


Asi si kladiete otázku, čo nás to
napadlo vydávať školský časopis.

V minulom školskom roku sme
sa zapojili do súťaže s názvom
"Doma očami detí", ktorú vyhlásila
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Ča-
sopis, ktorý sme vytvorili, porota v
Bratislave ocenila a poslala nám
pekné knihy. To nás povzbudilo,
preto sme sa rozhodli vydávať
školský časopis, ktorý bude vy-
chádzať pravidelne. Každý ča-
sopis má svoje meno. Ako sa

bude volať ten náš? Do ankety o
názov časopisu ste sa mohli za-
pojiť všetci a pridať svoje nápady.
Žiaľ, túto možnosť využili iba šty-
ria žiaci. Meno sme napokon vy-
brali my - tvorcovia časopisu.
AMOSKO sa nám zdalo celkom
fajn.
Do prvého čísla sme vložili  aktu-

ality, ktoré sa udiali v prvých škol-
ských mesiacoch. Pri zostavovaní
jeho obsahu sme zažili veľa
zábavných chvíľ, no niektoré
články nám dali naozaj zabrať.
Dúfame, že výsledok sa Vám
bude páčiť. Do ďalších čísel

môžete prispieť aj vy svojimi
postrehmi, nápadmi, vlastnou
literárnou tvorbou, kresbou, fo-
tografiou. Tešíme sa na Vaše
príspevky.

Veselé čítanie Vám praje             
Redakčná rada.
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Jedným z dôležit ých medzníkov mladého èloveka je obdo -

b ie p lnenia povinnej ško lskej  dochádzky na základnej  škole.
Naša základná škola si  to to poslanie p ln í už 35 rokov,

poèas ktorých sa sta la  nevyèerpate¾ným zdrojom informácií v ob lasti výchovy a vzdela -
nia. Uèite lia ško ly chápu podstatu svojho vz ahu ku žiakovi , ako k cie¾u a zmyslu svojej
pedagogickej práce. Vieme, že naši  žiaci sú ¾uïmi z rôznych sociá lnych vrstiev, rôzneho
výzoru, rôznych pováh, majú osvojené rôzne zvyky, ba i zlozvyky, dokážu sa správa
pekne,  milo ale niekedy i  príkro,  sú zo š astných èi  menej  š astných rodín. V hrudi
každého žiaka však bi je  ¾udské srdce. V každom sú konkrétne dispozície, sklony èi
nadanie a danosti , ktoré sa v procese výchovy môžu rozvinú  do krásneho ¾udského o -
riginá lu. S optimizmom a nádejou prij ímame pozitívny ohlas vere jnosti  o našej  škole.
Tešíme sa zo spoloèných výsledkov a pra jeme si , aby naša základná škola,
tridsa pä roèná oslávenkyòa, naïa le j bola žried lom múdrosti a výchovy mladých ¾udí,
ktorých naše mesto a spoloènos  bude potrebova .

 

Mgr. Dušan Gálik,
riaditeľ školy

Kapitola krtíšskeho školstva sa za-
čala písať výstavbou baníckeho
sídliska pre Modrokamenské uhoľné
bane.
15. 9. 1952 bola vo Veľkom
Krtíši slávnostne otvorená národná
škola pre 1. - 5. ročník. Mala 2
triedy, riaditeľkou sa stala pani
Anna Slezáková.
5. 9. 1955 sa otvorili brány
Osemročnej strednej školy vo
Veľkom Krtíši. Jej riaditeľom bol pán
Michal Mázor.
V roku 1968 sa Veľký Krtíš stáva
okresným mestom.
1. septembra 1968 bola naša
škola slávnostne daná do pre-
vádzky. Mala 28 tried, odborné
učebne,    kabinety,        školskú
stravovňu, družinu mládeže, te-
locvičňu a školské dielne. Viac ako
10 rokov bola jedinou základnou
školou v meste.

V šk. roku 1977 - 1978
navštevovalo školu 1256 žiakov a
bolo v nej 43 tried.
V šk. roku 1978 - 1979 sa v
škole vzdelávalo 1310 žiakov.
Vyučovalo sa na dve zmeny. Škola
zamestnávala 80 pedagogických a
nepedagogických pracovníkov.
Rozvoj baníctva a prírastok oby-
vateľstva si vynútil výstavbu ďalšej
školy.
V roku 1979 sa otvorili brány

II. ZŠ, čo malo za následok zníženie
počtu žiakov v našej škole na 873.
Počet tried sa znížil na 31, učilo v
nich 41 pedagogických pracovníkov.

Prvým riaditeľom  bol v roku 1968
Ondrej Laco. Od roku 1979 zastá-
val túto funkciu Jozef Dudáš. V
roku 1984 nastúpila na post
riaditeľky Ružena Brlášová. Od
roku 1991 až po súčasnosť je ria-
diteľom školy Mgr. Dušan Gálik.

 

Medzníky na ceste históriou školyMedzníky na ceste históriou školy

Výst avb a I. Základ nej  školy vo
Veľkom Krtíši, ktorá  bola prvou  a
viac ako desať rokov    jedinou
zák ladnou školou v mest e.

Riaditelia našej školyRiaditelia našej školy

Naša škola je najväčšia v okrese.
Dnes má 793 žiakov. Na 1. stupni
je 13 tried, na 2. stupni 16 tried.
Škola   zamestnáva     48  peda-
gogických  pracovníkov a 17 nepe-
dagogických pracovníkov.

Žiaci našej školy sa veľmi úspešne
zúčastňujú rôznych súťaží. Mnoho
významných ľudí, ktorí sa podieľajú
na rozvoji spoločnosti, získalo vzde-
lanie práve v našej škole.      

SúčasnosťSúčasnosť



 

V našej škole dňa 14.10.2004 prebehlo
OKRESNÉ KOLO V STOLNOM  TENISE.
Súťažilo 7 chlapčenských a 4 dievčenské
družstvá. 
V chlapčenských družstvách za našu školu

súťažili: P. Nilaš, E. Hic a P. Péter. Žiaci sa
umiestnili na 4.mieste.

V dievčenských družstvách súťažili:
Vozdecká, Sirágiová, Hegedűšová.
Dievčatá boli fantastické, najlepšie. Patrilo

im 1. miesto a tešia sa na postup do re-
gionálneho kola.

Nad našimi školskými lavicami sa pomaly, ale isto zmrá-
ka.  Po vstupných testoch nás čaká príval búrok - prvé pí-

somky z učiva ďalšieho ročníka a naše žiacke knižky sú už "nedočkavé". U nás platí zásadné
heslo: "Čím vyššie číslo, tým lepšie a teplejšie. Keď sme sa už vykúpali v bazéne radosti, pretože
boli jesenné prázdniny, ani sme nenarátali do troch a už nám opäť prihára. Prihára v pravom
zmysle slova, pretože sa blíži uragán hodnotenia v zborovniach. Áno, je to tak: ŠTVRTOK! Naše
mená sa budú ohýbať aj v 10. páde, ktorý nejestvuje. Víry tornáda sa k nám nezadržateľne blížia
a my už len čakáme, kedy nám budú lietať päťky nad hlavami. Zuzka, 8. C 

V tomto školskom roku bola prvou recitačnou
súťažou Timravina studnička. Konala sa dňa
20. októbra a prebehla v 4.B triede.

Zúčastnilo sa jej 12 žiakov. Dvaja z nich
prečítali rozprávky a ostatní recitovali. Myslím
si, že každý svoju rozprávku predniesol
celkom pekne. Na 3. mieste skončil Štefan
Lauko z 3. B s rozprávkou “Vladko, kde si?”
Na druhom mieste skončila Veronika
Adamíková zo 4. B s rozprávkou “Pokloniť sa
hore”. Na 1. mieste sa umiestnil Vladimír
Onuška s rozprávkou “Ohňostroj pre deduš-
ka”. Víťaz reprezentoval našu školu v okres-
nom kole.                 Vladimír Onuška, 4.BVladimír Onuška, 4.B
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Timravina studničkaTimravina studnička

Dňa 13.10.2004 sa konalo športové podu-
jatie SPORT SCHOW HRUŠOV. Zúčastnilo
sa  ho 12 škôl. Za našu školu súťažili žiaci:
Mäsiarová, Backová, Hodási, Penksa.
Všetci sa veľmi snažili a podarilo sa im získať
5.miesto.

Výsledky v okresnom kole:
I. kategória
1. miesto: Vladimír Onuška, 4.B
3. miesto: Veronika Adamíková, 4. B
III. kategória
1. miesto: Barbora Henteková, 7. C
Vzorne reprezentovala aj Miška Marcineková z
8. C triedy. Vladko Onuška a Barbora
Henteková postupujú do celoslovenského kola,
ktoré sa bude konať v Lučenci.Všetkým srdečne blahoželáme. 

V dňoch 17. a 18. septembra, krátko po
začatí školského roka, sa tr ieda   I II.  B
zmenila na nepoznanie.

Všetko sa to udialo zásluhou rodičov,
ktor í prejavi li záujem a ochotu pomôcť
škole, ktorú navštevujú ich deti . S  fi -
nančným príspevkom rodičov a ich osob-
nou účasťou sa uskutočni li  všetky potreb-
né práce (maľovanie, s ťahovanie,

natieranie, upratovanie).
Po víkende sa žiaci vráti li  do čerstvo vy-

maľovanej tr iedy a zasadli  do žlto - 
oranžových lavíc.

Svoju vďaku vyjadruje spolu so žiakmi
triedna učite ľka D. Petríková  nasle-
dovným rodičom: 

LAUKOVCOM, KARLÍKOVCOM,
pani MIHÁLIKOVEJ, pani JÓŽOVEJ

a maliarovi pánovi SZABÓOVI. 
Ďakujeme.  

P oďa kov an ie  r odi č omP oďa kov an ie  r odi č om



V októbri, na hodinách prvouky
sme si pripravili výstavky ovocia a
zeleniny.
Na Ovocný deň sme si priniesli

rôzne druhy ovocia a v miskách a v
košíčkoch sme ho pekne naaranžo-
vali. Výstavkou sme boli veľmi
nadšení. Pani učiteľka nám pripravi-
la ešte pekné obrázky a roztriedila
ovocie do troch skupín: malvice,
kôstkovice a bobule. Takto sme si
učivo ľahko zapamätali a po
niekoľkých dňoch sme ovocie s
veľkou chuťou skonzumovali. 

Podobne sme si pripravili aj
Zeleninový deň. Z rôznych druhov
zeleniny sme vytvorili figúrky
zvieratiek a panáčikov. Táto výstava
sa nám ešte viac zapáčila a nechali
sme si ju oveľa dlhšie. Zrušili sme
ju, až keď zelenina začala vädnúť a
znehodnocovať sa. Bolo nám ľúto,
ale výstavka splnila svoj cieľ. 
Už vieme, že zeleninu delíme na lis-
tovú, koreňovú a plodovú.

Všetci sme si sľúbili, že zdravé ovo-
cie a zeleninu s veľkým množstvom
vitamínov uprednostníme pred
rôznymi sladkosťami.
Každý deň, na desiatu si donesieme

jeden druh ovocia, alebo zeleniny.
Chceme predsa zdravo žiť!

Pridajte sa aj ostatní k nám.

Žiaci 2. A triedy
a p. uč. Ferancová

Najkrajšie ročné obdobie Najkrajšie ročné obdobie 

Jeseň, toto ročné obdobie milujem. Keď
sa niekedy vyberiem von do prírody ob-
divujem stromy. Pretože listy na nich sú

krásne žlté, niektoré dokonca bordové.
Zbožňujem, keď mi listy šuštia pod noha-
mi. Jeseň vo mne vyvoláva zvláštny poc-

it, tento pocit by som nazvala pokoj.
Možno sa vám to zdá zvláštne, ale je to

tak. Jeseň proste zbožňujem!
Diana Berkyová, 9.C

pani bohatápani bohatá
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Spojením darov prírody a
šikovnosti ľudských rúk vznikli
takéto pekné kompozície.

Koneène sa skonèilo leto s ve¾kými horúèavami a
zaèala sa príjemná jeseò. Nie je ani  horúco, ani zima.
Pri prechádzke v parku zistíš, ako sa nádherne sfar-

bilo lístie do zlatých farieb. Je to roèné obdobie, ktoré
k nám prichádza vždy v rovnakom èase ako švihnutím
èarovného prútika. Niektorí ¾udia vravia, že ak sa za-
sadí repka a vyklíèi skôr ako napadá sneh, vraj bude
dobrá úroda. Práve v jeseni sa ukáže všetko to úsilie
¾udí, ktorí pracovali od prvých jarných dní.
Signál, že sa blíži jesenné obdobie nám dávajú las-

tovièky, ktoré sadajú na drôty a chystajú sa na odlet
do teplých krajín.
Jeseò je ideálne obdobie na púš anie šarkanov.

Tešia sa mu malé deti i tí starší. Aj zvieratká v prírode
poci ujú príchod zimy, a preto si robia  zimné zásoby.
I pôda sa ukladá na zimný spánok. 

Jeseò je skutoène krásne roèné obdobie. Pripomína
nám zážitky, keï sme sa s kamarátmi obhadzovali
lístím. Svojou jedineènou atmosférou pri ahuje
milovníkov prírody na prechádzky  šuštiacimi chod-
níèkami. Pre nás je jeseò nádherným obdobím
pestrých farieb a stretnutia sa so spolužiakmi.

Jeseò sa stala zdrojom inšpirácie a pre mnohých
básnikov napr. Válka, Heviera i Mašu Ha¾amovú:

.  . .prad ie jeseò.  . .prad ie jeseò
zlatý kúko¾zlatý kúko¾
Kam sa zvrtne s  kolovratomKam sa zvrtne s  kolovratom
zlaté nite porozvláèazlaté nite porozvláèa

Pripravila: Miška Pástorová 8.A

Tajomstvá jesenných hviezdTajomstvá jesenných hviezd
Vesmír je vzdialený, 
keï všetko zaspáva
a ja kráèam ïalej,
tajomstvá jeseò rozdáva.

Zasvieti nádej,
rados  detí roznesie sa po celom svete,  

keï všetci kráèajú
so mnou ku hviezdam jesene.

Patrícia Šaranková, 9. C



tarších ľudí
stretávame denne
na ulici, na pošte,
v obchode, stretá-
vame ich všade

okolo nás.     Zaslúžia
si pozornosť a úctu.
Nemajú možnosť
tráviť   svoj  voľný
čas napríklad  na   do-

volenkách v zahraničí, ich príjmy  by  na  to
nestačili. Radi sa však spolu stretávajú, a preto
si aj u nás vo Veľkom Krtíši vytvorili svoj klub
dôchodcov, kde sa schádzajú. Osobne poznám
jednu starkú, ktorá rada tento klub navštevuje.
Položila som jej niekoľko otázok. 

Ako trávite voľné chvíle, keď ste
na dôchodku?
- Svoje voľné chvíle trávim v

Klube dôchodcov. -
Akým aktivitám sa v klube venu-
jete?
-  Robím e   ručné   práce,

pozeráme televízor a hráme

spoločenské   hry. Páni
najčastejšie hrajú šach. Náš
program nám spestria jubileá,
ktoré navzájom  oslavujeme. -
S kým sa v klube stretávate?
- So ženami v rovnakom veku.

Zájdete si niekedy na výlet?
- Áno. Chodíme každý rok na

výlet. Náklady uhrádza mestský
úrad. Tento rok sme boli v
Koprovnici variť guľáš. Často
navštevujeme kúpeľné mestá. -
Myslíte si, že dnešná mládež

dostatočne  prejavuje  úctu    k
starším?
- Podľa mňa áno, hoci mnohí
nad dnešnou mládežou vzdy-
chajú.   Veď aj   my sme boli
mladí. Napokon, úcta k inému
človeku nezáleží od veku, ale
skôr od výchovy a charakteru
každého z nás . - 

Rozhovor pripravili:
Dom inika Hámorníková, 6.B
a Nika Barcíková, 8.B

Moji starí rodičia pre
mňa znamenajú veľmi
veľa. Zažila som s ni-
mi mnoho krásnych
chvíľ. Najradšej
spomínam na túto
príhodu.

Mala som desať
rokov a bolo veľmi
horúce leto. Chcela
som sa ísť niekam
okúpať. Zobrala som
psa a išla som k po-
toku. Bol vyschnutý,
nebolo v ňom veľa
vody. Smutná som sa
vrátila domov. Starý
otec si to všimol.
Šibalsky sa na mňa
pozrel a odišiel do
pivnice. Vedela som,
že predo mnou niečo
tají a tak som išla
potichu za ním.
Videla som, ako zo
starej pneumatiky
auta vybral dušu.
Nafúkal ju a usmial

sa: ,,Vieš na čo to
je?" Odpovedala som:
"Veru nie!" Starý otec
sa  schuti  zasmial a
povedal mi: "Zajtra
ráno pôjdeme na
sklabinský rybník a
budeme sa tam celý
deň kúpať!" 

Veľmi som sa
netešila. Nevedela
som plávať a bála
som sa, že sa u-
topím. V noci som
nemohla spať. Strach
sa striedal so zve-
davosťou a radosťou.
Nakoniec som horko-
ťažko zaspala. Ráno
som sa zobudila za-
včasu. Starý otec bol
už hore a choval so
starkou sliepky.
"Hohohó! O dve
hodiny vyrážame!"
zakričal na mňa.
Rýchlo som si
obliekla plavky,

pripravila som si
uterák a moje extra
koleso na plávanie.
Starká nám pribalila
buchty, rožky a veľa
veľa sladkostí. Starký
naštartoval auto a
vyrazili sme. Raz dva
sme boli v Sklabinej.
Boli tam len rybári.
Rozprestreli sme si
deku a zišli sme do
vody. Bola veľmi stu-
dená. Starký ma učil
plávať. Aby som si
zvykla na studenú vo-
du, zakvačila som sa
mu na chrbát
a preplá-
vali
sme
celý
ryb-
ník. Potom
ma starký položil na
koleso a ukazoval mi
rôzne spôsoby pláva-
nia. Najskôr ma

naučil kraula a po-
tom aj prsia.
Onedlho som

vedela plávať ako ry-
ba. Starký sa veľmi
čudoval, ako som sa
mohla naučiť plávať
tak rýchlo. Povedala
som, že ani sama
neviem a starký mal
veľkú radosť.
Pochválil ma a
povedal, že som
veľmi učenlivá. Bolo
už dosť veľa hodín, a
tak sme sa vrátili do-
mov. Starká nás priví-
tala výborným ore-
chovníkom. Všetko
sme jej rozpovedali.
Starká  sa na mňa
usmiala a priložila mi

na tanier ešte
jeden koláč...

Mirka, 8.C
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Už oddávna sa u nás, ale aj
na celom svete oslavuje 1. no-
vember ako Sviatok všetkých
svätých. Hovorí sa, že v tento
jediný deň, duše mŕtvych

dokážu
nájsť svoje miesto
vo svete mŕtvych. V strednej
Európe je zvykom navštevovať
cintoríny a  zapaľovať sviečky
na hroboch blízkych. V iný
častiach sveta sa tradujú iné
zvyky. Napríklad v Amerike sa
tento  sviatok, nazývaný
HALLOWEEN, oslavuje vyrezá-

vanými tekvicami, kostýmami
najrozličnejších strašidiel a
mátoh, aké si len dokážete
predstaviť. K nám do strednej

Európy sa
Halloween  tiež

dostal, ale nie v takej miere. V
kvetinárstvach síce môž eme
vidieť krásne  a zaujímavé,
niekedy až morbídne výzdoby,
ale nie rozšírený natoľko, aby
sme v tento deň behali po uli-
ciach v upírskych kostýmoch
s vrecúškami na rukách a
klopali na dvere susedov so

slovami: "Maškrtu alebo ne-
plechu!" Ak si nejaký skupáň a
lakomec vyberie neplechu,
zvykom je, že dostane pár va-
jec do dverí a okien. Prípadne
sa okolie jeho domu omotá
toaletným papierom. Myslím,
že  mnohým  deťom        a
teenegerom by sa takýto svia-
tok zosnulých páčil, pretože je
veľmi zábavný. Ja si však
myslím, že  v tento deň si
zosnulí zaslúžia dôstojnejšie
prejavy  úcty.

Zuzana Hegedűšová, 8.C

Koncom jesene sa nevy-
hneme myšlienkam na
smrť. Keď umiera príro-
da, slzy dažďa akoby ju
oplakávali. Nastal čas,
keď tradične putujeme k
hrobom. Hroby našich

predkov nám
pripomínajú
našu

pominuteľnosť a koniec. Tak ako
niet lístia,  ktoré by zo stromu
neopadlo,  tak niet človeka,  ktorý
by z tejto zeme raz neodišiel. 

V novembri sú častejšie ako
inokedy navštevované cintoríny a
hroby našich blízkych, nad ktorý-
mi odriekame modlitby za ich
duše. Myslíme viac na tých‚
ktorých sme poznali a ktorých
pozemská púť sa už skončila.
Tento čas nás často napĺňa istým
druhom smútku a spomienok.
Cintoríny sú zaplavené kvetmi a
blikajúcim svetlom kahancov. V
tomto mesiaci si katolícka cirkev
pripomína dva významné sviatky.
1. novembra je to Sviatok
všetkých svätých. Cirkev už po
stáročia spája s týmto sviatkom
nádej na vzkriesenie. Je to deň
radosti, nie strachu. To má byt'
zmyslom tohto sviatku. Sviatok
všetkých  svätých  sa   prvýkrát
slávil v Ríme roku 609. Na
Slovensku je tento sviatok dňom
pracovného pokoja. Na sviatok

všetkých svätých nadväzuje
sviatok Pamiatky zosnulých, ľu-
dovo nazývaný "Dušičky". Veriaci,
ktorý v tento deň navštívi kostol,
pomodlí sa, urobí vyznanie viery,
môže získať odpustky. 

Spomienka na zosnulých má
svoju podobu v rôznych kultúrach
a krajinách a tak ako ľudstvo aj
ona prechádzala svojím vývojom.
Starí Slovania spočiatku
pochovávali príbuzných vedľa
svojich príbytkov, neskôr na
kopec pod lipu,  ktorá je   sym-
bolom slovanstva. Verili‚ že duch
človeka prechádza do stromu.
Tento zvyk pretrvával do stre-
doveku. Dnešné cintoríny sú za-
betónované plochy, ktoré potre-
bujú minimálnu údržbu.
Prevládajú na nich umelé kvety,
čo súvisí s rýchlym tempom
života. Ešte na začiatku
dvadsiateho storočia sa cintoríny
v meste a na dedine odlišovali.
Vidiecke boli  viac trávnaté a bo-
haté na výzdobu kvetov. Dnes sa
rozdiely zmenšujú. Cintorín je
pietne miesto, kde sa človek má
stíšiť a rozjímať. 

Keď už nemôžeme z nejakého
dôvodu navštíviť hrob blízkych 
a známych, mali by sme si na
nich spomenúť aspoň vo svojom
domove zapálením sviečok a
krátkou modlitbou. Ale je pravda‚
že na milujúceho a dobrého
človeka si spomíname nie len v
tento sviatok, ale aj v bežný deň
roka. 

Miška Pástorová, 8. A

Názov  Halloween pochádza z
angliètiny. Tento sviatok, ktorý sa
oslavuje 30. októbra, vznikol v
Amerike. Oslavuje sa
strašením, kedy sa
deti prezleèú za
príšery alebo inak za-
maskujú a chodia si do
domov pýta  sladkosti.
U nás sa neoslavuje
ako v Amerike, ale
konajú sa zábavné
podujatia - diskotéky  a hal-
loweenovské párty. Tradícia s-
trašenia súvisí s vyvolávaním
duchov zosnulých. Tak si to
niekedy vyskúšajte!  
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Milé tekvicové strašidielka, ktoré
“strážia” vestibul školskej budovy.



Dňa 15. 10.
2004 sa
naša trie-
da vybrala na výlet do
prírody. Ráno sme
nastúpili pred školou a
odtiaľ sme išli na auto-
b u s o v ú z ás t a v k u .
Autobus nás odviezol do
Malého Krtíša, kde býva
naša spolužiačka. Jej
rodičia - pán Hlivár a
pani Hlivárová spolu s
pánom  Hrončekom nás
s p r e v á d z a l i n a

prechádzke po
n e ďa l ek o m
lese. Pán
H l i v á r j e

poľovníkom a les
pozná ako svoju dlaň.
Ukázal nám  posed, od-
kiaľ sa pozoruje zver.
My sme zvieratá zblízka
nevideli, ich prítomnosť
p r e z r á d z a l o l e n
množstvo stôp, pre-
važne srnčích a
diviačích. Zelená príro-
da nás očarila, v objatí
stromov a rastlín sme sa
cítili príjemne. Mysleli

sme na zvieratá
a na zimu, kedy
les nebude ze-
lený, ale biely.
Aby sme im po-
mohli prekonať s-
tudené obdobie,
nazbierali sme
pre nich lesné
plody a dali ich
do krmelcov. To bolo
hlavným dôvodom
nášho výletu. Ani my
sme však neodchádzali
naprázdno. V lese sme
zbierali šípky, ktoré sú
veľmi liečivé a dá sa z
nich uvariť chutný čaj.
Okrem šípok sme si
odniesli mnoho pekných
zážitkov.  Napríklad
sme si  mohli  vyskúšať
streľbu z brokovnice, čo
sa páčilo najmä chlap-
com. 
Ako vidieť na fotografii, 

museli sme sa dobre
obliecť, lebo počasie bo-
lo naozaj chladné. Pri
odchode sa dokonca
schyľovalo k dažďu.
Našťastie sme nezmok-
li, výlet sa teda vydaril a
krátko poobede sme už

boli doma.   
Sasa, 4.B. 

Tohto  roku  sa   nám
úč el ov é c v ič en ie
obzvlášť  páčilo.   Dňa
7. 10. 2004 o 8:00 ho-
dine sme nasadli do
autobusu a odviezli sa
do Príbeliec. 

Vystúpili sme v dolnej
časti dediny a potom
sme stúpali do kopca
hore celou dedinou. Psy
na nás brechali, len sa
t a k o z ý v a l o a
Príbelčania si nás
obzerali. Zastavili sme
sa pri dome, v ktorom
býval Janko Kráľ i pri
d re v e n e j z v o n i c i .
Napokon sme konečne
prišli k pieskovej bani.
Náučným chodníkom
nás viedla pani učiteľka
Frčková. Piesková baňa
je známa nálezmi
žraločích zubov, čo
dokazuje, že v tých
miestach bolo kedysi
more. Aj my sme chceli
niečo objaviť, no veľmi
sa nám nedarilo. Piesok
bol suchý a tvrdý. Našli
sme iba odtlačky a jeden
zub.  Náučný  chodník

viedol do lesa, strmým
kopcom. O chvíľu sme
sa už šmýkali dolu ním
až k veľkému ohnisku,
kde sme si pochutili na
opekaných dobrotách.
Pre niektorých to bola
najzaujímavejšia časť
dňa. Potom prišlo to
hlavné - súťaž tried na
s tanovi št iac h . N aši
učitelia nás skúšali, či
vieme poskytnúť prvú
pomoc, ako  by sme
postupovali pri požiari,
ako sa vieme orientovať
v teréne podľa mapy a
správať sa na cestách
p o d ľ a d op r a v n ý c h
značiek. Hodnotili aj
n a š e s p r á v a n i e .
Vedomosti sme mali
výborné. Správanie???
Mohlo byť aj lepšie. K
peknému zážitku prispe-
lo aj príjemné a teplé
slniečko, ktoré sa na
nás stále  usmievalo. Aj
vďaka nemu sme z kop-
ca videli až do Veľkého
Krtíša.
Z. Líšková, 6.B
D. Hámorníková, 6.B

V pondcelok  25. 10.  sa
žiaci štvrtého ročníka
vybrali na výlet do
R im a vs ke j S o b o ty .
Cieľom cesty bola
hvezdáreň a múzeum. 

Najskôr sme navštívili
hvezdáreň. Tu nám ukáza-
li mnoho zaujímavých
obrazov Slnka, Mesiaca,
veľa planét a hviezd. Cez
ďalekohľad sme ich
nemohli pozorovať, pre-
tože bolo zamračené. Na
malom modeli sme videli
ako sa Zem točí okolo
Slnka a Mesiac okolo
Zeme. Premietali nám tiež
film o astronómoch. Po
hvezdárni nasledovala
návšteva   Gemersko -
malohontianskeho múzea.
Toto múzeum existuje už
vyše sto rokov. Videli sme
veľa zaujímavých exponá-
tov, napríklad vzácne

strieborné kalichy z roku
1802.   
Potom sme si išli pozrieť

Hypernovu. V Hypernove
mali veľa  hračiek, po-
travín, oblečenia a všade
bolo plno ľudí.  Naháňali
sme sa na detskom nákup-
nom vozíku. Bolo tam su-
per. Naši spolužiaci si
kupovali žartovné veci.
Napokon sme sa vrátili do
autobusu, najedli sme sa a
pripravili na odchod do-
mov. Výlet sa nám
všetkým páčil. Bol poučný
a zažili sme aj veselé
príhody.
Napísa li:Napísa li:
Sasa, 4 .BSasa, 4 .B
Klaudia  Kertészová,4.C  Klaudia  Kertészová,4.C  
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/Dva dni oddychu od vyučovania - ako fajn!//Dva dni oddychu od vyučovania - ako fajn!/



Opŕchlo už lístie
žlté, hnedé, červené,
roznieslo po kraji
tichý pozdrav jesene.
Zarána po mlákach    
čľapkajú čižmičky,     
do školy kráčajú
veľkí i  maličkí.
Ján Juhaniak
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Už sa skončil letný čas,
prišla jeseň medzi nás.
Poznáme ju podľa listov,
ráno je už opäť hmlisto.
Petronela Bartošová

Stromy sa už pripravujú,
všetko lístie odhadzujú.
V tomto čase dažde sú,
jeseň je tu ujujúj.
Veronika Cudzišová

Jeseň prišla opäť k nám,
veľmi rada ja ju mám.
Vstúpila nám do duší,
srdce sa nám rozbúši.
Michaela Molnárová

JESENNÁ KRÁSA

Padá lístok z javora,
je to hádam pohroma ?
Nie, to len jeseň ku nám zavítala
a svoje krásne farby ukázala

Viktor Karaba, 7.B Žiaci lajdáci

V jednej škole bola trieda
a v tej triede boli žiaci, 
s ktorými však bola bieda,
lebo boli lajdáci.

Lavice si poèarbali, úlohy si nepísali.
Neèítali, hrali sa, cez prestávku bili sa.
Keï písomku napísali,
špatné známky dostávali.
Uèite¾ka zúfalá, poznámky im písala.

Už je toho prive¾a,
zavoláme riadite¾a.
Riadite¾ sa nahneval, 
nespratníkom povedal:
"Nebudem sa s vami vadi�, 
budete tú  triedu riadi�!"

Petra Pravdová, 4. B

Viktória Vrábliková, 4. C

Erika Fabiánová, 4.B



Plamienky sú krtíšske mažoretky, ktoré už šiesty rok
pracujú pri mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom
Krtíši. Vedie ich slečna Andrea Bystrianska.

Je ich sedemnásť a mnohé navštevujú našu školu.
Plamienky sa pravidelne zúčastňujú celoslovenskej súťažnej
prehliadky možoretkových súborov "KRÁSA POHYBU",
ktorá sa koná každý rok práve u nás vo Veľkom Krtíši.
Vrámci tejto súťaže krtíšske mažoretky dosiahli veľmi dobré
umiestnenie a výsledky. V septembri 2004 sa Plamienky
zúčastnili majstrovstiev  Európy v poľskom Opole. V celkom
hodnotení boli na 6 mieste.  Ich  pódiové choreografie a
pochodové defilé sú súčasťou rôznych osláv, kultúrnych a
spoločenských podujatí.                                      Miška, 4.C
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P L A M I E N K YP L A M I E N K Y

Na začiatku
školského roka
nám  pani

učiteľka povedala, že kto chce
chodiť na nejaký krúžok, môže
sa prihlásiť. Ja som sa dlho

rozhodovala, na aký krúžok sa
prihlásim a nakoniec som si vy-
brala jógu.  

Na prvej hodine jógy sme sa sa
všetci predstavili ako sa voláme
a postupne sme sa naučili aj

rôzne zostavy. Napríklad: slnko,
zajac, malé deti, veľké deti,
strom. 

Jógu som si obľúbila, pretože mi
pomáha aj pri učení. Viem sa viac
sústrediť. Natálka Jánová, III. B

Ako Macko Lacko našiel 
v meste nových kamarátov

Kedysi dávno žil v zabudnutej
jaskyni v lese Macko Lacko.
Jedného dňa sa Macko Lacko
vybral na prechádzku po lese.
Cestou stretol veveričku.
Veverička mu povedala, že bola
v meste a že tam videla za-
jatých medveďov. Macko Lacko
sa rozhodol pomôcť me-
dveďom. Veverička mu
vysvetlila cestu do mesta a on
utekal cestou - necestou, aby
bol čo     najrýchlejšie v meste.
Po príchode do mesta uvidel
obrovský stan s nápisom
CIRKUS. Prišiel bližšie a zbadal
klietky, kde boli medvede.
Medvedíci boli veľmi smutní a
nešťastní. Macko Lacko otvoril
klietky, aby svojim kamarátom
pomohol. Ponúkol im bývanie v
lese a v jeho jaskyni. A tak si
spolu nažívali, radovali sa a
tešili sa z krásnych dní. 

Napísal a nakreslil 
David Hanes

JógJóg

Bolo raz jedno dievčatko a
volalo sa Zuzka. Zuzka ne-
mala rada mlieko a zeleninu,
no zato sladkostiam nevedela
odolať. Cukríky, koláče - tie
mala najradšej. So zubnou
kefkou sa Zuzka veru neka-
marátila. Nerada si umývala
zuby. 
Raz večer, keď zaspala,

zobudil ju škriatok, ktorý sa
volal Zúbko. Potiahol Zuzku
za rukáv a zobudil ju. Zuzka
sa spýtala: “ Kto si?”

“Volám sa Zúbko. Poď, niečo
ti ukážem!”
Vzal Zuzku za ruku a za-

viedol jej do jej úst. Tam na
nich čakalo nepríjemné pre-
kvapenie. Na Zuzkinych
zuboch si pochutnávali bacily.
Svojimi kladivkami, pílkami
vydlabávali a ničili zúbky.
Zuzka sa zhrozila a utekala si
umyť zúbky. Zubná pasta sa
valila na bacily až ich celkom
zničila. Od tých čias si Zuzka
umývala zuby. Každý večer a
každé ráno. 

S. Magulová. 

Mladí autori
Zúbky
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Bolo pekne a ja som
sa vybrala s mojím
morčaťom na dvor.
Dala som mu postroj a vychádz-
ka sa mohla začať. Morča potre-
buje veľa zeleného krmiva, preto
mu ho trikrát do týždňa dopĺňam
ďatelinou. Na lúke jej bolo dosť.
Po malej chvíľke sa osmelilo a
začalo jesť. Zrazu sa stalo to, čo
nikto z nás  nečakal - prišli psy.
Morča je pomerne plaché a preto
sa vyšmyklo z postroja a ušlo.
Hľadala som ho až do zotmenia.
Po večnom čakaní vykuklo spod
okrasného stromčeka. Upokojila 

som sa,
lebo som
vedela, že

môj domáci maznáčik je v pori-
adku. Natrhala som mu ešte
trochu ďateliny a išli sme domov.
Dominika Hámorníková

S kôr než  sa  rozhod -
nete  kúp i  s i  morèa ,
mali  by  ste  ved ie :
Morča je veľmi vhodné do mest-

ského bytu a domu. Dajú sa skrotiť
na veľmi milé a poslušné zvieratká.
Pre vzhľad mu musíte dodávať veľa
pitnej vody a kompletné krmivo pre
hlodavce.

Nemôžme zabudnúť na dodávanie
vedľajšieho krmiva a to v podobe
zeleniny, ovocia a suchého chleba.
(Stelivo hobliny) treba vymieňať
dvakrát do týždňa.

Morča je gravidné 2-3 krát do ro-
ka a gravidita trvá 2-3týždne. Na je-
den vrh sa narodia 2-3 mláďatá.
Dožívajú sa 4-5 rokov.

Mojimi  ob¾úbenými
zvieratami sú  morèatá.
Najstaršia z nich je
Vikina a má  troch po-
tomkov. Volajú sa Mery,
A¾o, Beky. Bývajú v skle-
n e n o m a k v á r i u .
Najradšej  majú  mrkvu,
kapustu, obilie,ïatelinu

a potom sa
n a p i j ú z
malej f¾aštièky.

Jedného  dòa  som
išla s Vikinou  von.
Položila som ju na  zem,
aby sa najedla trávy. 
Zrazu  sa rozbehla pod
krík. Mala  som s òou
ve¾a starostí, aby som

ju odtia¾ dostala spä�,
ale napokon som ju vy-
tiahla. Potom som išla
domov, lebo som sa
bála, že mi zas ujde
medzi kríky. Keï prišli
na svet Mery, A¾o a
Beky, tak som sa ve¾mi
tešila. Najprv boli vys-
trašené, ale potom si

na mòa zvykli. Bekyho
sme museli preda�.
Bolo  mi ve¾mo smutno.
Predali sme ho preto,
lebo sme mali dvoch
samèekov a dve
samiè ky.

Som š�astná, že mám
morèatá a že sa môžem o
nich stara�.. Martina, 4.C

Také niečo ešte na našej
škole nebolo! Mladým ľuďom

sa páči moderná hudba - to je
jasná vec, no kapiel, ktoré

vznikli na pôde školy, určite
nie je veľa. U nás dve žiačky

hudobníčky prišli na
myšlienku, že chcú svoju

obľúbenú hudbu nielen počú-
vať, ale ja hrať. O svojich

plánoch nám porozprávala
Miriam Mikušová, členka
skupiny UNDERWORLD.

Prečo si sa rozhodla zostaviť
túto kapelu?

- Vždy bolo mojim snom žiť
vo svete hudby, mať vlastnú

kapelu a hrať piesne, ktoré
sa budú fanúšikom páčiť.-

Koľko členov má táto kapela?
- Zatiaľ len dvoch, ale dúfam,

že sa k nám pripoja ešte as-
poň ďalší dvaja. -

Kto je ďalším členom a kde ste
sa zoznámili?

- Druhým
členom kapely

je Veronika
Oláhová.

Obidve navštevujeme
umeleckú školu. Radi

chodíme na koncerty. Na jed-
nom z koncertov sme sa

stretli a povedali sme si, že
by sme sa mohli pokúsiť hrať

spolu. 
Na aký hudobný štýl sa  zame-

riavate?
- Mne osobne sa páči PUNK.

No nemáme presne
vymedzený štýl. Nič nie je

definitívne.  
Prečo sa ti páči práve PUNK?

- Jednoducho to tak cítim.
PUNK symbolizuje voľnosť,

neobmedzenosť, slobodu.
Vyhovuje mi a vystihuje ma.
Počúvam napr. BLINK, NIR-

VANU, GREEN  DAY, SYSTEM
OF DOWN. Ale ako som

povedala, neplánujeme byť  

čisto punková kapela. Aké hu-
dobné nástroje používate? 
- Veronika hrá na syntetizá-
tore a ja na gitare. -
Kde a ako budete prezentovať
svoju hudbu?
- Prezentovať sa chceme

najmä v škole, ale aj mimo
školy. Rady by sme svoje
piesne nahrali a chceme mať
aj koncerty, aby sme ukázali
výsledky našej práce. -

Dievčatá si postavili latku dosť
vysoko. Poprajme im, aby im
všetko vyšlo tak, ako plánujú. 
Ak máš hudobné nadanie a
chceš sa stať členom skupiny
UNDERWORLD, prihlás sa u
Miriam Mikušovej.



6 škrečkov  džungárskych,  ktoré majú    
približne jeden  mesiac. Cena za jedného  
škrečka približne 25 Sk. Ozvite sa v 9.C 

 Predám mobil NOKIU 3310 s priesvitným 
obalom. Informácie na  tel. čísle   
0904/990 876. Volajte po 19.OO hod. 

 Predám knihu slovenského jazyka pre 9. 
ročník (úplne nová) rok výroby 1992. Ako 
bonus obal z nálepkou Lunetic. Inf. Na  
tel. č. 0915 414 217. Cena dohodou, 
ponuka platí do 29.11.04.

 Predám Sony Ericson   T 610  za 2500 Sk 
zo všetkým. Tel. č. 0915 255 204.

Predám Nike loptu. Na cene sa môžeme 
dohodnúť. 6. C

Suchozemskú korytnačku.
Tel.č. 0908 902 611 (inf. na riad. ZŠ).

 Kúpim telefón (mobil) Sony J 70.
Tel. č. 0908 902 611.

Kúpim čínsku myš za 40 Sk.
Tel. č. 0908 968 357.

Kúpim veľkú klietku pre škrečkov. Na cene  
sa dohodneme (min. cena. 400Sk). 
Tel. č. 0908 968 357.

Kúpim trialový rám do 2000  Sk veľ. 9. 
Hláste sa v 9.C.

Mačku perskú za pitbula.
Na cene nezáleží. Tel. č. 0915 808 330.
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Tiež chceš niečo predať,Tiež chceš niečo predať,
kúpiť alebo vymeniť?kúpiť alebo vymeniť?

Využi miesto na nástenke,Využi miesto na nástenke,
ktorá je umiestnenáktorá je umiestnená
vo vestibule budovy.vo vestibule budovy.
Napíš svoj inzerát,Napíš svoj inzerát,

prípadne oznamprípadne oznam
a mi ho uverenímea mi ho uvereníme

aj v našom časpise.aj v našom časpise.
NEZABUDNI UVIESť KONTAKT. NEZABUDNI UVIESť KONTAKT. 

Tento   školský  rok  sa  pre 29
žiakov našej školy začal celkom
netradične. Dňa 6.septembra sme
odchádzali na desaťdňový zájazd
do Talianska, konkrétne do Lido
De Schacch. Organizátorom zájaz-
du bola naša škola a cestovná
kancelária Fifo.

Na výlet do Talianska sa každý
veľmi tešil. Zažili sme veľa
zábavných chvíľ. Slnečné dni sme
od rána až do poobedia trávili na
piesočnej pláži a pri krásnom mori.
Na pláži sa dalo robiť všeličo ako
napríklad hrať plážový volejbal,
futbal alebo keď sme nemali čo ro-
biť, zahrabali sme pána učiteľa
Cupera do piesku. Chlapci si zažar-
tovali aj s pánom učiteľom
Chorvátom. Pokúšali sa ho hodiť
do vody, ale ten začal utekať a
nakoniec skočil do vody sám.

Večer sme
chodili na
di skotéky,
na ktorých

sme sa výborne zabávali. Ja a moja
kamoška Dáša sme si aj zatancov-
ali a o chvíľu sa k nám pridali aj
niektoré učiteľky. Po diskotéke
sme išli do stanov. Boli sme už
pred stanmi, keď nám začali všetci
tlieskať, pískať na nás a niektorí
chalani si nás len tak zo žartu
odfotili. Najfantastickejšie dni
boli,  keď sme navštívili obchod
zvaní Benett. Tam sme si mohli
nakúpiť, čo sme chceli, Dobrý deň
bol ten predposledný. Učitelia sa
rozhodli dať nám voľno. Mohli
sme ísť večer na pláž, len tak sa
poprechádzať, ísť na pizzu a byť o
niečo dlhšie hore. Keď náš čas
vypršal, museli sme  sa  vrátiť do
stanov a spať, ale my sme sa aj tak
v stanoch bavili. 
Jedlo bolo o ničom. Na raňajky

sme mali bagetu, zeleninu, maslo a

med. Obedy boli najhnusnejšie,
vždy sme mávali polievky.  Večere
celkom ušli, mávali sme kuriatko a
iné rôzne mäská. Posledný deň bol
pre každého z nás smutný a nudný.
Museli sme  sa pobaliť,  vypratať
stany a o hodinu prišiel autobus.
Nastúpili sme a smutný odišli.

Tak to je z môjho rozprávania o
Taliansku všetko. Dúfam, že vás
môj príbeh zaujal a že aj vy pôjdete
na takýto krásny výlet do
Talianska. 

Beáta Petrovská, 8.A
Lucia Trnková, 6.B 

Spomienky na slnečné Taliansko
vnášajú trochu tepla do chladných
jesenných dní. 
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1. Obec, pri ktorej sa našla vzácna soška zo slonoviny
2. Autor vývojovej teórie 
3. Medzi aké pramene patria nálezy keramiky, kostier,

pracovných nástrojov...
4. Homo sapiens je človek...
5. Človek vzpriamený sa odborne nazýva...

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.

1. Severský štát
2. Prístroj na určovanie svetových strán
3. Vyučovací predmet, ktorý sa zaoberá prírodou
4. Listnatý strom
5. Dievčenské meno

Použité slová:
ASISTENT, BAZÉN, DELO, FYZIKA,
HMYZ, HODY, KOČ, KOSŤ, LUK, MAŤ,
MOZOG, MRÁZ, OKRAJ, PAPIER,
PES, PYSK, RAŽ, TRÁVA,  UHLIE,
VLK, VZDUCH, ZEM, ŽENA, 

v

OSEMSMEROVKAOSEMSMEROVKA

DOPLŇOVAČKA

Doplňovačky pripravila Lívia Kremničanová, 6. B

Ná jd i rozdiely
Obrázky vľavo sú

na prvý pohľad rov-
naké. V skutočnosti
sú však medzi nimi
4 rozdiely. Nájdeš
ich?

v v

Pán kaplán v kapli plakal. Pán kaplán v kapli plakal. 

Išli krty na maškrty, prvý,Išli krty na maškrty, prvý,
druhý, tretí, štvrtý. Piaty robildruhý, tretí, štvrtý. Piaty robil
nanič vrty, nevzali ho nananič vrty, nevzali ho na
maškrty. maškrty. 

Klára Kráľová hrala naKlára Kráľová hrala na
klavíri.klavíri.

Vyskočil vyskočil, VyskočilkuVyskočil vyskočil, Vyskočilku
preskočil.preskočil.
Vyskočilka vyskočila,Vyskočilka vyskočila,
Vyskočila preskočila. Vyskočila preskočila. 

Kedysi si si Si-Si nekupováKedysi si si Si-Si nekupová--
val. val. 

Víly z vily vence vili a psy naVíly z vily vence vili a psy na
ne vyli z vily. ne vyli z vily. 

Nataška Ťažká ťažká, či jeNataška Ťažká ťažká, či je
taška ťažká. taška ťažká. 

Mama hovorí synovi u lekára: 
- Števko, stoj rovno, aby pán doktor
videl, aký si krivý!

Pani učiteľka vraví v triede: 
"Deti, kto si myslí, že je hlúpy, nech
sa postaví." 
Dlho sa nič nedeje, až sa nakoniec
postaví Jožko. 
"Jožko, ty si myslíš, že si hlúpy?"
pýta sa pani učiteľka. 
"Nie, len sa mi zdalo hlúpe, že sto-
jíte sama."

Pri písomke pošepkal Jano svojmu
susedovi: 
"Ty počúvaj, ten náš učiteľ je ale
riadny debil." 
A od tabule sa ozvalo: 
"Nenapovedať! Každý na to musí
prísť sám."

JazykováJazyková
gymnastikagymnastika

Preš¾apyPreš¾apy
dospelákovdospelákovV tajničke sa ukrýva jesen-

ný sviatok, ktorý súvisí  so
spomienkami na zosnulých. 

v
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Hermiona je skutočný
vševed a bohužial, aj triedny šprt. Harrymu a Ronovi ide niekedy

pekne na nervy, ale len do tej doby, kým pochopia, čo v nej vlastne je. Stáva sa z nich
nerozlučná trojica. Má muklovský pôvod, svojou čestnosťou a úprimným priateľstvom
však zatieni mnohých "čistých" čarodejníkov. Hermiona, Harry a Ron - trojica tých na-
jlepších kamarátov, ktorí stoja jeden pri druhom i v najťažších chvíľach. Hermiona nemá
strašne rada, keď ju Draco Malfoy volá humusáčka.

S Harrym sa skamarátil
počas cesty vlakom do
Kúzelníckej školy Rokfort.
Jeho veľkým snom je stať
sa kapitánom školského
tímu. Bohužiaľ, uplatnenie

sa pre neho našlo v úplne inom športe.
Je živou figúrkou v šachovej hre a musí
odrážať brutálne útoky spolužiakov.  Inak
pochádza z významnej čarodejníckej
rodiny, na peniaze možno chudobnejšej,
zato však všetci jej členovia dokážu ob-
stáť v každej situácii vždy so cťou a srd-
ce majú na pravom mieste.

Do jedenástich rokov úplne obyča-
jný chlapec, ktorý trávil neradostné

detstvo plné nenávisti od Dursleyových. Na
svoje narodeniny bol prijatý na štúdium do int-
ernátnej školy kúziel a mágie v Rokforte. V tej
chvíli sa pred ním otvoril úplne nový svet plný
strašidiel, duchov, jednorožcov a spoznával aj
seba samého.  Zároveň zisťoval, že čarode-

jnícky svet má dve tváre - dobro a zlo a začal bojovať proti tem-
ným súperom, hlavne proti Voldemortovi, ktorý zabil jeho

Kto by nepoznal
slávneho hrdinu,
ktorý nosí okrúhle okuliare, používa čarovnú paličku a
pred jazdou na skateboarde uprednostňuje jazdu vzdu-
chom na metle. Jeho dobrodružstvá lákajú vziať do
rúk knihu a čítať ju taknmer bez dychu. Iný si zas
radšej pozrie film. Ak by sa predsa našiel niekto,
kto ešte o hlavných hrdinoch nevie všetko,
ponúkame mu malé zoznámenie. 

Veríme, že áno. Snažili sme sa do neho
vloži , èo najviac zaujímavých
príspevkov, ktoré žiaci priniesli. Je to
prvé èíslo nášho školského èasopisu a
ako všetko, èo je prvé a ešte neoverené,
môže ma  aj “chybièky krásy”. Už teraz
pracujeme na ïalšom èísle, ktoré vyjde
krátko po vianoèných prázdninách.
Oèakávame ohlasy a pripomienky od ži-
akov, rodièov a ïalších dospelákov.
Napíšte nám, èo sa Vám v Amoskovi
páèilo, èo by ste zmenili alebo èo Vám v
òom chýba. Každý názor je pre nás cen-
ný. 
Amoska budeme vylepšova  nielen po
obsahovej stránke. Chceme, aby sa
každému èitate¾ovi, ktorý ho vezme do
rúk, páèilo aj jeho grafické spracovanie, 

farebnos  a aby sme mohli udržiava ,
prípadne zvyšova  poèet výtlaèkov. Èím
vyšší bude poèet výtlaèkov, tým viac èi-
tate¾ov sa doèíta o živote našej školy a o
úspechoch našich žiakov. Vy, dospeláci
urèite viete, že s prípravou èasopisu sú
spojené nemalé náklady. Touto cestou si
Vás dovo¾ujeme požiada  o finanènú
alebo materiálnu pomoc pri zabezpeèení
tlaèe farebných strán. Mená firiem, ktoré
nám pomôžu budú uverejnené v èa-
sopise. 

Srdeène ïakujeme všetkým sponzorom 

Páèil sa Vám Amosko?Páèil sa Vám Amosko?




