


Sklenené kvapky hladia
farebný svet,
studený vánok strapatí
pavúèiu sple�.

Hmla pomaly sadla
pod lúèe slnka,
u� mám výh¾ad na krajinu,
aj zo svojho okna.

Tichú hudbu hrá vietor
�ltými listami,
jeseò opä� ne�etrne
plytvá pestrými farbami.
Drevená lavièka osamelo
èu�í v parku,
u� si tu nesadnú milenci
vyzna� si lásku.

To krásne obdobie,
hreje ma pri srdci,
tie teplé farby,
jak oheò horiaci.

Obloha chorobne bledne
a je to znamenie.
Hviezdy sú  ukryté, noc svetlá,
blí�i sa sne�enie.

Ahojte!

Noví  prváci  sa  u�  usadili
vo  svojich  laviciach.
Bolo�e  to  zmätku  a
neistoty  na  zaèiatku
septembra!  Ve¾ké  oèi
malých  prvákov  uprene

pozerali na mohutnú �kolskú budovu, na triedu plnú lavíc
a  e�te  neznámu  pani  uèite¾ku. V  prvé  dni mali  �poruke�
svoje  maminky,  veï  bolo  treba  za�nurova�  topánoèku,
ukáza�, kde treba odklada� veci, ba aj zotrie� slzu z líèka.

No u� je dobre. Deti zistili, �e �kola je celkom fajn,
pani  uèite¾ka  ich  má  rada  a  na�li  tu  aj  kopec
kamarátov.  E�te  treba  nauèi�  rúèky,  aby  dobre
poslúchali a písali pekné písmenká.
V tomto �kolskom roku nám pribudlo 67 prvákov.
Sú rozdelení do troch tried. V 1. A je triednou pani
uèite¾ka ,  v  1.B

  a  v  1.C   Prajeme
de�om a pani uèite¾kám nech sa im darí a nároèný
prvý roèník zvládnu bez väè�ích �a�kostí.
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Tvár posiata vráskami,
hlava ozdobená �edinami.
To je obraz mojej starej mamy.

Staroba i choroba nevzali jej z krásy,
v�dy nám v�etko venovala z lásky.

Prajem Ti starká moja,
aby si nám bola dlho zdravá,
stále milá, usmievavá.

Slneèné  lúèe  bývajú  slab�ie,  stromy  vymenili  svoje  �aty
a  teraz zdobia krajinu  farbami karnevalu. Pani  jeseò skrýva
èaro ukryté v piesòach jesenného vetríka.
  Hovorí  sa,  �e  s  pribúdajúcimi  rokmi  sa  jeseò  uká�e  aj  na
nás, na  ¾uïoch.  Vlasy  sa  farbia  na

strieborno,  ubúda  síl  ako  slneèných
lúèov  príchodom  jesene.  Jesenný
vek  je  vekom  odpoèinku.  ¼udia
v  tomto  veku  sú  naplnení
�ivotnou múdros�ou. Musí prejs�
viac  ako  pár  rôèkov,  kým  nás
nav�tívi jeseò  staroba. Prestavte
si  ,  ko¾ko  skúseností  za  taký  èas
nazbierame. Pre mòa sú moje staré

mamy  ve¾kým  vzorom.  Po
neú spechu osu�ia slzy sklamania a pomô�u
napravi�  pokazené.  V�dy  vedia,  èo  je  správne,  s  obdivom
pozorujem,  �e  sa  nezvyknú mýli�. S pochopením prijmú  aj
�ibalstvo. Bez nich si svoj svet neviem predstavi�. Áno, starí
¾udia sú neodmyslite¾nou a dôle�itou èas�ou ná�ho sveta. Aj
oni bývali mladí. Pre�ili  svoje  radosti,  starosti, obetovali  sa
za iných a teraz èasto pomáhajú a usmeròujú mladých.  �ia¾,
stáva  sa,  �e  sa  na  starých  ¾udí  zabúda  a  to  nie  je  správne.
V starobe si zaslú�ia porozumenie a pokojný oddych. Za ich
prácu  im  patrí  ve¾ké  �ïakujem!�.  Niekedy  staèí  starým
rodièom poveda�: �Mám �a ve¾mi  rada,  rád!� alebo da�  im
pusu  na  líèko.  Takáto  malièkos�  doká�e  rozpáli�  srdcia
a vyèari� na tvári ��astný úsmev.

Nav�dy vo mne zostane spomienka na starenky
a  starèekov  v  domove  dôchodcov.  Zdali  sa mi
takí  opustení,  zranite¾ní  a  niektorí  aj  smutní.
Akoby  u�  nemali  nikoho  blízkeho.  Poèas
náv�tevy  sme  im  svojím  spevom,  básnièkami
a  divadielkom  spríjemnili  dlhý  zimný  èas.
Videla  som,  ako  sa  ich  tváre  posiate  vráskami
odrazu  roz�iarili  a  v  nejednom oku  sa  zablesla
slzièka  dojatia.  Spomínali  na  èasy,  keï  aj  oni
boli de�mi. V ich �ivotných príbehoch bolo ve¾a
múdrosti  a  v  slovách  úprimnos�  a  neha.    Keï
sme  boli  s  nimi,  mali  na  tvárach  úsmev.  No
myslím  si,  �e  im  na  du�i  èastej�ie  sedia  sivé
mraky,  z  ktorých  sa  kedyko¾vek  mô�e  spusti�
dá�ï, èo smutno klopká na parapetu okna. Taká
býva jeseò �ivota!
Nezabúdajme na  svojich  starkých.  Je èas vráti�
im  to,  èo  pre  nás  obetovali.  Zaslú�ia  si  na�u
starostlivos�,  pozornos�,  porozumenie  a  pocit,
�e sú ¾uïmi  , na ktorých nám zále�í. Je krásne
lásku prijíma�,  ale  aj  dáva�  jej  èo najviac. Tak
ako starne  rok v kalendári,  tak aj �ivot èloveka
prechádza  od  jari  k  jeseni.  Aj  my,  deti,  raz
pocítime vlastnú jeseò a nechceme predsa zosta�
sami.

Keï sa zamyslím nad slovom �staroba�, tak
sa mi  vynárajú my�lienky,  �e  òou prejdem
raz aj ja. Staroba je obdobie, keï sa èlovek
cíti  by� menejcenným,  pre  túto  spoloènos�
u�  nepodstatným.  Raz  som  bol  svedkom
jednej  udalosti,  kedy  mamina  pomohla
babièke s plnými ta�kami a odniesla jej ich
a�  domov.  Babièka  nám  ïakovala,  �elala
nám  v�etko  dobré  a  aby  nám  Pán  Boh
pomáhal.  Rozmý�¾al  som,  èi  naozaj  táto
babièka  nemá  nikoho  blízkeho,  kto  by  jej
pomohol. Mo�no má, ale nemajú na òu èas.
Neviem  si  predstavi�,  �e  by  som  mojej
starkej nepodaroval  k sviatku kvet alebo nejaký darèek. Vtedy sa jej oèká
roz�iaria ako malému die�a�u. Starí ¾udia si zaslú�ia, aby sme boli k nim
milí a úctiví. Treba im poda� pomocnú ruku, keï to potrebujú. Niekedy
staèí  pozdrav,  milý  úsmev  a  jemné  pohladenie  a  hneï  je  svet  kraj�í.
�koda, �e to dnes nie je realita. My, mladá generácia, sa musíme sna�i�,
aby sa starí ¾udia necítili by� osamelí, ale vá�ení.
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Rekon�trukcia  �koly  milo
poznaèila  jej vonkaj�í   vzh¾ad, ale
aj vnútorné priestory.
Pribudla  nám  výpoètová  technika,
ktorá  u¾ahèí,  ale  aj  spríjemní
vyuèovanie. Jazykári sa mô�u te�i�
z  jazykového  laboratória,  ktoré  je
vybavené  �peciálnou  audio
technikou.  Dokonèuje  sa  nová
ve¾ká  poèítaèová  uèebòa  s  30
u�ívate¾skými  stanicami.  Miestnos�  bude  vybavená  dataprojektorom
a  interaktívnou  tabu¾ou.  Uèebòu  budeme  vyu�íva�  nielen  v  rámci
informatiky, ale aj vo výuèbe ïal�ích predmetov.
Rados�  z  noviniek  majú  aj  �portovci.  Po  otvorení  nového
multifunkèného  ihriska,  ktoré  sa  u�  naplno  vyu�íva,  sa  te�ia  na
zrekon�truovanú ve¾kú telocvièòu.
Na  fotografiách  sú  prvé  zábery  �  len  akési  �upútavky�.  O  vyu�ívaní
uèební  a  telocviène  si  mô�ete  viac  preèíta�  na  na�ej  webovej  stránke
www.skolakom.sk

Tak ako sa vám páèi?
Väè�ina ¾udí tvrdí, �e jej tá lososová farba
priznane. Ladí s bielymi plastovými oknami.
�kola si obliekla pekný kabátik, ktorý ju navy�e
bude  v  zime  hria�.  Má  v  òom  teplú  polystyrénovú
�pod�ívku�. Nový náter dostali aj vnútorné chodby a triedy.
Niekde  e�te  cíti�  vôòu  farby.  Poïme  sa  teda  pozrie�  na
novinky bli��ie.

Novoty
     v starej
               �kole

Nie  v�dy má  �iak  chu�  do  uèenia,
no  dobré  jedlo  asi  nikto
neodmietne.  �kolská  jedáleò  sa
zmenila  na  nepoznanie.  Jej
priestory  sú  teraz  väè�ie,  kraj�ie  a
aj  strojové  vybavenie  je  nové,
modernej�ie.  V  takomto  prostredí
nám  bude  jedlo  e�te  viac  chuti�.
Jedálny lístok nájdete aj na �kolskej
webovej stránke.
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Aj keï na�e multifunkèné  ihrisko  s umelou  trávou vyu�ívame viac
ne�  rok,  jeho  slávnostné  otvorenie  sa  uskutoènilo  len  pred
nieko¾kými  tý�dòami.  Na  tejto  slávnostnej  udalosti  sa  zúèastnili
vzácni  hostia  na  èele  s ,  ministrom
dopravy,  pô�t  a  telekomunikácií.  Nechýbal  ani  europoslanec

,  posalnci  NR  SR,  zástupcovia    mesta  a  vedúci
pracovníci  rôznych  in�titúcií  na  území  mesta  Ve¾ký  Krtí�.  Na�u
�kolu zastupoval , riadite¾ �koly.
V�etkých  prítomných  privítal ,  prednosta
Mestského  úradu  a  slávnostný  prejav  predniesol

, viceprimátor mesta V. Krtí�.
Vyslovil  spokojnos�,  �e  tento  krásny  �portový  areál  slú�i  nielen
�iakom  krtí�skych  �kôl,  ale  aj  �irokej  verejnosti  a  za�elal  v�etkým
budúcim ú�ívate¾om ve¾a pekných �portových zá�itkov.
Úèastníkov  tejto  milej  slávnosti  pote�ili  svojim  vystúpením  aj
èlenovia  detského  folklórneho  súboru .  Po  prestrihnutí
pásky nasledoval futbalový zápas medzi internacionálmi z Baníka V.
Krtí�  a  mestskou  políciou.  V  dru�stve  polície  nastúpil  aj  minister
Vá�ny.  V  tomto  prípade  ne�lo  o  výsledok,  ale  o  symbolické
poïakovanie v�etkým, ktorí prispeli  k vybudovaniu  tohto krásneho
�portového  stánku.  Na  záver  pripravili  organizátori  pre  v�etkých
prítomných chutný gu¾á�.                              Pripravil:
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Keï�e  na�a  �kola  dostala  novú  fasádu,  in�pirovalo  ma  to  a  urobil  som  novú
�fasádu� aj �kolskej webovej stránke. Pod¾a ankety, ktorá bola na nej zverejnená, to
nebol  zlý  nápad.  Z  88  hlasujúcich  náv�tevníkov  sa  pochvalne  vyjadrilo  67,
priemerný  bol  pre  ôsmich  a  trinástim  hlasujúcim  sa  nový  dizajn  nepáèi.  Tento
výsledok hovorí o tom, �e sme na dobrej ceste, aj keï stále je èo zlep�ova�.
Dôle�itej�í ako vzh¾ad stránky je v�ak jej obsah. Novinkou je ,
kde náv�tevník mô�e napísa� svoj názor, pripomienku, návrh alebo len jednoducho
po�le  odkaz  ïal�iemu  náv�tevníkovi.  Odkazová
schránku  slú�i  na�ej  �kole  ako  spätná  väzba  a  vïaka
nej sa nám darí rýchlo a k spokojnosti vyrie�i� drobné
problémy.

Na  stránke  je  tie�  diskusné  fórum  alebo  ak  chcete     .  Nie  je  síce  taký
prepracovaný ako jeho star�í a známej�í  �bratia�, ale je bezpeèný, preto ho mo�no
odporuèi�  hlavne  na�im  �iakom.  Ïal�ou  novinkou  je   �  vraj
najob¾úbenej�ia rubrika J. Na www.skolakom.sk u� nájdete v�etky èísla
od  jeho  �narodenia�  a�  po  najnov�ie.  A  samozrejme  to,  èo  rodièov  zaujíma  asi
najviac � i . O nej sa doèítate ïalej.
Tak�e,  pozývam Vás  na  náv�tevu www.skolakom.sk.  Sledujte  nás  a  pí�te  nám.
Te�íme sa z ka�dej náv�tevy.

To, èo sa nám e�te v septembri zdalo ako hudba ïalekej budúcnosti, sa u�
dnes stáva realitou. Na�a �kola dr�í krok s moderným vzdelávaním a mô�e
sa pochváli�, �e patrí ku �kolám, ktoré majú internetovú �iacku kni�ku. Pre
pani uèite¾ky bol október nároèným obdobím, preto�e pri poèítaèoch trávili
ove¾a  viac  èasu  ako  predtým.  Známky  z  klasifikaèných  záznamov
prepisovali na internet, aby si ich rodièia mohli pozrie�. Zvládali to naozaj
statoène. Ak ste e�te internetovú �iacku kni�ku nenav�tívili, je naèase zada�
adresu www.skolakom.sk a pozrie� sa ako sa va�ej ratolesti darí



Krájam, krájam jabåèka
a mám ve¾mi èervené líèka.
Jabåèka èervené, hru�tièky zelené
a detièky sú nad�ené.
Krájam, krájam jabåèka,
hru�tièky,  banánik  sladký,
hrozienko gu¾até
do  �alátika  pre deti
chutnuèké a dobré.
Tekvièky sú ve¾ké, farebné,
zdobíme ich perfektne.
Veèer do nich kahanèek dáme
a pri svetlonosovi si zaspievame.

Krájam, krájam jabåèko
ako bystrý Janíèko.
Èervené je to jabåèko
ako jahôdka.
Krájam, krájam jahôdku,
veï mám dobrú lahôdku.
Potom v�etko rýchlo zjem
a nikomu nepoviem.

Krájam malé jabåèka
na mesiaèik a kolieska
Spapka� ich chcem u� aj hneï,
veï sú sladké ako med.
�alátik je hotový,
sladký, chutný, medový.
Tekvièku som vyrezala,
stra�idlo urobila.
Bolo pekné zubaté
a aj ve¾mi okaté.
Z¾akol sa ho aj ná� pes,
e�te nie je doma dnes.

Zaujímavé  popoludnie  sme  pre�ili  v
stredu  21.10.2009  v  4.  B  triede.  �iaci
pripravili  ovocný  �alát,  na  ktorom  si
pochutnali  a  potom  nasledovalo
zdobenie  tekvíc.  Fotografie  výtvorov
�ikovných  detí  nájdete  na  internetovej
stránke  www.skolakom.edupage.org.
Staèí  kliknú�  na  fotoalbum  pani
uèite¾ky Petríkovej. �iaci  tvorili nielen
rukami, ale niektorí vymysleli aj pekné
básnièky. Posúïte sami:
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Slovami básnièky prváci z    I.B  triedy 14. 10. 2009 o 16:00 v �kolskej
cviènej  kuchynke  spolu  s  pani  uèite¾kou   a  pani
vychovávate¾kou     privítali    svoje maminky  a  oteckov  na
dlho  oèakávanom     Prezradili
im ve¾a zaujímavých    informácií o  tom, aké  je ovocie zdravé. S¾úbili,
�e miesto sladkostí  budú  jes� ovocie.

Hádankami  vyskú�ali rodièov ako poznajú ovocie a potom  sa  u� dali
do  práce.  Krájali,  èistili  �  výsledkom  bol  výborný  ovocný  �alát,  na
ktorom  si v�etci pochutnali.
Po práci pri�la zábava      zdobenie  tekvíc.   Prváci   mali    z  toho ve¾kú
rados�. Detská predstavivos� a fantázia sa naplno prejavila.
Chladné,  veterné  poèasie  nám  v�ak  nedovolilo  rozsvieti�  vyzdobené
tekvièky vonku, preto svetielkujúce tekvièky a ��astím roz�iarené oèká
prvákov osvetlili chodbu �kolského klubu.

Na  jeseni  zbo�òujem  prenádhernú  hru  farieb  v  korunách  listnatých
stromov,  predov�etkých  za  krásneho  slneèného  dòa.  Rôznofarebné
listy  sa  nielen�e  dajú  nazbiera�  do  bohatej  �kytice�,  ktorá  skrá�li
ka�dý  príbytok,  dá  sa  s  nimi  i  krásne  fantazírova�.  Jeseò  je
nádherným farebným roèným obdobím, kedy mô�eme s de�mi tvori�
azda  viac  ako  inokedy.  �irokú  paletu  plodov  (�i�ky,  listy,  �aluï,
ga�tany,  semienka,...)  sme  vyu�ili  na  jesennú  tvorbu  a  dekoráciu.
Svoju  fantáziu,  �ikovnos�  a  zruènos�  uplatnili  pracovité  deti  pri
tvorbe  jesenných obrázkov. Z nazbieraných  listov a  iných prírodnín
vytvorili  pestrofarebné  venèeky  a  rámiky,  ktoré  zdobia  priestory
�kolského klubu detí.
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Veèer o ôsmej sme sa vybrali do lesa, ktorý volali Územie dlhých nosov.
Pri�li sme na miesto. Museli sme sa rozdeli� do skupín. Kto sa bál  i�iel
s  pani  uèite¾kou,  preto�e  sme  museli  nájs�  cestu  na  chatu.  Keï  sme
zbadali  stra�idlá,  nemohli  sme  uteka�,  ale    museli  sme  k  nemu  prís�
a  poveda�  mu,  nech  nám  dá  otázku.  Ak  sme  odpovedali  na  otázku
správne,  tak  nás  pustil  po  ceste,  ale  ak  sme  na  otázku  nevedeli
odpoveda�, museli  sme  ís�  cez  les.  Ja  som  sa  ve¾mi  bála,  tak  som  i�la
s pani uèite¾kou. Keï sme pri�li k prvému stra�idlu, tak nám dalo otázku
a pokraèovali  sme ïalej,  lebo  sme odpovedali na otázku  správne. Pri�li
sme k druhému stra�idlu a najskôr sme si mysleli, �e  je  to víla. Bola  to
striga,  ktorá  sa  podobala  na  vílu.  Dala  nám  otázku,  na  ktorú  sme
odpovedali  a  i�li  sme  ïalej.  Koneène  sme  dorazili  na  chatu.  Bola  som
��astná,  �e  u�  sme  na  chate.  Aj  keï  som  sa  ve¾mi  bála,  bolo  na  tej
veèernej hre ve¾mi dobre.

V �kole v prírode bolo èisté prostredie. Bol tam èistý vzduch a nádherná
vôòa  lesov.  Boli  tam  husi,  psy,  kozy,  barany  a  malá  srnka,  ktorú  sme
posledný deò kàmili mlieèkom z  f¾a�e. Chodila  som na  túry:  na Mladú
Horu, Starú Horu, na priehradu a do hvezdárne. Pracovala som v krú�ku
Zálesácka �upa � dievèatá. Najrad�ej som sa hrala veèernú hru, lebo nás
tam stra�ili  a  i�li  sme  iba  traja: Ma�o T., Erik K.,  a  ja. Ve¾mi  sa mi  to
páèilo.  Páèila  sa mi  najviac  Zálesácka  �upa  �  dievèatá,  lebo  jeden  deò
sme chodili bosí po celom lese a zbierali sme veci na prezentáciu. A páèil
sa mi e�te posledný deò, keï sme prezentovali, èo sme sa nauèili a mali
sme diskotéku. Cítila som sa najlep�ie, keï sme mali hodinu vo¾na a keï
sme sa hrali  v�elijaké hry.

Bolo  tam  ve¾mi  príjemné  prostredie.  Cez  rekreaèné  stredisko  tiekol  aj
Belujský  potok. Ubytovaní  sme  boli  v  drevených  chatách. Na  izbe  sme
boli �tyri. Pri potoku bol malý les. Najviac zo v�etkých hier sa mi páèila
noèná hra. Boli sme na v�elijakých výletoch a túrach. Jednou z nich bola
túra  na  Starú  Horu.  Najviac  z  výletov  sa  mi  páèil  výlet  do  hvezdárne
v �iari nad Hronom. Vo hvezdárni som si kúpila poh¾adnice, na ktorých
bol Jupiter a Slnko.

Keï sme pri�li, zoznámili sme sa s okolím a ¾uïmi. Hneï v prvý veèer
sme  mali  diskotéku.  Cez  deò  sme  chodili  na  výlety.  Mali  sme  rôzne
sú�a�e.  Mne  sa  páèil  noèný  pochod.  Na  izbe  som  býval  s  Matejom,
Adamom  a  Filipom.  Na�a  izba  vyhrala  diplom  za    najlep�í  poriadok.
V �kole v prírode sa mi páèilo.

V termíne od 26. 9. do 1.10. 2009   sa �iaci 3. A, 3. B a 4. B zúèastnili
�koly  v  prírode  v  Sebechleboch.  O  37  �iakov  sa  starali  pani  uèite¾ky:

,  pani  vychovávate¾ka
  a  pani  uèite¾ka .  O  svojich  krásnych  zá�itkoch

napísali samotní �iaci.

Páèila  sa  mi  aj  dedinka  v  horách  a  uvítanie  na�ich  vedúcich  �u�u,
Mikyho  a  Balafrého,  ktorí  boli  fajn.  Páèilo  sa  mi,  �e  tam  mali  ve¾a
zvierat,  srnku,  psov,  ovce,  kozy,  husi  a  kaèky,  ktoré  sme  s  mojou
kamarátkou  niekedy  chovali.  Páèilo  sa mi  aj múzeum  staro�itných  vecí
a kostol v dedine, ktoré sme boli pozrie�. Najviac sa mi páèil zá�itok, keï
sme i�li potme s pani uèite¾kou na územie Dlhých nosov.
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Keï  sme  pri�li  do  Sebechlieb  pani  uèite¾ky  nám  povedali  èísla  izieb.
V ka�dej izbe sme boli aspoò �tyria. V�etci sme sa kamarátili v na�ej izbe
a  boli  to:  Matej  Meli�ík,  Filip  Kanda,  Erik  Krapka,  a  ja  Adam  Balá�.
Vybalili  sme  sa  na  izbách  a  keï nás  zavolali museli  sme  ís�  na  chodbu
a  ak  niekto  nepri�iel museli  sme  ís�  do  svojich  izieb.  Keï  sme  u�  boli
v�etci, ukázali nám okolie. Ka�dý deò  sme boli na túre. Ka�dý veèer sme
sa stretli v spoloèenskej miestnosti. E�te cez deò sme sa prihlásili na rôzne
krú�ky.  Boli  v�etky  za  darmo.  Keï  sa  skonèili  krú�ky  i�li  sme  na
trampolínu.

Napätie v triedach deviateho roèníka je priam badate¾né. Keï�e nám u�
monitory  netrpezlivo  klopú  na  dvere,  v�etci  sa  musíme  usilovne
pripravova� a uèi�.
Medzi  tzv. prípravy patrí aj výber �kôl, na ktoré si podáme prihlá�ky.
Mnohí sú u� rozhodnutí aký odbor by chceli �tudova�, ale niektorí len
v  tichosti uva�ujú. V posledných roèníkoch základnej �koly sa konajú
aj exkurzie na rôzne �koly, o ktoré by sme mohli prejavi� záujem.
Prvá náv�teva sa uskutoènila 3. novembra, na Strednú odbornú �kolu v
Luèenci.  �kola  má  sedemnás�  odborov,  z  toho  jedenás�  maturitných
a �es� uèebných. Po skonèení  trojroèného �túdia  je mo�nos� urobi�  si
nadstavbu. Medzi �tudijné odbory patrí aj Hotelová akadémia.
Deò  na  �kole  bol  ve¾mi  zaujímavý.  Na�e  �sprievodkyne�    nám
poukazovali  v�etky  pútavé  kútiky  �koly.  Prezreli  sme  si  rôzne  práce
�tudentov.  Cukrárske  výrobky  nás  doslova  lákali.  Torty  boli  zdobené
v�etkými  farbami  a  ich  chu�  nás  priam  pálila  na  jazyku.  Niektoré
dievèatá  zaujal  salón  kaderníèok,  ba  dokonca  sa  na�lo  aj  nieko¾ko
dobrovo¾níèok  z  9.A  triedy,  ktorým  trochu  upravili  vlasy.  Tie�  sme
zavítali  do  dielne  automechanikov,  a  aj  do  uèebne  mechanikov
poèítaèových sietí, kde sa náramne zabávali hlavne dievèatá.
Niektorí  �tudenti  si  pre  nás,  �iakov,  pripravili  aj  malé  predstavenie.
Nieko¾ko dievèat nám zatancovalo, chlapci z barmanského kurzu nám
predviedli  svoje  schopnosti,  èo  sa  nám  osobne  ve¾mi  páèilo,  preto�e
vedeli dokonale narába� so shakerom. Bolo to obdivuhodné!
Na záver nás èakala sladká odmena  koláè a èaj.  Náv�teva �koly bola
fenomenálna  a  myslím  si,  �e  niektorým  �iakom  aj  u¾ahèila  výber
strednej �koly.

Náv�teva hradu bola ve¾mi zaujímavá. Prezreli sme si historické pamiatky a rôzne
exponáty. Potom sme vy�li na ba�tu, odkia¾ bol nádherný výh¾ad. Nav�tívili sme
aj kaplnku, v ktorej je obraz, o ktorom sa hovorí, �e je èarovný. V kaplnke je tie�
ulo�ené  kravské  srdce.  Toto  srdce  bolo  v  minulosti  obetované,  aby  sa  ¾udia
zachránili  pred  morom.  Po  odchode  z  hradu  sme  si  e�te  pozreli  mesto  Modrý
Kameò a napokon sme plný zá�itkov odcestovali domov.
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Timravina Studnièka  sú�a� v umeleckom prednese slovenskej prózy je u�
tradiène  prvou  sú�a�ou  v  umeleckom prednese  v  �kolskom  roku. Okresné
kolo  Timravinej  studnièky  sa  uskutoènilo  26.  októbra  2009  v  Centre
vo¾ného èasu vo Ve¾kom Krtí�i. Na�u �kolu reprezentovali
z 5. B triedy a prednesom úryvku z knihy Du�ana Kováèa Paneláci � dobrí
vtáci  obsadil  v  2.  kategórii  pekné  2.  miesto.  V  3.  kategórii

  z 8.A  triedy ve¾mi pekne predniesla úryvok  Jany �imulèíkovej
Dievèa  s  bocianími  nohami.  Bohu�ia¾,  v  tejto  kategórii  porotu  nezaujala.
Viac porotu v tejto kategórii zaujal chlapec, ktorý sa v texte dvakrát výrazne
pomýlil. Nu�, ale aj o tom sú sú�a�e.

Prvou �portovou sú�a�ou v tomto �kolskom roku bolo
Okresné kolo v cezpo¾nom behu, ktoré sa uskutoènilo
v  októbri  v  areáli  Z�  v  Èebovciach.  Organizátori
pripravili  nároènú  tra�  s  ve¾kým  vý�kovým
prevý�ením.  Pretekov  sa  zúèastnilo  devä�  základných
a  tri  stredné  �koly.  V  kategórii  chlapcov  Z�
prekvapujúco  zví�azil  ná�  �iak   ktorý  sa

V  októbri  sa  19  �iakov  z  8.  a  9.  roèníka  zúèastnilo
�kolského  kola  Olympiády  zo  slovenského  jazyka
a  literatúry.  Najlep�ie  výsledky  dosiahla

  z  9.  A  triedy,  ktorá  bola  prihlásená  do
okresného kola. Choroba jej v�ak v sú�a�ení zabránila.
V  okresnom  kole  2.  roèníka  Olympiády  zo

slovenského  jazyka  a  literatúry  nás  reprezentovala
náhradníèka z  9.  A  triedy  a  bola
úspe�ná. Obsadila druhé miesto v okrese a zaostala za
ví�azkou iba o jeden bod. Srdeène na�im sú�a�iacim
blaho�eláme  a  prajeme ve¾a  chuti  do ïal�ích  sú�a�í
a ve¾a úspechov.

Úspe�ní reprezentanti:

behu  �peciálne  nevenuje,  ale  preukázal  výborné
vytrvalostné schopnosti. Dru�stvo chlapcov v zlo�ení:

obsadilo pekné 2. miesto. Dru�stvo dievèat v zostave:

  sa  umiestnilo  na  4.  mieste.  V�etkým  patrí
poïakovanie za úspe�nú reprezentáciu �koly.

Úspechy na�ich �iakov

Opýtali sme sa spolu�iakov na II. Stupni:

  Skrinky  sú  fajn.  Je  to  dobrý
odkladací  priestor  na  pomôcky  na
výtvarnú  výchovu  a  telesnú  výchovu
i  na  prezuvky.  Hor�ie  je,  �e  v�etky
skrinky sú na jednej kope a tlaèíme sa
pri  nich.  Spodné  by  bolo  dobre
vyvý�i�.
 Sú malé, nízke, nezmestia sa do nich
bundy a  je v nich zápach z  topánok �
na zimu sú malé.
  �koda,  �e  sú  iba modré,  èakali  sme
viac farieb. Páèi sa mi, �e mám miesto,
ktoré  je  iba  moje  a  nikto  mi  tam
nechodí.

 Páèi sa mi, �e máme skrinky, máme si
kde  ulo�i�  svoje  veci,  nemusíme  ich
ma�  napchaté  v  triede  v  lavici.  No
nepáèi  sa  mi,  �e  tam  máme  ma�  aj
topánky.
 Chceli  sme oran�ové. Nepáèia  sa mi
tie�  èísla.  Dajú  sa  jedným  k¾úèom
otvori� aj dve skrinky  a ,
 Zi�la by sa v nich e�te jedna polièka.

  Svoje  veci  mám  koneène  v  bezpeèí,
zamknuté,  nebojím  sa,  keï  idem  na
telesnú, �e mi nieèo zmizne. No je nás
pri  skrinkách  ve¾a,  zavadziame  si.

  sú  ve¾mi  úzke,  málo  sa  do  nich
zmestí.  Ve�iaèikov  by  v  nich  mohlo
by� viac.
  Nepáèi  sa  mi  prezúvanie  pri
skrinkách.  Je  nepohodlné,  nedá  sa  pri
nich  sadnú�.  Páèi  sa  mi,  ako  je  to
urobené na I. stupni.
Moja  zimná  vetrovka  sa  do  skrinky

zmestí  len  ve¾mi  pokrèená.  Spodná
skrinka je pre mòa prinízko.
 Mne by sa na skrinkách páèili mená.
Sú málo  vetrané.  Nepáèi  sa  mi,  �e  za
skrinku platíme.
Pripravila:

Staré  lavièky  a  ve�iaky  na  stenách
chodieb doslú�ili a nahradili ich nové
skrinky.  Zvykáme  si  na  ich
pou�ívanie, máme u� prvé skúsenosti
a to je dobrý dôvod na anketu.
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Na  tomto  mieste  ste  na�li  tri  otázky  pre  pána
riadite¾a  a  jeho  tri  odpovede. Mgr. Du�an Gálik
oslávil  v  novembri  tohto  roku  významné
jubileum    svoje  50.  narodeniny.  Pri  tejto
príle�itosti by mu mnohí polo�ili ove¾a viac ne�
tri  otázky.  Ako  pána  riadite¾a  ho  pozná  ka�dý
a  vá�i  si  jeho  pedagogickú  prácu,  no  jeho
súkromný  �ivot,  �ivot  be�ného  èloveka,  je  pre
nás  neznámy.  Z  tohto  dôvodu  sme  si  dovolili
po�iada� ho,  aby odkryl kúsok zo svojej èloveèej
dimenzie a napísal nám nieèo o sebe.

Môj do�itý vek je pre mòa
skôr  èíslom  ako  nejakou
informáciou,  �e �u� mám�
alebo  �e�te  mám  len�.
Skôr  sa  venujem  tomu,  èo
ma  na  tomto  svete  baví
a  nie  je  toho  málo.  Mám
pocit, �e som tu preto, aby
som  tomuto  svetu
pomáhal,  z  èoho  mám
rados�. Spávam super a od
rána  sa  te�ím  z  ka�dého
dòa. Nie som smutný, ak je
nebo zamraèené, preto�e si
v�dy viem nájs�  nieèo, èo
ma  rozveselí.  A  je  toho
stra�ne ve¾a, len sa to treba
nauèi�  h¾ada�,  aby  sme  to
neskôr  mohli  be�ne
nachádza�.  Treba  tie�

ve¾mi  chcie�  a  urobi�  preto  v�etko,  èo  sa  dá.
A potom sa z �chrobáka v hlave�  stane �chrobák
v  gará�i�  a  veci  idú  ako  po masle.  Tak  je  to  aj
s  uèením  a  výsledkami,  s  úctou,  poriadkom
a spokojnos�ou.
Je  to  ve¾mi  jednoduché,  staèí  ma�  pevnú  vô¾u
a  poslúcha�  sa.  Verte  mi,  svet  je  krásny,  èi  u�
o òom pí�em alebo ho ma¾ujem, èi sa naò dívam
z  chrbta  svojho  koòa  alebo  sa  po  òom
prechádzam pomedzi vás. Je pre mòa krásny ako
vy v�etci, preto�e som sa nauèil pozera�    tvárou
do svetla tak, aby v�etky tiene ostali za mnou. Zo
srdca to prajem vám v�etkým.
Koncom  októbra,  keï  u�  lístie  zaèalo  pada�  zo
stromov  a  tráva  od  chladu  strácala  farbu,  pod
jedným  zo  stromov  v  �kolskej  záhrade  vyrástla
osamelá  krehká  ru�ièka.  Jej  kamarátky u�  dávno
odi�li  do  ru�ovej  veènosti.  Pomýlila  si  roèné
obdobie  alebo  to  bola  pozornos�  pre  pána
riadite¾a od areálu na�ej �koly?

Väè�ina  detí  má  dos�  pokazené  zuby.  Má  ich  pokazené
preto, �e si ich neumýva. Mo�no si umýva, ale nesprávne.
O  svoje  zuby  by  sme  mali  stara�.  Nemali  by  sme  jes�
prive¾a  sladkého.  Mô�eme  si  trochu  dopria�,  ale  po
sladkom je nutné ís� si umy� zuby alebo aspoò vypláchnu�
ústa  vodou.  Ak  sa  nám  cukor  zo  sladkostí  dostane  do
zubov, zaènú sa kazi�. O tom som sa u� sama presvedèila.
Zuby  si  treba umýva�  trikrát  denne, minimálne v�ak  ráno
a  veèer.  Ráno  si  zuby  treba  umýva�  preto,  lebo  v  noci

Zaèiatkom  októbra  sa  v  Hontiansko  �
novohradskej kni�nici vo Ve¾kom Krtí�i
uskutoènila  beseda  na�ich  �tvrtákov  so
spisovate¾kou .
Gabriela  Futová  sa  narodila  v  Pre�ove.
Po  absolvovaní  gymnázia  vy�tudovala
�urnalistiku  na  Filozofickej  fakulte
Univerzity  Komenského  v  Bratislave.

Od  roku  2002  pracuje  v  Kni�nici  P.O.Hviezdoslava

v  Pre�ove  na  detskom  oddelení  slnieèko.  Detskej
literatúre  sa  venuje  od  roku  2000.  Jej  príbehy  sú
plné  napätia.  Pri  písaní  pou�íva  moderný  jazyk
dne�ných  detí,  prièom  jej  knihy  obsahujú  ve¾kú
dávku ponauèení. Za svoju literárnu tvorbu získala
viaceré ocenenia. Okrem písania kníh sa venuje aj
divadelnej  a  rozhlasovej  tvorbe.  Beseda
s Gabrielou Futovou  sa de�om ve¾mi páèila. Boli
radi,  �e  sa  mô�u  porozpráva�  s  autorkou  knihy,
ktorú majú doma a radi ju èítajú. Mali ve¾a otázok
a pani spisovate¾ka im rada odpovedala.

zostal na zuboch povlak. Veèer
si  treba  zuby  vyèisti�  èo
najlep�ie,  aby  v  medzizubnom
priestore  nezostali  zvy�ky
jedál.  Tie�  treba  nav�tevova�
zubného  lekára.  Dôle�itá  je
pravidelná  preventívna
prehliadka,  aby  nám  zubár
mohol  skontrolova�  chrup.
Zuby  si  treba chráni�, kým  ich
máme.
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U�  som  sa  nevedel  doèka�  konca  �kolského  roka  a  zaèiatku  svojich
vysnívaných prázdnin. Pri�iel deò D a zaèali sa prázdniny. S rodièmi sme
si  naplánovali  ich  priebeh.  Hneï  prvý  prázdninový  deò  sme  nav�tívili
tropicárium a  zoologickú    záhradu v Budape�ti. Mali  sme  z  toho ve¾mi
pekný  zá�itok,  hlavne  z  tropicária,  kde  okolo  nás  plávali  �raloky.  No
nezabudnute¾ný  zá�itok  bol  aj  v  zoologickej  záhrade.  Náv�teva  celej
zoologickej  záhrady  trvala  pä�  hodín,  tak�e  sme  boli  ve¾mi  unavení.
Ïal�ie dni som strávil u starkej na dedine, kde som sa vozil na motorke.
Na�iel  som  si  tam  kamarátov  a  podveèer  sme  sa  chodili  vozi�.  No
netrvalo to dlho a 20. júla sa mi stal úraz na motorke. Bol to zlý poh¾ad,
keï som zoskoèil  z motorky a mal  som celé  lýtko popálené. Lieèba mi
trvala  6  tý�dòov,  to  znamená,  �e  plány  o  dovolenke  pri  mori  zmizli.
Tak�e  zvy�ok  prázdnin  som  pre�il  u  druhej  starkej  v  Plachtinciach
s boles�ami. Takýto zá�itok  z prázdnin som e�te nemal a neprajem to ani
najväè�iemu  nepriate¾ovi.  Dúfam,  �e  ïal�ie  prázdniny  pre�ijem  kraj�ie
a pestrej�ie.

Mám psa ako kvet,
len je tuèný ako svet.
Má oèi z gombíkov,
sveter zo zombíkov.
Keï ho schytí ve¾ký hlad,
tak mu je dos� aj pra�.
Keï ho chytí smäd,
tak dostane med.
Keï je ve¾mi tuèný,
tak dostane pol hru�ky
a jablká,
potom u� tak neslintá.

Som stratená v håbke my�lienok.
Som zvedavá, aký dlhý je ich tok.
Poèujem, ako tiché vlny �eptajú moje meno.
Vidím, ako mesiac vychádza na holé nebo.
Chcem vidie� pada� posledný lístok.
Som stratená v håbke my�lienok.

Predstieram, �e som tohto �ivota hodná.
Cítim, �e do tohto sveta nie som vhodná.
Dotýkam sa motýlích krídiel nemo.
Obávam sa, �e padnem celkom a� na dno.
Plaèem, preto�e opadol posledný kvietok.
Som stratená v håbke my�lienok.

Chápem, �e to nie je e�te preè.
Netvrdím, �e mám najostrej�í meè.
Snívam o tom, �e raz ïaleko odletím.
Skú�am, èi aj bez krídiel poletím.

Môj  najob¾úbenej�í  deò  je
sobota.  Ráno  nemusím  skoro
vstáva�,  pozriem  si  rozprávky
a  surfujem  po  internete.
S  maminkou  upeèieme  dobrý
koláè  a  ideme  nav�tívi�
starkých. V�dy sa na  to ve¾mi
te�ím,  lebo  majú  ve¾a
domácich  zvierat.  Najrad�ej
mám  psa  Huga.  To¾ko  sa
spolu hráme, �e cestou domov
zaspím v aute.
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Bola raz jedna �ena, ktorá si h¾adala nové bývanie. Nevedela si ho dos�
dlho nájs�, v byte býva� nechcela, lebo u� v byte bývala. V jeden deò sa
jej  prisnil  sen.  Kúpila  si  jedno  ráno  noviny,  kde  písali  správu
o  predajoch  domov.,,  Kto  by  chcel  kúpi�  rodinný  dom?�  Hneï  aj
zavolala a na druhý deò zistila, �e to nie je obyèajný rodinný dom, ale
zarastený  burinou,  lístím  a  trávou.  Hneï  skon�tatovala,  �e  taký  dom
e�te  nikdy  nevidela,  ale  sa  jej  zároveò  aj  páèi.  Dala  peniaze  za  dom
a hneï sa aj doò nas�ahovala. Prvá noc bola pokojná, ale na druhú noc,
keï  �ena  zaspala,  sa  jej  nieèo  hrozné  prisnilo,  �e  tam  nie  je  dobré
býva�, je to prekliaty dom. Keï sa ráno zobudila, povedala si, �e to bol
len sen. Na nasledujúcu noc sa jej znovu nieèo prisnilo, ale u� to nebolo
o tom, �e by sa mala vys�ahova�, ale o ¾uïoch, èo tam bývali. Znovu to
ignorovala,  ale  a�  na  ten  ïal�í  deò  v  podveèer  jej  niekto  zaklopal  na
dvere. Nevedela,  kto  je,  lebo  jej  priatelia  bývali  v  druhom meste  a  tu
nikoho  nepozná.  Nevedela,  èi  má  otvori�,  alebo  nie.  Neotvorila.  Na
druhý deò znova niekto klopal, u� sa aj z¾akla a opýtala sa kto klope.
Nikto sa neozýval. I�la si ¾ahnú�. Zobudila sa. Keï sa zobudila, zistila,
�e  je  niekde  inde,  nie  v  tom  zarastenom  dome,  ale  tam,  kde  bola
predtým. Neskôr zistila, �e to v�etko bol len sen.

Októbrový vetrík fúka
z hôr a dolín.
Priná�a nám chladné dni,
studené noci.

Tento vetrík studený
je pre nás poslom jesene.
Stromom kmá�e listy
rozfúka ich do polí.

Fúkaj vetrík, povievaj,
len nám pekné chvíle
ponechaj.
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Prvé, èo ka�dému udrie do oèí, je prepracovaný panel úloh. Zmizli tlaèídlá
s programami a nahradili ich ikony. Jednoduché, nie? J Na panel úloh sa
dajú  tzv.  pripnú� programy, nemusíte  ich ma� na ploche. Windows 7 má
vylep�ený vzh¾ad rozhrania Aero, ktoré je teraz preh¾adnej�ie i priná�a so
sebou väè�ie výhody, napr.: chy�te okno za jeho záhlavie a potraste ním 
zmiznú v�etky otvorené okná okrem uchyteného. Potraste znova  sú spä�.
Alebo uchy�te okno a premiestnite ho na jeden z krajov obrazovky  ¾avý
alebo pravý  a  pustite    pripne  sa  na polovicu obrazovky! Toto  je  vhodné
napr. pri kopírovaní súborov, chytíte súbory a premiestnite ich do druhého
prieèinka  jednoduchým  spôsobom.  S  takýmito  rôznymi  vychytávkami  sa
ve¾mi  príjemne  pracuje.  Je  to  akési  ¾ah�ie  oproti  teraz  pre  mòa
ta�kopádnemu  XP.  I  vzh¾ad  systému  tomuto  napomáha,  je  èistej�í,
preh¾adnej�í a ne�iada ve¾ký výkon poèítaèa.

Apropo, výkon. Windows 7  je omnoho priate¾skej�í ku vá�mu notebooku
alebo  poèítaèu.  Oproti  Viste  je  systém  omnoho  svi�nej�í  i  s  2GB  Ram
a  nejakým  slab�ím  dvojjadrovým  procesorom.  Preto  nebudete  musie�
zrejme niè    vylep�ova�,  celkom  solídne    by  to   malo  �lapa�  i  na  star�om
poèítaèi.

Systém mi  nepadá VÔBEC. Mesiac,  èo
ho mám, mi ani raz nespadol! Je naozaj
stabilnej�í.  E�te  sa  mi  nestalo,  �e  by
v  zlej  situácii  nefungovala  kombinácia
ctrlaltdelete  (pre  vyvolanie  správcu
úloh  a následné vypnutie problémového
programu), jednoducho  je to dotiahnuté.

Na notebookoch sa správa úspornej�ie  �etrí viac batérie nielen samotným
chodom,  ale  aj  napr.  zní�ením  jasu  displeja  pri  krat�om  nepou�ívaní,
uvedením do úsporného  re�imu. Pri dlh�ej neprítomnosti  sa  sám dokonca
bezpeène vypne.

Naozaj je to len vylep�ená Vista? Alebo
je  to  plnohodnotný  nástupca Windowsu
XP?  Pod¾a  môjho  názoru  XP  je  u�
predsa pár dobrých rokov staré a  toto je
ten  správny  krok  vpred.  Ak  plánujete
kúpi� nový poèítaè, jednoznaène k nemu
doporuèujem  Windows  7.  Vychádza
práve vèas, aby nám spríjemnil Vianoce.

Dòa 25.11.2009  sme sa
vybrali  na  náv�tevu  do
Materskej �koly na Ulici
P.O.Hviezdoslava  vo
Ve¾kom  Krtí�i.
Niesli sme aj
darèek 
ve¾kého
�arkana, ktorého
sme  spolu  s pani vychová
vate¾kou urobili.  Deti  zo  �kôlky
nás  privítali  na dvore.  Spolu  sme  sa
zahrali  a zaspievali sme si pesnièky.
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Pripravil:

Na  záver  sme  aj  my  dostali  od  �kôlkárov
krásneho  �arkana  a  k  tomu  e�te  aj  chutné
keksíky.
Najbli��ie  sa  stretneme  s  na�imi  malými
kamarátmi  v  januári,  keï  nás  nav�tívia  v

na�ej  �kole  a  zacvièíme  si  s
nimi na fitloptách.

D



Hra  nie  je  pre  kancelárske  PC. Mal  som  s
òou ve¾ký problém hlavne preto, lebo sa mi
dostala  do  rúk  ve¾mi  skorá  verzia,  ktorá
nebola  dostatoène  optimalizovaná  pre  PC.
Hra toti� vy�la pre konzoly skôr ako na PC.

Vývoj  sa nedá  zastavi�. Ani  firma Capcom nespí  a  rozhodla  sa koneène obnovi�  starú
klasiku klasík, . Od prvého 8bitového PC pre�lo u� 20 rokov,
no v hre  len 10.   Po dvadsiatich  rokoch sa koneène vracia Nathan Rad Spencer a  jeho
legendárna bionická pa�a. Pripravte sa na drsnej�iu verziu Spidermana!

Toto  je  koneène  hra  po  dlhom  èase,  ktorej
hudba  sa  dá  pova�ova�  za  dielo  hodné
filmového  spracovania.  Hlavná  téma  je
nádherne  dynamická  a  výborne  dotvára
atmosféru  hry.  Hudbu  si  mô�ete  zadarmo
vypoèu� na hlavnej stránke
http://www.bioniccommando.com/

V poèítaèových hrách je ve¾a násilia. Hoci v tejto hre ste �na strane dobra�
a  svojím  bojom  sa  sna�íte  zví�azi�  nad  agresormi,  nedoporuèujem  hra�
podobné hry de�om, ktoré násilie pova�ujú za cie¾ a nie za prostriedok na
dosiahnutie  morálnej�ích  cie¾ov.  Tak  ako  sa  to  deje  v  reálnom  �ivote,
napríklad v armáde, èi v policajnom zbore pri potláèaní kriminality.

Na  to,  aby  ste  pochopili
preèo  ste  sa  zrazu  ocitli
v  ruinách mesta Ascension
City  a  kto  vlastne  ste,
potrebujete  vedie�  príbeh
aspoò v skratke.
Okolo  roku  2033  vláda
vytvorila  projekt
bionických  ¾udí,  ktorý  boli
na  �tvr�  stroje,  na  tri�tvrte
¾udia.  No  ¾udia  ich
nenávideli  a  vláda  bola
nútená  zbavi�  sa  ich.  No
niektorí  sa  nechceli  vzda�
svojich  predností  a  tak
utiekli  a  zaèali  pracova�
ako teroristi.
Od  porazenia  Imperiálov
(bionickí  teroristi)  pre�lo
10  rokov  a  Spencera
umiestnili  do  väzenia  na  5
rokov  ako  poïakovanie  �e
zachránil  celé  mesto.
V  deò,  keï  ho  mali
popravi�,  tak  na Ascension
City  bola  zhodená
experimentálna  jadrová
bomba.  Preto  Spencer
dostane  svoju  ruku  spä�,
a  po�lú  ho  do  mesta,  aby
zistil èo sa deje.

Hra  má  jednoduchý  princíp  
prehúpni  sa  tam,  zober  toto,  urob
tamto  a  poèas  cesty  sa  vám
z  vysielaèky  obèas  ozve  nejaký
nevrlý  hlas,  aby  ste  nezabudli,  �e
nie ste na výlete.
Musíte  pou�íva�  bionickú  ruku  
vystrelíte  hák,  ktorý  sa  zachytí  na
takmer akomko¾vek mieste okrem
rádioaktívnych  a  presúvate  sa
húpaním na rôzne miesta.
Autori  deklarujú  neobmedzenú
vo¾nos�. No rýchlo vás  táto  ilúzia
prejde,  keï�e  celé  mesto  je
infikované  radiáciou  a  tá  je  pre
va�u  ruku  smrte¾ná.  Ruka  sa  dá
pou�íva�  aj  v  boji  a  na
manipuláciu s rôznymi predmetmi.
K dispozícii má hráè tie� pomerne
ve¾ký arzenál zbraní.
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Po  prvýkrát  sa  vám  do  rúk  dostane  príbeh  Pata  a  Mata,  dobre  známych  z
populárneho  bábkového  televízneho  seriálu  "A  je  to...",  ktorý  mô�ete  sami
hra�. Hráè ovláda postavièky Pata a Mata, s ich pomocou rie�i rôzne úlohy. Hra
základným ovládaním vychádza z klasických adventúr, ovláda sa teda my�ou,
klikaním  do  herného  prostredia  sa  prevádzajú  �pecifické  akcie.  Okrem
hlavného  dobrodru�stva  na  vás  èaká  nieko¾ko  ïal�ích  hier,  ako  napríklad
minigolf, puzzle, èi h¾adanie predmetov.
Hlavnou  in�piráciou  pre  ich  filmové  príbehy  je  manuálna  ne�ikovnos�.

Dôle�itý v�ak nie je len humor, ale aj optimistický postoj postavièiek k �ivotu. Hoci sa obèas zdá by� v�etko
stratené, nikdy sa nevzdávajú a napokon nájdu rie�enie, s ktorým sú spokojní.

26. júna krá¾ popu zomrel, a tak sa muselo mno�stvo dopredu vypredaných koncertov zru�i�.
Na  pamiatku  to¾ko  oèakávaného  návratu  slávneho  Michaela  Jacksona  poskladal  Kenny
Ortega zo skú�kových záznamov spomínaných príprav dokument
  (2009),  nasadený  do  kín  len  na  2  tý�dne.  Takmer  2hodinová  prehliadka  zákulisných

a  hlavne  pódiových  scén  prevedie  diváka  Jacksonovým  taneèným  perfekcionizmom
a zmyslom pre precízny hudobný cit. Vizuálne i zvukové efekty ohromujú,
spolupracovníci  patriène  speváka  dopåòajú.  Nechýbajú  notoricky  známe
hity  �  Beat  It,  Billie  Jean,  Thriller,  Bad,  The Way  You Make Me  Feel,

Smooth Criminal, Earth Song, I Just Can�t Stop Lovin� You a pod. Piesne obohatené novými
aran�má dopåòajú choreografie a kostýmy z jednotlivých klipov. K slovu sa dostávajú aj 3D
animácia èi poèítaèová multiplikácia taneèníkov.

Dospievanie  je  dos�  zlo�ité  a  súvisí  s  ním  ve¾a  otázok  týkajúcich  sa
vlastného  tela,  lásky  a  sexuality.  Mnohým  veciam  v  tomto  veku  e�te
nerozumieme, ale hanbíme sa na ne z rozlièných dôvodov spýta�. Èasto ani
rodièia nevedia, ako treba na niektoré zvedavé otázky odpoveda�. Táto kniha
priná�a otvorené a vyèerpávajúce odpovede na v�etky otázky, ktoré sú poèas
dospievania dôle�ité. Zároveò kladie etický dôraz na témy, ako sú napríklad
hodnota vz�ahu, potraty alebo pornografia.

Má� u� ten referát do �koly hotový? Bol si sa pozrie� na stanici, kedy nám ide
vlak? Kúp mi môj èasopis, dnes je tam televízny program. Ako dnes upeèiem to
kura?
Tie� máte za�até zuby, keï vám vá� �kolopovinnný potomok na v�etky otázky
odpovedá: �Ale mamí, veï v�etko je na webe!�
E�te  stále h¾adá� prácu? A má� u� agenta na profesii?  ...Naèo by si be�ala do
banky, vybav to internetbankingom... �e mala Veronika dnes v noci teplotu? A
pýtala  si  sa  u�  v  poradni  na  www.babetko.sk  ?  �  hovorí  vám  akoby  niè  tá

dlhonohá susedka pri debate cez balkónové okno.
Bo�e, ale ako? Pomoooooc,  Internet! Tak od dnes vyhlasujem vojnu svojmu strachu z  toho �èudného sveta�.
�tartujem a ka�dý tý�deò budem múdrej�ia pomocou jedného nového ireceptu. Idem na to! Pridáte sa? Vraj ide
aj o domáce úlohy a zaujímavé ceny.  Webovú stránku nájdete na
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Kto by nepoznal Sv. Mikulá�a? Jeho �ivot je opradený zázrakmi, no
viete, �e zázrak sa spája aj s  jeho smr�ou?   Zomrel 6. decembra v
roku  330.  Jeho  telo  bolo  ulo�ené  do  sarkofágu  a  namoèené  do
vonnej  látky.  Poèas  jednej  bohoslu�by  sa  údajne  zo  sarkofágu
zaèalo prúdom vali�  také mno�stvo voòavej  tekutiny, �e veriaci  ju
pozbierali  do  fla�iek  a  pou�ívali  ju  proti  rôznym  chorobám.
Niektorí vravia o zázraku. Va�ou úlohou je zisti� ako sa táto vonná
látka nazýva. Tak smelo do osemsmerovky!

1. Meno pre sivého koòa
2. Náradie na lov rýb
3. Domáce ú�itkové zviera
4. Spôsobi� ranu
5. Patriaca Edovi
6. Maèací samec
7. Divadlo, v ktorom sa spieva

1
2
3

4
5

6
7

Ak patríte medzi tých, ktorí sa radi zvàtajú
v  kuchyni,  tak  potom  vám  iste  onedlho
budú  po  celom byte  èi  dome  rozvoniava�
medovníèky,  vanilkové  ro�ky,  medvedie

labky èi iné typické vianoèné koláèe. Na vianoèné sviatky
sa pravdepodobne väè�ina  z nás dôkladne pripravuje,  aby
na  �tedrý  deò  bolo  v�etko  tak,  ako  má  by�.  Pokojná
vianoèná  atmosféra  v  kruhu  rodiny  pri  vianoènom
stromèeku  a  �tedroveèernom  stole  plnom  dobrôt,  bez
ktorých by Vianoce neboli Vianocami. Vyskú�ajte  recept,
za ktorý vás rodinka urèite pochváli.

150  g  prá�kového  cukru,  200  g  su�eného mlieka,  4
tortové  oblátky,  1  dl  teplej  vody,  1  margarín  Hera,
150 g kokosovej múèky

Oblátky rozmrvíme, pridáme prá�kový cukor, su�ené
mlieko,  teplú  vodu,  zmäknutý  tuk  Hera  a  spolu
zmiesime.  Z masy  formujeme  gu¾ky  a  oba¾ujeme  v
kokosovej múèke. Dovnútra mô�eme vlo�i� lieskový
orie�ok alebo ho vtlaèi� na vrch gu¾ky.

Prevzaté z internetovej stránky Vianoce.sk
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