vytváranie kladného
vzťahu detí k prírode a jej ochrane
prostredníctvom hier s využitím rôznych
prírodnín a plodov ako sú šípky, gaštany,
šišky, listy a rôzne konáriky a kamienky. U detí
sú prírodniny veľmi obľúbeným materiálom,
kde využívajú všetky svoje zmysly a fantáziu
pri rôznych hrách alebo aktivitách v triede - z
gaštanov rôznych panáčikov, zo šípok chutný
čaj, z listov, šišiek, orieškov, semienok,
tekvičiek rôzne jesenné dekorácie.

Cieľom týchto aktivít je utvárať
pozitívny vzťah k prostrediu prírody
a jej krásam a vzbudiť záujem a
potrebu jej ochrany.
Ž. Pretzová, vychovávateľka ŠKD
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Vieme prvú pomoc
Aj v tomto školskom roku sme opäť
spolu na zdravotníckom krúžku
,,Mladý zdravotník“, kde sa učíme
prvú pomoc, ale aj čo je Slovenský
Červený kríž. Zároveň sa
pripravujeme na náročnú ťažkú súťaž
I. a II.stupňa ZŠ „Družstvá mladých
zdravotníkov“. Tam budú súťažiť
okresy: Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár.
Súťaž sa uskutoční v Lučenci.

Chceme dobre
reprezentovať našu školu,
preto sa na súťaž tešíme
a s radosťou pripravujeme
s našou vedúcou Jarkou
Ubrankovičovou, ktorá je
zároveň aj predsedníčkou
Miestneho spolku
Slovenského Červevého
kríža vo V. Krtíši.

Mária Kováčová
a Laura Dianová,
V. A
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Dňa 12.11.2019 sa v jedálni našej školy uskutočnil 3. kartový turnaj vo
Farónovi. Zúčastnilo sa ho 47 žiakov z druhého stupňa (resp. jeden
hosť z 3. ročníka). Žiaci boli rozdelení do troch skupín, kde o postup do
semifinále bojovali spolu s tromi učiteľmi – p. uč. Gregušovou, p. uč.
Demeterom a p. uč. Bobáľom. Tým sa síce nepodarilo prebojovať sa
ani zo základných skupín, ale zvyšní žiaci zvádzali ťažké boje o postup
do ďalšieho kola. Po hodine hry sa vytvorila finálová trojica, ktorá si
nakoniec vydobyla nasledujúce poradie :
3. miesto Filip Lavička z 8.A
2. miesto Antónia Rechtoríková z 9.C
1. miesto Samuel Balla z 5.A
Víťaz získal nikdy nehynúcu slávu, obdiv svojich spolužiakov a „zlatý“
pohár z pravého zlata. Všetkým zúčastneným žiakom aj kolegom sa
chcem poďakovať za účasť a pomoc. Teším sa na 4. kolo nášho turnaja,
ktoré sa uskutoční na jar. Mgr. P.Bobáľ

Samuel Balla

Antónia Rechtoríková
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Filip Lavička

Dòa 30.9.2019 za úèasti detí a náho pána
farára Mareka Kosorína sa konalo slávnostné
zasvätenie Základnej koly A. H. kultétyho,
jej tudentov, ako aj pedagogický
a nepedagogický zbor Boskému srdcu.
Zasvätenie sa konalo v naom farskom
kostole. Nie je náhoda, e práve v tento deò
slávil sviatok svätý Hieroným, ktorý je
patrónom uèite¾ov, tudentov, teológov,
vedcov teologických fakúlt a u aj náJ.
Otec William G. Most povedal: Bez tejto Boskej lásky by sme vôbec neexistovali, ani
by sme neboli vykúpení. Lebo milova znamená ma vô¾u kona z lásky k druhému. Boh
nás miluje svojím Svätým Srdcom, a tak úcta k Srdcu Jeiovmu preniká nae srdce
a nau vieru.
Na tento deò, keï sa zjednotíme s Boským srdcom, sme sa pripravovali spoloène so
iakmi a pedagogickým zborom. Po zahájení zasväcujúcej obonosti sme prosili
o èistotu srdca a slovami sme vyjadrili ná úmysel zasväti nau kolu Boskému srdcu.
Následne sme prosili o dary milostí a zbonosti. Zakonèili sme zasväcujúcou
pobonosou, kde sme slovom potvrdili svoj úmysel. Na záver nás povzbudil svojimi
slovami pán farár a poehnalJ. Na deti èakalo milé prekvapenie od náho Mareka.
Nikto neobiiel naprázdno. Pôsobenie Ducha Svätého nedalo dlho èaka a hneï iaci
prejavili záujem o túdium Svätého Písma, ktorý sme si naplánovali na pondelok ráno
o 9:00 v naom kostolíku. Je to historický okamih, ktorý by sa neudial bez milosti a Boej
pomoci a zainteresovaných ¾udí. Preto im aj totuo cestou chcem vyjadri ve¾kú
vïaku.Vïaka ti Pane za milos!
Chcel by som vyjadri v mene nás vetkých ve¾kú vïaku námu milému pánovi
riadite¾ovi Mgr. Jozefovi Cuperovi, ktorý nás nielen povzbudil , ale aj odobril
zasvätenie naej koly. Pán riadite¾ v mene naich iakov, rovnako kolegov uèite¾ov,
ako aj v mene náho pána farára Mareka Kosorína, Vám vyslovujeme ve¾kú VÏAKU a
vyprosujeme od Pána ve¾a milostí a síl pre Vás a pre celú rodinkuJ. Ve¾ká vïaka patrí
pánovi farárovi z Litavy, ktorý nau iados
podporil. Zo srdca ïakujeme námu milému
Marekovi Kosorínovi, ktorý
ná úmysel
povzbudil, odobril a sprevádzal zasvätením.
Naa myse¾ a srdcia sú od tej chvíle upreté na
Boské srdce a modlíme sa aby nás formovalo
a pretváralo na svoj obraz. Prosíme, aby nás
Pán zasypal milosami tak, aby sme boli so¾ou
zeme a milova a by milovanými.
Mgr. Kristián Barto
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Každý môže byť misionárom
To, e skutoène kadý sa môe
sta misionárom, teda aj deti,
sme sa presvedèili na Z II, kde
sme pripravili projekt pod
názvom Misionár írite¾ dobrej
zvesti. Misia sa dá chápa rôzne,
napr. odís do Afriky a pomáha.
Takto tomu rozumejú deti dnes,
keï poèujú slovo misionár. Preto
sme sa rozhodli podpori
mylienku svätého Otca pápea
Frantika prida sa k misiám a to
naou misiou. Vyèarova úsmev
na kadej tvári, potei, povzbudi, ale hlavne podpori v òom konanie dobra.
Dòa 13. a 14.11.2020 sme sa rozhodli s demi Z, e povzbudíme a zapojíme to¾ko
deti do misionárskej èinnosti, ko¾ko sa to bude len da s Boou pomocou. V rámci
tohto dòa sme navtívili 27 tried. V skutoènosti sme zapojili do projektu takmer 600
detí! Poèas týchto stretnutí sme im opísali prácu misionára, hlavne jeho vlastnosti
ako odvaha. Misionára sme predstavili ako toho, kto má oèi, ui, jazyk a hlavne
srdce otvorené pre kadého. Najviac sa deti teili koláèikom, ktoré sme im vypekali
tieto dva dni. Sporák bol neustále v slube lásky. Celý tím bol zloení z 9 iakov,
ktorí to robili s ve¾kým odhodlaním a o to väèou radosou.Vïaka dvom cukrárkam
a celému tímu sa to podarilo, za èo im patrí obrovská vïaka. Koláè sme spoloène
nazvali ako misijný. Podporu sme dostali aj od vedenia koly a pána riadite¾a.
Výsledok bol ve¾mi zaujímavý. Deti u v ten deò sa snaili pomáha a robi to¾ko
dobra ko¾ko len vedeli. Jedna pikoka  dievèatko si poriadilo izbu, aby maminke
vyèarovalo úsmev!!!!
Ïakujem Bohu za túto
skúsenos, e nás neustále uèí
si víma tých najmeních
a uèi sa od nich. Veï, ak
nebudeme
ako
deti,
nevojdeme do Boieho
krá¾ovstva. Tento projekt
nám ukázal, e deti dokáu
urobi to¾ko dobra a to
nezitne s láskou. U sa ve¾mi
teíme na druhý roèník naich
misií J
Mgr. Kristián Barto
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ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku
pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je
propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací
predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k
úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.
Súťaž umožní žiakom porovnávať svoje vedomosti s
rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti,
dosiahnuť za ne uznanie a prispievať k vyhľadávaniu
talentovaných žiakov.
Dňa 10. mája 2019 sa do tejto súťaže naši žiaci zapojili po prvýkrát. Svoje
vedomosti si otestovalo celkovo 56 žiakov 1. a 2. stupňa, ktorí boli rozdelení do
kategórií podľa ročníkov.
Z celkového počtu 56 sa úspešnými riešiteľmi stalo 21 žiakov. Srdečne
blahoželáme!
Úspešní riešitelia 90% – 100%
Filip Braunstein 97% - 3.A
Samuel Balla 97% - 4.A
Richard Rakyta 97% - 4.A
Michaela Kunštárová 94% - 9.A
Veronika Tomaškinová 90% - 4.A

Úspešní riešitelia 80 – 89%
Martina Mózerová 89% - 5.B
Alex Láska 89% - 3.C
Samuel Sojka 88% - 5.C
Matej Škerlec 88% - 9.B
Kristián Bajo 87% - 3.B
Vanesa Janufová 86% - 3.C
Filip Valach 86% - 3.C

Pripravila: Mgr. J. Dulová
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Lyžiarsky výcvik
Keï si iaci z naej koly dali známky za prvý polrok do poriadku, ilo sa na
lyiarsky výcvik. Èakala nás nádherná príroda, pekné poèasie a super nálada v
lyiarskom stredisku Krpáèovo. V dòoch 25.  30. januára 2020 sa nai iaci nielen
nauèili alebo zdokonalili v lyovaní, ale hlavne zaili pekný týdeò.

Mgr. J. Cuper
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Tvorba žiakov
Mráz
Mráz nás típe,
mráz nám vadí,
mráz nám v oèiach perky spraví.
Zo såz spraví drobné perky,
ktoré nosia mamky, dcérky.

Nik vak nevie, kedy príde.
Èi sa zdrí, èi odíde.
ivot v teple  pohoda.
Hrá sa s nami príroda.
Bude vedie múdra veda,
kedy teplo èaka z neba?
Viktória Kúnová, 9.B

Dodnes sa vedú len nejasné dohady o tom, ako
tento sviatok vznikol. Každopádne sa na jeho OSEMSMEROVKA
pôvod viaže legenda, ktorá hovorí o pohanskom
kňazovi menom Valentín. Bol obrátený na
kresťanskú vieru a žil v Ríme, údajne v 3. storočí
nášho letopočtu. Cisár Claudio v tom čase vydal
dekrét, ktorý zakazoval rímskym vojakom uzavrieť
manželstvo. Tvrdil, že manželské radovánky by
mohli spôsobiť rozptýlenie a vojaci by si neplnili
svoje vojenské povinnosti.
Valentín, aj napriek zákazu, zamilované páry
sobášil. Avšak, onedlho to cisár zistil, uväznil ho a
odsúdil na smrť. Pred vykonaním tohto rozsudku
napísal Valentín zamilovaný list dcére väzenského
dozorcu, do ktorej bol údajne zaľúbený. Popravili Použité slová:
ho 14. februára v roku 296 nášho letopočtu. Pápež
DOM, DREP, HRÍB, JEDLO, KO¼AJ,
(tajnička osemsmerovky) ustanovil deň smrti sv.
LO, MAÈKA, MÁG, NOHA, OJE,
Valentína za pamätný deň. Na jeho počesť sa stal
PEKLO, PUD, REPA, ROBOTNÍK,
14. február dňom zaľúbených a sv. Valentín sa stal
TREZOR, VÍR, VNUK, LÈ
patrónom zaľúbených párov.

