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Zo života II. ZŠ v Šahách
Mama je mama
Mama je mama, stále ju
máš... Týmito slovami úvodnej
piesne sa začal už tradičný slávnostný kultúrny program ku
Dňu matiek, ktorý pripravili
žiaci II. ZŠ v Šahách. Dňa 5.
mája sa krátko pred začiatkom
programu zaplnila vyzdobená
divadelná sála MsÚ rodičmi,
starými rodičmi, súrodencami
i známymi. Deti peknými piesňami, básňami, tancami a scénkami uvili krásnu kyticu, kto-

rou vyjadrili úprimnú lásku
k svojim mamám a starým mamám. Slovo „ďakujeme” zaznelo zo všetkých detských úst.
A či sa program páčil mamičkám? Dôkazom bol veľký záujem a uznanie rodičov a obrovský potlesk, ktorý sa niesol
sálou a patril všetkým účinkujúcim deťom, pretože deti sú
živé kvety zeme.
PaedDr. Vinczeová

Škola v prírode
V dňoch 17.–21. mája 2004 sme sa zúčastnili /41 žiakov a 4
pedagógovia/ školy v prírode v Rajeckých Tepliciach. Ubytovňa v rekreačnom zariadení Altan bola obklopená vencom lesov
Malej Fatry, Strážovskej vrchoviny a Súľovských skál. Denne
sme využívali športové areály organizovaním rôznych súťaží a
hier. Absolvovali sme turistické vychádzky do blízkeho okolia a
výlety do Rajeckej Lesnej, Čičman a Žiliny.
V Rajeckej Lesnej sme videli Slovenský betlehem, ktorý je
dielom slovenského majstra J. Pekaru. Zastávka v Čičmanoch
v nás zanechala príjemné spomienky na krásne maľované drevenice. Do Žiliny sme cestovali vlakom a trolejbusom sme sa dopravili k Budatínskemu zámku, v korom sme si prezreli výstavu
drotárskych umeleckých prác.
Tieto prekrásne slnečné dni v nás zanechali nezabudnuteľné
spomienky – Rajecká športová olympiáda, opekanie, výstup na
Slnečné skaly, jazero s fontánami a labuťami, maškarný ples. Dúfame, že aj v budúcom školskom roku sa nám podarí v spolupráci s rodičmi a žiakmi zorganizovať školu v prírode s takým bohatým denným programom, aký nám ponúkla Rajecká dolina.
-h-

Podajme si ruky...
Žiaci z II. ZŠ navštívili deti
v Materskej škole na Hontianskej ulici a pripravili pre
nich krátky kultúrny program. Ich malým kamarátom sa
páčil príbeh O neposlušnom
káčatku, ako aj tanček ich
starších kamarátov. Pozorne
sledovali vystúpenie a veľkým

potleskom ocenili ich úsilie.
Žiaci spestrili aj odpoludnie deťom zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Šahách. ktoré pozvali do priestorov našej školy a pripravili
pre ne pestrý kultúrny program.
Holosová

Noví riaditelia
S účinnosťou od 1. júla 2004 Ing. Ján Lőwy, primátor mesta
Šahy vymenoval nových riaditeľov školských zariadení:
II. ZŠ na Ul. E. B. Lukáča – Stanislav Ličko
ZŠ Lajosa Pongrácza s vyuč. jaz. maď. – Tibor Lendvay
Základná umelecká škola – Ján Rédli
Materská škola na Nám. M. R. Štefánika – Edita Čajková
Materská škola s vých. jaz. maď. na Hviezdoslavovej ulici –
Magdaléna Danisová
Materská škola na Ul. Ľ. Štúra – Zora Šuchterová
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Školská a mimoškolská činnosť
na ZŠ J. Kráľa v Šahách
V školskom roku 2003/2004
navštevovalo ZŠ J. Kráľa 346
žiakov, z toho v 1.-4. roč. 138,
v 5.-9. roč. 208 žiakov.
Naša ZŠ má záujem zapájať žiakov do rôznych predmetových olympiád a súťaží, aby
sme u nich podporili talent, nadanie a tvorivé odborno-teoretické zručnosti a schopnosti.
Pravidelne sa zúčastňujeme
olympiád z matematiky, fyziky,
prírodopisu, zemepisu, anglického a nemeckého jazyka a náboženskej olympiády, kde dosahujeme dobré výsledky.
V tomto roku sa v okresnom
kole v nemeckom jazyku umiestnil Boris Pobežka /8. roč/
na peknom druhom mieste.
Žiak 6. roč. Slavomír Lieszkovzki sa v geografickej olympiáde umiestnil na 3. mieste.
Organizovali sme obvodné
kolo recitačnej súťaže prednesu povestí Šaliansky Maťko,
regionálne kolo súťaže vo vybíjanej, volejbale a olympiády
v anglickom jazyku.
Už tradične máme veľmi
dobré výsledky v športových
súťažiach či už v atletike, volejbale, futbale a basketbale. Dôkazom je aj 2. miesto Tomáša
Baloga /9. roč/ v skoku do výšky na okresnej súťaží v atletike.
Družstvo chlapcov sa z 22 družstiev umiesnilo na 4. mieste.
Každoročne sa zúčastňujeme aj recitačných súťaží,
kde v okresnom kole získala
naša žiačka Kristína Šugárová /8. roč/ 3. miesto. Zároveň
podporujeme tvorivú činnosť
žiakov v oblasti vlastnej literárnej tvorby, súťaže Prečo mám
rád Slovensko, prečo mám rád
slovenčinu, kde naši žiaci získali rôzne ocenenia. Vo výtvarnej súťaži Pueri Fabri sa Sandra Súdyová umiestnila na 2.
mieste.
Pravidelne navštevujeme so
žiakmi mestskú knižnicu, múzeum a galériu v Šahách, ale i
v iných mestách. Navštívili sme
Galériu moderného umenia
v Čuňove, Tekovské múzeum
v Leviciach, Múzeum hračiek
v Modrom Kameni a pod.
Každý rok organizujeme
besedy s vedúcou úradu práce,
gynekológom, lekárom v oblasti zdravej výživy, besedu s protidrogovou tematikou.
Na škole pracuje prírodovedný, výtvarný, spevácky a
tanečný krúžok. V budúcom
školskom roku budú pracovať
aj ďalšie krúžky – podľa záujmu žiakov. Na škole sú nepovinné predmety – pohybová
príprava, cvičenia zo slovenského jazyka, matematiky a
anglického jazyka.
Ďalšími populárnymi akciami bol maškarný ples 1.-4. roč.,
ples pre rodičov a učiteľov ZŠ,

výborný program žiakov pre
mamičky na Deň matiek či obľúbený letný tábor žiakov ZŠ JK,
ktorý organizuje Mgr. Karol
Kondel.
S príchodom jari už tradične
organizujeme podľa starých
ľudových zvykov vynášanie
Moreny, kde žiaci oblečení
v krojoch zachovávajú tento
pekný zvyk.
Zároveň sa aktívne zapájame do športových podujatí ku
Dňu detí a Challenge day.
Pre žiakov – podľa záujmu
– vo výhodnej cene objednávame ekologické zošity, ktoré
žiaci dostanú priamo do školy.
V školskom roku 2003/2004
bola zriadená počítačová učebňa, ktorá od školského roku
2004/2005 bude slúžiť aj žiakom
školy, aj záujemcom zo Šiah a
okolia.
V neposlednom rade treba
spomenúť i našu literárnu učebňu, v ktorej sa žiaci podľa ich
slov cítia príjemne. Nachádza
sa tu 10 panelov, ktoré sú venované slovenskej literatúre od
najstarších čias až po súčasnosť i literárna mapa Slovenska. Každoročne sa zapájame
do zberu papiera. V tomto
školskom roku sa nám podarilo vyzbierať 5500 kg. 57 žiakov
sa zapojilo do súťaže o zber
téglikov z Ramy, v ktorej bolo
ocenených 34 žiakov kalkulačkou. Podporujeme environmentálnu výchovu a sme zapojení
v projektoch Škola podporujúca zdravie a Cesta k emocionálnej zrelosti.
Naši žiaci si majú možnosť
vybrať v školskej jedálni z dvoch
druhov jedál.
22. apríl – ako po iné roky
– aj teraz bol venovaný Dňu
Zeme, nakoľko ochrana životného prostredia nie je pre našich žiakov neznámy pojem. Upravovali okolie školy: vysádzali kvety do kvetináčov pred
školou, vyčistili skalku, robili
jarný rez krov, čistili trávniky,
okopali záhony ruží, čistili obrubníky. Časť žiakov sa pravidelne stará aj o zeleň v objekte
školy.
Cieľom všetkých našich aktivít je nielen to, aby žiaci ovládali vedomosti, ale aj ich príprava na život, aby sa nezľakli
problémov a prekážok, ale aby
sa ich naučili riešiť a prekonávať. Zároveň chceme podporiť
ich nadanie a talent, ktorý v nich
„drieme”, vzbudiť u nich záujem, zažať v ich očiach ohník,
úsmev na tvári a pokojnú a
tvorivú atmosféru aj mimo vyučovacieho procesu.
Ak vieme, že žiak a jeho
rodič sú spokojní, vieme, že
sme robili správne.
Mgr. M. Kubizniaková

