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Ema Maliová, 1.A

Milí čitatelia!
Chodíte radi do školy? Podobnú otázku sme dali našim prvákom. Ich
odpovede nájdete na nasledujúcich stránkach. No, čo starší žiaci?
Najťažší je asi prvý deň po prázdninách. Skoré ranné vstávanie zrejme
nikoho neteší. Zvlášť, keď sme si cez voľné dni zvykli dlhšie pospať.
Skúsení žiaci tvrdia, že ak sa na vyučovanie dobre pripravia, žiadne
obavy zo školy nemajú, ba dokonca sa do nej tešia. Takýto systém by
mohol byť dobrou cestou ako zahnať nepríjemné myšlienky na školu.
Napokon, škola nie je len učenie, ale tiež kamaráti, učiteľky a
zamestnanci, ktorých sme si obľúbili a kopec zážitkov, na ktoré budeme
dlho spomínať.
Aj v uplynulom školskom polroku sa u nás veľa udialo. V jeseni sme sa
tešili z dozretých plodov, prijali sme prvákov do Cechu školáka, počas
Halloweenu sme trochu strašili a pred zimnými prázdninami sme sa tešili
na Vianoce. To samozrejme nie je všetko. Zorganizovali sme mnoho
ďalších väčších, či menších aktivít v rámci školy alebo jednotlivých tried
a ŠKD. O niektorých aktivitách si môžete prečítať v týchto Školovinkách.
Ďakujeme všetkým prispievateľom za ich informácie a tiež ich tvorbu.
Žiaľ, nie je možné publikovať všetky pekné práce našich žiakov, na to by
sme potrebovali desiatky strán.

Prajeme príjemné čítanie.
Redakcia

Druhý september je pre žiakov dňom
zmiešaných pocitov. Neradi sa lúčia s časom
plného voľna a príjemných zážitkov, no tešia
sa, že sa opäť stretnú so svojimi kamarátmi
spolužiakmi a obľúbenými pedagógmi. Veď
škola to nie sú len povinnosti, ale aj
príležitosti pre pekné vzťahy a rozvíjanie
svojich záujmov. Pre nových prváčikov je to
zatiaľ neznáme prostredie, v ktorom si svoje
miesto ešte len hľadajú. Privykať na veľké
zmeny nebýva jednoduché, ale prváci to isto ľahko zvládnu. Hneď druhý
deň dostali šlabikáre, takže ich cesta k vzdelávaniu sa mohla začať. V
tomto školskom roku sme otvorili štyri prvácke triedy. Prvákom, ale aj ich
starším spoluškolákom držíme palce.

ANKETA
Páči sa ti v škole?
V októbri navštívili prvákov
s kamerou a mikrofónom
redaktorky z našej školy,
aby sa ich spýtali, ako sa im
v škole darí. Ich odpovede
si môžete pozrieť a vypočuť
vo videokronike na školskej
stránke www.zsahsvk.eu.
Niektoré z odpovedí pre
vás vyberáme.

Čo sa ti v škole páči?
* Pekne vyzdobená trieda,
* pani učiteľka,
* interaktívna tabuľa,
* mám tu kamošky,
* družina - môžeme sa vonku
hrať a vo vnútri si môžeme
kresliť,
* páčia sa mi prestávky...

Čo sa ti v škole nepáči?
* Keď deti kričia,
* prvouka - neviem si zapamätať
veľa nových vecí…

Aký predmet máš
najradšej?
* Hudobná výchova - učíme sa
nové pesničky,
* matematika - rada počítam,
* telesná výchova - rada cvičím,
* šlabikár,

* písanka, písanie - už môžem
písať atramentovým perom,
* prvouka,
* výtvarná výchova…

Chceš sa vrátiť do škôlky?
* Nie, mala som tam zlú kamarátku,
* nie, v škole mi je lepšie,
* nie, v škole nemusíme spať,
* nie, v škole je najlepšie,
* nie - nato som už veľký,
* nie, radšej som v škole…
Anketa potvrdila to, čo sa
dalo vyčítať aj z tváričiek
malých prvákov. Sú hrdí, že sú
už školáci. Hoci privykanie na
nové povinnosti nebolo
jednoduché, je mnoho vecí,
ktoré sa im v škole páčia. A o
návrate do škôlky - aj keby sa
to dalo - nemôže byť ani reči...

Anketu pripravili členky
publicistického krúžku:
Lolita Bugyová, Andrea Íllešová,
Lenka Kladivíková, Sarah
Brindová, Viktória Kúnová, Lenka
Hulecová, Michaela Hrubčová,
Lucia Nácestová.
Kamera a strih videa: K. Cicko

Na školskej internetovej
stránke www.zsahsvk.eu
nájdete aj ďalšie
zaujímavé videa z našej
školy.

2015
"Prjaťelá, 28. októbra bi som si sfúkou 200 svječok na torťe."

Pri tejto príleitosti sa aj v naej
kole konali rôzne podujatia
tematicky viazané na ivot a dielo
tejto
významnej
slovenskej
osobnosti. Vo vestibule budovy

sme umiestnili nástenku so
zaujímavými
informáciami.
Niektoré z nich si môete preèíta
aj na tejto stránke.

V roku 1843 sa stretli na fare v Hlbokom u
Jána Holého - Štúr, Hurban, Hodža, aby sa
dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny na
základe stredoslovenského nárečia.
Ľudovítove lásky: Mária Pospíšilová - mal
sa s ňou oženiť, ale zriekol sa jej v
prospech lásky k národu. Adela
Ostrolúcka - ako mladá zomrela na týfus
po smrti svojho brata sa staral o jeho
sedem detí. Vlastné nemal.
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Ovládal desať jazykov: latinský,
maďarský, nemecký, francúzsky, grécky,
poľský, srbo-chorvátsky, ruský. Učil sa
hebrejčinu a angličtinu.

Kvôli presadzovaniu svojich názorov na
zrovnoprávnenie Slovákov v Uhorsku bol po
revolúcii (1848) na neho vydaný zatykač a žil pod
policajným dozorom až do smrti.
V roku 1855 sa postrelil na poľovačke pri preskakovaní potoka
a o niekoľko dní nato zomrel.

Deň jablka
Jeseò je obdobím zbierania plodov. Príroda nás pred zimou zásobuje
potrebnými ivinami a vitamínmi. Ovocie je nielen zdravé, ale aj chutné.
V naej kole pripravili pedagógovia spoloène so iakmi malé ovocné
oslavy  ovocné popoludnia. Deti priniesli ovocie a spracovali ho do
pestrofarebných ovocných alátov. Na stoloch kra¾ovalo prevane jablko.
A nielen na stoloch. iaci na tému jablko vytvárali rôzne výtvarné práce,
projekty, ale j o jablku písali básne a spievali piesne.

Vedeli ste, že až 70 percent vitamínov sa nachádza
v šupke jablka alebo tesne pod ňou?

Jablko si skutoène zaslúi pozornos. Oprávnene mu bol vyhlásený
Svetový deò jablka, ktorý sa koná kadý rok v októbri. Èervené,
zelené, lté, ve¾ké, èi malé  na tom nezáleí. Dôleité sú výivné
látky, ktoré obsahuje.

zniujú krvný tlak a hladinu cholesterolu
posilòujú imunitný systém, srdce a krvný obeh
stabilizujú hladinu cukru v krvi
podporujú trávenie
blokujú tvorbu lèníkových a oblièkových kameòov
povzbudivo pôsobia na nervovú sústavu
chránia mozog pred Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou
vïaka vysokému obsahu eleza pomáhajú pri málokrvnosti
pôsobia moèopudne a brzdia tvorbu kyseliny moèovej
èistia èrevá a zamedzujú mnoeniu kodlivých mikroorganizmov
v nich
● posilòujú ïasná
●
●
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Naše staré mamy a dnes už aj odborníci tvrdia, že stačí jedno jablko denne,
aby sme boli zdraví.

Aj červík vie, čo je dobré….. :-)

V piatok 16. októbra oslávili deti
z KD so svojimi vychová
vate¾kami konèiace sa jesenné
obdobie. Jednotlivé oddelenia
prezentovali svoje výtvarné
práce a nechýbalo ani hallo
weenské divadielko. Deti sa
mohli
obèerstvi
èerstvými
jesennými plodmi, ktoré teili
oèi aj jazyky. Na poriadnej
oslave musí by aj tancovaèka.
Tancovalo sa vo vestibule koly.
Ako vstupenka slúil cukrík,
ktorý dostalo kadé diea.
Vetci sa príjemne zabavili,
poniektorým sa nechcelo ís ani
domov....

Viac fotografií nájdete na školskej
internetovej stránke
www.zsahsvk.eu

Spoloènos Lidl pred èasom modernizovala
svoju predajòu vo Ve¾kom Krtíi. Pri jej
znovuotvorení zorganizovala akciu na
podporu základných kôl v meste Ve¾ký
Krtí a podporila kadú zo základných kôl
sumou 3 000. Spolu teda darovala
kolám 9 000. Po dohode s vedením
jednotlivých kôl spoloènos LIDL zakúpila
v tejto sume vyuèovacie pomôcky.
Základná kola na Nám. A.H.kultétyho
získala interaktívnu tabu¾u a portové
potreby.
Dar
odovzdala
osobne
projektová manaérka Mgr.
v
telocvièni koly dòa 1. 12.
2015. Poskytnutím portových
a didaktických pomôcok Lidl
dlhodobo podporuje základné
koly, ktoré sa nachádzajú v
blízkosti
predajní,
èím
prispieva
k
zlepeniu
kolských a mimokolských
aktivít iakov.

Vo tvrtok 19. novembra sa
uskutoènilo pasovanie pr
vákov do Cechu koláka.
Zaèalo
sa
slávnostným
zápisom na Mestskom úrade
vo Ve¾kom Krtíi, kde sa
prvákom prihovoril primátor
mesta Ing. Dalibor Surko.
Po zápise sa iaci v sprievode
triednych uèiteliek a devia
takov obleèených v rozpráv
kových kostýmoch vrátili do
koly.
Tu
sa
zaviazali
prváckym s¾ubom, e budú
slunými
a
svedomitými
iakmi koly a èlenmi Cechu
koláka. Krá¾ a krá¾ovná ich
pasovali s poteením, e sa
kolské spoloèenstvo opä
rozrástlo. Po slávnostnom
procese nasledovalo zábavné
súaenie a plnenie disciplín,
ktoré
si
pre
prvákov
vymysleli deviataci. Nechýba
lo
ani
obèerstvenie
a
závereèná
tancovaèka.
Krátke video a fotografie z
Úlohy kráľa a kráľovnej sa úspešne podujatia nájdete na naej
ujali deviataci Patrik Hrdina a Bianka stránke.

Hudecová.

Halloween
Strach nepatrí medzi príjemné pocity. Výnimkou je
celkom zvlátny sviatok, kedy sa na strach a
straenie teíme. Dokonca sa sami obliekame do
kostýmov straidiel a príer. Aj v tomto roku sme sa zapojili do
halloweenskeho
sprievodu naim
mestom. tvrtáèky
nacvièili tanec duchov a
zombíkov. Ak sa
nebojíte, môete si
pozrie fotografie a video
na kolskej webovej
stránke ..

Zazneli rôzne jazyky,
zaznelo aj ticho
Deò jazykov? Preèo nie!  povedali si iaci naej koly.
Po celej kole bolo poèu rôzne jazyky:
znela tu angliètina, nemèina i dokonca
rutina. Ale na prvom stupni znelo
ticho. A predsa ve¾avravné ticho

U po druhýkrát sa iaci pokúsili
porozumie
hlasom
tichého
sveta. Pomocníèkou detí bola
opä pani
ktorá pomáhala spoznáva jazyk
nepoèujúcich a búra ko
munikaèné
bariéry
medzi
jazykom detí a posunkovou
reèou. Nai prváèikovia sa uèili
známu básnièku
, samozrejme v po

sunkovej reèi. Zaspievali si aj
rozprávkovú znelku o
s posunkami. Druhákov
zlákal svet farieb a èísel. Nauèili
sa posunkova farby aj èísla.
¼ubka ich pochválila za snahu
i prácu. Pripravili si pre òu aj
malé prekvapenie  posunky
nahrávali tabletmi a spoloène si
ich pozreli a hodnotili.

A èo tretiaci? Tí boli tie
usilovní.
Keïe
sa
v slovenskom jazyku uèili
abecedu, napadlo ich, e by
sa
mohli
oboznámi
aj
s prstovou abecedou pre
nepoèujúcich. A dali sa do
uèenia. Nauèili sa ukazova
jednoruènú prstovú abecedu.
Tam
to
samozrejme
nekonèilo.
Uèili sa predstavi sa 
posunkova
meno
po
písmenkách. Úloha to bola
zaujímavá, zábavná ale aj
nároèná. Po dlhých hodinách
nácviku si pripravili tie pre
¼ubku prekvapenie v podobe
hádaniek.
Natoèili
svoje
predstavovanie na tablety
a úlohou ¼ubky bolo pozorne
si kadú nahrávku pozrie
a uhádnu, ako sa kto volá.
Bola to zábava a musíme
skontatova, e iaci sa
posunky
nacvièili
ve¾mi
zodpovedne, pretoe ¼ubka
uhádla takmer kadého.

Nai tvrtáci si zopakovali, èo sa
nauèili vlani s ¼ubkou. A uèili sa
jednoruènú
prstovú
abecedu.
S ¼ubkou sa porozprávali, mali
mnostvo otázok, na ktoré im ona
pohotovo a zaujímavo odpovedala.
Týmto dòom sme sa chceli
nauèi zopár posunkov a vyjs
tak nepoèujúcim na ich ceste
k nám v ústrety. Naèúvame
im a spoznávame spoloène
jedineèný svet, v ktorom
dokáeme slová vytvarova
vo vzduchu vlastnými rukami
... pretoe my sa nebojíme
komunikova v tichu !

V závere starého kalendárneho roka
zorganizovala naša škola vianočné trhy.
Školská jedáleň sa zaplnila trhovníkmi a
tovarom, ktorý prezrádzal, že Vianoce sú
už tesne za dverami. Predávali sa
prevažne výrobky, ktoré vyrobili žiaci
sami alebo s pomocou pedagógov,
svojich rodičov, či starých rodičov.
Svietniky, anjelikovia a vianočné
ozdoby potešili oči, koláče,
oblátky a sladké pečivo zas
provokovali chuťové poháriky. Kto
mal chuť, mohol ochutnať,
prípadne zapiť vianočným čajom.
Na školskom trhu vládla vianočná
nálada a všetci sa tešili na
prázdniny.

Ani na tomto podujatí nechýbali naše
redaktorky. Medzi trhovníkov sa
vydali Lucka Nácestová a Aďka
Íllešová, aby sa ich spýtali, čo
predávajú a keďže väčšina výrobkov
bola vlastnoručne vyrobená, boli tiež
zvedavé, ako sa im také pekné veci
podarilo vyrobiť.

Video z vianočných trhov si môžete pozrieť na www.zsahsvk.eu

Vianoce, Vianoce prichádzajú... a hneď aj odchádzajú. Presne tak, ako hovorím. Ako
prišli, tak aj odišli. V utorok sme išli domov a v pondelok zas do školy. Tie tri týždne
strašne rýchlo ubehli, aspoň mne sa to tak zdá. V stredu alebo aj skôr sa vianočný
stromček stavia a vo štvrtok večer už nám Ježiško doniesol darčeky. Potom sme
čakali na 31. december a bol ďalší rok za nami. Ani sa nenazdáme a bude tu rok
2017. Potom rok 2018, 2019... Po Silvestri sme išli na lyžovačku. Pricestovali sme aj
k starkej, či aj tam bol Ježiško. Verte alebo nie, zastavil sa aj tam. A nakoniec vám
prajem štastný nový rok 2016. Lenka Hulecová, 5.B

A je to tu zas  kola.... jáj! Keby Mária
Terézia nezaviedla povinnú kolskú
dochádzku, kadý by bol v tejto chvíli pred
telkou a pozeral od rána do veèera svoje
ob¾úbené filmy. No musíme chodi do koly,
aby sme neboli hlúpi. Aj noví prváci nosia
od septembra aké taky plné uèebníc.
Pýtala som sa jednej prváèky Paulínky, èi
chodí rada do koly. Povedala, e radej by
bola doma. U sa to zrejme nezmení kola je povinná. Ïalí
dlhý rok máme pred nami.

Sára Husárová, 1.A

Kajka Meňušová, 4.A

Laura Dianová, 1.A

Martin Prebela, 1.A

Natálka Tóthová, 2. B V. Vengrinová, 4.A

