


PytagoriádaPytagoriáda
školské kolo

Zákadná škola na Ul. Komenského 4 vo Veľkom Krtíši je najväčšou
základnou školou v okrese. Navštevuje ju 793 žiakov. V škole máme  29
tried,  veľkú telocvičňu,  dielne, jedáleň  a  vlastnú počítačovú  učebňu.
V septembri minulého roka naša  škola oslávila 35. výročie svojej exis-
tencie. O chod  sa  stará 48  pedagogických  a  17  nepadogických pra-
covníkov. Riaditeľom školy je Mgr. Dušan Gálik. 

astronomická vedomostná súťaž

„Čo vieš o hviezdach ?“ „Čo vieš o hviezdach ?“ 
Súťaž sa konala  3. mája 2005  v

priestoroch Hvezdárne a planetária
M. Hella v Žiari nad Hronom. 
Žiačka M. Maliterná zo 6.A bola v
súťaži úspešná a postúpila do kra-
jského kola.

Matematická olympiádaMatematická olympiáda
MO Z4MO Z4

školské kolo 
Celkový počet riešiteľov: 3 
Počet úspešných riešiteľov: 1 
Žiakov pripravovali:
Mgr. J. Trebulová, Mgr. M. Halajová

Chemická olympiádaChemická olympiáda
Okresné kolo 
1. miesto: Marta Šurková 
Zúčastnili sa:
Simona Dudoková,
Peter Humenský

Biblická olympiádaBiblická olympiáda
Okresné kolo 
Súťažilo 13 trojčlenných
družstiev z okresu. 
Obsah súťaže:
Knihy Starého a Nového zákona
4. miesto: M. Šurková, 

M. Vladárová, D.Toráčová  

OlympiádaOlympiáda
v nemeckom jazykuv nemeckom jazyku

Krajské kolo 
Kategória 1.B
5.miesto: Erik Molnár 9.B                    

OlympiádaOlympiáda
v anglickom jazykuv anglickom jazyku

Krajské kolo 
Kategória 1.B
9.miesto: Dáša Horváthová  9.A          

Rozprávkové vretienkoRozprávkové vretienko
Okresné kolo
Súťaž sa uskutočnila 2.marca 2005
v Centre voľného času vo Veľkom
Krtíši. Našu školu preprezentovali
žiaci: Csilla Ballová, Michaela
Bendíková, Martin Jánossy.
Michaela Bendíková sa súťažila s
rozprávkou Päť pšeničných zŕn ide
do sveta a získala 3. miesto  v  I.
kategórii.

Pytagoriáda P8 
Úspešní riešitelia:
Dominika Csudayová
Patrik Péter   
Mário Juhaniak 
Lukáš Vician  
Filip Gašperák 
Ladislav Szabó 
Roman Veselka 
Roland Datko 
Martin Greguš
Michaela Marcineková
Radim Ďurov 
Martin Jánossy
Dušan Kurák 
Miriam Mikušová
Radoslav Varga

Pytagoriáda P3 
1. miesto: M. Hraboš 
2. miesto: T. Jóža 
3. miesto: S. Panenko
4. miesto: H. Štuhl 
5. miesto: K. Hriechová
6. miesto: L. Strhárska
7. miesto: P. Sedláčeková 
8. miesto: D. Varhaňovská
9. miesto: B. Oravec

Pytagoriáda P4 
1. miesto: T. Valovič 
2. miesto: K. Kunstárová
3. miesto: L. Martineková
4. miesto: A. Čerbová 
5. miesto: R. Dulová 

Pytagoriáda P5 
Úspešný riešiteľ:
Erik Príbeli

Pytagoriáda P6 
Úspešní riešitelia:

Marcel Makovník 
Marek Klenovčan

Pytagoriáda P7 
Úspešný riešiteľ:
Ján Škreňo 

web: www.skolakom.sk             e-mail: skolakom@skolakom.sk
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Počítačový snehuliakPočítačový snehuliak
Súťaž v počítačovej grafike 
Súťaže sa zúčastnilo celkom
28 žiakov
Statický snehuliak: 
1.miesto: Mário Obročník 4.A 
2.miesto: Barbora Krížovská 4.A
3.miesto: Ján Skulský 2.A 
Animovaný snehuliak: 
1.miesto: Martina Černochová 4.C
2.miesto: Alexandra Čerbová 4.B
3.miesto: Katka Kukučková 4.B
Ceny do súťaže venovali:

Štvrtáci pri riešení školského kola
Pytagoriády. Najlepší z nich postúpili
do okresného kola. 

Martina Černochová a Mário
Obročník získali ceny za svojich
počítačových snehuliakov. 

Datex - Veľký Krtíš,Datex - Veľký Krtíš,
UniPlus - Veľký Krtíš,UniPlus - Veľký Krtíš,

Libra - Veľký KrtíšLibra - Veľký Krtíš



Amosko je na svete a
hľadá si spôsob ako sa
dostať čo najbližšie k
vám. Jeho prvé číslo
vyšla v náklade 50 výt-
lačkov a všetky sme roz-
dali do tried. Časopis sa
vám páčil. Navrhovali ste,
aby sa v budúcnosti tlačil
vo väčšom náklade, pre-
tože mnohí z vás by si ho
radi pravidelne kupovali a čítali aj doma v rodinnom kruhu. Snažili
sme sa vám vyhovieť. Dohodli sme sa s firmou NOVAPRESS Veľký
Krtíš, že nám Amoska vytlačí v náklade 250 kusov a budeme ich
predávať.  Váš záujem o kúpu časopisu nás milo prekvapil. Dievčatá
predali 190 výtlačkov. Okrem toho dostala každá trieda 1 výtlačok
zadarmo, takže si Amoska mohol prečítať každý, kto chcel. Najmilšie
však bolo, že sa ku kúpe pridali aj učitelia, čo je pre tvorcov časopisu
pocta. Počuli sme tiež slová uznania od rodičov a známych.
Rovnako cenné boli pripomienky a návrhy, ktoré nám pomôžu skval-
itniť náš časopis. 
Dúfame, že čitateľov nesklame ani toto číslo Amoska. Očakávame

vaše názory, pripomienky a nápady. 

Vzťahy medzi chlapcami a
dievčatami sa opäť trochu naštr-
bili, čo je výsledok toho, že nás
koncom februára prekvapila
ďalšia snehová nádielka. 
Teraz je však marec a na škol-

skú bránu klope jar. Okluzný front
prináša dobré známky, dôležité
ako soľ. Tá pravá jar, kedy ze-
lená trávička svieti ako petrolejka
v dážďovom pralese však u nás
ešte celkom nie je. Ale muchy už
nelietajú v teplákoch, čo je už do-
bré znamenie. Pre alergikov
pripomínam, že už lietajú aj vče-
ly - tak pozor! Majitelia zajačikov
pomaly môžu trhať púpavu, ktorá
pučí a ktorej môžeme ticho závi-
dieť, že pučí, pretože naše vedo-
mosti sa zabudli niekde medzi
februárom a marcom. Môžeme to
však zvaliť aj na Veľkú noc. Príliv
„veľkonočnej vody“ nám z hlavy
vyplavil aj to, čo sme tam mali.     

Zuzka 8.C

Školské poèasie Školské poèasie 
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Milí čitatelia!Milí čitatelia!
Čas rýchlo plynie a nedá sa zastaviť. Ani sme sa nenazdali a po mrazivej zime niet ani

stopy. Jar zaklopala na dvere a svojou voňavou krásou rozveselila naše tváre. Prebudila
sa príroda i my a vydali sme tretie číslo nášho časopisu.
Za nami sú jarné prázdniny. Vyzerali lepšie ako zimné – aspoň čo do množstva snehu a

sily mrazu. Oslávili sme Valentína, MDŽ, Mesiac knihy i Veľkú noc. Ak ste tieto sviatky
nestihli zaregistrovať, môžete si o nich prečítať v našom časopise.
Príspevkov do tretieho čísla AMOSKA bolo dosť veľa, preto ak ten svoj nenájdete v ča-
sopise, pozrite si webovú stránku, možno bude práve tam. 
Po vydaní druhého čísla Amoska sme zaregistrovali málo ohlasov na obsah časopisu i

formu jeho predaja. Budeme radi, ak na odkazovej schránke necháte svoj názor nielen
na časopis, ale aj iné rubriky webovej stránky.
Dúfame, že jar a blížiaci sa máj - lásky čas Vás úplne neomámi a nezabudnete na uče-
nie. Blíži sa totiž záver tretieho štvrťroka, hodnotenie našej práce a domov sa budú
posielať i srdečné pozdravy podpísané našim pánom riaditeľom. Koniec školského roka
je tu tiež raz - dva a tak popri randení, zbieraní podbeľa, fialiek, či trhania orgovánu nez-
abudnite zbierať aj výborné známky. Leto si treba vychutnať bez trpkých myšlienok na
školu.
Započuli sme, že niektorí spolužiaci našli stopy novinárskeho škriatka, no do našej

redakcie nenašli cestu. Sladká odmena teda ostáva nám.
A tak vám s čokoládou v ruke prajeme pekné jarné chvíle pri čítaní Amoska.

Redakčná rada

Amosko č. 2 sa aj predával

- Prosím si Amoska.- S týmito slovami ste si
kupovali školský časopis a členky redak -
čnej rady tešilo, že je Amosko taký žiadaný. 
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Sú hlboko v
každom z nás
zakódované
ako  začiatok

všetkého. Jarné
slnečné  lúče

prvýkrát   opreté o
naše       viečka, a

vôňa vlhkej zeme v

nás prebúdzajú pocit
znovuzrodenia. Chcem

byť súčasťou nádherných premien,
dotknúť sa   explodujúcej energie
aspoň končekmi prstov, vstrebať ju
každým pórom a nechať ju kolovať
v žilách až do    srdca. V mene tejto
túžby vedú naše kroky do prírody,
kde omámení pulzujúcou krásou
šliapeme po všetkom, čo nám príde
do cesty, trháme sotva zakvitnuté

halúzky, zvedavo hľadíme do
krehkých hviezd a cestou späť
vyrývame do vlhkej rodiacej zeme
pneumatikami áut hlboké vrásky,
ktoré nás netrápia. Jar má v roku
vymedzený len krátky čas na
všetky obrodzu -júce premeny oko-
lo nás. Doprajme jej ho. Privítajme
ju vlastnou snahou vytvoriť tiež
niečo krásne.    

J. Juhaniak 9.C

Môj najobľúbenejší sviatok je Veľká
noc. Vtedy nás chalani vyoblievajú od
hlavy až po päty. Raz na Veľkú noc
som mala veľa kúpačov. Každý, kto
prišiel, vyl ial na mňa liter vody.
Smrdela som od všelijakých parfémov.
Jeden z tých kúpačov bol aj môj bra-
tranec. Jano prišiel nečakane s mojim
strýkom. Ja som pozerala televízor, až
kým ma otec nezavolal dolu. Tam ma
už čakalo veľké prekvapenie. Zišla
som dolu. Nikoho som nevidela, až
keď som sa otočila, z fľaše sa na mňa
vyliala voda. Bola som celá mokrá.
Každý sa mi smial, lebo som vyzerala
ako vodník.  Išla som  sa  hneď  pre-
zliecť, ale už som nevedela, kde mám
klásť veci, lebo kôš na prádlo bol už
plný. Keď som nazrela do skrine,
nebol tam bohatý výber. Prezlečená
som prišla dolu, kde ma zas parfé-
moval môj strýko. Každú chvíľu som
sa vyzliekala a obliekala. Trochu ma to
hnevalo, ale správna veľká noc má byť
mokrá.                     Z. Líšková, 6.B 

Oslava mladosti
Jarné slniečko usmiato svieti, 
vtáčik mu oproti na pozdrav letí.
Dievčatá pripravujú voňavé koláče,
chlapci si berú farebné korbáče. 
Už počuť smiech i výkriky radosti,
Je sviatok jari - oslava mladosti. 
Odmenou budú maľované kraslice,
možno pribudne i božtek na líce. 
Večer počuť spev, ovzdušie vonia,
kvietky svoje hlávky k spánku klonia.
Zatvára kalíšky aj zlatá púpava, 
vánok ju hojdá a tíško uspáva. 

Dominika Textorisová, 9.B

Jar a Ve¾ká noc Jar a Ve¾ká noc 

Veľkonočné zvyky začí-
nali už na Smrtnú nedeľu. Od

smrtnej nedele po Veľký piatok
dievčence vyšívali chlapcom
"ručníčky" ktoré im dávali na
Veľkonočný pondelok, keď ich prišli
oblievať.
Od Kvetnej nedele po Veľký piatok z-

dobili vajíčka-kraslice, ktoré sa na
Plachtinciach volali " krážľanice." Na
Kvetnú nedeľu, keď prišli dievčence z
kostola, vynášali Morenu, ktorá sa na
Plachtinciach nazývala " Kyseľ." Na
Kyseľa si vypýtali  od mladých  žien, k-
toré sa do roka vydali, súčasti krojov
(2 biele sukne, vrchná sukňa, oplecko,
prusľak a ručník), do ktorých obliekli
Kyseľa. Kyseľ bol vlastne drevený
kríž, na ktorý nastokli "slamené šup-
ky," ktorými pokrývali domy a obydlia.
Pred večerom chlapci urobili na dvoch
alebo troch miestach ohníky, pri k-
torých sa dievčatá, keď vynášali
Kyseľa, zastavili, aby si zatancovali
jarné chorovody a kolesá. Potom
Kyseľa na konci dediny vyzliekli a
hodili do potoka. Súčiastky krojov
vrátili mladým nevestám. Kyseľa
vynášali preto, aby bolo pekné
počasie, aby veľa nepršalo, aby búrka
nezničila úrodu. Keď dievčatá chodili s
Kyseľom po dedine, spievali:
Tavo Kyseľtavo, na Plachtinskô bralo

Komuže ho dáme, Kukanovej Anne.
Kerá háby mala, tá na Kyseľ dala.

Čo háby nímala, tá na Kyseľ nedala.

Na Zelený štvrtok bolo zvykom čistiť
poľné studničky. Zavčas rána, pred
svitaním, sa chodili mladé dievčatá
umývať do potoka. Tie, ktoré mali pe-
hy, chodili sa umývať aj na Veľký pia-
tok.
Na Veľký piatok štepili gazdovia ovoc-
né stromy. Na Veľkonočnú nedeľu sa
chodilo do kostola. Poobede bolo
zvykom, že sa navštevovala rodina.
Večer bola v Stredných Plachtinciach
zábava, ktorá trvala až do rána. Hneď
zo zábavy chodili mládenci oblievať
dievčence vodou. Menší chlapci
chodili oblievať neskôr   voňavkou  ka-
marátky,  spolužiačky a dievčence z
rodiny. Menší chlapci dostávali
krážľanice a vyšívané ručníky, neskôr
to boli cukríky, čokolády a peniaze.
Taktiež v pondelok večer bývala
veľkonočná zábava v Horných
Plachtinciach.
V utorok bolo zvykom, že dievčence,

ale aj ženy oblievali mužov a chlapcov.
To isté robili aj žiaci školy, kde žiačky
oblievali svojich spolužiakov. Po obe-
de to prerástlo do spoločnej
oblievačky, ktorá trvala do večera.
Zvykom bolo, že na veľkonočnom
stole nesmela chýbať šunka, varená
klobása, vajíčka. Typické veľkonočné
jedlo bolo "studenia" a v peci koláče.
Na Veľký piatok bol pôst, kedy sa ľudia
striedmo stravovali.

Mária Berecová 8.B 

Veľkonočné zvyky na Plachtinciach

Veľkonočná oblievačka

Jar si hľadá miesto aj v areáli naš ej
školy. Pozmetala sneh zo striešky
nad vchodom a slnečnými lúčami
ako zázračnými prútikmi pošibala as-
faltové chodníky. Volá trávu zo zeme.
Šikovné ruky našich žiačok pomáha-
jú tráve vyjsť na svetlo, aby sa mohla
zhlboka  nadýchnuť, znova    ožiť a
žiť aj pre radosť všetkých detí.
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Riekanky, rapotanky, vyčítanky,
pe sničky, detské hry a prvé
rozprávky - to je pre di eťa škola
materinského jazyka, ale aj život-
nej múdrosti generácií, na ktoré
nadväzuje.  Práve  pri   týchto
klenotoch ľudovej tradície sa učí
ľahko a stále v objatí krásy.
Kniha nepochybne patrí do
zlatého fondu slovenskej tvor by
pre deti.

Tieto myšlienky rezonovali
v nás celý  mesiac   marec,
ktorý je už tradične venovaný
knihe. Ako čarovná roz-
právková niť sa tiahla pri us -
p oriadaní rôznych akcií, výs-
tavok, besied a pod. Zapojení
sme boli všetci v 2. A   triede.
Najprv sme si spravili výs-
tavku detských a

rozprávkových kníh. Besedovali
sme  o spisovateľoch  a  ilustrátoroch
det skej literatúry. Svedčí  o  tom
výstavka   fotografií umelcov. Veľmi
pekná akcia sa zr odila v našich
hlavách  a hlavne  v  srdciach -
zahrali sme sa na ošetrovateľov kníh.
Každý jeden žiak zachránil aspoň
jednu  knihu   alebo      učebnicu
( l e pením , z hotov ova ní m no-

vých obalov). Nádhernou
činnosťou bolo zhotovenie
K ú t i k a r o z p r á v o k .
Zma jstrovali sme hrady,

zámky, vyrobili rozprávkové bytosti,
ktoré sa ukrývajú v knižočkách. Nad
všetkými trónil dvojhlavý drak. Deti
boli rozprávkovým svetom nadšené a
rozhodli sa zhotovené exponáty
ponechať si v triede do konca škol-
ského roka.
Na záver pri čítaní článkov z našej

Čítanky o Jurovi Jánošíkovi, nikoho
už neprekvapilo, že žiaci spontánne
poprinášali obrázky, knihy, suveníry
o našom národnom hrdinovi. A opäť
bol na svete ďalší kútik. Celý tento
mesiac bol pre nás mimoriadne plod-
ný a tvorivý. Vš etci sme členmi
okresnej knižnice, viacerí si robia
pekné denníky o prečítaných kni-
hách, finišujme s Osmijankovou
súťažou a svorne vyvraciame fámy,
že žijeme v dobe počítačov a knihy
nepotrebujeme. V našej triede to
určite neplatí!

Žiaci 2. A a tried. učiteľka
Mgr. Mária Ferancová  

Všetky knihy majú vlastný zmysel, niektoré skrývajú
ponaučenie, ale aj dôležité teórie a všetko ostatné.

V knihách autori vyjadrujú svoje pocity, napríklad
lásku k blížnemu, k vlasti, prírode alebo rodičom.
Každá kniha skrýva svoje jedinečné tajomstvá.         

M. Straka 9.C

Odkedy máme knihy tlačené? 
V stredoveku štrasburský zlatník Johann Gutenberg vynašiel
kníhtlač a vytlačil prvú knihu v Európe. Tlačené písmo sa pos-
tupne dostávalo väčšiemu počtu ľudí.Tento vynález umožnil
rýchlejšie šírenie informácii. Prvou napísanou literárnou pami-
atkou bol sumerský príbeh o kráľovi Gilgamešovi. Knihy sa
stali dôležitým prameňom poznávania minulosti. Vynález
kníhtlače sa považuje za „matku“ všetkých vynálezov.

O čo prosí kniha svojho čitateľa 
Neber ma do špinavých rúk.
Neber ma na vlhké ani mastné miesto.
Nezohýbaj moje rožky.
Neklaď ma tvárou na stôl.
Nevkladaj medzi moje listy ceruzku alebo pero.
Medzi moje listy vkladaj stužku alebo záložku.

Krúžok slovenského a jazyka a literatúry

Myslím, že ako prvá vás  zaujme
ilustrácia na obale knihy, ktorá je
dielom Milana Hrčku. Táto kniha bo-
la vydaná v roku 1993, ale prob-
lematika, ktorú rieši je stále aktuálna. 

Dej príbehu sa odohráva v
Bratislave, kde býva 16 - ročný
chlapec. Jeho meno nie je uvedené.

On sám sa nazýva „c-
vokom“. Dej je sústredený
na situáciu, ktorá nastáva,
keď sa cvok zoznámi s

Dorou, ktorá je drogovo závislá. On
sa do nej zaľúbi a prestáva mu
záležať na okolitom svete. Teraz je
pre neho dôležité, čo predá, aby mo-
hol Dore kúpiť drogy. Dostane sa
kvôli tomu do výchovného ústavu.
Tam premýšľa o živote. Pár jeho
myšlienok sa mi zapáčilo a našla

som v nich kus pravdy. Tu sú:
„Medzi rodičmi a deťmi, hoci sú si

najbližší, predsa len existuje akási
neviditeľná bariéra. Sú si ustavične
fyzicky tak blízko, až sa napokon
nevidia a nepočujú.“
„každý potrebuje niekoho, s kým sa
mu dobre dýcha.
„Dobrodruh a zloduch nesídlia v
zámkoch ale v ľuďoch“.

Zuzka, 8.C 

Marec- Mesiac kniMarec- Mesiac kni --

Rozprávkový svet

Peter Holka: Normálny cvok 
Kniha, ktorú vám odporúčam prečítať

Kniha je dobrým kamarátom aj
pre tých najmladších. Ba možno
ju do rúk berú radšej ako starší
spolužiaci. Peknú výstavku svo-
jich obľúbených kníh si urobili
žiaci v 2.A.



S v i a t o k
rozšírený po

celom svete. Pozná ho
každý – malý aj veľký. Poznáte aj
legendu,  ktorou je  vzniknutie tohto
sviatku opradené? Ak nie, tak teraz je
ten správny čas na to, aby ste sa to
dozvedeli. Svätý Valentín žil v 3. s-
toročí za vlády cisára Claudia II.
Práve smrť svätého Valentína priniesla
tento sviatok. Legenda hovorí, že do-
brými vojakmi mohli byť len slobodní
muži, a tak panovník zakázal
akékoľvek svadby. Valentín však odd-
ávať neprestal, preto ho uväznili.
Kým čakal na rozsudok, zamiloval sa
do dcéry žalárnika. Tesne pred
popravou jej vyznal lásku v liste s
podpisom:„Od Vášho Valentína.“ A
odvtedy si zamilovaní posielajú
„Valentínky“. Zamilovaní si smrť
Valentína vybrali za svoj sviatok. 

Toto bola legenda, v skutočnosti
Valentína popravili kvôli tomu, že sa
nechcel vzdať kresťanskej viery.
Nechajme sa však ovplyvniť legen-
dou, ktorá je príjemnejšia ako sku-
točnosť.                           Zuzka 8.C
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Svätý  Valentín  je  sviatok  lásky  a  všetkých  zaľúbených.  Slávime

ho 14. -teho februára. V tento deň obdarovávame tých, ktorých máme
radi. Dávame im kvety a valentínky. Na Valentína môžeme potešiť aj
svojich rodičov, napríklad dobrou známkou, ktorou potešíme aj učiteľa,
dobrou večerou, pretože sa hovorí, že láska ide cez žalúdok, ale aj

pekným slovom. Aj vy môžete dostať nejaký darček od svojich rodičov a pri-
ateľov v akejkoľvek podobe. Môže to byť pozvanie do kina, alebo výlet
niekam, kde ste ešte neboli a veľmi po tom túžite. Nehanbite sa prejaviť svoju
lásku a priateľstvo v tento krásny sviatočný deň.   Jakub Čevajka 6.A

Nie ko¾ko valent ínsky ch rá dNie ko¾ko valent ínsky ch rá d
Vysvečko je za nami, modriny na

zadku vybledli a deň zaľúbených je
konečne tu. Ak nie ste zaľúbený,
skúste to. Zaľúbte sa aspoň do ča-
sopisu, ktorý práve čítate. Na
Valentínov sviatok si dávame kvety,
posielame anonymné zaľúbené listy
všetkým, ktorých máme radi.
Klasickým darčekom na Valentína
sú sladkosti. Bonboniéry v tvare s-
rdca sú vhodné pre každého od 0 –
99 rokov. Ak nemáte veľa peňazí,
vymyslite  iný  srdiečkový  darček
alebo zaľúbený pozdrav. 
Vedeli ste, že jeden bozk zamestná

až 39 svalov tváre? V rôznych kra-
jinách sa bozkáva rôzne. O
Eskimákoch je známe, že sa trú
nosmi. Papuánci si dohryzú
pery a jazyk do krvi. Vraj, kto sa
veľa bozkáva, je zdravší.

S chlapčenskými láskami je to ne-
jako takto:
Zamilovať sa - to je paráda. Človek
úplne osprostie. Okrem vysnívanej
osoby je mu všetko fuk. Ani zlé
známky ho neodradia. Ak správnu
babu zbalíme, bude nám zo samej
lásky písať úlohy, vyrábať ťaháky.
Ak máme  babu, tak sa na stretnutie
s ňou poriadne pripravíme. Kúpeme
sa skoro každý deň. Dáme si čisté
ponožky a riadne sa sa pofŕkame de-
zodorantom. S dobre nagélovanými
vlasmi, v rifliach s pudlom až po
zem a prípadne s náušnicou v uchu

sa ešte aspoň pol hodiny
pozeráme do zrkad-

la ako dobre
vyzeráme. 

CMUK!!! 
P. Čižmár 

Jedno dievča stretlo svoju prvú lásku na výlete so školou
v Taliansku. Bolo jej jasné, že asi bude nuda. Raňajky,
pláž, obed, bar, večera. Prišiel však tretí deň. Sedela s na-
mi pri stole, keď ju kamoška poprosila, aby jej doniesla
niečo na pitie. Išla teda do baru a želala si nech sa to už
skončí. Vošla do baru, postavila sa k pultu a STALO SA
TO ! ! ! Prišiel k nej jeden barman a usmial sa na ňu.
Vtedy, keď sa stretli, čo sa stáva veľmi často, medzi nimi
čosi zaiskrilo.... Tancovali spolu každý večer, už bol jej
súkromný barman. Občas sa stretli na pláži, kde sa bavili.
Bola úplne iná - taká šťastná, nič ju nevedelo rozhádzať,
fotky sa sypali jedna za druhou. Ale aj čas plynul akosi
rýchlo, pred nimi boli už len tri dni. Uvedomila si to, keď
sa večer vracala z ich prechádzky. Na druhý deň sa
rozbehla k baru a on tam nebol!!! Nenašla ho!! Hlavou jej
prebehli všelijaké myšlienky a smútok na jej tvári bol
neopísateľný. Keď sa však vracala do kempingu, zbadala
ho! Už z diaľky videla jeho úsmev, ktorý ju rozžiaril ako
žiarovku. Prišiel k nej a dal jej krásny bozk.WAW,”
povedala, bol to jej najkrajší bozk v tínedžerskom” živote,

cítila sa ako v rozprávke. Nadišiel posledný deň. Od rána
s ňou nebola reč, oči mala zaslzené. Do baru išla skoro,
aby sa mohla rozlúčiť. Posledné úsmevy, pohľady,
posledný      sprite od neho. Pozrela sa na hodinky, bolo
pol jednej v noci. Najvyšší čas ísť spať. Prišla k nemu,
určite mu bolo jasné, že odchádza. Keď ju objal, utrel slzy
a povedal, že si s ňou bude písať a posielať fotky. Ešte
pred dverami jej zamával. Iba vtedy začala naozaj plakať.
Slzy jej stekali ako vodopády. Zrazu  za sebou počula
známy hlas. Obzrela sa a videla ako za ňou beží, skočili si
rovno do náručia. Podal jej svoju fotku s jeho číslom.
Chytil ju za ruku a pobozkal. Ten bozk bolo jediné čo ju
vedelo upokojiť. Potom ju pobozkal a povedal: „Nikdy na
teba nezabudnem,“ a odišiel. Všetko jej došlo až v Krtíši.
Pomyslela si: “Veď ja ho už nikdy neuvidím, už nikdy za
ním nepôjdem, nikdy si s ním nedám zmrzlinu. Už
NIKDY!” Od vtedy prešlo mnoho mesiacov a ona je stále
tu, ale bez srdca a duše. Nevedela ako to má chápať. Raz
bude veľká a vráti sa tam alebo to má chápať ako zážitok z
výletu, ktorý sa skončil...??? Už svojho Rómea nikdy neu-
vidí. Možno je to zvláštne, ale on sa naozaj volal Rómeo.
Jedno  však  už vie - musí prestať žiť v rozprávke a vrátiť
sa do reality. Inak sa nedá žiť! ŽIŤ SA MUSÍ!!!     L.T. 6.B

Valentínsky príbeh



Fašiangy sú obdobím zábav, karnevalov
a masiek a aj naša trieda sa rozlúčila s
fašiangami veselým karnevalom. V pia-
tok, posledný deň pred jarnými prázdni-
nami, sme sa   premenili na rôzne veselé
masky. Bola tu Červená čiapočka, šašo,
pani doktorka, šikovný kovboj, skupina
Krímeš, kukláči, Rómka, kráľovná mečov.
Spievali sme a tancovali na hudbu z pro-
gramu Uragán. Výborne sme sa zabávali.
Pani učiteľka pripravila súťaž v s-
toličkovom tanci. Najšikovnejší bol Robo
Špalek a Monika Vargová. Za svoju
šikovnosť dostali  sladkú odmenu.
Nakoniec sme vybrali dve najkrajšie
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Neoddeliteľnú súčasť ľudovej
slovesnosti tvoria rozprávky.
Vznikli z túžby po kráse, po pravde
a po spravodlivosti. Sú plné
čarovných javov a nad-
prirodzených bytostí. Rozprávky
radi čítame, počúvame i pozeráme
v telke. Niektorí spolužiaci sa venu-
jú aj ich umeleckému prednesu.
Takí sa stretli 10. februára 2005 na
š k o l s k o m k o l e s ú ť a ž e
"Rozprávkové vretienko".

Všetci sa snažili podať čo najlepší
umelecký výkon a zaujať svojím pred-
nesom spolužiakov i porotu. Niektorí

by však mali trochu popracovať na in-
tonácií pri prednese. V porote
rozhodovali o výsledkoch pani
učiteľky J. Trebulová, M. Halajová a
E. Záhorská.
- Záujem o umelecký prednes u
žiakov   II. stupňa  je  viditeľne
slabší, - povedala pani učiteľka Mgr.
Eva Záhorská.- Vo všeobecnosti
platí, že čítanie kníh vytláčajú počí-
tačové hry. Našťastie je niekoľko
žiakov, ktorých umelecké slovo
oslovuje  a sú ochotní  stráviť  svoj
voľný čas učením sa textu nas-
pamäť a prezentovať sa pred pub-
likom. Záujem o súťaže v umeleck-
om prednese určite nezvýšia
zmätky v organizovaní, lepšie
povedané neorganizovaní okres-
ných kôl. V minulom školskom
roku sa nekonalo okresné kolo
súťaže Rozprávkové vretienko, ten-
to rok zasa Šalianský Maťko. V
minulom školskom roku sme as-
poň dostali včas zdôvodnenie,
avšak  prečo sa nekonalo  okresné
kolo  súťaže  Šaliansky  Maťko,
dodnes  nikto  neinformoval.-
Našim žiakom talent nechýba, bolo ho
cítiť v každom prednese. Príjemnú at-
mosféru vytvárala aj výstavka

rozprávkových kníh a čarovné zimné
počasie za oknami.

Výsledky: 
I. kategória
1. miesto:Csilla Ballová 4. A
2. miesto:Michaela Bendíková 4. C

Alexandra Čerbová 4.B
3. miesto:Veronika Adamíková 4. B
II. kategória
1. miesto: Martin Jánossy 8. C
2. miesto: Laura Berkyová 5. C
3. miesto: Estera Matejovová 6.B

Dominika Hámorníková 6. B

Pozn.redakcie:
Okresné kolo súťaže sa konalo v mar-
ci. Ako dopadli naši žiaci si môžete
prečítat na strane 2.

K Veľkej noci neodmysliteľne patrí aj s-
lávnostné a typické aranžovanie.
Ozdobujú sa najmä veľkonočné vajíčka
a pečú sa veľkonočné perníky. Takúto
akciu pre dievčatá 5.-9. ročníka uspori-
adali 16. marca 2005 na našej škole pani
učiteľky Jungmannová a Matiašová. 

Vyhrali Alexandra Čer-
bová, ktorá bola Rómka a

Jozef Bela, ktorý bol člen skupiny
Krímeš. Aj oni dostali sladkú
odmenu. Odmena v podobe slad-
kého keksíka sa ušla každému.

Bol to veľmi veselý karneval.
Žiaci 4.B.

Rozprávkové vretienko

Víťazky v I. kategórii-Csi la a Miška.

Víťazi v II. kategórii - Estera, Martin,
Laura a Dominika.

 Školské kolo recitačnej súťaže

Veľkonočné aranžovanie Veľkonočné aranžovanie 

Rozlúčka s fašiangamiRozlúčka s fašiangami
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Na lyžiarsky výcvik sme z V.
Krtíša odchádzali 18. februára
2005  do lyžiar skeho strediska
Kokava. Ubytovaní sme boli na
chate Hámor, ktorá sa zvonka    tr-
blietala studeným snehom a zvnú-
tra hriala teplom.
Privítalo nás slnečné počasie. Po

rozdelení do izieb sme sa vybalili a šli
večerať. Prvú noc nikto nespal, celá
chata sa otriasala pod našimi noha-
mi. Každé nádherné a slnečné ráno
sme sa na svah chodili lyžovať, len
občas sa stalo, že počasie to nevy-
držalo a z oblohy sa spustili snehové
vločky ako opreteky. Zo svahu sme

sa vracali o druhej poobede.
Naobedovali sme sa a mali sme
odpočinok až do večere. Počas odd-
ychu sme vymýšľali kultúrny program
na večer. Vždy to bolo úlohou jednej
zo skupín. 
Papali sme 5-krát denne, len škoda,

že to nebola kuchyňa našich mám.
Niektorí si odtiať priniesli aj zaují-
mavé zážitky, napríklad našej
spolužiačke Simonke vyďobala sýko-
rka paštétu a odvtedy Simča volala
každého vtáka sýkorka. Dokonca raz
pomenovala sojku „Mega sýkorka
Vlasta“. Baby raz videli túlavého psa,
o ktorom si mysleli, že je vlk. Báli sa,
ba i plakali. 
Na konci bola asi najlepšia zábava.
Program vymýšľali vedúci, pani

učiteľka Kmeťová, pán učiteľ Dula,
pán učiteľ Mičura a pán doktor
Trojčák. Na svahu bolo tvrdo,  ale
chata sa otriasala našimi vylomeni-
nami. Večer sme sa zvykli pastovať a
maľovať. Sem-tam sme sa navzájom
špehovali, hlavne pri prezliekaní na
diskotéku sme spoznávali naše spod-
né prádlo. Ha-ha-ha! 
Vždy bola sranda, ale mali sme aj dni

plaču, kedy niektoré baby plakali,
možno aj niektorí chalani plakali.
Dôvody na plač boli rôzne, niektorí sa
tam lepšie spoznali alebo si toho veľa
uvedomili o medziľudských vzťahoch. V
piatok, keď sme odišli, sa všetko
skončilo, ale naše vzťahy sa upevnili a
kamarátstva sú teraz lepšie a dôverne-
jšie.                         

Aj výchovný koncert môže byť zaují-
mavý. Presvedčili sme sa o tom
1.marca 2005 na koncerte nazvanom
Bariéry. Boris Letrick (spevák
skupiny AYA) a Roman Révai
(spolupracoval so skupinou TEAM)
nás silou melodickej rockovej hudby
a silou slova donútili rozmýšľať nad
vážnymi otázkami života, nad alko-
holizmom, drogou, nad vplyvom ne-
správnej partie a nesprávnych vzorov
na náš život. 

Počas koncertu zazneli piesne
Zbytočné kríže, Moji kamoši,
Neblázni, Tak leť, Opri sa o mňa, Bolí
ma niečo, Malý princ, Ružové oku-

liare. Krásne texty piesní niektorým z
nás, tým chápavejším a citlivejším,
vytiahli z očí slzičky. Väčšina z nás si
uvedomila, že silu   priateľ-stva, lásky
a viery v sebe samého neprekoná ži-
adne zlo. Asi navždy
zostane v
pamäti veta z
k o n c e r t u :
„Človek by si mal do-
priať v živote dve
,,drogy" -  lásku
a      priateľstvo.”

E.Pűšpökyová a K. Ballová, 6.B

Žiaci troch tried 8. ročníka našej školy
sa striedavo zúčastnili prednášky v
OPPP (okresnej pedagogicko-psycho-

logickej poradni) na tému "Láska".
Vďaka kreativite vedúcich prednášky a
aktivitám nanajvýš veľmi zaujímavých
sme si objasnili mnoho vecí týkajúcich
sa vzťahov. Či už k rodičom, priateľom,
škole.... Naša diskusia sa týkala taktiež
aj intímnych tém, o ktorých sa veľmi

nehovorí, ale sú dôležité. Bolo nám
tam fajn a vôbec nie preto, že sme sa
vyhli učeniu. Najzaujímavejšie zistenie
však pre nás bolo, že naši spolužiaci
sa vedia správať aj normálne a keď
treba, vieme byť aj super kolektív.

Zuzka , 8.C

Joga je veda o tele, mysli a vedomí.
Učí nás ako byť spokojnými. Je to
cesta mieru, šťastia, radosti, porozu-
menia pre všetkých, preto je jogové
cvičenie vhodné ako doplnok etickej
výchovy.
Cieľom cvičenia jogy s deťmi je poz-

itívne ovplyvniť zdravotný stav detí,
naučiť ich brať zodpovednosť za svo-
je zdravie, odhaliť v sebe tvorivé

schopnosti, vážiť  si seba  a tým  aj
ostatných.

Pri správnom vedení majú deti z
cvičenia radosť, ktorá ovplyvňuje
celkovú psychickú pohodu detí a
pomáha odbúrať stres s napätie.
Prirodzene sa upevňujú morálne
zásady, vôľa, citlivosť, koncentrácia.
Upevňuje sa správne držanie tela,
správny dychový návyk, zlepšuje sa
zmysel pre rovnováhu a koordináciu
pohybu.      Mgr. Denisa Petríková 

Cvičenie jogy s deťmiCvičenie jogy s deťmi

Lyžiarky zájazd 2005 Lyžiarky zájazd 2005 

Mne sa toMne sa to
nemôže staťnemôže stať

BariéryBariéry
Výchovný protidrogový koncert

Prednáška v  OPPP

Boris Letr ick a Roman Révai sa nám
prihovárali  prostredníctvom  svojich
piesní. Na záver  darovali č itateľom
Amoska svoje autogramy.

Refrén piesne Malý princ je plný nádeje. Tá by nás nikdy nemala opustiť.

Malý princ, ten z tvojho sna,
s ním tak ¾ahko neprehráš. 
Kde sa stratil, kto ho má? 

Malý pr inc, t en z  tvo jho  sna,
tanèil  s  tebou,  kým a mal .
S j eho  l áskou  neprehráš.
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Dva týždne po sebe zažili žiaci 3.
ročníka netradičné hodiny vlastivedy.
Prvý týždeň k nám zavítali príslušníci

polície, druhý nás prekvapili hasiči.
Prístupnou formou nás oboznámili so
svojou prácou, predviedli rôzne
súčasti výstrojov, ktoré si deti na
sebe aj vyskúšali.

Po týchto nevšedných hodinách
vlastiveda polovica chlapcov i dievčat
sa chce stať policajtmi a hasičmi.       

Frederika Krnáčová 3. A 

V rámci témy starostlivosť o zvier-
atká sa žiakom prírodovedného
krúžku prišiel ukázať francúzsky
ovčiarsky pes Artex Bonyta Slovakia.

Žiaci si sami mohli vyskúšať ako sa
treba o psa starať.  Artex ukázal ako

vie poslúchať jednoduché príkazy.
Deti boli spokojné a preto sa s ním
odfotili.           

Si hladný a do obedu je
ďaleko? Žiadny problém!
Od 14. marca je na našej
škole v prevádzke bufet.
Z okienka sa na nás mi-
lo usmieva pán
František Rigo alebo je-
ho manželka Helena
Rigová a ponúkajú nám
lízatká, hot - dogy, žemle, nápoje a iné pochúťky pre
maškrtníkov.
Pánovi Františkovi sme položili dve otázky:
Kto vám dodáva tovar?
- Tovar, ktorý je vždy čerstvý, nám dodávajú ob-
chody, ale hlavne díleri.
Neunavuje  vás každú prestávku  zvládať množstvo
hladných alebo maškrtných žiakov?
- Táto práca ma baví, inak by som to nerobil.

Aký názor na stánok s občerstvením majú naši
spolužiaci? Všetci opýtaní odpovedali takmer zhodne:
- Jedlo a sladkosti. Sú lacné a to je super. Najradšej
si kupujeme pelendreky, no občas dostaneme chuť
na hot - dog alebo obloženú žemľu. 
Hoci je bufet v prevádzke len pár týždňov, stal sa

spolu s počítačovou učebňou  najobľúbenejším
miestom na škole... M.P., K.V. a B.P.,

Vlastiveda v 3. ročníku Vlastiveda v 3. ročníku 
Zaujímavé prednášky

Starostl ivosť o zvieratká Starostl ivosť o zvieratká 

Dosiahol si úspech v okresnom kole
biologickej olympiády. Čo ťa k tomu
viedlo?
-Zaujíma ma biológia a všetko, čo je
s ňou spojené. 
Ako si sa umiestnil? 
- Podarilo sa mi obsadiť 1.miesto v
okrese. 
Akú tému si spracoval? 

- Moja téma bola "Pozorovanie živ-
ota včiel". 
Bolo to náročné? Koľko času si strávil
pri štúdiu  a  pozorovaní  včiel? 
- Áno, bolo to náročné. Príprava mi
trvala asi pol roka aj s pozorovaním
a prípravou správy. 
Chceš sa aj naďalej venovať biológii? 
- Trochu by som sa chcel, v rámci

svojho voľného času. 
Kto ťa v tom podporuje a ako? 
- Rodičia mi pomáhajú s prípravou,
taktiež aj pani učiteľka Bačíková, k-
torá mi pomáha aj s posterom. 
Zistili sme, že sa momentálne
pripravuješ na krajské kolo tejto
súťaže. V čom spočíva tvoja príprava? 
- V rozširovaní si teoretických vedo-
mostí a vylepšujem aj poster. 
Tak ti držíme palce a prajeme veľa
úspechov v blízkej budúcnosti. V
mene celej redakčnej rady ti ďakujem
za interview. 
- Aj  ja ďakujem. 

Pýtali sa K.V a M.P. 8.A

Meno a priezvisko:
Lukáš Vician 
Dátum narodenia: 20.05.1990 
Znamenie: Býk 
Trieda: VIII.A
Záľuby: Šport, kreslenie, turistika,...

Predstavujeme vám

Otvárame nový ročník súťaže PROJECT COMPETITION
2005. Pre tých, ktorí sa zaujímajú o súťaž v tvorbe projek-
tov v anglickom jazyku ponúkame nové témy. Súťaž je
zaregistrovaná na Ministerstve školstva SR a je pre
všetkých žiakov/študentov zo základných a stredných škôl
na Slovensku, ktorí sa už oboznámili s prácou na projek-
toch prostredníctvom materiálov z vydavateľstva OXFORD
alebo im bola táto forma práce predstavená vyučujúcim.
Témy do súťaže sú vyhlasované usporiadateľom a pre
ročník 2005 sú to tieto:

Víťazné projekty žiakov budú ocenené hodnotnými cenami.
Bližšie informácie vám budú poskytnuté vašimi učiteľmi na
hodinách anglického jazyka.

Informácia pre žiakov, ktorí sa na 
našej škole učia anglický jazyk  Angličtinári pozor ! 

Urob projekt a vyhraj!

My favorite TV programe

How we can save the planet 

One day with my best friend

An idea for an invention

How we can help poor
people in Africa 

An ideal day in my life

Ročník 5-6 ZŠ Ročník 7-9 ZŠ

Zabudol si si desiatu?



Kuriatko

Kuriatko spalo spinky-linky 
v kolíske bielej zo škrupinky. 
Kolísku silno rozhojdalo
a pozrite sa, čo sa stalo. 

Škrupinka praskla puki puk,
kuriatko hľadí, kuki – kuk. 
Na lúke kvitne púpava,
kuriatko hneď sa pozdáva. 

Máš žlté vlasy ako slnko,
povedz mi, aj ty papáš zrnko?
Púpava hlavu nakloní, lúka
celá smiechom zazvoní.
Maroš Mánya 7. B

Veronika Adamíková, 4.B
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Maľované vajíčka 

Čo robí Anička?
Maľuje vajíčka.
Prečo ich maľuje? 
K veľkej noci sa schyľuje.
Maličké káčatko vykukne na krátko, 
za boštek na líčko
znesie vám vajíčko. 

Janko šibe Aničku 
A nájde chutnú šunčičku.
Potom vedro vody schytí,
Anička len zlosťou kypí. 

A čo dostal Janíčko?
Maľované vajíčko.... 
Šiby – ryby jar sa blíži.

Mláďatká sa tešia svetu,
vyzerajú ako z kvetu.
Narcisy a tulipány 
Kývajú im nad hlavami.
Alexandra Čerbová, 4.B

Erika Fabiánová, 4.B

Veľká noc 

Za oknom štebocú vtáčiky,
zajtra je čas oblievačky. 
Ja do pivnice odkladám lyže a palice
mamka s Katkou maľujú kraslice. 

Ocko z prútia pletie korbáč,
v kuchyni už vonia koláč. 
Ráno do hrnčeka
studenú vodu naberiem
a mamku s Katkou šikovne oblejem. 
Róbert Špalek, 4. B 

Šibačka

Anička a mamička
maľujú vajíčka,
lebo Veľká noc sa blíži.

Janíček s mládencami
korbáče pletie,
dievky oni vyšibú,
vajíčka dostanú.

Dievky zas napečú koláče 
aby v hanbe nezostali
a mládencom výslužku dali.

Mládenci korbáče hotové majú, 
dievky nimi vyšibú, 
vodičkou oblejú.

Voda je studená, 
dievky pištia, bránia sa, 
ale mládenci nedbajú
a vedrami vodu lejú.
do očí sa dievkam smejú.

Škoda, že je to len raz do roka,
hovorí Janíčko 
a ihneď pobozká milú
na líčko. 
Vladimír Onuška, 4. B

Alexandra Čerbová, 4.B

Alexandra Čerbová, 4.B

Martin Švoňavec, 4.B

Erika Fabiánová, 4.B

Lucia Kozáková, 4.B
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2. časť
A v tom liste bolo napísané:
„Milý Garfield! Srdečne Ťa pozdravujem. Milý môj bratranec Garfiel.
Chcem Ti oznámiť, že som sa presťahoval do mesta Snehuliacov. 

Tvoj bratranec Cimurko.“
Garfield však nevedel, kto je to Cimurko a zistil si jeho adresu, aby

mu napísal. Aj mu napísal. Napísal taký obyčajný list. No Cimurko
mu odpísal a pozval ho k sebe domov. Garfield to prijal, sadol si do
svojho auta Madies Len. Bol večer. Garfield prišiel k Cimurkovi.
Cimurko ho privítal a dal mu kávu. Lenže Garfield ju nechcel. Opýtal
sa ho: “Nemáš popcorn“? „Mám,“ odpovedal Cimurko. Garfield nič
nerobil len ležal pred televízorom a jedol popcorn. Cimurko to už
nevydržal a začal sa rozprávať s Garfieldom. Spýtal sa ho: „Garfield,
poznáš ma vlatne?“ Garfield na to odpovedal: „Jasné, že nie“.
Cimurko sa nahneval a vyhodil Garfielda von cez okno, aby sa sem
už nikdy, nikdy nevrátil. Vôbec sa tam už ani nevrátil. Čo sa stalo s
Garfieldom, dozviete sa v ďalšej časti.    Jana Haraksimová, 3. A 

Bol Valentín. Vonku pofukoval slabý vetrík
a predomnou bol celý svet. Hoci to na mňa
nevyzerá, ale aj ja, tak ako iné teenegerky
dychtiac v skúškach života, mám jedno
tajomstvo. Je to Šimon. Prišiel do našej
triedy prednedávnom. Všetci ho pokladajú
za nováčika a naši chalani sú celí bez seba,
že majú o jedného chalana viac. Nová tvár,
nové skúsenosti. Šimon je jedným z tých, k-
torí vedia opantať dievčatám srdce svojou
ľahkomyseľnosťou a dôstojnosťou. Život
berie len ako výzvu do boja, hru.    Vyhrať
alebo prehrať. V ten osudný deň som stála
neďaleko nástenky. Ako každý pondelok, aj
vtedy naši chalani išli do „internetovej
šichty“ ako to nazvali. Všade okolo mňa
pobehovali dievčatá s červenými, bielymi a
žltými kvetinkami v náručí. Predávali sa v
jedálni. Každá farba niečo znamená. Biela -
priateľstvo, žltá - páčiš sa mi, červená –
milujem ťa. Vtedy ku mne pristúpil. 
- Toto ti vypadlo, – povedal podávajúc mi
môj rozvrh hodín. Srdce sa mi rozbúšilo,
čas sa zastavil. Onemela som a zatúžila, aby
táto chvíľa trvala ešte aspoň ďalších pár
minút. Bol pri mne tak blízko, že som poču-
la jeho dych, dokonca i tlkot jeho úprim-
ného srdiečka. Žeby toto bola tá láska, na k-
torú som čakala šestnásť rokov? V hlave mi
vírilo milión myšlienok. Zrazu sa moje pery
ocitli na jeho perách. Zvonec zazvonil na
začiatok hodiny, ale pre mňa bol vzdi-
aleným predmetom a svet tak blízky, že by
som sa ho mohla dotknúť končekmi mojich
prstov. Šimon vtedy otvoril oči. Zahľadeli
sa mi až do hĺbky mojich najtajnejších
myšlienok a hlas môjho druhého JA mi
dookola opakoval: “Povedz – milujem ťa”.
Vtedy som v mojich rukách zacítila červený
kvietok, ktorý povedal všetko. Miluje ma.
Už je to pekný rok, čo som spoznala Šimona
a doteraz je pre mňa vesmír vzdialený, ale
láska, tá je na dotyk. A to vďaka Šimonovi.   

P. Šaranková, 9.C 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden dom. Býval v ňom starý dedo
Abecedo. Tak ho volali zviera. Ten starý Abecedo bol kamarátom
všetkých prvákov, pretože im niesol ich dobrú kamarátku Abecedu.
Aj tento rok im priniesol kamarátku Abecedu a poprial im veľa šťas-
tia. Že vraj sa im veľmi páčila.                  Jana Haraksimová, 3.A

Stále sa hádame, bijeme, vykrikujeme cez hodinu. Pani učiteľka na
hodine vyvolá žiaka, aby rozprával alebo prečítal cvičenie, no a na
miesto neho prekrikuje sa celá trieda. A že sme celé vyučovanie ti-
cho? No iste!! Stále klebetíme a potom to skončí poznámkou. Cez
prestávku namiesto pripravenia sa a čakania na pani učiteľku,
hráme pogy alebo Martin Dulaj donesie karty a začína sa hazardo-
vať. Tiež sa bijeme, nadávame si a beháme ako rakety. Potom za
odpustenie nasľubujeme hory – doly, ale na druhý deň - kdeže sú
sľuby? Asi išli na vandrovku ako to vajce... 
Píšeme poznámky, píšeme pokarhania ale nič nepomáha. Ba ani tá
rodičovská porada.                                   Vladimír Onuška, 4. B

1.časť
Raz do nášho mesta prišiel cirkus, ktorý sa volal Aleš.  Mal pekné
zvieratká. Najviac sa mi páčila ťava a lev. Lev bol strašne zúrivý.
Skočil na kamaráta. Kamarát sa zľakol. Lev utiekol z cirkusu a behal
po meste. My sme sa ho báli, ale potom sme sa ho prestali báť. Išli
sme ho hľadať a zahnali sme ho do cirkusu. Za odmenu nás zobrali
so sebou do iných miest.                               Mirko Filkus, 3. B

Láska na My sme trieda prvej kvality neposlušnosti

Abeceda nášho starého deda

Garfild

Cirkus

M. Černochová, 4. C B. Krížovská, 4.A M. Ob ro čn ík, 4:A
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Skateboarding - je taktiež extrém-
ny šport ako snowbording.
Skateboarding je viac ako hobby.
Skejt je veľmi podobný snowbor-
dovému, ale v niečom odlišný.
Líši sa tým, že má kolieska, je
menší a praktickejší.  Tento šport
je populárnejší než snowbording,
hlavne v našej škole. Na skejte

sa dajú robiť rôzne triky, ale sú
zložité. Nevýhodu má v tom, že
ak na ňom chceme naozaj niečo
dosiahnuť, teda chceme zvládnuť
rôzne zložité  triky a nie sa na
ňom iba voziť, tak si ho treba aj
niekoľko krát kúpiť. Kým sa na
ňom naučíte základné triky, môže
sa poškodiť a potom veľa nevy-
drží. Lepšie je mať v rezerve
ďalší, aby ste mohli pokračovať v

tréningu. Lenže skejt nie je až
taký lacný.
Výstroj skejtera je jednoduchá.

Bežné voľné oblečenie - hodia sa
najmä coolové!! Odporúčam
chrániče, lebo na skejte sa stáva-
jú nepekné úrazy.
Skateboarding sa pestuje aj na

našom školskom dvore. Dá sa
povedať, že náš školský dvor je
ako menší skatepark.    P. Čižmár 

Minulý rok v zime sa moja mami-
na rozhodla, že nám kúpi ne-
jakého psíka. My doma sme sa to-
mu veľmi potešili. Nikto nevedel,
akého psa nám chce mamina
kúpiť. A tak, na naše prekvapenie,
nám na konci januára domov
priniesla maličkú dvojmesačnú či-
vavu. Bol maličký ako myška s
veľkými        uškami a s obrovský-
mi očami. Veľmi sa bál a triasol
sa. Keď ho mamina položila na
zem, ledva ho bolo vidno. Mal
meno Jerry, lebo pripomínal myš z
rozprávky Tom a Jerry. Jerry bol
od začiatku veľmi bystrý a prítul-
ný. Každý deň nás rozosmieval
svojím piskľavým brechotom. V
noci sa z neho stal tulák. Rád sa
túlal po našom byte. Z toho ako
behal, štekal, túlil sa k nám sme
mali vždy radosť. Keď som sa s
ním šla prvýkrát von a videl psa,
neovládol sa a brechal ako
zmyslov zbavený. Každý ho obdi-
voval, každý sa mu prihováral,
nebolo jedného človeka ktorý by o
ňom nepovedal, že je zlatý  alebo

krásny. Mal pravdu: Jerry
bol huňatý, chvost mal ako
vejár a za ušami mal tiež

dlhú srsť. Ale nemal sa najlepšie:
vždy bol chorý. Zvykol kašľať,
kýchať alebo sopliť a to sa mu stá-
valo hocikedy v noci. 
Mal zlý osud. Tak ako sa mu

nepáčila konkurencia, tak isto aj
autá. A to mu bolo osudným. Moja
8-ročná sestra s ním zvykla chodiť
von a nič sa nestalo. Ale raz s ním
išla pre kamarátku o dva vchody
ďalej. Bola len pred blokom.
Sused naštartoval auto, Jerry sa
jej vytrhol z ruky a zrazil ho. Určitú
časť viny mala na tom aj moja
sestra ale hlavne sused,  ktorý
tvrdil, že ho nevidel! Klamal! A po-
tom ani len nezastal aby sa
pozrel, že moja sestra plače! Mal
takú drzosť a išiel ďalej! Všetci
sme doma plakali, ale tak by sme
Jerryho už nevzkriesili. Večer som
ho s ocinom išla pochovať. Doma
sme po ňom vyhodili všetko, čo
mal, ale starkine kožušinové
papuče, ktoré mal najradšej, sme
si nechali. Jerry mal krátky život,
stále bol veselý a takýto koniec
svojho krátkeho 11 mesačného
života si nezaslúžil. 23. novembra

mal mať rok. Verím, že kto ho
poznal a mal rád bude na neho
vždy s láskou spomínať. 

Beáta Petrovská 8.A Môj malý psík Môj malý psík 

Keď sme už pevne rozhodnutý, že
budeme doma chovať rybky,
môžeme ísť do ZOOCHOVU, kde
nám najlepšie poradí predavač.
Akvárium si vyberáme podľa toho,
aké rybky chceme chovať. Keď
som si kupovala rybičky, predavač
nám poradil, že pre gubky potrebu-
jeme kvádrové akvárium a pre
karasa okrúhle akvárium. K akváriu
sme dokúpili potrebné veci ako
kamienky, rastliny, teplomer, stro-
jček na čistenie vody. A čo je na-
jdôležitejšie, nemôžeme zabudnúť
na stravu pre rybky. A napokon
sme si vybrali rybky. Predavač bol
veľmi milý, lebo mi vyberal všetky
tie ryby, na ktoré som ukázala.
Prišli sme domov a rodičia mi po-
mohli rybičkám nachystať akvári-
um. Predvečerom sme si zapli lam-
pu nad akváriom a pozorovali sme
prekrásne pestrofarebné rybičky. 

K.Ballová, 6.B

Kupujeme siKupujeme si
rybičkurybičku

SKATEBOARDINGSKATEBOARDING

Skôr ako si zaobstaráte šteniatko
obstarajte si tieto veci:
1. misku na vodu a na krmivo
2. obojok a vôdzku 
3. košík na spanie
4. kefu alebo hrebeň
5. náhubok
6. nožničky na pazúriky
7. vhodné hračky 
8. identifikačná známka
9. očakavací preukaz

Psie hračky by nemali byť podob-
né veciam v byte. Psík by si ich mo-
hol zameniť s hračkami, rozhrýsť
ich alebo potrhať. Ak chceme psíka
naučiť dodržiavať hygienu, potre-
bujeme nádobu s pieskom. Keď sa
šteniatko vyciká mimo nádoby, pri-
ložíme mu ňufák k miestu, kde sa
vycikal.
Potrava pre šteniatka:
1.Mäkké kostičky alebo konzervy (s
kuracím alebo hydinovým mäsom).

Pre malé plemená psov kupujeme
malé granule. Veľkými kúskami by
sa mohli udusiť. 

Chovať šteniatko je veľmi zod-
povedná vec. Musíte dodržiavať
všetky zásady, ktoiré s tým súvisia,
inak budete mať so svojim
miláčikom  viac  nepríjemností  a
starostí ako radosti.

Prajeme vám samé príjemné
zažitky s vaším domácim
miláčikom. 
E.Pűšpökyová a K. Ballová, 6.B

Chcete chovať šteniatka?
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Trapas v 6. B 
Stalo sa to na hodine matematiky, keď pani učiteľka vyvolala
k tabuli moju spolužiačku Dášu. Mala ísť vypočítať príklad.
Dáša sa postavila a išla k tabuli. Zrazu ju náš spolužiak
potkol. Rozčapila sa na podlahe ako taká žaba. Dáša je
veľmi vysoká, tak to vyzeralo veľmi smiešne. Celá trieda sa
smiala. Aj Dáša s pani učiteľkou. Nakoniec sa Dáša postavi-
la a úspešne vypočítala príklad.   Lívia Kremničanová  6. B

Po zadku
Stalo sa to, ešte keď som bola prváčkou, no

spomínam si na to, akoby sa to stalo včera. Pred
ôsmimi rokmi na jar v družine sme sa s kamarátk-
ou  dohodli, že sa budeme hrať na matku a dcéru.
Pani vychovávateľka vyhlásila:" Ideme von!" Všetci
sme sa tešili. Vonku sme sa hrali pri jedálni. Ja
som chodila do školy a nosila som domov zlé

známky. Moja kamarátka, teda matka, ma za to bi-
la po zadku. Keď som už bitky mala dosť rozhodla
som sa, že jej niečo ukážem. Otočila som sa jej
chrbtom a s týmito slovami som si stiahla nohavice:
"Pozri,  aký mám už červený zadok!". Vtedy som
zistila, čo som spravila a odbehla som. O pár minút
prišiel po mňa bratranec. Kamarátka mu všetko vy-
rozprávala. Doteraz o tom nevedel nik iný len mo-
ja kamarátka, bratranec a ja.     K.

Zlosť rozbila okno
Občas sa viem dosť nazlostiť a svoju zlosť

neovládnem. Raz sa mi to vypomstilo.
Nasledujúca hodina bola matematika.
Nemal som kružidlo a trojuholník. Išiel som
si ich požičať do susednej triedy. Hrozila mi
poznámka za môj nedôslednú prípravu.
Rozčúlený som vbehol do triedy a od zlosti
som buchol päsťou po otvorenom malom
okne. Sklo sa popraskalo do tvaru
pavučiny. Všetci spolužiaci jajkali a ja sám
som bol prekvapený svojim správaním.
Hanbil som sa a tešil zároveň, že som si
neporezal ruku. 
Poznámku som nedostal, ale za rozbité o-

kno som musel zaplatiť. Odvtedy sa snažím
držať svoju zlosť na uzde.         V.V. 8.A 

1. Aspoň sa doma nenudíme a
robíme aj niečo iné okrem toho,
že sa napchávame chipsami
pred telkou. 
2. Rodičia sú radi, že nevysedá-
vame  celé  dni  doma a robíme aj
niečo užitočné. 
3. V zime sme aspoň v teple a
nemusíme za to platiť. 
4. Zúčastníme sa každého výletu,
exkurzie, predstavenia či výstavy. 

5. Sme radi, že vypadneme na
chvíľu z domu. 
6. Keď raz budem mať prácu,
dokážem si spočítať výplatu bez
verného spoločníka, kalkulačky. 
7. Sem - tam si cez prestávku
vystrelíme zo spolužiaka. 
8. V škole si vymieňame obrázky
slávnych osobností a čítame pod
lavicou knihu Harryho Pottera. 

Osem dôvodov, preèo chodi  do školy Heslá našich žiakov  
Čím sa viac učím, tým viac viem.
Čím viac viem, tým viac zabúdam.
Čím viac zabúdam, tým menej viem.
Takže to znamená, že čím viac sa
učím, tým menej viem. 

Čo môžeš urobiť dnes, odlož na
zajtra a máš dva dni voľna.

Načo chodiť do školy, veď desiatu
môžeš zjesť aj doma.

P. Čižmár 

Človek potrebuje cukry, tuky,
bielkoviny, vitamíny a minerálne
pramene.
Človek sa vyvíja - batoľa,
predškolák, záškolák, dospievajúci,
dospelý, starý.
Spermie sú vo vajciach, potom
idú cez vajíčkovod von.
Lastovičku  spoznáme podľaznačiek.
Bažant žije vo vode a živí sa hmy-

zom.
Človek a voda sú jednou osobou.
Keď sa človek napije vody, lepšie sa
dýcha.
Dýchame pľúcami. Vdýchneme a
vydýchneme, v spánku pomalšie. 
Potrava prechádza cez hltan,
pažerák, podžalúdkovú žľazu, tam
sa premieša.
Slnko sa otáča okolo našej Zeme
a keď je leto, slnečné lúče
dopadajú na Zem a keď je zima,
slnečné lúče dopadajú vedľa
Zeme. 

V noci nesvieti slnko preto, lebo Zem
je k Slnku otočená chrbtom.
Človek využíva vodu na pitie, na
umývanie šatstva a tela a aj na
robenie čaju. 
Dážďovka ži je v pôde. Živí sa
mikróbami. Má dva konce. Na jed-
nom konci má ústa. 
Človek sa vyvíja - novorodenec,
dojča, batoľa, predškolák, školák,
dospelý, dôchodca, mŕtvola.
Včely rozdeľujeme na: trúdel,
kráľovnú, robotníci a robotníčky.

Naše vtipné nepodarky
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Vezmi jeden jahodový, broskyňový
alebo iný mäkký kompót. V žiad-
nom prípade nie hruškový! Vyber z
neho ovocie  a rozdeľ ho do šty-
roch kompótových misiek. Na ovo-
cie pridaj šľahačku. Môžeš použiť
šľahačku pripravenú doma alebo
urobenú z prášku podľa návodu na
obale, či  hotovú  kúpenú  v  po-
travinách. Šľahačku posyp
grankom a navrch pridaj ešte kú-
sok ovocia. Kompótové misky od-
lož na chladné miesto a po
niekoľkých minútach môžeš jesť
hotovú chladenú pochúťku. Táto

maškrta sa dá
urobiť nielen

z kompó-
tu, ale aj
z čer-
s tvého
ovoc ia.

Vtedy je
e š t e

s v ieže j š i a .

Fanúšikovia hry Unreal
Tournament, máte sa na čo
tešiť! Konečne sa objavili prvé
informácie o novej hre Unreal
Tournament 2006. Autori si
dali záležať na umelej in-
teligencii botov, ktorých
budeme môcť ovládať h-
lasovými príkazmi. Pribudnú
aj nové zbrane, mapy a nový
mod Conquest. Nájdete tu aj
staré mody ako Onslaught,
D e a t h m a t c h , T e a m
Deathmatch a Capture the
Flag. A čo engine? Použitý je
Unreal 3.0 engine, vďaka k-
torému bude hra obohatená aj
perfektnou grafikou a fyzikou
objektov. Tento očakávaný tit-
ul vyjde zrejme v roku 2006.

Rovné vlasy sú dnes v móde. Dávajú im pred-
nosť mnohé celebrity. Pre rovné vlasy sa
rozhodla napríklad Nicole Kidman,  ktorá svoje
ohnivé kučery dnes nosí vyrovnané úplne do
hladka. Hladšie vlasy majú aj manželka futbal-
istu Davida Beckhama Victoria, či Jennifer Lopez. Dara Rolins, je tak trochu
iná. Účes mení snáď každý deň. Raz má vlasy vyfúkané dohladka, inokedy
dáva prednosť kučerám.
Čo s nepoddajnými vlasmi? 
Ak chcete z vlasov vytvoriť pekný hladký účes, z ktorého nebudú vykukovať

neposlušné vlnky, je treba  používať prípravky  s  takzvaným vyrovnávacím
efektom. Tie vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu pomôžu vlasy uhladiť tak,
že sa nebudú nekontrolovateľne krútiť  ani krepatieť, ale budú vyzerať hlad-
ko a uhladene. Aj v našich drogériách môžete nájsť tieto výrobky. 

Jedným z prvkov elegancie a krásy dievčaťa sú ruky, ktoré
o svojej majiteľke dokážu veľa prezradiť. No i napriek tomu
si to mnohé z nás neuvedomujú a často im nevenujú ani tú
najmenšiu pozornosť - starostlivosť, akú by si právom za-
slúžili. Veď spolu s nohami sú "najzamestnávanejšou"

časťou nášho tela, častokrát nachádzajúcou sa  doslova v ohrozenom stave.
A pritom by stačilo len tak málo - rýchla manikúra, päť minút denne. Niektoré
dievčatá  však pri tomto slove iba mávnu rukou a poznamenajú, že je to
prepych, stačí si predsa ostrihať nechty a prinajlepšom ešte nakrémovať
ruky. Veľký omyl! Nestačí! Manikúra nie je žiaden prepych, ale pravidelná s-
tarostlivosť o ruky a nechty. Ostrihať si ich vie totiž skoro každý, no upraviť
tak, aby boli naozaj ozdobou našej krásy, to dokáže len málokto.

Medzi nami, dievčatamiMedzi nami, dievčatami

Studená miska

Windows je systém, ktorý riadi činnosť počí-
tača. Spúšťa sa pri jeho štarte a pri vypnutí sa
vypne aj Windows. Medzitým riadi správny chod, pracuje s hardvérom, ukladá na
disky informácie a pod. Takéto činnosti dokážu vykonávať aj iné operačné sys-
témy. Napríklad Mac OS, Linux, Unix a pod. Asi najrozvinutejší zo spomínaných
je Linux. Tiež ho občas využívam. Ako Linux pracuje? Pri štarte počítača sa zo-
brazí okno, v ktorom sa prihlásite do systému. Vzhľad Linuxu sa dosť podobá na
Windows. Dolu je tiež lišta s viacerými tlačidlami, pripomínajúcimi tlačidlo ŠTART.
Vzhľad pracovnej plochy a aj ďalšie vlastnosti si môžete individuálne nastaviť.
Logom Linuxu je tučniačik, ktorý sa volá Tux. Práca v Linuxe je dlišnejšia ako vo
Windowse. Dosť nepríjemné je, že nie všetky programy a hry fungujúce pod
Windowsom, fungujú aj v Linuxe. Je však omnoho bezpečnejší. Zatiaľ, čo vo
Windowse ste ľahko mohli z Internetu dostať vírusy a iné zákernosti, v Linuxe sa
vám hrozí podstane menšie riziko. Je to spôsobené tým, že tento operačný sys-
tém nie je masovo používaný a preto pre hackerov nezaujímavý. Linux má ešte
jednu super výhodu. Je freeware a preto sa dá v obchode zohnať za veľmi nízku
cenu! Pohybuje sa okolo 100 až 200 Sk. Inštalácia nie je pre začiatočníkov
jednoduchá, ale ak máte odvahu, určité skúsenosti a chuť objavovať nové veci,
vyskúšajte Linux. Po prekonaní počiatočných ťažkostí si ho určite obľúbite.           

Mathias

Jeden veľmi dobrý a rýchly nápad
ako sa schladiť v horúcich dňoch

Chcem mať rovné vlasy

Ruky si zaslúžia našu pozornosť

Nie ste spokojný s Windowsom?
Vyskúšajte Linux
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Je dnes veľmi obľúbený a bežný
spôsob komunikácie. Najviac SMS -
iek sa pošle cez sviatky. Cez
vianočné sviatky a na Nový rok sú to
rôzne blahoželania a na Valentína
sa  posielajú  zaľúbené SMS - ky.
Pravdaže, ak chceme SMS - kovať,

musíme mať svoj vlastný mobil. V
súčasnosti ich vidíme v rukách
každého bez ohľadu na vek. Bez
písania správa a už vôbec nie bez
mobilov, by sa dnes väčšina ľudí n-
evedela zaobísť. Aj ja patrím medzi
nich. Moji rodičia sa hnevajú, lebo
mobil nikdy nevypustím z ruky. SMS
- ky píšem najmä kamarátom alebo
vtedy, keď niečo potrebujem.  Robím

to rada,  no  SMS - ky najradšej pri-
jímam. Sú to SMS - ky, ktoré ma

potešia alebo mi spravia radosť...      
B.P. 

Včera mi volali z neba, že sa im s-
tratil ten najmilší  a   najsladší an-
jelik. Ale neboj sa, ja ťa
neprezradím.

Boh stvoril anjelov a nechal ich
hrať sa v nebi. Jeden bol taký
milý a zlatý, že ostatní závistlivci

ho zhodili z neba na zem.
Neublížil si si?

Často sa pýtam sama seba, kde
žijú anjeli? V nebi, na zemi, vo
vode, vo vzduchu? Len jedno
viem isto, ten ktorého chcem, drží
mobil a číta túto SMS - ku.

Dostaneš ružu, ruža je láska a v
láske žije svet.  Ponúkam ti ružu
na dlani a vezmi si, prosím, lásku
perami.

Pulz - 200, tlak - 190 na 95, stav
mysle - zmätená,  koncentrácia -
už žiadna, túžba sa nedá merať.
Diagnóza: bez rande s tebou
neprežijem!!!
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Esemeskovanie Valentínske  SMS

Anjelske SMS

1. Najväčšia púšť v Afrike
2. Nachádza sa na strope a svieti
3. Prvý pád (Kto? Čo?)
4. Druhé najväčšie mesto na Slovensku
5. Visí na stene

Pripravila K. Ballová,6.B

Hlavolamy

Nájdi 5 rozdielov ( Pripravila E.Pűšpökyová )

1.
2.
3.
4.
5.

Lopta
Ak správne hodíš bumerang, tak sa k tebe
vráti. Dokážeš  však  hodiť loptu (čo na-
jsilnejšie), aby sa k tebe vrátila? (do ničo-
ho nenarazila, nebola k ničomu pripev-
nená, bez pomoci iných ľudí). 
Zadrôtovaný rovník
Zemeguľa má obvod 40 000 km. Ak by
sme urobili okolo rovniku kruh z drôtu,
ktorý je iba o 10 metrov (teda 0,01 km)
dlhší ako obvod Zeme, preliezla by pod
týmto drôtom blcha, králik či dokonca
človek?
Kalendár 

„Ak deň po zajtrajšku je včerajšok, potom
'dnes' bude tak vzdialený od  nedele ako
deň,   ktorý bol 'dnes', keď deň pred  vče-
rajškom bolo zajtra!"
V ktorý deň v týždni je tento výrok pravdi-
vý?
Riešenia hlavolamov nájdete na we-
bovej stránke školy: www.skolakom. sk
Zdroj: www.hlavolamy.szm.sk

Doplňovačka
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