


ilí kolegovia, milí žiaci,

1. septembra 2008 sme otvorili na našich školách nový

školský rok 2008/2009. Do platnosti vošiel Zákon o výchove a

vzdelávaní, ktorý sa v plnej miere bude od budúceho školského

roka týkať aj nás. Od učiteľov sa očakáva väčšia tvorivosť, od

žiakov zvýšená aktivita a školám sa otvárajú dvere k väčšej

slobode.

Nie je nič nové, že školy majú svoje noviny. Prečo by sme

ich nemohli mať aj my? Veď naša pani riaditeľka šéfuje 4 školám,

v ktorých sú deti a žiaci z rôznych miest Slovenska. Tak ma

napadlo vyskúšať to. V časopise, ktorý bude vychádzať každých

5-6 týždňov, by mali byť príspevky od vás. Hodnotili by ste tam

zorganizované akcie, dozvedeli by ste sa, čo sa vám páčilo, alebo s

čím nie ste spokojní. Dozvedeli by sme sa o našich úspešných

športovcoch či „hercoch“, ale aj o šikovných výtvarníkoch.

Prečítame si správy o tom, čo nás čaká, na čo sa pripravujeme.

Spoluprácu mi prisľúbili vedúci a žiaci výtvarného a

počítačového krúžku. Dvere sú otvorené akýmkoľvek podnetným

návrhom, nápadom a príspevkom, ktoré by život na našej škole

rozveselili, skultúrnili a priniesli nám nové poznatky, vedomosti,

ale aj ducha súťaživosti a spolupatričnosti.

M
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Prihováram sa aj vám, milí žiaci, ktorí ťažko dávate slová na

papier, ale verím, že za pomoci učiteliek dokážete vyjadriť svoje

pocity, myšlienky a predstavy a podeliť sa o ne s ostatnými.

Prajem Vám v novom školskom roku veľa príjemných zážitkov,

veľa úspechov v škole, v práci a radostné chvíle v kruhu rodiny

Vika Hromádková
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V tomto školskom roku prišli k nám z iných škôl noví spolužiaci.
Prajeme im, aby sa im na našej škole páčilo a darilo, a aby
si rýchlo našli nových kamarátov.

Vanessa Kytková ZŠ Pr. roč.
Adrian Melár ZŠ 2. roč.

Kristína Fidesová ZŠ 6. roč.
Olinka Pazuchová ZŠ 6. roč.

Mária Korová ŠZŠ-A 1. roč.
Adam Mindek ŠZŠ-A 7. roč.

Nikolka Knappová ZŠ 5. roč.

Michal Berko ZŠ 9. roč.

Jaroslava Berkyová PrŠ 1. roč.



zúčastnili sme sa
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Rudko Bartošík



ďaka OZ ProVida 70 žiakov so svojimi učiteľkami dňa
6.10.2008 mohlo ísť na výlet do Bratislavy.

Cesta rýchlo ubiehala, a všetci zvedaví, čo ich čaká,
vystúpili pred novou budovou Slovenského národného divadla.
Veľmi sa potešili, že sa aspoň na chvíľu mohli stretnúť so svojimi
nepočujúcimi kamarátmi z celého Slovenska. Potom sa už všetci
pohodlne usadili a pozorne sledovali príbeh Popolvár, ktorému
víly dali zázračnú valašku, čižmy a gitaru a vďaka nim získal
kráľovstvo a ruku krásnej princezny. Domov sme všetci prišli
ospalí, ale veľmi spokojní, že sa príbeh o Popolváovi, ako všetky
rozprávky, šťastne skončil.

Andrejka Zubková

ivadlo Clipperton, ktoré sídli v Banskej Bystrici navštívilo
8.10.2008  Kremnicu s predstavením „Hľadá sa nový manžel“.
Predstavenia sa zúčastnilo 22 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ s 3
vyučujúcimi.

Blažka Krížová

V

D

navštívili sme
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hriadka plody zuby
hrianka ploty huby

koleda trieda koláč
kolega krieda kováč

konár kosa perník
komár koza parník

Utvor vety na slová

Zasmiali sme sa.

Pozrite si deti, aké nosí Paťo Šimun papuče. Už ich má skoro zodraté a
ani si nevšimol, že pravá má číslo 42 a ľavá číslo 45. Nezdá sa Vám, že
trošku kríva?

Robko Lacko

Nájdi v slove iné slovo. Utvor vety.

povlak - vlak + tok

pradedo - dedo + linka

prešila - šila + daj

priekopa - kopa + hrada

pre žiakov
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pre žiakov
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Opakovane medzi nás zavítali tí, ktorých časť srdca bije aj pre

nás. Vystúpenie Doktora Klauna „Smetiak“ 30. septembra

bolo úžasné a veľmi sa nám páčilo. Spolu s ujom Smetiakom

deti našich škôl, priatelia z ÚSS Doména zo Žiaru nad Hronom,

žiaci ŠZŠI v Kremnici, chovanci DeD Maurícius a žiaci

Súkromného osemročného gymnázia v Kremnici zažili

príjemné popoludnie plné neočakávaných prekvapení a na

chvíľu pobudli vo svete fantázie.

Anička Pulišová

Rozprávali mi spolužiačky Nikolka a Olinka o krásnom vystúpení Doktora Klauna.
Dievčatám sa páčilo, že mohli ukázať, ako vedia tancovať. Všetci otvárali  oči nad tým, ako
to tie baby vedia. Maroš a Patrik si dokonca ich tanec natočili na video do mobilu. Robko mi
porozprával, ako žartoval Doktor Klaun s ním. Robkovi sa nechcelo veslovať na lodi,
prikázal Klaunovi, aby vesloval on. Ich loď sa prevrátila. Šaňo bojoval s Klaunom akože s
mečmi. Vyhrali obaja, lebo našťastie nemali meče. Nakoniec prišiel Šaňo akože opitý z
peňazí, ktoré mu rozdali deti. Bolo tam ešte veľa vtipných momentov, deti sa vraj veľmi
zabávali a z predstavenia odchádzali rozveselí. Veľmi ma mrzí, že som tam nebola. Určite
tam bola veľká sranda.

Veronika Herková

privítali sme



pre učiteľov

Z porady výchovných poradcov, ktorá sa konala v
Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a

prevencie v Žiari nad Hronom dňa 24. septembra 2008.

Čo ma okrem iného zaujalo?

- že OPPPpremenovali na CPPPaP

- že CPPPaP bude pomáhať školám v prevencii kriminality
formou „Prevenčných dní“ – budú to výjazdy
psychológa, kurátora, policajta na školu, ktorá o to
písomne požiada

- že CPPPaP pripravuje seminár pre učiteľov 1. a 2. ročník
o alternatívnych formách výuky čítania

- je možné dať žiakovi aj 4 prihlášky na SŠ, ale zápisný
lístok sa vydáva len jeden

- 25.11.2008 sa organizuje akcia STREDOŠKOLÁK a
burza práce v Žiari nad Hronom.

- CPPPaP doporučuje školám, aby v rámci vnútorných
predpisov „zúžili mantinely“ v správaní, v obliekaní a
nepovolili žiakom ani ich rodičom žiadne výnimky.

Majka Donovalová
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pripravujeme

- PaedDr. Bartošík organizuje v dňoch 17.-19.10.2008
víkendový pobyt na hoteli Fortuna na Skalke pre
žiakov cyklistického krúžku.

- 14.-15.10.2008 sa zúčastnia Mgr. Jánošková a Mgr.
Hromádková I. medzinárodnej špeciálnopedagogickej
konferencie o ranej starostlivosti o sluchovo
postihnutých v Bratislave, ktorú organizuje
Metodické centrum Bratislava.

- 20.-24.10.2008 – Mgr. Jánošková, Ing. Vetráková a
PaedDr. Barotšík sa v Maďarsku zúčastnia stretnutia
členov združenia HIPEN MEETING.

- 30.-31.10.2008 sú jesenné prázdniny.

- V dňoch 02.-09.11.2008 odchádzajú s pani riaditeľkou
učitelia Mgr. Oswadová, Mgr. Koštová, Mgr.
Hromádková, PaedDr. Bartošík a psychologička Mgr.
Pribilincová do Francúzska na školu pre sluchovo
postihnutých v Angers. S francúzskymi a rumunskými
kolegami si budú vymieňať skúsenosti z výchovy a
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HIPEN MEETING
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Ďakujem kolegom a žiakom, ktorí prispeli do časopisu.

Zvlášť ďakujem Jankovi Čechovi, ktorý dal časopisu „tvár“.

Teším sa na spoluprácu, očakávam od Vás kritické a tvorivé

pripomienky.

Vika Hromádková


