V septembri sa zaèína kolský rok. Sotva sa iaci usadia v laviciach
a pár krát prejdú po lístí, èo napadalo na kolské chodníky a sú plní
oèakávaní ïalích radostných prázdnin. Do obchodov priviezli salonky
a to je neklamný príznak, e sa blíi koniec roka. Nie vak toho
kolského, ale kalendárneho. Ráno u do tried nesvieti slnko, za okna
mi je ero a my sme radi, e máme nové kvalitné umelé osvetlenie.
Letný èas si so sebou odniesli sahovaví vtáci, deò skôr zaèína a skôr
konèí. Môe sa nám zda, e dni sú kratie, rýchlo sa míòajú a miznú
v minulosti. V novembri nás èaká koniec prvého kolského tvrroka
a s tým spojené klasifikaèné hodnotenie. Preto tých, èo sa ete
nezobudili je najvyí èas zaèa sa uèi.
Chladné poèasie nás oblieka do teplejích iat, no pani Jeseò má aj svoje
pekné a príjemné stránky. Napríklad také voòavé èervené jablko, èi iné
ovocie. O tom, e sa dá konzumova nielen ústami, ale aj oèami sa
doèítate na ïalích stranách. K jeseni patrí tie Sviatok vetkých svätých
a helloween. Ten majú deti obzvlá radi. Pri tohtoroènej tekvièkovej
slávnosti si na kolskom dvore aj zatancovali.
Vynikajúcou správou je, e èasopis Amosko u nebude
vo svojom informovaní sám. Èinnos zaèal jeho ele
ktronický brat VideoAmosko. A navye sme Amoska
spersonifikovali do postavièky, ktorej autorkou je ilus
trátorka
. Veríme, e Vám bude
rovnako sympatická ako nám redakcii.
Ná èasopis vychádza v novembri  na polceste medzi
zaèiatkom kolského roka a koncom kalendárneho
roka. Prajeme Vám, aby ste toto nároèné a obèas nev¾údne
obdobie zvládli úspene a v zdraví. Poèas dlhých veèerov
si skúste nájs èas aj na èítanie Amoska.

Nie, to nie je prvoaprílový artík. Amosko má v novom kolskom roku skutoène
mladieho súrodenca, ktorý sa volá... Mohlo by to by aj hádankou: volá sa ako
jeho starí brat, ale s prívlastkom video. Uhádli ste? Urèite áno. Volá sa
VideoAmosko. Nebude vak konkurova svojmu stariemu bratovi, ale dopåòa
ho obrazom i zvukom. Na jeho realizácii sa podie¾ajú i traja vai spoluiaci:
Martin Mièko a Vlado Onuka z 8. B triedy a Dominik György z 5. B triedy.
Externe sa na jeho tvorbe môete podie¾a aj vy, pokia¾ máte záujem a máte
skúsenosti s prácou s videokamerou alebo fotoaparátom. Kde si záznamy môete
pozrie? V projekènej miestnosti v kolskom klube detí (samozrejme po
vyuèovaní). Disky so záznamami sú k dispozícii na pozretie tie v poèítaèovej
uèebni. Pokia¾ by aj vai rodièia mali záujem pozrie si záznamy VideoAmoska,
môu si ich na podpis vypoièa na 24 hodín (bez poplatku).

Novoty
My, dospeláci, máme pocit, e èas povinnej
kolskej dochádzky pretiekol rýchlo ako voda
v starej
v rieke. Iné pocity majú súèasní iaci, ktorí si
kole
v kolskej lavici musia ete èo  to odsedie.
Deväroèná kolská dochádzka znamená pribline
desa tisíc hodín strávených v triede  a to prevane sediac
v lavici. Správne sedenie v kole by malo zoh¾adòova výku iaka.
Nesprávne sedenie a nevhodná stolièka, èi lavica èasto
bývajú príèinou rôznych problémov s chrbticou. Prie
merná výka prvákov a priemerná výka tvrtákov sú
znaène rozdielne a tie v rámci triedy majú deti rôznu
telesnú výku. Výka lavice nie vdy zodpovedá ergo
nomickým zásadám. V minulom kolskom roku boli
lavice vo väèine tried na naej kole nahradené novými,
modernejími. Navye prváci si môu svoje nové
labikáre poloi na nové lavice, ktoré majú jeden

bonus  sú výkovo nastavite¾né. Jednoduchým
spôsobom sa dá upravi ich výka tak, aby sa v nich
iakom pohodlne pracovalo. Zásady správneho sede
nia a to hlavne pri písaní a èítaní, ktoré iakom pani
uèite¾ky vtepujú spolu s ergonomickými lavicami
napomáhajú k správnemu telesnému vývoju detí.
Tieto lavice sa stali pre prvákov kamarátmi na 4
roky. Vïaka upravite¾nej výke s nimi porastú a
do konca tvrtého roèníka.

A to doslova. Má krásny zelený trávnik, na ktorom je
rados portova, ale aj symbolicky  je otvorené pre
vetkých portuchtivých hráèov. Zhruba pred rokom
sme na tomto mieste písali, e sa naò teíme a mnohí z
nás sa na rozostavanú plochu chodili pozera ako nám
ihrisko rastie pred oèami.
Riadite¾ koly Mgr. Duan Gálik nám o òom povedal:

Novú tvár má aj webová stránka naej koly. Po piatich rokoch
prela radikálnou zmenou. Èas ukáe, nako¾ko táto zmena bude
uitoèná. V súèasnosti je www.skolakom.sk v skúobnej beta verzii.
Budeme radi, ak nám svoje pripomienky, vylepenia a návrhy
polete na emailovú adresu amosko@skolakom.sk. Obsah stránky
budete postupne dopåòa, aby ste si na nej nali to, èo práve potrebu
jete.

V rámci projektu Socrates navtívili v septembri nau
kolu pedagógovia z partnerskej základnej koly v èeskom
meste Písek. Zoznámili sa s prostredím naej koly, prav
idlami, ktoré máme v rámci vyuèovacieho procesu
zavedené a oboznámili nás so ivotom v ich kole. Pre
iakov si pripravili otázky, ktoré sa týkali Èeska a iaci
pracujúci v skupinkách sa na ne snaili, èo najsprávnejie
odpoveda. Ukázalo sa, e Èesko pre nich nie je neznáma
krajina. Viac o nej porozprávali a prostredníctvom
výpoètovej techniky prezentovali nai hostia Miroslav
Janovský a Martina indeláøová na stretnutiach v
zasadaèke koly. A keïe údajov a vedomostí bolo pre
niektorých vye hlavy, dobre padlo vymeni ich za port.
Preto Martina a Miroslav zavítali aj na hodiny telesnej vý
chovy. Miroslav, basketbalový tréner kolského tímu na

Tylovke v Písku, pripravil tréningovú hodinu aj pre naich
basketbalistov. Úroveò chlapcov hodnotil pozitívne
a návtevu koly ukonèil nápadom vytvori drubu medzi
naimi a èeských basketbalistami. Tak èo chlapci? Radi
by ste si zahrali zápas v Písku?
Milo prekvapené a s dobrým pocitom odchádzali z hodín
na prvom stupni aj èeské panie uèite¾ky Milue Trpáko

vá a Renata Lehnertová. Malí tretiaci, ale i tí
najmení prváci èeskému jazyku rozumeli, a tak
so záujmom a s nadením poèúvali, aby naèerpali
vedomosti z toho, ako sa uèia deti zo susedného
Èeska. Pestros aktivít, básnièiek, riekaniek a
hádaniek vniesla do vyuèovania príjemnú atmos
féru. Navye snaha naich iakov bola odmenená
sladkými èeskými dobrotami. A verue snaili sa
celé kolektívy. Veï predsa kadý malý detský
makrtný jazýèek chcel ochutna èo panie
uèite¾ky so sebou priniesli.
Tri dni urèite nestaèili ani èeskej a ani slovenskej
strane na to, aby sme sa dôkladne spoznali a so
vetkým dokonale oboznámili. Ale to v tomto
prípade nebolo ani cie¾om výmeny uèite¾ov. To
stretnutie malo hlavne prívlastok priate¾ské
a v tomto duchu sa aj skonèilo priate¾ským vole
jbalovým zápasom uèite¾ov.
Do projektu Socrates sme zapojení u tretí
kolský rok a návtevy partnerov z jednotlivých
krajín budú ïalej pokraèova. Kadé takéto stret
nutie prinesie nové informácie a poznatky
iakom i pedagógom. Pripravil:

V októbri sa uskutoènili semináre Roadshow Microsoft Moderný
uèite¾ vo vybraných mestách Slovenska. Na Roadshow vo Zvolene
stretlo asi 100 pedagógov. Z naej koly prili Ing. O. Trebula a K.
Cicko. Podujatie zorganizovali:
, zástupca
spoloènosti Microsoft na Slovensku a výkonný riadite¾ projektu
,
a
 predstavitelia
spoloènosti
a
 riadite¾ka
Z v Lieskovci, známej intenzívnym uplatòovaním IKT vo
vyuèovacom procese.
Roadshow Microsoft Moderný uèite¾ 2008 nebola kolením, ale
skôr burzou nápadov ako sa dá uèi efektívnejie, ako vyuíva
informaèné technológie blízke mladým ¾uïom vo vzdelávacom
procese. Poskytlo zúèastneným inpiráciu a v neposlednom rade
dodalo elán a energiu do ïalieho novátorského snaenia.
Prezentácie ukázali, e deti sa môu uèi radi a IKT môu pomôc
pedagógom v ich nároènej a zodpovednej práci. Mnoho zaují
mavých informácii a materiálov na stiahnutie nájdete na stránkach:

www.notebookprekazdehoziaka.sk,
www.zslieskovec.edu.sk,
www.modernyucitel.net,
www.edeapartners.sk

Spisovate¾ka
navtívila nau kolu v októbri. iaci
mali monos zoznámi sa s umelkyòou, ktorá zruène narába perom
a prostredníctvom viet sa pribliuje k ¾udskému srdcu a k ¾udskej
dui. Hana Koková sa narodila 7. júna 1942 v Tuhári. Po absol
vovaní Strednej zdravotníckej koly v Luèenci pracovala takmer 20
rokov ako zdravotná sestra v Okresnom ústave národného zdravia
v Luèenci. V rokoch 1978  1992 bola redaktorkou okresných novín
Ipe¾, neskôr regionálneho týdenníka Novohrad v Luèenci. Od roku
1992 pôsobí v slobodnom povolaní. Za aktívnu a stálu prítomnos
v súèasnej slovenskej literatúre a írenie dobrého mena mesta
Luèenec jej bola udelená cena Mesta Luèenec.

Literárna tvorba
Pod teplom krvi (1976
Ÿ
Ÿ Spojitos (1978)
Ÿ
Ÿ Spätné zrkadlo (1982)
Ÿ Tvár pri tvári (1988)
Ÿ
Ÿ Vnútrozemie (1989)
Ÿ
Ÿ Záhrada, zviera vo mne(2000)
Ÿ Náhrdelník z hrdlièiek (2001)

Súrodenci zo sna(2006)
Príbehy z ¼udorútskej
ulice(2007)
Mara medvedia
Povesti a legendy
z Novohradu(2007)

Koncom októbra navtívili nau kolu pracovníèky tátneho hygien
ického ústavu vo ve¾kom Krtíi. Mudr. Slávka Ïuriová, Zlatica
Foltánová a Zdenka Kováèová priniesli zaujímavé informácie
o nebezpeènej chorobe  vírusovej hepatitíde, teda ltaèke. Hepatití
da je infekèné zápalové ochorenie peèene, prièom existujú tri typy 
A,B,C. Najznámejí je typ A, známy tie ako choroba pinavých rúk,
pretoe sa najèastejie vyskytuje práve pri zanedbávaní osobnej
hygieny. Hepatitída sa vak môe prenies aj pri konzumácia jedla
alebo nápojov od chorej osoby. Lieèba ochorenia je zdåhavá,
vyaduje izoláciu na infekènom oddelení, diétu a obmedzenie fyz
ickej aktivity. Aj tu platí, e najlepia je prevencia  vystríha sa
monosti infikovania, ale aj oèkovanie, ktoré je ve¾mi úèinné.
Ïalia èas prednáky bola venovaná pedikulóze. Tento pomerne
neznámy pojem ukrýva ia¾ známy problém  zavivenie. Nie je také
nebezpeèné ako ltaèka, no o to èastejie. ivá diskusia na túto tému
svedèí o tom, e mnoho iakov zo svojho okolia problém pozná.
Hospitalizácia nie je potrebná, no nutné je vykona dôslednú oèistu

Dòa 22.októbra 2008 sa v CVÈ vo Ve¾kom
Krtíi konalo okresné kolo súae Timravi
na studnièka.
Nau kolu reprezentovala iba iaèka
zo 7.A triedy v 3.
kategórii.
Recitovala pod èíslom tri, ktorí si pred
súaou vytiahla. Trojka a úryvok z knihy
E. Solèanskej Aprílové dievèa priniesli
oèakávaný úspech. Frederika obsadila vo
svojej kategórii tretie miesto. Blahoeláme
a prajeme ve¾a astia v ïalích súaiach.

vlasov s pouitím peciálnym prípravk
ov.
Na záver prednáky si iaci pozreli
krátky film o správnej ivotospráve.

JESEÑ PANI

BOHATÁ

Takto sa v jeseni spieva v jednej detskej pesnièke. A prirovnanie
k pani bohatej jej právom patrí. Farebnos prírody, sady
a záhrady plné plodov, èi plné komory zásob o tom svedèia.
V naej kole je oslava jesene u tradíciou. Kadoroène, a tento
rok nevynímajúc, si Pani jeseò uctievame nielen na vyuèovaní,
ale aj pri popoludniach, ktorých sa okrem uèiteliek a iakov
zúèastòujú aj ich rodièia, súrodenci èi starí rodièia.
Tohto roku si druháci vyuèovanie spestrili výrobou postavièiek
a zvierat z lesných plodov. 15.10.2008 sa iaci 2.A a 2.B triedy
stretli v priestoroch KD na Popoludní ovocia a zeleniny.
, p.uè.
, p. vych.
Spoloène s p. uè.
a rodièmi si pripravili výborný ovocný alát. Niek
toré deti oèarili zaujímavé tvary zeleniny a tak dali priestor svojej
fantázii a vytvorili výrobky, s ktorými vyzdobili triedy v KD.
Zavàením oslavy jesene bola Tekvièková slávnos 3.11.2008.
iaci si u ráno priniesli vyrezané tekvice, ktoré sme si na
vyuèovaní spoloène vyzdobili. Najväèiu rados vak deti mali
poobede, kedy sme sa vetci stretli na nádvorí naej koly, zapáli
li svoje tekvièky a výborne sa zabavili pri hudbe. Niektorí síce
spoèiatku váhali, ale hudba a dobrá nálada ich zlákala a pridali sa
k nám. A tak nádvorie koly, ktoré po iné veèery býva zahalené
tmou, v tento veèer iarilo plamienkami kahanèekov
v tekvièkách, ale predovetkým úsmevmi na detských tvárièkách.

Pripravila:

Stromy sa odievajú do pestrofarebných iat a prináajú zrelé plody. Jeseò
je nádherným farebným roèným obdobím, kedy môeme s demi tvori
azda viac ako inokedy. irokú paletu plodov (iky, gatany, alude,
semienka,..) sme vyuili na jesennú dekoráciu a tvorbu. V KD iaci 3.A
triedy s vychovávate¾kou a triednou p.uè.
vytvorili
jesenné krá¾ovstvo z plodov jesene. Priate¾ská a príjemná atmosféra
prevládala poèas celej práce. Vetkým iakom 3.A patrí za ich vytrvalú
prácu a usilovnos pochvala.

Na jesennom popoludní sme vyrábali velijaké výtvory
z plodov jesene. Ja som napríklad vyrobila panáèikov z
gatanov a lístia, stonoku z gatanov a ípok.
Na jesennom popoludní mi bolo ve¾mi dobre. Z
gatanov, aluïov a ípok som urobil psa, auto a jeka.
Nakoniec sme si spoloène urobili výstavku prác, ktorú
nám pochválili aj nai rodièia.
Pripravila: vychovávate¾ka:

V jedno tvrtkové popoludnie naa pani
vychovávate¾ka a triedna uèite¾ka zorgani
zovali pre celú triedu ovocné popoludnie.
Zili sme sa v cviènej kuchynke. Pozvaní
boli aj nai rodièia. Krájali sme jablká,
orechy, pomaranèe a iné druhy ovocia, z
ktorých sme si urobili výborný alát, na
ktorom sme si vetci zamakrtili. Bol to môj
najkrají deò a bol by som rád, keby sa ete
niekedy zopakoval.

Slneèná jeseò je príjemná na prechádzky v prírode. Keï sa tam vyberiete,
zistíte, e v prírode je mnostvo materiálu, z ktorého sa dá nieèo pekné
vytvori a tak príjemne strávi vo¾ný èas. Sú to iky, kamienky, gatany
alebo listy. Ja som si vybrala gatany, pretoe ich je okolo nás ve¾mi
ve¾a. Najèastejie sa na vyrábanie postavièiek z gatanov vyuívajú
pajdle alebo páratká, ktoré sa do gatanov zapichujú, a tak vznikajú
figúrky. No keïe som to chcela urobi zaujímavejím, pouila som aj
listy, kamienky a dozdobila som to materiálom z mojej dielne!
autorka najkrajích prác z gatanov.

Halloween  ako sviatok  je ve¾mi
starý. Jeho história siaha a ku
Keltom. Vtedy sa rok delil na
dve obdobia  obdobie hojnosti
a obdobie zimy a hladu.
Zaèiatkom novembra sa Keltom
zásoby zúili a nastávala zlá do
ba. Preto ¾udia prvý novem
brový deò uctievali Boha
Màtvych  Anwinna. ¼udia
verili, e tejto noci sa zjavujú
due màtvych, a tak im svietili
na cestu svietnikmi vyrobený
mi z dyní. Duchovia sa vracali
domov, aby za pomoci svojich
príbuzných prekroèili hranicu
Zeme Màtvych. iví sa prezliekali do
starých iat a ma¾ovali si tváre, aby do
nich nevstúpili zlí duchovia. Tejto noci sa

hovorilo Samhain. V roku 43 po Kristovi okupovali
keltské územia rímske vojská, èasom sa tieto národy a
zvyky zaèali prelína, a tak sa Samhain zaèal slávi i v
období atvy. K svietnikom a ohòom tak pribudlo ovocie
a obilie.
Behom 500 rokov sa k moci dostala katolícka Cirkev.
Pápe Bonifác IV. chcel zamedzi sláveniu pohanských
sviatkov, a tak sa zriadil nový sviatok Sviatok vetkých
svätých (u nás 1. novembra). Avak mnohí ¾udia slávili
oba sviatky spolu. V 16. storoèí bol teda na svete.nový
sviatok  "All Hallow' Dav (Eve)", èie Deò vetkých
blahoslavených. Podveèer tohto sviatku (31.10.) sa volal
All Hallows'Evening, v dedinskom slangu jednoducho
Halloween. V 20. rokoch minulého storoèia boli oficiálne
povolené mestské oslavy. V dnenej dobe si ¾udia v
Amerike ozdobujú dom, vyrábajú dyòové svietniky a
peèú koláèe. Deti sa prezleèú za straidlá a chodia od
domu k domu.
Zdroj:

Ja halloveen preívam ako normálny deò. Moja
sestra je na prvom stupni, tak ona má ten deò
trochu iný. Halloween na Slovensku je odliný ako
ten v Amerike. Na Slovensku je to tak, e si deti
urobia z tekvice straiaka. A potom, keï sa zotmie
dajú do nej svieèku a híkajú, aký je len pekný. Keï
som bol malý, tak som mal aj ja halloween v kole.
Vyrezávanie tekvice to ma nebavilo, lebo som sa
vdy od toho zababral, ale keï bola hotová, tak

som bol spokojný a chválil som sám seba. Deti
v Amerike to majú trochu inak  urobia straiakov sami
zo seba. Chodia po domoch a bytoch s tatièkami
a pýtajú si sladkosti. Podobne ako u nás na Ve¾kú noc.
Ma halloveen ako deti v Amerike môe by celkom
zaujímavé.Obidva spôsoby ako oslávi halloween sú iste
super, ale ten slovenský je pod¾a mòa jednoduchí.
Vymyslie kostým a urobi ho je pre deti dos nároèné.

Hra je jedna z foriem práce v kolskom klube detí. Vedie
deti k získavaniu poznatkov, rozvíja myslenie, fantáziu, reè a
city, formuje celú detskú osobnos. Úlohou vychovávateliek
v KD je vytvára podmienky pre rozvoj detských záujmov,
pripravi pestrú a príalivú èinnos. Vo¾ba správneho vý
chovného prostriedku a formy èinnosti sú základným pred
pokladom úspechu. Úèelná hra musí by vhodne
motivovaná, dobre organizovaná, potom dokáe deti strhnú
do iného mylienkovitého sveta a dáva im zabudnú na èas.
V tomto kolskom roku vyuijeme hru s motiváciou. Cie¾om
hry je vyvola u detí zdravú súaivos a získa ich k
plneniu úloh. Hra umoòuje deom prenies sa do sveta
fantázie, vzbudzuj e iniciatívu, vynaliezavos a napomáha
vytváranie kamarátskych vzahov. V hre je ve¾a úloh, súaí,
nápadov, prekvapení,...
V hre Cesta do rozprávkového mesta pre deti 1 . 4.roè. som
pouila ako motiváciu vymyslenú rozprávku. V neïalekom
meste na vysokom kopci stojí desa domèekov. Nie sú to
obyèajné domèeky. Sú to domèeky pre deti a ukrývajú celý
rad prekvapení a dobrodrustiev. Kto sa chce dozvedie, èo

ktorý domèek ukrýva, pripraví sa s nami na
cestu. Kto pôjde do posledného domèeka, èaká
na neho poklad. Ako sa dá poklad získa? V
kadom domèeku býva múdry rozprávkový
deduko, ktorý má pripravené úlohy a
pokraèova vo svojom putovaní za pokladom
môe len ten, kto úlohy splní.
Vychovávate¾ka

Ku celoivotným pravidlám nás vedú kroky  stopy, ktoré
nás uèia slunému správaniu. Veï naou celoroènou témou
je: Krok za krokom tretím rokom.
Naou celoroènou témou je krok za krokom tretím rokom.
V septembri sme mali tému Za dobrodrustvami do
krá¾ovstva slov. Robili sme hrad, ale ja som pritom nebola,
lebo som bola chorá, ve¾mi ma to mrzí. Naím pravidlom je
prunos, je to schopnos meni plány v prípade potreby.
Máme aj iné pravidlá: môj najlepí osobný výkon,
nevysmieva sa druhým, dôvera, pravdovravnos a iné.
V októbri máme Bystrá hlava vládca krá¾ovstva bylín
a bystrín.

Naa trieda je aj ve¾mi
pracovitá, èím svedèí výz
doba peknej jesennej de
korácie. Takto sa prièinili
iaci o pekné prostredie
v naom kolskom klube,
kde sa dobre cítia.

Nielen ve¾ké, ale aj
malé tekvièky sa dajú
vyzdobi. Darujeme
ich naim mamièkám,
ktoré sa im iste
poteia.

Tento kolský rok to naa trieda 3.B zobrala váne a dala si záväzok, e
kninicu bude navtevova pravidelne kadý mesiac, aby sa zapojila celá
trieda do aktívneho èítania.
Nauèili sme sa vyh¾adáva informácie z registra, ale i z obsahu. Dozvedeli
sme sa mnoho zaujímavostí. Súaná otázka:
Kto správne odpovie na otázku iaèke ofii èurokovej
získa sladkú odmenu (3 iaci).

Aj èlovek, ktorý u nemá èo rozdáva, potrebuje nau pozornos
a záujem. V Domove dôchodcov vo Ve¾kom Krtíi ije asi 140 ¾udí,
ktorí ove¾a èastejie pozerajú do svojej minulosti ako do budúcnosti.
V polovici októbra sa na návtevu k nim vybrali iaci 4.A triedy zo Z
na J.A.Komenského vo V. Krtíi so svojou triednou uèite¾kou
. Deti zaujímalo ako títo starèekovia a starenky trávia svoj
èas. Dozvedeli sa, e aj oni majú radi spoloèenské hry a radi súaia. Tí
tvorivejí sa venujú ruèným prácam. Ich ikovné ruky a bohatá fantázia
sa podpísali pod mnostvo zaujímavých výrobkov. Ako sa robia rôzne
dekoraèné predmety si deti mohli pozrie priamo na mieste. Keï je
pekné poèasie, dôchodcom dobre padne prechádzka na èerstvom vzduchu.
Ve¾mi sa im páèil nedávny výlet do Bojníc, ale aj opekaèka v blízkosti ich
domova. Tí, ktorí majú radi umenie, navtevujú divadelný krúok alebo
spievajú v speváckom zbore. Vedomosti si preverujú vo vedomostnej
súai Milionár. Sociálne pracovníèky a zdravotné sestry sa snaia, aby ich
sa ich zverenci cítili, èo najlepie. Domov dôchodcov má tie spoloèenskú
miestnos s televízorom a vlastnú kninicu. Tu deti objavili knihu úcty
hodných rozmerov a úctyhodnej hmotnosti  kroniku domova dôchodcov.
Ve¾mi cenný a zaujímavý je aj jej obsah. Pracovníèky v nej zaznamenali
stopy èasu  vetky dôleité udalosti od zaloenia intitúcie, teda od roku
1981. Stretnutie detí a dôchodcov prinieslo rados a úsmevy na obidvoch
stranách. Starkí a starké h¾adali v deoch záblesky vlastného detstva. Hoci
medzi nimi bol 60, 70, ba i 80  roèný vekový
rozdiel, starkí sa pri poh¾ade na 10 roèné dievèatá
a chlapcov preniesli cez bránu èasu do doby ich
detských hier a detských túob. tvrtáci zas mali
monos nazrie ïaleko pred seba a na chví¾u si
uvedomi, e raz aj oni budú starí a nohy ich u
nebudú poslúcha.
Váme si prítomnos a tie malé zázraky vedných

dní, keï sme so svojimi blízkymi a ¾uïmi, ktorí nás
majú radi. A. Einstein, ktorý patrí k najvýznamnejích
géniom vetkých èias a zaoberal sa plynutím èasu
z matematického a fyzikálneho h¾adiska je autorom
mnohých vedeckých túdií, ale aj múdrych výrokov.
Jedným z nich zaèína spomínaná kronika Domova dô
chodcov vo Ve¾kom Krtíi:
Pripravil:

Nad touto otázkou som sa nemusela dlho zamý¾a,
pretoe moja stará mama ma nauèila ve¾a. Mala som
dva roky, keï moja mama musela nastúpi do práce,
aby o òu neprila. Potom sa o nás so sestrou starala
stará mama. Moja sestra mala vtedy 3,5 roka. Take
si viete predstavi dve neposedné deti na jednu stariu
enu. Teraz sa na tom so sestrou bavíme, ako nás
naháòala, aby sme aspoò nieèo zjedli. Stará mama nás
nauèila, ako si obliec trièko, èi nohavice, ako sa obu
a zaviaza si núrky. Sú to malièkosti, ktoré sú vak
ve¾mi potrebné v benom ivote. Tie nás nauèila
pouíva ceruzku, ktorou sme písali po stenách, èo

neocenil ná ocko. Ako väèie sme sa nauèili postara o
domáce zvieratká ako boli sliepky, kaèky aj prasiatko, s
ktorým sa mi vybavila veselá príhoda. Veèer ho stará
mama pravdepodobne zle zavrela a ráno sme ho museli
vetci naháòa po dvore. Bol to záitok, na ktorý len tak
¾ahko nezabudnem.
Èo poveda na záver? Rodièia sú pre nás ve¾mi
dôleití, lebo nás pripravujú na cestu ivotom tak, aby
sme ju zvládli pripravení. Dnes môem poveda, e
starí rodièia sú pre nás rovnako dôleití ako aj rodièia.
Je smutné, e väèina z nás si to uvedomí a keï ich
niet. Preto vetci starí rodièia, ÏAKUJEME VÁM!
B

By zdravý to nie je módny výstrelok dnenej doby, by zdravý by malo
by úplne normálne pre kadého èloveka. Ak sa diea zdravé narodí,
preèo by takým nemohlo by stále? Zdravie je vzácny dar, treba sa vak
oò dobre stara. Ko¾kí z vás, milí èitatelia, ste dnes raòajkovali? Dobré
raòajky sú základom zdravého dòa. Jes by sme mali 5x denne
a posledné jedlo by malo skonèi v ústach najneskôr o iestej veèer. To
u väèina naich iakov vie. Ve¾a o zdravých deoch sa hovorilo a aj
spievalo na výchovnom koncerte v Kultúrnom dome vo Ve¾kom Krtíi.
Spevák
hovoril deom o správnej ivotospráve, ku
ktorej patrí aj dobrý spánok, pohyb a pestrá strava. Pesnièky
SPÁNOK AKO LIEK, VITAMÍNOVÁ ABECEDA, NA HLAVE
MÁM MONITOR a ïalie sa deom ve¾mi páèili a spievali si ich
spolu s ním. Tak èo, decká, sadnete si dnes veèer o desiatej
k televízoru a budete do seba tlaèi chipsy? Ak chcete by zdraví, tak
to normálne nie je.

Dòa 8. Októbra 2008 sa iaci 5.8. roèníka
zúèastnili v Kutúrnom dome vo Ve¾kom Krtíi vý
chovného koncertu pod názvom Literatúra prevane

váne. Zábavnou formou si zopakovali rýmy, umelecké
prostriedky, literárne druhy a ánre. Zaspievali si a
vypoèuli umelecké slovo. Koncert sa vetkým páèil.
.

V slneèný jesenný deò, 20. októbra sme sa my, siedmaci a ôsmaci,
vybrali do zvolenského divadla. Bolo nás za dva autobusy. Cesta
bola príjemná, kopec srandy spôsobilo posúvanie batohu,
v ktorom boli èiesi topánky. Vo Zvolene sme preli cez runú
cestu, semafory nefungovali, a boli sme na rozbitej peej zóne,
ktorá nás priviedla a do divadla. H¾adisko sa zaplnilo, svetlá
zhasli, predstavenie sa zaèalo. Pod názvom
v Divadle J.
G. Tajovského vo Zvolene nasledovali dve jednoaktovky
J.G.Tajovského pod¾a poviedok
a
.
Prvá priniesla príbeh dvoch rodín  jednej mladej, nedobrovo¾ne
bezdetnej, bohatej a druhej s kopou detí, ktoré rodièia nevládali
uivi. Druhá  S¾uby, bola o láske dvoch mladých ¾udí. Bola
veselia, úsmevnejia, viac nás zaujala. Herci
a ïalí boli super! Odme
nili sme ich dlhým potleskom, tí menej vychovaní aj pískaním
a krièaním. Hodinka v obchodoch, v cukrárni, èi len na prechádz
ke po peej zóne nás osvieila.
Výlet rýchle ubehol.
Dobrého vraj ve¾a
nebýva. U sa teíme
na ïalie divadlo. Dú
fajme, e nebudeme dl
ho èaka.
Pripravili:

Výroba papiera je nákladná záleitos. Základom na jeho výrobu je
drevo ihliènatých stromov. Na 1 tonu papiera je potrebných 5 m3
dreva. Zber starého papiera a jeho recyklácia èiastoène zmieròujú
kodlivý dopad na ivotné prostredie. Z vytriedeného odpadového
papiera sa v papieròach vyrobí nový, vïaka èomu sa nemusí zoa
to¾ko stromov a zníi sa mnostvo odpadu. Recyklácia a ekológia
nie sú nové pojmy ani pre naich iakov, èítame o nich v novinách,
dozvedáme sa o nich z televízie. Dievèatá z naej koly vak zvolili
inú formu a o uitoènosti recyklácie starého papiera sa
vybrali porozpráva iakom priamo do tried. So zaují
mavými informáciami priniesli do kadej triedy aj kô
urèený peciálne na zber starého papiera. koly patria
k intitúciám, kde je papier ve¾mi dôleitý a jeho

tudentský parlament vznikol na podnet primáto
ako jeho porad
ra mesta
ný orgán. Bude mu pomáha pri zlepovaní
kultúrneho vyitia v meste a skvalitnení vere
jného ivota, ktorý sa bezprostredne týka aj
mládee. Bude tie zisova potreby, záujmy
a problémy mladých ¾udí, zároveò ich
analyzova a h¾ada moné rieenia. Je zloený
z 15tich zástupcov iakov a tudentov
ve¾kokrtískych Z a S. iaci naej koly
Vladimír Onuka, a Katarína Dudáová sa stali
právoplatnými
èlenmi
tohto
palamentu
a zástupcami koly. tvrták, Maro Heèko, sa
bude tie zúèastòova zasadaní, no zatia¾ len ako
pozorovate¾.
Po prvýkrát sa tudentský parlament ziiel 6.
októbra 2008. Mladí poslanci sa priúèali fun
govaniu mesta, volili návrhovú komisiu
a overovate¾a zápisnice (je ním ná Vlado

spotreba je nemalá. Separovaným zberom sa
podie¾ame na tom, aby sme aj v budúcnosti mali
pekné knihy a zoity bez toho, aby ve¾mi utrpeli
nae lesy.

Onuka). Oboznámili sa s organizaènou truktúrou mest
ského úradu. Ïalej primátor predstavil vedúcich odborov,
prednostu a kontrolórky.
Po vetkých povinnostiach nakoniec tudenti diskutovali o
návrhoch a nápadoch napr. o zlepení èistoty mesta, o tom,
e sa vybuduje nové BIO  kúpalisko pripojené k plavárni,
o novej fontáne, o klzisku, o kultúrnom vyití v meste
atï....Po diskusii nae zasadnutie ukonèil pán primátor
s pozvaním na ïalie zasadnutie.
Pripravili:

V utorok 28.10. 2008 sa iaci 9. roèníka vybrali na
návtevu S V Modrom Kameni. Po príchode sme sa
rozdelili do skupín a postupne prezreli celú kolu.
S prehliadkou zaèala v OA. Najprv sme si pozreli
uèebòu informatiky, potom sme navtívili hodinu

angliètiny a nemèiny. V ïalej miestnosti nám tudenti
predstavili kolskú podnikate¾skú aktivitu BOOM
BUFET. Tí najpozornejí z nás boli odmenení sladkou
odmenou. V uèebni strojopisu sme sa oboznámili
s programom ALL TEN FINGERS (vetkými desiatimi).
Mohli sme si vyskúa rýchlos svojich prstov.
V priestoroch SO sme videli výrobòu zámockej dlaby,
dielòu murárov, stolárov, intalatérov a krajèírok.
Navtívili sme aj kuchárov, èaníkov a obchodných pra
covníkov. Zaujali nás dekorácie stolov, ktoré boli
pripravené na rôzne príleitosti. Nakoniec nás èakala
degustácia rýchleho obèerstvenia, ktoré pre nás pripravili
budúci kuchári a èaníci. Okrem dobrých dojmov sme
odchádzali s malou pozornosou  kalendárom, ceruzkou
alebo príveskom na k¾úèe.

1. U dlhí èas sa hovorí o prestavbe naej koly. Máme, pocit, e sa chystá trochu
dlho. Èo nám o tom môete poveda?
2. Èaká nás v èase prestavby prípadne aj inokedy riadite¾ské vo¾no?
3. Ako dopadla návteva èeských uèite¾ov na naej kole v rámci projektu
COMENIUS?
Ten pocit máme taký istý aj my. Denno 
denne sme v prestrelke otázok, ktorými sa nás
pýtajú rodièia a tie ostatná verejnos, kedy sa
u koneène zaène. ia¾, ten termín my nev
ieme ovplyvni. Momentálne prebieha na min
isterstve kontrola výberových konaní. To
znamená, e sa preveruje, èi boli vybraté tie
najlepie firmy, ktoré budú kolu prerába. No
a to chví¾u trvá, pretoe 44 melónov
(miliónov) nie je malý peniaz. Dôleité je to,
e robi sa urèite bude, len ete musíme
chví¾ku poèka, aby boli vybratí tí najlepí
odborníci, aby boli práce na kole vykonané
èo najkvalitnejie.
V èase prestavby vás riadite¾ské vo¾no asi
neèaká, pretoe práce budú rozloené tak, aby

nevznikli iadne prekáky. Take ak sa budú meni okná
v niektorej triede, triedu na jeden deò presunieme do
náhradného priestoru vo¾nej triedy. Jednoducho chceme, aby
ste boli pri tom. A ïalie riadite¾ské vo¾ná sú zatia¾ vo
hviezdach. Viem, e máme ve¾a sviatkov a prázdnin, ale ak by
bolo treba za mimoriadnych okolností da riadite¾ské vo¾no,
urèite sa ho doèkáte.
Èeským uèite¾om sa na naej kole ve¾mi páèilo. A viete èo
sa im páèilo najviac? No predsa vy, nai iaci. Keï sme sa pri
veèerách rozprávali o ich záitkoch, stále vylovili nejaký pekný
záitok z dòa zo stretnutia s vami. A my sme boli ve¾mi radi, e
mali takéto dobré pocity. Èeským uèite¾om sa páèilo tie mimo
koly, chutili im slovenské haluky a naa slovenská
pohostinnos a mono od nás odchádzali s pocitom e vade
dobre, na Slovensku najlepie.

Stretávame ich kadý deò na chodbách. Trávime s nimi èas v triedach. Sú niekedy
prísni a zvyujú hlas, inokedy sa milo usmievajú a majú rados z naich úspechov.
Obèas sú z nás smutní a sklamaní, ale radi nás pochvália, keï majú za èo. Nai
uèitelia a uèite¾ky. Slovenèinári, matikári, zemepisári,... Uvedomuje si, e sú to
vlastne tie ¾udia? Matky, otcovia, bratia, sestry, a napokon tie deti svojich rodièov.
Táto nová rubrika by mala pomôc trochu nahliadnu do uèite¾ovho sveta, ktorý je v
kole pre nás skrytý.

Naa milá pani uèite¾ka Kmeová, ktorá nás
celé roky uèí telesnú výchovu, náhle ochore
la, a tak ju musel nahradi nový uèite¾. ivot
je zmena. A táto zmena veru poteila najmä
dievèenskú èas naej koly. veï priiel
mladý pekný, neznámy pán uèite¾ Martin
Kamas. Aby sme ho aspoò troku spoznali,
poloili sme mu zopár otázok.

Máte nejaký ob¾úbený hudobný týl? 
Aké sú vae zá¾uby okrem portu? 
Èím ste chceli by, keï ste boli dieaom?
Kde ste tudovali?

Odkia¾ pochádzate a kde ste chodili do zák
ladnej koly? 

Preli ste nejakým konkurzom, aby ste sa dostali na nau
kolu?
Je toto prvá kola, v ktorej po skonèení túdia uèíte?

Máte aj súrodencov alebo ste jedináèik? 
Aký bol vá ob¾úbený predmet na Z? 

Páèi sa vám u nás?
Splnila vaa dnená práca vae oèakávania?
Ako vás prijal kolektív uèite¾ov? Dávali vám nejaké rady?

Kedy ste sa rozhodli by uèite¾om?

Pripravili:

Èasopis DOMA  èasopis Prvej stavebnej sporite¾ne
organizoval súa v literárnej tvorivosti na tému
DOMA. Do súae sa zapojilo 59 iakov naej koly,
ktorí vytvorili básnièky a hádanky. Niektoré z príspevkov
si môete preèíta na tejto strane.
Doma máme pekný strom,
pod ním sedí mamièka s ocinom.
My sme rodinka veselá,
skáèeme radi do sena.
Dom je krásny biely,
vade samé kvety.
Kaèku na veèeru máme
a potom televízor pozeráme.

V dome máme pekné veci,
bývame v òom predsa vetci.
Chováme doma aj malé zvieratko,
be to nae pekné milé morèiatko.
Býva v dome to je ve¾ká paráda,
pri hrách srí stále dobrá nálada.

Neje a necvièí, predsa je ve¾ký a silný.
Zima mu nebýva, lebo stále èiapku má.
Cez ústa mu chodíme a vôbec sa nehnevá.
Veèer sa mu oèká od radosti rozsvietia.
Èo je to? (dom)

Dom je mama, otec, brat.
Dom je poste¾, hraèka, hrad.
Je to teplo, ktoré hreje.
Je to láska, ktorá zneje.
Uchráni nás od vetra,
dá nám pocit bezpeèia.

V naom dome pokoj vládne,
tie známky snáï mama zvládne.
Taka u do kúta letí,
tak to robia nae deti.
Dorábam sa, e sa uèím,
pri tom mobil v ruke drím.
Mama do izby vtrhne,
mobil mi z ruky vytrhne.
Buï sa bude uèi sám,
alebo sa o to postarám.

Domov je mesto, ktoré ¾úbim
a vraciam sa tam tisíckrát.
Tam nájdem mamu, otca, starkých
a moje srdce zaplesá.
Vraciam sa opä do rozprávky,
keï dievèaom malým som len
a spolu s ostatnými demi
hrala sa na lúkach po celý deò.
Keï veèer súmrak padol zas
a tma sa stiahla ku dverám,
sadneme vetci okolo stola,
doma, kde vládne láska èloveka.
Domov je teplo a veèer pri kozube,
úprimné slovo èloveka,
domov je nený poh¾ad mami
a pohladenie dieaa.
Domov je nenos, pokoj, láska,
pochopenie a opora.
Domov je túba, prianie astia
pre kadého èloveka.

Poznám viac domov, ale len o jednom hovorievam, e
som v òom doma. To je ten dom, kde bývam s
oteckom a mamièkou. Sú to moji rodièia. Starajú sa o
mòa, majú ma radi. I ja ich mám rada. Je nám spolu
dobre. Doma bývajú so mnou bratia i sestry. Spolu sa
hráme a pomáhame si navzájom. Vade dobre, doma
najlepie. Kadý èlovek má ete i druhý domov. To je
naa vlas, naa domovina.

V kuchyni u vonia káva,
rodina u naa vstáva.
Ráno je u nás ve¾ký zhon,
ponáh¾ame sa s batohom.
Zábava je u nás ve¾ká,
zapnutá je dávno telka.
Maèka h¾adí cez dvere,
èaká, kto ju vyenie.
Roboty je u nás ve¾a,
ale si ju vetci delia.
U nás rados veliká,
my sme super rodinka.

Ráno vstanem, umyjem sa,
do kolièky vyberiem sa.
Hodiny sa zaèínajú,
mozgy nae zapínajú.
Potom domov vyberiem sa,
oddýchnem si, napapám sa.
Domov môj sladký domov,
lepí by u ani nemohol.
Tá krásna vôòa sladuèká,
v srdci ju mám od malièka.
Môj otecko a mamièka
volajú ma princeznièka.
Ich boteky na dobrú noc
prináajú mi ve¾kú rados.
Cítim sa dobre,
je mi tepluèko,
veï doma sa mi spinká
sladuèko.

Niekedy láska, niekedy krik, niekedy zasa práca,
ale srdce nae nás tam vdy láska.
Èo to je ?

Vonia láskou, rodinou, zábavou a pohodou.
Èo je to?

Zase je tu jeseò, ako kadý rok. Je
teplo a hovorí sa tomu babie leto.
Listy zaèínajú ltnú na stromoch
a opadávajú na zem. Musíme ich
pohraba ,aby ich vietor nerozfúkal.
Na jeseò sú stromy pestrofarebne, a
ich z dia¾ky vidie. Vyrezávame
tekvice na halloween. V záhrade sa
úroda pozbiera a uskladní sa. Aj
jablká sa oberú na jeseò. Porý¾ujeme
záhradu, aby si pôda oddýchla do
jari. Je to aj dadivé obdobie a ráno
zvyknú by hmly. Obliekame sa
teplejie, lebo slnko tak teplo nehreje.
Mne sa páèi jeseò, lebo sú farebne
listy. Aj stromy sa pripravujú na
oddych.

Jeseò je roèné obdobie, ktoré nemajú
vetci ve¾mi radi. Na jeseò opadávajú
listy, prí. Toto roèné obdobie je
teplé a zároveò aj chladné. Poh¾ad na
prírodu je nádherný. Zvieratá si odk
ladajú zásoby na zimu. Zbierame
úrodu, obrábame pôdu, aby si odd
ýchla. Na jeseò je aj sviatok vetkých
svätých aj halloween. Vtedy je vetko
plné malých horiacich plamienkov.
Jeseò vetko usuí, vade vidno iba
odtiene èervenej. Pomaly sa zaène
ochladzova, a príde zima.

Bol raz jeden udatný vojaèik. Za¾úbil
sa do bábiky  baletky. Gaparko
ve¾mi iarlil na vojaèika. Vojaèik
vypadol z okna. Zorala ho ryba.
Rybu kúpila kuchárka. Kuchárka ho
vybrala z brucha. Baletka a vojaèik
ostali navdy spolu.

Na jeseò odpadávajú
listy. Zvieratá sa pom
aly ukladajú na zimný
spánok. Medveï si
zbiera lesné plody,
ktoré ete zostali.
Jeko si na chrbát zbi
era jablká a hruky,
vetko èo naiel.
Veverièka skáèe po strome a h¾adá iky
a orieky. Jeleò pije z jazierka vodu.
Sýkorky poletujú nad lesom. Líka
striehne na zajace. Zajace len poskakujú
a vetci sa teia. Deti si púajú arkany
na lúke, pri lese. Srnka sa pasie na lúke
a niektoré deti ju pozorujú. Jeseò v lese je
to najkrajie.

Vyhnala ena starkého na ryby: Bez
úlovku sa domov nevracaj! Starký si
sadol na breh mora a èakal. A zrazu
chytil rybu  pravé zlato. Bola to rybia
princezná.
Pus ma, prosím... Zaspievala tá ryba.
Nu ju pustil. Povedal to ene a tá hneï
spustila: Rýchlo ta be! Nech aj zo mòa
urobí princeznú! Starký sa aj bál, ale
iiel. Neboj sa, zaspievala ryba,
odteraz ti splním kadé elanie. A
vyèarila zo stareny princeznú. Starena
vak krièí: Keï som princezná, chcem
aj palác! Poèuje? epne starký rybe.
Zasa krièí. Rybièka vak  lalalá  palác
vyèarovala. A starena na to: Teraz som
princezná v paláci, rybia princezná mi
musí slúi! Starký iiel, ale u plakal.
A rybia princezná èarovala: Urobila
èiernu vodu, z baby babisko, z paláca
smetisko  a u nespievala.

Kubko spal na mäkuèkej
pletenice.Vtom ho zobudil psík
Zahrajko. Zahrajko sa na Kubka
nahneval, e sa neumýval. Kub
ko sa hned zaèal umýva. Obaja
kamaráti sa potom pobrali hra
na oblaky. Psík Zahrajko si
spomenul na príbeh, ktorý mu
rozpovedal Medor. Hovoril mu,
e existuje psia kola. Zahrako
musel s¾úbi Kubkovi, e do
iadnej psej koly nepôjde. Budú
sa hra len oni dvaja. Spolu sa
vybrali obdivova prírodu. Na
potulkách stretli abky, jeka,
rybièky. Jeko Pichliaè ich
oboznámil, èo pre zvieratká zna
mená jeseò, zima. Ked
ich
opustil jeko Pichliaè, skryli sa
pred zlým poèasím pod starý
dub. Kocúrika Kubka zaujímalo,
èo je to hmla a búrka. Ked pre
stalo pra, obaja kamaráti sa
pobrali domov.

Marienka bola ve¾mi usilovná a pracovitá. A pritom sa po robote rada
zabávala. Marienka má jedného nezvyèajného kamaráta a tým je
jelenèek, s ktorým sa kadý deò stretáva pri studnièke. Zabávajú sa
a vyvádzajú velijaké kúsky. Jedného dòa, keï sa zas zabávala so
svojimi kamarátmi, zavolal si Marienku starý sedliak a vyvadil ju, e
mu ona a jej kamaráti poliapali úrodu. V tej chvíli ako Marienku ujo
hreil, z lesa sa vynorili vlci. Zvieratká sa rozutekali kade ¾ahie, len ujo
s Marienkou nevedeli, kde sa majú rýchlo ukry. Marienku napadlo, e
majú rýchlo vyliez na strom a tam sa pred vlkmi ukry. Tak aj urobili.
Nevedeli, èo bude s nimi, keï im v tom zrazu Marienkin kamarát, malý
jelenèek, priviedol na pomoc svojho otca. Vlci sa na¾akali a utiekli tak
rýchlo, ako sa objavili. A tak jelenèek dokázal svoje priate¾stvo a svoju
nebojácnos. Aj starký sa s nimi
skamarátil, poïakoval sa za
záchranu a dovolil zvieratkám
a Marienke anti na jeho
záhradke. Ale nemyslite si, aj
Marienka so zvieratkami od toho
èasu boli k rastlinkám ve¾mi po
zorné.

Dohrali ste Half - Life? Skúste Portal!
Keïe ve¾a iakov na naej kole hráva poèítaèové hry, rozhodol
som sa napísa recenziu na moju najob¾úbenejiu logickú hru
s názvom Portal. Je to zábavná hra na princípe vytvárania portálov
s Aperture Science HandHeldPortal device  jednoducho pov
edané, s portálovým zariadením. Pomocou neho vytvárate modrý
(primárny) a oranový (sekundárny) portál. Cez tieto portály sa dá
prechádza. A neuverili by ste, na tomto princípe sa dá
vytvori celá hra.
Tí, ktorí hrali Half Life, tak urèite vedia, e jednotka sa
odohrávala v Black Mesa teleportaènom intitúte v Novom
Mexiku. Táto hra sa odohráva v Aperture Science Enrichment
Center, tie v teleport. Intitúte, ale toto je omnoho väèie a je
konkurentom Black Mesy. Na zaèiatku sa prebúdzate zo
spánku a poèítaèový hlas umelej inteligencie vás víta ako
testovací subjekt. Neskôr dostanete portálové zariadenie a máte
prejs 19 testovacími miestnosami a máte s¾úbené, e na konci
dostanete chutný zákusok ako odmenu (cake).
Grafika v hre nie je najhoria, vzh¾adom na dátum vydania. Hra
beí na novom Source engine, ktorý je premakaný do bodky. Síce
od HalfLifu 2 tam pridali nejaké nové efekty, odlesky a podobne,
ale nevyzerá to ve¾mi odline. Ja som s touto hrou nemal problém,
beal som na plných efektoch a na najvyom rozlíení, hoci
dávam nejaké to mínus vïaka trochu zlým textúram.

Hudby bolo málo, ale keï zahrala, nemalo to
chybu. Zvuky sú kvalitou na vysokej úrovni,
strelenie portálu na stenu, výah, apod. Tie bol
k tejto hre vydaný soundtrack, ktorý sa dá
zakúpi osobitne, k hre nie je dodávaný.
Tak za tento husársky kúsok musím Valve
pochváli. Nielen Portal skvele beí aj na starích
strojoch, ale vetky hry od Valve, ak sa vypnú
nejaké tie efekty a zníi rozlíenie, tak èlovek si
to v pokoji vychutná  iadne sekanie. Minimálne

poiadavky sú: procesor 1700MHz, pamä 512MB
RAM, grafická karta s 128MB RAM, DVDROM,
internetové pripojenie pre registráciu hry.

Túto hru doporuèujem pre tých, ktorý majú radi aspoò
trochu logické hry a nevedia èo si práve zahra. Ja som
ju preiel za nieko¾ko dní, presnejie za dva týdne.
Dos som sa potrápil, lebo hra je naozaj nároèné na
logiku. Hoci u Valve oznámilo, e urobí aj Portal 2,
toho sa tak skoro nedoèkáme. No nevadí, aspoò to bude
o to dokonalejie.
Moje hodnotenie: 90 %
Pripravil:

Hviezda, ktorá svieti.
Planéta, na ktorej je samý prach.

Sila, ktorá nás drí na Zemi. Keby jej nebolo,
tak by sme lietali.
Glóbus je gu¾atá mapa.

Teplomer pouívame na meranie
˚C a na meranie horúčky.

Dobytok!
Zozbierala:

NERVOZITA 
ÈUDÁK 
ZAMESTNANEC 
IGNORANT 
KRÈMA 
KRÆMÁR 
CESTA 
KRAJÆÍR 

HOKEJISTA 
CENOVKA 
TOALETA 

Gotický kotol. Okrasný výbor.
Otravár výahov. Telefónny horor.
Sprchový krt. Zmekal som vrak.
PRACOVNÍK CERPACEJ STANICE  Krava bez kofeínu. Odporný porad
ca. Reaktor od novín. Saovali sa
ALKOHOLIK

do nového bytu. Predpísal mu klapky
SPEVÁKTENORISTA 
do
roka.
Raòajkoval
chlieb
VODKA 
s lekárom. Rodinný stav? Výdatná.
Vypoèítaj príklady a èasti
PIVO
obrázka vyma¾uj pod¾a
:D ... Pripravil:
výsledkov.

1. Zvieratko s pichliaèmi na chrbte
2. Miesto, kde chodíme zbiera huby
3. Noèný vták s ve¾kými oèami
4. Ve¾ké zviera ijúce v lese
5. Zvyok po odpílení stromu

Poèuli ste u taký výraz? Paremiológia  znie to ve¾mi zvlátne.
Je to veda, ktorá sa zaoberá ¾udovou slovesnosou  porekadla
mi, prísloviami, hádankami a pranostikami. Nai predkovia si
svoje stároèné skúsenosti z pozorovania prírody podávali
najèastejie ústnym podaním. Mnoho predpovedí sa viae aj na
toto jesenné obdobie. Napríklad: Keï sú smreky jasne zelené,
budeme sa tei... (dokonèenie nájdete po vyrieení osems
merovky).
APRÍL, CESTA, ÈLOVEK, HAD, KOLESO, KOSTOL, LESK,
MEÏ, NÁROD, NI, OBJAV, OKNO, PEKLO, PES, PLECH,
PLOD, POZÍCIA, PÓR, RAK, RÁM, RYBA, SAMBA,
STOPÁR, UKA, TOVAR, UPÍR, VÈERA, VPRED,
ZLOÈIN, ENA

