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Projekt Lesenacht
Základná škola v Gelnici v
spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom vytvorila projekt
Lesenacht pre žiakov 5. a 6.
ročníka. Mohli sa na ňom zúčastniť len žiaci z ,,nemeckých
tried". Učitelia, ktorí vyučovali
nemecký jazyk vo vybraných
ročníkoch, mali za úlohu nás s
týmto projektom oboznámiť. Vyvolalo to v nás nadšenie a očakávanie zažiť dobrodružstvo.
Veľmi sme sa na túto noc tešili.
15. decembra večer tá chvíľa
konečne nastala a ja som mala
pocit úplnej voľnosti a samozrejme, bola som trochu aj
napätá. Po chvíli som zistila, že
na to nebol žiadny dôvod. Panie
učiteľky pre nás pripravili privítanie, počas ktorého nám prezradili našu prvú úlohu. Mali
sme nájsť sedem nemeckých
slov a zložiť z nich vetu. Hneď
po vyslovení úlohy sme sa rozbehli, ale zastavili nás. Začali
sme ju plniť až po príchode kultúrnej referentky z Karpatskonemeckého spolku p. Oľgy Jeňovej. V tejto prvej úlohe zvíťazili piati žiaci, ktorí boli neskôr
kapitánmi družstiev. Ja som bola členkou družstva č. 1. Po rozdelení ostatných žiakov sme
každý dostali knižky s názvom
Hexe Lilli entdeckt Amerika. Táto kniha, z ktorej nám čítala nemecká lektorka, bola podľa mňa

pútavá, ale zároveň aj humorná.
Po krátkej prestávke nám pani
lektorka prečítala knihu ešte
raz, ale už aj so zvukovými
efektmi. Po čítaní nasledovalo
kreslenie. Našou úlohou bolo
nakresliť časť textu, ktorý sa
nám najviac páčil. Táto úloha sa
mi zdala byť príjemná, a preto
sme celá skupina ihneď začali
kresliť. Jeden člen však musel k
obrázku napísať text. Po odprezentovaní všetkých skupín sme
prešli do druhej triedy, kde nás
čakala ďalšia úloha. Bolo to divadlo. Pre mnohých sa táto úloha zdala byť ťažká, no ja som s
ňou problém nemala. Zo škatúľ
sme si povyťahovali rôzne druhy
kostýmov a vecí. Na prípravu
sme mali 30 minút. Divadielka
sme hrali po skupinách. Začínali
sme my, keďže sme boli v poradí prví. V tejto úlohe sme
zvíťazili. Keď boli všetky úlohy a
súťaže za nami, nastalo vyhodnotenie. Ale ešte pred ním si
každá skupina vybrala jednu
básničku, ktorú potom zreteľne
a nahlas prečítala. To už ale nebola nijaká súťaž, len spestrenie
programu.
Na prvom mieste skončilo
naše družstvo s kapitánkou
Laurou Zahurancovou, na druhom mieste bolo družstvo Petry
Kováčovej, tretie miesto obsadilo družstvo Gabriely Purtáto-

rovej, na štvrtom mieste skončilo družstvo Mateja Kolarčíka a
na piatom mieste sa umiestnilo
družstvo Lucii Kukuruďovej. Víťazmi sme boli ale všetci, ktorí
sme sa tejto akcie zúčastnili,
pretože sme sa tam aj niečo
naučili. Všetkým sa táto akcia
veľmi páčila a radi by sme sa jej

zúčastnili aj v budúcnosti a možno sa to niekomu z nás podarí.
Karpatsko-nemeckému spolku
a našej základnej škole za túto
vydarenú akciu veľmi pekne ďakujeme.
Romana Šoltísová
ZŠ Gelnica, VI.C

Novoročné dieťa
Nový rok prichádza so
spevom a tancom, všade je
veselo, dobrá nálada, avšak
v gelnickej nemocnici bolo v
prvý deň roku 2007 ticho. Prvý človiečik sa narodil až 7.
januára 2007, a to mamičke
Ladislave Horváthovej zo
Švedlára ako jej dvanáste
dieťa. Malý Lukáš vážil 3.900
gramov a meral 56 cm. Malému valibukovi na svet pomáhal primár Gynekologickopôrodníckeho oddelenia nemocnice v Gelnici MUDr.
Gejza Papp a pôrodná asistentka Bc. Katarína Strámska. Lukášovi želáme hlavne
veľa zdravia a pekné detstvo.

Dobrí ľudia ešte nevymreli alebo ako žiaci ŠZŠ
mali štedrý a veselý december
Aj deti v špeciálnej základnej škole v Gelnici, ktorú
navštevuje 57 žiakov, sa dočkali Mikuláša. Prišiel k nám
spolu s neposedným čertom a
rozdal balíčky plné sladkostí.
Deti sa mu odmenili recitovaním básničiek, vinšov a veselými pesničkami. Tí najmenší
sa aj trochu báli a sľúbili, že sa
budú lepšie učiť, aby Mikuláš
prišiel aj na budúci rok.
Žiakom sa recitovanie a
spev zapáčili, a tak pod vedením triednych učiteliek pripravili program na Vianočný kon-

cert, na ktorý sme pozvali aj
rodičov. Za odmenu deti dostali sladkosti a koláčiky.
Bol to naozaj pekný, veselý a štedrý december.
Naša vďaka patrí hlavne
primátorke mesta Gelnica pani Anne Nemčíkovej, Pekárni
Gelnica, pracovníkom Centra
voľného času v Gelnici a Technickým službám mesta Gelnica za pomoc. Ešte raz všetkým ďakujeme!
Žiaci a zamestnanci ŠZŠ
v Gelnici

