Vyšlo v januári 2005

1. ročník

Doporučená cena 5.- Sk

Marcineková Vanesa 4.C
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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 existencie. O chod sa stará 48 pedagogických a 17
nepadogických pracovníkov. Riaditeľom školy je Mgr. Dušan Gálik.
web: www.skolakom.sk

e-mail: skolakom@skolakom.sk

Majstrovstvá okresu žiakov
v st reľbe zo vzduchovky
3. miesto: Peter Unzeitig 8. C

Okresná st relecká liga
3. miesto: Peter Unzeitig 8.C
(nastrieľal 175 bodov z 200 možných)
5. miesto - družstvo:
Peter Unzeitig 8. C
Lucia Vozdecká 9. A
Radoslav Varga 8. C
Tomáš Farkaš 7. C
Dominika Toráčová 6. A

Volejbalový turnaj
Chlapci
2. miesto: I. ZŠ Komenského 4, V.K.
Dievčatá
2. miesto: I. ZŠ Komenského 4, V.K.

Majst er školy v šachu
pre rok 2004
1. miesto: Filip Gašperák
2. miesto: Šimon Kristín
3. miesto: Juraj Ríša
4. miesto: Maroš Mánya
5. miesto: Július Gyorgy
Filip Gašperák z 8.B sa stal aj
šachovým Majstrom mesta Veľký Krtíš.

Výborne sa darilo mladším
žiačkám v okresnom kole vo
vybíjanej, keď obsadili 1.
miesto a postúpil i do regionálneho kola. Na tomto
úspechu sa podieľali žiačky:
Backová, Hegedušová,
Kekeláková, Sitová,
Toráčová, Kysucká,
Miháliková, Trojčáková,
Boháčová, Rigóová,
Škrdlová, N. Pástorová a
D. Pásztorová.
Zahanbiť sa nedali ani volejbalisti, ktorí na Vianočnom
turnaji na III. ZŠ obasdili 1.
miesto a získali Putovný pohár riaditeľky ZŠ. Našu školu
reprezentovali títo žiaci:

O lympi áda
v ne meckom jazyku
školské kolo, 21. 12. 2004
Kategória 1B - žiaci 7.- 9. roč.
Zúčastnení:
Bartošová Sandra 7.B
Ivaničová Patrícia 7.B
Marcineková Michaela 8.C
Varga Radoslav 8.C
Molnár Erik 9.B
Kováč Enrik 9.A
1.miesto: Molnár Erik
2.miesto: Marcineková Michaela
3.miesto: Varga Radoslav

O lympiáda
v anglickom jazyku

Marek Svitek, Gorej,
Végh, Hodási, Penksa,
Martin Szabo, Abelovský
a Trtík.

Kategória 1A, 10 zúčastnených

Športu sa venujú nielen žiaci,
ale aj učiteľia. Osobitnú
pochvalu si zaslúži

1.miesto:Martina Fehérová7.A
2.miesto:Marcel Makaník 6.C
3.miesto:Blanka Beňová 7.A

volejbalové
družstvo učiteľov,

Kategória 1B, 8 zúčastnených

ktoré zvíťazilo na Vianočnom
turnaji a v konkurencii štyroch družstiev nenašlo premožiteľa.

1.miesto:Dáša Horváthová 9.A
2.miesto:Martin Jánossy 8.C
3.miesto:B. Jamborová 9.A

školské kolo, 21. 12. 2004

G eog rafic ká o lym p áda
5. ročník
JENIŠOVÁ
PRÍBELI
JANÍČEK
RIGOOVÁ
SÜLI
FRIDRICH

61b
55b
50b
41b
28b
50b

6.ročník
KRISÍN
69b
MAKOVNÍK
68b
BLAŽEJ
59b
KOVÁČ
45b
MESZÁROŠOVÁ 38b
PÜSPEKYOVÁ 34b

7.ročník
DUDÁŠ
65b
TURAY
65b
MÁNYA
63b
POVRAZNÍK 62b
CESNAK
57b
ZOŠÁK
57b
TOTH
52b
BÍRO
50b
MIKUŠ
23b

8.ročník
KURÁK
84b
DATKO
83b
GAŠPERÁK 82b
SZÁBÓ
74b
PÉTER
60b
PAČESA
52b
JAKUBA
47b
DROZD
42b

9.ročnik
BENKOVÁ 63b
LAUKOVÁ 58b
CÚTH
40b
VOZDECKÁ 34b
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vždy nieèo iné zaèína

Keï sa nieèo konèí,
Silvester 2004
Koniec roka. Pre niekoho veľmi zábavný a
veselý, pre iného menej. Každý z nás ho oslavuje inak. Pár členov redakčnej rady pozeralo silvestrovský program v televízii, ďalší boli na
námestí. Iní čakali do polnoci na uliciach, aby
mohli zadymiť ovzdušie petardami a inou pyrotechnikou. No a možno ešte ďalší dvaja - traja
ležali v posteli s horúčkou a s vreckovkou v ruke,
tak ako ja (Čo už?).
V každom prípade,
Sivester neobišiel žiadnu domácnosť, či iné
miesto, kde ho ľudia netrpezlivo očakávali.
Prišiel, odišiel a o dvanásť mesiacov sa zas vráti.

Nový rok 2005
Nový rok sa privalil ako snehová víchrica, (na tú
však márne čakáme). Vraj sme vkĺzli do šťastného roka. Rok 2005 je v numerológii označovaný ako veľmi pozitívny, pretože súčet dvoch
čísel 2+5 je 7, a teda šťastné číslo. Prajeme vám
veľa, veľa šťastia a úspechov v škole. Nám
žiakom dobré známočky. A učiteľom? Im veľa
optimizmu a radosti v súkromí, aby sme im my
mohli trošku liezť na nervy. A tak vám dodatočným prípitkom želáme, aby ste boli šťastní,
ako má byť tento celý rok!
Redakčná rada

Kalendárny rok 2004 sme
ukončili v dobrej nálade.
Vedenie školy pre
nás
pripravilo diskotéku. Vestibul
budovy sa zaplnil žiakmi a tak
sme sa “pretancovali” k
vianočným prázdninám.
Dúfajme, že nás veselosť
neopustí ani v novom
roku 2005.

Školské počasie
. .. S v itá . . .O dd ý c hn ut í,
"naučení", šťastn í...
To je definícia našich pocitov
po vianočných prázdninách.
Bio stupeň však nekl esá a ostá -

va 3. Bude to tým, že učitelia
sú odýchnutí tiež, a tak sú pri pavení skúšať , skúšať a skúšať .
A prečo? P otrebujeme známky!
Týždeň vegetenia sa KONČÍ.
...pr ichádza trápenie sveta.
Pravda je však taká, že ak za čne pršať, bude z toho riadna

Ach, to vysvedčenie!
Tak a je to tu zas! 31.1. - polročné vysvedčenie. No
čo? Ako to s nami dopadne? Dobre? Ale to je na
trojku!?! Zhodnotenie vášho, resp. nášho /ne/ úsilia
za 1. polrok na papieri formátu A4. Myslíte si, že
nepodstatný kus papiera? Omyl! Tento papier vám
totiž ostáva navždy. Z vysvedčenia sa opisujú
známky do prihlášok na stredné školy. Pre deviatakov je totiž práve toto polročné vysvedčenie
dôležité, lebo po prvýkrát sa v deviatej triede na
prihlášku nepíšu koncoročné známky.
Na opačnom konci našej "reťaze" si prváčikovia

"čľ apkanica". A tak sa začnite
učiť a riaďte sa novým hes lom:Päťky sa usadili, hľadajme
im partnerov - jednotky!
Heslo: učiť sa, učiť sa, učiť sa
je veľ mi neaktuálne, pret ože
jeho autor si vraj len rozpiso val pero.
Z.H. 8.C

pozerajú prvé vysvedčenie. Na mojom prvom
vysvedčení bol pekný obrázok a rýmovačka:
Svietia motýliky v Šlabikári, ...
V každom prípade
vám želáme, aby
vám na vysvedčení
svietili dobré
známky, pretože v
tomto počasí už
motýle nelietajú.
Zuzka, 8. C
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Ako sa vám
Po vydaní prvého čísla
Amoska sme z vás ťahali
informácie ako a čo sa vám
páčilo. Kladných názorov bolo naozaj veľa a
my vám ďakujeme za slová uznania. Viac nás
však zaujímali záporné názory, pretože práve
tie nám pomôžu posunúť našu snahu, zvýšiť
kvalitu príspevkov a úroveň celého časopisu.
Ďakujeme za všetky ohlasy. Vezmeme ich do úvahy pri tvorbe ďalších čísiel a vašim návrhom
sa budeme snažiť vyhovieť. O odpovede opýtaných žiakov sa s vami radi podelíme.
 Podľa mňa je v časopise málo fotografií a obrázkov.
T.H.
 Mohlo by sa viac písať o žiakoch, ktorý reprezentujú školu. L.K.
 Radi by sme si prečítali niečo veselé, ako napr.: o
poznámkach v žiackych knižkách. D.A.
 Prečo sa časopis nepredáva? (častá otázka)
 Páči sa my, že vychádza časopis o našej škole.
Najviac ma zaujal článok "Najlepší starký na svete" a
zábavná časť. Z.L.
 Páčia sa mi tajničky, pretože rada lúštim. Páčili sa
mi články i vlastná tvorba žiakov. Dozvedela som sa o
tom, čo moji spolužiaci zažili v Taliansku. M.S.
Páčili sa mi jazykolamy. B.C.
 Nepáči sa mi úprava v časopise, podľa mňa sú
články neprehľadné. K.B.
 Nepáči sa mi obal časopisu, chýba mi tam zadná
strana obalu a farby sú tmavé. L.B.
 Navrhujem, aby v časopise boli výsledky všetkých
súťaží na našej škole. Aj reportáže o nich. M.S.
Chcel by som, aby bol celý časopis farebný. M.M.
 Chceli by sme čítať o láskach z našej školy. L.T.
Navrhovala by som, aby jedna strana bola venovaná
receptom a ručným prácam. D.H.
 Chcela by som, aby v časopise boli zaujímavosti zo
zemepisu, o živote v iných krajinách i niečo o vesmíre.
B.C.
 Amosko sa mi celkom páči. Rada by som si v ňom
prečítala aj nejaké skutočné príbehy zo života. Tiež by
ma potešila malá poradňa pre žiakov. Časopis by mohol vychádzať aj častejšie. Z.L.

Poznámka: Našli sme aj takú triedu, v ktorej ani
nevedeli, že sa časopis vydal:
 Ešte som časopis nevidel (a).

Redakcia
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Áno,je to tak! Už čítate druhé číslo nášho školského časopisu. Vaše názory na prvé číslo sme si vzali k srdcu
a snažili sme sa Vám vyhovieť. Dovoľte, aby sme vás
zoznámili s utajeným členom našej redakčnej rady. Je
to náš milý nevítaný NOVINÁRSKY ŠKRIATOK,
ktorý si svoju prácu v prvom čísle Amoska vykonal
naozaj dôsledne. Ak by za svoju prácu dostával aj plácu,
žil by si na vysokej nohe. Čo všetko vyparatil ?
Vynechal mená súťažiacich, zažongloval si
s i a y i bodkami, dĺžňami a mäkčeňmi.

Novinársky škriatok
Jeho obľúbenou činnosťou je vymazávanie čiarok. Na jednom
mieste vymaže, na inom napíše.
Nevieme ho chytiť. Je veľmi prefíkaný. Ak
jeho stopy nájdete v tomto druhom čísle
AMOSKA určite nám to oznámte. Kto po ňom nájde
najviac stôp? Sladká odmena ho neminie!
Vaša redakčná rada
P.S.: Už úraduje!
Stopy NOVINÁRSKEHO ŠKRIATKA napíšte na papier a odovzdajte vašej p.učiteľke slovenského jazyka.

Ná š e - časo pis nevyhral,

ale je náš...
V decembri minulého roka sme sa zapojili do súťaže
e-časopis 2004, ktorý vyhlásila spoločnosť Slovak
Telecom. Dôvodom, pre ktorý sme tento krok podnikli, nebola len túžba po lákavej výhre - ďalšej počítačovej učebni. Skromne sme uznali, že si ju zaslúžia
lepší webmachri. No aj tak to bola pre nás výzva.
Narýchlo sme si naštudovali niekoľko návodov a
manuálov ako robiť webové stránky a popri príprave
papierového Amoska sme sa snažili odhaliť tajomstvá internetovej siete. Termín uzávierky súťaže sme
stihli a hoci sme nezískali žiadnu cenu, získali sme
aspoň skúsenosti, ktoré sa nám teraz zídu. Zároveň
chceme vyzdvihnúť ústretovosť vedenia školy, ktoré
zakúpilo primeraný webový priestor, čím skvalitnilo
a zefektívnilo našu prácu.
V súčasnosti pripravujeme materiál o činnosti a aktivitách školy. Na novej adrese www.skolakom.sk si
začiatkom februára budete môcť prečítať, čo sa u nás
deje. Okrem aktualít, všeobecných informácií, našich
úspechoch, tu nájdete aj trochu zábavy a nebude chýbať ani chat. Samozrejme, Amosko zostáva neoddeliteľnou súčasťou webovej stránky školy. A viete
na čo sa najviac teším ja? Že nás budete čítať a na
e - mail skolakom@skolakom.sk napíšete svoje názory, návrhy a pripomienky.
Matúš Ci cko /Mathias/
webmaster
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Jesenný zber starého papiera

Súťaž v aranžovaní

V jeseni sa naša škola zapojla do zberu starého papiera. Spolu sme vyzbierali 8 391 kg tejto suroviny. V
priemere je asi 10 kg na jedného žiaka. Niektorí sa však
do zberu nezapojili, iní sa snažili naozaj mimoriadne:

Združená stredná škola poľnohospodárska v
Želovciach 20.12.2004 zorganizovala súťaž
aranžovania na tému Čaro Vianoc. Súťažiaci
prezentovali svoju zručnosť a fantáziu pri
vytváraní vianočných kytíc a zdobení
medovníkov. Do Želoviec sa vybrali “zmerať si
sily” aj naše žiačky a obstáli veľmi dobre.
Domov si odniesli ocenenia a diplomy.
Družstvá
1.miesto:Tutajová, 8.C, Marcineková, 8.C,
Dudášová, 9.C
2.miesto: Víziová, 8.A, Andresová, 8.C,
Košíková, 8. B
Jednotlivci - zdobenie perníkov:
1.miesto: Tutajová Mirka, 8. C
3.miesto: Košíková Romana, 8.B

Trieda:
1. Miesto: 8.A = 886 kg
2. Miesto: 1.C = 729 kg
3. Miesto: 3.B = 686 kg
4. Miesto: 3.A = 678 kg
5. Miesto: 5.A = 543 kg
6. Miesto: 4.C = 501,5 kg
7. Miesto: 2.C = 421,5 kg
8. Miesto: 1.A = 413 kg
9. Miesto: 2.B = 411 kg
10. Miesto: 4.A = 343 kg
11. Miesto: 9.A = 340 kg
12. Miesto: 3.C = 278,5 kg
13. Miesto: 1.B = 266 kg
14. Miesto: 7.B = 242 kg
15. Miesto: 5.C = 239,5 kg
16. Miesto: 6.B = 228 kg
17. Miesto: 7.A = 171 kg
18. Miesto: 6.A = 154,5 kg
19. Miesto: 7.C = 148,5 kg
20. Miesto: 5.B = 146 kg
21. Miesto: 8.C = 145 kg
22. Miesto: 2.A = 135 kg
23. Miesto: 4.B = 116 kg
24. Miesto: 7.D = 48 kg
25. Miesto: 6.C = 28 kg
26. Miesto: 9.B = 19 kg
27. Miesto: 9.C = 13 kg
28. Miesto: 8.B = 10 kg

Najlepší žiak z triedy:
Datko
148 kg
Andrašiková 635 kg
Cesnaková 230 kg
Kuchta
121 kg
Vorecký
97 kg
Hodási
130 kg
Škradová
88 kg
Ďurošová
70 kg
Gabulová
138 kg
Katko
1 55 kg
Kováč
200 kg
Miko
94 kg
Balážová
98 kg
Ivaničová
135 kg
Trojčáková
120 kg
Kremničanová 63 kg
Hlinica
60 kg
Blažejová
30 kg
Lomenová
64 kg
Filkusová
50 kg
Hegedušová 40 kg
Fabriová
50 kg
Jakubová
75 kg
Pochvalu si zaslúži
každý, kto priniesol papier a tým pomohol
chrániť naše lesy.

mosti a schopnosti. Pri rozdávaní
darčekov pomáhal Mikulášovi
Pretože detí bolo veľmi veľa, k čert. Na záver slávnosti si spolu s
prvákom zavítal Mikuláš už v pia- deťmi aj zatancovali.
tok 3.12.2004 a k druhákom v
p. uč. Mgr. S. Verešová
pondelok 6.12.2004.
Deti na to, aby od neho dostali darčeky,
museli splniť úlohy,
ktoré im p. učiteľky
zadali.
Boli
to
matematické puzzle,
skladanie slov a viet,
športové, výtvarné a
iné aktivity. Žiaci sa
pri nich dobre zabávali a zároveň si
vyskúšali svoje vedo-

Zavítal k nám Mikuláš

Pani učiteľky 1. a 2. ročníka
pripravili pre svojich žiakov
Mikulášsku slávnosť.
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Via n oc e a ši k ov n é ru ky n aš i ch di e vča t

Dňa 15. decembra 2004 sa
v našej škole uskutočnila
aranžérska súťaž. Tejto
súťaže sa mohli zúčastniť
dievčatá, ale aj chlapci.
Súťaž zorganizovali pani
učiteľky Matiašová a
Jungmannová.
Pozvali si k nám pani Michalčovú a pani Feherovú. Pani Michalčová sa zaoberá zdobením medovníkov a pani Feherová zas aranžovaním vianočných
vencov, svietnikov a kytíc. Organizátori súťaže nás pekne privítali a mohli
sme začať . Žiačkám, ale aj žiakom išla práca od ruky a tým, ktorým nie, pomohla pani Feherová. Na aranžovanie sa používalo ihličie, sušené citróny,
pomaranče, orechy, sušené kvety a mnoho iných materiálov.
Súťažiaci si mohli vyskúšať tiež zdobenie medovníkov. Žiaci, ktorým sa nedarilo, len ticho a s úžasom obdivovali šikovné ruky a bujnú fantáziu pani Feherovej, pani Michalčovej a našich dievčat.

Amosko v Pokroku
s redakčným tímom
okresný novín Pokrok.
Záujem o prácu novinára
sme mali všetci a tak sa
nás
v
útulných
priestoroch redakcie zišlo
pätnásť. Napriek tomu,
že prebiehala uzávierka,
pani šéfredaktorka Mgr.
Ružena Horánčeková a
Novinársky chlebík býva občas tvrdý
a horký, no ľuďom, ktorí túto prácu jej zástupkyňa Bc. Jana
Kamenská si našli čas,
majú radi, prináša uspokojenie.
aby nám čo - to porozpráMúdri ľudia hovoria, že dobrá ravali o novinárskom chleda je nad zlato. Po prvých bíčku. Vydávaniu novín sa venujú
skúsenostiach z prípravy Amoska už asi dvadsať rokov, majú teda
sme boli zvedaví, ako pracujú bohaté skúsenosti. Poradili nám,
skutoční redaktori - profesionáli. čoho sa máme pri písaní článkov
Pani učiteľka Mgr. Eva vystríhať, čo je žiadúce, čo je to
Záhorská, ktorá vedie našu novinárska etika, ako viesť
redakčnú radu, dohodla stretnutie rozhovor a spomenuli aj ďalšie

dôležité veci, bez ktorých sa
dobrý novinár nezaobíde. Náš časopis sa im páčil. Povzbudili nás,
aby sme ho vydávali aj naďalej.
Pani Hornáčeková je tiež patrónom našej webovej stránky,
ktorú sme prihlásili do súťaže.
Odchádzali
sme s dobrým
pocitom a nádejou, že sa Pokrok
možno stane Amoskovým väčším
a silnejším kamarátom.
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Dňa 16.12.2004 sa v Žiari nad
Hrono m uskutočnili
M a j s t r o v s t v á
Banskobystrického kraja v plávaní. Naša škola získala dve
prvé miesta a bola súčasťou
jedného tretieho miesta. Kto ich
vybojoval? Žiak, ktorého vám
predstavíme.

13 rokov
Meno: Vladimír Vrška Vek:
Dát. nar. 28.2.1991 Trieda:
VIII. A
Záľuby:
plávanie,
cyklistika,
Znamenie: Ryby
Ako dlho sa venuješ plávaniu?
- Venujem sa mu sedem rokov. Prvýkrát som bol v
plavárni vo Veľkom Krtíši s mojím otcom.Prečo si sa rozhodol práve pre tento šport?
- Plávanie mi doporučil lekár. A potom..., veď som
ryba, vodu mám rád. V bazéne sa cítim naozaj ako
ryba vo vode! Kto ťa v plávaní podporuje?
- Najmä rodičia, ktorí môj šport financujú.

Psychicky ma podporujú kamaráti z plaveckého oddielu a aj môj tréner. Kto je tvojím trénerom?
- Mgr. Branislav Kortiš. Nie je na mňa prísny.
Vychádzam s ním dobre a som rád, že je mojím
trénerom.Je niekto zo známych plavcov tvojim vzorom?
- Nie, v telke pozerám plávanie iba občas. Radšej
trávim čas v bazéne ako pred telkou. Vieme, že si sa nedávno zúčastnil majstrovstiev
Banskobystrického kraja. Ako si dopadol?
- Vyhral som dve prvé miesta - 100m motýlik, 100m
prsia a tretie miesto za stredoškolské štafety.Podarilo sa ti s týmito výkonmi postúpiť aj ďalej?
- Áno, postúpil som na medzinárodné školské
majstrovstvá Slovenska.Chceš sa aj v budúcnosti venovať profesionálnemu
plávaniu?
- Áno chcem, pretože ma tento šport baví a chcem
byť vzorom pre všetkých, ktorí sa mu venujú. Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov v
budúcnosti.
M. P. a B. P. 8.A

Umelecký prednes slovenskej povesti

Šaliansky Maťko
Slovenská povesť patrí k najkrajším šperkom
slovenskej litetúry. Ak je pekne prednesená, obohatí nás ešte viac. Naši žiaci povesti radi nielen
čítajú, ale vedie ich aj umelecky predniesť. Ktorý
z nich je najlepší, ohodnotila porota 15. 12. 2004,
kedy sa konalo školské kolo súťaže Šaliansky
Maťko. O jej priebehu povedali pani učiteľky,
členky poroty:
- Tohtročná súťaž mala vyššiu úroveň ako po
minulé roky. Žiaci sa texty naučili bezchybne
naspamäť, prednášali krásne a s citom. Škoda,
že výber jednotlivých povestí bol trochu
stereotypný. Opakovali sa autori a v jednom
prípade
sa
zopakovala aj
tá istá ukážka.
V januári sa
zvyklo konať
okresné kolo,
no zatiaľ nás
nikto z organizátorov neinformoval,
P ani u čit eľk a Mgr.Ev a Zá - takže nevieme,
h orská obozn amu je súťaži a - či sa bude konať
ci ch s pravid lami sú ťaže.
aj tento rok.

Mladí recitátori krátko po vyhlásení výsledkov. Dostanú príležitosť predviesť svoje
nadanie aj v okresnom kole?

Boli by sme radi, keby sa víťazi mohli
prezentovať aj mimo našej školy. Školského kola sa zúčastnilo 22 žiakov z 2. až 6.
ročníka. V 1. kategórii sa na 1. mieste umiestnila
Roštárová z 2.A, druhé miesto získala Krnáčová
z 3.A, trietie miesto patrilo Demeterovi z 2.C. V
druhej kategórii bola najlepšia Bendíková zo
4.C, druhá bola Hrubčová zo 4.A a na treťom
mieste skončila Čerbová zo 4.B. V tretej
kategórii získala 1. miesto Škrdlová zo 6. A,
druhé patrilo Čevajkovi tiež zo 6. A a na treťom
sa umiestnila Trnková zo 6. B.
Všetkým oceneným srdečne gratulujeme.
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Vianoce - najkrajší sviatok roka
Každý si predstaví stromček,
vôňu koláčov, sneh,
radosť, rozprávky, ale aj
prípravy, upratovanie, .....
Pre deti sú Vianoce sviatkami radosti, a
šťastia, lebo sa im splnia mnohé tajné želania
a túžby. Chvíľa, keď deti stoja pred rozžiareným
stromčekom, je pre ne v celom roku jedna z najradostnejších. Preto v čase Adventu aj deti z krúžku
šikovných rúk pod vedením p. uč. Verešovej a z
krúžku prírovedného pod vedením p. uč. Juchovej
sa rozhodli obdarovať svojich spolužiakov krásnou
výstavkou vianočných prác.
p. uč. J. Juchová, Mgr.
p. uč. S. Verešová, Mgr.

NÁ VŠTEVA ME STSKEJ KNIžNICE

Deti obdarovali pracovníčky knižnice množstvom
vinšov a na záver boli tiež obdarované - dostali
sladkú odmenu.

Tento program sme pripravili aj rodičom pred Vianocami. Spoločne si zaspi evali koledy,
jedli maškrty, ktoré mami nky napi ekli. Rodičia sa tiež príjemne cítili pri šálke kávy.
Bolo nám všetkým príjemne a krásne.
/Pani učiteľka Mgr. M. Ferancová/
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Medovníèky pre krásu a potešenie
Pani učiteľka Ferancová pozvala dňa
9.12.2004 do našej školy pani Michalčovú,
ktorá sa zaoberá pečením a zdobením
medovníkov. Pani Michalčová nám predviedla, ako sa robí poleva na medovníky, a
potom nám zopár medovníkov aj vyzdobila.
"Medovníčky sa môžu zdobiť aj cez
mikroténové vrecúško."- povedala. Dala
nám do vrecúšok polevu a začali sme zdobiť. Nie všetkým sa zo začiatku darilo, no Pa ni Mi chal čov á odovz dáva svoj e
neskôr sme už všetky zdobili medovníčky, skúsenosti na ši m ž iačk am
akoby sme v tom mali
dlhoročnú prax.
Všetkým sa nám to páčilo a niektoré z nás pôjdu aj na súťaž do Želoviec. Držíme im
palce a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať.
M. T. 8.C

Vianočné trhy
Dňa 6. decembra sa v 4.B uskutočnili vianočné trhy. Kupovali a
predávali sme vianočné perníky, koláčiky, hračky a aj rôzne
praktické pomôcky. Lavice sme premenili na pulty s tovarom.
Predávali sme všetko po 1.- Sk. Predavači ponúkali svoj vzácny tovar.
Takéto vianočné trhy sa v našej triede stali každoročnou
tradíciou. Zažijeme na nich veľa zábavy.
A. Čerbová, 4. B

Vo štvrtok 11. novembra 2004 sme
sa my, deviataci (a niektorí ôsmaci )
vybrali n a veľmi zaujímavú exkurziu. Cesta nám trvala necelé 4 hodiny.

Čakala nás totiž prehliadka múzea v
rodnom dome M. R. Štefánika.
Múzeum bolo rozdelené na 6 miestností, v ktorých sa nám predstavovali

M úzeum M. R. Štefán ika
Čas v autobuse sme si krátili rôznymi
spôsobmi. Niektorý počúvali hudbu,
iní čítali časopisy a ostatní vyvádzali

rôzne hlúposti a zabávali celý autobus. Keď sme však uvideli tabuľu s
nápisom "KOŠARISKÁ" vedeli
sme, že je koniec nášmu leňošeniu.

rôzne etapy Štefánikovho života.
V prvej izbe sa nám predstavil ako
žiak a študent. Mohli sme tu vidieť
na vlastné oči jeho vysvedčenia, detskú kolísku a tiež kroj, v ktorom vystupoval. V ďalšej izbe sme mohli pozorovať predmety, ktoré si priniesol
zo svojich zaujímavých ciest po
svete. Dozvedeli sme sa dokonca aj
to, že M. R. Štefánik bol určitým spôsobom vynálezca (vymyslel napr.
traky, fajku). V ďalších izbách sme sa
naučili niečo nové o jeho vojenskej a
politickej kariére.
V tom, že posledná izba múzea bola najzaujímavejšia i najsmutnejšia
sme sa všetci zhodli. Bola totiž venovaná tragickej smrti generála M. R.
Štefánika. Boli tu fotografie pádu
lietadla i zo slávnostného pohrebu.

No nachádzalo sa tu aj veľa prázdnych rámov, ktoré symbolizovali nedokončenie životného diela Štefánika. Počas prehliadky múzea sme sa
naučili veľa nového, to však ešte
nebol koniec našej exkurzie. Po
prehliadke sme sa vyviezli autobusom k veľkolepému dielu D.

Jurkoviča, k mohyle M. R. Štefánika
. Na mohyle sme strávili niečo vyše
hodiny, no potom sme sa pobrali domov. Som si istá, že na túto exkurziu
budeme dlho spomínať.
Marka Šurková 9. B
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Ocikané noh avice

L ietajúci rožok
Stalo sa to cez prestávku, keď som
si hádzal so spolužiakom rožky. Bolo
otvorené okno a náhodou 1 rožok vypadol
z okna. Veľmi sme sa tým nezaoberali, lebo
zazvonilo na hodinu. Keď učka prišla do triedy,
nahnevane sa spýtala:,,Kto si hádzal rožok?!"
Nikto sa nepriznal, a tak sme sa jej spýtali prečo
sa pýta.A ona nám povedala:,,Padol mi rovno na
hlavu!"Celá trieda sa išla od smiechu pocikať. A
dodnes na to so smiechom spomíname.

Môj najväčší trapas
Boli sme so školou na zájazde v Taliansku.
Často sme chodievali na detské diskotéky.
Jedna z nich sa mi stala osudnou. Zažila som
trapas, aký svet ešte nevidel.
Tancovala som tak, ako nám to ukazoval jeden
Talian. Vykopávali sme nohy dopredu. Nohy sa
mi pošmykli a spadla som rovno na zadok!
Mala som obuté super šmykľavé šľapky, a tak
to bol super šmykľavý pád. Videl to, bohužiaľ,
aj jeden chalan a vtedy som si povedala, že sa
na neho už nikdy nepozriem. To mi však nevyšlo...
B.P.

Chcel tašku - dostal košík!

Jedného slnečného dňa som sa vybrala so
svojim psom do mesta. Zašli sme do obchodu so psími potrebami. Svojmu psovi
som kúpila zopár kostí na hryzenie, aby sa
doma nenudil. Vyšli sme z obchodu a tam
ma kamarátka zastavila. Zarozprávali
sme sa. Ja, ani Klaudia sme si nevšimli, že
Ajax, môj pes, ocikáva Klaudii nohavice. Išli
sme spolu domov a nikto si nič nevšimol.
Kamarát Marcel nás pozdravil: "AHOJ, ako
sa máte?" A Klaudii sa spýtal: "Prečo máš
mokré nohavice?" Vtedy sme si to všimli.
Klaudia bola celá zahanbená, pretože sa na
ňu každý pozeral.
Prišli sme domov a
rýchlo sa išla preobliecť. A od toho času, keď sa spolu stretneme aj s Ajaxom,
stále sa pozerá na nohavice, či nie sú ocikané.
E. Pűšpőkyová, 6.B

Rozbité o kn o
ZVONÍ!!! Je 22.december a všetci sa
tešia na Jedličkovú oslavu, ktorá sa mohla
začať
Žiaci vybehli z triedy ako zmyslov zbavení.
Jedni sa išli pobaviť na veľkú diskotéku,
ktorá bola na prízemnej chodbe a druhí
ostali v triede, kde boli tiež triedne
diskotéky. Všetci sa zabávali až na jednu
kamošku, ktorá mala potrebu nadýchať sa
čerstvého vzduchu. Otvorila okno, kľakla si na stoličku a lakte si podoprela oknom. Keď že okno bolo staré a veľmi
slabé, dalo sa očakávať, že pukne.
Zábava bola v plnom prúde, keď odrazu
čosi puklo, zapraskalo. Všetci stíchli.
Pohľad každého žiaka patril Klaudii, ktorá
bola celá červená. V tej chvíli jej napadla
iba jedna vec a to utiecť na WC, kde
plakala a celú Jedličkovú sa zdúvala. Veď
nie každému dievčaťu sa podarí rozbiť
okno.
D. Hámorníková 6.B
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Vianočná víla

Snehuliak
Biele more snežné,
len sa deň hneď vykotúľ!
Robím čosi smiešne nežné
z bielych velikánskych gúľ.
Veľká hlava, mocné plecia,
hrniec miesto klobúka.
Miesto brady nitky z vreca
vetrisko mu rozfúka.
Veľká mrkva miesto nosa,
dva uhlíky a je tvár.
Aby dielo zdarilo sa
v zuboch z ľadu pipasár.
Lopatu a metlu k tomu,
do kľavých rúk na posmech.
A už stojí vedľa domu.
Pánko, poodmetaj sneh.
Zuzka, 8. C
Vonku padá sneh,
ja sa teším hneď.
Fúka, mrzne.
Ej, to bude veselo!
Klzisko ja plné detí,
ale ten čas rýchlo letí.
Lyže, sánky, nachystám,
na kopci si zavýskam.
J. Škreňo 7.B
Vločky sa už kotúľajú lesom,
zajko kričí zajkovi:
,,Hádaj kde som?"
Ak vlk iba zazerá,
fúziská ma z papiera.
Každý lyže, sánky berie,
o dušu preč mastia.
Len tak lieta biele perie,
zimomriavky šťastia.
L. Stankovičová 7.B

Celú krajinku prikrýva perinka,
jagá sa strieborný sneh.
Zem si pod ňou spokojne buvinká,
ozýva sa detský smiech.
D. Textorisová 9.B
Vianoce sú hracia skrinka,
v ktorej zaznie každý tón.
A ten tón sú Vianoce,
plné darčekov.
V. Brnová, III.C

Zimný anjel
Keď ti zima stíska
ruku,
keď ti nieje
dopopuku,
keď má svet
len biele steny,
lunapark je
zasnežený,
keď ti vietor štípe tvár
a ty v hlave nosíš jar,
vieš, ktor ti je nablízku?
Anjel v snežnom bludisku.
Pohladká ťa po líci
Chlapček v bielej čapici.
Vyvedie ťa tíško z mesta,
Kde sa končí čierna cesta.
Až na kopci zastane.
Posadí ťa na sane
A sám vzlietne medzi mraky.
Nuž čo! Anjel je raz taký!
N. Schwambergerová, 9.B
Stormček stojí v poli,
stojí na mieste,
pozerá sa v poli,
na sneh bielučký.
Príde k nemu dievča
celé v bielom,
zasype aj jeho,
bielym snehom.
K. Krivdová, III.C

Pred malou sklenou vílou
zázrak sa otvára:
Pozerá na svet z vrchu,
z horného konára.
Vianočný stromček žiari,
pokojne ligoce sa
a vôkol seba šíri
omamnú vôňu lesa.
Mrazivou zimnou nocou
veselý zazrak letí
a zvoní nedočkavo
ako srdiečko detí.
Všetok ten ligot a jas,
slávnosť tejto chvíle
vojde do pamäti
vianočnej malej víle.
Ján Juhaniak 9.C.
Spievajú víly nebeské
na počesť pani Zimy.
Zo závoja vločky
preveliké
padajú nežne k zemi.
Stromy vyzlečené sú
zas,
oblieka ich dedo Mráz.
Šaty strieborné,
v očiach jas,
prišla zima, prišla zas!
Marcel Berky 9.A

Zima
Zima ide zďaleka
belostná a čistá.
Mama pečie, vypeká,
na Vianoce chystá.
Medovníky, koláče
deťom za koledu.
Na Vianoce k domovu
všetky cesty vedú.
Svet sa zrazu s tebou točí,
vyskočia ti slzy z očí.
Najkrajšie je uprostred Vianoc,
keď sa zrazu rozsneží.
Deti majú z toho radosť,
smútok je, keď dosneží.
Simona Galbavá 7.B
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Uvarený nos
O Mikulášovi
ktorý zabudol
rozdať deťom
darčeky

Alexandra Čerbová, 4.B

Kde bolo tam
bolo, bol jeden
domček, kde býval Mikuláš. Ako
každý rok, mal
Svätý Mikuláš dva týždne pred Vianocami rozdať sladkosti. V ten večer
Svätý Mikuláš neprišiel.
Deti na celom svete zosmutneli. Rodičia ich upokojovali, že Mikuláš
možno príde, ale nič. Zatiaľ Svätý Mikuláš bol vo svojom domčeku,
spokojne si doma spal. Mikuláš zabudol. Všetci rodičia to nechceli
nechať len tak. Každý rodič sa prezliekol za Svätého Mikuláša, ale deti
ich hneď spoznali. Večera im veľmi nechutila a ovocie tiež.
Na druhý deň boli deti neposlušné a nepočúvali. Bolo to hrozné.
Mikuláš sa asi pomýlil alebo sa stratil. Mikuláš na deti ani nepomyslel.
Deti to nenechali len tak, začali Mikulášovi písať listy po holuboch.
Poslali po ňom myšku, nezobudil sa. Potom poslali sýkorku a výra.
Nakoniec poslali vydru a vtedy si Mikuláš spomenul. Hneď bežal po
sane a soby. Deti nečakali dlho, lebo Mikuláš nahodil so sobmi maximálnu rýchlosť. Vtedy bol každý rád, že Mikuláš prišiel. Aj rodičia, aj deti, dokonca aj Mikuláš.
Katka Kukučková, 4.B

Bola raz veľmi pekná zima. V
noci napadlo veľa snehu a tak sa
jedno dievčatko rozhodlo, že si
postaví snehuliaka. Po
chvíli
snehuliak stál na dvore, ale
dievčatko na niečo zabudlo. Na
snehuliakovej tvári čosi chýbalo.
Správny snehuliak predsa musí
mať mrkvový nos. Dievčatko sa
vrátilo domov a hľadalo mrkvu.
Lenže ju nevedelo nájsť. Išla sa
opýtať do kuchyne, kde varila jej
mamička. Opýtala sa jej:,,Kde je
mrkva?" Mama na to:,,A načo ti
je? ,,Na snehuliaka." ,,Dala som
ju do polievky," povedala mama.
Našťastie mama mrkvu nepokrájala, takže nos bol zachránený a
snehuliak na ich dvore bol asi
jediným na svete, ktorý mal uvarený nos. Richard Púpala

Jozef Bela, 4.B

Garfild
1.časť
Bola raz rodina a v tej rodine bývali kocúr,
ktorý sa volal Snehuľko a mačka sa volala
Snehuľka. Po čase mali aj malé mača a dali
mu meno Garfild. A tak sa to začína. Po dlhom, dlhom čase z malého Garfilda vyrástol
krásny a urastený kocúr Garfild. Musel sa rozlúčiť so svojimi rodičmi a s celou, celučičkou
rodinou. Garfild ostal sám. Presťahoval sa a
vždy bežal pred televízorom a jedol popcorn.
Veď čo mu iné zostávalo. Na druhý deň mu
niekto zaklopal na dvere. Bol to poštár.
Doniesol mu list. Pekne sa pozdravil a poštár
od išiel. Garfild hneď v tom okamihu otvoril
list. A bolo tam napísané... To sa dozviete v
druhej časti.
Jana Haraksimová

Mikuláš

Martina Černochová, 4. C

Mikuláš je super chlap,
darčekov má plný hrad.
Keď sa mu hrad zaplní,
vynáša ich na hory.
V horách sú už čižmičky
pre dobré detičky.
Zlým deťom nič nedáva
bakuľou ich vypláca.
Deti naňho kukajú
s veľkou radosťou,
že im dary rozdáva
s veľkou tedrosťou.
Keď darčeky rozdelí
úsmev má na tvári,
že sa domov vracia
s prázdniny batohmi.
Terezka Beranská, 4.C
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Zimu mám veľmi rád. Je to najchladnejšie obdobie v roku a aj napriek tomu patrí k veľmi
obľúbeným obdobiam mnohých mladých ľudí.
Je aj mojím obľúbeným ročným obdobím. V
zime treba tiež športovať. Napr:
lyžovať, korčuľovať sa.
Jedným z novších zimných a extrémnych športov je aj SNOWBOARDING.
Aj keď som tento šport nikdy
nevyskúšal naživo, je to môj
obľúbený šport a veľmi rád sa naň pozerám v
televízii.

Snowbording je extrémny šport.
Vyznačuje sa rýchlosťou a
nebezpečnými kúskami - trikami.
Vymysleli ho americkí surfisti začiatkom 60.- rokov, keď mali v
zime dlhú chvíľu. Skejtbordisti
sa snažili jazdiť na skejtoch po
snehu s odmontovanými
kolieskami. Dnes sa najlepšie
dosky vyrábajú z karbónových
materiálov. Začiatočník zvládne
základy rýchlejšie ako na lyžiach a preto je snowbording stále populárnejší. Najlepší snowbordisti
dosahujú rýchlosť až 190 km/h a
zdolávajú aj 65 stupňov strmé
svahy.

Výstroj Snowbordistu
Doska - Stojí niekoľko tisíc korún, záleží na
kvalite. Najkvalitnejšie majú drevené jadro. Dosku
treba voskovať a hrany brúsiť. Správna dĺžka má
siahať po bradu.
Topánky - Špeciálne voľné a mäkké topánky.

Radšej menšie ako väčšie. Treba ich vysušovať,
umývať a čistiť špeciálnymi prostriedkami
Viazanie - vyrába sa vo veľkosti S, M, L.
Potrebujeme kľúč M10 krížový skrutkovač. Radšej
kupujeme kvalitné značky.
Oblečenie - Farby a odtiene prírody. Vetrovky,
nohavice a rukavice.
P.Č. , 7.C

Medzi nami, dievčatami

Na jahodový koktail
budeme potrebovať:

Možno ste si aj vy povedali:
Prečo som sa narodila ako
dievča? Na túto otázku vám
odpovedať nevieme, ale v tejto
rubrike nájdete zopár dobrých
rád, ktoré sa zídu každému
dievčaťu. Dnes si oblečieme
zásteru a
nazrieme
do
kuchyne.

5 dl mlieka,
6 lyžíc zaváraných jahôd, šťava z
1/2 citróna,
1 veľká lyžica medu

Ak ste si na dnes večer naplánovali
malú párty s oslavou vysvedčenia,
prekvapte kamarátky sladkým pohostením. BEBE rezy a jahodový
koktail hravo zvládnete.

Na BEBE rezy budeme
potrebovať:
2 balíčky sušienok BEBE,
1 vanilkový puding,
18 Dkg masla,
6 polievkových lyžíc cukru,
1 vanilkový cukor,
1 žĺtok,
kakao,
1 polievková lyžica rumu

Ako na to:
Vanilkový puding uvaríme v
3,5 dcl vody.
Vlažný puding
vyšľaháme a po
lyžičkách pridávame do nasledujúceho krému:
Vyšľaháme
maslo s cukrom,
jedným žĺtkom a lyžicou rumu. Do polovice krému nastaveného pudingu pridáme
kakao. Sušienky striedavo
mažeme bielou a hnedou náplňou a kladieme ich vedľa
seba. Zvyškom krému
potrieme povrch, posypeme
kokosovou múčkou alebo
mletými orechmi. Uložíme v
chladničke a krájame šikmo.

Ako na to:
Jednoducho. Všetky
suroviny vymixujeme asi
1 minútu.

Bojíte sa o svoju líniu?
Peknú postavu chce mať určite
každá z nás. Nie je však dobré
preháňať to s dietami. Môže vám
hroziť anorexia. Prepukne obvykle
vtedy, keď sa vám diéta vymkne z
rúk. Anorektičky nemôžu nič zjesť
a niekedy navyše veľa cvičia, aby
boli ešte štíhlejšími.
Sem - tam nejaká maškrta vašej
postave nezaškodí. Nech vám teda BEBE rezy chutia.

M át e v zál oh e d o b rý náp ad aleb o rad u, ak o si p o rad iť v
n ečak anej sit uácii , či n iek o h o mil o p rek v ap iť ? Nen ech ajt e
si t o p re seb a a p o d el ťe sa s nam i, d iev čatami . To to mi est o
j e tu p ráv e p re n ás.
Pripravila: A. Čerbová
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Harry Potter a Ohnivá čaša

Linkin Park sa dali na dobročinnosť

Fanúšikovia čarodejníckeho hrdinu Harryho
Pottera sa môže tešiť na ďalšie filmové pokračovanie. Vo filme Harry Potter a Ohnivá čaša sa
práve začína štvrtý a študenta Harryho čaká nie len
súťaž o Ohnivú čašu, ale aj prvá láska a boj s
Voldermortom. Diváci budú musieť rátať s veľkými dierami v deji a odchýlkam oproti knihe, pretože nápad rozdeliť štvrtú knihu na dva filmy bol
zamietnutý. Ostáva už
len dúfať, že tentokrát
sa scenáristom podarí
nevystrihnúť
nič
dôležité, ako tomu bolo
v treťom filme. Hlavnej
úlohy sa znovu zhostí
Daniel Radcliff a
režisérom je Mike
Newell.
Ani táto časť však nemá
byť poslednou. Podľa
neoficiálnych správ sa
fanúšikovia môžu tešiť na ďalšie filmové pokračovania: Harry Potter a Fénixov rád v roku 2007 a
Harry Potter a princ nečistej krvi v roku 2008.

Nu - metalová skupina Linkin park stala známou nielen svojou hudobnou produkciou, ale aj dobročinnými aktivitami. S americkým Červeným krížom založila charitu na pomoc pri krajinám postihnutým vlnami tsunami. Kapela už investovala prvých sto tisíc
dolárov.
Brad Delson, gitarista skupiny, pre MTV povedal:
"Ako skupina sme v pozícii, že môžeme pomôcť.
Chce to ale oveľa väčšie úsilie od našich fanúšikov.
Myslím si, že touto cestou môžeme byť aspoň
trochu užitoční."
Oblasť, v ktorej prebehla
prí rodná
katastrofa nie
je pre Linkin
Park neznáma. Práve tu
odohrali svoj
najväčší koncert
za
p o s led n ý ch
desať rokov.
Pripravili: Lenka Beňová a Nika Barcíková

Hrávate Couter Strike?

Čaute gameri, programatori,
surferi a ďalší, ktorí vysedávanie pred kompom považujete za relax.
Ktosi vymyslel počítače pôvodne
na to, aby nám slúžili. Občas sa
však stáva, že sa bežný užívateľ
mení
na
ich
otroka.
Prostredníctvom
neodbitných
okien sa vám snažia nahovoriť,
že im chýba nejaký ovládač, nejaký súbor, alebo ich fyzickú
stránku nahlodal zub času. Užívateľovi neostáva nič iné, len
zháňať potrebný softvér. V tejto
rubrike nájdete rôzne tipy, triky, a
rady čo urobiť, keď je najhoršie.
Tiež sa môžete dozvedieť o
novinkách zo sveta počítačov,
softvéru a hier.
Svet počítačov / a problémov
okolo nich / je veľmi veľký a náš

priestor v časopise značne
obmedzený. Oveľa viac vám
vieme ponúknuť vo webovej
podobe Amoska na www.sko lakom.sk. Budeme radi, ak sa táto rubrika stane burzou nápadov,
názorov a rád. Napíšte nám,
podeľte sa o svoje skúsenosti.
Keďže viem, že väčšina z vás si
rada zahrá dobrú akciu, pozrite si
stránky, kde získate zaujímavé informácie a doplnky do hier, napr.:
www.games.sk - recenzie na hry,
voľné stiahnutie...
www.cestiny.cz - češtiny do
hier, recenzie,
návody, tipy, diskusia...
www.gamesweb.sk
- recenzie, návody,
slovenčiny...

V konzole servera napíšte
sv_cheats 1 a vyskúšajte si
tieto kódy:
changelevel (meno) - zmena mapy
impulse101 - 16 000 dolárov
sv_aim - automatické zamierenie
sniperky
sv_gravity (-999 až 999999) - úprava gravitácie (čím menej, tým viac
lietate)
gl_zmax 0 - vidieť a strieľať cez
stenu
gl_zmax 3600 - nastavenie stien na
normál
givespaceweapon_awp - arktická
sniperka
Pripravil: Matúš Cicko /Mathias/
e-mail: webmaster@skolakom.sk

Zahrali ste si už Half-Life 2?
Ak nie a plánujete si ho kúpiť, mali
by ste poznať jeho hardvérové
nároky. Tu sú:
Minimálne požiadavky: Procesor 1,2
GHz, 256 MB RAM, 3D karta
Optimálne požiadavky:
Procesor 2,4 GHz, 512 MB RAM, 3D
karta, pripojenie k Internetu.
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Pomaly si zvykáme písať číslo 2005 v dátume. Viete, že nie všade na svete počítajú
roky rovnako? Napríklad podľa juliánskeho kalendára je práve teraz rok 2758,
podľa čínskeho 4503, podľa moslimského
1383 a podľa židovského 5765? Nech už
čas meriame tak alebo inak, to čo má
prísť, nás zrejme nemimie.

Použité slová:
CHYBA, ČUCH, DEŇ, DUB, ĎALEKOHĽAD, HLAS, HODINA,
JAZYK, KAŠA, KĽUKA, KOČ, KRAJ, KRÍŽ, KURA, LAK,
LESŤ, LYŽICA, MAŤ, MIERA, NIŤ, NOVEMBER, OKO, PES,
PLECH, PLES, PLOT, POČASIE, PREDMET, PRIESTUPOK,
RAJ, ROJ, RUB, RUCH, RUKA, SANE, SRB, ŠTRK, TRUS,
ŤAVA, ÚROK, VIETOR, VÍR, VLASY, VLK, VÝHRA, VÝR,
VÝŤAH, ZARIADENIE, ZLATO.

Nájdi rozdiely!
Dvaja snehuliaci sú na prvý
pohľad úplne rovnaký. Ak si
ich lepšie obzriete, zbadáte
medzi nimi štyri rozdiely.
Podarí sa vám to?
E.P. 6.B

Ne v e rt e
oč ia m

HLAVOLAMY
MAGNET
Táto hádanka je z rubriky Martina
Gardnera o zábavnej matematike z
časopisu Scientific American.
Ste v miestnosti, kde nie je nič
kovové, až na dve železné tyčky.
Jedna je magnet, druhá zmagnetizovaná nie je. Ako zistíte, ktorá z
nich je magnet?

PRVOKY
Prvoky v miske sa delia každú
minútu na dva, z ktorých každý má
rovnaký objem ako ten pôvodný.
Miska bola plná o 12.00. Kedy bola
z polovice plná?

ČUDNÉ MINCE

Pozerajte sa na bod v strede
kruhu a zároveň sa vzďaľujte
a približujte. Zdá sa vám, že
sa kruhy pohli?

Na obrázku je krava s týmito časťami: hlava, telo, rohy,
nohy, chvost. Krava sa
pozerá vľavo.
Preložte práve dve zápalky
tak, aby sa dívala vpravo.

Dve mince dávajú dohromady
3
koruny, aj keď jedna z nich nie je
koruna. Aké sú to mince?

ČO JE SPRÁVNE
Je správne sedem a päť je trinásť
alebo sedem a päť sú trinásť?

Riešenia hlavolamov nájdete na webovej stránke našej
školy www. skolakom.sk.
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