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Týden
hlasného cítania
Farbami
proti rasizmu

Laci Strike
...a mnoho
dalích clánkov
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Amosko

iaci si z rúk svojich
triednych uèiteliek
prevzali polroèné vy
svedèenia.
Presnejie  výpisy z
vysvedèenia, nako¾
ko skutoèné vysved
èenie dostanú a na
konci
kolského
roka. Výpis slúi na informáciu pre rodièov, ako ich diea
v kole uspelo. Najväèie oèakávanie slávnostnej chvíle
bolo u prvákov, ktorí takéto hodnotenie prevzali prvýkrát.
tvrtáci patria medzi
skúsených iakov.
Polroèné známky u
pre nich nebývajú
prekvapením.
Vedia, aké výsledky
dosahovali
poèas
polroka a ich snaha
sa odrazila aj na vysvedèeniach. Do konca kolského roka
chýba ete pä mesiacov, èo je dos èasu na to, aby svoj
prospech ete zlepili a pripravili sa na dôleitú zmenu. V Príroda sa opä prebúdza k ivotu a zdraviu farbu
nadobúda aj areál naej koly. Na stromoch sa
septembri sa z nich stanú iaci 2. stupòa.
objavujú prvé púèiky a z mladej trávy vykúkajú jarné
U deviatakov je to kvety. Rodina stromov sa teí novým prírastkom. V
naopak. Dôleitejie rámci revitalizácie mesta pribudnú mladé ihliènany a
je pre nich polroèné nieko¾ko listnaných stromov. Nahradia nevhodné
dreviny, ktoré boli v minulom roku vyrúbané. Miesto
vysvedèenie.
Známky, ktoré v 1. v naom areáli bude ma aj vzácny platan. Strom
polroku dosiahli, sa tohto druhu sa zatia¾ inde na území mesta
posielajú spolu s nevyskytoval. Priestor mezi areálom koly a cestnou
prihlákami
na komunikáciou bude odde¾ova ivý plot. Sme radi, e
stredné koly. Deviataci sú u rozhodnutí, na ktorej kole nau kolu netvoria len betónové budovy, ale aj
chcú pokraèova v túdiu. Veríme, e urobili vetko príjemné zelené prostredie, ktoré na ¾udí vplýva
preto, aby sa na svoju plánovanú kolu dostali a základy, nielen esteticky, ale tie rozvíja environmetálne
ktoré na Z získali, úspene zúroèili. Aj ich teda èaká cítenie. Fotografie sú zhotovené v areáli naej koly.
zmena, a to podstatná.
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Amosko
V dòoch 10. a 11. februára 2012 sa v naej kole uskutoènil
zápis budúcich prvákov. Pre esroèné deúrence je to
dôleitá udalos. Niektoré vykroèili smelo, teili sa na ve¾kú
kolu, iné mali trochu trému a v plachých oèiach skrývali
obavy. Uvedomili si, e o pár mesiacov príde èas, keï ich
èinnosou nebude len hranie sa s hraèkami, ale pribudnú im
kolské povinnosti. Pani uèite¾ky a pani vychovávate¾ky sa
postarali o to, aby sa budúci prváèikovia pri zápise cítili
príjemne. Vyzdobili chodbu, triedu a spolu so iakmi
pripravili pre návtevníkov milé darèeky. Pri zápise boli
prítomné aj pracovníèky z Centra pedagogicko 
psychologického poradenstva a prevencie vo Ve¾kom Krtíi,
ktoré boli ochotné poradi rodièom pri rieení moných
problémov pri nástupe detí na povinnú kolskú dochádzku.
iadna kola nemôe fungova bez detí, preto sú pre nás
ve¾mi dôleité. Pedagógovia naej koly urobia vetko pre
to, aby sa iaci u nás cítili dobre a získali kvalitné vzdelanie.

V dòoch 24.  27. januára 2012 vychovávate¾ky
KD pri Z na ul. J. A. Komenského pripravili pre
deti z krtískych kôlok zábavné portové aktivity.
V telocvièni koly sa vystriedali deti z
predkolských zariadení, ktoré sídlia na uliciach
Po¾ná, Èervenej armády, tefana Tuèeka, P. O.
Hviezdoslava a SNP.
Malí návtevníci si vyskúali svoju obratnos a
ikovnos na nieko¾kých stanovitiach. Hádzali
kruhmi na cie¾, mýkali sa na závesnej lavièke,
skákali na trampolíne, zatancovali si pri aerobiku.
Po celý èas vládla výborná priate¾ská atmosféra.
Pani vychovávate¾ky výkon malých portovcov
odmenili medailami a diplomom. Malým
portovcom sa návteva naej koly páèila a my
veríme, e urèite nebola posledná. Teíme sa na
ïalie stretnutia...
Vychovávate¾ka:
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Faiangová
nálada
spojená s karnevalom
sa niesla naou kolou
poèas
dvoch
dní.
Otvorili ju iaci I. stupòa
16. 2. 2012, keï sa aj so
svojimi triednymi pani
uèite¾kami prevtelili do
rôznych
masiek:
princezien, vodníkov, stríg a
zvieratiek.
Vetky oèká masiek vak v úvode
spozorneli, keï ich privítala maèièka
Micka, ktorú mnohí iaci spoznali ako
armantnú p. uèite¾ku
. Spolu zo zabávaèom p.
odtartovali promenádu
a predstavovanie masiek. Okrem toho
boli pre deti pripravené rôzne súae
a hry. Keïe vetky masky boli
originálne, jedineèné, porota sa rozhodla
oceni diplomom a sladkou odmenou
vetkých. Prísnemu oku zabávaèa p. J.
Kniesnera vak neunikla zaujímavá
maska neandertálskej eny, ktorá od
neho získala peciálnu cenu za
nápaditos. iaci I. stupòa sa skvelo
zabavili a svojimi maskami ukázali, e
ich detské srdcia sú ete naplnené svetom
rozprávkových bytostí a kúziel.
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Perfektný karneval si uili aj iaci II. stupòa
17. 2. 2012. Úvodné slovo naich
moderátorov Minnie (
)
a Klobúènika z rozprávky Alica v krajine
zázrakov (
) vystriedal
hlasitý pozdrav náho náèelníka  p. riadite¾a
, ktorým sa oficiálne zaèal
karneval. Kreativita, nápaditos, precíznos,
humor a jedineènos takto by sme mohli
charakterizova masky iakov II. stupòa.
Päèlenná porota mala plné ruky práce, veï
vybra z masiek ako: Kleopatra, òaòa
z Plachtiniec, Pipina, Caesar, kriatkovia,
po¾ovníci, èerti, speváèka Madonna,
skupina LMFAO atï. bolo nároèné.
Nakoniec porota ocenila diplomom
a sladkou odmenou 10 masiek v kategórii
5.  6. roèník a 10 masiek v kategórii 7.  9.
roèník. O zábavu sa postaral DJ NERO, DJ
KUCO a súae pripravila p. uèite¾ka
. iakom ich nápadité
kostýmy uberali na obratnosti a tak
vznikali aj zaujímavé a vtipné situácie.
Najväèím prekvapením, mono aj
okom, pre niektorých iakov bolo
vak vystúpenie pegagogického
zboru (

), ktorí svoju identitu zamaskovali do
postavièiek molkov. Nechýbal tatko molko,
Gargamel, moulinka a molko.
Uèitelia svojou choreografiou  moulí
tanec vzburcovali mnohých iakov na
taneèný parket a rozprúdili skvelú zábavu.
Najväèou odmenou bol pre nich potlesk
a slová: Ste dobrí, bola to pecka, neèakali
sme to! a ÏAKUJEME ZA SKVELÝ DEÒ
BEZ UÈENIA!
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Mesiac február nám poskytuje mnostvo
príleitostí uvedomi si a oceni naozaj
dôleitých ¾udí v naom ivote. Dominantným
sviatkom typickým pre február bol 14. február 
, kedy sme poteili pozdravom vetkých,
ktorých máme radi. Milé slová plné lásky, obdivu alebo
vïaky nás naplnili príjemným hrejivým pocitom astia.
Ïalím dôleitým sviatkom avak menej propagovaným
. Oslavuje sa kadý
a známym bol
rok 12. februára, èie 2 dni pred dòom sv. Valentína. Je to
èas spomenú si na svojho najdôleitejieho èloveka 
manela, manelku. Do manelstva si vyberáme osobu
pre nás jedineènú. Je dôleité si správne vybra, lebo si
vyberáme nielen èloveka, s ktorým nám je momentálne
dobre, ale svojho ivotného partnera, priate¾a a rodièa pre
nae deti. Vydarené manelstvo je oázou ¾udského
astia, je kúskom raja. Nevydarené manelstvo býva
peklom u tu na zemi. Udra astné manelstvo nie je
¾ahká vec. Vyaduje si vzájomnú úctu, oh¾aduplnos,
odpúanie, porozumenie, vïaènos, vô¾u oboch
manelov zotrva v manelstve a chu robi rados tomu
druhému. A práve pre svoju krásu, význam, dôleitos
i nároènos bol 12. február venovaný oslave manelstva.

Je to vzah dvoch ¾udí zaloený na dôvere, úprimnosti
a tolerancii. Dôvera je základnou podmienkou
skutoèného priate¾stva, pocit, e tomu druhému
môeme poveda èoko¾vek a predsa nás bude ma
rád. Ïalím dôleitým pilierom silného priate¾stva je
úprimnos. Len praví priatelia vedia by k sebe
úprimní, veï pravda sa ve¾akrát ako vyslovuje a len
skutoèný priate¾ to dokáe.
je ná blízky, s ktorým trávime vo¾ný èas,
prípadne si navzájom pomáhame pri uèení. Je to
èlovek, s ktorým sa môeme uèi i zabáva.
je viac. Je to osoba blízka naej dui i srdcu, s ktorou
sa delíme o ná úspech i neúspech, rados i ia¾,
starosti aj problémy, s ktorou sa smejeme i plaèeme.
Máme ve¾a známych, nieko¾ko kamarátov, ale len
dvoch, èi troch skutoèných priate¾ov.

Priate¾ je èlovek, ktorý vdy stojí pri nás, ktorý nás má
rád a na ktorého sa môeme spo¾ahnú. Priate¾ ma
vypoèuje bez toho aby hodnotil, èo hovorím. Môem
pred ním vyslovi èo cítim a nemusím sa stále
kontrolova. Priate¾ nevyzradí moje tajomstvá,
nezosmieni ma, môem mu dôverova. Priate¾ neiarli
na moje úspechy, podporuje ma a raduje sa so mnou.
Neh¾adá moje chyby, berie ma takého, aký som,
zdôrazòuje dobré vlastnosti a uzná kvality.
Je vzácne, e máme takých ¾udí vo svojom okolí. Pre
niekoho je to mama, otec, spoluiak, pes alebo aj kniha.
Stretnutia, rozhovory a záitky s priate¾mi obohacujú Na záver sa treba opýta i samého seba. Som i ja pre
ivot kadého z nás.
svojich priate¾ov dobrým skutoèným priate¾om?
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Sviatok sv. Valentína je sviatkom nielen zamilovaných, ale
vetkých, ktorí radi rozdávajú lásku. Prejavujú si ju tie rodièia a
deti, spoluiaci èi priatelia.
Pod¾a najznámejej legendy il kòaz Valentín v 3. storoèí n.l v
Ríme poèas vlády cisára Claudia II., ktorý bol známy svojimi
megalomanskými túbami a krutými vojnovými výpravami.
Pod¾a neho boli enatí mui slabími vojakmi, pretoe sa museli
stara o svoje rodiny, a tak zakázal manelstvo. Sv. Valentín vak
napriek tomuto zákazu naïalej tajne sobáil zamilované páry.
Keï sa o tom cisár dozvedel, nechal ho popravi.
V dnenej dobe sa na deò sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú
pozdravmi  Valentínkami a inými romantickými darèekmi, aby
vyjadrili håbku svojich citov.
Aj na nau kolu zavítal duch sv. Valentína v podobe
Do valentínskej schránky u týdeò pred
týmto sviatkom vkladali iaci pozdravy, prostredníctvom
ktorých, mohli pohladi srdieèka svojich tajných lások. Mohli
vak poïakova aj za priate¾stvo, alebo pomoc dobrým
kamokám a kamoom, èi uèite¾om.
V deò tohto sviatku nám vyuèovacie hodiny spríjemnili nai
Valentínski potári
a
, ktorí
osobne rozniesli a
. Milým
prekvapením bolo aj to, e z toho
(pánovi kolníkovi, pani upratovaèkám, pánovi asistentovi a pani
kuchárkam).

Vetkým úprimne ÏAKUJEME, veï
koho by nepoteili milé detské aj
puberácke slová ako: Mám Vás
rád, ste naj uèite¾  uèite¾ka, dobre
vysvet¾ujete uèivo, ste mojím vzorom,
aj sa zasmejete, prepáète  zlepím sa,
ïakujeme, e nám poriadite ná
neporiadok, opravíte tabu¾u, za dobré
obedy...
Sme ve¾mi radi, e sa iaci vo ve¾kom
poète zapojili do tejto akcie a svojimi
Valentínkami poteili tých ¾udí, ktorí
pre nich nieèo znamenajú.
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Rozprávková 1.B
Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, bola
jedna trieda  1.B, ktorá sa jedného dòa premenila na rozprávkovú.
Vetko sa to udialo v ten deò, keï sa na naej kole konal
ve¾kolepý karneval. Zo vetkých iakov sa odrazu stali
rozprávkové bytosti. Aj pani uèite¾ka sa razom zmenila na èerticu,
ktorá mala plnú triedu krásnych princeznièiek, aov, pirátov
a zvieratiek. Medzi nami sa ocitla aj naozajstná èernokòaníèka,
ktorá svojou kúzelnou palièkou dozerala na poriadok v celej triede.
Vyuèovanie prebehlo tak ako obvykle, len namiesto iaèikov èítali,
písali a poèítali samé rozprávkové postavièky. Tento deò sa ve¾mi
páèil vetkým iakom, aj pani uèite¾ke. Vetci sa u teíme na ïalí
karnevalový deò, kedy sa naa trieda opä zmení na jednu ve¾kú
a krásnu rozprávku.

Rozprávky neoddelite¾ne patria k detstvu. Nai predkovia ich poèas
veèerov rozprávali svojim deom, dnená staria generácia sa do
rozprávkového sveta prenáala prostredníctvom kníh, súèasné deti
viac ob¾ubujú televíziu a DVD prehrávaèe. Animovaní hrdinovia
najrôznejích podôb a vlastností formujú ich fantáziu a zmysel pre
dobro a zlo. V mnohých oh¾adoch sú moderné rozprávky iné ako
tie tradièné, ¾udové. Zámerom Dòa ¾udovej rozprávky je návrat k
mylienkam klasických rozprávok. Pri tejto príleitosti si iaci 3.B
na hodinách èítania èítali rozprávky
Dòa 16.3.
navtívili spolu so svojou triednou uèite¾kou
Hontianskonovohradskú kninicu vo Ve¾kom Krtíi, kde s pani
, pracovníèkou tejto kultúrnej intitúcie,
diskutovali o ¾udových rozprávkach, rozprávkových hrdinoch a
èítaní. iaci prejavili záujem o kninú literatúru urèenú deom.
Návteva kninice nebola ich prvou a zïaleka nie poslednou.

pedagóg, spisovate¾, zberate¾ a vydavate¾
¾udových
rozprávok,
prekladate¾,
publicista, redaktor, kritik, folklorista,
básnik, literárny historik
* 16.03.1828 Slavoovce
 22.10.1885 Drienèany

O vlkovi, èo si dal i èimy, Èi sa
hneváte?, Klinko a Kompit krá¾, O troch
grooch, O hlúpej ene, ¼ubka
a Kovovlad, Smr kmotra a zázraèný
lekár, Ruová Anièka, Mahuliena zlatá
panna, Èert slúi, So¾ nad zlato,
Pamodaj, astia lavièka, Popolvár 
hnusná tvár, Nebojsa, Krá¾ èasu..

Text a foto:
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Dòa 21. marca v popoludòajích
hodinách sa deti v KD preniesli
na krídlach fantázie do sveta
rozprávok. Èakalo na nich
mnostvo zaujímavých úloh.
Dozvedeli sa dôleité informácie
o knikách, èo vetko sa dokáe
do malej kniky zmesti.
Dozvedeli sa, kto je to spisovate¾,
ilustrátor, ako sa treba o kniky stara. U vedia, èo môu a èo nikdy
nesmú knihe robi, lebo je to vzácny dar na ceste ivotom. Deti si
zábavnou formou overili svoje vedomosti o preèítaných rozprávkach
a rozprávkových postavièkách. Okrem toho mohli uplatni svoju
zruènos pri zábavno  súaných hrách. Súaiaci boli za svoje
výborné vedomosti odmenení malými darèekmi.

1. Spisovate¾ napíe knihu a pole rukopis do
vydavate¾stva.
2. Literárny redaktor èíta rukopis, posudzuje ho a navrhuje na vydanie.
3. Ilustrátor nama¾uje obrázky.
4. Výtvarný redaktor posudzuje ilustrácie, stará sa o vonkají vzh¾ad knihy.
5. Technický redaktor vypracuje pokyny pre tlaèiareò.
6. Sadzaè vysáde text na sádzacom stroji.
7. Fotograf sfotografuje obrázky na prípravu tlaèovej formy.
8. Tlaèiar rozmnoí text a obrázky na tlaèiarenskom stroji.
9. Knihár skladá vytlaèené hárky, zoíva ich a pripevní obálku.
10. Kníhkupec uloí knihy do regálov a predáva èitate¾om.
Vidíte, ko¾kí majú zásluhu na tom, aby vznikla kniha a dostala sa k Vám.

1. Neber ma do pinavých rúk.
2. Neklaï ma na vlhké ani mastné
miesto.
3. Neohýbaj moje roky.
4. Nevkladaj medzi moje listy
ceruzku ani
pero,
iba záloku.
5. Neèítaj ma
pri jedení.

Autorom tohto citátu je Sir Richard Steele a je v òom je mnoho pravdy.
Èítanie je jedna z radostí, ktorú mono aj darova  ak niekomu
èítame, lebo sám nevie. Èíta deom znamená vytvára atmosféru
pohody a porozumenia. Okamih pre najkrajie spomienky, ale aj na
oivenie vlastných spomienok na knihu z detstva.
Pamätáte si, ako Vám vaa mama, otec, stará mama... nahlas èítali
ob¾úbené príbehy? Takéto èítanie svojmu dieau je výborným
receptom vytvárania si lásky ku knihám, vlastnému samostatnému
èítaniu, ale zároveò vytvárania bliieho vzahu k svojim blízkym.
Aj tento kolský rok, tak ako vlani, sme mali na naej kole Týdeò
hlasného èítania. Do tohto èítania sa zapojilo ove¾a viac rodièov
a starých rodièov ako vlani, èo nás ve¾mi poteilo. Bolo ich tak
ve¾a, e by nám ich mená zaplnili celú stránku v naom èasopise.
Preto touto cestou chceme poïakova vetkým rodièom a starým
rodièom, ktorí sa zapojili do èítania a dúfame, e takáto spolupráca
bude aj na budúci kolský rok.
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Rasizmus. Èasto skloòované slovo. Týka sa nás
vetkých, vetkých spoloèností, národov, celého
sveta. Èi sa nám to páèi alebo nie, i my sme
súèasou tohto problému. Pretoe, kto problém
neriei,ten sa stáva jeho súèasou. Deò 21. marec
uznalo Valné zhromadenie OSN za Medzinárodný
deò odstránenia vetkých foriem rasovej
diskriminácie. Týdeò, v ktorom sa nachádza 21. 3.
.
je vyhlásený za
Podujatia sa konajú v celej Európe  ich cie¾om je
zvyovanie tolerancie a boj proti vetkým formám
rasizmu a diskriminácie. A preto sme sa v tomto
duchu aj na naej kole rozhodli urobi nieèo
výnimoèné. Celý týdeò od 19.3. do 23.3. hýrila
naa kola farbami. Kadý deò sa celá kola zaodela
do inej farby. V pondelok sme boli vetci èervení, v
utorok èierni, v stredu vládla modrá, vo tvrtok sme
boli ltí ako slnieèka a v piatok preiarila celú kolu
zelená. Preèo práve v tieto farby? Inpirovali sme sa
olympijskými kruhmi  ich farbou, ale najmä ich
prepojením. Pä farebných olympijských kruhov
znamená, e na slávnych hrách sa zúèastòujú
portovci z celého sveta. Kruhy sú navzájom
prepojené a sú symbolom pekných priate¾stiev
medzi portovcami rôznych krajín a rôznych farieb
pleti. es farieb na vlajke, vrátane bieleho
podkladu predstavuje farby vetkých kontinentov
sveta: Európy, Ázie, Afriky, Austrálie a Ameriky.
Týmto svojím obleèením sme chceli da najavo, e
na naej kole je ve¾a rôznych priate¾ov, ktorí dria
spolu a vetci sú rovnakí  majú rovnaké práva a
povinnosti, aj keï majú inú farbu vlasov, pokoky,
inak sa obliekajú, poèúvajú inú hudbu a majú rôzne
záujmy. Dali sme jasne najavo svoj negatívny postoj
k rasizmu a vyjadrili snahu prispie svojím dielom k
tomu, aby sa zo Slovenska stala tolerantná krajina, v
ktorej môe i kadý bez rozdielu s pocitom
bezpeèia.
Text a foto:
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Boj proti rasizmu je to, keï nie kadý
èlovek má takú istú ple a nemáme mu niè vyèíta za
to, e má inú ple. Kadý sa narodil taký, aký je, tak
sa máme s kadým hra a nie sa mu vysmieva.
Nemáme si kamarátov vybera trebárs preto, e sú
bohatí, ale máme si vybera takých, èo majú dobré
srdce. Páèilo sa mi, e sme kadý deò chodili do
koly v inom obleèení.
Tento celý týdeò som sa nauèila, e
nemôeme odcudzova ¾udí, ktorí majú inú pokoku.
Musíme sa riadi tým, aké majú srdce. Keï majú
srdce zlé, tak sa s nimi nemusíme hra. Ale ak majú
dobré srdce, nemôeme ich odcudzova. Mne sa
najviac na tomto týdni páèilo, e sme sa mali na
kadý deò obliec do inej farby.
Týdeò boja proti rasizmu ma ve¾mi
zaujímal preto, lebo sme chodili vo farebných veciach.
Najviac sa mi páèilo, e sme kadý
deò chodili v inej farbe.
Najviac sa mi páèilo, e sme sa v kadej
farbe obleèenia fotili.
Páèil sa mi tento týdeò preto, lebo som
mal na sebe pekné farby a obleèenie .Ten rasizmus to
ozaj nie je pekné. Nie je pekné zabíja ¾udí za to, e
majú oèi zelené alebo hnedé. Ete e nie je na svete
Hitler. koda, e je piatok a u nie je deò proti
rasizmu. Bol to pekný týdeò.
Rasizmus je to, e bieli nemajú radi
èiernych. Musíme sa hra spolu a nemáme sa bi,
kopa a ubliova si, ale sa máme ma radi.
Boj proti rasizmu je to, keï je niekto
napríklad èierny a nikto sa s ním nechce hra, lebo
má inú ple. Nemáme ho posudzova pod¾a pleti, ale
aké ma srdce. Mne sa páèilo, e sme boli v ltom,
zelenom, modrom, èervenom a èiernom obleèení.
Mne sa páèil tento týdeò, lebo sme
chodili obleèení pod¾a olympiských kruhov.
Pripravila:

Amosko

Dòa 3.4.2012 na nau kolu zavítali pracovníci
z Hontiansko  ipe¾ského osvetového strediska vo
a pán
Ve¾kom Krtíi pani
. Uskutoènil sa výchovno  vzdelávací
program s názvom Jar v Honte pre 4.A a 4.B, ktorý
bol zameraný na výrobu a pletenie korbáèov,
ma¾ovanie a zdobenie ve¾konoèných kraslíc. iaci
mali monos pozna aj zvyky a tradície Ve¾kej noci
z rôznych dedín(napr. Príbelce, Plachtince..) Deti si
mohli vyskúa zdobenie vajíèok a pletenie korbáèov,
èo sa im aj celkom vydarilo. Mali z toho rados
a stretnutie s nimi bolo pre vetkých ve¾mi príjemné.

Morenu alebo Kyse¾a, ako sa symbolu zimy v naom
regióne hovorilo, odprevádzali na jeho poslednej ceste
pedagógovia a iaci zo
spoloène so iakmi a uèite¾kami zo
. Na èele sprievodu kráèali mládenci
vo folklórnych odevoch driac figurínu Kyse¾a, ktorý
bol obleèený v èiernom kroji. Sprievod zo Z
Komenského si na túto spoloènú akciu zhotovil vlastnú
Morenu, odetú v dievèenskom kroji. Deti niesli v rukách
rozkvitnuté vetvièky a niektoré dievèence mali na
hlavách venèeky. Veselý
zástup smeroval ku
krtískemu potoku, kde mal by symbol zimy zapálený a
hodený do vody. V tento deò fúkal vietor, take zapáli
Kyse¾a nebolo jednoduché. Napokon vak svojmu
osudu neunikol. Vody v potoku ve¾a nebolo, take obe
figuríny uviazli na plytèine.
Zimu sa nám z obce podarilo úspene vynies. Deti sa
u teia na ve¾konoèné prázdniny a hlavne na teplé dni
plné prechádzok a hier na jarnom slnieèku.
Dnený moderný svet a ivot, ktorý v òom ijeme, sa
ve¾mi odliuje od spôsobu ivota, akým ili nai
praotcovia. Tradície naich predkov sú vak kultúrnym
dedièstvom, na ktoré by sme nemali zabúda. Vynáanie
Kyse¾a nebolo pre deti len jarnou prechádzkou, ale tie
malou exkurziou do minulosti.
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kola je základ ivota a iaci si u zvykli, e ju
navtevujú kvôli vedomostiam a vzdelaniu. Koncom
marca zavítal do Základnej koly na ulici
J.A.Komenského vo Ve¾kom Krtíi uèite¾ iného
zamerania. Slovenská taneèná hviezda Laci Strike
priiel s ïalími taneèníkmi z taneènej koly Street
Dance Academy, aby iakov nauèil nieko¾ko
základných prvkov. Palubovka telocviène sa na pár
hodín premenila na street dance. Laci Strike vysvetlil
iakom, e pod oznaèením hiphop sa ukrýva mnoho
taneèných týlov a samozrejme, nezostali iba pri
teórii. Kto mal chu, mohol si krátku choreografiu
odtancova spolu s profíkmi.
Tanec, hudba a mláde patria k sebe, take podujatie
malo úspech a ete dlho sa v triedach a òom hovorilo.
Laci Strike, mimochodom vytudovaný zubný lekár,
verí v kúzlo tanca. Vraj, ak máme starosti, zlú náladu
alebo jednoducho vetkého plné zuby, staèí zapnú
dobrú muziku, zatancova si a hneï sa cítime lepie.
Neveríte? Tak to niekedy vyskúajte!

Nau kolu navtívil taneèník Laci Strike a nepriiel
sám. Prili s ním aj ïalí výborní taneèníci 
Gorky, Nespi a Dexter. Dexter vybral trojicu
iakov, ktorá s nimi tancovala. Vybral dvoch
chlapcov a mòa, ako jediné dievèa. Ve¾mi ma to
poteilo. Predviedli nám rôzne a tance a kroky a my
sme sa ich snaili napodobni. Po tanci sme dostali
úlohu vymenova èo najviac taneèných týlov,
o ktorých nám Laci rozprával. Vyhral
zo 6.A a získal DVD s ich taneènými
nahrávkami. Na záver sme si vetci zatancovali.
Nálada bola výborná. Dúfam, e nás Laci Stike ete
niekedy navtívi.

Amosko

Pri jednej hádke medzi iakmi
v triede boli spomenuté rôzne
zvieratká. Napadlo nám, èi by sme
v kole nemohli ma malé ZOO
so skutoènými zvieratami. No
hneï sme to zamietli. Chova
riadite¾ koly
slony, mroe, èi ¾adové medvede
by bolo v kole asi nemoné. A èo
tak psíka? Nemohla by ma kola svojho psa, ktorý by
v noci stráil a cez deò by bol cie¾om obdivu, lásky
a pohládzania naich iakov?

Chalani majú tie dobrý nápad. Mohla by sa jedna
trieda upravi na malú futbalovú halu. Na okná
a stropné svietidlá by sa upevnila mreová ochrana, ku
stenám by sa dali bránky, na podlahu nakreslili èiary
a o chalanov by bolo cez prestávku postarané. Nerobili
by na chodbách neplechu, vybili by si energiu
a prekrvili mozgy. Èo vy na to, pán riadite¾?
Dievky sa zhodli na tom, e máme málo WC. Nieeby
trpeli èastými zaívacími problémami, ale pri ich
vzájomných debatách na záchodoch nemajú dos
súkromia  stále ich niekto vyruuje. Viac WC  viac
priestoru na rozoberanie dievèenských záleitostí.
Ïakujeme za odpovede.

Deviaty roèník je roèníkom rozhodovania. Vybra si
strednú kolu nie je vôbec jednoduché, èo potvrdí
kadý deviatak. U tradiène pri rozhodovaní pomáhajú
dni otvorených dní na stredných kolách (na ktoré sa
ve¾mi teíme) a návtevy zástupcov S medzi nami.
Inak to neprebehlo ani tento rok. Získa informáciu
priamo zo zdroja je najlepie. Kadého zaujme nieèo
iné. Bola sa nám predstavi SP stavebná z Luèenca,
SP Samuela Mikovíniho v Banskej tiavnici, OA a
NA z Banskej tiavnice. Zaujali nás informácie, ktoré
nám sprostredkovali nai bývalí spoluiaci  súèasní
tudenti SZ z Luèenca a náho krtískeho gymnázia.
Tento rok k nám prili aj zástupcovia najväèej S v
Luèenci, èo nám trochu bolo aj ¾úto, pretoe doteraz
pozývali oni nás. Keïe je pravdou, e raz vidie je
lepie, ako dvakrát poèu, niektoré koly nás pozvali aj
na návtevu.
Medzi prvými bola SO po¾nohospodárska v
elovciach, ktorá ponúka medzi nami málo ob¾úbený

odbor záhradníctvo. Viac zaujali chlapcov priestory a
odbory SO technickej v Luèenci
 mechanik
poèítaèových sietí, grafik digitálnych médií, murár,
intalatér. Mohli sme si vyskúa svoje fyzické sily v
ich posilòovni, prezrie uèebne, dielne. Dobre nám
padol teplý èaj, keïe práve v ten deò napadlo najviac
snehu poèas zimy. Nesklamala nás ani návteva SO
na Po¾nej ulici, pretoe mnohí z nás rozmý¾ajú o
túdiu práve tu. Sprevádzali nás tudenti, ktorí nám
ukázali vetky zaujímavé miesta, pozreli sme sa do
tried, v ktorých práve prebiehalo vyuèovanie. Ve¾mi
sme sa teili aj na návtevu S  OA a SO v Modrom
Kameni. Nesklamali sme sa. Dozvedeli sme sa
informácie o tudijných a uèebných odboroch,
tudentskej èinnosti a krúkoch. Priamo sme videli
výsledky práce tudentov. Vyvrcholením bola vak
"barmanská show", ktorá bola závereènou bodkou na
naej ceste spoznávania stredných kôl.
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Okresné kolo sa skladalo z testu a z praktickej èasti.
Test nebol aký, ale ani praktická èas  pozorovanie
vtáèieho pera a srsti cicavca nebolo aká. Po dopísaní
sme sa premiestnili do
spoloèenskej miestnosti
a nervózne sme èakali, kým porota opraví nae testy.
Napokon sme sa doèkali výsledkov. Oznámil nám ich
pán uèite¾ Frèka. Umiestnili sme sa výborne: 1. miesto
, 2. miesto 
,

. Dievèatá z Dolnej
3. miesto 
Strehovej sa umiestnili na 4. a 5. mieste. Prví dvaja
postúpili do krajského kola v Banskej Bystrici.
Dòa 16.3.2012 sme sa vybrali s pani uèite¾kou
a jej manelom na súa do B. Bystrice.
Keï sme dorazili na miesto, uèitelia nám dali
obèerstvenie a poradové èíslo. Potom sme sa presunuli
do miestnosti, kde nám zadali praktickú èas. Naou
úlohou bolo priradi obrázky stromov ku ich názvom.
Na konci sme dostali z tejto témy nieko¾ko otázok.
Ïalou èasou súae boli testy. Boli dos aké
a mali sme málo èasu. Neastie sme to stihli. Po
dopísaní testov sme dostali rezeò s chlebom. Cestou
domov sme rozmý¾ali nad úlohami a tipovali ako sme

dopadli. Doma som rýchlo zapla poèítaè a pozrela
výsledky na internete. Umiestnili sme sa takto: Tomá
Mlynár  14. miesto, Michaela Schmidtová  8.
miesto. Mohlo to by lepie, ale celkom sme spokojní,
veï úlohy boli naozaj nároèné. Ïakujem pani uèite¾ke
Baèíkovej, e mala s nami trpezlivos a pripravovala
nás.

Amosko

Zima

Vloèka padá sem i tam,
deti beia ku saniam.

Zima prila medzi deti,
slnieèko u menej svieti.

Berme teplú èapicu,
máme novú sanicu.

Mrázik típe nae líèka,
¾ad je èíry ako sklíèka.

Keï na sane sadneme,
do záveja padneme.

Snehuliak u pekne stojí
ako vojak v plnej zbroji.

Veselý sneh

Pohadzuje tedro
na zem, na chvoje,
páperie a ¾ahké
Zima, zima, zimièka,
hviezdne závoje
pekná je táto básnièka.
Soòa árközyová, 5.B Ako sa len smeje
starý pustý hrad.
Tomu zima nie je,
kto má zimu rád.
K.Tomová, 5.B

Zimný kamarát
Na okraji dedinky stál malý domèek.
V domèeku bývala vdova s malým
dievèatkom. Boli ve¾mi chudobní. Keï
prili Vianoce, mamka nemala z èoho kúpi
darèeky svojej malej dcérke Zuzke. No
dobrí susedia im darovali vianoèný
stromèek. Ve¾mi sa mu poteili. Mamka
vybrala zo skrinky ozdoby a Zuzka mala
ve¾kú rados, e si spoloène ozdobia
stromèek. V katuli medzi ozdobami nala
starú hviezdièku, ktorá bola ve¾mi znièená
a celkom bez farby, no Zuzke sa nesmierne
zapáèila. Zobrala si ju do izby a zaèala jej
rozpráva, e túi ma nejakú kamarátku.
Hviezdièka odrazu prehovorila a povedala
Zuzke, e túi by na vianoènom
stromèeku. Zuzka sa celá astná rozbehla
za mamièkou a ukázala jej svoju novú
kamarátku hviezdièku. Poprosila ju, èi by si
mohla da hviezdièku na vianoèný
stromèek. Mamièka samozrejme súhlasila
a odvtedy bola hviezdièka kadý rok na
stromèeku.
Zuzka si nala dobrú
kamarátku a hviezdièke sa splnil krásny sen.

Na kraj lesa, na kraj hory
velikánsky panák stojí.
Nos má z mrkvy, v ruke drúk.
To je silák ako buk.
Gombíky má ako pán,
snehuliaèik priiel k nám.
Je to pánko veselý,
aj keï celý ¾adový.
Bianka Máthová, 5,B
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K témam tretiackeho uèiva v prírodovede patrí aj slneèná
sústava. Predstavi si vesmírne telesá a ich pohyb v
nekoneènom priestore nie je vôbec jednoduché, preto si iaci
3.B pomohli tak, e si slneènú sústavu "zmenili" a vyrobili
zaujímavé modely. Námety a inpiráciu nali nielen v
uèebnici, ale h¾adali aj v ïalích knihách a na internete.
Niektorí sa do práce pustili sami, iným pomohli pri vytváraní
modelu rodièia. Ako materiál poslúili polystyrénové gule,
baliaci papier, pajdle, drôt, vianoèné gule, drevo, dokonca aj
staré èierne trièko.
Skutoèná slneèná sústava je oèarujúca. Nachádza sa v nej aj
3.B  trieda plná ikovných iakov, ktorých vedie pani
uèite¾ka
. Zároveò platí aj opaèné tvrdenie  v
3.B sa nachádza slneèná sústava. Je síce podstatne zmenená,
no vo viacerých exemplároch. Niektoré z nich si môete
pozrie aj na fotografiách.

Amosko
aliansky Mako J. C. Hronského sa kadoroène
organizuje koncom januára a zaèiatkom februára.
Súa pomáha nadväzova kontakty s tvorbou J. C.
Hronského, ale aj ostatných autorov slovenských
povestí. Organizátorom súae je èasopis Slnieèko
a Matica slovenská v Martine v spolupráci
s Ministerstvom kultúry SR.
Súaí sa v troch kategóriách. Do prvej sú zaradení
iaci 2.3.roèníka, do druhej iaci 4.5.roèníka, do
tretej iaci 6.7. roèníka Z. Mestské kolo súae v
prednese slovenských povestí sa konalo v Hontiansko
 novohradskej kninici vo Ve¾kom Krtíi. Zúèastnili
sa na òom iaci Z a osemroèného gymnázia. V prvej
kategórii sa na prvom mieste umiestnila
iaèka 2.A triedy.
Na naej kole sa súa konala o týdeò neskorie.
Prvé miesto v prvej kategórii opä vyhrala Dominika
Ïuricová. Postúpila do okresného kola, kde tie

zvíazila a preto pokraèovala na
krajskom kole v Slovenskej ¼upèi.
Táto ikovná a talentovaná
iaèka navtevuje aj ZU 
divadelný odbor. V marci sa
zúèastnili na Divadelnej revue
v Dolnej Strehovej, kde obsadili
tie 1. miesto. V okresnom kole
v literárnej súai Rozprávkové
vretienko, kde reprezentovala ZU, obsadila 3. miesto.
Ako sama hovorí, recituje u od svojich 6 rokov.
Prednes a vystupovanie pred obecenstvom jej nerobí
problémy. Práve naopak, cíti sa tam ako ryba vo vode,
preto bude vo svojej zá¾ube pokraèova. Teím sa z jej
úspechov spolu s òou a jej rodièmi. Ako jej triedna
uèite¾ka ju budem podporova, aby rozvíjala svoj
talent a dosahovala ïalie úspechy.

V recitaènej súai aliansky Mako sa cíti ako ryba
z 5.A. Na pódiách v
vo vode aj
rámci regiónu vychytala vetky prvé miesta vo svojej
kategórii a dostala sa a na krajské kolo. Viac o svojich
úspechoch napísala sama:

Romana je vestranne nadané dievèa, urèite o nej
budeme ete ve¾a dobrých správ poèu. Dríme jej
palce.

Urèite kadého z nás oèarí poh¾ad na veèernú hviezdnu úspene objavovali a spoznávali tajomstvá hviezdnej
oblohu. Èo sú hviezdy? Ako vznikajú? Preèo svietia? oblohy.
Odpovede na tieto otázky a ete aj na mnohé ïalie
by urèite úspene zodpovedali nai iaci, ktorí sa
zúèastnili súae Èo vie o hviezdach. Tento rok nás
na okresnom kole reprezentovali: I.kategéria:
6.A  2.miesto,
5.A 
5.A  4. miesto, II.kategoria:
3.miesto,
7.A  1.miesto,
9.C 
2.miesto.
Obsadenie popredných miest v okresnom kole ich
posunulo do kola krajského, ktoré sa uskutoèní 2.mája
2012 v krajskej hvezdárni iari nad Hronom.
Blahoeláme, dríme palce a prajeme, aby i naïalej
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Fyzika patrí medzi nároèné predmety. Súperi s jej
vedomosami medzi iakmi ostatných kôl je ve¾mi
aké a vyaduje si to poriadnu prípravu. Veï len
dosta sa do okresného kola FO je podmienené
vyrieením siedmych
ne¾ahkých
úloh.
Z naej koly sa to
podarilo
, iakovi
9. B triedy. V OK
FO obsadil 3. miesto.
V kategórii F  8.
roèník v okresnom
kole súaili iaci
8.A triedy:

Tomá Mlynár a Adrián Hodási

Vedomosti z matematiky si iaci môu porovna so
iakmi ostatných kôl v matematickej olympiáde
i pytagoriáde. Po úspenom vyrieení kolského kola
pytagoriády sa do okresného kola dostali títo iaci:
4.A 13.15 miesto,
5.A 1.2.miesto,
á, 5.A  7.miesto,
6.A úspený
rieite¾  6.miesto,
6.B  7.  9.miesto,
7.A 
úspený rieite¾  1.miesto,
7.A  7.
9.miesto. V OK MO nás
reprezentovali iaci:
Júlia
Vaòová, 5.A  úspená
rieite¾ka  1.  2.miesto,
Jakub Navrátil, 5.A  9.
Oliver Kukolík, Júlia Vaòová 10.miesto.
a Jakub Navrátil

J. A. Komenský povedal: 
Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom
knihy. Kniha, najväèí priate¾ èloveka od vynálezu kníhtlaèe, patrí
medzi neodmyslite¾ných spoloèníkov mladých èi starých. Tradícia
marca ako mesiaca knihy, sa odvodzuje od Mateja Hrebendu,
osobnosti, ktorá sa v 19. storoèí aktívne podie¾ala na írení
slovenskej kninej kultúry. Tak ako kadý rok, tak aj tento sa
uskutoènilo na naej kole 5 literárnych súaí. Deti v nich
dokazovali, ako poznajú rozprávky, hádanky, spisovate¾ov, knihy.
Pátrali, èo patrí do ktorej rozprávky, zisovali pod¾a ilustrácii aké
sú to rozprávky, z písmen skladali rozprávkové postavièky, stavali
krá¾ovské vee, strie¾ali na ne, skladali jeibaby a dráèikov. Plnili
jednoduché úlohy a po nároènejie pod¾a roèníka, v ktorom
súaili. Traja iaci v kadom roèníku boli odmenení peknými
cenami, neobili naprázdno ani ostatní súaiaci, ktorým sa bude
na rok urèite lepie dari.
1.miesto 
3. miesto 
1. miesto 
3. miesto 
:
1.miesto 
3. miesto 
1.miesto 
3. miesto 
KD
1.miesto 
3. miesto 

2.miesto 

,

2. Miesto 

,

2.miesto 

,

á
2.miesto 

, 2.miesto 
, vedúca iackej kninice.

Amosko
Zimné mesiace dávajú priestor na zapojenie sa èo
najväèieho poètu iakov do portových súaí. Sú to
súae pre triedne kolektívy, ktorých úlohou je
rozhýba aj tých, ktorí okrem hodín povinnej telesnej
výchovy vôbec neportujú.
 pod týmto názvom sa
uskutoènila medzitriedna súa v behu zameraná na
boj proti fajèeniu a uívaniu omamných látok. Do
súae sa zapojili vetky triedy 5.  9. roèníka, ktoré
reprezentovali tyria chlapci a tyri dievèatá.
Preteky pozostávali z intervalového èlnkového behu. Celkove
sa zúèastnilo 103 iakov, ktorí zabehli 5652 dvadsametrových
úsekov, èo predstavuje 113 km a 40 metrov. Najviac úsekov
odbehol Luká Malatinec  120. Víazné drustvá získali
putovný pohár, ktorý bude celý rok vystavený na èestnom
mieste v triede.
5.  6. roèník: 1. miesto 
3. miesto 
7. 9. roèník 1. miesto 
, 2. miesto 

2. miesto 

,

, 3. miesto 

sú populárne triedni uèitelia. Závereèné zápasy prekvapenia
u mladích iakov. Znova sa zapojili 10  èlenné nepriniesli a favorizované drustvá potvrdili svoje kvality.
mieané drustvá vetkých tried. Neúprosné boje
1. miesto 
a vybièovaná atmosféra jednotlivých zápasov skoro
2.
miesto 
zbúrali nau vynovenú telocvièòu, ale to k takýmto
3.
miesto 
akciám patrí. Povzbudi svojich spoluiakov prili aj
tí, ktorí sa nedostali na súpisku triedy a nechýbali ani
V závere uplynulého roka dostali obyvatelia mesta
Ve¾ký Krtí pekný darèek. Bolo to otvorenie malého
zimného tadióna s umelou ¾adovou plochou
s rozmermi 40 x 20 m. Táto udalos poteila nielen
dospelých ale hlavne deti.
Aj na naej kole sme zareagovali na ponuku vyuíva
¾adovú plochu v rámci hodín telesnej výchovy
a v iestich dvojhodinových blokoch sa vystriedali
vetky triedy. Boli sme príjemne prekvapení, e a

70% iakov malo vlastné alebo poièané korèule
a mohli sa uèi základy korèu¾ovania alebo sa
zdokona¾ova v nadobudnutých zruènostiach. Celkovo
sa korèu¾ovania zúèastnilo 170 detí. U teraz sa vetci
teia na novú sezónu a tí, èo ete nemajú vlastné
korèule dúfajú, e si na ne vykúpu cez ve¾konoèné
sviatky, alebo nájdu nové korèule pod vianoèným
stromèekom.

Amosko
Pre starích iakov sme pripravili súa v stále
populárnejom
. Pri tomto porte a tak ve¾mi
nerozhoduje vekový rozdiel a hrubá sila, ale najmä
ikovnos, herné myslenie a majstrovské zvládnutie
jednotlivých herných èinností. Aj preto dolo
k viacerým prekvapujúcim výsledkom a poteili
výkony najmä siedmakov, ktorí dokázali porazi o
hlavu väèích a skúsenejích súperov. To je dobrý
Po zasneených mesiacoch, keï väèina kôl
absolvovala lyiarske výchovno  výcvikové kurzy sa
opä rozbehli aj postupové súae vyhlásené
Ministerstvom kolstva, vedy, výskumu a portu SR.
Jednou z nich bol aj III. roèník súae pod názvom
, ktorú sponzorovala firma
Nestlé a vetkým úèastníkom poskytla rôzne suveníry
a sladké odmeny. Naa kola sa zapojila do vetkých

predpoklad na to, e sa v budúcich rokoch budú ete
zlepova a majú monos dosta sa aj do výberu koly.
Chlapci:
1. miesto  8.A, 2. miesto  7. C, 3. miesto  9. A
Dievèatá:
1. miesto  7. B, 2. miesto  8. A, 3. miesto  9. A
tyroch kategórií a výsledky boli ve¾mi dobré. Obidve
mladie kategórie sme vyhrali a v starích kategóriách
sme obsadili dve 2. miesta. Víazné drustvá nás
reprezentovali v regionálnych kolách v Nemeckej
a v Hnúti. Chlapci v zloení:
obsadili
3. miesto.

Ate lepie sa darilo dievèatám, ktoré boli v regióne
najlepie a postúpili do krajského finále, v ktorom
obsadili 5. miesto. O tento pekný úspech sa zaslúili:
Ïalou súaou bolo
. Súae sa zúèastnilo osem základných
kôl. Nae dievèatá postupne porazili Buince 15 : 5,
Èebovce 13 : 6 a Hruov 20 : 3. Týmito výsledkami sa
dostali do finále v ktorom pod¾ahli dievèatám z Balogu
nad Ip¾om 9 : 13. kolu reprezentovali:

1. Z Balog n. Ip¾om
2. Z Komenského V. Krtí
3. Z kultétyho V. Krtí
4. Z Èebovce
5. Z Ve¾ká Èalomija
6. Z Buince
7. Z Hruov

8. Z Modrý Kameò
Okresného kolo v achu iakov Z v kolskom roku
2011/2012 sa zúèastnili aj nai iaci. Po krátkej príprave na
turnaj nai traja iaci dosiahli ve¾mi dobré výsledky.
získal druhé miesto v turnaji,
bol
tretí a nováèik
z 5.A triedy získaval na
turnaji skúsenosti a so ziskom 3 bodov bol desiaty.
Turnaj organizovalo CVÈ Ve¾ký Krtí a K SZ Èelovce,
riadite¾om turnaja bol Ing. Roman Suèík. Hlavný rozhodca
bol ¼ubomír Frèka.
Turnaj sa
konal v priestoroch CVÈ Ve¾ký Krtí dòa
25.11.2011.

Amosko

Hello Kitty sa chce nauèi písmená a èísla. Pus sa s òou do
precvièovania abecedy a poèítania od 1 do 10. Zaije pritom
plno zábavy. Vezmi si ceruzku a pastelky a ponor sa do
kúzelného sveta písmen a èísel.
http://www.martinus.sk

Karolína a Mia sú kamarátky na ivot a na smr u celú
veènos. Poznajú sa od kôlkárskych èias, sedeli spolu v kolských
laviciach a teia sa, e ich vzali aj na to isté gymnázium. Keï Mia
odíde s rodièmi na prázdniny k moru, Kaja si nevie predstavi, ako
bez najlepej kamoky vydrí celé dlhé dva týdne! Èas zabíja
vysedávaním pri poèítaèi a èetovaním. Virtuálni kamaráti sa pre òu
stanú dôleitejí ako rodièia, uèitelia, známky v kole aj ako
dovtedy najlepia kamarátka Mia. Kaja vetko zahodí za hlavu.

210 g
5 ks
210 g
50 g
210 g

pomleté orechy
bielok
Hera
polohrubá múka
cukor krupica

V miske si vymieame do
peny cukor krytál, Heru a
pomleté orechy. Potom
primieame
múku
a
nakoniec
z¾ahka
vmieame u¾ahaný sneh z
bielkov. Cesto rozotrieme
na papierom vyloený plech. Vrstva cesta by nemala by ve¾ká, rezy sú
nízke, je to ¾ahký zákusok. Nemala by to by vysoká buchta. Plát
peèieme vo vyhriatej rúre na 160 ° C. Kým sa plát upeèie, tak si v
miske vymieame åtky, cukor múèku a vrecúko vanilkového cukru.
Poleva je dobre rozotrená, ak je svetlo ltá a robí mierne bubliny. Túto
polevu rozotrieme na upeèený, ale trochu vychladnutý plát (nesmie by

5 ks åtok
250 g cukor múèka
1 ks vanilkový cukor
ani horúci  poleva by robila
bubliny, ani studený  poleva by sa
u neprilepila a odpadávala by). Je
dobré ju natiera 5  10 minút
potom, èo vyberieme upeèený plát
z rúry. Hotové jarné rezy necháme
ete hodinku vychladnú, aby
poleva stvrdla.

Amosko

Jedného dòa, presne v deò babkiných narodenín,
sa jej vnuèka rozhodla, e upeèie nejaké koláèe a
pôjde babku navtívi.
Babka ila na opaènom konci mesta. Medzi
domom vnuèky a domom kde bývala babka bolo
7 mostov, cez ktoré bolo treba prejs. Iná cesta
neexistovala. Na kadom moste vak stál mýtnik,
ktorý vyberal poplatky za prechod cez most.
Kadý mýtnik si od vnuèky pýtal presne
polovicu koláèov, ktoré niesla. Pretoe sa ale
vnuèka vdy na mýtnika pekne usmiala, ten jej
za to jeden koláè vrátil spä.

Predstavte si, e máte 3 katule, oznaèené nasledovnými
lístkami: "Biele gulièky", "Èierne gulièky" a "Biele aj
èierne gulièky". Vieme, e lístok na kadej z uvedených
katú¾ je umiestnený zle.
Z kadej katule máte dovolené vytiahnu jednu gulièku.
Na základe tohto výberu rozhodnite, ktorý lístok patrí na
ktorú katu¾u.
Poznámka: Samozrejme, po celý èas nie je dovolené nazrie
do vnútra iadnej katule.
Doplòujúca otázka (alebo pomôcka?): Je naozaj potrebné
aha z kadej katule jednu gulièku? Nestaèí ich vybra aj
menej?

Ko¾ko koláèov musí vnuèka upiec a zobra zo
sebou, aby babke doniesla presne 2 koláèe.

Rieenie hlavolamov, ako aj ïalie zaujímavé úlohy,
nájdete na internetovej stránke:

Aj keï je u po desaroèia prvý apríl spájaný so artami, vtipmi a inými
srandièkami, v kalendári enviromentalistu je zaznamenaný aj Svetový deò
vtáctva. Jeho korene siahajú a do
èias rakúskouhorskej monarchie.
Tento sviatok sa traduje od roku 1900
a prvotne bol spájaný aj s oslavou stromov. Spája sa tie s príletmi
sahovavých vtákov. Na Slovensko priletí kadý rok pribline 30
miliónov vtákov, z toho dve tretiny práve v apríli. Ako prvé
zavítajú drozdy, kovránky, cíbiky, bociany a lastovièky. Popri
týchto najznámejích posloch jari medzi sahovavé vtáky patria aj
orol krik¾avý, prepelica po¾ná, slávik aj kukuèka. Medzi
poslednými prilietava vtáèik... (názov ukrytý v tajnièke)

AUSTRÁLIA, BUK, FRAK, KAHAN, KAZ, KOÈ, KOKOS,
KOS, ¼UD, MLAT, MY, OLEJ, PRALES, RA, ROJ,
SANE, SKRIÒA, SLIEPKA, ZLOS, ZUB, ZVUK

