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Milí kolegovia, milí žiaci

všetci sme sa potešili príchodu pekného jarného počasia. Veď snehu a
zimy sme si užili už dosť. Sme súčasťou prírody, a tak ako snežienky, či
podbeľ, sa dvíha k slnku, aj nám slnko dáva energiu a dobrú náladu. Už
oddávna sa ľudia tešili z príchodu jari a pripravovali sa jarné práce. Je
príjemné vidieť vás, milí žiaci, ako sa s chuťou (hlavne tí mladší) „prplíte“ v
zemi, striháte konáriky, hrabete trávu. Naša školská záhrada je prekrásna,
starajme sa o ňu!

Tieto jarné dni celkom inak prežívajú naši deviataci. Po náročnom
„testovaní“ zo slovenského jazyka a matematiky ich čakajú prijímacie skúšky
na SOŠ: Prihlášky sú už odovzdané, žiaci sú pripravení, tak im zaželajme
veľa úspechov. Nech je každý prijatý na študijný odbor, ktorý si vybral a ktorý
by chcel v živote vykonávať.

Majka Donovalová
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Testovanie 2009

Dňa 11. marca 2009 bol termín konania celoslovenského testovania
žiakov 9. ročníkov základných škôl v školskom roku 2008/2009. Aj na našej
škole sa v tento deň konalo celoslovenské certifikačné testovanie z
matematiky a vyučovacieho jazyka (SJ). Zúčastnilo sa ho 8 žiakov. Žiaci
pracovali podľa stanoveného časového harmonogramu. Pri práci žiakom
pomáhala tlmočiť do posunkového jazyka pani učiteľka Koštová.
Administrátora robila pani učiteľka Donovalová, školským koordinátorom
bola pani učiteľka Krížová. Na priebeh testovania a pracovnú atmosféru
našich žiakov sa prišla pozrieť aj pani učiteľka Zábradyová zo ZŠ P. Križku v
Kremnici ako pozorovateľ.

Priemerná precentuálna úspešnosť školy:
Matematika 15,6%
Slovenský jazyk 39,4%

Pre porovnanie:

Úspešnosť žiakov: matematika slovenský jazyk
Berko Michal 20% 50%
Dóczy Patrik 25% 35%
Ježová Lucia 25% 50%
Kružlíková Barbora 5% 20%
Ončo Ľubomír 5% 50%
Piták Dominik 15% 35%
Pôbiš Ondrej 25% 40%
Vavreková Marcela 5% 35%

Výsledky testovania:

Priemerná precentuálna úspešnosť v SR:
Matematika 53,0%
Slovenský jazyk 61,3%



navštívili sme
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V dňoch 23.3. – 28.3.2009 navštívili učitelia našej školy : Mgr.
Jánošková, Mgr. Hromádková, Mgr.Oswaldová, Mgr. Koštová,
PaeDr.Bartošík mesta Cluj – Napoca v Rumunsku.

V rámci projektu OLDing sme sa zúčastnili odborných prednášok z
oblasti „Metódy vzdelávania v období rannej výchovy“. V tom čase
prebiehali na škole oslavy 125.výročia založenia školy. Na oslave vystúpili
žiaci s pekným a bohatým programom. Zúčastnili sme sa medzinárodného
seminára zúčastnených krajín spojeným s recepciou, kde sme si vymenili
osobné skúsenosti a dojmy.

Mesto Cluj – Napoca je pekné, veľké, staré mesto v Rumunsku, v
ktorom sme mali možnosť navštíviť kultúrne pamiatky a stretnúť príjemných
kolegov. V pamäti nám ostali pekné zážitky a už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutie s nimi.

Biba Koštová

Návšteva mesta Cluj – Napoca.



zúčastnili sme sa
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Rozprávkové javisko

Dňa 2. apríla 2009 sa v Žarnovici uskutočnila regionálna súťaž

dramatickej tvorivosti detí a dospelých. Podujatie organizovalo Pohronské

osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Na súťaži sa zúčastnili počujúci žiaci

zo základných škôl v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnice a Kremnice.

My, ako DDS Kremko zo Základnej školy pre žiakov so sluchovým

postihnutím internátnej Viliama Gaňu v kremnici sme boli jediní súťažiaci so

sluchovým postihnutím. Vystúpili sme s predstavením „Lesná súťaž“. Detskí

diváci nás odmenili veľkým potleskom.

Porota nám udelila diplom za úspešné vystúpenie. Do krajského kola

postúpila ZŠ z Kremnice. I keď sme nevyhrali, odchádzali sme s dobrým

pocitom. Na záver pred odchodom do Kremnice sme sa osviežili chutnou

zmrzlinou. Určite sa podujatia zúčastníme aj na budúci rok.

Romana Ridzoňová



pre žiakov
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Zakrúžkuj všetky slabiky v riadku, ktoré sú zhodné ako vzor v prvom stĺpci
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Označ v rade všetky znaky, ktoré sú zhodné so vzorom  v rámčeku

pre žiakov
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zažili sme

Ako sa to vlastne stalo? Teraz sa nám to zdá celkom jednoduché. Prišli
a zvíťazili sme.

Nepoužili sme žiadne zbrane , len vlastný rozum a snahu. V marci bol
v Bratislave už 6. Ročník Olympiády v prírodopise a v chémii a súťaž v
prednese poézie a prózy Štúrovček. Na obidvoch súťažiach sme mali svojich
bojovníkov. Na Olympiáde sme mali troch zástupcov : v prírodopise súťažil
Miloš Kašša , ktorý získal 3. miesto, v chémii súťažili Kvetka Hederváriová -
získala 1. miesto v kategórii žiakov 8. ročníka a Marcela Vavreková , ktorá už
po druhý krát získala 1. miesto v kategórii žiakov 9. ročníka.

Na druhý deň sa súťažilo v prednese poézie a prózy. Ani tu sme sa
nedali zahanbiť . Súťažili tiež naši traja žiaci Nikola Křenková, Kvetka
Hederváriová a Marcela Vavreková. Tejto súťaže sme sa zúčastnili prvý krát a
Marcela Vavreková očarila porotu svojim prednesom prózy o psíkovi
Robinovi a získala 1. miesto v tejto kategórii. Nedali sa zahanbiť ani ostatní
súťažiaci a v silnej konkurencii obstáli veľmi dobre .

Toto víťazstvo neprišlo len tak, všetci sa snažili a učili,
Aj takto sa dá dobývať svet, svojim rozumom,

usilovnosťou, snahou niečo dosiahnuť.
Miroslava Vetráková

chceli vyhrať
a nakoniec aj vyhrali.

Dobyli sme Bratislavu!
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Internátne súťaže

Počas zimných a jarných mesiacov sa na internáte konali súťaže v stolnom futbale, biliarde a
stolnom tenise. Súťaží sa zúčastnilo 7 chlapcov z III oddelenia a každý to túžil dotiahnúť čo
najďalej. Z dôvodu rekonštrukcie internátu sme museli preniesť biliardový stôl a stolný tenis na III
oddelenie, pretože na oddelení, kde sa hry hrávajú sa už niekoľko mesiacov neúnavne pracuje na
prestavbe miestností. Z toho dôvodu sa súťaže natiahli na dlhšie časové obdobie 4 mesiacov.
Súťaže prebiehali formou zápasov každý s každým a v biliarde mal každý súťažiaci možnosť hrať
2x bonusový zápas.
Vyhodnotenia jednotlivých súťaží v stolnom futbale a biliarde sú v nasledujúcich tabuľkách. Žiaľ
súťaž v stolnom tenise sa musela prerušiť do času kedy bude internát prerobený.

Biliard
Dóczy P. Píš M. Baník M. Šimun P. Dóczy M. Pôbiš O. Gašparovič M. BONUS

Dóczy P. X 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0

Píš M. 0:1 X 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 2

Baník M. 1:0 0:1 X 1:0 1:0 1:0 1:0 0

Šimun P. 0:1 1:0 0:1 X 1:0 0:1 1:0 0

Dóczy M. 1:0 0:1 0:1 0:1 X 1:0 0:1 2

Pôbiš O. 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 X 1:0 2

Gašparovič M. 1:0 0:1 0:1 0:1 1:0 0:1 X 0

BONUS 0 2 0 0 0 0 2

Výsledky:
Po vzájomných zápasoch hráčov s rovnakým počtom bodov bolo konečné bodovanie a umiestnenie
nasledovné:

Body Miesto

Píš M. 11 1

Baník M. 10 2

Dóczy P. 9 3

Šimun P. 8 4

Gašparovič M. 7 5

Pôbiš O. 6 6

Dóczy M. 5 7

Stolný futbal
Píš M. Šimun P. Dóczy M. Gašparovič M.

Píš M. X 1:0 0:1 1:0

Šimun P. 0:1 X 0:1 1:0

Dóczy M. 1:0 1:0 X 1:0

Gašparovič M. 0:1 1:0 0:1 X

Výsledky:
Po vzájomných zápasoch hráčov s rovnakým počtom bodov bolo konečné bodovanie a umiestnenie
nasledovné:

Body Miesto

Dóczy M. 6 1

Píš M. 4 2

Gašparovič M. 1 3

Šimun P. 1 4

Haško Viktor
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Ohliadnutie za zimou

Tohto ročná zima najskôr vyzerala veľmi chudobná, no vo februári sa rozhodla, že nám ukáže čo je
to sneh. Napadlo ho toľko, že sa chalani z III oddelenia hneď chytili lopát a začali sneh zhŕňať na
veľkú kopu.
Sneh zhŕňali celý deň až urobili obrovskú kopu. Maťo Baník dostal nápad, že do kopy vyhĺbia dieru
a urobia bunker. Tak sa začalo pracovať na stavbe.
Najskôr celú kopu snehu poliali vodou a počkali do ďalšieho dňa kým budúci strop poriadne
zamrzne a stvrdne. Na druhý deň sa začalo pracovať na hĺbení prvého otvoru. Chalani pracovali
celé odpoludnie a ešte aj večer pri svetle mobilných telefónov.
Za dva dni bol bunker vyhĺbený a začalo sa pracovať na oknách. To bola práca vyžadujúca si veľkú
trpezlivosť. Okná bolo treba vyrezať a okraje polievať vodou aby poriadne zamrzli. Keď boli práce
hotové, mal bunker takú veľkosť, že sa doňho zmestilo päť chalanov a mohli v ňom pohodlne
sedieť. Niektorým sa ale nepáčilo, že v bunkri sedia stále tí istí a tak sa stavebná skupina rozhodla,
že bunker treba zväčšiť. Začalo sa teda s nadstavbou. Po novom zhŕňaní snehu na strop a steny
bunkra sa dosiahlo dvojnásobné zväčšenie. Po hĺbení, polievaní a trpezlivej práci dosiahol bunker
rozmery 10x3metre a zmestili sa doňho všetci 13 chlapci z III oddelenia.

Nepríjemné prekvapenie však čakalo chalanov po
víkende. Hneď ako prišli na internát, zistili, že bunker sa komusi nepáčil a tak zrútil časť stropu a
steny bunkra. Vinníka sa nájsť síce podarilo, ale keďže to bol vinník ovládajúci iba búracie práce,
nikto ho nedokázal presvedčiť, aby bunker opravil. Chlapci boli nešťastní. Boli im ľúto za bunkrom
a mrzela ich aj zbytočná ťažká práca.
Maťo s Marošom však nesmútili dlho. Dali sa do opravných prác a bunker bol za jedno poobedie
opravený.
Počas ďalšieho víkendu však nastalo oteplenie a spôsobilo škody, ktoré sa už nedali opraviť. Mráz
odišiel kamsi do severnejších častí planéty a zanechal za sebou len veľkú kopu topiaceho sa snehu.
Nuž čo, na prírodu sa hnevať nedá. Chalani musia s bunkrom počkať pár mesiacov a zatiaľ môžu
na mieste bunkra hrať futbal.

Haško Viktor
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V dňoch 7. až 10. mája 2009 sa konal 17. ročník festivalu záujmovo-
umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže pod záštitou
Nadácie Vlada Kulíška Počuť srdcom a Ministerstva školstva SR.

Vo štvrtok poobede všetci účastníci z Kremnice už netrpezlivo čakali na
autobus, ktorý ich odviezol do Bratislavy. Po príchode sa srdečne zvítali s
nepočujúcimi kamarátmi z celého Slovenska.

V piatok sa už začali súťaže. 1. miesto získali divadelníci za „Lesnú
súťaž“, ktorú nacvičili pod vedením Bc. Romany Ridzoňovej. Bc. Ridzoňová
pomohla aj s tancom „Tanec kvetov“, ktorý získal 2. miesto v kategórii tanec
starších žiakov. Aj hip-hop v podaní nepočujúcich z Kremnice sa porote páčil
a preto sa umiestnil na 3. mieste v kategórii tanec. Tanec „Tak to cítim“
nacvičili žiaci pod vedením Bc. Perinovej.

V Bratislave sa všetkým veľmi páčilo a tak už všetci účastníci
rozmýšľajú, čo nacvičia na 18. ročník festivalu ZUČ.

Andrejka Zubková

Na ZUČ opäť úspešne
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