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Zo života materskej škôlky
V materskej škole v Hronských Kosihách sa pani učiteľky Janka a Andrejka snažili navodiť po celý školský rok
príjemnú a priateľskú atmosféru, v ktorej sa deti veľa naučili a preto pre ne pripravili množstvo zaujímavých
aktivít a to aj v spolupráci s rodičmi, základnou školou, ale aj s Obecným úradom v Hronských Kosihách.
Medzi najobľúbenejšie aktivity patrí každoročná akcia v spolupráci s rodičmi -tento rok s názvom tekvičkové
slávnosti, kde si detičky spolu s rodičmi vyrábali krásnych strašiakov z tekvíc, ktoré nám zdobili materskú
školu. Nezabudli sme ani na starých rodičov, a tak sme sa s nimi stretli v škôlke a oslávili spolu s nimi
október „Mesiac úcty k starším“.
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Rekonštrukcia kuchyne a sociálnych
zariadení v ZŠ
Obec Hronské Kosihy realizovala v minulom roku aj
rekonštrukciu kuchyne v základnej škole z vlastných
zdrojov. Deti si tak môžu pochutnať na výbornej strave
v novo zrekonštruovanej kuchyni a pani kuchárky
s radosťou varia, aby boli naše deti zdravé a šťastné.
Zároveň sa v základnej škole rekonštruovali aj sociálne
zariadenia. Táto rekonštrukcia stála 17 112,- €, ktoré
obec čerpala z vlastných prostriedkov.
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Čo nás čaká v II. polroku
2017

Obecné hody

JÚL

__________________________________

Jesenné upratovanie

SEPTEMBER

Zasadnutie obecného
zastupiteľstva
__________________________________
OKTÓBER
Deň úcty k starším

Vyrezávanie tekvíc
__________________________________

NAŠI STARKÍ V ŠKÔLKE
TEKVIČKOVÉ SLÁVNOSTI
POCHOVÁVANIE BASY
V zimnom období navštívil našu materskú školu Mikuláš, ale aj svätá Lucia, ktorá vymietla všetko zlé z našej
materskej školy a neobišiel nás ani Ježiško, ktorý obdaroval dobré deti krásnymi hračkami. Počas fašiangov
sme sa vyšantili spolu so školákmi na karnevale v rôznych maskách a s týmto obdobím sme sa neskôr
rozlúčili pochovaním basy.

DECEMBER

Zasadnutie obecného
zastupiteľstva
Zmena programu vyhradená

Foto: Obec

ZELENÝ BIOLOGICKÝ

MIKULÁŠ
KARNEVAL
MALÍ ZDRAVOTNÍCI
So zimou sme sa rozlúčili vynesením Moreny a privítali sme pani Jar na ktorú sme sa veľmi tešili. Zhotovili
sme krásne veľkonočné ozdoby a tešili sa z Veľkej noci. Nezabudli sme navštíviť ani gazdovský dvor a privítať
na svet mláďatká zvieratiek, o ktorých sme sa učili. Počas zúbkového dňa sme sa naučili správnej technike
čistenia zúbkov a počas dňa mlieka sme sa veľa naučili o dôležitosti mlieka pre ľudské telo. Vystúpenie pre
mamičky ku dňu matiek sa nám podarilo podľa predstáv a krásne sme im zaspievali, zatancovali a odovzdali
milé darčeky, z ktorých mali mamičky veľkú radosť. Zúčastnili sme sa prehliadky malí zdravotníci, kde deti
ukázali, aké sú šikovné a že vedia poskytnúť v prípade potreby prvú pomoc kamarátovi. Školský rok sme
ukončili výletom do kina na Šmolkov a dobrú zmrzlinu. Na slávnostnej rozlúčke sme sa rozlúčili
s predškoláčkami Sofinkou a Amandou, ktoré budú od septembra prváčkami.
Veríme že aj budúci školský rok sa bude našim detičkám v škôlke páčiť a že budú mať radosť z mnohých
akcií, ktoré pre ne už teraz pripravujeme.
Mgr. Jana Tuhá - riaditeľka MŠ Hronské Kosihy
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Vianočné tvorivé dielne

ODPAD

Obec Hronské Kosihy oznamuje občanom, že zelený biologický odpad/konáre, lístie, tráva, burina, zvyšky
rastlín/ môžu uložiť na vytvorené zberné miesto - spevnenú plochu vedľa veľkoobjemového kontajnera pri
areáli bývalého družstva.
Žiadame občanov, aby takýto odpad zo svojich záhrad nevhadzovali priamo do kontajnera, ale aby ho odkladali
na vytvorené miesto.
Spaľovanie lístia, konárov a zvyškov rastlín vzniknutých pri ošetrovaní zelene je zakázané!!!
Spaľovanie odpadu predstavuje porušenie zákona o odpadoch. Pri spaľovaní odpadov v záhradách sa uvoľňujú
toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu
škodlivé látky. Najjednoduchším a pre prírodu najekologickejším spôsobom je založenie kompostoviska vo
vlastnej záhrade. Je to prirodzená výroba kompostu a recyklácia zeleného odpadu s využitím pre stromy, kríky
a zeleň záhrad, obytných domov. Táto technológia významným spôsobom napomáha pri ochrane životného
prostredia. Kompostovaním premeníme biologický odpad pomocou prirodzeného, ale riadneho rozkladu na
kompost, ktorý môžeme použiť ako hnojivo alebo pestovateľský substrát. Z odpadu sa tak stáva kvalitná
surovina pre ďalšie použitie. Kompostovanie nie je vôbec zložitá vec. Urobte si svoj kompost sami doma.
Ďakujeme za porozumenie – Obec Hronské Kosihy
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Opustili nás

Pavel Čenger

Júlia Čisárová

veku 80 rokov

Ema Halásová

Jozef Máčaj

Patrik Macák

Helena Máčajová

vo veku 76 rokov
vo veku 95 rokov

Simona Markusová

Štefan Seneši

Tobias Molnár

vo veku 78 rokov

Matias Žindeľ
OZNAMY

OZNAMY

OZNAMY

OZNAMY

OZNAMY

Obec Hronské Kosihy chce upozorniť občanov na
vybudovanú verejnú kanalizáciu, ktorá bola vybudovaná
vďaka investičnej podpore ZsVS a.s. v hodnote 216 000 €
v časti od hornej autobusovej zastávky po most. Zároveň
vyzýva občanov, aby sa pripojili na verejnú kanalizáciu,
pretože obec plánuje pokračovať v budovaní kanalizácie aj
v ostatných častiach našej obce.
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Zo života základnej školy

Spoločenská rubrika

Narodili sa

KOSICKÝ
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OZNAMY

OZNAMY

Vážení občania, obecný úrad v Hronských
Kosihách
ponúka
možnosť
odovzdať
nepotrebný použitý kuchynský olej z Vašich
domácností. Takýto olej môžete priniesť
v uzavretých nádobách /najlepšie v plastových
fľašiach/ na Obecný úrad v pracovných
dňoch od 8.00 do 15.30 hod.

__________________________________________________________________________________________________

Vážení občania ,
zber triedeného odpadu sa bude v druhom polroku 2017 vykonávať podľa nasledovného harmonogramu:
papier, sklo - 14.7.2017 , plasty - 17.7.2017, papier, sklo - 14.8.2017, plasty - 11.8.2017, papier, sklo 14.9.2017, plasty - 20.9.2017, papier, sklo - 16.10.2017, plasty - 13.10.2017, papier, sklo - 16.11.2017,
plasty - 21.11.2017, papier, sklo - 14.12.2017, plasty - 13.12.2017.

Zber kovov sa uskutoční 13.12.2017
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Základná škola v Hronských Kosihách je malotriedna škola s mnohoročnou
tradíciou. Jej bránami prešlo už mnoho generácií, ktoré s úsmevom na tvári
spomínajú na časy strávené v kosickej škole. Koncom roka 2017 oslávi naša
škola 50. výročie postavenia novej budovy. Počas tohto obdobia prešla škola
mnohými zmenami. Veď dnešný spôsob učenia je oproti minulým rokom úplne
iný . V poslednom školskom roku navštevovalo našu školu 27 detí, ktoré sa
vzdelávali v dvoch triedach. I .triedu navštevovali žiaci 1.a 4. ročníka a II. triedu
žiaci 2.a 3. ročníka.
Výchovu a vzdelanie uskutočňujeme na princípoch humanizmu, tolerancie, vzájomného rešpektovania sa,
modernými metódami a formami vyučovania sa snažíme dosahovať čo najlepšie výchovno-vzdelávacie
výsledky žiakov, poskytnúť výborné základy k prechodu na 2. stupeň ZŠ. Poskytujeme základy počítačovej
gramotnosti žiakov, aby sa počítač stal súčasťou ich života už od mladšieho školského veku, anglický jazyk
vyučujeme od 1. ročníka. Vytvárame podmienky pre integráciu žiakov s rôznym postihnutím, s poruchami
učenia, spolupracujeme so špeciálnym pedagógom, pedagogicko-psychologickou poradňou a inými
odborníkmi. Pri dosahovaní čo najlepších učebných výsledkov pomáha žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami aj asistent učiteľa. Pri výchove kladieme dôraz na úspešnú spoluprácu s rodinou,
obecným úradom. Podnecujeme žiakov k aktívnej ochrane a tvorbe životného prostredia, vštepujeme žiakom
prvky zdravého životného štýlu, usmerňujeme žiakov pri správnom využívaní voľného času, rozvíjame ich
talenty prostredníctvom záujmovej činnosti.
Keďže sa ako škola zapájame do rôznych projektov, každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou, ktorú na
vyučovaní naplno využívame. V tomto školskom roku sme s našimi staršími žiakmi navštívili aj edukačné
centrum EDULAB v Bratislave, kde si mohli vyskúšať prácu s modernými edukačnými technológiami.
Každoročne sa zapájame do rôznych súťaží. Už v septembri sa pravidelne zúčastňujeme na „Olympiáde“
malotriednych škôl v Loku, kde žiaci preukazujú svoje športové zručnosti a schopnosti.
Z literárnych súťaží sa zapájame do prednesu poézie a prózy „ Hviezdoslavov Kubín“ a prednesu povestí pod
názvom „Šaliansky Maťko.“ Najšikovnejší recitátori nás reprezentujú na obvodných, či okresných kolách.
Svoje matematické schopnosti si žiaci overujú v matematických súťažiach „Pytagoriáda“ a „Matematický
klokan.“ Nezabudnuteľnou a veľmi očakávanou býva na našej škole aj jesenná „Strašiškola“. Naši žiaci sa
najviac tešia na „NOC“, ktorú trávia v škole, v mäkkých spacákoch a najmä so svojimi kamarátmi, spolužiakmi
a pani učiteľkami.
Počas celého roka pripravujeme pekné kultúrne programy našim starým rodičom,
mamičkám. Na konci školského roka pri slávnostnej rozlúčke s našimi štvrtákmi
si radi opekáme a zašportujeme si aj s rodičmi našich žiakov pri zábavno-športových
aktivitách. V školskom klube sa zabavíme pri „Talentmánii“, hudobnom „Slávikovi“,
spolu s rodičmi pripravujeme „ Tvorivé dielne“. Pred Vianocami spríjemňujeme
obyvateľom obce vianočné obdobie aj koledovaním po obci. Každoročne organizujeme pre žiakov rôzne
kultúrne podujatia, ako sú výchovné koncerty, návšteva kina a divadelného predstavenia. Pri príležitosti Dňa
detí sa snažíme našim žiakom zabezpečiť zábavné aktivity . V tomto roku sme navštívili Zveroprak v Revišti.
Nezabudnuteľné zážitky si žiaci každý rok odnášajú zo školy v prírode, v rámci ktorej spoznávajú krásy
Slovenska.
„Našu školu radi máme, neradi ju opúšťame.“
/bývalí žiaci školy/
Ing. Ingrid Siracká – riaditeľka ZŠ
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