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KULTURA

KINBALL-nová forma cvičenia

Každý školský rok sa v Základnej škole J. A. Komenského
snažíme priniesť niečo nové.
Tento školský rok je to v oblasti
záujmovej činnosti nový krúžok
pre žiakov hlavne II. stupňa ZŠ.
V spolupráci s občianskym
združením
Ideálnou mládežníckou aktivitou ZIMA/ otvárame
záujmový krúžok kinballu. IMA
nám pomáha metodicky a materiálne tento novo sa rozrastajúci šport udomácniť v našej
šl<ole a v našom meste. Kinball
sme prvýkrát predstavili za prítomnosti primátorky E. Cireňovej počas slávnostného otvorenia nového školského roku
2014/2015.

Teraz niečo z histórie. Za vznikom myšlienky Kinball stojí
Kanaďan Mario Demersen, ktorý svetu ponúkol zaujímavý koncept nového športu. Jeho nápad
rozvinula v roku 1987 spoločnosť OMNIKIN, zložená z učiteľov telesnej výchovy, ktorá vytvorila voľno-časovú tímovú aktivitu pre deti a študentov. Použitie veľkej lopty však od začiat-

ku nebolo úplne rovnaké.
Najprv to bola len tréningová
lopta pre rôzne iné hry a fitness.
Neskôr v roku 1988 sa tento
šport stáva obľúbeným, čo
spôsobilo aj potrebu vzniku
pravidiel. Od roku 1990 sa spoločnosť Omnikin rozhodla vyvážať kinball do celého sveta. A o
pár rokov neskôr, v roku 2006,
túto hru hrá viac ako 6 miliónov
ľudí v 10 krajinách sveta.

Kinball je tímová hra a nová forma cvičenia. Je to šport bez fyzického i slovného násilia. V kinballe je nevyhnutné rešpektovať súperov, pretože sú seberovní a bez diskriminácie.
Kinball absolútne vylučuje individualizmus. Hráči sú nútení
spolupracovať jeden s druhým
pri podávaní i chytaní lopty. Najslabší článok družstva neexistuje, čo pomáha k utužovaniu
priateľstiev rôznych vekových
kategórií.Veríme, že kinball si
nájde svoje miesto v Základnej
škole J. A. Komenského, ako aj
v našom meste.

tembra nestretávajú s klasickou
papierovou triednou knihou a
klasifikačným hárkom. E T K
spracuje sama a vyhodnotí
počet normálne odučených a
suplovaných hodín, vedie štatistiku ospravedlnených a neospravedlnených vyučovacích
hodín u jednotlivých žiakov, je
prepojená s rozvrhom školy a
denným zastupovaním učiteľov.
Vedie potrebné štatistiky pre
vedenie školy. Je veľmi ľahko
vedením školy kontrolovatelná.Samozrejme, že pokračujeme v plnom rozsahu aj vo vedení
elektronickej žiackej knižky
/EŽK/, ktorej sa už venujeme
niekoľko rokov. Databáza je
denne aktualizovaná a rodičia
tak majú denne aktuálne informácie o výsledkoch svojich detí.
Okrem známok si tam nájdu aj
domácu úlohu svojich detí, učivo

ktoré deti preberajú, resp. informácie o písomných prácach,
skúšaní či projektoch. Elektronizácia školskej dokumentácie
prináša úsporu hodín pre našich
vysoko kvalifikovaných ľudí,
ktorí úspešne zvládajú prácu s
počítačom, tabletom, programovým vybavením, ako aj elektronickú komunikáciu.
Poďakovanie patrí všetkým učiteľom školy za to, že bez veľkých problémov zvládli nástup
školskej elektronizácie, ktorú vo
veľkej miere presadzuje aj súčasný minister školstva, al<o aj
zástupkyniam riaditeľa školy,
ktoré celý proces úspešne viedli.
Samozrejme, že zavedením
ETK v Základnej škole J. A,
Komenského nel<ončíme, viac
užonedlho. RS

Den n a oftIeďnávKn

Mgr. Anna Joáchimová
f.

Učitelia Základnej školy J. A.
Komenského sú od 2. septembra 2014 viac učiteľmi, ako
úradníkmi. Pomohla tomu aj
elektronická triedna kniha, ktorú
začali učitelia školy naplno
využívať od prvého ročníka až
po deviaty ročník, čiže v plnom
rozsahu. Pridali sa tak k celému
radu slovenských škôl, ktoré
odbremeňujú učiteľov od vypĺňania nepotrebných tlačív. Zavedenie elektronickej dokumentácie dáva učiteľom viac
času na prácu so žiakmi, čo vo
veľkej miere skvalitňuje výchovno - vzdelávací proces na škole.
Elektronická triedna kniha
/ETK/ je súčasťou projektu
Bezpapierová škola, ktorý má

i, menej úradníkmi

za cieľ odbremeniť učiteľov
školy od vypĺňania nepotrebných tlačív a zaťažujúcich tlačív.
Všetci učitelia školy majú k
dispozícii pracovný notebook,
tablet, resp. používajú na
vedenie ETK aj mobil s internetem. Cez aplikáciu si zakliknú
chýbajúcich žiakov a potvrdia
odučenú hodinu a systém už
urobí všetko za nich. Trvá to pár
sekúnd,keďže majú spracované aj tematické výchovno vzdelávacie plány v elektronickej podobe, na ktorých pracovali minulý školský rok.ETK doplní
za učiteľa preberané učivo,
ktoré musel v minulosti učiteľ do
papierovej verzie vypisovať.
Učitelia sa tak už od 2. sep-

Po zamračených a upršaných dňoch, v predĺžený víkend,
15.9.2014 na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, OZ Centrum
aktivizácie pamäte a vitality Revúčka organizovalo v poradí už 3.
ročník výstupu na Klepanú skalu, známe turistické miesto pod
vrchom Kohút. A práve v tento deň bolo počasie ako na objednávku,
od rána krásny slnečný deň. Tento výstup bol o to hodnotnejší, že
jeho súčasťou bolo posvätenie dvojkríža na Klepanej skale
prostredníctvom dekana rímsko-katolíckej cirkvi Pavla Bodnára za
prítomnosti kaplána Tomáša Székelyho. Spevácky ich sprevádzala
FS Spod Kohúta. Z Klepanej skaly nasledoval presun na neďalekú
chatu Parajka, kde na všetkých čakal výborný guláš, pečené
klobásy, bravčové kolená a nechýbala ani hudba a spev. AI<o je už
tradíciou, súčasťou výstupu bola na záver aj tombola. Hojná účasť
svedčila o tom, že z takto organizovaného výstupu na Klepanú
skalu sa stáva ľuďmi vyhľadávaná akcia, ktorú si radi poznačia do
kalendára každý rok. ln9.E.HÍCárouí

