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O niekoľko dní príde ten deň očakávaný - deň, na ktorý sa teší každý
žiak. Rozdajú sa vstupenky na prázdniny. Vysvedčenia však nie sú len
vstupenkou na voľné dni, ale hlavne dokladom snaženia každého
žiaka. Mnoho detí si za vykonanú prácu oddych zaslúži. Nájdu sa však
aj také, ktoré okrem toho čakania, nič moc neurobili. Pre tie je
vysvedčenie oznámením, že oddych si zaslúžia ich učitelia, ktorí sa
s nimi márne po celý rok trápili. Žiaľ, lieviky, cez ktoré sa dá nalievať
múdrosť do hláv žiakov, nebudú školám dodané ani v  budúcom
školskom roku, takže tradičné učenie nás opäť neminie.
Dosť však o  učení. Napokon, v  škole sme sa venovali aj iným
činnostiam. Zaujímavým, poučným aj zábavným. O  niektorých
aktivitách sa dočítate v tomto čísle Školoviniek. Nezabudnite si pozrieť
aj školskú internetovú stránku www.zsahsvk.eu, kde si tiež môžete
pozrieť videa.
 Prajeme Vám príjemné čítanie, sladké prázdniny a  dovidenia
v školskom roku 2016-2017.

Redakcia

Milí čitatelia!Milí čitatelia!

�kola nám rozkvitla
Máj je rajom pre fotografov. Nádherné farby prírody ich nútia vytiahnuť
aparát a stláčať spúšť. Ani ja som neodolal. Rozkvitnuté rastlinky pred
budovou školy a na chodbách som “zakonzervoval” do fotografií, aby
sme sa mali aj cez zimu čím pokochať.  :-) K.Cicko



Ján Amos Komenský je
autorom aj takéto citátu:
"Keď chceme byť múdri a s
nami celý svet, učme ľudí.
Učiť nie, aby sme učili, ale
aby vedeli. Vedieť nie, aby
vedeli, ale aby priložili
ruku k činu." (Zdroj:
http://citaty.nakazdyde
n.eu). Deň narodenia tohto
slávneho učiteľa národov je
dňom, kedy si každoročne pripomíname prácu pedagógov. Pri tejto
príležitosti boli za svoju dlhoročnú pedagogickú prácu ocenení aj
pedagógovia z nášho okresu. V sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši sa
4. apríla 2016 konalo slávnostné stretnutie pedagógov s primátorom
mesta, na ktorom prevzali ocenenie aj pedagógovia z našej školy: Mgr. T.
Belovová, Mgr. J. Červoč a vychovávateľka M. Balková. Udelené bolo
tiež ocenenie pre pani učiteľku Mgr. E. Trebuľovú in memoriam.
Ocenenie prevzal jej syn Peter.
Pedagógom prajeme veľa síl do ďalšej práce a nech ich žiaci nemajú
pocit, že sú "na opačnej strane", ale že so  svojimi  učiteľmi  napĺňajú
spoločný cieľ.

Ocenenie pre pani
učiteľku Mgr. E.
Trebuľovú prevzal
z rúk primátora
mesta jej syn Peter.

Každý z  nás vie, aké je byť
žiakom. Sediac v laviciach sme si
neraz povzdychli, prečo sa
musíme toľko učiť, prečo musíme
poslúchať  a  plniť si povinnosti.
Neraz nám bolo aj ťažko
a  pomysleli sme si, ako ľahko je
tým „na opačnej strane“ –
učiteľom a  učiteľkám. Až neskôr

sme pochopili, že vzdelávanie je dôležité a  jeho cieľom nie je mučenie
detí. Aké to skutočne je „na opačnej strane“ vedia najlepšie samotní
pedagógovia - kvalitní učitelia, ktorí svojmu povolaniu venujú čas nielen
strávený v  triede, ale aj svoj voľný čas. Učitelia, ktorí sa starostlivo
pripravujú na vyučovacie hodiny, hľadajú nové vyučovacie metódy a
prostriedky, dokážu žiakov motivovať k  prijímaniu vedomostí. Učitelia,
ktorí nechcú mučiť, ale žiakov niečo naučiť. Žiaľ, nie každý žiak je
v  procese výchovy a  vzdelávania dostatočne aktívny. Sú aj takí, ktorí
vzdelanie nepovažujú za svoju prioritu. Napredovať v takomto prostredí

je náročné pre žiaka aj pedagóga.

Ocenení pedagógovia:



Na záver výcviku sa konali lyžiarske preteky. Tak, ako to v športe býva,
nebolo dôležité vyhrať. Cieľom tohto podujatia bolo naučiť sa a
zdokonaliť v lyžovaní. Zo 78 siedmakov a deviatakov, ktorí sa výcviku
zúčastnili, nevedelo v prvý deň lyžovať 35. Po šiestich dňoch odchádzali
z Krpáčova všetci ako lyžiari, ktorí sa zasnežených svahov nezľaknú.  O
príjemný pobyt a výuku účastníkov sa starali pedagógovia: Mgr. Patrik
Rechtorík, Mgr. Vladimír Gallo, Mgr. Zlatica Milatová, Mgr. Zuzana
Balová, Mgr. Zuzana Bartošová, Mgr. Tibor Gonda. Zdravotnú
starostlivosť zabezpečoval MVDr. František Macalák. Ďakujeme za
pekné zážitky a získané lyžiarske zručnosti.

Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil od 7. do 12. marca 2016. Miestom výcviku
bolo lyžiarske stredisko Krpáčovo. Súčasť kurzu tvorili základné
disciplíny, ktoré by mal každý lyžiar ovládať – obraty na lyžiach k
spádnici, brzdenie v kĺzavom prívrate, zjazd po spádnici, šikmý zjazd,
prechod terénnych nerovností, oblúky na svahu, slalom pomedzi
bránky. Príjemným spestrením bola turistická prechádzka a nočné
lyžovanie v maskách.  Ani v čase večerného voľna nemala nuda šancu.
Organizovali sa rôzne poučné aj zábavné aktivity, napríklad prednášky
o ochrane prírody, nebezpečenstvách, ktoré číhajú na horách alebo
prvá pomoc pri úrazoch počas zimných športov. Žiaci si zaspievali na
karaoke párty a zatancovali na diskotéke.

Absolvovali sme ly�iarsky výcvik



Karneval je výbornou príležitosťou stať sa
na chvíľu niekým iným. Ani naša škola si
túto príležitosť nenechala ujsť a umožnila

žiakom prvého stupňa predviesť sa vo
fantastických kostýmoch. Deti si na príprave
svojich masiek dali záležať. V telocvični školy
bolo možné počas karnevalu stretnúť bytosti s
akejkoľvek rozprávky alebo fantastického filmu.
Porota to nemala pri hodnotení ľahké. Nebolo
však dôležité vyhrať, ale zabaviť sa. Karneval bol
skutočne veselý a zaujímavý. Mnohí už teraz
získali inšpiráciu pre prípravu kostýmu, v ktorom
sa predvedú na budúci rok.

Ná�

Karn
eval



Jar patrí k dôležitým obdobiam
roka. Je časom prebúdzania
prírody, pokračovaním
produktívneho života rastlín a
zvierat, ktoré oddychovali zimným
spánkom. V živote ľudí bola jar
obdobím prác na poli, ale tiež
tradičných sviatkov, ktoré patrili
ku kultúrnemu dedičstvu. Hoci v
dnešnej dobe čas prichádzajúcej
jari nevnímame tak intenzívne ako
v minulosti, tradície sú nám stále
blízke. S témou "Jar v Honte"
navštívili našu školu pracovníčky
Hontiansko-ipeľského osvetového
strediska riaditeľka Mgr I. Lešková
a Mária Brlošová. Porozprávali
našim štvrtákom o ľudových
zvykoch v minulosti a o jarných
zvykoch v Honte. Zaujímavým
doplnením ich rozprávania bol
film Hontianska jar, ktorý žiakom
priblížil život na dedine v
minulosti. Podujatie bolo spojené
s praktickými ukážkami maľovania
veľkonočných kraslíc voskovou
technikou a sadením zrniek obilia
do mokrej vaty. Misky s obilím si
žiaci mohli vziať so sebou do tried.
Budú sa o obilie starať a
pozorovať ho ako klíči a rastie.

Jar v Honte Podujatie bolo príjemným spestrením
vyučovacieho dňa. Deti získali nové
vedomosti a uvedomili si
neoddeliteľnú spojitosť človeka s
prírodou. Ďakujeme pracovníkom
Hontiansko - Ipeľského osvetového
strediska za ich cennú návštevu.

Čo je to vlastne jar? Jar nerobí jeden vtáčik alebo jeden kvet.
Nerobí ju ani jediný slnečný lúč, ale slnečný svit, ktorý je plný
lásky a nádeje, že ho bude dosť po celé leto. Jar je celá lúka
kvetov a kŕdle vtáčikov. Mám rada jar. Veď, kto by ju nemal?

Jar prináša teplo a život do prírody. Deti sa tešia na Veľkú noc a  všetko
pekné, čo s týmito sviatkami súvisí.  Na jar je celý svet krajší.

Text a foto: Viktória Kúnova, 5.B



Spolupráca základných
škôl s materskými školami
je dôležitá. Deti v
materských školách
získavajú školskú zrelosť a
potrebné zručnosti, ktoré
sú podmienkou úspeš-
ného nástupu na školskú
dochádzku. Prispieť k
bezproblémovému pre-
chodu od hravého
vzdelávania v škôlke k
systematickému vzde-
lávaniu v ZŠ môžu aj
návštevy škôlkarov v
"skutočnej škole". Deti sa
tu zoznámia s prostredím,
ktoré sa na deväť rokov
stane ich neoddeliteľnou
súčasťou. Krtíšske škôlky
prijali naše pozvanie a ich
deti sme s radosťou
privítali u nás dňa 15.
apríla 2016. Navštívili
štvrtácke triedy, kde pre
nich mali štvrtáci a pani
učiteľky pripavili zaují-
mavú úlohu - vyrobiť
papierovú vrtuľku. Práca
im išla od ruky. Kde si malé

pršteky nevedeli poradiť,
pomohli starší kamaráti.
Škôlkarom sa asi najviac páčilo
školské 3D kino. Rozprávku o
stratenom Nemovi už väčšina z
nich videa, no postavičky
vystupujúce z 3D plátna boli pre
mnohé deti niečím novým. Deti
veľmi obľubujú aj pohyb a hry.
Na svoje si mohli prísť v
telocvični. Čakali ich tu rôzne
zábavné úlohy. Otestovali si
svoju šikovnosť, obratnosť a
orientáciu v priestore. Deti zo
škôlok sa pohybovali po našej
škole v skupinkách, ktoré
sprevádzali deviataci... a veľmi im
to pristalo. Dievčatá mali tmavé
sukne a biele blúzky, chlapci
elegantné čierne nohavice a biele
košele. Jav, ktorý v školách bežne
nie je vidieť. Aj takýmto
spôsobom dala naša škola
najavo, že deti zo škôlok sú pre
nás dôležité a ich návšteva u nás
je slávnosťou. K. Cicko



V dňoch 22. a 23 apríla 2016 sme zapísali budúcich prvákov, ktorí budú
rozdelení do troch tried. Predškoláci neboli v našej škole po prvýkrát.
Stretli sme sa s nimi pred niekoľkými dňami, keď navštívili našu školu.
Pozreli si triedy, do ktorých budú mnohí z nich chodiť, v telocvični mali
starší žiaci pre nich pripravené zábavné hry a nezabudnuteľným
zážitkom pre nich určite bude aj naše školské 3D kino.
Ďakujeme rodičom, ktorí sa rozhodli pre našu školu. Veríme, že
dôveru, ktorú rodičia k našej škole majú, nesklameme.

Marec mesiac knihy

Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii,
ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých
spisovateľov, nakladateľmi či knižnými obchodmi v roku 1955. K
myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania,
ktorí pravdepodobne na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu, za
mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil
aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry. Či už patríte
k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný marcový čitateľ,
nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou!

Moja ob¾úbená kniha

Knihy sú super. Keď sa nudíš, zoberieš si
knihu a na dve hodiny máš postarané, aby
si sa nenudil. Kníh mám veľa. Moje
najobľúbenejšie sú od spisovateľky J.K.R.
Napríklad Harry Potter. Teraz čítam
Polovičného princa a  som už na konci.
Keby ste doma nemali knihy, tak zaskočte
do knižnice. Sú tam veľmi milé tety, ktoré
Vám odporučia, čo je pre vás
najvhodnejšie. Keď som bola prváčka, išli
sme s  našou pani triednou učiteľkou do
knižnice. Odvtedy sem chodím
pravidelne. Lenka Hulecová, 5.B



Deň pre našu Zem
Dňa 22. apríla si

ľudia po celom
svete pripomínali

Deň Zeme. Inak tomu nebolo ani
na našej škole. Mladší aj starší žiaci
debatovali o  tom, aké je dôležité
chrániť si našu planétu a pracovali
aj na rôznych aktivitách. Tí
najmladší vyzdobili chodníky
okolo školy krásnymi kriedovými
maľbami Zeme. Starší tvorili
kreslené príbehy o  Stromáčikovi,
robili zbierky zdravých receptov zo
strukovín alebo do nádobiek

s  vatou uložili hrach, fazuľu
a  šošovicu, aby potom mohli
pozorovať, ako postupne klíčia.
Žiaci 2. stupňa sa nezľakli ani
práce. Chopili sa iniciatívy
a vyzbrojení rukavicami a vrecami
vyčistili od odpadkov Krtíšsky
potok, Horičku, lesík pri
autobusovej stanici či iné časti
mesta. Upratali tak po tých
ľahostajných ľuďoch, ktorí takto
zbytočne ničia naše životné
prostredie. Verím, že vy medzi nich
nepatríte! Mgr. V. Demeterová 17



Hovorí sa, že už keď sa človek
narodí, má svojho anjela. Boh mu
dal meno Mama. Význam slova
mama:

M - milión vecí, ktoré mi dala.

A -  a stále ma má rada.

M - mama je tá, čo život mi dala.

A - a aj v ťažkých chvíľach pri mne
stála.

Každé dieťa, ktoré má maminu,
rodinu a strechu nad hlavou, má
všetko čo potrebuje. Bohužiaľ, nie
každý má to šťastie. Ja to šťastie
mám a som zato veľlmi vďačná.
Viem, že sa mám o koho oprieť a aj
to, že sa mám komu zdôveriť. Či už s
pozitívnymi alebo negatívnymi
správami. Ďakujem, mami.

Viem, že nie vždy všetko smiem,
nie vždy pravdu mám.
Len chcem,
nech si stále so mnou,
aj keď na veľkú sa hrám.

Viem, že svet bez dlaní mám
bol by  smutným miestom
plným drám.
Dnes ti svoju vďaku dám.

Len jedinú máš - svoju mamu,
za ňou vždy sa ponáhľaš.
Len jedinú máš, myslíš na ňu,
keď niečo nezvládaš.

A možno bývaš občas zlá,
no mama tá vždy odpúšťa.
Mama, vždy rada ťa má.

Ďakujem, mami!

Miška Kunštárová, 6. A

Pre mamičku

Ako táto básnička,
tak i moja mamička
pobozká ma na líčka.
Prídem domov zo školy,
robí so mnou úlohy.

V. Kúnová, 5.B

Ak tieto riadky čítate, znamená to,
že ste sa narodili, žijete. Ak ste sa
narodili, máte mamu. Našťastie, ani
v dobe moderných technológii
nám nehrozí, že by vedci mamu
niečím nahradili. Mama je totiž
priveľmi krásna a komplikovaná
bytosť, schopná bezhraničnej lásky.
Dokážeme jej ju všetku opätovať?
Pri príležitosti Dňa matiek sme s
redaktorkami školského časopisu
pripravili malú videoanketu. Vybrali
sme sa do tried medzi mladších
žiakov a spýtali sme sa ich: ”Kedy
máš svoju mamu najradšej?”
Odpovede si môžete vypočuť a
pozrieť na školskej internetivej
stránje www.zsahsvk.eu v časti
videokronika. Už teraz vám
prezradíme, že najčastejšie sa
vyskytli odpovede:
- keď mi niečo kúpi,

- keď ma pobozká na líčko,
- keď sa na mňa usmeje
- keď  sme spolu,
- keď mi robí raňajky, desiatu,
- keď som chorá
Mnoho detí odpovedalo jediným
slovom - vždy! Veď bez tejto
zázračnej bytosti si svoj život
nevieme predstaviť.

Mama

Anketu pripravili žiačky: Viktória
Kúnová, Andy Íllešová, Lucia
Nácestová, Sarah Brindová  a
Lenka Kladivíková.



Najradšej mám prázdniny. Rada
chodím na kúpalisko Krtko a tiež na
Strehovú. Som šťastná, keď je pekné
počasie a môžem sa u starkej v

Príbelciach bicyklovať. Rada sa
stretávam s kamarátkami. Cho-
dievame spolu na prechádzky.

A. Illéšová, 5,B.

Dňa 18.2. sme na hodine Svet práce a  techniky išli do Gymnázia A. H.
Škultétyho. Bola tam výstava zaujímavých vecí, ako napríklad
hlavolam ježko v klietke, či Rubikova kocka. Žiaci gymnázia nám
vysvetlili, ako tieto záhadné veci fungujú. Napríklad okuliare,
ktorými vidíš sám seba. Sú to normálne okuliare, na ktorých okraj

prilepíš kúsok zrkadla. Na výstave sme boli asi 30 minút.  Cestou
do školy sme si opakovali učivo z predchádzajúcej hodiny. Po

príchode do školy sme sa prezuli a  išli sme do triedy. V  triede
sme sa najedli a  napili. Takto sme prežili veľmi

zaujímavú vyučovaciu hodinu a dozvedeli sme sa nové veci.
P.S: Je potrebné napísať, že táto hodina bola super!!!!

Deò ��astia
Dá sa Deň šťastia lepšie osláviť
ako tancom? Dobrá hudba,
úsmev a tanec  - to patrí predsa
k  sebe. Pani učiteľky PaedDr. Ž.
Kvietiková a Mgr. V. Demeterová
sa rozhodli, že so svojimi žiakmi
nacvičia tanec. Myslíme si, že sa
im to celkom pekne podarilo.
Video sa dalo pozrieť v televízore
na školskej chodbe. Tance žiakov
5. B a 3. A zožali úspech.

Príjemné s  užitočným spojili žiaci
6. B triedy pri učení sa anglického
jazyka. Spolu s  pani učiteľkami
Rozkošovou a  Demeterovou sa
dohodli, že slovnú zásobu z témy
jedlo a  varenie si precvičia aj
v  praxi. A  tak na vyučovaciu
hodinu namiesto učebnice
a  zošita priniesli piškóty, banány,
kokos, cukor, smotanu, rôzne
ovocie a  iné suroviny, z  ktorých
spoločne urobili výborné
nepečené dezerty. Dievčatá
ukázali svoju šikovnosť a  chlapci
sa tak isto nedali zahanbiť. Po
hodine sme mohli ochutnať
Rafaelo, Cream Cake, Bananas
with Biscuits, Chestnut pyré... Že
sa naozaj vydarili, vieme podľa
toho, že onedlho z  dezertov
nezostalo nič. Druhá časť úlohy ich
čakala neskôr, keď to, čo robili na
hodine, dali aj na papier v podobe
anglických receptov. Inšpirujte sa!
Enjoy your meal!

Mgr. V. Demeterová

Sladká hodina angličtiny



V  mesiaci apríl sa v  tomto školskom roku konal medzitriedny turnaj vo
vybíjanej pre žiakov 5. a 6. ročníka. Zúčastnili sa ho tri triedy 5. ročníka a dve
triedy šiestakov. Spolu bolo zapojených cca 70 detí. Zápasy prebiehali počas
hodín TV. V  piatom ročníku po vzájomných zápasoch plných napätia
zvíťazila 5. B trieda, na druhom mieste skončila 5.A trieda a ako tretí skončili
hráči 5. C triedy. V šiestom ročníku sa vo vzájomnom zápase stretli len dve
triedy, kde favoritom bola 6. A trieda, ktorá vyhrala obidva zápasy a  na
druhom mieste skončili žiaci 6. B triedy. Pri vyhodnotení súťaže triedy
obdržali diplomy a sladkosti.

Triedy reprezentovali:
5. A: Ubertáš, Longauer, Antol,
Bobek, Kršiak, Balko,
Varholák, Balla, Maslaňáková,
Makóová, Andrášiková,
Foľková, Bariová, Hudecová,
Sandoová, Bodnárová
a Barcíková.

5. B: Dobošová, Nácestová,
Illéšová, Slezáková, Bugyiová,
Kladivíková, Priatka, Horváth,

Šikúr, Gorči, Tóth, Martinka.

5. C: Miškeiová, Kňažková,
Černáková, Jergušová, Čapliarová,
Horváthová, Rechtoríková,
Morongová, Kováč D., Sihelský,
Dudáš, Repčok, Bášty, Hronček.

6. B: Demuš, Kalmár, Gaňo,
Šimun, Hartl, Belic, Strenátka,

Hívešová, Kršková, Martinková,
Húšťavová, Bukovenová,

Furáková, Villámová.

6. A: Gallo, Krnáč, Parničan,
Báťka, Ďurík, Furáková,
Kňažková, Helenčíková,
Viazaničková, Horváthová,
Ďurčov, Kunštárová.

Text a foto:
Mgr. V. Demeterová

Majstrovstvá okresu
Chlapci -    2. miesto
Dievčatá - 1. miesto, postup na regionálne
kolo

Regionálne kolo
Dievčatá - 1. miesto, postup na krajské kolo

Krajské kolo
Dievčatá  - 2. miesto
Dievčatá postúpili až do finále, kde nad
nimi zvíťažilo družstvo žiačok zo
zvolenskej ZŠ.

Florbal

Mgr. Štefan Horváth



Ako každý rok v máji, aj v
tomto roku sa naši žiaci
navštevujúci krúžok
"Mladý zdravotník"

zúčastnili okresnej súťaže I. a II.
stupňa v  Lučenci. Súťaž prebiehala
na týchto stanovištiach:

 Praktické poskytovanie Prvej
pomoci:  odrenina ruky po páde
na štrku, natiahnutie
a podvrtnutie členka,
oživovanie - kardiopumonálna
resustitácia (KPR),
 Zdravotné vedomosti
a vedomosti o Červenom kríži,
Červenom polmesiaci
a Slovenskom Červenom kríži

Mladí zdravotníci Lucia Nácestová,
Sarah Brindová, Erika Boldogová,
Peter Priatka, Alexandra
Hudecová a náhradníčka Viktória
Kúnová  si hravo poradili s úlohami,
ošetrili poranenia a  odpovedali na
otázky. Z možných 167 bodov získali
165. Nakoľko súťaž bola náročná
a  bodovanie tesné, dokonca
niektoré družstvá mali rovnaký
počet bodov, naši žiaci sa umiestnili
so stratou dvoch bodov na 5.
mieste. Ako vedúca krúžku som na
žiakov hrdá. Za ich vedomosti
a  šikovnosť si zaslúžia pochvalu
a poďakovanie.
Vedúca krúžku Jarka Ubrankovičová

Okresná súťaž Mladý zdravotník

Každý deň v  roku niečo znamená, je
niečím výnimočný. Niektoré dni mám
veľmi rada a teším sa na ne. Minulý týždeň
bol super, pretože v stredu sme mali Deň
detí.
Ráno som išla do školy ako každý deň. O 8.
00 sme sa stretli so spolužiakmi v  triede.
Prišla  pani učiteľka a  oznámila nám, že
všetky triedy piateho ročníka pôjdu do
Malého Krtíša na ihrisko. Keď sme prišli na

Deò detí

Výlet do obce Vinica
Na výlet išla 6.A aj 6.B.

Všetci sme sa zišli pred
školou. Po príchode

žiackeho autobusu sme
nastúp ili a vyrazili sme okolo ôsmej
hodiny ráno. V autobuse sme si cestu
krátili rôzne. Niektorí sa rozprávali,
niektorí počúvali pesničky. Keď sme
prišli do Vinice, čakala nás dlhá cesta
do kopca. Zo začiatku to bolo fajn, no
neskôr niektorí nevládali. Cesta bola
o  to horšia, že na nás svietilo slnko.
Výlet bol spojený s náučným
chodníkom, s  opekačkou a  výletom
na vyhliadkovú vežu. Na náučnom
chodníku sme sa dozvedeli veľa
zaujímavostí. Na opekačku sme si
doniesli vlastné suroviny. Na to, aby
sme si mohli opekať, museli sme si
priniesť papeky. Kým sa oheň
rozhorel, využili sme čas hojdaním sa

na hojdačkách a  hraním kariet. Na
vyhliadkovú vežu nešli všetci, no tí,
ktorí si dali tú námahu, neľutovali.
Výhľad bol naozaj veľmi pekný. Na
ceste k autobusu sme zažili zaujímavú
príhodu. Chlapci hádzali skaly do
včelieho úľa. Že to nebol dobrý
nápad, zistili veľmi rýchlo.
Podráždené včely na nich zaútočili a
poštípali ich. Vyplatilo sa im to tak, že
n i e k t o r ý c h
poštípali. Naspäť
do školy sme sa
vrátili okolo
13.45 hod.. Bol to
zaujímavý výlet,
doma sme mali o
čom rozprávať.

Miška
Kunštárová, 6.A

Výlet do Malého Krtíša

miesto, rozdelili sme sa do troch
družstiev a  začali sme hrať futbal.
Ihrisko bolo nové s umelou trávou.
Okolo ihriska bol plot, aby nám
neušla lopta. Vedľa ihriska stáli
preliezky a  basketbalový kôš.
Zahrali sme si každý s každým. Moje
družstvo skončilo druhé, ale hlavne,
že bola celý deň zábava. Keď sme
došportovali, išli sme domov. Deň
ubehol rýchlo ako voda. Som rada,
že som sa zúčastnila tejto udalosti.
Už teraz sa teším na ďalší rok, čo
skvelé nám na Deň detí škola
pripraví. Andrea Illéšová, 5.B



B. Sandová,
N. Maslaňáková

A. Bištuť M. Bodnár

K. Meňušová S. Fábryová

P. Hulecová S. Špuntová

L.Vladovičová

Ema Mališová, 1.A Evka Paumerová, 4.A

Lucia Shneiderová Barborka Rimajová

Laura Backová
Laura Backová


