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Ahojte!

èíta ako v labikári, dozvedeli by sme sa, e sa trocha
boja, trocha sú zvedaví, ale zároveò sú hrdí na to, e sú
u koláci. Nae malé deti, od ktorých sa oèakáva, e
budú k povinnostiam pristupova ako my dospelí.
Tých povinností je viac ako sa zmestí do kolskej
taky. Dúfajme, e si na tú archu èasom zvyknú a e
ju ponesú s vystretými chrbtami. Pani uèite¾ky
Kto z vás si ete pamätá na svoj prvý deò v kole?
Myslím, e väèina, a to aj tí skôr narodení.
Mono ste u zabudli na svoj prvý deò na strednej,
èi vysokej kole, no sta sa prváèikom na základke
je naozaj silný záitok. V týchto dòoch ho preciujú
aj nai noví prváci. Keby sa v ich duièkách dalo

sú vynikajúce pedagogièky, majú deti rady
a vedia, ako ich bez väèích problémov previes
abecedou, aby nezablúdili medzi písmenkami.
Drme palce prváèikom, ale aj ich starostlivým
maminám a ocinom pri zdolávaní najdôleitejieho
vzdelávacieho obdobia v ivote èloveka, akým prvým
roèník základnej koly urèite je.

3

november 2010

Kadoroène v mesiaci október,
keï príroda naberá krásu jesene,
prejavujeme svoju pozornos
a úctu k obèanom skôr
nar
odeným. Ich vlasy sú postriebrené
edinami a ich konanie je obohatené ve¾kými
ivotnými skúsenosami .
V decembri v roku 1990 bol mesiac október
vyhlásený Valným zhromadením OSN za mesiac
úcty k starím. Starí ¾udia si zaslúia úctu. Svojím
vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môu
odovzdáva mladím. Èlovek sa ocitá v jeseni ivota
a spomína na svoju minulos. Spomína, ako aj on bol
niekedy mladý a èo vetko potrebné k ivotu mu dali
starí ¾udia. Vedel sa na nich obráti so svojimi
starosami. Dnes vak existujú aj takí mladí ¾udia,
ktorí si neváia starích ¾udí. V naej spoloènosti sa
vyskytlo mnoho prípadov, kde rukou mladého
èloveka priiel o ivot starý èlovek. Preto by malo
by naou kadodennou povinnosou vái si starých
¾udí, pomáha im a prejavi im ve¾kú úctu. Èi je to
u tým, e im jednoducho pomôeme pri chôdzi,
s nákupmi alebo im jednoducho poïakujeme.

Zaslúia si nau úctu nielen poèas mesiaca október,
ale poèas celého roka. Mnoho starých ¾udí sa na
sklonku svojho ivota ocitá v domove dôchodcov.
O niektorých sa u nemá kto postara, ale mnoho je
takých, ktorí majú svoje rodiny. Tí asi nepokladajú
za svoju povinnos postara sa o nich v starobe, ale
je pre nich lepie da ich do sociálnych domovov.
Kadý èlovek raz
bude
starý
a nevládny a bude
potrebova pomoc
iných. Prejavme im
teda svoju úctu tým,
e
si na nich
nespomenieme iba
vtedy, keï nieèo
potrebujeme,
ale
majme ich vo svojej
mysli stále. Veï aj
my budeme raz
starí.

Ovocie a zelenina  vitamíny,
ktoré potrebuje kadý èlovek bez
oh¾adu na vek a roèné obdobie.
Hlavne na jeseò, keï sú dni kratie
a èím ïalej chladnejie. Pani
uèite¾ka
a pani
vychovávate¾ka
zorganizovali v KD pre iakov
2.A., 2.C, 3.A a 3.B vitamínové
popoludnie. Popoludnie si iaci
spríjemòovali básnièkami, rôznymi súaami a samozrejme prípravou
ovocných a zeleninových alátov. Na fotografiách si môete pozrie ako im aláty chutili.

Pani uèite¾ka nám oznámila,
e máme prinies 2 eurá na
koncert. Vetci sme sa
rozprávali o tom, aký ten
koncert bude. Ráno, po druhej
hodine sme sa vetci prezuli
a pomaly sme schádzali dolu
schodmi. Celý druhý stupeò
sa presunul do kultúrneho
domu. Chví¾u trvalo, kým si vetci posadali na miesta. Zhasli
svetlá a zaèal sa koncert. Ete chví¾u panovalo medzi iakmi
runo, ale akonáhle vystúpila na pódium skupina AYA, vetci
stíchli. Nevedeli sme sa doèka. Oznámili nám, e koncert bude

zameraný na nau Zem a jej ochranu.
Poèas prvej pesnièky vetci iba poèúvali,
ale cez druhú sme sa u pridali tlieskaním.
Pri konci programu vetci zili dole
a zabávali sa. Koncert bol skvelý. Presne
pod¾a mojich predstáv. Po skonèení
programu iaci ete dlho vzruene
tlieskali a pískali. O koncerte sa iaci
rozprávali aj cestou spä do koly. Myslím
si, e sa koncert vetkým páèil a e si ho
niekedy ete zopakujeme.
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Viete, kde je krá¾ovstvo AMOSKOVO? No
predsa tu  vo Ve¾kom Krtíi na Základnej kole
na Ulici J. A. Komenského. Dòa 27.10. 2010 sa
v tomto krá¾ovstve konalo pasovanie prváèikov
do cechu kolákov. Pripravili ho iaci 9. roèníka

pod vedením pani uèite¾ky
. Tento slávnostný ceremoniál
prebiehal v priestoroch kolskej telocviène,
ktorá sa
zmenila na neznáme stredoveké
krá¾ovstvo  AMOSKOVO.

Kto vládol v tomto krá¾ovstve? No predsa krá¾

a ich dvorania: dvorná dáma, krá¾ovský
ao, páatá. Ïalí èlenovia dvora boli
rozprávkové bytosti:

Krá¾ovský pár sa v tento deò rozhodol zvola
týchto dvoranov, aby im oznámil, e bude
rozirova rady svojho dvora o nových èlenov 

kolákov. Tí sa stanú èlenmi dvora len vtedy, ak
splnia úlohy, v ktorých preukáu svoju
ikovnos, statoènos, kamarátstvo a vedomosti.
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Hlavnou úlohou kadého rozprávkového
dvorana bolo sprevádza a pomáha prváèikovi
plni rôzne disciplíny: skok vo vreci, beh
s metlou cez prekáky, umenie spieva,
recitova, ovláda èíslice do 10... Prváèikom sa
darilo hravo plni tieto úlohy, veï mali pri sebe

Po splnení dôleitých úloh sa dvorania spolu so
svojimi prváèikmi presunuli k zázraènej bráne, pri
ktorej ich èakala Letnièka s ochutnávkou sladkého
elixíru a so slovami:
Èáry, máry, nech sa Ti v kole darí, od jednotky po
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svojho pomocníka  deviataka. Rozprávkoví
dvorania sa zhostili svojej úlohy s ve¾kou
radosou, dokázali sa priblíi a skamaráti
s najmladími spoluiakmi na kole a zároveò
sa aj oni vrátili do svojich detských èias a
spomienok.

deviatku, nech má kolu sladkú! Prváci,
posmelení týmto sladkým zaklínadlom, preli
zázraènou bránou a vstúpili do krá¾ovstva
AMOSKOVO, kde skladali slávnostný s¾ub.

Po spoloènom slávnostnom s¾ube bol kadý prvák
pasovaný meèom krá¾a Koména I. do cechu kolákov
a krá¾ovná Koména I. mu odovzdala pasovaciu listinu
spolu so sladkou odmenou .
Èlenovia krá¾ovského dvora poèas slávnostného
krá¾ovského pochodu, opúali priestory tohto
krá¾ovstva za potlesku roziarených oèiek a úsmevov
detí, ktoré boli úprimne hrdé na svojich starích
spoluiakov  pripravili im jeden skvelý a zároveò
netradièný kolský deò!
Na záver patrí vïaka vetkým, ktorí sa prièinili
o úspený priebeh tohto dòa  zvlá riadite¾ke SNM 
Múzea bábkarských kultúr a hraèiek  hrad Modrý
Kameò Mgr. A. Ferencovej a radnici mesta M. Kameò
za zapoièanie dobových kostýmov.
Pripravila:
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Ak sa mám? Vidíte  ijem si jak prasa v ite! tak si spieva prasiatko
Kvingo, ktoré vak neije v ite, ale na smetisku. Prasiatko si uíva ivot
a odpadky háde okolo seba. A keï hrozí, e z toho neporiadku môe
ochorie, ba aj zomrie, zamyslí sa nad sebou a napokon sa rozhodne, e
svoj dvor poupratuje. Nielen to, zvieratká ho nauèia, e odpad nestaèí len
vyhodi, ale treba ho triedi pod¾a druhu. Ve¾ký podiel na jeho premene má
aj kamarátka Kvinga, ktorá Kvingovi padla do oka.
Hra sa deom ve¾mi páèila. Herci podali výborný výkon, tak ako sme u
u Divadla Maska zvyknutí. Nechýbal humor a samozrejme výchovné
posolstvo. V závere sa iaci mohli sami zapoji do zbierania a triedenia
odpadu a tým zachránili Kvinga.

Dòa 28.10.2010 si iaci I. stupòa s ve¾kým
záujmom
pozreli
sokoliarske
predstavenie
Sokoliarstva Kanát z Rimavskej Soboty. Bola to
pútavá ukáka o histórii i súèasnosti sokoliarstva, o
ivote kadého druhu, o ochrane dravcov.
Predstavili nám krásnu belaòu tundrovú (sovu
snenú), mohli sme si pohladka nau najväèiu
sovu, výra skalného. Uhýbali sme sa orlovi
stepnému, ktorý lietal tesne nad naimi hlavami.
Videli sme aj orla skalného, orliaka morského, jastraba lesného,
harris hawk (dravec z Mexika), sokola rároha.
Najiadanejia, letová èas, prebiehala s maximálnym nasadením
dravcov i sokoliarov a nemým úasom detských oèí. Veï vidie
letové schopnosti najrýchlejieho sokola sahovavého, ktorý
dosahuje rýchlos 200km za hodinu sa nepodarí kadý deò.
Deti boli zapájané do predstavenia. Ve¾ký záujem bol o prílety
dravcov na ich ruku. Dravce im nad hlavou predviedli akrobatické
kúsky, ukázali rýchly lov na koris. Vystúpenie dravcov sa vetkým
páèilo, preto sa im deti odvïaèili úprimným potleskom. Na záver sa
s nimi aj odfotili.
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Dòa 12.10.2010 sme si v popoludòajích hodinách púali
arkany v areáli naej koly. Pestros farieb a tvarov arkanov
bola ve¾ká. Deti behali, vymieòali si arkany a teili sa.
Samozrejme sa to nezaobilo ani bez zachytených arkanov na
strome. Vetko vak nakoniec dobre dopadlo a my sme s
èervenými líèkami ili domov na teplý èaj. Aby sme na arkany
len tak ¾ahko nezabudli, na hodine výtvarnej výchovy deti
vyrábali s pani uèite¾kou Kuickou najprv malé arkany a neskôr
ako skupinovú prácu jedného velikánskeho arkana, ktorý bude
zdobi chodbu pred naou triedou.

Môj arkan je ve¾ký pán,
letí ako hurikán.
Chvostom krúti sem a tam,
astnú cestu elá Vám.

V tom sa objavím práve ja,
jeho ve¾ký záchranca.
arkana si dolu dám,
aby som neostal sám.

arkan je môj kamarát,
preto ho mám ve¾mi rád.
Jedného dòa vak pri dome, S vetrom beí opreteky,
zostanem s ním ja naveky.
zostal visie on na strome.
Ako visí na tom strome,
premý¾a, kto ho dá dole.

Raz ráno, keï sme sa s kamarátkami vybrali do koly, nám
pani uèite¾ka oznámila, e v stredu a vo tvrtok máme
úèelové cvièenie. Vetci sme sa teili, e sa nemusíme
uèi. Ani neviem ako, ale u sa iesta hodina chýlila ku
koncu. Domov som prila s kamarátkou rýchlo. Mame
som o vetkom porozprávala. U som sa nevedela doèka
zajtrajieho rána. Ani sme sa nenazdali a u sme znovu
museli vstáva z mäkuèkých postie¾ok. Do koly som
prila nezvyèajne naèas, asi preto e som sa u nevedela
doèka. Prvú hodinu sme mali ete v triede. Po prvej
hodine nás pani uèite¾ka spoèítala, prezuli sme sa a ili
sme. Dlho sme sa prechádzali, a sme sa znovu vrátili na
kolský areál. Tam si kadý mohol zloi veci, sadnú si,
èi nadesiatova sa. Ja s mojimi kamarátmi sme si vybrali
futbal. Keï sme u dohrali, bol èas ís na obed. Po obede
nás pustili domov. Bol to super deò.

a
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Jedného dòa sme
sa vybrali
do Ve¾kej
Lomnice a z Ve¾kej
Lomnice do Poprad
u. Zili
sme do AQUA park
u. Pri vstupe sme
si vetci
dali na ruku èipy,
ktoré nám mali ot
vori
nae skrinky. Keï
si vetci dali veci
do
skriniek, ili sme pl
áva najprv do plav
ec
kého
bazéna, ale potom
niektorým bola zi
ma,
a tak nás pani uè
ite¾ka zobrala do
ví
rivky.
Niektorí chceli ís
zas na tobogan. Ja
som
bola medzi tými, kt
orí chceli tobogan.
Pani
uèite¾ka vedela zo
bra len piatich. Os
tatní
zostali vo vírivke
,
ale ja som vôbe
c
ne¾utovala, e som
si vybrala ís rad
ej na
tobogan. Bolo to
super, ale nakoniec
sme
museli ís za osta
tnými. Trochu sm
zaplávali vo vírivke
e
si
a ili sme sa vysui
, keï sme
ili z Aqva parku, m
ala som úasný poci
t. No skrátka
nikdy som sa tak sk
velo nezabávala.
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sme prili
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ie vlakom
o hotela
. Na tomto
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sme si, èo
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U v minulom èísle Amoska sme vás informovali o tom, e sme sa stali
vzorovou kolou Planéty vedomostí  digitálneho výuèbového systému. Pani
uèite¾ka
vyuívajú jeho
prednosti na svojich vyuèovacích hodinách. Spestril výuèbu geografie,
napríklad pri výklade uèiva Zatmenie Slnka a Mesiaca alebo Mierky
mapy. Zaujímavá bola tie hodina chémie, pri preberaní uèiva o roztoèoch
alebo kombinovaná hodina matematiky a geografie s názvom Afrika
v zlomkoch.

Planéta vedomostí je príalivá nielen pre pedagógov, ale aj pre
iakov, a v tom je jeden z jej z najväèích prínosov. iaci hodnotia
takúto prácu pozitívne, pracujú s nadením a elánom.
Dòa 12. novembra sa zrealizovala
pre uèite¾ov kôl v okrese Ve¾ký Krtí, kde pedagógovia z iných
kôl mali monos vidie prácu s týmto moderným spôsobom vyuèovania
a jeho prednosti.

O svojich skúsenostiach hovorí Mgr. Pavel Demeter:

Pri porovnaní klasickej hodiny s hodinou Planéty vedomostí sú zrejmé
výhody tohto systému:
krásne animované videá, pomocou ktorých je uèivo vysvet¾ované,
video je moné prerui, úlohy mono riei opakovane,
výklad uèiva je doplnený zvukom,
monos pracova s interaktívnou tabu¾ou,
vyuívanie informácií z internetu vo vyuèovaní,
ponuka mnostva cvièení a úloh, ktoré môu iaci ihneï riei,
samostatný prístup iakov, monos samostatne riei úlohy,
úlohy sú spájané so situáciami zo ivota,
hravý spôsob uèenia,
Ÿ motivácia iakov k uèeniu ...
Planéta vedomostí u nie je pre naich iakov cudzia a cítia sa na nej ako
doma.
Spracoval:

november 2010

11

riadite¾ koly

Domáce úlohy vdy slúili a mali by aj dnes slúi na
precvièovanie uèiva, ktoré iak získal v kole. Majú
teda význam vtedy, keï je uèivo dobre vysvetlené,
dobre pochopené a u ho len precvièi na úlohách.
Viem, e dnes ete existujú aj iaci, ktorí si píu
domáce úlohy doma tak ako by to malo by. No
a ostatní si odpíu domáce úlohy od nich. Tí vak ete
nie sú najhorí. Najhorí sú tí, ktorým sa lení vôbec
nieèo odpísa a teda dostávajú poznámky, e nemajú
úlohu. Tak to u je sila! Kï sme chodili my do koly,
istý ujo menom Lenin, povedal: Uèi sa, uèi sa,
uèi sa! Vymyslel Leninizmus. Teraz, zatia¾
nevieme kto, ale pod heslom neuèi sa, neuèi sa,
neuèi sa! Vymyslel Lenivizmus. Vlastne vieme
kto! Sú to tí, ktorí sa neuèia a zároveò si
neuvedomujú, e tak ako do tej istej rieky, tak tie do
základnej koly vstúpi len raz.

Tie sa mi páèia vyzdobené triedy, tak ako to vidie
hlavne v roèníkoch 14. Ale tie na 2. stupni sa nájdu
pekne vyzdobené triedy. Nemám niè proti výzdobe
formou idolov a grafity, avak na konkrétnych
nástenkách, aby táto výzdoba nebola priamo na

Okresné riadite¾svto hasièského a záchranárskeho
zboru vo Ve¾kom Krtíi so sídlom v Modrom Kameni
vyhlásilo za úèelom zlepenia prevencie kriminality v
oblasti ochrany pred poiarmi II. roèník literárnej
súae " BUÏ MÚDREJÍ AKO OHEÒ". Zúèastnili
sa jej aj nai iaci.
Jedno múdre príslovie hovorí: Oheò je dobrý
pomocník, ale zlý pán. Týmto príslovím sa môeme
riadi do konca svojho ivota a vies k tomu aj nae deti.
Oheò je neskrotný ivel, ktorý sa rozpúta
hneï pri najmenej nepozornosti
nás ¾udí. Oheò dokáe behom
nieko¾kých minút znièi vetko,
èo si vyadovalo nieko¾koroèné
budovanie. Nielen to. Keï príde
neèakane, neujde pred ním iadny ivý tvor.

stenách. Pretoe prejde pár rokov, trieda kolu opustí
a noví iaci majú urèite vlastnú predstavu o výzdobe.
Take, keï výzdobu, tak takú, ktorá sa dá
odintalova, prípadne kedyko¾vek zmeni, aby po nej
nezostali nijaké pôvodné stopy, èi f¾aky.
Áno èierna tabu¾a má nezáivnú, mono a
nostalgickú farbu. Vhodnejia je urèite tabu¾a zelenej
farby. Postupne chceme prejs na intalovanie bielych
tabú¾, na ktoré sa bude písa fixami, tak aby sa
v triedach nepráila krieda a aby sa písalo tmavým na
svetlý podklad, tak ako v bených zoitoch. Keïe
takéto tabule nie sú lacné, chví¾u to potrvá, ale
myslíme na to. Najkaredia tabu¾a je vak tá, to je
jedno akej je farby, ktorá je f¾akatá a nie je poriadne
zotretá.

Pusti muziku, to sa mi pozdáva. U sme to tu na
kole kedysi skúali. Len, ktorá je tá super muzika,
aby pôsobila nenásilne a neotravovala prostredie, aby
sa páèila väèine iakov. Treba prís s nejakou
konkrétnou ponukou. Nieèo vyberieme a odskúame.
Hudba vdy povznáala nielen ¾udí, ale i prostredie,
take ak by mala pomôc disciplíne v èase prestávok,
bral by som to ako nápad roka.

Jeho dobrým pomocníkom je kyslík
a chemické hor¾aviny. Oheò nám
prakticky hrozí na kadom kroku.
Hrozí deom pri hre so zápalkami,
pri
nesprávnej
manipulácii
s chemickými látkami, pri
elektrickom skrate alebo pri
búrke, keï blesk zasiahne urèitý
bod na zemi. Musíme preto
dodriava
múdre
rady
odborníkov a vyhnú sa chybám.
Èlovek sa uèí skúsenosami, ale je
dobré, ak poèúvame aj múdre rady starích.
Musíme by múdrejí ako oheò a pouíva ho len
vtedy, keï je to bezpeèné. K tomu poznaniu
musíme privies aj nae deti, aby sme si ochránili
ná majetok. Oheò sa nedá skroti, dá sa len dobre
vyui v urèitých zariadeniach a v domácnosti.
Preto sa ho nesname skroti, ale vyui
v prospech nás vetkých.
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Ja si myslím, e ¾udia zaèali zaklada tát, keï sa cítili osamelí a ili
v strachu sami. Bolo dobré to, e ¾udia zaloili tát. Predstavme si, e by
sme boli sami. Necítili by sme sa osamelo? Sami sa vydávate
nebezpeèenstvu tým, e ste sami. U od praveku sú v rodine aspoò dvaja
aj z dôvodov bezpeèia, podpory aj kvôli tomu, e ste s niekým, komu
môem poveda vetko. Aj my, keï sme doma sami, niè nehovoríme,
nemáme sa s kým rozpráva. Ná dom sa nám zdá prázdny. Dnes
mnoho ¾udí vymení komunikáciu s ostatnými za televíziu, a to je
smutné. Komunikácia je dôleitá, lebo keï dakomu povieme nieèo, èo
inému nie, spadne nám kameò zo srdca. Naozaj si treba vái to, e
niekto niekedy zaloil prvé spoloèenstvo.

Po horúcich letných dòoch prichádza jeseò. Rána sú chladnejie, v
dolinách leí hmla. Neïaleký pás osikového lesa za mestom zaèal nosi
viacfarebné aty. Z topo¾ov pri rieke spàchlo prvé lté lístie. Tráva,
ktorá nás upokojovala zelenou farbou, miestami stráca svoju krásu. V
parku, kde sa dovtedy hrávali deti, vznikajú koberce lístia, ktoré vietor
ako potár jesene rozfúkal do vetkých strán. Deti majú rados z vetríka,
pretoe si môu vypusti svoje ob¾úbené arkany. Slnce sa na nás
usmieva a my sa teíme z babieho leta. V parku nás brezy hladkajú
svojimi zlatými vlasmi. Zrazu dobehne oblak plný vody. Ale po dadi
vykukne slnieèko i keï s chladnými lúèmi. Kadý, kto prejde takou
prehliadkou krásy", dostane silu od prírody na ïalie dni. Prikrývku
farebných listov vymení neskôr biela perina  sneh.

Oba máme dlhé ui
A kratuèký chvost.
Bystré sú vak nae nohy,
A to nám je dos!
ijeme na poliach, v lesoch,
Máme jemnú srs,
Kadý chce z nás kouinu,
My musíme ujs.
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Som iná ako ostatní.
Som zvedavá na nieèo iné.
Poèujem zvuk nieèoho,
èo ani neexistuje.
Vidím svoju duu èistú.
Chcem, aby ste boli ako ja.
Predstieram, e patrím medzi vás.
Cítim nieèo, èo sa cíti ani nedá.
Dotýkam sa toho, èo naozaj chcem.
Obávam sa, e je to len sen.
Plaèem, pretoe chýba mi nieèo dôleité.
Som iná ako ostatní.
Chápem, e ivot nasadil latku vysoko.
Tvrdím, e by som ju mohla da ete vyie.
Snívam, e budem tá najlepia.
Skúam nepremý¾a nad tým,
èo bude, ale nad tým, èo je.

Jeseò je ve¾mi pekné obdobie, ale èasto aj ve¾mi chladivé. Stromy sa sfarbujú
zo zelenej na ltú, oranovú a èervenú. Poèasie býva rozlièné, jeden deò je
zima a druhý teplo. S jeseòou prichádzajú aj dadivé dni. Obloha býva
zatiahnutá mraènami. Vietor sa preháòa po uliciach a ohýba konáre stromov.
Ve¾ké dadivé kvapky padajú na chodníky a cesty. Slnko, ktoré obèas svieti,
sa zaèína zubati. V akých neèasoch môeme iba sedie doma a pozorova
dádniky a pripláte mihajúce sa ulicou. Pre deti je jeseò koncom prázdnin
a vracajú sa do koly. Ale deti si v tomto období môu púa arkany alebo
pozbiera napadané gatany a vyrobi si z nich zvieratká. V jeseni bývajú ulice
plné opadaných listov. Na poliach dozrieva úroda, a preto je pre nás tento èas
dôleitý. Dni sú kratie. Nielen zvieratá, ale aj ¾udia sa pripravujú na zimu
a vyahujú teplejie obleèenie zo svojich skríò. Aj keï je jeseò známa
daïami a vetrom, v niektoré jesenné dni vykukne slnieèko. Toto obdobie sa
nazýva babie leto. Sú to posledné dni pred zimou.
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Mám rada halloween, pretoe mi pripadá taký
èarovný. Páèia sa mi aj povery, ktoré sa s ním
spájajú. Urèite nesmú chýba ani tekvièky, ktoré
v tme svietia. Minulý rok na halloween sa mi
s kamarátkou stala èudná vec. Podveèer bol
v meste program, ktorý sme si, samozrejme,
nemohli necha ujs. Vybrali sme sa s maminami
a sestrami do mesta. Keï sme prili, program sa u
zaèal, no bol iba na zaèiatku. ¼uïom, ktorí program
pripravili, sa podarilo nastrai deti ba dokonca aj
niektorých tínederov. Rozprávali pútavo a naozaj
straidelne, tak ako sa na halloween patrí. Ja
a moja kamarátka sme v meste zostali trochu dlhie
ako nae maminy a vracali sme sa domov samé. Pri
okrajoch chodníkov boli rozostavané tekvièky. Ako
sme pomaly kráèali po chodníku, bolo nám celkom
príjemne. Odrazu zaèal fúka studený vietor.
Tekvièky zhasli a popred nae nohy prebehla maèka
èierna ako uho¾. V tme vyzerala ako èierna
machu¾a. Prebehla tak rýchlo, e sme ju poriadne
ani nezaregistrovali. Vystraene sme na seba
pozreli a pridali do kroku. Keï sme u stáli pred
vchodom do náho paneláku, rozosmiali sme sa,
rozlúèili a odili kadá domov. Na spoloèný záitok
sme spomínali aj neskôr. U sa teím na ïalie
halloweenské záitky.

Sindy ticho leala na posteli pri
otvorenom okne a snaila sa
zaspa. Vtedy silno zafúkal vietor
a ona cítila, e je niekto v izbe.
Bála sa pozrie, preto naïalej
leala. A po chvíli nabrala
odvahu. Postavila sa, prela popri osobe, ktorá sa
jej zjavila a ila do kuchyne. Z kuchyne sa vrátila
s noom v ruke. Priloila ho tej osobe na krk. Bol
to mladý mu.
Ani sa nepohni, lebo to pouijem.
V tej chvíli jej ten mu chytil ruku a nô priloil
ku krku jej.
Ty to pouije? Ako?
Pokojne to urob!
Cítim tvoj strach, ako sa bojí a celá sa trasie.
Nemusí sa bá, nedokázal by som ti ublíi.

Bolo to u dávno. Boli sme
s
Natálkou
u
kamarátky
Vanesky a dohodli sme sa, e
budeme vyvoláva duchov. Mala
som ve¾mi rada tetu tefku
a chýbala mi, preto sme sa
pokúsili vyvola práve jej ducha.
Podarilo a nám to. Natálka
s Vaneskou tie videli jeho tieò.
Zaèali pia a ja zas ve¾mi
plaka. Keï sme sa upokojili,
pozerali sme si tefkine fotky v
poèítaèi. Potom sme preli na
internetové Superhry a hrali
sme sa. Zrazu sa nám vypol
poèítaè. Zapli sme ho a objavila
sa nám jedna z fotiek tety
tefky. Tak ve¾mi sme sa báli,
e sme vytiahli paplón a dusili
sme sa pod ním asi pol hodinu.
Poèuli sme kroky! Spadli sme
z postele a vtedy som povedala:
Dos!!! iadny strach!!! Ducha
tefky sme vyvolali ete raz
a povedala som mu, ako ve¾mi
som mala tefku rada. Duch
zmizol a my sme mali pokoj.

Kto si? Ako si sa sem dostal?
Poviem ti len jedno  nie som
èlovek.
Potom ju pobozkal na krk a hneï
ako to urobil, zmizol. Ostal po òom
len zvuk noa padnutého na
kachlièky. Sindy sa v tom okamihu
nemohla ani pohnú. A po chvíli
sa spamätala, zodvihla nô zo
zeme a odniesla ho do kuchyne.
Keï sa vrátila do izby, ¾ahla si na
poste¾, no v tú noc u vôbec
nezamúrila oèi.
(Úryvok z príbehu o upíroch)
)
Ilustrácia:
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O tom, e je na naej kole ve¾a ikovných iakov nás presvedèila aj výstava
Naj projekt spojená so súaou. Pripravili ju vyuèujúci predmetov dejepis
a zemepis so iaèkami 9.A triedy. Projekty, ktoré spracovali dejepisné
a zemepisné témy, boli rozdelené do troch kategórií: písomné projekty,
modely a projekty v elektronickej podobe. Výstavu navtívili postupne
vetci iaci, ktorí svojim hlasom rozhodli o Naj projekte. Toto podujatie sa
stretlo s ve¾kým ohlasom a dnes u môeme spokojne kontatova, e to bol
vydarený nultý roèník, po ktorom budú nasledova ïalie.

1 . miesto: Vikingovia (M. Schmidtová, 7.A)
2. miesto: elovce (T. Pári, 9 .C)
3.miesto: História olympiády (M.Budaiová a R. Juhászová, 7.A)

1.miesto: Versailles (T. Pári, 9.C)
2.miesto: Egyptské pyramídy (D. Nôtová, M. Schmidtová, R. Juhászová, 7.A)
3.miesto: Viking (M. Budaiová, 7.A)

1.miesto: Vývoj èloveka (M. Schmidtová, 7.A)
2. miesto: Versailles (P.Paholík, 8.B)
3.miesto: Vikingovia (R. Juhászová, 7.A)
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Vizionársky reisér Tim Burton prichádza s epickým fantasy dobrodrustvom, teraz aj v
3D Alica v krajine zázrakov. 19nás roèná Alica sa vracia do bizarného sveta, ktorý
prvýkrát navtívila ako diea, aby sa stretla so svojimi priate¾mi, s Bielym králikom,
Fidlym a Tidlym, Plchom, Húsenièiarom, maèkou k¾abkou a samozrejme Klobuèníkom.
Alica putuje v tomto svete, aby si nala svoj pravý osud a aby pomohla ukonèi teror
Srdcovej krá¾ovnej. http://www.filmpro.sk/

Vetkého ve¾a kodí. Zistili to aj hrdinovia Uletených rozprávok, no ako to u v ivote
chodí, prili na to, a keï u bolo neskoro. Preèítajte si túto knihu bez oh¾adu na vek skôr,
ako sa nieèo zlé stane aj vám! Kadý malý (i ve¾ký) èitate¾ si dokonca môe knihu
doplni vlastnoruènými ilustráciami, ktoré sú iba naèrtnuté. Okrem prekrásnych
moderných rozprávok ako napríklad o nadávajúcom chlapcovi, o spiacom dievèatku, o
televízorovom chlapcovi alebo o upratovacej mamièke, sú v knihe dokonca aj vo¾né
strany, kde si môe vaa ratoles rozprávku graficky ilustrova úplne sama. A nemajte
strach  kniha je testovaná na deoch.

O nebezpeèenstve èíhajúcom z internetu na deti sa píe èasto. No na nete existuje
tie mnoho stránok, ktoré sú vhodné, ba priam urèené pre deti. Jednou z nich je
Nájdete tu mnostvo oma¾ovánok roztriedených do
stránka
kategórii. Môete si ich vyma¾ova priamo na webovej stránke jednoduchým
klikaním alebo si oma¾ovánku stiahnete do svojho poèítaèa, èi vytlaèíte na papier.
Ak práve v Tv nedávajú niè zaujímavého, môu si deti pozrie priamo na tejto
stránke známe kreslené rozprávky, napr. Juroík, Pat a Mat..... Nájdete tu tie
inpiráciu pre rôzne tvorivé aktivity a hry. Ak je pre niekoho zábavou poèítanie
príkladov, môe sa pusti do rieenia zaujímavých úloh z matematiky, ale aj iných
predmetov. iadne tvorivé a hravé diea sa nudi urèite nebude...

Napí tri morské ivoèíchy:

Ako sa volá voda v potokoch, riekach a jazerách?

Aké dva pohyby vykonáva Zem?
Preèo je ivot v prírode najbohatí v lete?
Za aký èas obehne Zem okolo Slnka?
Ako vznikne pôda?
Voda sa na Zemi vyskytuje v troch podobách:
Napí tri sladkovodné organizmy:

Zozbierala:
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Jednoduchý recept na známu dobrotu, ktorou poteíte svojich blízkych, pomôete mame
s vianoènou prípravou a pritom sa nepopálite. uhajdy sa toti peèú v chladnièke...
300g èokolády na varenie a 1/2 Cery.
12dkg mletých orechov, 10dkg Helie

dl mlieka, 15dkg kryt. cukru,

Najprv si spravíme plnku. Dáme do kastrólika zovrie
mlieko s cukrom a pridáme Heliu. Necháme prevrie a
vsypeme mleté orechy. Dobre premieame a zakryjeme
pokrievkou, aby sa orechy sparili (nevaríme ich).
Spravíme si èokoládovú polevu. Do plastovej misky
dáme ceru roztopi v mikrovlnke. Potom pridáme
nalámanú èokoládu a dáme ete na 1 minútu do

mikrovlnky rozpusti. Na spodok koíèkov nalejeme
polovicu polievkovej lyice polevy, necháme trochu
schladnú a prekryjeme 1 lyièkou orechovej plnky.
Zakryjeme èokoládovou polevou, aby sme prekryli
celú plnku. Dáme vychladnú, ale kým úplne poleva
stuhne, vloíme tam lentilku, orieok, alebo polovicu
olúpanej mandle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K Vianociam neodmyslite¾ne patrí aj biblický motív narodenie
Jeika a klaòanie Troch krá¾ov. Najväèia drevorezba tohto
druhu v celej Európe sa nachádza v Banskej tiavnici. Jej autorom
je Ing. arch. Peter Chovan. Súèasné rozmery diela sú: dåka 21 m,
írka 2,5 m a výka 3 m. Obsahuje cca 800 postavièiek z toho asi
400 je pohyblivých. Drevorezba ete zïaleka nie je ukonèená,
nako¾ko téma Banská tiavnica je nevyèerpate¾ným nápadov, tém
a inpirácie pre autora na doplnenie a rozírenie uvedeného diela.
Zdroj: http://www.betlehem.sk/
V tajnièke je ukrytý názov biblického výjavu, ktorý je rovnaký
ako názov mesta, v ktorom sa Jei narodil.
AUTOMOBIL, BRALO, ÈAS, GEJZÍR, HNOJ, HRB, JÚN, KAZ, KUS,
LES, LUK, LÚKA, ¼AD, MY, NI, OBAL, PAPIER, PES, PLOT,
PÓR, PUK, RADA, RAJ, ATY, TRK, UKA, TÁCKA, TIP,
TREZOR, UPÍR, ÚRAZ, VAJCE, VÝR, ZBRAÒ, ZRAK, ALÚDOK.

