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Február v Základnej škole na Ul. E. B. Lukáča
4. február, maškarný ples.
Maškarný ples patrí v našej
škole medzi tradičné podujatia,
organizujú ho vychovávateľky
ŠKD, a preto v pestrej palete
školských programov nemohol
chýbať ani tento rok. Rodičia aj
starí rodičia mohli sledovať
princezné aj rytierov, bojovníkov i rockové hviezdy, za ktoré
boli prezlečené ich ratolesti.
Pestrý sprievod masiek nenechal nikoho na pochybách, že
deti a ich rodičia majú bohatú
fantáziu a rok čo rok predvedú
nové neopozerané zaujímavé
masky. Nechýbal tanec, rodičovský tanec, spoločné tanečné
choreografie, ani malé darčeky
pre naše masky. Dovidenia o rok.

18. februára sa žiaci školy
zúčastnili výchovného koncertu, ktorý organizovala miestna

základná umelecká škola. Žiaci
potleskom podporili deti hudobného a tanečného odboru, medzi

ktorými nechýbali ani niektorí
ich spolužiaci, navštevujúci ZUŠ.
19. februára sa uskutočnila
exkurzia do jadrovej elektrárne Mochovce. Vďaka Nadácii
Filantropia sa jej starší žiaci
mohli zúčastniť celkom zdarma.
Prezreli si veže a areál elektrárne a zo sprievodného slova
sa dozvedeli mnoho zaujímavého o jej činnosti, napríklad o
reakcii štiepenia alebo o skladovaní reaktívneho odpadu.
Navštívili 3D kino a prezreli si
maketu – model reaktora. Exkurziu zorganizoval pán učiteľ
Paľaga spolu s pani učiteľkami
Matyisovou a Vandovou.
PaedDr. Beata Bazalová

Zo života Základnej školy Janka Kráľa
Maškarný ples

Dňa 2. febr. 2016 sa Základná škola Janka Kráľa zmenila na rozprávkovú ríšu plnú
princezien, tanečníc, čarodejníc, ale mohli
ste stretnúť aj jahodu, lekárku či Ľadovú
kráľovnú. Dobrá nálada detí bola umocnená
tancom a súťaživými hrami. Kto neverí, nech
sa o rok príde pozrieť na náš maškarný ples.
Mgr. K. Zborovjanová

Fašiangový ples

Dňa 5. febr. 2016 sa konal v poradí 13.
ročník fašiangového plesu usporiadaného
Základnou školou Janka Kráľa. Ples otvoril
svojím príhovorom riaditeľ
školy Mgr. Jozef Šuchter.
Pán riaditeľ zaželal všetkým
prítomným príjemnú zábavu a
odovzdal slovo Štefanovi
Nemcsokovi, ktorý sa spolu
s Romanom Urbanom postarali o skvelú zábavu na tanečnom parkete. Spestrením boli
hudobné vstupy Milana Skokana zo Sebechlieb (hra na
harmonike), ktorými sa vyplnil čas medzi jednotlivými tanečnými kolami. Výbornú večeru, ako aj predjedlo, dezerty,

ovocné misy, šaláty či švédske stoly
pripravili pani kuchárky školskej jedálne.
Nechýbali ani zaujímavé a hodnotné ceny
v tombole; týmto škola ďakuje všetkým
sponzorom, ktorí poskytli ceny do tomboly.
Fašiangový ples ZŠ Janka Kráľa má už
tradične vysokú účasť hostí a ani tento rok
nebol výnimkou. Ohlasy na ples boli len
pozitívne a hostia vyzdvihli neustále sa
zvyšujúcu úroveň nášho plesu. O tom, že
všetci prítomní sa vynikajúco zabávali,
svedčí aj fakt, že poslední hostia opúšťali
tanečný parket o šiestej hodine ráno.
PhDr. V. Kočerhová

Zo života Gymnázia v Šahách: Pravda o drogách
Drogová závislosť je problém, ktorý na Slovensku ohrozuje hlavne mladých ľudí. Výsledky výskumov poukázali aj na to,
že za osobitne rizikovú skupinu
treba považovať najmä stredoškolskú mládež, predovšetkým
chlapcov. Pre nich alkohol, fajčenie a aj gamblerstvo, ktoré toleruje aj naša spoločnosť, určite
nie sú neznámymi pojmami.
Nejeden z nich má vlastné skúsenosti nielen s legálnymi, ale aj
s nelegálnymi drogami. Na po-

trebu prevencie drogových závislosti nás upozorňuje aj fakt,
že médiá denne prinášajú správy
o trestných činoch súvisiacich
s požívaním, výrobou a distribúciou drog. Je šokujúce, že mladých ľudí neodradí ani to, že
polícia veľmi často odhaľuje
drogových dílerov, ktorých čakajú vysoké tresty.
Národná rada SR ešte v roku
1995 prijala Národný program
boja proti drogám, v ktorom sú
rozpracované aj úlohy pre rezort

školstva. Na školách začali vykonávať svoju činnosť z radov
pedagógov aj koordinátori prevencie. Ich úlohou je koordinovať preventívne aktivity, monitorovať a identifikovať rizikové
skupiny, iniciovať prednášky a
besedy.
Beseda na tému Pravda o drogách, ktorú zabezpečilo občianske združenie Slovensko bez
drog, sa uskutočnila na našej škole v audiovizuálnom centre Gymnázia v Šahách. Z prednášky

Petra Rempera sa prítomní
mohli dozvedieť veľa užitočných
a praktických informácií o jednotlivých druhoch drog a o mechanizme ich pôsobenia. Spätná
väzba od študentov bola pozitívna, podľa ich slov získali cenné
rady a každý si vzal z akcie niečo poučné – hlavne to, že drogy
sú zlobou nášho storočia, ničia
nám budúcnosť a prinášajú samé
problémy. Veríme, že naši študenti si zvolia zdravý spôsob života.
Mgr. Gabriel Szikora

