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Milí čitatelia!Milí čitatelia!
Na�e redaktorky robili viacero ankiet s de�mi. Anketové otázky
boli rôzne. Èo keby sme urobili anketu na tému: Tvoje ob¾úbené
roèné obdobie? Mo�no by odpovede boli zaujímavé, no skôr si
myslíme, �e by nám ve¾a nových informácií neposkytli. Veï okrem
Vianoc, ktoré sú v zime, sa deti najviac te�ia na leto. Nielen preto,
�e vonku je príjemne, dá sa bicyklova�, korèu¾ova�, prechádza� sa
s kamarátmi, ís� s rodinou na výlet, ale hlavne �iaci sa te�ia na
prázdninové dni. Veru tak, prázdniny sú to, èo nám teraz napåòa
srdieèka oèakávaním. Desa� mesiacov uèenia máme takmer za
sebou. Niekomu prebehli rýchlo, inému sa vliekli pomaly. Kto v�ak
urobil maximum preto, aby ich zvládol úspe�ne, mô�e by�
spokojný a u�íva� si prázdniny s e�te väè�ou rados�ou. Prajeme
Vám krásne letné dni a príjemné èítanie �koloviniek.
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V ruchu dní sa neuvedomujeme, �e mnohí z nás
majú to ��astie by� ved¾a bytosti, ktorá nám je
najdrah�ia � ved¾a na�ej mamy. Ako chlieb,

ktorého sa nikdy neprejeme, je mama na�ou ka�dodennou potrebou. Jej cenu
vieme ohodnoti�, a� keï nám zaène chýba�. Aj samotné maminy to vedia, veï
kedysi boli tie� de�mi a nekoneène ¾úbili tie svoje. I tak im v�ak dobre padlo, keï
im ratolesti v ich sviatoèný deò vyjadrili nahlas a naplno ako ich majú radi. Pri
príle�itosti Dòa matiek pripravili pani vychovávate¾ky so �iakmi kultúrny
program, v ktorom mamám zaspievali, zarecitovali a zatancovali. Jedáleò bola
plná hostí, pri�li nielen maminy, ale aj staré mamy a otcovia. Veï sú pre nás
rovnako vzácni. Program bol pestrý, ve¾mi starostlivo pripravený a dojatým
náv�tevníkom sem  tam vytlaèil slzièku na líce.
Ïakujeme, maminy. Ïakujeme, pani vychovávate¾ky
a milé deti, za pekný zá�itok.
Zostrih z programu si mô�ete pozrie� na internetovej
stránke �koly zsahsvk.eu.

Deò matiek



Dòa 23. februára sa v na�ej
�kole stretli princezné,

princovia, víly, piráti, ale aj
stra�idlá a prí�ery  z rí�e

fantázie. Nik v�ak z nich nemal
strach. Práve naopak,
v triedach, a potom aj

v telocvièni, vládla dobrá nálada.
Samozrejme, pod kostýmami

rozprávkových bytostí sa
ukrývali na�i �iaci. Opä�

dokázali, �e sú ve¾mi kreatívni
a doká�u si pripravi� naozaj

zaujímavé masky. Niektoré deti
si kostýmy vyrobili doma samé

s pomocou svojich rodièov.
Najkraj�ie  kostýmy boli

ocenené a na záver karnevalu sa
v�etci zabavili pri tancovaèke.





Deò otvorených dverí
Dòa 11. apríla sa

otvorili dvere na�ej
�koly nielen pre na�ich

�iakov
a zamestnancov, ale
tie� pre náv�tevníkov,
ktorí  si pri�li pozrie�
priestory na�ej �koly.

S rados�ou sme
privítali deti

z materských �kôl vo
Ve¾kom Krtí�i. Pripravili

sme pre nich
zaujímavé aktivity, aby
sa u nás cítili príjemne.

V triede 4.A si
vyskú�ali �ikovnos�
svojich pr�tekov.

Z farebného papiera
vyrábali dúhové

èelenky. Bolo vidie�, �e
no�nice, lepidlo

a papier nie sú pre nich
neznáme nástroje.

Práca im i�la od ruky.
Ak bolo treba predsa

niekomu pomôc�,
deviataci im radi

asistovali. Títo na�i
najstar�í �iaci,

elegantne obleèení,
tie� sprevádzali
�kôlkarov po

priestoroch �koly.



Deti si precvièili nielen prsty, ale aj
celé telo. V telocvièni ich èakali
zábavné disciplíny � slalom
s tenisovou loptièkou, kop loptou na
bránku, skákanie na trampolíne
a ïal�ie. Pohyb je pre deti prirodzená
èinnos�, v telocvièni si pri�li na svoje.
�pecialitou, ktorú väè�ina z nich e�te
nevidela, bolo 3D kino. Multimediálnu
uèebòu na�a �kola vybavila 3D
projektorom, plátnom a ozvuèovacou
technikou. Staèí si len nasadi� 3D
okuliare, spusti� 3D rozprávku alebo
film a zábava mô�e zaèa�. Pre
�kôlkarov to bol ve¾mi zaujímavý
virtuálny zá�itok. Deti od nás
odchádzali plné dojmov. Veríme, �e
s mnohými z nich sa stretneme opä�
v septembri.



Uèite¾ské
povolanie
a uèite¾
ako
osobnos�
je èastou
témou
v mé
diách, ale
aj v rámci
osobných

rozhovoroch. Pri listovaní v
spomienkach z detstva je
obrázok toho �ná�ho uèite¾a�
stále �ivý. Ka�dý uèite¾
zanecháva v �iakovi stopu.
Rozvíja jeho poznanie,
schopnos� myslie�, tvorivos�.
Dáva mu vedomostný základ do
�ivota. Vplýva v�ak na �iaka aj
svojou osobnos�ou, prístupom.
Formuje ho vo viacerých

smeroch. Ka�dé povolanie,
vykonávane svedomito
a odborne, je spoloèensky
dôle�ité. Na zaèiatku ka�dého
v�ak stojí uèite¾.
Pri príle�itosti narodenia
ve¾kého uèite¾a národov, ktorý
pôsobil aj na Slovensku, sa
vybraným uèite¾om ude¾ujú
ocenenia Plaketa J. A.
Komenského. Z na�ej �koly
ocenenie získali pani uèite¾ky

a pani vychovávate¾ka
 Poprosili sme ich

o krátky rozhovor. Video si
mô�ete pozrie� na internetovej
stránke �koly. Oceneným
pedagógom gratulujeme
a prajeme im ve¾a úspechov
v ïal�ej výchovno  vzdelávacej
èinnosti.

Ocenené pedagogièky



V na�ej �kole
máme 46
pedagogických
zamestnancov.
Ka�dý  z nich si
svoju prácu
vykonáva
svedomite
a k de�om sa
správajú ve¾mi
milo. Aj preto je
v na�ej �kole

dobrá atmosféra. Mnoho �iakov má medzi pedagógmi
svojho ob¾úbeného uèite¾a, ktorý mu dáva viac ne� len
vedomosti. Mojou ob¾úbenou pani uèite¾kou je pani uèite¾ka

. Je ve¾mi milá, trpezlivá, láskavá
a kamarátska. Obèas musí by� na nás aj prísna, ale ak je nieèo pre nás
�a�ké, rada nám pomô�e. V�dy sa nám sna�í vysvetli� uèivo tak, aby
sme ho pochopili, prípadne výklad e�te zopakuje. Stalo sa, �e nám
odpustila písomku, keï mala pocit, �e by nedopadla dobre a dala nám
ju inokedy. Najviac si na nej cením to, �e �iakov berie ako
rovnocenných partnerov. Nevyvy�uje sa nad nami. Sna�í sa, aby sme
dobre navzájom vychádzali. Je to nároèné, zvládnu� to¾ko rôznych detí.
Obdivujem ju. Pani uèite¾ka zvláda svoju prácu s úsmevom
a trpezlivos�ou. Aj keï odídem zo základnej �koly, budem na òu v�dy
rada spomína�.

Moja obľúbená pani učiteľka

Ka�dý uèite¾ je nieèím výnimoèný. Vá�im si ka�dého, ktorý ma uèí. Aj
preto, lebo mi odovzdáva nové vedomosti. Keby som v�ak mala urèi�
svojho najob¾úbenej�ieho uèite¾a, bola by ním na�a triedna uèite¾ka

 Pani uèite¾ka Demeterová výborne vedie
na�u triedu a strpí aj na�e prehre�ky. Doká�eme sa v�dy dohodnú�.
Okrem toho, �e nás uèí a vedie, organizuje rôzne zaujímavé triedne
výlety a exkurzie. Z týchto spoloèných akcií máme ve¾a pekných
zá�itkov. Sme jej zato vïaèní a pre mòa je to naj uèite¾ka.



Hovorí sa, �e nejeme len ústami, ale aj
oèami. Pekne naservírované jedlo
a upravený stôl doká�e konzumáciu jedla
ve¾mi spríjemni�. A èo tak e�te �ikovná
a úctivá obsluha? No, to by bolo ako
v hoteli...
Iba�e my sa stravujeme v �kole. Poèas
obedòaj�ej prestávky je potrebné postavi�
sa do radu pred okienko, nájs� si miesto na
sedenie, rýchlo do prázdneho �alúdka
nieèo nahádza�, odnies� tanier a zas sa
venova� ïal�ie práci... veï to v�etci
poznáme. Alebo, �eby to i�lo aj inak?
Nevedno, èi sa niekomu z vedenia �koly
prisnil krásny sen alebo èo bolo pohnútkou
k zmene pri stravovaní, no my�lienka na
hotelový servis pri�la na svet. Dòa 22.
mája 2017 bolo v�etko pripravené tak, aby
sa stravníci v jedálni cítili naozaj ako
v hotelovej re�taurácii. Stoly boli pekne
prestreté a jedlo rozná�ali deviataci
a deviataèky obleèení ako èa�níci
a servírky. Nechýbala im úctivos�,
úslu�nos� a ani zruènos� profesionálov. A�
by sa nejeden stravník èudoval, kde sa to
tá mláde� nauèila. Bol to úplne nový
zá�itok pre stravníkov aj samotný
obsluhujúci personál.

A e�te jedno porekadlo nakoniec: Láska ide
cez �alúdok. Za tento skvelý výkon máme
na�ich deviatakov e�te rad�ej, ne�
predtým. Napokon posúïte sami zo
záznamov v Knihe pochvál a prianí.

v �kole?!



Ïakujeme za skvelú my�lienku
a ú�asnú realizáciu. Oceòujem
�imid�� a �arm personálu.

�umní chlapci, pekné dievky
�úlance mám bez polievky.
Pekné �aty, úsmev ve¾ký
Vychystaní jak do telky. Ïakujeme

Boli ste ú�asní. Slu�né, pozorné
a úctivé. To sa u� málo vidí.
Ïakujem.

Ïakujeme, cítili sme sa super.

Ïakujem pekne, prajeme Vám
ve¾a úspechov v ïal�om �ivote.
Nech sa Vám darí, ako si budete
�ela�.

Karma joga � skvelá vec!
Ïakujeme za obed a obsluhu.

Ïakujem za obsluhu. Len tak
ïalej.
1,2,3,4,5, zjedol som mak na
obed.
Deviataci na�i milí
Odborne nás obslú�ili.
Èiernobiele háby mali,
Taniere nám odná�ali
Zato im patrí ve¾ká vïaka,
Zajtra èo nás e�te èaká?

Vstúpili sme do jedálne,
Èo vidíme? Pekné tváre.
To sú na�i deviataci,
Obsluhova� nás chcú v�etci.
Pekný úsmev, slu�né slová
Zaznievali k nám od stola.
Chutilo nám, to nám verte,
Tento deò si zopakujte.



Medzinárodná asociácia atletických federácii
(IAAF) ka�doroène organizuje projekt s názvom
Svetový deò atletiky na v�etkých kontinentoch.
Projekt vznikol u� pred olympiádou v Atlante v roku 1996.
Cie¾om projektu je zapoji� v�etkých èlenov IAAF k podpore a
propagácii mláde�níckej atletiky na regionálnych úrovniach. Na
na�ej �kole sme zorganizovali �portový beh, èím sme vzdali
úctu atletike a hlavne urobili nieèo pre svoje zdravie a kondíciu.

Svetový deň atletiky





Pred�kolákov sme u nás
privítali v minulosti

viackrát, no tentoraz i�lo
o vá�nu a dôle�itú
udalos�. Nástup do

základnej �koly takou
isto pre ka�dé die�a je.

Pokým rodièia
vybavovali úradné

zále�itosti, deti sa s pani
uèite¾kami venovali
písaniu a ma¾ovaniu.

 V septembri sa pre nich
�kolské dvere otvoria

dokorán, so svojimi pani
uèite¾kami sa budú
stretáva� pravidelne
a nauèia sa mnoho

nových vecí. Väè�ina
detí sa do �koly te�í,
hoci zatia¾ im je bli��í

svet hier.

A preèo si vybrali práve
na�u �kolu? Dôvodov
bolo viacero. Nieko¾ko
odpovedí sa dozviete z

videa na �kolskej
internetovej stránke

www.zsahsvk.eu



21. marca sme si aj my v na�ej �kole
pripomenuli  mesiac kníh. Pani
vychovávate¾ky so �iaèkami tretieho
a �tvrtého roèníka nav�tívili deti v
materskej �kole, ktorá sídli na ulici
Èervenej armády vo Ve¾kom Krtí�i.

Dôvodom na�ej náv�tevy bolo
èítanie rozprávky de�om pred
popoludòaj�ím odpoèinkom. �iaèky
sa de�om predstavili a oznámili im
cie¾ na�ej náv�tevy. Deti poèúvali
s ve¾kým záujmom, nieko¾kým sa
podarilo aj zaspa�. Po preèítaní
rozprávky sme  deti obdarovali
zálo�kami a rozlúèili sme sa.
�ia¾,  v súèasnosti sa   èítanie
rozprávok  vytráca. Nahradilo ho
sledovanie rozprávok
prostredníctvom televízie, DVD
a internetu. Málokto si uvedomuje,

�e knihy  a èítanie pozitívne
ovplyvòujú
hodnotový
systém èloveka.
Rozvíjajú
fantáziu,
tvorivos� i slovnú
zásobu detí.
Preto sme sa
rozhodli, �e
podobné aktivity
budeme realizova� èastej�ie.

�Knihy sú najtich�í a najvernej�í priatelia; sú najprístupnej�í a
najmúdrej�í radcovia a najtrpezlivej�í uèitelia.�



Pani vedúca �kolskej kuchyne J.
Vargová so svoj tímom kuchárok
varí nielen pre �iakov, ale aj so
�iakmi. Príprava ovocných
vitamínových mís síce nie je
typické varenie, no urèité
kuchárske zruènosti sa dajú
vyu�i� aj tu. Pani vedúca sa
rozhodla, �e so �iakmi
9.A pripraví vitamínové bomby,
ktoré budú nielen chutné
a zdravé, ale budú aj dobre
vyzera�. Ako vidie� na
fotografiách, estetické cítenie
deviatakom naozaj nechýba. Na
ovocí si pochutnali �iaci,
stravujúci sa v �kolskej jedálni.



Pocukrený Deò detí
Sviatok detí je sám
o sebe sladký.
Zaujímavé, �e
nasleduje len pár dní
po sviatku mamièiek.
Asi to tak mám by�.
Veï tak, ako deti ¾úbia
svoje mamy, ¾úbia
mamy svoje deti.
Rozhodli sme sa, �e
de�om tento pekný deò
e�te trochu prisladíme.
V �kolskej kuchynke napiekli
deviataci pre deti linecké
koláèiky. Ako tento nápad
vznikol? Spýtali sme sa vedúcej
�kolskej kuchyne, pani

Ako sa vám s deviatakmi
spolupracovalo?

A èo samotní deviataci? Spýtali
sme sa deviataèky Simonky.

Viac o tomto nápade sa dozviete
z videa na �kolskej internetovej
stránke. Dodáme len, èo kamera
nezachytila � na chodbe to
krásne voòalo�
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