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Ahojte!

V  tomto  �kolskom  roku  opú��a  na�u  �kolu  58
�iakov  z  deviateho  roèníka.  Ich  kroky  snerujú  na
stredné �koly. V�etci z nich budú ïalej �tudova� na
odboroch konèiacich maturitnou skú�kou, preto im
prajeme  ve¾a  úspechov  a  aby  ich  vlastný  výber
odboru nesklamal.
Najviac  �iajkov  bude  �tudova�  na  obchodnej
akadémii, 11 najlep�ích na gymnáziách. Na SO� vo
Ve¾kom  Krtí�i  bude  pokraèova�  v  �túdiu  tie�  11
�iakov.  Najväè�í  záujem  je  o  odbor      grafik
digitálnych médií. Medzi odbory, ktoré pretrvávajú
vo  výbere  patrí  odbor  èa�ník,  kuchár,  kaderníèka,
kozmetièka, hotelová akadémia.

Ïal�ích  desa� mesiacov máme  za  sebou  a  opä�  sa
zídeme  na  �kolskom  dvore,  aby  sme  sa  na  dva

mesiace  rozlúèili.  Vzdelávací  proces  sa  skonèí,  ale
výchova,  ako  jeho  neoddelite¾ná  súèas�,  bude
pokraèova�.  Na  èloveka  výchovne  pôsobí  nielen

pedagóg,  ale  aj  ïal�í  ¾udia  a  prostredie,  v  ktorom    �ije  �
rodina, priatelia, ulica...  Z tohto poh¾adu zostávame naïalej
�iakmi. Rovnako deti ako aj dospeláci.  Kým poèas �kolského
roka  bola  �kola  jedným  z  najdôle�itej�ích  poskytovate¾ov
výchovy,  poèas  prázdnin  sa  situácia  mení.  �iaci  sa  cítia
menej  obmedzovaní,  menej  kontrolovaní,  majú  väè�iu
slobodu  rozhodovania.  �ia¾,  nie  je  v�dy  sa  o  pomoc  pri
rie�ení  svojich  problémov  obrátia  na  èloveka,  ktorí  ich  vie
správne usmerni�...
Milí  �iaci,  pokojne  odlo�te  ta�ky,  zabudnite  na  uèebnice
a u�ite  si  krásne prázdniny. Buïte  si  v�ak vedomí  toho,  �e
dobrého  a  slu�ného  èloveka  nerobia  len  jednotky  na
vysvedèení  èi  v  �iackej  kni�ke.  Dôle�ité  je  jeho  srdieèko
a  zdravá  myse¾.  Múdros�  to  nie  sú  encyklopedické
vedomosti, ale schopnos� vyu�i� svoj um k tomu, aby sme sa
stali hodnotnými pre  svojich najbli��ích a pre  spoloènos�. K
tomu nás má privies� práve výchova.
Prajeme Vám, aby ste sa dokázali v�dy správne rozhodnú�.
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Areál  �koly  na  Komenského  ulici  dobre  poznajú
nielen  �iaci  tejto  �koly,  ale  aj  obyvatelia mesta,  ktorí
ním  prechádzajú,  alebo  sa  zastavia  pote�i�  sa  jeho
pekným prostredím. Málokto v�ak pozná v�etky  jeho
zákutia. Vychovávate¾ky v �KD mali  z  okna  výh¾ad
na  jedno  zákutie,  ktoré nebolo vyu�ité.   Dostala  som
nápad  ako  tento  priestor  vhodne  vyu�i�  a  pote�i�  aj
deti,  ktoré  potrebujú  po  vyuèovaní  relax  a  pohyb  na
èerstvom  vzduchu.  Rozhodla  sa  v  tomto  priestore
vytvori�  tiché  miesto,  kde  sa  budú  cíti�  príjemne
a  svoju  nahromadenú  energiu  mô�u  vyu�i�  na
�portové  a  telovýchovné  aktivity.  Samozrejme,
vyèistenie  priestoru,  terénne  úpravy  a  celkové
skrá�lenie  prostredia  si  vy�adovalo  nemálo  èasu  a
úsilia.  Ruku  k  dielu  prilo�ili  rodièia  �iakov  z  �KD,

vychovávate¾ky, pán �kolník, niektorí pedagógovia aj
�iaci. Ako vidie� na fotografiách, výsledok stojí zato.
Samozrejme,  v�dy  je  èo  vylep�i�  a  premena
��karedého  kaèiatka  na  krásnu  labu��  bude  ïalej
pokraèova�. Ïakujeme v�etkým, ktorí sa podie¾ali na
tejto premene:

Ïakujeme  tie�  v�etkým  rodièom,  ktorí  prispeli
materiálne:

.. ..

Poèas  výstavby  multifunkèného  ihriska
s umelým povrchom a rekon�trukcie celého
areálu  �koly  boli  znaène  po�kodené  alebo
úplne  znièené  niektoré  èasti  �kolského
�portového  areálu.  Ide  najmä  o  atletickú
dráhu,  skokanský  sektor  a  sektor  pre  vrh
gu¾ou,  ktoré  po�kodili  �a�ké  mechanizmy
pri prevoze materiálu.

Z  uvedeného  dôvodu  sme  sa  svojpomocne  pustili  do  opravy  po�kodených
èastí a to hlavne doplnením obrubníkov, rozvozom a valcovaním antukovej
dráhy a vybetónovaním nového vrhaèského kruhu.
Chceme  touto  cestou  poïakova�  v�etkým  �iakom  �koly,  ktorí  sa  na
spomínaných  prácach  zúèastnili  a  pomohli  dobudova�  �kolský  �portový
areál tak, aby  sa na òom cítili dobre a mohli si zdokona¾ova� svoje �portové
zruènosti.
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V  týchto  dòoch  si  u�  naplno  vychutnávame  slnieèko  a  v�etko  èo
zelená a rozkvitnutá príroda poskytuje. Striedanie roèných období má
svoju  �eleznú  pravidelnos�  a  obèas  sa  nám  zdá,  �e  je  neuverite¾ne
rýchle.  Len  pred  �pár  dòami�  sme  vyprevádzali  Morenu  a  vítali
teplej�ie  dni.  �iaci  1.  stupòa  na�ej  �koly  spolu  so  �iakmi  Základnej
�koly  na  Námestí  �kultétyho  vo  Ve¾kom  Krtí�i  v  doprovode
pedagógov  niesli  mestom  figurínu  obleèenú  v  kroji  a  hodili  ju  do
krtí�skeho  potoka.  Podobne  ako  to  robili  na�i  predkovia  v  dávnej
minulosti.
Morenu ¾udia nazývali aj Marmuriena, Smr�, Kyse¾... Zvyk vychádzal
z  viery,  �e  z  dediny  vy�enú  nebezpeèné  choroby  a  tým  aj  smr�. No
predov�etkým, �e sa urýchli odchod zimy a urýchli príchod jari. Toto
�elanie vyjadrovali piesne, ktoré sprevádzali celý obrad.

O  ¾udových  tradíciách  nám  do  �koly  pri�li  porozpráva�  aj
zamestnanci Hontiansko    ipe¾ského  osvetového  strediska

  a .  V  rámci  výchovno
vzdelávacieho  podujatia   si  �iaci  pozreli
dokumentárny film a jarných zvykoch v na�om regióne. Prípravu
na  ve¾konoèné  sviatky  si  �iaci mohli  vyskú�a�  aj  v  praxi.  Pani
Le�ková  predviedla  dievèatám  ako  sa  ma¾ujú  kraslice  pre
ve¾konoèných  oblievaèov.  Toto  ¾udové  výtvarné  umenie má  na
Slovensku stároènú tradíciu a zaujalo aj dne�né dievèatá. Chlapci
si  zas  mohli  vyskú�a�  pletenie  korbáèa  z  vàbového  prútia.
V  niektorých  oblastiach  Slovenska  sa  dievèatám  neu�lo  len
studenej vody, ale aj pár dobre mierených a dobre mienených rán
korbáèom. Nevedno,  èi  oblievaèka  alebo  �ibaèka mala vplyv na
zdravie na�ich �iakov. Faktom v�ak je, �e v tomto �kolskom roku
sa nám podarilo vyhnú� chrípkovým prázdninám.

Pripravil:
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Druhý májový deò, ráno desa� minút pred piatou. Deò, na ktorý
sme sa v�etci ve¾mi te�ili, o ktorom sa nám väè�ine u� nieko¾ko
nocí  snívalo.  Deò  odchodu  na  chatu  Borinka  nad  Králikmi,
ktorá  bude  na�ím  tý�dòovým  �domovom"  v  �kole  v  prírode.
Pod  ochrannými  krídlami  ná�ho  triedneho

  sme  ��astne  a  bez  nehody  docestovali  a  u�
pred desiatou predpoludním sme sa ocitli na mieste èinu.
Prvý  obed  nám  nejako  ve¾mi  nechutil,  preto�e  v  útrobách
na�ich  �alúdkov  bolo  e�te  mno�stvo  nestrávených  sladkostí  a
vtedy  sme  netu�ili,  �e  menu  nám  podávané  veèer  a  poèas
ostatných  dní  nám  bude  v�etkým  náramne  chuti�  po  túrach,
ktoré  triedny  pre  nás  �kamarátsky"  pripravil.  Dokonca  mu  v
tom  pomáhalo  i  slneèné  poèasie  v  pondelkové  popoludnie.
Preto  sme  sa  niektorí  pote�ili  utoròaj�ej  popoludòaj�ej  búrke,
ktorú p.uè. Mihálkin naplánoval  a� na 22,00 hod.,  ale pri�la o
osem  hodín  skôr  a  s  òou  i  na�i  poriadne  zmoknutí  ��éfovia",
plus  nieko¾kí  na�i  súputnici  (niektorí  sme  tu�ím  boli  aj
�kodoradostní).
Nielen túrami sme boli ��ivení", ale, �ia¾, sme sa museli aj uèi�
a  matika,  litika  a  gramatika  neboli  v  na�om  vigvame  zvlá��
populárne.  Nu�  èo,  aspoò  toho  nebolo  prive¾a.  Dva  dní  pred
koncom sme sa dostali aj do �civilizovanéno sveta", konkrétne
sme  nav�tívili  Banskú  Bystricu  a  Európu  (rozsiahly  nákupný
komplex).
V�etko má svoj zaèiatok i koniec. �tvrtkový i piatkový veèer sa
niesol v znamení opekaèiek, èo bolo fajn!
Èo u� fajn nebolo, bol sobotòaj�í èas odchodu do Krtí�a, a tak
nám zostali  len pekné spomienky a hodinové video, ktoré sme
dostali  na  diskoch.  Nech  teda  �ijú  v�etky  budúce  �koly  v
prírode! �ia¾, �e aktérmi v nich u� nebudeme my.

Prvý májový tý�deò bol pre väè�inu �iakov 8.B triedy
výnimoèný. V pondelok 2. mája sme sa ako úèastníci
�koly  v  prírode  zobúdzali  u�  v  skorých  ranných
hodinách.  Cesta  bola  dlhá,  no  nakoniec  sme  sa
doèkali  a dorazili  na Králiky. Nad�enie v�ak opadlo,
keï  sme  uvideli  nápis:  �Chata  Borinka  �  500
metrov�.
Ako  privítanie  sme  mali  na  obed  �pagety,  nie
ka�dému v�ak chutili. Aj keï sme boli po dlhej ceste
ve¾mi  unavení,  ná�  pán  uèite¾  pri  obede  vyhlásil,  �e
ideme na túru. To bol e�te len zaèiatok. Vrch Skalka,
na  ktorý  sme  mali  ís�,  nezvládli  v�etci,  a  tak  sa
polovica �iakov musela vráti�.
V  utorkové  ráno  sa  na�e  rozospaté  tváre  zi�li
v  jedálni.  Hneï  po  raòajkách  nasledovala  obhliadka
domu  J.G.Tajovského.  Niè  zlé  by  na  tom  nebolo,
keby sme tam ne�li pe�o. A to sme ani netu�ili, èo nás
èaká.  Obhliadka  sa  nekonala,  preto�e  sprievodkyòa
nepri�la.  Naspä�  sme  i�li  zas  pe�o,  no  inou  trasou.
Pre�li  sme  asi  20  km  a  pri  konci  nás  zastihla  búrka.
V  stredu  nás  pote�ili  buchtièky  a  vysnívané  kakao

(ako  od  mamy).  Po  raòajkách  nasledovali  hodiny
matematiky,  slovenèiny  a  literatúry.  V  pláne  bol  aj
Králický  vodopád.  Iba�e  ná�  pán  triedny  uèite¾
Demeter je trochu lenivý a chcel si skráti� cestu. Na�a
túra nakoniec dopadla tak, �e sme namiesto vodopádu
na�li akýsi rybník.
Na�a  trieda  by  asi  nebola  8.B,  keby  sme  sa
nepohádali. Tak sa na chate prehnala men�ia �búrka�.
Vo  �tvrtok  sme  nav�tívili  B.  Bystricu.  Ve¾mi  dobrá
správa  pre  nás  bola,  �e  sme  i�li  autobusom.  V  B.
Bystrici  nás  èakalo nákupné  stredisko,  potom sme  si
obhliadli námestie. Veèer chlapci zalo�ili oheò, ktorý
mal  ve¾mi  blízko  k  vatre.  Opekali  sme  si  �pekaèky,
no  keï�e  sme boli  pohádaní,  neboli  sme  tam v�etci.
�tvrtková  opekaèka  sa  musel  kona�  aj  v  piatok,
preto�e  nezúèastnených  zaèala  absencia  mrzie�.
V  sobotu  ráno  sme  sa  prebúdzali  so  zmie�anými
pocitmi.  Bol  èas  ís�  domov.  Po  dlhej  ceste  sme
dorazili do Ve¾kého Krtí�a. Síce nie v mieri, ale �iví.
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Ochrana prírody musí  ¾udí  spája�,  preto  aj  �iaci  na�ej  �koly oslávili Deò
Zeme  rôznymi  aktivitami,  ktoré  súviseli  s  na�ou planétou a  jej  ochranou.
�iaci  9.A  si  formou  rovesníckeho  vzdelávania  pripravili  program,  ktorý
pozostával  z  otázok pre  �iakov o prírode  a  jej  zneèis�ovaní  a  krátky  text
o  Dni  Zeme.  V  ka�dej  triede  prezentovali  aj  dva  opaèné  modely  sveta.
�iaèky  obleèené  v  kostýmoch,  ktoré  zhotovili  �iaci,  znázoròovali  dva
protipóly�  krásnu  planétu  s  èistou  vodou,  voòavými  kvetmi  a  usmiatymi
¾uïmi  a  druhú  zneèistenú  odpadkami,  zamorenú  plynmi  z  tovární.
V�etkým  �iakom  sa  samozrejme  páèila  èistá,  nezneèistená  planéta.
Priestory  na�ej  �koly  zdobia  tie�  ekologické  postery,  3D modely  a  rôzne
postavièky z odpadkov. Niektoré triedy vyèistili areál �koly od odpadkov,
iné  zas  zasadili  rastlinky,  èím  prispeli  k  skrá�leniu  okolia  na�ej  �koly.
Kresba na asfalt aj tento rok zaujala najlep�ích výtvarníkov z ka�dej triedy.
U� dnes sa te�íme na ïal�í roèník vydarenej oslavy Dòa Zeme.

Na�a  Zem  je  domovom  ¾udí,  �ivoèíchov  a  rastlín.  Dáva  nám  v�etko
potrebné  k  �ivotu.  ¼udia  pomaly  nièia  v�etko  krásne  a  potrebné,  èo  na�a
planéta  ponúka.  U�  mnoho  �ivoèíchov  a  rastlín  vymrelo  kvôli    ¾udskej
bezoh¾adnosti. Èlovek potrebuje prírodu viac ne� ona jeho, a preto sa o òu
treba  viac  stara�  a  chráni�.  V  dne�nej  dobe  sa  do  ovzdu�ia  vypú��ajú
skleníkové plyny, vyrubujú  sa  lesy a  recyklujú plasty. Kvôli  skleníkovým
plynom  sa  topia  ¾adovce,  na  ktorých  �ijú  ¾adové  medvede  a  ïal�ie
�ivoèíchy.  A  kvôli  topeniu  ¾adovcov  stúpa  voda  v  oceánoch,  mení  sa
podnebie  a  otep¾uje  sa.  Veï  u�  ani  v  zime  nie  sú  také  tuhé  mrazy,  ako
bývali. Pomaly vedieme na�u Zem do záhuby. Jedna polovica ¾udí sa sna�í
recyklova�  odpad  pre  lep�ie  prostredie,  len�e  tá  druhá  polovica  tú  snahu
nemá. A  práve  preto  sa musia  deti  na  základných  �kolách  uèi�,  �e  odpad
treba  recyklova�.  Tento  deò  je  dobrou  príle�itos�ou  na  to,  aby  sme  sa
zamysleli, �e na�u Zem treba chráni�, kým nie je neskoro.

22.  apríl  je  Medzinárodný  deò  Zeme.  Na�a
�kola  si  ho  pripomenula  kreslením  na  asfalt.
Deti  z  1.  A  2.  stupòa  premenili  �edý  asfalt
svojimi prácami na �iarivú dúhu. Tento deò bol
úspe�ný  a  deti  si  ho  na  budúci  rok  urèite
zopakujú.
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 Deò Zeme by si mal ka�dý cti�, preto�e �ije na tejto planéte. V tento
deò  sa  prebúdza  príroda.  Vysádzajú  sa  stromy,  kvety,  príroda  sa
rôznym spôsobom o�etruje. Na�a planéta je ve¾mi ve¾ká a pribúda na
nej  stále  viac  neèistôt  a  neporiadku.  Na�u  planétu  by  sme  si  mali
chráni�.  Nemali  by  sme  na  zem  zahadzova�  rôzne  smeti  a  ani  inak
zneèis�ova�  prírodu. Mali  by  sme  ju  naopak  chráni�,  smeti  zbiera�.
Na Deò Zeme sa na základných �kolách neuèí. Vyberajú sa programy
na pomoc  na�ej planéte. Aj star�í ¾udia by mali mlad�ích nauèi�, ako
sa správa� k na�ej planéte. Keï doma nieèo spotrebujeme, nemali by
sme v�etko hádza� do kontajnera. Väè�ina ¾udí to robí tak, ale mohli
by  sme  to  zmeni�  za  modernú  recykláciu  odpadu.  Na�u  prírodu,
nenièia  len  zahodené  smeti,  ale  aj  mnoho  iných  vecí  ako  napríklad
automobilový priemysel. Prírodu treba chráni�, zve¾aïova� pre lep�í
zdrav�í pobyt na Zemi pre lep�ie �ivotné prostredie.

Na�a planéta Zem je skutoèný zázrak � krásny, vzácny klenot vo
vesmíre.  Zem  je  viac  ne�  len  krásna.  Najväè�ia  zo  v�etkých
kozmologických  záhad  je  na�a Zem.  Prekypuje  �ivotom,  ktorý
je  udr�iavaný  ve¾mi  zlo�itými  systémami.  Zaobstaráva  svetlo,
vzduch, teplo, vodu a potravu. Èím podrobnej�ie vedci skúmajú
planéty Zem a �ivot na nej, tým viac si uvedomujú, �e je ú�asne
vytvorená.  Slnko  je  od  Zeme  vzdialené  asi  150  miliónov
kilometrov.  Keby  bola  Zem  bli��ie  k  Slnku,  bolo  by  tu  príli�
teplo, ale ak by bola ïalej, tak by bolo príli� chladno. Nemohol
by tu existova� �ivot. Zem sa otoèí raz za 24 hodín okolo svojej
osi.  To  vyvoláva  pravidelné  striedanie  svetla  a  tmy.  Keby
zemská  od  nebola  naklonená,  nebolo  by  striedanie  roèných
období.  Podnebie  by  bolo  stále  rovnaké.  Úrodná  zem  �  pôda
na�ej  planéty  �  je  obdivuhodná.  Pôda  umo�òuje  rast  rastlín.
Rastliny  z  nej  získavajú  �iviny  rozpustené  vo  vode.  Voda  je
výnimoèná  látka. V  prírode  sa  vyskytuje  viac  ne�  ktoráko¾vek
iná látka. Bez nej by nebolo �ivota. Zem je ve¾mi obdivuhodná
planéta.
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Poèasie  nás  na��astie  nezradilo,  tak�e  deti  mohli  tento  deò
strávi�  na  �kolskom  dvore.  Tu  ich  èakali  rôzne  sú�a�né  a
zábavné  disciplíny.  Deti  si  zaskákali,  triafali  do  terèa,  skladali
puzzle a pretekali sa na kolobe�kách. Niektorým sa darilo viac,
niektorým menej, ale nenudil sa nik. 1. jún je sviatkom v�etkých
detí, preto sme sa ho sna�ili spríjemni� aj na�im �kolákom. Pre
mnohých  bolo  príjemné  u�  len  to,  �e  sa  v  tento  deò  nemuseli
uèi� :)

Zaèalo  sa  to  jedným krásnym  ránom. Otvorila  som  svoje  ospalé
oèi  a  jedným  okom  som  nazrela  do  kalendára.  Zistila  som,  �e
mám  pred  sebou  ú�asný  deò.  Cestou  zo  �koly  som  sa  s  mojou
kamarátkou  Majkou  ve¾mi  ponáh¾ala.  Nechceli  sme  zme�ka�
zábavu,  ktorá  na  nás  v  �kole  èakala.  Hneï  prvú  vyuèovaciu
hodinu sme si rozdali  triedne fotky. Bolo nám ¾úto, �e sa s nami
neodfotila pani uèite¾ka, ale po èase sme sa s tým zmierili. Okolo
deviatej  sme  vyrazili  na  amfiteáter.  Tam  na  nás  èakal  program
a  obèerstvenie,  ktoré  sme  si  mohli  kúpi�.  Celá  na�a  trieda  sa
usadila  na  lavièkách  a  zrazu  jeden  spolu�iak  vykríkol:  �Veï
lavièky  sú mokré!� Na mojich  bielych  nohaviciach  zostal  ve¾ký
èierny  f¾ak. Na��astie  som mala v  ta�ke nejaké papiere,  tak  sme
napokon  celá  trieda  sedeli  na  papieroch.  Ako  prví  vystupovali
policajti a predvádzali nám schopnosti ich psov. Po nich pri�la na
rad taneèná skupina Beru�ky a ïal�í aktéri zo základnej umeleckej
�koly.  Program  nás  zaujal,  no  v�etko  má  svoj  koniec.  S  pani
uèite¾kou  sme  sa  rozhodli,  �e  bude  fajn  zájs�  si  na  pizzu.  Na�a
ïal�ia  cesta  smerovala  na Mafík.  Ka�dý  si  na�iel  vo¾né  miesto
a mohli sme si vychutna�  ob¾úbené dobroty. Ja som si objednala
palacinky  s  èokoládovým  topingom  a  �¾ahaèkou.  Nebolo  treba
dlho  èaka�,  hneï boli  na  stole  a  chutili  výborne. Keï dojedli  aj
kamo�ky,  rozlúèili  sme  sa  s  pani  uèite¾kou  a  pobrali  sa  domov.
S kamarátkou Barborkou sme sa e�te zastavili v obchode  a kúpili
sme  si  náramky.  Som  ve¾mi  rada,  �e  som  sa  mohla  zúèastni�
programu  a  dúfam,  �e  sa  podobná  akcia  zopakuje  aj  na  budúci
rok.
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Vèera  u  nás
v  triede  bol  pán  policajt.  Rozprával
nám  o  bezpeènosti  a  èo  policajti
robia. Rozprával nám, èo máme ma�
na  bicykli:  brzdy,  pedále,  reflexné
svetlá  a  prilbu.  Ukázal  nám
nepriestrelnú  vestu,  ktorá  vá�ila
okolo 25 kíl, ako ja. Roan a Samo si

ju  aj  vyskú�ali.  E�te  nám  rozprával,  �e  nemáme  chodi�  na  opustené
miesta.  E�te,  �e  nemáme  otvára�  cudzím  ¾uïom  a  �e  sa  nemáme
naláka� na nejakú vec. A mal na uniforme tri hviezdièky.

Keï  niekam  príde  policajt,  zvyèajne  nám  napadne,  �e  sa
stala  nepríjemná  udalos�.  Dòa  24.  mája  pri�iel  do  2.B
triedy,  no  nestalo  sa  niè  nepríjemné.  Skôr  naopak      pán
policajt  nadporuèík  PaedDr.  Martin  Kroták,  si  pri�iel
s  de�mi  pobesedova�,  èo  bolo  nielen  príjemné,  ale  aj
u�itoèné. Pán policajt  rozprával  de�om o  situáciách,  kedy
polícia zasahuje, aké pomôcky pou�íva pri svojej práci, ale
aj  ako  sa  správa�  na  ceste  a  èo  má  ma�  cyklista  ako
úèastník  cestnej  premávky.  De�om  sa  predná�ka  spojená
s besedou páèila. Svoje dojmy ve¾mi výsti�ne opísali.

Najviac
sa  mi  páèilo,  èo  policajt
doniesol  v  ta�ke.  Bola  to
nepriestrelná  vesta  a  e�te  putá
a  pi�to¾.  A  aj  nám  hovoril,  �e
nikomu  nemô�eme  otvára�
dvere a e�te sa mi ve¾mi páèilo,
�e  tú  vestu  nám  dal  vyskú�a�.
A e�te mal tri hviezdièky.

Keï
u  nás  bola  polícia,  najviac  sa  mi
páèilo,  èo  máme  ma�  na  bicykli.
Bicykel musí ma�: zvonèek, brzdy,
reflexné  prvky,  svetlá.  A  na  sebe
musíme  ma�:  prilbu  a  reflexnú
vestu.  Policajt  nám  ukázal
policajnú  nepriestrelnú  vestu.
Vá�ila  okolo  25  kíl.  Policajt  mal
pri sebe aj putá.

Bol u nás pán policajt
nadporuèík  Martin  Kroták.  Bol  to  milý
policajt.  Páèila  sa  mi  nepriestrelná  vesta,
putá a pi�to¾. A dozvedela som sa to, �e èo
v�etko musí ma� bicykel. Musí ma� svetlá,
sedadlo,  brzdu,  pedále,  zvonèek.  A  páèilo
sa  mi,  ako  si  chlapci  skú�ali  nepriestrelnú
vestu. A keï  ideme na bicykli po ceste,  to
je povinné ma� prilbu, lebo pokuta je 50 eur.



Lesy  pokrývajú  ve¾kú  èas�  ná�ho  územia.  Ich  význam  pre
prírodu je obrovský, nenahradite¾ný. Je �a�ké poveda�, ktorá
z  jeho  funkcií  je  najdôle�itej�ia,  nako¾ko  pôsobia  vo
vzájomnej  harmónii.  Významná  funkcia  lesa  spoèíva
v zachytávaní da�ïovej vody. Les spoma¾uje jej odtok, èím
zabraòuje  vzniku  povodní  a  zároveò  je  zásobáròou  vody.
Ïal�iu  nezanedbate¾nú  funkciu  predstavuje  produkcia
kyslíka, ktorý produkujú zelené èasti rastlín pri fotosyntéze.
Významnej�ie  z  toho  h¾adiska  sú  významnej�ie  ihliènaté
lesy,  ktoré  produkujú kyslík  aj  v  zime. Lesy vyu�ívame na
�a�bu dreva na stavebné úèely, energetické, výroba nábytku,

pracovné  nástroje  a  umelecké  predmety.  V  lesoch  nachádzajú  úkryt  a  potravu  rôzne  �ivoèíchy.
A  v  neposlednom  rade  je  to  aj  estetická  funkcia  lesa.  ¼udia  radi  oddychujú  v  príjemnom  tieni  stromov,
zbierajú lesné plody, po¾ujú, prípadne chodia na prechádzky. Aby les mohol plni� svoje funkcie, je potrebné
chráni� ho. Vyrúbané plochy lesa je nutné èo najskôr opätovne zalesni�.

Les skrýva v sebe ve¾a príbehov. Pri tomto slove sa v�dy te�ím
na  leto, preto�e vtedy  les nádherne vonia a  je plný �ivota. Celá
na�a  rodina  chodieva  do  lesa,  kde  môj  otec  pozná  ka�dý
chodník.  Ako  malý  chlapec  tam  strávil  v�etok  svoj  vo¾ný  èas
spolu  so  svojimi  rovesníkmi.  Odmalièka  nás  viedol  k  láske  k
prírode,  jej  ochrane  a  vyu�itiu  v�etkého,  èo  nám  les  ponúka.
V  lese  sa  doká�eme  odreagova�  od  �kolských  povinností
a  poviem  vám  pravdu,  ten  príval  èerstvého  vzduchu  ma  veèer
úplne zlo�í do postele a do rána spím ako zabitá. Na�e slovenské
lesy  sú  najzdrav�ie  v  strednej  Európe.  �ijú  tu  zvieratá,  ktorým
v  minulosti  hrozilo  vyhynutie.  Na�e  lesy  týmto  zvieratám
poskytujú útoèisko a ve¾ké  teritoriálne územie. Samozrejme, �e
toto v�etko závisí aj od nás ¾udí, ako sa k lesom budeme správa�.
Zbytoèné klèovanie stromov,  len kvôli kusu �týlového nábytku,
teritórium  týchto  zvierat  zmen�uje.  �koda,  �e  v  tomto
uponáh¾anom svete si èlovek dostatoène nevá�i prírodu, preto�e
nemá dos� èasu na to, aby sa v nej poprechádzal a uvedomil si,
�e práve ona nám dáva kyslík, ktorý dýchame nielen my, ale aj
zvieratká.  Zvieratá  v�ak  nedoká�u  prírodu  chráni�,  preto  ju

musíme  chráni�  my.
Potrebujeme  ju  zachova�
nielen  pre  nás,  ale  hlavne
pre  na�u  budúcu
generáciu,  na�e  deti,
vnúèatá.
Pre  mòa  je  príroda
a  v�etko  �ivé  v  nej  ve¾mi
dôle�ité.  Budem  sa  sna�i�
o  to,  aby  si  aj  moje  deti
vá�ili  prírodu,  les
a zvieratá  a aby pochopili,
�e my, ¾udia, sme tu len na
náv�teve a nevlastníme  ju.

Najvy��í  strom  na  svete  je  sekvoja.
Niektoré  dosahujú  vý�ku  vy�e  78m  a
ich  kmene  majú  priemer  takmer  9
metrov.  Najdlh�ie  �ijú  stromy  ako
sekvoja  (4000  rokov),  cyprus  obyè.
(3000), ga�tan (2000), céder lilanómsky
(1200).  Dub,  známy  svojím  dlhým
vekom, �ije len 500700 rokov. Napriek
tomu  najstar�ím  stromom  sveta  je
borovica  atená,  ktorá  rastie  v  lesoch
Severnej Ameriky  a  je  stará  vy�e  4600
rokov.
Najmohutnej�í  �ivý  organizmus  na
zemeguli sa nachádza na západe USA v
kalifornskom  Sekvojovom  národnom
parku.  Ide  o  strom  generála  Shermana.
Je  vysoký  83  metrov,  teda  ako  28
poschodový mrakodrap. Zaèal rás� pred
3500  rokmi  a  stále  e�te  rastie.
Predpokladá  sa,  �e  by  mal  �i�  e�te
ïal�ích  5000  rokov,  pokia¾  ho
nepostihne nejaké ne��astie.

Pravepodobne  najstar�í  strom  na  Slovensku      dub  v  obci
Dubinné. Má minimálne 800  rokov �  a  pravdepodobne  i  viac.
Jeho vek sa u� nedá presne urèi�.

Strom  generála  Shermana      3500
roèný obor.
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�iaci 1. stupòa si spríjemnili  tretí  jún zaujímavým a zábavným výletom.
Hrad Modrý Kameò  je miestom, kde  sa dá u�itoène  strávi� dopoludnie,
trochu sa odpúta� od stereotypu dní a dotknú� sa histórie. Aj v spomínaný
piatok  boli  pre  deti  pripravené  pouèné  aktivity  a  atrakcie.  Najskôr  si
pozreli hrané divadlo a potom sa vybrali po draèej  stope. V priestoroch
múzea  sa  o  drakoch  ve¾a  dozvedeli  z  úst  sprievodkyne,  ale  hlavne
z exponátov. Deti mohli vidie� modely týchto bájnych tvorov vyrobených
z rôzneho materiálu � draky papierové, drevené, èínske, ba nechýbal ani
moderný kovový drak, ktorého rozhýbala elektrina. �iadny hrad nemohol
by� v minulosti bez rytierov. Záujemcov o  toto hrdinské povolanie bolo
ve¾a  aj  zo  strany  na�ich  �iakov.  Museli  v�ak  uspie�  v  nieko¾kých
skú�kach.  Skú�ky  neboli  ¾ahké,  no  na�i  statoèní  rytieri  ich  zvládli.  Na
konci  výletu  mohli  v�etci  absolvova�  pasovanie  za  rytiera  v  hradnej
kaplnke. Statoène sa dr�ali aj na�e pani uèite¾ky a vychovávate¾ky. Výlet
organizaène zvládli na jednotku. V �a�kých úlohách a �bojoch� dozerali
na  bezpeènos�  a  fair  play,  tak�e  sme  sa  v�etci  spokojní  a  plní  dojmov
mohli vráti� domov.

 Najviac sa mi páèilo stra�idlo v pivnici
hradu.  Bolo  obleèené  v  èiernej  plachte  a  malo
bielu masku.  Za  zaèiatku  som  sa  ho  trochu  bála,
ale potom som sa na òom zasmiala.

Bolo  tam  ve¾a  drakov.  Páèil  sa  mi
kovový drak, ktorého sme mohli ovláda� pomocou
pák. Otáèal hlavu do strán a mal na nej svetielka.

  Dobre  som  si  za�ermoval  s  dreveným
meèom  proti  dreveným  figurínam.  By�  rytierom
muselo by� zaujímavé.

Vyskú�ala  som  si  chôdzu  na  drevených
chodú¾och. Bolo  to  �a�ké,  ale  celkom mi  to  i�lo.

Páèilo  sa  mi  aj  laboratórium,  kde  sa  vyrábala
draèia krv.

  Páèilo  sa  mi  divadlo.  Bolo  o  krá¾ovi,
ktorému  ukradli  krá¾ovský  poklad  �  èarovné
papuèe.  Krá¾  mal  rád  kuchárku  Marku,  ktorá
piekla výborné buchty.

V  hrade  boli  vystavený  rôzny  draci.
Niektorý boli ve¾mi zaujímavý. Boli tam aj draèie
vajcia. Do jedného sme mohli strèi� ruku.

 Najkraj�ím zá�itkom pre mòa bolo, keï nás
pasovali  za  rytierov.  V�etci  sme  zvládli  úlohy  a
v�etci sme sa stali rytiermi.

Pripravil:
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Meno Tomá� Pári�  je dobre
známe  spolu�iakom,
s  ktorými  chodí  do  triedy
a  tie�  na�im  pedagógom.
Vyslovujú  ho  s  urèitou
dávkou  chvály,  preto�e  ide
o  skutoène  usilovného
�iaka.  Jeho  meno  je  menej
známe  ostatným  �iakom
a  ich  rodièom.  No

minimálne  tí,  ktorí  pravidelne  èítajú  Amoska,  dobre
poznajú  jeho  prácu.  Tomá�a  Pári�a  je  �vidie��  na
obálke  èasopisu. Meno  je  síce  napísané  nenápadnými
písmenkami,  ale  pekný  obrázok  v�dy  padne  do  oka.
Obálka  Amoska  je  jeho  priestor  u�  nieko¾ko  rokov.
Svojím  talentom  nás  presvedèil,  �e  výsadu  by�  na
prvej  strane  si  naozaj  zaslú�i.  Tomá�  je  deviatak
a preto  obrázok na obale tohto júnového èísla je jeho
posledný. Ve¾ká �koda! �a�ko sa nám bude h¾ada� za
neho náhrada.
Tomá�, kedy si zistil, �e má� výtvarný talent? Kedy si
dosiahol svoj prvý úspech? Aké boli ïal�ie?

Má� ob¾úbené témy a maliarske techniky?

Kam sa chystá� na �kolu? Bude� naïalej rozvíja� svoj
talent?

Tomá�, v mene celej redakcie Amoska Ti ïakujeme za
spoluprácu a prajeme Ti ve¾a ïal�ích úspechov nielen
vo výtvarnej oblasti.

P.S.: S tou náhradou za Tomá�a to nebude a� také zlé.
Medzi  prváèikmi  sme  �na�li�  jeho  brata  Luká�ka
a skon�tatovali sme, �e Pári�ovci majú výtvarný talent
zrejme  v  génoch. Tak�e  priezvisko  �Pári��  na  obálke
Amoska e�te uvidíme....

Pripravil: K

Minigaléria výtvarných prác
Tomá�a Pári�a

EX LIBRIS HLOHOVEC 2009 
CO oèami detí 2009 obvodné kolo 5.9. roè. 
Grafiti 2010  3. kategória 
CO oèami detí 2010 obvodné kolo 5.9. roè. 
CO oèami detí 2010 krajské kolo   5.9. roè. 
CO oèami detí 2011 krajské kolo   5.9. roè. 

Tomá�ov  talent  sme  si  v�imli  nielen  my  v  �kole,  ale
hlavne porotcovia vo výtvarných sú�a�iach. Na výpoèet
jeho úspechov by nám nestaèili  prsty na oboch  rukách.
Uvedieme aspoò niektoré:
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V lete roku 2009 som natoèil svoje prvé video. Bol to vlastne videoklip
na  známu  pieseò.  Ve¾mi  sme  sa  pritom  nasmiali.  Hlavne,  keï  som
nevedel  text  piesne  a  otváral  som  ústa  na  slová,  aké  tam  ani  neboli.
Filmovaèka  je  pre  nás  nielen  umenie,  ale  predov�etkým  zábava.
V októbri som zaèal natáèa� humornú reláciu S.O.S. Natoèili sme �tyri
èasti, na piatu sme sa nezmohli, lebo sa nám minuli nápady. Poviete si:
�tyri  èasti      to  je  niè. Ale  èo  sme  sa  nasmiali  a  namýlili! Napríklad,
v tretej èasti sme natáèali �Ordináciu v slepom èreve.� Bola to paródia
na  Ordináciu  v  ru�ovej  záhrade.  Na  natáèanie  som  si  pozval  svojich
spolu�iakov. a .
Roderika bola tehotná a ostatní sme boli doktori.

Skôr  nájdete  ihlu  v  kope  sena,  ako  domácnos�,  kde  by  nemali  �iadny  televízor.
Dobrý film si ka�dý rád pozrie, èi u� v televízii alebo cez DVD prehrávaè. �ia¾, so
stúpajúcim  vývojom  a  roz�írením  projekènej  techniky  klesá  úroveò  samotných
filmových  titulov.  A  tak  skutoène  kvalitných  filmov,  po  stránke  kultúrnej  aj
umeleckej,  je  ako  �afránu.  Re�isérov,  ktorých  meno  sa  v  kinematografii  stalo
pojmom,  tie�  nie  je  ve¾a.  Preto  pote�í,  �e  aj  v  na�ej  �kole  sa  na�la  partia  �iakov
zaoberajúca  sa  filmovou  tvorbou.  Natoèili  nieko¾ko  zaujímavých  projektov.  Ich
lídrom  je  �iak 7.A  triedy, ktorého kamera  je koníèek s bystrým
okom.  Talent,  kreativita  a  ambície  mu  dávajú  nádej  sta�  sa  re�isérom,  o  ktorom
budeme e�te poèu�. O svojej zá¾ube nám napísal:

V januári 2010 som natoèil svoj prvý film vôbec. Volal sa �Po stopách
zloèinu.�  Bol  to  príbeh  jedného  bláznivého  detektíva  Kreácia  Wolfa.
Hral ho . Rie�il prípad injekèného vraha. Toho som hral
ja.  V  roku  2010  koncom  leta  roku  2010  sme  zaèali  s  natáèaním  filmu
�Alica  v  krajine  zázrakov.� Natáèame  ho  doteraz.  Ide  o  dvojhodinový
film, tak�e èasu dos�. Je to príbeh jednej nesmelej dievèiny menom Alica.
Vo  svojom  tíned�erskom  �ivote  prekonáva  dilemu  súvisiacu  s  láskou.
V  �kole  sa  jej  páèi  jeden  postihnutý  chlapec,  no  v�etci  ju  od  neho
odhovárajú.  Sníval  sa  jej  zvlá�tny  sen,  v  ktorom  spoznáva,  �e  má  by�
sama  sebou.  Pomáhajú  jej  v  tom  rôzne  zvlá�tne  bytosti,  známe
z tradiènej rozprávky o Alici. Láska medze nekladie a tak sa s chlapcom
dajú  dokopy.  Ako  som  spomínal,  na  filme  sa  stále  pracuje  a  ak  máte
záujem zahra� si aj vy, kontaktujte ma. Mô�ete sa sta� hviezdou :D.

Prvé skúsenosti s kamerou u� priniesli Dominikovi zaslú�ené ovocie. V marci
tohto roku vyhral sú�a� video  amatérskej filmovej tvorby, .
Umiestnil sa ako prvý v kategórii Deti a mláde�. Postúpil do krajského kola,
kde v silnej konkurencii získal 3. miesto. Dr�íme mu palce, aby bol úspe�ný
nielen v podobných sú�a�iach, ale v celej svojej filmárskej kariére. Pripravil:
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Fyzika patrí medzi nároèné predmety.
Súperi�  s  vedomos�ami  �iakov
ostatných  �kôl  je  ve¾mi  �a�ké  a
vy�aduje si to poriadnu prípravu. Veï
len dosta� sa do okresného kola FO je
podmienené  vyrie�ením  siedmych
ne¾ahkých  úloh.  Z  na�ej  �koly  sa  to
podarilo
�iakovi 8. B triedy. V OK FO obsadil
2. miesto. Do krajského kola FO boli
doposia¾ pozývaní len �iaci 9.roèníka,
no  tento  rok  dostal  túto  ponuku  aj

Marek.  Samozrejme,  �e  neodmietol.  Stal  sa  úspe�ným
rie�ite¾om  i  krajského  kola.  Srdeène  blaho�eláme  a  prajeme
mu,  aby  mal  i  naïalej  dos�  motivácie  a  snahy  prenika�  do
tajov fyziky.

Vedomosti  z  matematiky  si  �iaci  mô�u
porovna�  so  �iakmi  ostatných  �kôl  v
matematickej  olympiáde  i  pytagoriáde.  Po
úspe�nom  vyrie�ení  �kolského  kola
pytagoriády  sa  do  okresného  kola  dostali
nasledovní �iaci:

5.B      úspe�ná  rie�ite¾ka,
3.miesto,

5.A
6.A úspe�ný rie�ite¾, 1.2.miesto
 7. B

V OK MO nás reprezentovali �iaci:
5.B 5.A,

5.B 8. B
9.A 9.A

Ka�doroène  v  apríli  sa  na  na�ej
�kole koná sú�a� v speve ¾udových
piesní  Slávik  Slovenska.  V  tomto
�kolskom  roku  sa  na  sú�a�i
zúèastnili  23  �iaci,  ktorí  sa
prezentovali    ¾udovými  piesòami
v  troch  kategóriách:  I.  kategória  �
1.a� 3. roèník, II. kategória � 4. a�
6.  roèník,  III.  kategória  �  7.  a�  9.
roèník. Ví�azi:
1.B, 5.C
a 7.B

postúpili do okresného kola sú�a�e,
ktoré  sa  konalo  6.  mája  2011
v Centre vo¾ného èasu vo Ve¾kom
Krtí�i.  V�etci  traja  sú�a�iaci  �iaci
nás  pote�ili  svojím  umiestnením.
Jergu� Ragaè zví�azil a postúpil na
krajské  kolo  do  Banskej  Bystrice,
Monika  Nyékyová  a  Roderika
Ïurovová  obsadili  druhé  miesto,
ka�dá  vo  svojej  kategórii.  Srdeène
blaho�eláme!

Urèite  ka�dého  z  nás
oèarí  poh¾ad  na
veèernú  hviezdnu
oblohu. Èo sú hviezdy?
Ako  vznikajú?  Preèo
svietia?  Odpovede  na
tieto otázky, a e�te aj na
mnohé ïal�ie, by urèite
úspe�ne  zodpovedali
na�i  �iaci,  ktorí  sa
zúèastnili  sú�a�e  �Èo

vie�  o  hviezdach�.  Tento  rok    nás  na  okresnom  kole
reprezentovali:   5.A    1.  miesto,

  7.A    1.miesto,
4.A      2.  miesto,   7.A    2.

miesto,   4.A    4.  miesto.  Obsadenie
popredných  miest  v  okresnom  kole  ich  posunulo  do
krajského  kola,  ktoré  sa  uskutoènilo  v  Krajskej
hvezdárni  v  �iari  nad  Hronom.  Sú�a�iaci  si
porovnávali  svoje  vedomosti  rie�ením  testu,  ústnou
odpoveïou  i  znalos�ami  hviezdnej  oblohy.
Konkurencia  bola  silná,  úlohy  nároèné  a  umiestnenie
�iakov nasledovné:

 4. miesto
  4. miesto

 5. miesto
Blaho�eláme  a  prajeme  im,  aby  i  naïalej  úspe�ne
objavovali a spoznávali tajomstvá hviezdnej oblohy.

Tento  rok  sa  konal  u�  20.  roèník
regionálnej  sú�a�e  v  umeleckom  prednese
poézie  a  prózy  detí, mláde�e  a  dospelých.
Na�a  �kola  sa  nedala  zahanbi�  ani  tento
�kolský  rok.  V  II.  kategórii  sa  sú�a�e
zúèastnil   zo  6.B  (próza)
a  v  III.  kategórii   z
9.A  (próza).  Úspe�ní  sme  boli  v  II.

kategórii,  kde   v
prednese  poézie  obsadila  3.  miesto.  Títo
�iaci  ka�doroène  reprezentujú  na�u  �kolu.
Neodradí ich ani men�í neúspech. Ví�azom
blaho�eláme,  ale  v�etkým  patrí
poïakovanie a pochvala za úèas�.

Marek Trebu¾a  zo�al
úspechy  vo  fyzike  aj
v matematike.
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Aj  uèite¾  je  �iba�  èlovek,  hoci
uznávame, �e niekedy musí vyda�
nad¾udské  úsilie,  aby  nás  nieèo
nauèil. A ako ka�dý èlovek, mô�e
cíti�  k  niekomu  sympatie
a  k  inému  nie.  Ob¾úbení  �iaci  to
mali  v  �kole v�dy  ¾ah�ie. Poznáte

nejaký  osvedèený  recept,  ako  sa  sta�  pre    uèite¾ov
ob¾úbeným?

V minulom èísle Amoska  sme vyzvali  �iakov,  aby  sa
zahrali  na  architektov  a  urobili  výtvarný  návrh  na
úpravu �kolského dvora pod¾a vlastnej  fantázie. Páèili
sa vám niektoré návrhy?

Bude na�a �kola otvorená aj poèas �kolských prázdnin?
Budú  môc�  �iaci  vyu�íva�  �kolský  dvor,  ihrisko
a poèítaèovú uèebòu?

Ïakujeme za odpovede.

Èo  vás  priviedlo  k  povolaniu  uèite¾ky? Aké  boli  va�e
uèite¾ské zaèiatky?

Sú dne�ní �koláci iní ako tí, s ktorými ste zaèínala?

Ko¾ko  rokov  ste  odpracovala  v  �kolstve?  Ko¾ko  detí
pribli�ne ste nauèila èíta� a písa�?

Máte zá�itok, na ktorý nikdy nezabudnete?

Èo by ste zmenila na súèasnom �kolskom systéme?

Ako by ste definovali ¾udskú múdros�?

Ïakujeme za odpovede a hlavne za prácu, ktorú ste ako
uèite¾ka vykonala. Ak by sa mala hodnoti� známkami,
na va�om vysvedèení by boli samé jednotky.

Pripravil:
 (Bolo príjemné a pouèné asistova� vo va�ej triede :)

Ka�dý, kto èíta tieto riadky, chodil alebo chodí do �koly. Tým skôr narodeným
je schopnos� èíta� úplne prirodzená a mo�no sa u� �a�ko rozpamätajú na svoju
prvú  uèebnicu  èi  preèítanú  knihu.  Na  svojho  prvého  uèite¾a    uèite¾ku,
s  ktorou  �lú�tili�  prvé  slovká,  v�ak  nikto  nezabudne.  Múdros�  sa  spája  so
vzdelávaním a uèite¾ je práve èlovek, ktorý nás touto cestou sprevádza. Vraj sa
nepatrí  prezrádza�  vek  �ien,  no  poèet  rokov  pani  uèite¾ky  Mgr.  J.
Heinereichovej,  hlavne  tých  uèite¾ských,  jej  slú�i  ku  cti.  S  týmto  �kolským
rokom  sa  konèí  aj  jej  pedagogická  èinnos�  v  na�ej  �kole  a  odchádza  do
zaslú�eného odpoèinku.
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Hlavným cie¾om výtvarnej  èinnosti  v  6. A  triede
bolo dosiahnu�, aby �iaci chápali krásu vo svojom
okolí,  rozvíjali  si  estetickú  a  tvorivú  èinnos�
a  pracovali  s  rôznymi  materiálmi,  netradiènými
technikami    jednoducho,  aby  zamestnali  ruky
i fantáziu na tému �Odev a doplnky�.
Tvorivá  aktivita  �iakov  vytvárala  pocity  radosti,
pokoja a kreativity. Ukázalo sa, �e aj plasty mo�no
vhodne  výtvarne  spracováva�.  V  budúcnosti
mo�no voli� aj iné námety a iné druhy plastových
odpadov.
�iaci úspe�ne pretvárali reálny svet na svet svojich
predstáv.

Vedomos� je dobrá vec,
plus Planéta super vec.
Planéta vedomostí zaujíma nás,
k tabuli vykroème si zas.

Nebudú tu �iadne keci,
dozvieme sa ve¾a vecí.
Geografia, fyzika,
dokonca aj matika.

Narába� s òou pekne vieme,
nik na hodke nezadrieme.
Uèenie je zábava,
hneï je lep�ia nálada.Autori prác:

Novoman�elia:
Hasiè:
Fanenka  �eps:
Slú�ka:
Èa�ník:

V  minulom  èísle  Amoska  bola  na
poslednej  strane  vytlaèená
oma¾ovánka  znázoròujúca  na�u
�kolu  a  �kolský  dvor.  Niektorí  ste
vyu�ili  mo�nos�  zahra�  sa  na
architekta a doma¾ova� �kolský areál
pod¾a vlastnej fantázie. Zaujímavých
prác  bolo  naozaj  ve¾a.  Dá  sa
poveda�, �e najlep�ie boli v�etky�

Planéta vedomostí, to je super
Nemá na òu �iadny súper
Na�a Planéta vedomostí!
Dozvedáme sa na nej
samé múdrosti.

Uèi� sa na nej, to je zábava.
Hneï je lep�ia nálada.
Ve¾a èasu sa pri nej strávi
Koneène �iakov uèi� sa baví.

Uèenie s òou je ¾ah�ie
A známky v �iackej kni�ke
kraj�ie.
Neviem rysova�! To bude panika!
A veï na Planéte vedomostí
 uèí sa matika.

Radi pí�eme, poèítame, kreslíme
U� sa na Planétu vedomostí
te�íme.
Zábavy si u�ijeme ve¾a.
Planéta vedomostí
je proste skvelá.
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Moja mama pracuje ako dobrovo¾níèka v organizácii pre ochranu zvierat.
Najèastej�ie sú prípady týkajúce sa psov, no v núdzi sa obèas vyskytnú aj
iné zvieratá. Tak ako v príbehu, ktorý vám chcem opísa�.
 Bola    jeseò  a  celá  príroda  vymenila  svoje  �aty  za  nové,  pestrofarebné.
Vietor zaèal fúka� silnej�ie a postupne sa ochladzovalo. Kráèala som po
chodníku  obklopenom  stromami  hýriacimi  farbami.  Zastala  som  pod
jedným  domom,  ktorý  sa  od  ostatných  lí�il  nielen  výzorom,  ale  hlavne
tým, �e po  jeho okolí sa potulovali maèky rôzneho sfarbenia a ve¾kosti.
Hrali sa, skákali, èi podriemkávali. Bolo ich tam ve¾mi ve¾a. Napoèítala
som  ich  dvadsa�,  no  neviem,  èi  to  boli  v�etky.  Ponáh¾ala  som  sa  do
základnej  umeleckej  �koly  a  tak  som  si  povedala,  �e  sa  sem  vrátim
neskôr. Po vyuèovaní   som sa zastavila u maminy v práci. Porozprávala
som  jej  o  maèkách  a  ona  mi  poradila,  aby  som  sa  na  ne  spýtala  ich
majite¾a. Druhýkrát som pri dome videla len 6 maèiek. Netu�ím, kde boli
ostané.  Zazvonila  som  pri  dverách.  Z  domu  vy�la  star�ia  dáma
s ustarosteným výrazom na tvári. �Dobrý deò,� povedala som,� volám sa
Rebeka Chordiová. Moja mama pracuje  ako dobrovo¾níèka pre ochranu
zvierat. Chcela by som sa vás opýta� na va�e maèky.� �Ach áno, je ich tu
ve¾mi ve¾a a ja u� neviem, èo s nimi robi�. Nemám dos� peòazí, aby som
ich  u�ivila,  ale  komu  mám  da�  22  maèiek?�  Dostala  som  nápad.  Teta
spomínala,  �e  ide  zima,  bude  sa  ochladzova�  a  ona  ich  nemá  kam
umiestni�. Na dvadsa�dva maèiek by som v�ak ja s mamou, ktorá ma ve¾a
práce, nestaèila. A tak som zavolala mojej najlep�ej priate¾ke Tine. Tina
bola  ochotná  urobi�,  o  èo  som  ju  po�iadala. O  dva  dni  som  sa  pobrala
k  domu  s  fotoaparátom    a  Tinou  v  pätách.  Rozhodli  sme  sa  niektoré
maèky odfotografova�, urobi� plagáty s telefónnymi èíslami  a ponúknu�
maèky  do  opatery  aj  prostredníctvom  internetových  stránok.  Bola  to
vá�ne  drina,  preto�e  sme  nato  zostali  sami    s  Tinou. Mama mala  ve¾a
práce  a nie v�dy sa jej darilo s nieèím nám pomôc�. Nakoniec sme to ale
zvládli. Teta nám je ve¾mi vïaèná. Ja som zas vïaèná Tine za jej ve¾kú
pomoc. Bez nej by sa mi to urèite nepodarilo.
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Apríl  a  máj  sú  ob¾úbené  mesiace
na�ich  futbalistov.  V  tomto  èase
prebiehajú v okrese základné kolá
v  malom  futbale,  do  ktorých  sa
zapájajú  takmer  v�etky  �koly.
Vyvrcholením sú finálové turnaje,
kde  postupujú  len  ví�azné
dru�stvá  zo  základných  kôl  a  tie
sa  pravidelne  u�  dlhé  roky
hrávajú  na  na�ej  �kole.  Je  skoro
samozrejmos�ou,  �e
v  závereèných  turnajoch
nechýbajú  na�i  �iaci.  Potvrdzuje
sa, �e popredné miesta obsadzujú
�koly,  ktoré  majú  vybudované

multifunkèné ihriská a vedia lep�ie vyu�i� hru pomocou mantinelov.
Z  na�ich  dru�stiev  sa  najlep�ie  darilo  najmlad�ím  �iakom,  ktorí  pod
vedením p. uèite¾a Demetera postavili dve dru�stvá a obidve sa stretli
vo  finále.  O  tento  úspech  sa  postarali:

Star�í  �iaci  obsadili  2.  miesto
v zlo�ení:

Mlad�í  �iaci  sa  umiestnili  na  3.
mieste:

Nedali sa zahanbi� ani dievèatá a po
dramatických  zápasoch  obsadili
koneèné  �  4.  miesto.  Dru�stvo
reprezentovalo  v  tomto  zlo�ení:

Po prvý krát sa �iaci na�ej �koly
zúèastnili  na  V.  roèníku
atletickej  olympiády  pod
názvom  �Kinderiáda  2011�
v  Banskej  Bystrici.  Sú�a�e  sa
zúèastòujú dru�stvá, ktoré  tvoria
po dvaja �iaci / chlapec + dievèa
/ z 2. � 5. roèníka Z�.
Na�e  osemèlenné  dru�stvo  pod
vedením
sa  medzi  viac  ako  tridsiatimi
�kolami z celého kraja nestratilo

a  umiestnilo  sa  v  strede  �ta
Petrovi  �usserovi  z  3  .A  triedy,  ktorý  v  hode

medicinbalom  obsadil    2.  miesto  a  v  behu  na  60  m  3.  miesto.
Poïakovanie v�ak patrí v�etkým, ktorí sa prvý raz v �ivote zúèastnili

na  �ve¾kej�  atletickej  sú�a�i.
Preteka�  na  klopenej  tartanovej
dráhe,  alebo  mo�nos�  pozrie�  si
záznamy  z  cie¾ovej  kamery  nie  je
pre  ka�dého  be�ná  zále�itos�.
Podujatie  navy�e  sprevádzali  aj
doplnkové  sú�a�e  o  sladkosti,  ktoré
venovali  sponzorské  firmy.
Kinderiáda 2011 sa vydarila a v�etci
úèastníci sa zhodli, �e o rok sa do B.
Bystrice opä� radi vrátia.
Na�u  �kolu  reprezentovali:

Hokejové Majstrovstvá sveta 2011
na  Slovensku,  to  bola  príle�itos�,
ktorú som si nemohol necha� ujs�.
Okam�ite  som  sa  pustil  do
zháòania  vstupeniek  cez  internet,
rôznych známych a nakoniec som
sa  stal  majite¾om  troch  vzácnych
�papierikov.�  Pri  týchto
podujatiach  sa  na  cenu  nikto
nepozerá.
Pred  cestou  do Bratislavy  som  sa
vystrojil  ako  správny  fanú�ik

reprezentaèným  dresom,  samolepkami  so  �tátnym  znakom  na  tvár
a  samozrejme  fotoaparátom.    Skutoènos�  prekonala  v�etky  moje
oèakávania. Nádherný nový �tadión, fantastická atmosféra a priate¾ské

správanie  fanú�ikov  z  celého  sveta
umocòovali nad�enie, ktoré bolo cíti�
nielen  v  okolí  haly,  ale  v  celom
meste. Priznám sa, �e pri skandovaní
�Slovenskóóó�  alebo  �My  sme  tu
doma�,  som  mal  zimomriavky  na
celom tele.
Mal  som  to  ��astie,  �e  som  okrem
na�ich  reprezentantov  videl  aj  dva
zápasy  neskor�ích  majstrov  sveta  �
Fínov a myslím si,  �e  za  sympatické
vystupovanie  a  predvedenú  hru  si
titul jednoznaène zaslú�ili.
Okrem mno�stva  krásnych  fotografií
som  si  domov  priniesol    nieko¾ko
odznakov  do mojej  zbierky  a  aj  keï
sa na�im hokejistom príli� nedarilo, aj
nezabudnute¾né  zá�itky  nielen  zo
zápasov, ale i z fanú�ikovskej dediny.

�portové správy pripravil:
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Predmet  dejepis  v  9.  roèníku  je  zameraný  aj  na  históriu  obdobia  2.
svetovej  vojny,  ktorá  patrí  medzi  najob¾úbenej�ie  uèivá  na�ich  �iakov.
Zaujímajú ich príèiny vypuknutia vojny, najvplyvnej�ia �osobnos�� tejto
vojny  �  A.  Hitler,  taktiky  boja,  vojenské  a  technické  vybavenie  armád,
najväè�ia  bitka  tejto  vojny  pri  Stalingrade,  obdobie  holokaustu
vyvra�ïovania  �idovského  obyvate¾stva,  zriaïovanie  koncentraèných
(vyhladzovacích) táborov, SNP a pod.. Sna�íme sa preto, hodiny dejepisu
obohati� o dokumenty, filmy s tematikou 2. svetovej vojny, alebo si mô�u
�iaci  vyh¾adáva�  dané  informácie  na
internete,  prípadne  vypracujú  prezentácie,
alebo projekty na zadanú tému.
     Jednou z mo�ností ako u �iaka rozvíja�
tieto  poznatky  je  nav�tívi�  miesta,  ktoré
boli  svedkami  tragických  udalostí  tohto
obdobia.  Na  na�ej  �kole  u�  tretí  rok  v
rámci  hodín  dejepisu  organizujeme

        Prvé  na�e  kroky  viedli  do  Pamätníka  SNP  v  B.  Bystrici.  Expozícia  je
rozdelená  do  trinástich  tematických  celkov,  z  ktorých  ka�dý  prezentuje  inú
kapitolu  historického  vývoja  slovenských  a  svetových  dejín.  Ústrednú  tému
expozície  tvorí  protifa�istický  odboj  a  jeho  vyústenie  do  SNP  ako  súèasti
európskej  antifa�istickej  rezistencie  v  rokoch 2.  svetovej  vojny. Fotografické  a
filmové  informácie  umocòujú  dobové  trojrozmerné  predmety  umiestnené
v  jednotlivých  vitrínach.  Expozíciou  nás  sprevádzal  sprievodca  so  svojím
pútavým výkladom. Niekedy si overoval vedomosti na�ich deviatakov a tí smel�í

mu polo�ili nieko¾ko zaujímavých otázok.
      Predov�etkým  na�ich  chlapcov  zaujal
exteriér  okolo  pamätníka  SNP,  ktorý  obklopuje  rozsiahly  parkovo
upravený  areál  so   pou�ívanej  v
Slovenskom národnom povstaní. Nikomu v�ak neunikol  najzaujímavej�í
autentický exponát
ktoré poskytovalo  leteckú pomoc SNP. Dopravilo  spolu do 2000 osôb a
639,1  tony materiálu. Po prehliadke  interiéru  lietadla  sme �vy�tartovali�
do  neïalekej  obce  Nemecká sa  do  slovenských  dejín  tragicky
zapísala  v  januárových  dòoch  1945,  kedy  sa  vápenná  pec,  situovaná  na
rozhraní  chotárov  obcí  Ráztoka  a Nemecká,  stala miestom  hromadných
popráv.
      Záujem  deviatakov
o  dejiny  2.  svetovej

vojny  a  hlavne  o  obdobie  holokaustu  v  nás  vyvolalo  nápad
zorganizova�  pre  nich  e�te  jeden  návrat  do  histórie  tohto
obdobia:

Tento výlet bude
pre  deviatakov  výnimoèný.  Bude  to  ich  posledný  výlet  zo
základnej �koly a dúfame, �e bude nezabudnute¾ný tak ako aj
miesto, nie a�  tak typické pre výlety, akým je koncentraèný
tábor. Èas,  ktorý  tu  strávia  je ove¾a dôle�itej�í,  emotívnej�í,
ako  ten,  ktorý  by  prele�ali  na  nejakom  kupku  alebo  chate.
Dôle�ité je, aby  NEZABUDLI a hlavne, aby sa u� nikdy niè
podobné neopakovalo!

�Páèila sa mi celá expozícia múzea SNP v B. Bystrici.
V  Nemeckej  ma  zaujala  socha  k¾aèiacej  �eny
a plameò pece�

�Zaujal ma v múzeu SNP v B. Bystrici krátky úvodný
film o vytvorení �èistej� nemeckej rasy�

 (
�Zaujímavé boli repliky vojenských uniforiem�

Obetiam  fa�istických  represálií
bol  ved¾a  vápenky  postavený

Najfotografovanej�í tank, ktorý vandali
skrá�lili (na��astie len) srdieèkami



Pýtate  sa,  ako  je  to mo�né? A  je  to
vôbec  mo�né?  Moja  odpoveï  je
áno. Presne  s  takýmito pocitmi  sme
vstúpili  v  utorok  ráno  24.  mája  na
pôdu ná�ho cestovate¾ského cie¾a do
Anglicka.  Ale  poïme  pekne  po
poriadku.
Na�a  cesta  zaèala  u�  o  deò  skôr,
v  pondelok  23.  mája.  My,  �iaci
a  uèitelia  Z�  na  Komenského  ulici
(bolo  nás  35)  a  �iaci  Z�  na  ulici
SNP  z  Banskej  Bystrice  sme  sa

rozhodli  strávi� pár dní v  jednom z najkraj�ích miest na  svete, v Londýne. Do  tohto
mesta  nás  zlákalo mnoho  vecí,  okrem  slávnych  pamätihodností  aj  angliètina,  ktorej
znalosti sme mali mo�nos� overi� si v rôznych reálnych situáciách.
Big  Ben,  Parlament,  Trafalgarske  námestie,  Londýnske  oko,  Múzeum  Madame
Tussaud´s, Westminster Abbey, Cambridge, Windsor, Greenwich, to v�etko sú miesta, ktoré sme nav�tívili. Za tých
pár  dní  sme mali mo�nos�  okúsi�  atmosféru  ve¾komesta  so  v�etkým,  èo  k  nemu  patrí.  Jeho  históriu  poèas  jazdy
taxíkom  v  múzeu  Madame  Tussaud´s,  ale  aj  súèasnos�,  rados�  zo  stretnutia  so  svojimi  idolmi,  aj  keï  boli  len
z vosku, ale aj strach v hororovej komnate, bohatstvo  turistických centier, ale aj chudobu niektorých  londýnskych
predmestí, slnkom zaliate ulice, ale aj typický londýnsky dá�ï.

Aké zá�itky a  spomienky  si  �iaci priniesli  spä� na Slovensko? Tu  sú
reakcie niektorých z nich.

Najviac  sa mi  páèil  Big Ben  a  Londýnske  oko,  preto�e
bolo z neho vidie� celý Londýn. Keï som si kupoval veci, celkom dobre
som  sa  vedel  dorozumie�,  ale  stále  je  èo  zlep�ova�. Chcel  by  som  sa
tam e�te vráti�.

V Londýne bolo super. Bol to najlep�í výlet aký kedy bol
na  �kole.  Boli  sme  skvelý  kolektív,  aj  pani  uèite¾ky  boli  vynikajúce.
Za�ili sme ve¾a zá�itkov. Na takýto výlet by som pokojne i�la aj druhý
krát.  Bol  to  super  výlet,  na  ktorý  nezabudnem,  zostanú  mi  z  neho
krásne spomienky.

Najviac sa nám páèil výh¾ad z Londýnskeho oka
na mesto a múzeum voskových figurín Madame Tussaud´s. Ve¾mi nás
prekvapilo  ubytovanie  pri  ústí  rieky Tem�a  do mora,  bolo  to  krásne.
Angliètinu  sme  vyu�ívali  takmer  v�ade a  urèite  sa  tam chceme  vráti�
ale na dlh�ie, lebo je tam fakt super.

Najviac  sa  mi  páèilo  Londýnske  oko  a  Madame
Tussaud´s.  Prekvapilo  ma  asi  bývanie  ale  aj  celý  Londýn.  Je  tam
prekrásne.  Angliètinu  sa  mi  darilo  vyu�íva�  celkom  dobre,  dokonca
sme sa dorozumeli aj s opravárom, ktorý nám bol opravi� vodu. Vráti�
by som sa tam urèite e�te chcela ale na dlh�ie. Je tam ú�asne.

V�etko bolo super. S angliètinou sa to dalo, keï bolo
treba,  vyu�ila  som  ju.  Chcem  vráti�  èas  a  ís�  do  Londýna  znova.
Ïakujem pani uèite¾kám a aj ¾uïom, ktorí tam boli, za skvelé zá�itky.

Angliètinu  som  vyu�íval  v�dy,  nemal  som  s  tým  �iadny
problém. Chcem sa tam e�te urèite vráti�. Je to úplne iný �ivot ako tu
na Slovensku.
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P.S.: A ako je to s tým autobusom vo vlaku? Keï�e Anglicko je
ostrovná  krajina,  jednou  z  mo�ností  ako  sa  tam  dosta�  je
Eurotunel, ktorý vedie z Francúzska do Anglicka. Tento tunel je
vlastne  �eleznièná  tra�,  po  ktorej  premávajú  obrovské  vlaky,
tak�e ná� autobus naozaj nastúpil, teda vo�iel do vlaku. Otrasy,
zmena  tlaku,  za¾ahnutie  v  u�iach,  to  v�etko  sme  poci�ovali
počas jazdy podobne, ako keď letíte lietadlom☺.

Pripravila:



Informaèné
a  komunikatívne
technológie  sa  stali
neodmyslite¾nou
súèas�ou
vyuèovacieho
procesu.
Najvhodnej�ie  je

spája�  ich  do  jedného  celku,  naprílad  Planétu
vedomostí  s  interaktívnou  tabu¾ou.  Hodiny
matematiky  sa  takto  stali  pre  mojich  �iakov  ove¾a
zaujímavej�ími.  Pred  ka�dou  hodinou  matematiky
s  Planétou  vedomostí  si  vytvorím  samostatnú
prezentáciu  na  portáli www.naucteviac.sk.
Z  jednotlivých celkov si vyberiem materiály, ktorými

sa budeme zaobera�. Neodmyslite¾nou súèas�ou mojej
praxe  sa  stalo  zadávanie  domácich  úloh,  ktoré  �iaci
rie�ia  cez  portál www.naucsaviac.sk. Okrem  rôznych
príkladov, spájaèiek a doplòovaèiek pripojím do úlohy
aj  animácie,  aby  úlohu  vedeli  rie�i�  aj  slab�í  �iaci.
Takéto  domáce  úlohy  sú  zábavnej�ie,  hlavne  piataci
a �iestaci sa neustále pýtajú, kedy bude ïal�ia domáca
úloha s Planétou vedomostí.
Digitálny  obsah  Planéty  vedomostí  je  snáï  zatia¾
jediným  svojho  druhu  na  Slovensku.  Dúfam,  �e  sa
v budúcnosti rozrastie aj o ïal�ie predmety (zatia¾ len
matematika,  fyzika,  chémia,  biológia,  prírodoveda
a najnov�ie anglický  jazyk), aby si uèite¾ mal z èoho
vybera� a nemusel stráca� èas h¾adaním materiálov na
internete.
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Dòa  16.  mája  2011  sa  v  Luèenci  konala  sú�a�  Hliadok  mladých
zdravotníkov. Sú�a�e sa zúèastnilo 24 zmie�aných pä�èlenných dru�stiev.
Na�u  �kolu  reprezentovali  �iaèky

 Atmosféra pred sú�a�ou
bola napätá, sú�a�iacich ovládala tréma.
Sú�a� prebiehala na �tyroch stanovi�tiach:
1.  KPR   kardiovaskulárna resuscitácia
2.  Otázky z teórie a histórie Èerveného krí�a
3.  Tepnové krvácanie
4.  Vykåbeniny
Na�e  dievèatá  získali  156  bodov  a  obsadili  pekné  10. miesto.  Na  sú�a�
dievèatá  pripravovala  p.uè. na  krú�ku  Mladý
zdravotník. Tento �kolský rok sa lúèime s dievèatami z deviateho roèníka,
ktoré boli  súèas�ou krú�ku dlhé  roky a budeme radi ak sa nájdu ochotní
�iaci, ktorí by reprezentovali na�u �kolu, nauèili sa základy prvej pomoci
a o�etrovania rôznych poranení.

Na  Majstrovstvách  SR
v  brannom  viacboji  �iakov  Z�
do  15  rokov  v  Kováèovej  na�u
�kolu  úspe�ne  reprezentovali
�iaci: z
9.A,   z  8.B  a

 z 8.B. Sú�a� mala
medzinárodné  zastúpenie,  keï
na sú�a�i boli najlep�ie dru�stvá
Èeskej  republiky.  Na�i,  ako
nováèik sú�a�e,  sa umiestnili na
12.  mieste  zo  14  dru�stiev.
Sú�a�  bola  ve¾mi  vyrovnaná,
na�ich  od  10. miesta  delil  jeden
presný hod granátom. �iakov na
sú�a�    pripravoval

Pred  sto  rokmi,  v  diali  dia¾,
chudoba  tam  vtedy  vládla.
Domèek  starý,  rozheganý  niet
èo  do  úst  z  ruky  mamy.  Ale
vtedy synèek Jack dostane pár
fazuliek.  Ale  nielen

kadejakých! Jedna rastie medzi mraky! A Jack �plhá vý�kou
dobrou do krajiny hrozných obrov! A èo ïalej kamaráti? Èi
sa Jack aj ��astne vráti?
Na�i  �iaci  sa  zúèastnili  divadelného  predstavenia  o
chudobnom  chlapèekovi  Jackovi,  ktorý  dostane  pár
zázraèných  fazuliek.  Jack  jednu  z  nich  zasadí  a  ona  mu
prekvapivo vyrastie do vý�ky a� medzi mraky. Chlapec sa po
nej  vy�plhá  do  krajiny  hrozných  obrov.  Èo  v�etko  sa mu  v
tejto  nev¾údnej  krajine  prihodí  pútavo  a  vtipne  zahrali  herci
Divadla Bez Opony z Banskej Bystrice.

Zaèiatkom  júna
sme  boli  na  divadelnom  predstavení  Jack  a
fazu¾ka. Najviac sme sa zabavili, keï si Jackov
psík vybral na�u pani uèite¾ku Janku Ku�ickú,
aby podojila kravièku.
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Filmové  �túdio  DISNEY  sfilmovalo  jeden  z  najzaujímavej�ích
rozprávkových príbehov o neobyèajných vlasoch. Jeden z hlavých hrdinov  
Flynn Rider, najh¾adanej�í lupiè celého krá¾ovstva sa ukryje v tmavej ve�i,
kde  uvidí  nieèo,  èo  urèite  neèakal.  Vo  ve�i  býva mladé  dievèa,  ktoré má
nevídanú zbraò dvadsa� metrov dlhé vlasy. Táto dvojica vyrazí na ú�asnú
cestu  plnú  neèakaných  hrdinov,  humoru  a  napätia.  Animovaný  film  Na
vlásku vychádza vo vysokom rozlí�ení na Bluray.

Bratia  dvojèatá Siso a Pi�ko a mlad�ia sestra Dá�a, výborné obsadenie akèných hrdinov
v  jednej  rodine.  Neèudo,  �e  sa  ka�dý  deò  prihodí  nieèo,  pre  rodièov  nie  práve  na
zasmiatie.  Ustarostená  mama  sa  jedného  dòa  vy�aluje  najlep�ej  kamarátke,  a  tá  jej
po�epky poradí èosi o útulku. A èo ak do útulku po�le práve  svoje  ratolesti? Ako�e by
neurobili  v�etko,  aby  sa pred  takým osudom zachránili? Chcú by�  lep�í  a  lep�í �  len�e
niekedy to celkom inak vypáli. Pi�ko o tom rozpráva od zaèiatku do ve¾mi prekvapivého
konca.

Máte radi kone? Ak, áno urèie vás zaujme táto poèítaèová hra. Vyberte si svojho nového
priate¾a  zo  siedmich  odli�ných  konských  plemien.  Èakajú  na  vás  prechádzky  hustými
európskymi lesmi  i  roz¾ahlými americkými stepmi, rovnako ako úèas� vo vzru�ujúcich
sú�a�iach  v  parkúrovom  skákaní  a  cross  country.  Za  ví�azstvo  získavajte  medaily  a
posilòujte dôveru svojho koòa vo vás. Keï sa o neho budete stara�, zistíte, akým verným
spoloèníkom vám mô�e by�. Hra má èeské titulky.

V  minulom  èísle  Amoska  sme  sa  trochu  pos�a�ovali  na  nedostaok  kvalitných
internetových stránok urèených de�om. Pekným pozitívnym príkladom je ako má
stránka  pre  deti  vyzera�  je  webová  stránka  pani  uèite¾ky  Danici  Sla��anovej.
Nájdete tu rôzne oma¾ovánky, hry, ale hlavne cvièenia a testíky pre �kolákov. Na
svoje si príde aj uèitelia  nájdu tu zaujímavé prezentácie, ktoré mô�u vyu�i� na
svojich  vyuèovacích  hodinách. Vzh¾ad  stránky  je  príjemne  detský,  preh¾adný  a
praktický. Hoci  túto  stránku  pripravila  pani  uèite¾ka  hlavne  pre  svojich  �iakov,
poskytne  dostatok  mo�ností  zábavy  a  pouèenia  ka�dému  náv�tevníkovi.
Oma¾ovánky  a  hry  pote�ia  aj  deti  pred�kolského  veku.    Tak�e  staèí  napísa�  do
prehliadaèa a nedi� sa isto nebudete�.
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1. Citróny umyjeme a sparíme vriacou vodou. Tak ich o�úpeme
a  vytlaèíme  z  nich  ��avu.  Jeden  citrón  pokrájame  na  tenké
plátky, ktoré budú slú�i� ako ozdoba.
2. Citrónovú kôru a cukor zalejeme pohárom vody a varíme, a�
kým sa cukor nerozpustí. Nápoj scedíme, prelejem do väè�ieho
d�bána,  prilejeme  doò  citrónovú  ��avu,  vychladenú  vodu  a
odlo�íme do chladnièky.
3.Pred podávaním do pohárov rozlejeme minerálku, kocky ¾adu
a dozdobíme ka�dý pohár plátkom citróna.

V horúcom lete príde  istotne vhod osvie�ujúci nápoj. Citrónovú
limonádu  zvládne  hádam  ka�dý.  Ulahodí,  príjmene  schladí  a
dodá vitamíny. Prekvapi� a pote�i� mô�ete aj svojich najmil�ích.

5 citrónov
10 dkg cukru
500 ml perlivej minerálky http://www.kankan.sk

V  máji  sme  si  pripomínali  Deò  matiek
oslavami  a  kultúrnym  programom  vo
v�etkých  �kolách  a  pred�kolských
zariadeniach.  Úlohu  matky  v  �ivote
èloveka  a  spoloènosti  ka�dý  chápe  a  ctí
si  ju  .  No  svet  nezabúda  ani  na  otcov.
My�lienka  slávi�  Deò  otcov  vznikla  v
Spojených  �tátoch.  Prvé  pokusy  o

zaèlenenie  osláv  otcovstva  do  kalendárov  siahajú  na  zaèiatok  20.
storoèia. My�lienku o�ivi� pamiatku hrdinstva otcov priniesli aj prvé
mierové  dni  po  druhej  svetovej  vojne. Vzorom  vojenského  hrdinu  �
otca sa stal  (meno    je ukryté v osemsmerovke).   Svojho dòa sa mu�i
v  USA  doèkali    a�  keï  do  kresla  prezidenta  zasadol  Lyndon  B.
Johnson  v  roku  1966.  Ten  v  Bielom  dome  podpísal  proklamáciu  o
sviatku a stanovil deò oslavy na tretiu nede¾u v júni.
V  roku  2011  je  otcom venovaný  nielen  jeden  deò,  ale  hneï  tý�deò.
Obdobi  e  od  20.6.2001  do  26.6.2011  je  Svetovým  tý�dòom  otcov
sponzorovaným  a  podporovaným  Medzinárodnou  spoloènos�ou
priate¾stva a dobrej vôle � ISFGW.

Pripravil:

Odoberte  dve  zápalky  tak,
aby zostali len dva �tvorce.

Opravte  chybu  v  rovnici
presunutím jednej zápalky.

Pou�ívajte zápalky s  rozumom! Nielen pri
rie�ení  hlavolamov,  ale  hlavne  pri
manipulácii s nimi, aby nedoslo k po�iaru.
Rie�enia  hlavolamov  (a  tie�  ïal�ie
hlavolamy) nájdete na webovej stránke
http://www.koucun.cz/oth/sirky/sirky.htm




