HONTIANSKE LISTY

marec 2005

Šaliansky Maťko aj v tomto roku
Každoročnou, dá sa povedať už tradičnou súťažou, ktorú poznajú všetci žiaci-recitátori, je súťaž v prednese slovenskej
povesti pod názvom Šaliansky Maťko.
Tento školský rok bol pre Základnú

v Nitre, kde znovu dokázala, že patrí medzi najlepších recitátorov a vybojovala si
vynikajúce 2. miesto. Blahoželáme!
Okrem recitácie bodovali naši žiaci aj
v pravopisnej olympiáde. Žiačka V.B

školu na Ulici E. B. Lukáča veľmi úspešný. Žiačka III.B triedy Barbora Černáková postúpila do okresného kola a zaslúžene v ňom získala 1. miesto. Dňa 14.
febr. 2005 sa zúčastnila krajského kola

triedy Katarína Runnová po úspešnom
obvodnom kole postúpila do okresného a
umiestnila sa na 1. mieste.
Blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy!
PaedDr. Korina Vinczeová

Zlepšujeme spoluprácu školy a rodiny
Podľa dokladov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás už v 9. storočí používal termín mjasopust, neskôr ho vystriedal názov nemeckého pôvodu fašangy, fašiangy.
Fašiangy, čas plesov, hojnosti, zábavy
a veselosti. Toto obdobie je pre nás všetkých akýmsi slávnostnejším, príjemnejším
a radostnejším. Prečo? Lebo je to čas zábav, plesov a radosti. A preto i 28. február
2005 bol pre Základnú školu J. Kráľa
slávnostnejším ako ostatné dni. Usporiadali sme už 2. ročník fašiangového plesu
pre rodičov, učiteľov a priateľov ZŠ.
Druhého ročníka plesu sa zúčastnilo
viac ako sto osôb.
Ples otvoril riaditeľ ZŠ JK Mgr. Milan
Kalina. V príhovore privítal hostí, a to
vedúcu oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ v Šahách PaedDr. Adrienu Kolevovú a riaditeľku SOU odevného
v Hrkovciach Mgr. Katarínu Koncovú.
Zároveň poprial prítomným príjemnú a

dobrú zábavu.
Do tanca hrala skupina NOSTALGIA
DUO, ktorá svojou výbornou hudbou spríjemnila atmosféru plesu. O polnoci sa uskutočnila tombola, o ktorú bol mimoriadny záujem, pretože bolo pripravených 26
hodnotných cien.
Ceny do tomboly poskytli naši sponzori, a to Kvetinárstvo Dráčik, predajňa
LIPU, Obuv – Balážová, Zlatníctvo Petrežil, Zlatníctvo ALCOR, predajňa Satelit,
predajňa Kniha, Keramika – Tupá, K & A
butik, Elektro Bojtoš, BELL štúdio, BENTRA Nitra, D.L.H., SOU odevné Hrkovce,
potraviny Panoráma, PD Tupá, Mlyn a
pekárne u Sleziakov a MVDr. Kanta.
Fašiangový ples trval až do rána, bola
vytvorená príjemná atmosféra a dobrá zábava. Prítomní odchádzali spokojní s tým,
že sa určite zúčastnia i tretieho fašiangového plesu v roku 2006.
Mgr. Mária Kubizniaková
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Máte doma žiačika štvrtáčika?
Ak áno, je dobre vedieť, že v našom malom meste je niekoľko stredných škôl a
medzi nimi aj dve osemročné gymnáziá.
Osemročné štúdium poskytuje žiakom
z regiónu aj Gymnázium Šahy. Aká je to
forma štúdia? Čo ponúka našim deťom?
Dá im niečo viac ako základná škola? Aké
predmety žiaci majú? Učia sa aj cudzie jazyky? Ak áno, aké a do akej hĺbky? Majú
žiaci možnosť pracovať s počítačmi, s internetom? Majú kontakty so zahraničnými
školami? Akú majú metodickú činnosť?
Ako sa tam deti cítia...?
Človek by si myslel, že podobné otázky
by mohli rodičov 10-ročných žiakov zaujímať. A aj zaujímajú, ale ak ich nekladú na
správnych miestach, dostávajú skreslené
alebo zavádzajúce informácie. Touto cestou
by somchcela vyzvať rodičov, aby sa neuspokojili s informáciami o osemročnom gymnáziu z nesprávneho zdroja, od človeka,
ktorý osnovy osemročného gymnázia ani
nepozná, ale nech sa presvedčia osobnou
návštevou priamo u nás.
Myslím si, že najkompetentnejší na zodpovedanie takýchto otázok sú práve pedagógovia alebo vedenie Gymnázia v Šahách.
Radi ich na našej škole privítame a ochotne sa s nimi porozprávame. Myslím, že v záujme svojho vlastného dieťaťa toľko námahy a času je ochotný obetovať každý rodič.
Mgr. Mária Zolcerová

Oznam o prijímacích pohovoroch
Riaditeľstvo Gymnázia v Šahách oznamuje rodičom a žiakom, že aj v šk. roku
2005/2006 otvára 1. ročník – primu osemročného gymnázia s počtom 28 žiakov a
1. ročník štvorročného gymnázia s počtom
žiakov 34.
Rodičia podávajú prihlášky na štúdium
na SŠ prostredníctvom riaditeľa základnej
školy do 1. apríla. Kritériá na prijímanie
uchádzačov na štúdium na SŠ budú zverejnené na www.gymsahy.sk a zaslané na
každú ZŠ do 6. marca.
Mgr. Mária Zolcerová
riaditeľka školy

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Už po trinástykrát vyhlasujú súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko. Cieľom súťaže je podchytiť,
rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže
o slovenčinu, Slovensko, o významných
dejateľov Slovenska a svojho kraja. Tento
ročník sa bude niesť v znamení výročí významných osobností slovenského národa:

1120. výročie úmrtia Metoda, 220. výr. narodenia J. Hollého, 190. výr. narodenia Ľ.
Štúra, 185. výr. narodenia A. Sládkoviča
a 120. výr. narodenia P. Dobšinského.
Žiaci Základnej školy Janka Kráľa
v Šahách sa pravidelne zapájajú do tejto
súťaže a získavajú pomerne dobré výsledky. V šk. roku 2001/2002 získala žiačka

Kristína Šugárová v okresnom kole čestné uznanie a v šk. roku 2002/03 žiačke
Simone Sviatkovej v okresnom kole udelili hlavnú cenu.
V tomto školskom roku sme do súťaže
zaslali tri práce, o ktorých si myslíme, že
majú šancu na umiestnenie.
Mgr. M. Kubizniaková

