KOLOVINKY

Milí čitatelia!

Prajeme príjemné čítanie.
Redakcia

Lenka, Miška, Lola, Lenka, Sarah, Andy, Lucka

V dňoch 6. a 7. februára 2015 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka
základných škôl. Aj v našej škole sme sa na príchod nových
budúcich žiakov tešili. Pani učiteľky pripravili pre deti zaujímavé
úlohy. Zatiaľ, čo sa ich rodičia venovali administratívnym
úkonom, deti sa mohli zabaviť a pani učiteľky mali možnosť
preveriť ich pripravenosť na školskú dochádzku. Prvý dôležitý
kontakt so školou sa deťom páčil a navyše si zo zápisu odniesli
darčeky, ktoré pre nich pripravili šikovní žiaci. Stretneme sa s nimi
opäť v septembri.

Na karneval sa tešili všetky deti.
Pripravili si zaujímavé masky a svoju
tvorivosť prezentovali v školskej
telocvični. Na organizácii karnevalu
sa podieľali aj pedagógovia. Pani
učiteľka Mgr. A. Dubovská pripravila pre deti veselé súťažné úlohy.
Ich cieľom nebolo za každú cenu
vyhrať, ale sa v každom prípade
zabaviť. Veselo naozaj bolo - tak ako
na karnevale má byť. Najkrajšie
masky z jednotlivých tried získali
diplomy a bez sladkej odmeny
neodišiel nik....

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v sieni
Mestského úradu vo Veľkom Krtíši konalo
slávnostne udeľovanie ocenenia Plaketa J.A.
Komenského. Z našej školy boli ocenené:
Mgr. Vlasta Lunterová - za dlhoročnú
pedagogickú a riadiacu prácu, úspechy
dosiahnuté vo výchovno - vyučovacom
procese a humánny prístup a sociálne cítenie
k zamestnancom školy i žiakom, Mgr. Alena
Bursová, Mgr. Svetlana Macaláková,
vychovávateľka Kornélia Beláková za
dlhoročnú prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno - vzdelávacom
procese.
c

Byť učiteľom je nádherné,
ale i ťažké, pretože je to
práca s človekom, s deťmi.
J. A. Komenský zdôraznil,
že učiteľstvo je poslanie a
že každý sa nehodí na túto
prácu. Pedagogické
povolanie by sme mohli
zhrnúť do troch
požiadaviek: láska k
deťom, nadšenie a zmysel
pre hodnoty a vedomie
svojho poslania. Práca
pedagóga v základnej
škole je náročná aj preto,
lebo jej plody sa v plnej
miere prejavia až o
niekoľko rokov - keď dieťa
dospeje a má možnosť
svoje vedomosti uplatniť v
praxi.
Všetkým oceneným
učiteľom srdečne
blahoželáme, ďakujeme za
obetavú prácu, ktorou
prispievajú k zlepšovaniu
úrovne výchovy a
vzdelávania. Do ich ďalšej
pedagogickej činnosti im
želáme veľa entuziazmu,
tvorivých myšlienok a
vnímavých žiakov.

Ocenené
pedagogičky:
Kornélia
Beláková, Mgr. Vlasta Lunterová, Mgr.
Svetlana Macaláková a Mgr. Alena
Bursová

stretnúť malé aj veľké pionierky, pani
učiteľky siahli do šatníka zo
socialistických čias a pán
učiteľ nacvičoval spartakiádu
v červených trenírkach.
Poniektorí prišli do školy v
ešte historickejšom oblečení.
Treba uznať, že dobové kroje
im naozaj pristali. Vo
vestibule
si
žiaci
a
prichádzajú rodičia mohli
pozrieť malú expozíciu
zameranú nielen na obdobie socializmu.

V minulom školskom roku
sme si Deň učiteľov
pripomenuli spomínaním na
školské roky, tak ako ich
prežili naši rodičia a starí
rodičia. Retro aktivita mala
veľký úspech. S radosťou
sme si ju zopakovali aj v
tomto roku. Na chodbách, v
triedach, ale aj v zborovni a
riaditeľmi bolo možné

c

Obdivovať bolo možné
napríklad drevené počítadlo,
staré predmety dennej
potreby, či harmónium, ktoré
sa kedysi v triede rozozvučalo
každé ráno.

Retro deň bol poučný i veselý.
Cez prestávky si naši žiaci
zatancovali na hity Michala
Dávida, Mariky Gombitovej a
ďalších hviezd, ktorým sme
rozumeli o čom spievajú a v
ich piesňach sa dokonca dala
nájsť pointa. Zmyslom tejto
retro aktivity však nebolo
porovnávať
historické
obdobia, spoločenské vzťahy,
či kultúru. Skôr išlo o určité
"zážitkové učenie" dejepisu.
Keďže deťom sa z celého dňa
najviac páčili piesne a tanec,
možno konštatovať, že bez
ohľadu na historické obdobie,
hudba zostáva vždy mladá.
c

Žiaci 2. stupňa niekoľko týždňov
aktívne pracovali na projekte
„Načúvame hlasom tichého sveta“.
S pani Ľubkou Šarinovou sa
stretávali po vyučovaní a spoznávali
posunkový jazyk nepočujúcich.
Naučili sa množstvo užitočných
posunkov, ktoré využijú pri bežnej
komunikácii s nepočujúcimi. Snažili
sa zvládnuť všetko, čo si pre nich
Ľubka pripravila. Projekt ukončili
zaujímavo
a
to
spoločným

nahrávaním odkazu o našej škole –
o „naj dúhovej škole“. Neváhajte
a pozrite si ho na školskej
internetovej stránke.
Všetci žiaci by sa chceli poďakovať
pani Ľubke za to, že v rámci svojho
voľného času prišla s radosťou medzi
nich. Boli to pekné a veselé chvíle .
Tešia sa na ďalšie stretnutia! Do
projektu sa zapojili žiaci z týchto
tried: 7.A, 7.C, 8.A, 8.C, 9.B.
Mgr. Z. Milatová

Planéta Zem je našim domovom. Tak,
ako sa každý snaží o to, aby jeho
domov bol útulný, čistý a aby sa v ňom
cítil dobre a bezpečne, tak by mal
každý dbať na prostredie, v ktorom
žije. Ak ubližujeme prírode, ubližujeme
aj sebe. Deň Zeme je príležitosťou pre
nás, aby sme si uvedomili, aká je naša
planéta dôležitá a že aj my môžeme
prispieť k udržaniu zdravého života na
nej. V našej škole sme uskutočnili rôzne
aktivity na tému životné prostredie.
Žiaci v triedach vytvárali projekty,
kresby aj trojrozmerné modely.
Deň Zeme vznikol ako reakcia na
rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia.
Jeho
cieľom
je
pripomenutie si našej závislosti na
cenných daroch, ktoré nám naša Zem
poskytuje. Tohto roku, ktorý vyhlásila
OSN za Medzinárodný rok svetla
a svetelných technológií, sme Deň
Zeme na našej škole venovali svetlu.
Prečo práve svetlu? Svetlo hrá životne
dôležitú úlohu v našom každodennom živote a je podstatnou
vednou disciplínou pre 21. storočie.
Žiaci počas Dňa Zeme – 22. apríla
plnili rôzne aktivity. Vyrobili postery
o svetelnom znečistení, na ktorých
informovali svojich spolužiakov, že
tma sa stala javom, ktorý treba
chrániť, pretože umelé osvetlenie,

Niektoré triedy sa vybrali priamo do
terénu a v areáli školy vyzbierali
odpad, ktorý tam zanechali
neporiadni ľudia. Žiaci zo 4.B
vysadili aj niekoľko mladých
stromčekov. Tieto nielen krášlia
prostredie školy, ale dodajú
c
ovzdušiu potrebný kyslík.

Solárny varič - jeden z projektov zo 6.A.

negatívne
ovplyvňuje
rastliny
a živočíchy. Žiaci sa ďalej pokúšali
zapáliť kúsok
suchého dreva
a papiera pomocou lupy, vyrobili
slnečný varič zo škatule so zrkadlom
a alobalom. Zistili, že slnečné svetlo

možno rozložiť na farebné
zložky.
Vytvorili
malú
encyklopédiu svetla, kde každé
písmeno abecedy označovalo
a vysvetľovalo slovo, alebo
slovné spojenie, či meno
osobnosti spojenej so svetlom.
Najkrajšie práce žiakov sme
zaslali do kancelárie Stromu
života do Bratislavy, kde ich
Žiaci v ŠKD vyčistili školskú zeleň od odpadkov.
vyhodnotia v rámci celoslovenskej súťaže „Týždeň pre
Zem“.
Ráno, keď sa zobudíme,
Vedúca krúžku Stromu života Krtkovia
slniečko nám svieti.
Mgr. Veronika Marcineková
Popritom si do školičky

Dievčatá z 9.A konštruujú solárny varič.

Slnečný ”ohrievač
vody” z 8.B.

Slnko ako ”zapaľovač”
(6.A)

cupitajú deti.
Do školy sa tešia,
predsa je Deň Zeme.
Veríme, že tým
Zemi pomôžeme.
Urobíme encyklopédiu
aj solárny varič.
Týmto Zemi pomôžeme,
nebude to nanič.
Svetlo je aj škodlivé,
tvorí smog svetelný.
Zem nás pred ním varuje,
pretože je nebezpečný.
Vďaka svetlu
život prekvitá,
pomáha žiť nám,
zvieratám a rastlinám.
Zemi sa pomôcť snažíme
a pre to všetko robíme.
T. Petreželová,
N. Bernáthová, 8.A

Išli sme na výlet opekať si von,
práve vyšlo slnko, to vie aj náš klon,

ideme s partiou tak berieme špekačky,
horčicu,
nesmie chýbať baterka,
tá sa vždy hodí, keď vonku je tma.
O 11.30 práve sme dorazili na miesto
činu.
Na rozrobenie ohňa máme správnu
príčinu.
Ale zabudli sme oheň,
zippo zapaľovač to je problém.
Viem naspamäť encyklopédiu o svetle,
len to ti poviem,
tým pádom problém nie je problém
a lupa je pomôcka vhodná pre tento
moment.
Ešte slamu z vysušenej rastliny
a máme oheň aj bez pomoci maminy.
Práve došiel Lukáš,
môj obľúbený piroman.
Doniesol svetelný varič podomácky
vyrobený
a môj plán bol práve prekazený.
Ale nikomu to nevadí.
Ešte nie je noc,
takže svetelný smog náladu nepokazí.
Už to vidím, dnes bude super,
dnes určite nezaspím.
A ráno pravý opak
- vôbec sa nezobudím.
Michal Nosáľ, 9.B

Dňa 22. 4. 2015 bol Deň Zeme. Naša
prvá
činnosť
bola
sadenie
stromčekov. Pani učiteľka nám
doniesla malé jedličky, ktoré sme
mali sadiť. V jednej skupine mali byť
najmenej dvaja žiaci. Bola som
v skupine s mojou naj kamarátkou
Sarah. Zasadili sme dva stromčeky,
ktoré sme potom popolievali vodou.
Posadili sme stromčeky, aby sme mali
Dňa 22.4.215 sme mali Deň Zeme.
Prvé dve hodiny sa žiaci učili. V 4. B
sa žiaci usilovne podujali na
skrášlenie našej planéty. O 10:00 sa
deti vybrali do tyčinkárne. Videli sme
tam, ako sa vyrábajú tyčinky. Mohli
sme ochutnať cesto a dostali sme
balíček tyčiniek. Potom, keď sme sa
vrátili do triedy, pani učiteľka zobrala
malé stromčeky a išli sme ich zasadiť
vedľa školy. Bola to veľká zábava.
Keď sme posadili stromčeky, išli sme
zbierať odpadky. Každý nazbieral
aspoň za vrece. Pani učiteľka nám
potom kúpila nanuk. Bol to veľmi
dobrý deň. Teším sa aj na budúci
rok. Lolita Bogyiová, 4.B.

všetci viac kyslíka. Keď prvá činnosť
skončila, vrhli sme sa na druhú.
Druhá činnosť, ktorú nám dala pani
učiteľka, bolo zbieranie smetí.
Rozdelila nás do skupín. Mali sme byť
štyria alebo piati. Každá skupina mala
nazbierať do veľkých vriec aspoň
štyristo odpadkov. Naša skupina
nazbierala 315 smetí. Zbierali sme
odpadky ako každý rok, aby naša
zemeguľa, zvaná Zem, bola trošku
čistejšia. Po zbieraní odpadkov nás
pani učiteľka odmenila sladkými
a studenými nanukmi. Každý mal
rovnaký, aby sme sa nepohádali. Aj
naša pani učiteľka dostala chuť na
nanuk, tak si kúpila ruskú zmrzlinu.
Takto skončil náš krásny Deň Zeme.
Lucka Nácestová, 4.B

V súčasnej dobe žijeme mnohí
v sústavnom strese a napätí. A
tak je dobre aspoň občas sa
zastaviť a uvoľniť sa. Ak nás k
tomu ešte niečo rozosmeje,
hneď sa cítime lepšie. Šťastie sa
nedá chytiť do ruky, nepríde k
nám na zavolanie, túžime po
ňom všetci.
Pripomenul nám to i 20. marec,
na ktorý pripadá Medzinárodný
deň šťastia. Naznačil nám, že
smiech je jednou z rečí, ktorej
rozumie každý človek na našej
planéte. A čo je dôležité, je
prejavom radosti a šťastia.
Skúsili sme preto urobiť dobrú
náladu žiakom, rodičom i sebe
videom, ktoré pozývalo všetkých na Pharrellovu pesničku
Happy na malú školskú
tanečnú Happy párty...
Tak teda tanec a hlavne
úsmev… Pridáte sa?
Mgr. V. Lunterová

Redaktorky zo 4. B pripravili na Deň
úsmevu videoanketu s deťmi našej
školy. Otázky boli ušité práve na túto
príležitosť: Čo ťa najviac poteší? Kedy si
šťastný? Do ankety si zapojili žiaci z
prvého aj druhého stupňa. K
odpovediam pridali respondenti aj
pekný úsmev. Anketu si môžete pozrieť
na
internetovej
stránke
školy
www.zsahsvk.eu.

Deň úsmevov bol super. Dievčatá
boli oblečené v ružových tričkách
a chlapci v modrých tričkách. Ráno,
keď prišli do školy, videli sme veľmi
smiešne video na pieseň “Happy”
Keď sme prišli do triedy, pani učiteľka

Zuzka Bartošová nám rozdávala
žltých smajlíkov. Cez malú a veľkú
prestávku sme na chodbe tancovali.
Všetci sme boli šťastní. Deň úsmevov
sa mi veľmi páčil. Mohol byť aj
častejšie. Sarah Brindová, 4.B

Noc s Andersenom bola veľmi
zábavná. Na začiatku sme si
ukladali veci. Potom sme išli do
našej školy. Keď sme sa vrátili,
pozerali sme video o Hansovi
Christiánovi Andersenovi. Bolo to
super. Na večeru sme mali kebab.
Keď sme sa navečerali, išli sme do
čitárne. V čitárni sme robili
divadielko
na
Palculienku.
Nevedeli sme k tomu text. Na
mieste sme si ho vymysleli. Alex
nás zachránil. Vymysleli sme veľmi
smiešne divadlo. A vyhrali sme.
Potom sme vyrábali kvietky.
Neskôr sme išli hľadať poklad.
Našli sme ho. Teda našla ho
Lenkina sestra Laura. Večer sme sa
chystali na spanie. Nechcelo sa
nám spať, zaspali sme až o 02:00
hod. Na Noc s Andersenom
budeme mať pekné spomienky.
Sarah Brindová, 4.B

V máji 2015 sme s triedou 4. B navštívili
tyčinkáreň ZAEL, s.r.o. vo Veľkom Krtíši.
Vo veľkej hale s názvom Chránená dielňa
nám tety ukázali, ako sa vyrábajú tyčinky.
V prvej miestnosti sme videli veľký mlynček,
v ktorom sa miesi cesto na tyčinky.
Vymiesená masa sa prevezie na obrovskom
plechu do druhej miestnosti, kde sa z cesta
vyformujú tyčinky. Tieto sa okúpu
v olejovom kúpeli, aby boli lesklé a posypú
sa sezamom, soľou alebo makom. Na konci
pásu je veľká pec, v ktorej sa tyčinky pečú.
Upečené tyčinky zhŕňa jedna teta a balí ich
do vrecúšok. Tie putujú do krabice. Keďže
sme boli maškrtnou návštevou, za hrsť
tyčiniek sa ušlo aj nám.
Michaela Hrubčová, 4.B

História stavania
májových stromčekov
siaha až do antiky. V
slovanskej tradícii bol máj
symbolom hojnosti úrody.
Svoj význam mal aj pre
mládencov a dievčatá staval sa pred domov
mladých dievok súcich na
vydaj. V našej škole je
stavanie mája spojené s
ľudovými tancami a
piesňami. Na nádvorí
školy v kultúrnom
programe zatancovali
dievčatá a chlapci pod
vedením pani L. Takáčovej
a potom pozvali do tanca
aj pani učiteľky a
spolužiakov.

Kadý rok vymyslíme nieèo
pekné pre nae mamièky.
Tento rok sme vymysleli
návtevu 3D kina v naej
kole.
Prili
mamièky
s demi, ale aj staré mamy.
Prvý film sme návtev
níkom premietli 14. mája
o tvrtej popoludní. Bola to
animovaná rozprávka Le
genda o sovích strácoch.
Ku skutoènému "kinové
mu" záitku a pohode
prispel
aj
ponúkaný
popkorn a jablkový dús.
3D záitok bol pre mno
hých návtevníkom nieèím
novým a pridali sa k nemu
aj ïalie príjemné záitky.
Pocity
mojej
mami:

Sestrine
pocity:

Sme radi, e si nae
maminy nali èas a strávili
s nami pekné a zaujímavé
chvíle.

V nede¾u 10. mája bol Deò matiek.
Deò matiek bol pre nae mamièky
èarovný. Naa milá pani uèite¾ka
pozvala vetky mamièky, aby si prili
pozrie 3D kino aj zo svojimi demi.
Premietalo sa: Ako si vycvièi draka,
Legenda
o
svojich
strácoch
a posledné UP Lietajúci domèek.
Predával sa tam aj POPCORN a aj
vstupenky. Keï som ila do atne
ráno, tak som videla ípky, ktoré
smerovali ku vchodu do 3D kina.
Myslím, e tento deò sa páèil vetkým
mamièkám.

Žiaci 4. ročníka mali na domácu
úlohu upiecť chlieb. Každý sa na
to tešil, nikto nenamietal. Pani
učiteľka pre nás pripravila
prekvapenie. Chlieb sme piekli aj
u nej doma. Pani učiteľka
povedala, že forma, tvar chleba
môžu byť rôzne. Jedna žiačka
navrhla, že chlieb nejako
zaujímavo vytvaruje. Dúfam, že
na budúci rok budem piecť opäť.
Mám na to pomocníka, ale
mamina to nie je....
Lenka Hulecová, 4.B

Ako sme
piekli chlieb

V utorok 5. mája 2015 sme sa ako
diváci zúčastnili hasičskej súťaže na
futbalovom ihrisku vo Veľkom
Krtíši. Súťažili 4 družstvá mladých
hasičských dobrovoľníkov z Hrušova (2 družstvá), Modrého
Kameňa a Želoviec. Ich úlohou
bolo čo najrýchlejšie prejsť
prekážkovú dráhu. Prvou prekážkou bola vysoká stena, ktorú
museli súťažiaci zdolať. Potom ich
čakal na dráhe tunel, za ním úzka
vyvýšená lavička. Ďalšou úlohou
bolo zasiahnuť terč prúdom vody

z hasiaceho
prístroja.
Šikovné
prsty si súťažiaci precvičili pri
viazaní uzlov podľa vzoru na
obrázku. Poslednou úlohou bolo
zaradiť podľa obrázkov predmety,
ktoré používajú hasiči. Víťazom
celej súťaže sa stalo družstvo
z Modrého Kameňa. Celú súťaž
sme nevideli do konca, lebo sme sa
museli vrátiť do školy. Mne osobne
sa najviac páčila úloha útok na terč.
Miška Hrubčová, 4.B

Takto začali anketu naše
redaktorky pri príležitosti Dňa
detí. To, čo sme natočili, môžete
vidieť na školskej internetovej
stránke www.zsahsvk.eu. Možno
budete prekvapení, aké sú sny
našich školákov. Nie sú to
notebooky, tablety ani mobily,
ale túžby, za ktoré by sa nemusel
hanbiť ani dospelák. Môžeme vás
ubezpečiť, že sme zverejnili
všetkých respondentov, ktorí boli
ochotní odpovedať, nič sme
nevystrihli. A možno aj my,
dospelí, môžeme skutočne byť
nápomocní pri splnení detských
snov. Po čom teda opýtaní túžia?
Tu sú niektoré z odpovedí:
Stať sa herečkou, byť zdravá a
mať rodinu, cestovať po svete,

ísť do Paríža, byť dôstojníčkou, mať
útulok pre zvieratá, vyštudovať
strednú a vysokú školu, dosiahnuť
športové úspechy, byť klaviristkou,
byť s rodinou, byť maliarkou,
herečkou... Najmilšie boli tie, ktoré sa
týkali zdravia: "Aby som nebol chorý,
lebo potom mám veľa domácich
úloh" alebo "aby moja mamina
nebola chorá..."
Z natočenej ankety si požičiame tiež
záverečnú vetu: Deťom prajeme, aby
sa im sny splnili. Aj svet dospelých
bude krajší, keď v ňom budú žiť šťastné
deti.
c
Na Deň detí sa po chodbe prechádzali
aj "batoľatká". Pripomínali nám, že aj
mi sme boli kedysi takými milými
drobcami. Medzi zamaskovanými
žiakmi bola tiež jedna dospelá osoba.
Poznali by ste o koho ide?

Zaujať žiakov je čoraz náročnejšie,
no aj to ide hravo, keď sa učia, aj
keď o tom nevedia. V našej
učebnici PROJECT sme si našli
recept na chutný koláč. No použiť
horúci varič a rúru na pečenie by
bolo v rukách žiakov viac ako
nebezpečné. Vymysleli sme si
nepečené sladké pochúťky, ktorých
prípravu a popis ingrediencií sme
zvládli v angličtine. A tak slovíčkami

a cream, cookies, fruits, chocolate,
sugar, an ice-cream, an owen, to
mix, to cover, to peel a mnoho
iných sme sa „prepiekli“ k
najchutnejším
ovocno
smotanovým lahôdkam, ktoré sme
si kedy pripravili. Takýchto
vyučovacích hodín by mohlo byť
viac, pripomenuli naši žiaci na záver
hodiny angličtiny.
PaedDr. K.Fajčíková
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