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DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA 2016

Jermok pred sviatkami

V utorok 22.marca 2016 ožila
budova mestského domu kultúry
detskými hlasmi a smiechom.
Mladí dramatici a výtvarníci sa
stretli na 19.ročníku regionálnej
súťažnej prehliadky detských
divadelných súborov Detská divadelná Revúca.
Podujatie tradične organizuje
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote
v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej. Tohto roku sa v našom meste zišlo
osem divadelných súborov z
Rimavskej Soboty, Revúcej a Jelšavy.Kreativitu,umelecké stvárnenie a prejav mladých umelcov
hodnotila odborná porota v zložení: Ľubomír Šárik, Marian Lacko z Rimavskej Soboty a Tatiana
Kršková z Revúcej.
Porota usúdila, že najlepšia bola
paródia na rozprávku Popoluška,s ktorou sa predstavil divadelný súbor pri ZUŠ v Rimavskej
Sobote. Popoluška postupuje do
krajského kola. Hra o slovens-

kých obroch Lomidrevo v podaní
Divadla pod komínom ZUŠ
Revúca skončila na treťom
mieste. V súťaži detských
recitačných kolektívov a postup
na Sládkovičovu Radvaň si vyrecitoval Smolíček-pacholíček
z Portálu pri ZŠ Komenského.
Súčasťou prehliadky je aj výtvarná súťaž Divadlo očami detí,
kde v kategórii umeleckých škôl
na 1.mieste skončila Marta
Kochjarová so Smútkom, na
2.mieste Martin Kolesár s Rozprávkou, Natália Mlíková s Maskou, na 3.mieste Natália Hižnayová s Miž-maž. Čestné uznanie si prevzali Matúš Poprocký, Zuzana Jarenčuk, Aneta
Čelinská z revúckych základných umeleckých škôl
V kategórii materských a základných škôl bodovali Žirafie príbehy Lary Hrbálovej z katolíckej
MŠ a Pinokio Martina Ševčíka a
Kristíny Spišákovej zo ZŠ
I.B.Zocha.
Katarína Kvetková.

Pred veľkonočnými sviatkami sa v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia konala predajná výstava Jermok velkorevúcky. Výstava tradičných veľkonočných ľudovoumeleckých
výrobkov potešila oko i dušu mnohých návštevníkov, ktorí si mohli
pred blížiacimi sa sviatkami jari ozvláštniť výzdobu svojich domovov ľudovoumeleckými predmetmi alebo si len tak urobiť
radosť drobným darčekom.
Katarína Kvetková

Zápis detí do základných
a materských škôl
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Poslanci schválili
multifunkčné ihrisko v Revúčke
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Oznamujeme rodičom
a budúcim prváčikom
základných škôl, že zápis
do všetkých základných
škôl v meste sa uskutoční
v dňoch
utorok 5.apríla
streda 6.apríla 2016
v čase
od 13.00-16.00
v priestoroch škôl.
V Základnej umeleckej
škole Revúca bude zápis
prebiehať v čase
od 13.00-17.00.
Riaditeľky materských škôl
vyhlasujú v zmysle
školského zákona a
vyhlášky o materskej škole
zápis detí na školský rok
2016/2017.
Prihlášky sa podávajú
od 30.4.2016 do 31.5.2016
riaditeľkám príslušnej
materskej školy
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Hlavné piliere ZŠ Ivana Branislava Zocha

Základná škola Ivana Branislava Zocha už dlhé roky stavia svoj spôsob výučby, aktivity
a hodnoty školy na pevných
pilieroch.
Hlavným cieľom školy je zušľachťovanie osobnosti žiaka,
poskytnutie priestoru na prejavenie potencie, ktorá je v každom človeku, osvojenie základných kultúrnych zručností ako
nástrojov ďalšieho vzdelávania,
budovania základov pre chápanie vzťahov a súvislostí. Škola je
miestom, kde sa v plnom rozsahu uplatňuje humanistický a
prosociálny prístup k výchove a
vzdelávaniu. Rodinná atmosféra školy podporuje našu zá-

kladnú filozofiu, ktorou je otvorenosť a vzájomná spolupráca
učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí
sú si navzájom rovnocennými
partnermi a spoločne tvoria „trojuholník“ ako základnú bunku
školy.
ZŠ I.B.Zocha poskytuje žiakom
všeobecne orientované základné vzdelávanie a výchovné
pôsobenie s osobitým dôrazom
na: slovné hodnotenie žiakov na
1.stupni,
rozvoj komunikácie v cudzích
jazykoch s podporou medzinárodných projektov,
rozvoj tvorivosti a estetického cítenia prostredníctvom umelecko-dramatických činností a

tvorivých dielní,
získanie gramotnosti v oblasti
IKT a financií,
telesnú a športovú výchovu
environmentálnu výchovu,
výchovu k morálnym hodnotám.
Samozrejmosťou školy je elektronická triedna kniha so žiackou knižkou, v ktorej si žiaci aj
rodičia môžu pozrieť výsledky
práce na hodinách, či nájsť zadanú domácu úlohu. Skontrolovať dochádzku svojho dieťaťa
si rodičia vedia aj pomocou
mobilnej aplikácie.
V priebehu školského roka v
škole prebieha mnoho aktivít a
akcií, do ktorých sa pravidelne
zapájajú žiaci aj rodičia Európsky deň rodičov a škôl,
Strieborné Vianoce, Karneval a
Detská divadelná hra sú len malou ukážkou z nich. V popoludňajších hodinách majú žiaci na
výber širokú paletu záujmových
útvarov, v ktorých môžu zmysluplne využívať voľný čas a súčasne rozvíjať svoj talent.
Škola podporuje aj profesionálny rast pedagogických zamestnancov - učitelia si neustále
prehlbujú vedomosti pri zavádzaní inovatívnych metód a
postupov do vyučovacieho procesu.

Základná škola Hviezdoslavova ponúka

Karnevalové masky
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Poslanci schválili výstavbu
multifunkčného ihriska v Revúčke

Na 16.zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 16.marca
2016 poslanci tesným hlasovaním schválili výstavbu multifunkčného ihriska v Revúčke.
Časť prostriedkov na výstavbu v
sume 40 000 € získalo Mesto
Revúca z Úradu vlády SR, zvyšných 65 000€ sa použije z rezervného fondu mesta. Začatie
stavebných prác sa predpokladá v apríli 2016 a zabezpečovať
ju bude firma Poly-Slovakia z
Banskej Bystrice.
Ďalšie financie z rezervného

fondu v sume 16 600 € poslanci
schválili na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov,
konkrétne na rekonštrukciu
chodníkov na Komenského
ulici. Chodníky po oboch stranách ulici dostanú nový asfaltový povrch. Na rekonštrukciu
budú použité aj nevyčerpané
prostriedky na rekonštrukcie
komunikácií z minulého roka v
sume 18 400 €. Celková suma
opravy chodníkov, ktorá bude
realizovaná v letných mesiacoch je 35 000 €.
Všetky zmeny boli premietnuté
a schválené v III.zmene rozpočtu , ktorou sa navyšuje rozpočet
v príjmovej a výdavkovej časti o
100 000 €.
Rozpočet po zmene v príjmovej
časti 8 699 560 €, vo výdavkovej
časti 8 678 532 €.
Katarína Kvetková

Tradičný marec v mestskej knižnici

hodné príbehy siedmich morí“
priblížilo tvorbu slovenského
spisovateľa Jána Uličianskeho.
V marci tradične prichádzajú do
knižnice žiaci ŠZŠ. Témou tohoročného stretnutia boli „Potulky
po hradoch“ a „Povesti zo stredu
Slovenska“.
Našu knižnicu už tradične navštevujú aj žiaci zo ZŠ v Lubeníku. Tento rok nás príjemne prekvapili aj prednesom víťaznej
ukážky povesti zo súťaže „Šaliansky Maťko“.
Kultúrno-výchovných podujatí v
našej knižnici je neúrekom.
Literárne dopoludnia, zážitkové
čítania, interaktívne čítania sú
plánovanými podujatiami v každom mesiaci roka. Zúčastňujú
sa na nich deti rôznych veko-

vých kategórií.
Myslím, že odkaz Mateja Hrebendu v šírení kultúrneho povedomia sa v knižnici Samuela
Reussa zachováva. Veď kniha
je zhmotnením ľudského myslenia, ľudských predstáv, poznatkov a skúseností, je jedným z
dôležitých zdrojov poznania a
patrí medzi činitele,ktoré výrazne ovplyvňujú napredovanie
činnosti. Kultúrne národy mali a
majú aj vyspelú literatúru. I my
sa začleňujeme medzi také národy, máme svoju históriu, vlastné tradície. Keby ich nebolo,hádam by sme ani nevládali
prežiť epochu tisícročnej poroby.
M.Meriačová

Oddelenie životného prostredia
a verejného poriadku

Pravidelný výkup papiera
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť
(vyplácané nad 200 kg)v týchto dňoch: 26.4., 24.5., 28.6., 26.7.,
23.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12.,na týchto uliciach v daných
časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.40-16.00
Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a B. Němcovej,16.55 - 17.15 Revúčka pri kultúrnom
dome.Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby,
kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!!Ulicami bude
prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

Harmónia cvičenia

Mesiac marec už tradične spájame s prívlastkom „Mesiac knihy“. Prečo práve marec?
V roku 1955 vtedajšie ministerstvo kultúry ustanovilo marec
mesiacom knihy na počesť výnimočného človeka našich kultúrnych dejín Mateja Hrebendu.
Práve v marci 1796 sa Matej
Hrebenda narodil a v marci
1880 zomrel. Hrebenda bol
prostým človekom, ktorý neveľmi dbal o slávu, pocty a vďaku.
Vyše pol storočia konal cenné
služby slovenskej knihe a kultúre vôbec, a to i napriek tomu,
že bol nevidomý a celkom chudobný, že žil v ustavičnej biede
a tme. Dojemné je jeho krajné
sebaobetovanie v súvislosti s
podporou Matice slovenskej a
revúckeho gymnázia.
Mestská knižnica Samuela
Reu-ssa v Revúcej tradíciu marca-mesiaca knihy zachováva.

Tradične usporadúvame podujatia pre deti mladšieho i staršieho veku.
Tohoročný marec v knižnici sa
niesol v rozprávkovom duchu a
to na počesť nášho najznámejšieho rozprávkara Pavla Dobšinského, ktorý sa narodil
16.marca 1828.
Pre škôlkarov sme usporiadali
literárne dopoludnia „Hraškoviny s Dobšinským“ a „Šibali a figliari v ľudových rozprávkach“.
Rozprávkové dopoludnie „Čo
nám Dobšinský nepovedal“ veselou formou oboznámilo žiakov 1.stupňa základných škôl s
pokračovaním rozprávok, ako
by to mohlo v rozprávke pokračovať. Nezabudli sme ani na
žiakov 1.ročníka.
Vydareným podujatím bolo interaktívne čítanie „Na každého
prváka, rozprávková kniha čaká“.Zážitkové čítanie „Podivu-

Naše cvičenie je určené pre ženy strednej a vyššej vekovej
kategórie.
Pre ženy, ktoré chcú nájsť rovnováhu v dnešnom uponáhľanom
svete, pokoj, radosť, zdravie tela a ducha.
Cez prirodzený pohyb v rytme hudby striedavo rýchlej a pomaly
spoznáte svoje telo a jeho potreby. Naučíte sa ho vnímať a tešiť sa z
pohybu. Cvičíme už tridsať rokov pod odborným vedením MUDr.
Agáty Hanuštiakovej a osem rokov pod vedením Ľubice Timkovej.
Ďakujem im za čas, ktorý nám venujú, a obohatenie o nové formy
cvičenia z aerobiku, kalanetiky a strečingu.
Príďte medzi nás do telocvične ZŠ na Hviezdoslavovej ulici každý
utorok a štvrtok od 18:00 do 19:00 hod. Cvičenie je krásna cesta k
sebe a svojej duši. Tešíme sa na Vás.
Text a foto: Bc. Ľudmila Ďurďáková
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Prichádza obdobie spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov
Jarné obdobie sa vyznačuje
väčšinou ako suché, ktoré je
spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.
Uvedené obdobie je spojené s
čistením na pozemkoch a v záhradách, kde si fyzické osoby
prácu uľahčujú vypaľovaním
suchých porastov.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Revúcej v
snahe zabrániť nezákonnej
činnosti - požiarom v prírodnom
prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov
žiada
všetkých občanov o
dodržanie povinnosti vyplývajúcich zo zákona Národnej rady
Slovenskej republiky o ochrane
pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii .
Na území okresu Revúca bolo v
roku 2015 zaznamenaných 37
požiarov v prírodnom prostredí,
pri ktorých vznikla priama škoda
vo výške 3 260 eur. Príčinou
vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov.
Aj touto cestou žiadame všetkých občanov, aby dodržiavali
nasledovné zákazy a upozornenia:

1. Je zakázané akékoľvek
vypaľovanie porastov bylín,
kríkov a stromov. Ak je
nevyhnutné porasty vyčistiť, je
možné suché porasty pohrabať
na upravenú hromadu v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a iných horľavých
materiálov a spáliť za bezveterného počasia v prítomnosti
dospelých osôb vybavených
vhodným náradím, hasiacimi
prostriedkami a spojovacími
prostriedkami na privolanie hasičskej jednotky. Po skončení
spaľovania je potrebné vykonať
uhasenie zvyškov po spaľovaní
a skontrolovať okolie.
2. Je zakázané zakladať oheň v
priestoroch alebo na miestach,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
3.Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
4.Upozorňujeme vlastníkov,
správcov a užívateľov nehnuteľnosti na povinnosť umožniť
vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne

Poprieť ľuďom ich ľudské práva
je ako poprieť ich ľudskosť

Hasičské jednotky 2015

Výchova na školách k ľudskoprávnemu povedomiu znamená
viesť žiakov ku kritickému mysleniu a hľadaniu pravdy, ukázať žiakom, že moje právo končí
tam, kde začína právo druhého.
To bol zámer okresného kola
Olympiády ľudských práv pre
žiakov základných škôl roku
2016. Súťaž sa uskutočnila 25.
februára 2016 za účasti piatich
škôl nášho okresu. Organizačne ju zabezpečovalo CVČ a
Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej.
Olympiáda ľudských práv je jedna z mála aktivít, ktorá je zameraná na vzdelávanie v oblasti

ľudských práv, rozširuje neformálnym spôsobom obzory nielen žiakom, ale aj učiteľom.
V dvoch súťažných kolách žiaci
vyjadrovali, obhajovali, vysvetľovali svoje postoje k všeobecným ľudskoprávnym problémom a riešili prípadové situácie
o porušovaní ľudských práv v
spoločnosti. Porota z ôsmich
súťažiacich vyhodnotila najúspešnejších diskutérov nasledovne : 1.miesto Diana MARČÁKOVÁ, ZŠ Hviezdoslavova
ulica, Revúca, 2.miesto Sofia
POMPUROVÁ
Gymnázium
Martina Kukučína, Revúca,3.miesto Lenka TRAJTE-

na vykonanie iných záchranných prác
5. Upozorňujeme občanov, že
každý je povinný v súvislosti so
zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu
ohrozených osôb, uhasiť požiar,
ak je to možné, alebo vykonať
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, poskytnúť
osobnú pomoc v súvislosti so
zdolávaním požiaru na výzvu
veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.
6.V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je
potrebné zvýšiť dohľad nad
maloletými deťmi, ktorých hry by
mohli mať za následok vznik
požiaru.
7. Každý občan je povinný bez
zbytočného odkladu oznámiť
okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru
požiar, ktorý vznikol v objektoch,
priestoroch alebo na veciach v
jeho vlastníctve alebo užívaní.
8. Upozorňujeme všetkých
občanov, ktorí majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní
lesné porasty, že v § 14 ods. 1
písm. n) zákona o ochrane

pred požiarmi je určená povinnosť zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s
ochranou lesov pred požiarmi
podľa § 6b citovaného zákona
o ochrane pred požiarmi.
Podrobnosti o opatreniach v
súvislosti s ochranou lesa
pred požiarmi ukladá § 10
vyhlášky o požiarnej prevencii
Zároveň upozorňujeme občanov, že príslušníci Okresného
riaditeľstva HaZZ v Revúcej
vykonávajú kontrolnú a monitorovaciu činnosť a pri zistení
porušenia vyššie uvedených
zákazov budú postupovať podľa
§ 61 a § 62 zákona o ochrane
pred požiarmi, podľa ktorého
môže byť občan za priestupok
na úseku ochrany pred požiarmi
postihnutý pokutou až do výšky
331 Eur, prípadne sa bude
zodpovedať v občianskoprávnom alebo trestnoprávnom konaní.
Kpt.Ing.S.Šuhajová
Odd.požiarnej prevencie

ĽOVÁ ZŠ J. A. Komenského,
Revúca.
Členovia poroty i prítomní učitelia sa vysoko pozitívne vyjadrovali o všetkých zúčastnených
žiakoch a žiačkach, ktorí vystupovaním, argumentačnými
schopnosťami či vedomosťami
ukázali odvahu o ľudských právach nielen počúvať, ale aj hľadať návrhy na ich riešenie. Dúfame, že títo mladí ľudia, ktorí sa
zoznámili s problematikou ľudských práv, ich dokážu vo svo-

jom okolí, medzi spolužiakmi aj
šíriť.
Na záver môjho príspevku by
som sa chcela poďakovať všetkých pedagógom i riaditeľom
škôl, ktorí podporili súťaž účasťou svojich žiakov na okresnom
kole Olympiády ľudských práv v
našom okrese. Poďakovanie
patrí i Mgr. M. Raffayovi, riaditeľovi CVČ v Revúcej, ktorý
podporil a organizačne prispel k
nerušenému priebehu súťaže.
A.Brdárska
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Kalendár podujatí mesta Revúca-apríl 2016
Špionážna krimikomédia na motívy rovnomennej novely Johna
Buchana a slávneho filmu Alfréda Hitchcocka. Brodwayský Hit.
Cena Lawrenca Oliviera za najlepšiu komédiu roku 2007,
Ocenenie Tony Awards 2008...Hrajú: Róbert Kobezda, Ivana Krajňáková, Atila Bocsárszki ml.,Jozef Komiňák a.h.,preklad, réžia a
výprava: Tatiana Masníková.
Richard Hanney si žije svoj nudný život v Londýne, až kým jedného
dňa nestretne záhadnú ženu a ocitne sa priamo uprostred veľkého
zločineckého prípadu. Zaujímavosťou hry je, že pôvodný príbeh je
upravený pre štyroch hercov. Jedine predstaviteľ Hanneya hrá
jednu postavu, herečka predstavuje tri ženy, ktoré sú charakterovo
od seba úplne odlišné. Ostatných dvadsaťšesť postáv hrajú dvaja
herci, ktorí sa behom sekundy dokážu zmeniť z policajtov na
gangstrov, či z aristokratov na sedliakov. Pôvodné detektívne
napätie sa tým pádom razom zmení na kriminálnu komédiu

Rozpis pohotovostných služieb lekární -apríl 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Dr.Max

2
Cannabis

3
BENU

4
Lianela

5
Dr.Max

6
BENU

7
Cannabis

8
NsP

9
Lianela

10
Dr.Max

11
Cannabis

12
Lianela

13
Dr.Max

14
NsP

15
BENU

16
Cannabis

17
NsP

18
BENU

19
Dr.Max

20
Cannabis

21
Dr.Max

22
Cannabis

23
BENU

24
Lianela

25
Dr.Max

26
Lianela

27
BENU

28
Cannabis

29
Lianela

30
Dr.Max

Lekáreň Sunpharma premenovaná na BENU

Revúcke listy č.6./30.marec 2016

ŠKOLSTVO

Policajti na Hviezdoslavovke

Dnešná doba je charakteristická dostupnosťou rôznych
informácií z internetu. Deti sa môžu dostať k rôznym
„zaujímavým“ informáciám, ktoré chcú neskôr vyskúšať. Veľmi
často sa stretávame už v detskom veku s nevhodným správaním
sa detí a s kriminalitou mládeže. Ako zabrániť „pokusom“ detí
skúšať tieto neduhy spoločnosti sa snažili policajti na besede so
žiakmi šiesteho a ôsmeho ročníka našej školy. Policajti žiakom
vysvetlili niektoré základné pojmy z trestného zákona. Upozornili
žiakov na to, ako sa majú správať na verejnosti, aby sa nedostali
do problémov. V ďalšej časti besedy odpovedali na otázky žiakov.
Besedy s policajtmi sú jednou z foriem v prevencii a boji s
kriminalitou mládeže na ZŠ Hviezdoslavova ulica.

Zocháči podporujú k tvorivosti v matematike
V stredu 18. marca do ZŠ I. B.
Zocha v Revúcej zavítali Zuzana a Peter Berovci. Aj keď
širokej verejnosti tieto mená
známe nie sú, v učiteľskej obci
ich poznajú všetci veľmi dobre.
Tento manželský učiteľský pár
sa totiž zaoberá vyučovaním
matematiky na základných
školách. Obaja začínali ako
učitelia matematiky. Sú autormi
inovatívnych učebníc a pracovných zošitov, ktoré podnecujú
žiakov k tvorivému mysleniu a
sebarozvoju
ZŠ Ivana Branislava Zocha je
jednou zo škôl, v ktorých žiaci
používajú tieto učebnice a pracovné zošity. Aj to bol dôvod,
prečo Berovci zavítali do tejto
školy. Zorganizovali tu seminár,
ktorého sa zúčastnilo viac ako
tridsať učiteľov matematiky z
rôznych škôl Revúckeho, ale aj
Rimavskosobotského okresu.

Predstavili na ňom novú metódu
vyučovania R.A.U. Ide o metódu riadeného aktívneho vyučovania, pri ktorej sa žiak navedený vhodnými motivačnými
otázkami učiteľa sám dopracuje
k novým poznatkom a skúsenostiam. Je vedecky dokázané,
že poznatky, ktoré si žiak osvojí
takýmto spôsobom, majú trvalejšiu hodnotu a sú žiakovi bližšie ako poznatky, ktoré nadobudne počúvaním výkladu učiteľa.Učitelia sa na seminári dozvedeli mnoho podnetných praktických informácií o tejto metóde,
aj o tom, ako s ňou pracovať v
niektorých tematických celkoch.
Nabrali množstvo inšpirácií, ktorých výsledkom by mala byť ešte
väčšia podpora tvorivosti a sebarozvoja žiakov na hodinách
matematiky.
Mgr.A.Tokárová.

Dvere školy otvorené

Dňa 15. marca 2016 sa dvere ZŠ
J. A. Komenského v Revúcej
otvorili dokorán.
Všetci rodičia, starí a krstní rodičia, známi a priatelia mohli
prísť do našej školy, prezrieť si
jej priestory, nazrieť do jej tried, a
tak si zaspomínať na svoje
školské časy, dokonca sa zúčastniť vyučovacieho procesu a
podľa miery odvahy aj zapojiť do
riešení rôznych zadaní či úloh.
Veru, je to výnimočný deň, počas
ktorého majú rodičia možnosť
priamo vidieť a zažiť, čím všetkým ich deti prechádzajú. Ako
prebieha samotný vyučovací
proces podľa rozvrhu hodín daného dňa. Aké (vo väčšine prípadov) inovatívne metódy využívajú jednotliví učitelia vo vedení
žiakov. Aké podnety sa k ich deťom dostávajú. Ako školský život
prebieha v triedach, aké problémy počas dňa vyplynú a akým
spôsobom sa riešia. Ako sa deti
správajú v rámci nejakého kolektívu či skupiny.
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Mnohí z rodičov konštatujú, že
každý rodič by si takýto čo len
jeden deň v škole mal vyskúšať,
pretože mu to dá komplexnejšiu
predstavu o veciach, o ktorých
mu deti doma často rozprávajú.
Možno by sa toho celého mal zúčastniť, aby jeho deti mohli zažiť
pocit hrdosti, veď ich mamka
alebo ocko sa aj na nich prišli pozrieť. Možno, aby sa obnovovala
dôvera medzi rodičmi a učiteľmi,
veď sú to aj naše deti a bez
spoločnej účasti a podpory,
dokonca pomoci by ani jedna
strana nezažívala úspech. Veď
najdôležitejšie sú predsa naše
deti! Aj keď to bude znieť ako
nejaké klišé, nie je to tak, deti sú
skutočne naša budúcnosť! Preto
komunikujme a spolupracujme
spolu, lebo to je cesta, ako im
vštepiť hodnoty a vytvoriť pevný
základ, na ktorý budú môcť
nadviazať ďalší. Nepretrhnime
kontinuitu „včerajška a zajtrajška“.
A.Guliariková

Rozprávky sa deťom rozprávajú preto..

Rozprávky sa deťom rozprávajú
preto, aby v ich čistom a miernom
svetle mohli vzklíčiť a rásť prvé
myšlienky a sily duše. (bratia
Grimmovci).
Preto sa žiaci v Základnej škole
na Hviezdoslavovej ulici vybrali
do rozprávkovej krajiny v súťažno-zábavnom večere Tajomstvo
siedmich komnát. Cieľom tejto
akcie bolo motivovať deti k čítaniu ľudových rozprávok, aby s
radosťou brávali knihy do rúk a
nechali sa vtiahnuť do príbehov a
životov hlavných hrdinov.
Osemnásť žiakov piatych ročníkov sa odvážilo nahliadnuť do
siedmich tajomných komnát, kde
na nich čakali zaujímavé úlohy.
Pri samotnom súťažení sa učili
vzájomne komunikovať, pracovať v skupinkách, vedieť udržať
tajomstvo, či v tichosti sa presúvať do komnát. Až tam, po
odomknutí úst strážcom, smeli
rozprávať.

A ako v každej rozprávke máme
nejaké tajomné bytosti a strašidlá, ani tu tomu nebolo inak. Do
jednotlivých komnát sa deti
presúvali pomocou bateriek a na
každom rohu na nich číhali rôzne
strašidlá a strigy. Dokonca si
príležitosť vymámiť z detí dukáty
nenechal ujsť ani zbojník. Bolo
to behu a kriku. Všetkým sa
podarilo postupne zdolať prekážky, ktoré im stáli v ceste za
víťazstvom. A keďže rozprávka
končí šťastne, inak tomu nebolo
ani v našej rozprávke.
Deťúrence šťastne splnili všetky
úlohy a unavení, plní zážitkov sa
vracali domov.
Mgr.K.Hrbálová

7

ŠPORT

Revúcke listy č. 6/30.marec 2016

Tri majstrovské tituly pre biatlonistov z Revúcej

Vrcholom domácej biatlonovej
sezóny boli už tradične majstrovstvá Slovenska v Národnom biatlonovom centre v Osrblí
prvý marcový víkend.
Teplé počasie poznačilo kvalitu
tratí, ale vďaka úsiliu organizátorov sa preteky mohli uskutočniť bez obmedzení. V sobotňajších rýchlostných pretekoch sa
na ťažkej a hlbokej trati predstavili najprv žiaci. V najmladšej
kategórii obsadil Samuel Siman
8. miesto a medzi strednými
žiakmi Róbert Bíž (2,3) 14.
miesto.Staršia žiačka Ema Kapustová (0,1) po výbornej streľbe a rýchlom behu nestačila len
na jednu súperku a vybojovala
tak 2. miesto a striebornú me-

dailu. Po viacnásobnej smole z
minulých podujatí je to jej prvá
medaila z majstrovstiev Slovenska v zime. Anka Fujdiarová
(1,2) musela absolvovať tri
trestné okruhy a obsadila 10.
miesto.
Najmladším žiačkam tentokrát
medaily tesne unikli - 4. miesto
Alexandry Štempelovej,5.
miesto Tamary Molentovej a 7.
miesto Veroniky Šteczovej však
potvrdili ich dobrú pripravenosť.
V popoludňajších pretekoch
dorastencov sa predstavili aj
Lukáš Ottinger a Tomáš Sklenárik, ktorí sa pripravujú v centre talentovanej mládeže v Podbrezovej. Výbornú formu Lukáš
Ottinger (0,3) premenil napriek

Slovenský pohar detí a žiakov v KARATE

Dejiskom 2. kola Slovenského pohára detí a žiakov sa stala
východoslovenská metropola Košice. V športovej hale SOŠ
Železničné na Palackého ulici sa stretla veľká masa detí z celého
Slovenska, spolu 368 pretekárov zo 46 klubov!Karate Klub Revúca
na Slovenskom pohári reprezentovalo 6 pretekárov.
Z Košíc sme neodchádzali naprázdno, získali sme 3 medaily
bronzového lesku. Hneď o dve sa zaslúžil vo vekovej kategórii 6 až
7 ročných, Juraj Prč, ktorý v súborných cvičeniach kata obsadil 3.
miesto a na stupne víťazov sa postavil aj po športovom zápase
kumite vo váhovej kategórii do 30 kg.Ďalší cenný kov vybojoval
medzi 8 až 9 ročnými chlapcami v kumite Štefan Teyerl. Blízko k
ďalšiemu medailovému zápisu mal aj Matej Herich v katách, medzi
10 až 11 ročnými, ktorý tesne prehral o jednu vlajku v pomere 1:2.
Napriek snahe o dobrý výsledok v úvodných kolách skončili svoju
púť Pavol Halaj, Matej Meško i Marko Bajús. Vedenie klubu gratuluje medailistom a všetkých patrí pochvala za dobrú reprezentáciu klubu.
KK Revúca

trom trestným okruhom na titul
majstra Slovenska! Po viacerých tituloch z letného biatlonu
je to konečne jeho prvý titul aj v
zime, a to v nabitej kategórii
dorastencov. Tomášovi Sklenárikovi (4,3) ušla medaila tesne,
ani najrýchlejším behom nedokázal zmazať manko 7 trestných
okruhov. Radovan Humeník
(1,4) vybojoval 11. a medzi dorastenkami Andrea Uličná (4,3)
15. miesto.
Vrcholom majstrovstiev aj celej
zimnej sezóny boli nedeľňajšie
atraktívne preteky s hromadným
štartom. Tesne pred ich štartom
sa počasie aspoň trochu umúdrilo a pretekári okrem ťažkého
kašovitého snehu nemuseli bojovať aj s kvapkami dažďa
Na veľmi peknom 5. mieste dobehol do cieľa Samuel Siman.
Róbert Bíž(1,2) obsadil13. miesto. Ich výsledky možno považovať za veľmi dobré aj vzhľadom
na fakt, že na bežky sa prvýkrát
postavili v januári.
Medzi dievčatami Alexandra
Štempelová nasadila hneď po
štarte vysoké tempo, po prvej
otočke už bola v čele pretekov a
na prekvapenie všetkých tam
vydržala až do cieľa, kde prišla s
výrazným náskokom a získala
zlatú medailu! Tamara Molentová zopakovala umiestnenie zo
soboty, Veronika Šteczová po
zdravotných problémoch obsadila 11. miesto.
Popoludní štartovali dorastenci a
opäť to bolo skvelé predstavenie
Lukáša Ottingera (2,1,1,1) v
dramatickom závere sa po poslednej streľbe dostal na čelo
pretekov a vydržal tam až dokon-

ca.Stal sa tak dvojnásobným
majstrom Slovenska v biatlone. Výborne mu tentokrát
sekundoval aj Tomáš Sklenárik
(3,1,3,2), ktorý vybojoval bronzovú medailu. Radovan Humeník (2,1,1,2) zopakoval svoje
umiestnenie zo soboty, Andrea
Uličná (2,2,3,3) si o jednu priečku polepšila.
Zimná sezóna je za nami. S
radosťou sledujeme výkony
našich odchovancov v centre
talentovanej mládeže, výkony
Emy Kapustovej a najmä výkony
najmladších žiakov a žiačok,
ktorých nadšenie z biatlonu nám
dáva veľkú radosť a prísľub do
budúcnosti. A to v budúcej sezóne do seriálu pretekov Slovenského pohára nastúpi aj
Markus Sklenárik, ktorý v posledný februárový víkend v pretekoch v behu na lyžiach na
Štrbskom Plese zvíťazil.
Výbornú bežeckú formu tam
potvrdil aj jeho brat Tomáš, ktorý v hlavnej kategórii obsadil 2.
miesto, pričom za sebou nechal
aj olympijského medailistu Pavla Hurajta!
Veríme len, že po dvoch sezónach nás v tej budúcej počasie
konečne odmení bohatšou
snehovou nádielkou a umožní
nám trénovať aj bližšie ako v
Osrblí a či Štrbskom Plese.
Ďakujeme všetkým priaznivcom
a podporovateľom biatlonu, tešíme sa spolu na letnú sezónu.
Sledujte nás aj naďalej a podporte našu prácu s deťmi darovaním svojich 2% z dane.
Klub biatlonu Magnezit Revúca,foto Štefan Ottinger

Foto hore:Lukáš Ottinger,Tomáš Sklenárik
Dávid
roka 2015
Dole:Tomečko,Športovec
Ema Kapustová,Alexandra
Štempelová
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910 260 666
Predám zateplenú UNIMOBUNKU na pevnom ráme rozmery 3x7 m. 0915 831 662

Ekofarma rybníky Jelšava
ponúka individuálny lov
pstruhov aj bez
rybárskeho lístka.
Kontakt: 0905 170 384
Gymnázium Martina Kukučína
v Revúcej vyhlasuje VOS na
prenájom nebytových
priestorov-školský bufet.
Bližšie informácie:
www.gmk-ra.sk
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NECHAJTE SI PREPLATiŤ KURZ ÚRADOM PRÁCE
V PLNEJ VÝŠKE RE-PAS
PhDr.Renata Ružinová
Akreditovaný,intenzívny
OPATROVATEĽSKÝ KURZ
-pre záujemcov o opatrovateľskú činnosť na Slovensku
alebo v zahraničí
-v domácnostiach alebo zariadeniach sociálnych služieb
TERMÍN: 29.apríl 2016
PRIHLASOVANIE: 0903 137 604,miesto:učebňa Muránska

Zamestnanie
Farmaceut,Revital-Jana Házyová, VŠ II.st.,prax 3 roky
0905 896 642,
revital@ferdonet.sk
Farmaceutický laborant,-Revital.Jana Házyová, USO
0905 896 642
Strážnik SBS Berkut,Jelšava,Alena Miková, USO
0904 970 212
Marketingová asistentka
ARIES2 Tornaľa,Iveta Levai,USO,prax 6 mesiacov
0918 727 205

Zamestnanie
Adminitratívny pracovník,KD
Slovakia,s.r.o.,Revúca,M.Draus
USO,
0908 144 408
Montážny pracovník,KD
Slovakia,s.r.o,Revúca,M.Draus
USO
0908 144 408
Odborný predajca stavebného
materiálu,HALAN,s.r.o,Revúca,
K.Halušková,USO, prax 3 mesiace,
0911 021 330
Kuchár v pizzerii,BALATON RA
Revúca,J.Hanuštiaková,stredn
é odborné vzdelanie
058 381 09 07
Čašník s rozvozom jedla
BALATON RA, Revúca
J.Hanuštiaková,USO
058 381 09 07
Pracovník na rozvoz stravy
ŠK spol.,s.r.o,Muránska Dlhá
Lúka,S.Švrlanský, USO
0905 784 069
Vodič taxislužby,M.Keder,
Revúca,USO,prax 2 roky
Milos.keder@gmail.com
Skladník,Slovenský rybár,s.r.o
Revúca,M.Micsky
Stredné odborné vzdelanie
0905 917 340

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci marec

Lúčime sa
Magdalena Ružinová
vo veku 77 rokov
Eva Homolyová
vo veku 58 rokov
Margita Gajdošová
vo veku 75 rokov
Ľudovít Balag
vo veku 57 rokov
Mária Štafurová
vo veku 96 rokov

Zamestnanie
Administratívny pracovník,
ATENA PERSONAL CONSULTING, Revúca, Ing.A.Zánová, USO, prax 6 mesiacov,
0908 078 158,
Kuchár,FAMILY DIAMON-DS,s.r.o Revúca, P.Balag,USO
0949 185 000,
Krupier/ka,Belagio,s.r.o Revúca, Mgr.T.Prokopy, nižšie
stredné vzdelanie,
0905 573 286
Obchodný zástupca(oblasť služieb),Matching,s.r.o Revúca,K.Javorská,USO,prax 2 roky,
0905 993 812
Obchodný zástupca-predajca
kotúčov,Herman Slovakia Distrib u t i o n , s . r. o , M o k r á L ú k a Bc.M.Kvetková, USO,
0903 576 603
Pracovník fyzickej ochrany majetku(strážnik), SBS Berkut,s.r.o
Jelšava,A.Miková, stredné odborné vzdelanie,
0904 970 212
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