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Čím žije ZŠ na Školskej ulici
Dnešná škola poskytuje svojmu žiakovi vedomosti, ktoré sú mu 
sprostredkované modernými vyučovacími metódami, formami 
i prostriedkami.   
Veľmi dôležitou úlohou je však i vytváranie priestoru pre emoci-
onálne zážitky dieťaťa. 
ZŠ na Školskej ulici vo svojej koncepcii na roky 2009-2014 
uvádza do života, ako jednu z priorít, realizáciu kvalitnej a kre-
atívnej mimoškolskej činnosti. Konkrétnymi príkladmi aktivít sú 
celoškolské podujatia. Škola pred každým podujatím konštitu-
uje realizačné tímy, 
ktoré ho pripravujú, realizujú i vyhodnocujú. Zážitky z týchto 
aktivít určite ostanú absolventom školy dlho v pamätiach.  

K najúspešnejším podujatiam patrili:
- 3. ročník mikroregionálneho turnaja vo futbale za účasti 6. 
škôl Handlovskej doliny
- Imatrikulácia prvákov – slávnostné uvítanie prváčikov do 
cechu žiackeho, s programom starších spolužiakov, progra-
mom samotných prváčikov, súťažami i s certifikátmi 
19. Veľká vianočná hra – celovečerný moderovaný program 
žiakov, plný živého spevu, moderného i klasického tanca, 
hry na hudobný nástroj, scénok, skečov, paródií reklám. 
V programe vystúpili i hostia – detičky z materských škôl a Vol-
cano. Rodičia, starí rodičia, starší súrodenci boli hrdí, keď videli 

prezentáciu svojich detí a príbuzných
- Detský maškarný ples – celoškolské stretnutie v maskách pri 
pestrofarebnej diskotéke. 
- 19. školský reprezentačný ples – reprezentačné podujatie 
školy za účasti rodičov, bývalých žiakov, priateľov a sponzorov 
školy, s programovým vstupom a výtvarnými dekoráciami 
žiakov
- Celoškolská súťaž v estetizácii tried – s vyhlásením tém. 
Doposiaľ prebehli kolá s témami: Voda – životodarná tekutina, 
Vianoce vo zvykoch a tradíciach, Správna životospráva ako 
súčasť nášho života
A čo pripravuje Škola podporujúca zdravie v ďalšom období 
tohto školského roku?

Budú to zaujímavé podujatia: 
 - 2. ročník čitateľského maratónu za účasti osobností 
Handlovej
- 1. ročník mikroregionálnej súťaže v PowerPoint prezentá-
ciách na globálne témy
- Deň otvorených dverí s informačno-komunikačnými tech-
nológiami 
- 10. rodinno-školský výlet s enviromentálnym zameraním
- Olympiádu zdravia so všetkými symbolmi skutočnej olym-
piády
     V ZŠ na Školskej ulici to žije. Všetko sa to deje pre spokojné 
a usmiate tváre detí. 

   Mgr. Jozef Ondriš

Pokémoni súťažili
Viete o tom, že v CVČ Relax v Handlovej 
bol v tomto školskom roku založený 
Pokémon krúžok pod vedením študenta 
Gymnázia Michala Hertlíka. Na Pokémon 
lige sa deti, okrem všeobecných znalostí 
zo sveta Pokémonov, učia hlavne celo-
svetovú zberateľskú kartovú hru Pokémon 
– Trading Card Game. Aj na základe 
tohto podnetu sa v sobotu 20.2.2010 
uskutočnil v Handlovej, v Reštaurácii 
Lesná, 3. oficiálny Pokémon turnaj na 
Slovensku O šampióna mesta Handlová 
– City Championships. Súťažilo sa v troch 
vekových kategóriách (Juniors, Seniors, 
Masters). Turnaj bol vysoko dotovaný 
cenami od českej spoločnosti Blackfire, 
nechýbali promokarty ani zlaté medaile pre 
víťazov. Kategóriu Juniors vyhral 10 ročný 
Rudko Šára z Handlovej, Seniors 13 ročný 
Ján Špidus z Martina a Masters 20 ročný 
Ondřej Hus z Třinca (Česká Republika). 
Turnaj prebiehal v priateľsko-bojovej 
atmosfére.  Záujemci o túto skvelú kartovú 
hru nás môžu navštíviť každý pondelok od 
15.00 h v CVČ Relax Handlová. 

Michal Hertlík  
Pokémon Slovak Team Slovensko

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Knižnica pre všetkých
Hoci Mestská knižnica po celý rok sprístupňuje svoje 
knižné fondy čitateľom, šíri knihy a knižnú kultúru, pod-
poruje vzdelávanie, v marci - Mesiaci knihy, zvlášť akti-
vizovala svoju činnosť. Z množstva marcových podujatí 
pre dospelých aj detských čitateľov vyberáme: 

Naša knižnica. Pod takým názvom sme zahájili v Mes-
tskej knižnici tohtoročný Mesiac knihy. Podujatie o 
knihe, jej tvorcoch, o formálnej i obsahovej stránke 
kníh, o potrebe čítania a o prínose čítania, bolo určené 
žiakom ZŚ Školská. Súčasťou podujatia bola výstavka 
rôznych typov kníh z knižnice. Príjemný spestrením 
podujatia bolo stretnutie detí s bývalou knihovníčkou 
Žofkou Martišovou.
Pri príležitosti nášho Mesiaca knihy nám žiaci 7. roč. 
ZŠ MN, spolu s učiteľkou Beátou Markovou, priniesli 
do knižnice krásny darček. Pre našu knižnicu vyrobili 
maskota detských čitateľov a hneď ho aj pomenovali 
Knihuľka. Nového kamaráta detských čitateľov sme 
slávnostne pokrstili počas Noci s Andersenom.   
11. marca sa knižnica zaplnila milovníkmi krásneho 
slova. V spolupráci s Úniou žien sme usporiadali už 43. 
ročník Vansovej Lomničky. V okresnom kole v umelec-
kom prednese poézie a prózy predviedli ženy umenie 
recitovať nielen v slovenčine, ale aj v ruskom jazyku. 
Súťaž bola obohatená aj vlastnou tvorbou. V prestávke 
sa predstavili malé recitátorky Danka a Lenka – budúce 
účastníčky Vansovej Lomničky. Podujatie prišiel pozdra-
viť zástupca primátora Dušan Klas. 
Zlatá brána je názov podujatia, ktoré sme pripravili pre 
deti MŠ Handlovej a handlovskej doliny už po piatykrát. 
Zúčastnili sa ho najlepší recitátori z jednotlivých MŠ. 
Pekné básničky v ich podaní si s radosťou vypočuli 
všetci hostia, rodičia i ostatné deti. Predškolákom prišli 
zaspievať a zarecitovať kamaráti z MŠ Lipník. Všetky 

deti dostali darčeky od primátora mesta Ing. Rudolfa 
Podobu. 
16. marca, pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, 
pripravila knižnica pre návštevníkov detského oddelenia 
hľadanie pokladu v truhlici plnej rozprávok. Podujatím 
sme sa zapojili do celoslovenského projektu Truhlica P. 
Dobšinského.
25. marca sme sa po prvýkrát zapojili do najpočetnej-
šieho detského čitateľského maratónu „Čítajme si...“, 
ktorého cieľom bolo zapojiť čo najväčší počet detí do 
čítania súčasne vo viacerých mestách na Slovensku. 
Čítanie z knihy Petra Gajdošíka: Zverinec na siedmom 
poschodí otvoril zástupca primátora Dušan Klas. Do 
Slovenskej knihy rekordov sa v roku 2010 zapíše aj 350 
žiakov všetkých handlovských škôl, ktorí pomáhali pre-
konať vlaňajší rekord v čítaní.
Pre gymnazistov 3. ročníka sme pripravili stretnutie so 
zaujímavými ľuďmi mesta. Tentokrát si do Kresla pre 
hosťa sadli náčelník Mestskej polície v Handlovej Bc. 
Milan Pepich a jeho zástupca Bartolomej Doletina. 
Študentom porozprávali o úlohách mestskej polície, čo 
všetko môže a musí robiť príslušník počas plnenia úloh 
pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste. 

Kto by nepočul o podujatí Noc s Ander-
senom? Prežili sme ju v knižnici, s našimi 
najaktívnejšími čitateľmi detského oddele-
nia. Zážitkov bolo naozaj dosť. Rozprávku 
O voňavej Jelke, z obľúbenej knihy 
Gabriely Futovej Dokonalá Klára, nám prišli 
zahrať žiaci ZŠ Ráztočno, s rozprávkou nás 
prišiel pozdraviť primátor mesta Ing. Rudolf 
Podoba, navštívili sme mestskú políciu, 
aj Asterion -podnikateľský inkubátor. 
Čítali sme, hrali sme sa, tvorili, tancovali, 
chatovali...jednoducho čarovná noc plná 
dobrodružstiev a to v priestoroch, kde sa 
zvyčajne knihy „len“ požičiavajú. Našu už 
štvrtú Noc s Andersenom podporila COOP 
Jednota Handlová.    
Aj v pobočke knižnice MC bolo rušno. 

Stretávali sa  tu predovšetkým žiaci ZŠ MC na lite-
rárnych hodinách, informačných hodinách o knižnici, 
tvorivých dielňach, čitateľskom maratóne...
Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň sloven-
ských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia 
knižníc na posledný marcový týždeň. V rámci neho 
sme okrem množstva literárnych podujatí, zapisovali 
nových čitateľov do knižnice bezplatne, zábudlivcom 
sme odpustili pokutu za upomienky.
O všetkých našich podujatiach aj s fotogalériou 
sa môžete dozvedieť aj z web stránky knižnice: 
web.handlova.sk/web/mk/ 

Pripravujeme v apríli:
Slávnostný zápis prvákov do knižnice
Kráľ čitateľov 12. ročník – celomestská vedomostná 
súťaž pre žiakov handlovských škôl
Spisovateľ v knižnici. Lenka Gahérová. Slovenská 
spisovateľka.
Z poľovníckej kapsy. Beseda o knihe. Mesiac lesov.
Zuzka Zguriška. Medailón k 110. výročiu narodenia

Mgr. Daniela Mikulášova


