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Zápis do 1.  roèníka  je významná udalos� v ka�dej  rodine,
pre ka�dého budúceho prváka a aj pre �kolu. V dòoch 6. a
7.  februára  sme  u  nás  privítali  deti,  ktoré  mali  mo�nos�
vyskú�a�  si  ako  sa  sedí  a  pí�e  v  skutoènej  �kolskej  lavici.
Po prvýkrát si prezreli  triedu a �kolskú tabu¾u, s ktorou sa
od septembra budú ka�dé ráno od pondelka do piatka víta�.
Zatia¾  pri�li  bez  aktoviek,  s  maminou  alebo  ocinom.
Ukázali  pani  uèite¾kám,  �e  sú  naozaj  �ikovné,  výborne  si
rozumejú s pastelkami, poznajú farby, tvary a vedia u� èo 
to  spoèíta�.  V  �kôlke  sa  v�elièo  nauèili,  no  v  �kole  je  to
predsa  len  iné. Do  ich  sveta  hier  pribudnú  povinnosti,  ich
re�im  dòa  sa  zmení.  Pani  uèite¾ky  ich  zoznámia  s
písmenkami,  nauèia  ich  èíta�  a  písa�,  aby  si  na  konci  1.
roèníka  mohli  sami  preèíta�  svoju  ob¾úbenú  rozprávkovú
knihu. Bude to ne¾ahká úloha, no tam, kde sú dobré a milé
uèite¾ky a �ikovní �iaci, sa to urèite podarí. V tomto roku sa
do  na�ej  �koly  zapísalo  63  budúcich  prváèikov.  V�etkým
prajeme úspe�ný prvý krok do �koly.



Novoty
     v starej
               �kole

Ak  je  toto  prirovnanie  pravdivé,  tak
budova  ,  v  ktorej  je  na�a  �kolská
jedáleò má naozaj pekné oèi. Nie  je  to
len  nejaký  nama¾ovaný  makeup,  ale
nové  plastové  okná  so  �alúziami.
Ka�dý, kto prejde okolo, si ich v�imne
a zah¾adí sa budove do oèí. Nové okná
sú  nielen  estetické,  ale  aj  praktické

a manipuluje  sa  s  nimi pohodlnej�ie
ako s  tými, èo  si pamätajú výstavbu
�koly.  Darmo,  40  rokov  nie  je  málo
ani  pre  èloveka,  nie  e�te  pre  okná.  Do
konca  �kolského  roka  budú  postupne
vymenené  okná  na  v�etkých  budovách.  Aj
slnieèko prebraté zo zimného driemania rado po�le
svoje lúèe do tried cez nové okná.

Obèas  nás  vedia
potrápi�  aj  veci,
ktoré  nevidie�.
Napríklad  elektri
na.  Viackrát  sa
stalo, �e sa  jedno
ducho  kdesi  vzo
prela  a  odmietla
ís�  do  zásuviek.
Na  vine  bola  zlá  elektroin�talácia.  V  èase,  keï  si
�iaci u�ívali  jarné prázdniny,  sa v na�ej  �kole usi
lovne pracovalo. Montéri vymenili elektrické káble
v  2.  pavilóne  a  hneï  nato  pani  uèite¾ky  a  pani
upratovaèky upratali kopce stavebného odpadu, èo
zostali po rekon�trukcii. Teraz je u� v�etko poupra
tované a èisté. Na prvý poh¾ad vynovené elektrické
vedenie nevidie�, no  spo¾ahlivos� a bezpeènos�  je
na prvom mieste.

Miestami  to  na  chodbe  vyzeralo
ako v horore. Stra�nej�ie v�ak boli
kopy omietky a prachu, ktorého sa
bolo treba zbavi�.
Zariadenie  zo  zborovne,  tried
a  kabinetov  sme  museli
pres�ahova�. Na malú  vychádzku
sa vybrala aj táto kostra.

Taneèný  kurz  sa  zaèal  zaèiatkom  októbra.  Poèas
kurzu  sme mali 18  lekcií, na ktorých  sme sa nauèili
18  tancov,  napr.:  tango,  èardá�,  disko  fox,  country,
polka,  valèík,  mazurka,  rumba  a  mnoho  ïal�ích.
Kurzu  sme  sa  zúèastnili

Závereèný venèek sa uskutoènil 27. februára o piatej
v  slobodárni.  Venèek  sa  ukonèil  venèekovým
a  korálkovým  tancom  a  vyhlásením    krá¾ovnej
a  krá¾a  venèeka.  Ïalej  pokraèovala  zábava  a�  do
màtva.



O  svojich  zá�itkoch  z  karnevalu
nám napísala
zo 4.A.

Február  u�  tradiène  patrí  plesom  a
karnevalom. Deti sa na toto obdobie
te�ia,  veï  kto  by  nechcel  by�  na
chví¾u niekym iným, hoci rozprávk
ovou postavou. A tak sa jedného dòa
v  na�ej  �kole  zi�li  princezné,  víly,
Èervené  Èiapoèky,  exotické
taneènice,  ale  aj  èerti,  kostlivci,  èi
iné prí�eri. Nikto z nich v�ak strach
nemal, naopak  v�etci sa radovali a
o  dobrú  náladu  sa  postarala  aj  hud
ba.  Diskotéka  sa  de�om  páèila,  no
ako  samé  povedali,  mala  len  jednu
chybu  �e bola krátka.
Deti  pre�ili  príjemný  deò  a  nikoho
netrápilo,  �e  karneval  bol  práve  v
piatok trinásteho.

Zobudil ma slneèný paprsok, ktorý
sa vkradol do mojej izby. Prehodi
la som sa v mojej mäkkuèkej pos
teli  a  zistila  som,  �e  som  sa
zobudila  e�te  pred  budíkom. Dnes
je môj  ��astný  deò.  Preto,  lebo  je
piatok,  ale  aj  preto,  lebo  je  dnes
karneval.  Ponáh¾ala  som  sa
s  kamarátkou  do  �koly.  Vliekla
sa  za  mnou  a  lapala  po  dychu.
Mali  sme  pred  karnevalom  e�te
dve  vyuèovacie  hodiny  a  tak  sme
v�etci  museli  poèúva�  a  uèi�  sa.
Nakoniec  to  prebehlo  ve¾mi  rých
lo,  ani  sme  sa  nenazdali  a    zaèal
karneval. Tak sme sa doèkali. Pre
zliekli sme sa a v�etci sme zvedavo
kráèali  dolu  schodmi  na  spodnú
chodbu.  Masky  boli  rôzne.  Také,
v ktorých sme deti  ¾ahko spoznali
a  aj  také,  pri  ktorých  sme  váhali,
kto  sa  za  nimi  skrýva.  Zabávali
sme  sa,  tancovali  sme,  skákali,
výskali,  bolo  nám  ve¾mi  dobre.
Nakoniec  sme  s  dobrým,  ale
zároveò  smutným  pocitom,  �e  sa
to u� skonèilo, odi�li.

Mám rada zvieratá, doma mám dve maèky    a  tak ma
lákalo nieèo napísa� aj o nich.

Od zaèiatku �kolského roka, asi pol roka.

Nároèná aj zaujímavá. Musela som si zopakova� príro
dopis  aj  z predchádzajúcich  roèníkov, vyh¾adáva�  in
formácie na internete a �tudova� odbornú literatúru.

�ivot  maèiek  od  narodenia.  Bol  o  mojich  maèkách,
o tom ako sa o ne starám.

Sú  to  perské  maèky  krémovej  farby.  Star�ia  sa  volá
Biana a má osem rokov, mlad�ia Selesta má �tyri roky.

  je  �iaèkou  7.A  triedy.  Na  vysvedèení  má  výborné  známky
a medzi �iakmi  je ob¾úbená. Má ve¾a záujmov:  je ma�oretkou, siedmy rok chodí
do ZU� � hrá na keyboarde, rada kreslí. Má ve¾mi rada svoju malú neter Viktóriu.
Má  tie�  rada  zvieratká  a  prírodopis.  Vo  februári  sa  zúèastnila  okresného  kola
biologickej olympiády a v kategórii C obsadila 3. miesto. Svoje umiestnenie bude
obhajova� v krajskom kole v Banskej Bystrici.

 Sú to mama s dcérou.

Mala som trému, ale bola som si vedomá, �e toho dos�
viem.

Urèite test.

Pani uèite¾ka Mgr. Zora Baèíková.

Te�ím sa a samozrejme chcem èo najlep�ie obís�, stále
sa pripravujem.
Ïakujeme za rozhovor a budeme dr�a� palce, aby tvoje
maèky  a  tvoje  vedomosti  mali  úspech  aj  v  Banskej
Bystrici.

Pripravili:



Dòa 2.2.2009 sme si pripomenuli 160. výroèie narodenia najväè�ieho slovenského
básnika  Pavla  Országha  Hviezdoslava.  Narodil  sa  v  roku  1849  vo  Vy�nom
Kubíne na Orave. Pochádzal zo zemianskej  rodiny, no na  svojom zemianstve  si
nikdy  nezakladal.  Základ  do  �ivota  mu  dali  rodièia.    Otec  mu  bol  vzorom
pracovitosti,  matka  skromnosti  a  láskavosti.  Volala  ho  Pa¾ko.  Po  skonèení
¾udovej  �koly  pokraèoval  v  �túdiách  na  gymnáziu  v  Mi�kovci  a  neskôr
v Ke�marku. Bol sna�ivým a usilovným �iakom. Aký bol jeho �ivot v mladosti,
aký  bol  jeho  �ivot  �tudenta  v  2.  polovici  19.  storoèia,  to  sa  mô�eme  doèíta�
v zaujímavej knihe autorky .

Keï si ja zaspievam
na tom na�om poli
hluène sa to ozve
�írom na okolí.

Ako na jazere,
keï doò skalu hodia,
naokolo k brehom
zatoèí sa voda.

Zvuène sa to ozve
po doline, pláni
jak keï zvon hlas rozlial
z ve�e na svitaní.

so  �ivotom  ¾udu,  odsudzoval,  èo  bolo  zlé. Keï
sa niekedy vyberiete na Oravu, mô�ete nav�tívi�
múzeum  v  P.  O.  Hviezdoslava  v  D.  Kubíne,
pozrie�  si  jeho pracovòu, kni�nicu. Písanie bolo
jeho koníèkom, ktorému zasvätil svoj �ivot. Jeho
odkaz národu je skutoène ve¾ký.

Na oravských cestách bolo kedysi plno snehu. Nechodili
po nich  autá,  ale  sane. Niekedy  sa bolo  treba brodi�  a�
po  kolená. Mladý  Pavol  niekedy  �liapal  aj  dve  hodiny.
Aby cesta �la rýchlej�ie, recitoval si, èo mu pri�lo na um.
Takto si neustále cvièil pamä�. Básne zaèal písa� u� ako
�tudent.  Láska  k  domovine,  k  rodisku  mu  pomohli
prekonáva�  preká�ky.  Dnes  si  vrchol  jeho  tvorby
mô�eme pozrie� aj vo filmovom spracovaní  Hájnikova
�ena, E�o a Gábor Vlkolínský, Zuzanka Hra�kovie.

Hviezdoslavova tvorba je rozsiahla. Vyzdvihoval ¾ud, jeho pracovitos�, oslavoval
krásu slovenskej prírody, obracal sa na mláde� ako na záruku budúcnosti, odsud
zoval  záha¾èivý  �ivot,  bojoval  proti  vojne.  V�etky  tieto  hodnoty  sú  dôle�ité.
I dnes majú èo poveda� ka�dému èitate¾ovi. Niektorým sa zdajú jeho ver�e �a�ké,
ale vie sa skutoène priblí�i� i tým mlad�ím.

�túdiá  dokonèil  na  právnickej  akadémii  v  Pre�ove.  Po
skonèení  �túdia  pôsobil  najprv  v  Dolnom Kubíne,  potom
v  Námestove  a  starobu  pre�il  opä�  v  Dolnom  Kubíne.
S magickou dvojkou aj odi�iel. Umrel 2.11.1921. Vydal 8
lyrických cyklov, okrem epiky napísal aj dramatické diela.
V�etko, èo dal, dával z úprimnosti du�e. Z úprimnosti du�e
písal, oslavoval v�etko, èo je krásne, pokrokové, èo je späté

Výroèie narodenia P.O.Hviezdoslava

V �kolskom  klube sme si vypestovali
�eruchu.  Do  kelímka  sme  dali  vatu,
pokropili  ju  vodou  a  nasypali
�eruchové  semiaèka.  Boli  sme
prekvapení, ako rýchlo vyrástla. U� za
5  dní  sme  ju  mohli  jes�.  Na  ro�ku
s maslom  chutila  výborne  a  je  ve¾mi
zdravá,  lebo  obsahuje  vitamíny.
Skúste si ju vypestova� aj vy.

�erucha  je  známa  svojím  obsahom  �eleza  a  vitamínu  C,  èo  je
ve¾mi dobrá kombinácia na ¾ahké vstrebanie �eleza do organizmu,
zvlá�� v spojení s enzýmami v �ivej vòa�ke. Má pikantnú, mierne
�tip¾avú  chu�,  pripomínajúcu  reïkvièku.  Zelenina  a  korenie
�tiplavej  chuti  v�eobecne  zbavujú  na�e  telo  �kodlivín,  èistia  na�u
krv  a  tým  nám  poskytujú  i  väè�iu  mo�nos�  bdelo  a  pru�ne
reagova�  na  �ivotné  udalosti.  Výskumy  dokázali,  �e  klíèky  a
výhonky  okrem  iného  zni�ujú  krvný  tlak,  pôsobia  ako  prevencia
pred  rakovinou,  ateroskleróze  a  posilòujú  imunitný  systém.  Tie�
odstraòujú z tela �kodlivé látky dodané z prechemizovaného pros
tredia. �erucha sa konzumuje výluène v surovom stave. Je ideálna
na  dochutenie  �alátov,  nátierok  alebo  omáèok.  Pochú�kou  je  i
chlieb s maslom, posypaný �eruchou.



O rozprávkach

Dnes  ve¾a  detí  sedí  pred
poèítaèom.  Rúfus  ako  dedinský
chlapec  èasto  sedel  na  strome.
Obdivoval  svet,  prírodu,  nebo,
hviezdy,  ¾udí.  Urèite  by  mal
ve¾kú  rados�,  keby  ste  si  obèas
na�li èas na peknú knihu, preèítali
nieèo  zaujímavé,  zábavné,  ale
i pouèné.

básnik, prekladate¾
* 10.12.1928 Záva�ná Poruba
� 11.01.2009 Bratislava

�Dodnes neviem zabudnú� na zimné sobot
né  veèery.  Zo  �koly  nás  pú��ali  o  piatej.
Takmer  som  utekal  s  kni�kou  rozprávok
v  kapse,  vediac  u�  dopredu,  èo  ma  èaká
doma.  Vôòa  vydrhnutej  dlá�ky
a  prestretých  kobercov,  vôòa  èerstvého
chleba,  praskajúci  sporák  a  �umenie  vody
v tých chví¾ach, keï u� zaèína vrie�. Zajtra
mala  by�  nede¾a.  Nebolo  sa  treba
pripravova�    a  nebolo  treba  myslie�  na
robotu. Toto bol veèer rozprávok.�

Vyrástol  som  na  rozprávke  �  takto  sa  zo
svojho obdivu k rozprávke vyznáva sloven
ský  básnik  Milan  Rúfus.  V  roku  2008  sa
do�il krásnej 80 �  tky. Nedo�il  sa v�ak u�
vydania svojej poslednej básnickej zbierky.
Dòa  11. 1. 2009  odi�iel  spomedzi nás,  ale

í

Bude ako bude,
kapusta je v sude,
zemiak pod humnami,
Pánbo�ko bol s nami.

Usmial sa nám na dom.
Nezhynieme hladom.
Vydr�íme zimu,
doèkáme sa jari.

A� jej kuku z buku
pôjde po chotári.

Milan Rúfus

jeho dielo  tu ostáva  s nami. Mal  rád �ivot,  ¾udí, deti  a
v�etko, èo robí �ivot krásnym. Pre deti sú urèené krásne
ver�e  v  zbierkach:

i mnohé ïal�ie.
Zaèa� svoju  tvorbu mô�ete aj vy krátkymi básnièkami,
s podnetmi, ktoré sú v�ade vôkol nás. Taká je napríklad
Rúfusova básnièka zo zbierky Studnièka.

�Lebo tá rozprávoèka,
ktorá ti denne rozsvecuje oèká,
je taký kostolíèek.
Kostolíèek z dreva.�

Pred  Vianocami  sme  sa  rozhodli,  �e  v  �kole
napeèieme medovníky.  Pani  uèite¾ka  nám doniesla
recept  a  niektoré  suroviny,  ostatné  potrebné  veci
priniesli �iaci. Najskôr sa do peèenia pustili dievèatá
a  potom  chlapci.  Museli  sme  zamiesi�  cesto.
Pripravili  sme  ho  z  múky,  vajec,  orechov,  �korice
medu, masla a cukru. Miesenie bola dos� namáhavá

práca,  preto  sme  sa  pri  nej  striedali.  Potom  sme  ho
rozva¾kali  a  nasledovala  príjemnej�ia  robota  �  vykrajo
vanie  rôznych  tvarov. Vykrojili  sme   podkovy,  srdieèka,
anjelov,  zvonèeky  a  iné.  Potom  u�  medovníèky  èakala
vyhriata  rúra.  Po  dopeèení  sme  ich  namáèali  v  horúcej
èokoláde.    Ve¾mi  pekne  vyzerali  a  e�te  lep�ie  chutili.
Niektorí z nás si peèenie medovníkov vyskú�ali aj doma.

Celoslovenské  testovanie  �iakov  9.  roèníkov  Z�
z matematiky  a  slovenského  jazyka  sa  uskutoènilo dòa
11.03.2009.  Zúèastnilo  sa  ho  aj  85  deviatakov  na�ej
�koly.  �iaci  písali  45  minút  test    z  matematikya  45
minút test zo slovenského jazyka. V testoch bolo po 20
úloh.  Na  bezchybný  priebeh  dozerali  okrem  na�ich
uèite¾ov  aj  pán  �kolský  in�pektor  a  ako  nestranné
pozorovate¾ky pani uèite¾ky z 2. a 3. Z� vo Ve¾kom

 Krtí�i.
Deviataci  sú  teraz  radi, �e  testovanie majú za sebou.
Svorne tvrdia, �e  im na testoch zále�alo a �e  to bolo
celé  v  pohode.  Matematika  bola  tro�ku  �a��ia  ako
slovenèina a hlavne 45 minút bolo málo na vyrie�enie
v�etkých  úloh.  Slovenèinu  mnohí  vyrie�ili  za  polo
vicu  èasu.  Dr�íme  palce,  aby  pri�li  oèakávané
výsledky.



Tých  zá�itkov  je  neskutoène  ve¾a,  predov�etkým
z  takých  podujatí,  ako  sú  �kolské  výlety  a  �kola
v prírode. Tie nevyspaté tváre po poloprebdenej noci
sú skutoène nezabudnute¾nými zábermi na  televíznej
obrazovke.

Práca  s  kamerou  si  vy�aduje  ve¾a  trpezlivosi,  nápa
dov. Nie  v�dy to vyjde tak, ako si èlovek naplánuje.
Niekedy  je  potrebné  improvizova�.  Ale  deti,  tie  sú
vïaèné (aj keï nevyspytate¾né) subjekty a pred kam
erou sa zväè�a správajú prirodzene.

DVD  nosièe  s  videozáznamom  z  rôznych  �kolských
akcií  a  podujatí  sú  k  dispozícii  v  na�ej  poèítaèovej
uèebni.  Záujemcovia  si  ich  tu mô�u  hneï  vlo�i�  do
poèítaèov a pospomína� si na �staré èasy�.  Pre väè�ie
skupiny,  prípadne  celé  triedy  je  lep�ie  pozrie�  si
záznamy  v  �kolskej  prezentaènej  miestnosti
s vyu�itím dataprojektora. Miniatúrne uká�ky sa dajú
pozrie�  aj  na  na�ej  webovej  stránke
www.skolakom.sk.                          Pripravil:

Zatia¾  sa nikomu nepodarilo vynájs�  stroj,  ktorým by  sa dal  zastavi�  èas.
Nie  sme  v�ak  proti  nemu  úplne  bezmocní.  Pomocou  fotoaparátu  alebo
kamery ho doká�e �uväzni�� do obrázkov, aby sme sa z nich neskôr mohli
te�i� a zaspomína� si. Veï kto by si nerád pozrel svoje fotky z detstva. Aj
v  �kole  sa  ve¾a  udeje.  Pán  uèite¾  Mihálkin  sa  pred  desiatimi  rokmi  ro
zhodol,  �e  prejde  èasu  �  cez  rozum�  a  v�etky  dôle�ité  udalosti  pomocou
kamery  ulo�í  na  DVD  nosièe.  Popri  svojej  práci  pedagóga  sa  zaujato
venuje aj tvorbe kroniky s prívlastkom video.

Moje rozhodnutie pre toto povolanie nebolo v tej dobe
jednoznaèné.  Zámer  �tudova�  po  skonèení  Strednej
v�eobecnovzdelávacej  �koly  v  Modrom  Kameni
(súèasné  gymnázium)  na  Vysokej  �kole  múzických
umení  v  Prahe  odbor  kameraman  mi  nevy�iel,  a  tak
som sa ocitol na pôde Pedagogickej fakulty v Nitre. Po
skonèení  �túdia  som  zaèal  pôsobi�  v  základných
�kolách ako uèite¾, èo vôbec ne¾utujem, preto�e práca
s mladými ¾uïmi je ve¾mi zaujímavá, aj keï dos� nároèná.

Pred  desiatimi  rokmi  som  si  kúpil  videokameru
a  snímal  som  niektoré  �kolské  podujatia.  O  nieko¾ko
rokov  neskôr,  keï  som  bol  poverený  vies�  kroniku
�koly,  som  sa  rozhodol  roz�íri�  ju  o  audiovizuálnu
èas�. Osobne si myslím, �e to bol dobrý nápad.

Jednotlivé �kolské  roèníky videokroník, ktoré v  tomto
roku  nahradil  audiovizuálny mesaèník  VideoAmosko,
majú minutá� viac ako desa� hodín, za celé obdobie je
to viac ako 100 hodín.

1.  Je  vypracovaný  plán  ïal�ieho  postupu
rekon�trukcie,  ktorého  harmonogram  sa  mô�e
meni� pod¾a podmienok. Celá rekon�trukcia by
mala  by�  ukonèená  v  novembri  v  tomto  kal
endárnom roku 2009.
2.  Zápis  do  1.  roèníka  dopadol  ve¾mi  dobre,
zapísali  sme  zatia¾  63  prvákov,  z  ktorých
zostavíme 3 triedy. Zapísali sme najviac detí zo
v�etkých  �kôl  v meste,  èo  znamená,  �e  o  na�u
�kolu je najväè�í záujem. Ve¾mi nás to te�í, ale
vieme, �e úspech neprichádza sám od seba, je za
ním  zodpovedná  práca  v�etkých  tých,  ktorí  ro
bia  �kole  dobré  meno,  èi  sú  to  dospelí  alebo
�iaci.  Prípravní  roèník  otvoríme,  ak  bude
dostatoèný poèet �iakov, t. j. minimálne 8.

3.  Komunikáciu  pova�ujem  v  �ivote  za  ve¾mi  dôle�itú.
Komunikácia  cez  internet  áno  �  vtedy,  keï  je  nevyhnutná
a nie  je mo�ná iným spôsobom. Tie� som chodil na Skype,
keï  bol  syn  v  Anglicku  a  chceli  sme  �pokeca�  za  lacný
peniaz�.  Mnohí  v�ak  komunikujú  cez  internet
o  zbytoènostiach  a  pritom  bývajú  napríklad  na  jednom
sídlisku  alebo  dokonca  v  jednom  paneláku.  Tak  toto  u�  je
lenivos� a istý spôsob nezdravého �ivotného �týlu. Mnohí sú
pri  poèítaèoch  nieko¾ko  hodín  denne,  chýba  im  pohyb  na
èerstvom vzduchu a porozpráva� sa dá tie� pred panelákom
na lavièke alebo na prechádzke so psíkom. Pri komunikácii
je  dôle�itý  tie�  poh¾ad  do  oèí,  mimika,  gestikulácia,  èo
z èasti  je  tie� mo�né prostredníctvom webkamery. Ale bez
prostredný styk je predsa len �ivý a nenahradí ho �iadna iná,
písomná èi internetová komunikácia.



Dòa  16.12.2008  sa  uskutoènilo  �kolské  kolo  v  prednese
slovenskej povesti �aliansky Ma�ko J.C.Hronského. Sú�a�e sa
zúèastnilo  12  �iakov  z  roèníkov  1.9.  �iaci  mali  pripravené
pekné  povesti,  ktoré  aj  ve¾mi  pekne  predniesli.  Výkon
predná�ajúcich hodnotila porota v zlo�ení:
a .  V  prvej  kategórii  (2.  �  3.  roè)
zví�azila , v druhej kategórii (4. � 5. roè.)
sa najviac darilo  a v tretej kategórii (6. �
9. roè.) bola najúspe�nej�ia .

Olympiáda  v  cudzom  jazyka  sa  na  na�ej  �kole  stala  tradíciou  a  usporiadava  sa
pravidelne. Inak tomu nebolo ani tento �kolský rok. V decembri 2008 sa konali �kolské
kolá.  V  anglickom  jazyku    v  kategórii  1A  sa  zúèastnili  �iaci   zo  7.C,

  zo  7.A,   zo  7.B.  V  kategórii  1B  sú�a�il
  z  8.B,   z  9.B,   z  8.C  a

 z 8.C. V nemeckom jazyku v kategórii 1A sú�a�il  zo 7.C,
 zo 7.B a zo 7.A.V jednotlivých kategóriách zví�azili: Henrich

Stuhl, Vladimír  Onu�ka a Damian Fusák. Ví�azi  absolvovali  okresné kolo, v�etci traja

Sú�a�ili títo �iaci:
III.A  
II.B  �
III.A �
III.B �
IV.A �
IV.B �
V.A  �
VII.C 

sa  umiestnili  na  prvých  miestach  vo  svojich
kategóriách  a  postúpili  do krajského kola. Sú�a� bola
nároèná  a  konkurencia  silná.  Na�i  �iaci  sa  v�ak
úspe�ne  popasovali  so  svojimi  rovesníkmi.  Najväè�iu
rados�  nám  urobil ,  ktorý  sú�a�il
s  ïal�ími  ôsmimi  sú�a�iacimi  z  banskobystrického
kraja.  Vïaka jeho    hlbokým     vedomostiam  z nemec

kého  jazyka  a  hú�evnatosti  sa  Damian  umiestnil  na
  Tým  sa  pre  neho  sú�a�  nekonèí,  èaká  ho

úèas�  v  celoslovenskom  kole,  ktoré  bude  26.  a  27.
marca  v  Bratislave.  Konkurencia  bude  nepochybne
ve¾ká, ale v�etci mu budeme dr�a� palce, aby úspe�ne
reprezentoval na�u �kolu i ná� región.

Najoèakávanej�ou  udalos�ou  v  siedmom  roèníku  je
ly�iarsky výcvik. Tý�deò bez rodièov, s dobrou partiou
na  horách  �  krása!  V  tomto  �kolskom  roku  vytú�ený
deò �D� nastal 14. februára v sobotu, teda na Valentí
na. Cesta  autobusom do Kokavy  nad Rimavicou  bola
v  pohode    výborná  nálada,  ve¾a  oèakávaní.  Útulná
chata  Hámor  nás  èakala  zasypaná  snehom.  Poobede
sme  u�  boli  na  svahu  a  bola  to  riadna  zábava,  lebo
väè�ina z nás stála na ly�iach prvýkrát.  Svah bol dobre
upravený,  bolo  málo  ¾udí,  semtam  vykuklo  aj
slnieèko. V ly�ovaní sme sa zo dòa na deò zlep�ovali.
Veèery  sme  trávili  zábavne,  pripravili  sme  program,

tancovali  sme,  hrali
pingpong,  sú�a�ili
sme.  Dodr�a�
veèierku  o  22,00  bo
lo  �a�ké,  ba  priam
nemo�né.
Tretí deò  ly�iarskeho
výcviku  v�ak  u�
niektorí  spolu�iaci  ochoreli,  zaèala  medzi  nami
�arapati�  chrípka.  Ve¾mi  sa  jej  na  na�om  ly�iarskom
zapáèilo. V stredu bolo u� viac chorých ako zdravých,
a tak sme ly�iarsky výcvik  museli o jeden deò skráti�.
V�etkým  nám  bolo  smutno,  no  veselé  a  príjemné
zá�itky sme si odniesli domov.
Ïakujem  pánom  uèite¾om  za  ich  trpezlivos�.  Teraz,
keï  po  jarných  prázdninách  chrípka  ustúpila,  by  sme
sa na svah v Kokave najrad�ej vrátili.



Akoby  nám  vianoèné  prázdniny  nestaèili.
V  januári  a  februári  boli  mnohí  �iaci  viac
doma  ako  v  �kole.  Zavinili  to  chrípkové
vírusy,  ktoré  bývajú  v  tomto  období  najviac

�ivotaschopné.  Darilo  sa  im  aj  v  krtí�skom
regióne  a  vyhnali  nás  do  ambulancií.
Chorobnos� stúpla v na�ej �kole nato¾ko, �e
boli  vyhlásené  chrípkové  prázdniny.  Tí,

ktorých  vírusy  nedostali,  radovali  sa  z  vo¾ných  dní.
Vírusy  napádajú  nielen  ¾udí,  ale  aj  poèítaèe.  Smutné  je,  �e  tie
poèítaèové vytvorili samotní ¾udia, aby iným �kodili. Neohrozujú
zdravie èloveka, ak nepoèítame zvý�ený krvný tlak, akútne zúfal
stvo a elektrinu v nervoch, no mô�u dokalièi� computer tak, �e to
u� nerozchodí. Invázia poèítaèového vírusu známeho pod menom
Conficker  patril  medzi  top  hrozby  v  prvých  tý�dòoch  nového
roka.  Nav�tívil  aj  na�u  poèítaèovú  uèebòu.
Bolo nutné skontrolova� v�etky pevné disky,
usb  k¾úèe  a  diskety,  ktoré  sa  pou�ívajú  na
prenos údajov. Na��astie boli opatrenia vyko
nané  vèas,  tak�e  nedo�lo  k  rozsiahlej�ej
epidémii. Vírusu  pod¾ahlo  urèité mno�stvo
dát, ktoré sme nestihli zálohova�. Vírus bol
napokon  eliminovaný,  no  upozornil  nás,  �e  je
potrebné  by�  stále  v  strehu.  Kam  nechodí
antivírusový  program,  tam musí  chodi�  správca
poèítaèovej siete.

  Na��astie  som  bol  zdravý.
Vonku  bolo  dos�  snehu,  tak  som  sa
gu¾oval a staval snehuliaka. Pri sánkovaní
som si zlomil sánky.

 Cez víkend sme
sa  s  otcom  a  dedkom  boli  ly�ova�
v  Daèovom  Lome.  Chorá  som  nebola,
jedávala som vitamíny.

  Chodili  sme  do  lesa
kàmi�  srny. Nosili  sme  im  seno  a  jablká.
Bývam  na  dedine  a  srnky  nám  zvyknú
prís� a� do záhrady.

  Le�al  som  doma
v  posteli.  Mal  som  teplotu,  ka�¾al  som
a mal som zapálené hrdlo. Musel som jes�
lieky. Také prázdniny nikomu neprajem.

 Bola som na náv�teve
u sesternice v Pôtri. Nosili sme srnkám do
kàmidiel seno. Videla som aj troch jeleòov
a  asi  20  muflónov.  Keï  nás  zbadali,
z¾akli sa a u�li do lesa.

 Bol som na ly�ovaèke  a
doma  som    sa  hrával  som  psom.  Kúpili
sme mu nové obleèenie. Chorý som nebol,
brával som magnézium. Chodil som skoro
spáva�, lebo som sa  cez deò vyèerpal.

�tvrtkové  popoludnie  v  �KD  �iaci  tretích  roèníkov  spolu
s triednymi uèite¾kami a vychovávate¾kami strávili pri besede  so
stomatológièkou  �  zubnou  lekárkou

.  Besedovalo  sa  na  témy:  predstava    o  zuboch,
�truktúra  a  funkcia  zubov,  typy  zubov,  zubné  ochorenia,  ústna
hygiena,    zdravé  a  nezdravé  jedlá,  vý�iva  a  celkové  zdravie.
Praktická  èas� bola  zameraná na  èistenie  zubov a následné kon
trolovanie  chrupu.  �iaci  sa  dozvedeli  mno�stvo  nových
a zaujímavých informácií. Napríklad z èoho sa skladá zub, ko¾ko
máme zubov a videli modelovú uká�ku správneho èistenia zúbk
ov. Potom nasledovalo praktické èistenie  zúbkov. Výsledky boli
rôzne,  ale  úsmev na  tvári mal  ka�dý. S umývaním zúbkov  je  to
rovnaké ako s uèením. Ak to budeme robi� pravidelne a dôkladne
výsledok  bude  vidite¾ný.  Verte,  �e  to  stojí  za  pekný  úsmev.
Odkaz  pre  deti,  ktoré  chcú  ma�  pekný  úsmev.

My  tretiaci  budeme  aktívni  a  celý  budúci  tý�deò  si  budeme
pravidelne umýva� zúbky po raòajkách, po desiate, po obede a po
veèeri. Aj tu v �kole po desiate a v �KD po obede.



Január tohto roku bol poznaèený zmenou meny
na Slovensku. V médiách sa èasto vedú dis
kusie  o  tom,  ako  na  túto  zmenu  reagujú
obèania.  Keï�e  obchody  a  s  tým  spojené
platidlo  sú  súèas�ou  ná�ho  ka�dodenného
�ivota,  bezprostredne  táto  problematika  za
sahuje aj deti.
Aby prechod z koruny na euro nebol pre nich zlo�itý, rozhodla som sa do
uèiva o obchode zaradi� aj tento pojem. Som zástancom názoru, �e lep�ie
je  raz  za�i�  ako  tri  krát  poèu�,  a  preto  som  sa  rozhodla  pripravi�  pre

mojich  �iakov  ITV  deò
s názvom Deò plný nákupov.
A ako tento deò prebiehal?
Ráno  pri  príchode  deti  u�
èakala  na  tabuli  mapa  mysle
a postup èo majú robi� po prí
chode. Mapa mysle je graficky
znázornený  priebeh  celého
dòa.  Pomáha  �iakom
orientova� sa, èo u� za�ili a èo
ich e�te èaká. Po zazvonení u�
deti  èakali  ako  ka�dé  ráno
v  komunite  t.j.  v�etci  sedíme

v kruhu,  aby  ka�dý  na  ka�dého videl  a mohol  venova�  pozornos�  tomu,
kto  rozpráva.  U�  tu  sme  sa  zaèali  rozpráva�
o  obchodoch.  Touto  témou  sa  niesol  celý  ná�  deò.
Poèítali  sme  peniaze  �  eurá,  vyu�ívali  sme  pri  tom
násobky 2,3. Venovali sme sa téme: �Èo sa nedá kúpi�
za peniaze?� Deti úvahami dospeli k názoru, �e  láska,

priate¾stvo, zdravie, rodina a pod. sú hodnoty, ktoré peniaze urèite nevyvá�ia.
Pri  èítaní  sme  sa  z  encyklopédii  dozvedeli  zaujímavosti  typu:  Èíòania
pou�ívali  ako  platidlo  èaj,  práve  Èíòania  boli  tí,
ktorí  vyna�li  bankovky,  kto  zbohatol  na  vynáleze
nákupný  vozík  na  kolieskach  alebo  papierové
vrecko  s  rovným  dnom,  ako  to  bolo  s  prvou
pokladòou a pod.
Najzaujímavej�iu èas� dòa tvorili nákupy. Deti si z domu popriná�ali tovar
z rôznych typov obchodov: hraèky, potraviny, gombíky, ceruzky....
V  triede  sme  si  vytvorili  nieko¾ko  obchodíkov  s  týmto  tovarom.  Zvolili
sme predavaèov, ktorí mali za úlohu spravi� cen
ovky  k  tovaru.  Ostatní  �iaci  si  vo  dvojiciach
pripravili  zoznam,  èo  �potrebujú�  nakúpi�.  Roz
dali  sme  si  eurá  �  pomôcky,  ktoré  vyzerali  ako
skutoèné a mohlo sa predáva� a nakupova�. �iaci

si vyskú�ali okrem správania  sa v obchode aj manip
uláciu  s  peniazmi,  èím  sa  lep�ie  oboznámili
s bankovkami a mincami na�ej novej meny.
Záver dòa doplnila vychádzka k obchodu, kde sme si
názorne  ukázali  èo  je  výklad,  regál,  pult,  pokladòa
a pod. , èi�e pojmy potrebné osvoji� si v danej téme.

:  Deò predtým
sme  si  doma  pripravili  tovar.  Na
druhý  deò  som  uvidela  na  tabuli
napísanú mapu mysle.  Zazvonilo
a ja som i�la do komunity. Potom
sme  sa uèili matematiku. Na  slo
hu sme sa rozprávali o tom, èo sa
nedá  kúpi�  za  peniaze.  Na
prvouke  sme  sa  rozprávali
o  obchodoch  a  o  eurách. Aj  sme
sa hrali na obchod. Na èítaní sme
èítali a bolo  to super. Na telesnej
sme  i�li  na  prechádzku  do
obchodu. Bol to proste super deò!

:  Nakupovali
sme  tovar,  ktorý  sme  si  doniesli.
Na  tovar  sme  dávali  ceny.  Uèili
sme  sa  o  eurách. Vraveli  sme  si,
èo  je  regál.  Keï  sme  èítali,  tak
sme sa dozvedeli, �e Èíòania boli
prví,  ktorí  vyna�li  bankovky.
Uèili  sme  sa  plati�  eurami.  Mne
sa tam páèilo.

  Jeden
krásny  zimný  deò  som  i�la  do
�koly.  Keï  som  pri�la  do  triedy
na tabuli som uvidela mapu mys
le.  Ve¾mi  sa  mi  to  zapáèilo.
Potom  v�etky  deti  pre�li  do
komunity  a  pani  uèite¾ka  nám
dala  otázku  o  obchode.  Na
matematike sme poèítali o eurách.
Na  prvouke  nám  pani  uèite¾ka
ukázala eurá. Potom sme sa zaèali
hra�  na  obchod.  Predavaèi  si
museli  urobi�  cenník.  A�  potom
sme sa mohli zaèa� hra�. Kupujú
ci si urobili zoznam nákupu. Mne
sa ten deò ve¾mi páèil.

:  Jedného
dòa sme sa uèili len o obchodoch.
Pani  uèite¾ka  nám  napísala  na
tabu¾u, èo budeme celý deò robi�.
Uèili  sme  sa  o  eurách,  hrali  sme
sa  na  obchod,  boli  sme  aj  pri
obchode  a  tam  sme  si  rozprávali
kto  nás  obsluhuje,  aké  obchody
máme,  èo  tam  predávajú  a  e�te
sme  sa  rozprávali,  kto  stojí  za
pultom,  s  èím  platíme.      Buï
peniazmi alebo platobnou kartou.



To,  �e  v  na�ej  �kole  máme  ve¾a  literárne  nadaných  �iakov,
dokazuje  aj  úèas�  v  sú�a�i  literárnej  tvorivosti,  ktorú  vyhlásila
Prvá  stavebná  sporite¾na      DOMa.  Úlohou  sú�a�iacich  bolo
vytvori�  krátky  literárny  útvar  na  tému  �doma�.  Do  sú�a�e  sa
zapojilo 59 �iakov. Zaujímavé práce na�ich �iakov boli ocenené
èestným uznaním. �kola tie� získala prenosný CD prehrávaè.

Doma je doma,
nik a niè sa mu nevyrovná.
Kto má rád vôòu domova tak vie,
�e vonia ako tá ru�a èervená.
Domov sa vracia� ka�dý deò,
keï zaspí�, sníva sa ti krásny sen.
Keï ráno vstane�,
má� pred oèami celý svet,
cíti� sa ako jarný kvet.

Doma je len doma.
Svoj domov radi máme,
preto sa oò i staráme.
Doma, doma, doma,
no to je slovo ako hora.
Z hory domov sa vraciame,
svoj domov najrad�ej máme.

Sladký domov.
Domov je tam, kde je rodina,
jedno je, aká je hodina.
Nieèo rozvoniava v kuchyni,
to ma vôòa chleba domov volá.
V na�om dome je aj pes,
voláme ho Kubes.
Rozdáva nám rados�,
niekedy aj staros�.
Mamina mi uvarila krupicu,
tá rozvoniava a� na ulicu.
Doma sa ozýva ve¾ký smiech,
to predsa nie je �iadny hriech.

Také jednoduché slovo,
no pre ka�dého znamená mnoho.
Pre niekoho je to teplá poste¾,
pre ïal�ieho zase dobrý priate¾.
Domov sa ka�dý vracia rád,
uèite¾, právnik ba aj �iak.
Ten pocit istoty a pokoja
ka�dého z nás zocelia.
Preto si svoj domov vá�im
a zve¾aïova� sa ho sna�ím.
Mám rada tento ná� kraj,
verte mi to naozaj.

Domov je miesto,
kde sa mô�e� vraca�.
Domov je teplo,
rados� samá.
Domov je mama,
èo �a má rada.
Domov je vôòa chleba,
èo �a èaká.
Domov je smiech i plaè.
Domov je k¾ud,
mamina teplá ruka.

�Je niekto doma ?" E�te pred prázdninami som si túto
otázku dávala, keï som otvorila dvere ná�ho malého
3izbového bytu vo ve¾kom panelovom dome.
Ka�dý  víkend  sme  utekali  z  mesta  na  dedinu  do
domèeka,  ktorý  moji  rodièia  kúpili  pred  desiatimi
rokmi.  Tento  sen  im  vtedy  pomohla  splni�  Prvá
stavebná sporite¾òa. Keï sa nám pred rokom narodila
malá  sestra  a  finanèná  situácia  mojich  rodièov  sa
zlep�ila,  rozhodli  sme  sa,  �e  si  domèek  opravíme  a
pres�ahujeme sa z mesta na dedinu. Ve¾mi sa nám tu
páèi.  Mamka  si  nevie  vynachváli�  k¾ud  a  priestor,
ktorý  nám  dom  poskytuje.  Ja  budem  ma�  koneène
svoju  izbu.  Ocko  to  má  síce  trocha  ïalej  do  práce,
aleje  rád, �e mô�e by� po práci vonku a mô�e nieèo
robi�. Len bratovi  trochu vadí,  �e má pomal�í  inter
net. A nakoniec sa  te�í aj ná� psík, ktorý mô�e stále
beha�  na  èerstvom  vzduchu.  Samozrejme,  �e  aj  my
sme radi, keï sme na èerstvom vzduchu.

Ná� �ivot sa zmenil. Aj napriek tomu, �e musíme
ka�dý deò dochádza� do �koly autobusom, sme
radi, �e sa mô�eme vráti� do ná�ho krásneho
domèeka. Tak tomu sa vraví �doma�.



Brita  �erie kos�,
ja si staviam most.
Ak ho zajtra zrútia,
postavia nový z prútia.
Kolotoè rozkrútia
a potom sa s ním stále vrtia.

Blacky, ná� pes malý je,
skáèe, behá, hravý je.

Vodu má rád ve¾mi, ve¾mi,
keï sa kúpe vo vani,
�pliecha medzi dverami.



Ka�dý z nás  iste vie,  �e na  jar  sa
rodia  mláïatká.  A  tak  ma  ocko
zobral  na  jar  do  zoologickej
záhrady.  Vedel,  �e  mám  ve¾mi
rada  zvieratká.  Videli  sme  tam
ve¾a  pekných  zvieratiek:  slony,
�irafy, opice a iné. Viem, �e kaèky
majú  káèatká,  sliepky  kuriatka,
ktoré  majú  mäkuèký  �ltuèký
ko�u�tek.  Ka�dé  roèné  obdobie
má  svoj  význam.  Jar  je  ve¾mi
pekná,  priná�a  nových  malých
obyvate¾ov.

Moja Susi pekná je,
�erie, �teká, nehryzie.
Oèièierne gombièky,
u�i dlhé po �pièky.
Chvostík krátky, veselý,
kýva mi ním od dverí.
Moju Susi rada mám,
preto sa s òou ve¾a hrám.
Behá nielen po dvore,
nájdem ju aj v komore.
Susi, ten môj gombík malý
aj èokoládu si rozbalí.

Snehová  perina  sa  pomaly  stráca.
Spod  snehu  zaèali  vykúka�  prvé
slabé  lístky  sne�ienok.  Prvé  jarné
slnieèko  ich  hladí  po  bieluèkých
hlavièkách.  Kdetu  e�te  vidno
chumáèik  snehu.  U�  zaèínajú
�tebota�  vtáèatká.  Ich  rodièia  im
nosia  potravu  a  pomaly  ich  uèia
lieta�.  Je  to  ako  v  rozprávkovej
krajine.  Slnieèko  zaèalo  príjemne
hria�. Ak budeme pozorne poèúva�,
zistíme, �e príroda nám má ve¾a èo
poveda�.



Bol raz jeden krá¾, ktorý mal syna a tri dcéry. Raz musel
krá¾  s  krá¾ovnou odís�  a  zveril  princezné  svojmu  synovi
Silomilovi. Len�e sestry Silomila neposlúchali. Keï veèer
Silomil zaspával, pomyslel si, �e by mu bolo najlep�ie bez
nich.  V  tom  niekto  za�ukal  na  okno.  Bol  to  Slneèník,
ktorý  si  pýtal  najstar�iu  sestru  za  nevestu.  Silomil  takto
daroval  aj  svoju  strednú  sestru  za  nevestu  Mesaèníkovi
a najlmlad�iu Veterníkovi. Neskôr zaèali Silomilovi sestry
chýba�,  a  tak  sa  rozhodol  ís�  do  sveta  a  nájs�  si  �enu.
Pri�iel  k  zámku,  kde  bývala  krásna  a  mocná  princezná.
S¾úbila mu, �e sa za neho vydá, ak jej postrá�i na sedem
dní  zámocké  komnaty.  Jednu  komnatu  v�ak  nesmel
otvori�.  Princ  ale  poru�il  zákaz.  Otvoril  komnatu
a  oslobodil  Krá¾a  ohòa.  Èakal  potom  na  princeznú,  ale
nepri�la. Zajal ju Krá¾ ohòa hlboko pod zemou. Silomil sa
vybral  so  svojimi  �vagrami  Slneèníkom,  Mesaèníkom
a Veterníkom, aby mu poradili, ako vyslobodi� princeznú.
Poslali ho za strigou,  aby získal rýchlej�ieho koòa ako má
Krá¾  ohòa.  Princ  Silomil  svojou  �ikovnos�ou  získal  od
strigy  koòa  a  uháòal  za  princeznou  na  hrad  zlého  krá¾a.
Oslobodil princeznú za pomoci svojich troch �vagrov. Po
svadbe �ili mladí man�elia spokojne na svojom zámku.

Bolo  nádherné  jesenné  ráno.  Slnieèko  sa  trochu mraèilo,
ale mne to nepreká�alo. Bol som celý �havý na matematiku.
Dostal  som  jednotku.  To  ma  pote�ilo,  lebo  matika  mi
celkom  nejde.  Nastala  osudná  prestávka.  Zaèal  som  si
písa�  domácu úlohu,  lebo  som na  òu  zabudol. Vyru�oval
ma  buchot,  treskot  a  jaèanie.  Uvidel  som,  ako  moji
spolu�iaci hrajú futbal s f¾a�ou. Ja som rodený �ibal, a tak
som neváhal a pridal som sa k nim. Bol som útoèník spolu
s Romanom a Kevinom. Rado a Dávid boli v bráne. Zrazu
zazvonilo. Roman zakrièal: �Pozrite sa!� Celá trieda sa na
neho pozrela, èo urobí. Bolo ticho ako v hrobe. Roman sa
prudko  rozbehol...  buch,  tresk,  dym!  Neónka  prásk  na
zem! Keï�e sa blí�ila uèite¾ka, rýchlo sme èrepiny odkop
li pod skriòu. Po hodine sa v�etci vinníci zbehli a Roman
povedal,  �e  ak  bude  treba  nieèo  zaplati�,  tak  sa  posk
ladáme. Ka�dý hundral, �e keï to urobil on, nech si to aj
zaplatí.  Ja  som  namietal,  �e  som  takmer  nehral,  len  som
dva  razy  kopol  do  lopty.  Napokon  sme  sa  rozhodli,  �e
nikomu  niè  nepovieme.  No  triedna  uèite¾ka  sa  to  aj  tak
dozvedela.  Do  triedy  pri�iel  riadite¾.  Vzal  mobil
a  telefonoval.  Nevedeli  sme,  èi  volá  na  políciu  alebo
niekam do opravovne. Boli sme trochu mimo, keï odi�iel.
Dozvedeli  sa  o  tom  na�i  rodièia.  Dostali  sme  poznámky
a doma � výplatu�.

Princíp hry  je  úplne  jednoduchý  a práve v  tom  spoèíva  jeho genialita.
Hráè  ceruzou  kreslí  na  plochu  ¾ubovo¾né  útvary  a  pomocou  nich
vytvára cestu pre gu¾u, ktorú je nutné dopravi� k hviezdièkám. Gu¾u je
mo�né jemne postrkova�, to samo o sebe v�ak nestaèí na to, aby ste ju
dostali  na  urèené miesta. Do  hry  treba  zapoji�  rozum  a  predstavivos�,
ktoré s pomocou fyzikálnych zákonov ponúkajú ukryté rie�enie
Crayon  Physics  Deluxe  je  osvie�ujúce  dielko,  ktoré  je  hodné  peòazí
tých,  èo  majú  radi  kvalitné  logické  hry,  navy�e  podporujúce
predstavivos�. A cena nie  je prehnaná. Demo a  aj  plnú hru nájdete na
oficiálnej stránke www.crayonphysics.com. www.sector.sk

Nevidiaci   (èítaj  Brajl)  vyna�iel  pre
nevidiacich  zaujímavé  písmo.  Pozostáva
z  vypuklých  bodiek,  rozostavaných
v  �es�miestnom  ståpèeku.  Jednotlivé  písmená  sa
urèujú pod¾a rozmiestnenia bodiek. Tak sa nevidia
ci  nauèia  èíta�  hmatom  a  poznáva�  svet  z  kníh
vytlaèených Braillovým písmom. Pou�ívajú ho ne
vidiaci na celom svete. Uká�ka Braillovho písma:

 .   :   . .   .:  
A  b   c   d

Krá¾ovná dievèenských hraèiek   bá
bika Barbie  oslavuje pä�desiatiny.
Keï  9.  marca  1959  prvý  raz  pred
stavili  Barbie,  celým  menom  Barbie
Millicent Roberts, na ve¾trhu hraèiek,
stála tri doláre. Vïaka svojim ladným
krivkám,  vzorne  uèesaným  vlasom,
èiernobielym  plavkám  a  vysokým
podpätkom  sa  modelka  Barbie
okam�ite  stala  tú�bou  ka�dej  malej

dámy. Iba poèas prvého roka sa predalo 300 000 bábik.
Po pä�desiatich rokoch si u� Barbie zarobila na svoj
vlastný obchodný dom v Shanghai, ktorý sa volá "Dom
Barbie", kde sa nachádza re�taurácia, kúpele, èi mólo,
na ktorom si malé zákazníèky mô�u nacvièova� módne
prehliadky.



Matematická pyramída je pekná èíselná hra pre bystré
hlavièky. S vyu�itím násobenia a delenia pre vás neb
ude  problém    zisti�,  ktoré  èísla  v  pyramíde  chýbajú
a  aké  èíslo  sa  skrýva  na  vrchole.  Ako  budeme
postupova�? Vynásobíme   dve èísla, ktoré  le�ia ved¾a
seba  a  výsledok  zapí�eme  do  obdå�nika  nad  nimi.

Dvojèatá  Sophie  a  Josh Newmanovci  sa  s  nesmrte¾ným  alchymistom Nicholasom
Flamelom a bojovníèkou Scathach ocitnú v Parí�i, kde ich èakajú v�elijaké nástrahy
a  nebezpeèenstvá.  Zlovestný  mág  John  Dee  a  jeho  Temní  páni  tam  toti�  majú
svojich  spojencov z  radov ¾udí aj Star�ích  rás. Proti de�om a  ich  schopnostiam sa
stavia majster  l�í  a  úskokov Niccolo Machiavelli  s  celou  francúzskou  rozviedkou,
nehovoriac u� o armáde neporazite¾ných Valkýr a prehistorickej prí�ere, s akou sa
nestretli ani v najhor�ích snoch.    Josh nesmierne  tú�i po  tom, aby sa na�iel Star�í,
ktorý  prebudí  aj  jeho  schopnosti,  netu�iac,  akú  hrozbu  to  mô�e  znamena�  nielen
preòho,  ale  aj  pre  celý  svet.  Perenelle  zatia¾  bojuje  s  celkom  inými  nástrahami  v
starom väzení na opustenom ostrove. Dee, Machiavelli ani ich obludy, nane��astie,
netu�ia, akí vedia by� hrdinovia vynaliezaví...

Keï NASA  naposledy  stál  pred  problémom  povolal  do  slu�by Brucea
Willisa. Teraz je ale problém taký nebezpeèný, �e úlohu zvládne vyrie�i�
iba  skutoèný  hrdina. Do  slu�by  je  povolaný  vnuk  prvého  �impanzieho
kozmonauta  Ham  Tretí,  ktorý  by  mal  ma�  tie  správne  predpoklady.
Len�e Ham  je  pôvodom  �cirkusák�  a  tak  o  takúto  slávu  práve  dvakrát
nestojí. Napriek  tomu prijme úlohu záchrancu a  spoloène s nebojácnou
ser�antkou  Lunou  a  s  nevrlým  velite¾om  Titanom,  podstúpia  nároèný
výcvik,  aby  mohli  nájs�  sondu,  ktorá  zmizla  niekde  v  intergalaktickej
èervej diere.

BRALO,  BUK,  DEDINA,  ERB,  HORA,  HRACH,  HRDZA,  JED,  KOS�,
NÁROD,  NI�,  OBAL,  OJE,  OKO,  OKRAJ,  PRAVDA,  RAJ,  REPA,  TA�KA,
TECHNIK, TRAKTOR, VÝ�AH, �ENA, �ULA

Rozlúèka so zimou a vítanie  jari  sa spája s  rôznymi ¾udovými  tradíciami.
Patrí k nim aj postava ........ ( jej meno je ukrytú v osemsmerovke), ktorá sa
zhotovuje  z  dvoch  drevených  palíc  v  tvare  krí�a  obkrútených  slamou,
obleèená  býva  do  miestneho,  zväè�a  sviatoèného  (svadobného)  odevu.
Dievèatá  ju  nosili  po  dedine  za  spevu  obradových  piesní.  Za  dedinou  ju
rozobrali  alebo  spálili,  roztrhali,  hodili  do  vody,  zahádzali  kamením  a  s
krikom be�ali spä� do dediny.




