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A je to tu, milí čitatelia!!!
Už o pár dní si budeme môcť z plného hrdla veselo zaspievať pieseň
zo známeho televízneho seriálu: „My máme super prázdniny...“
Všetci sa určite tešíte na to, že aj vy, podobne ako hrdinovia tohto
seriálu, spoločne so svojimi rodičmi, súrodencami a kamarátmi zažijete
množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Po náročnej celoročnej práci si
oddýchnete či už doma alebo v zahraničí. Čakajú vás slnečné stráne,
hory, lúky, kopce, jazerá i moria. Mnohí navštívite jaskyne, skanzeny či
hrady a zámky. Spomeňte si vtedy aj na váš internetový časopis Úlet.
Môžete nám zaslať zaujímavé fotografie a príbehy. Niektoré z nich
zverejníme v budúcom školskom roku v našom prvom čísle.
A ak sa počasie nevydarí, a aj to sa stáva , „prelistujte“ si stránky
vášho časopisu. Dozviete sa, čo nové vytvorili vaši spolužiaci, čo nové
zažili, kde všade boli. Relaxujte pri tajničkách a hlavolamoch. A možno
ešte...jedno naše malé prianie. Prečítajte aspoň jednu knihu (ťažká
úloha?!) Napíšte nám, aká to bola kniha, o čom bola a vaše meno
a triedu. Na základe vašich odporúčaní pripravíme rubriku, v ktorej
budeme zaujímavé knihy predstavovať aj ostatným. Kto vie? Možno
mnohé z nich zaujmú aj iných.
Tak do čítania, priatelia!!! A príjemné prázdniny!
Vaša redakcia
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Naši kopnutí múzou

Môj (ne)normálny deň
„Veronika, vstávať! Dnes bude nádherne slnečno, pocitová teplota bude 25 °C, hustota
hmyzu bude na nízkej úrovni, výskyt komára útočného a ovada hovädzieho sa nepredpokladá. Dnes
máš na programe tanečný tréning, nákupy s kamarátkami, dve hry v laser aréne, prechádzku po
virtuálnej záhrade spojenú s ochutnávkou ovocia a večeru s rodičmi.“
Snažila som sa nevšímať si všetky tie reči, prikryla som si hlavu perinou a pokúšala som sa
ešte na chvíľu zaspať. Zrazu som však začula informáciu o raňajkách.
„Dony, zopakuj, čo si povedal o raňajkách.“
O sekundu sa ozvala odpoveď. „Raňajky sú pripravené na stole a sú to palacinky s čoknutom, na
želanie.“
Mňam, jedine palacinky ma dokážu dostať von z postele.
„Dony, nachystaj mi striebornú kombinézu s ružovými diamantmi.“
Vyskočila som z postele a nastúpila na pohyblivý pás. Cestou do jedálne som sa umyla. Teda
skôr ma umyl Umyk, môj robot, ktorý je na to naprogramovaný. Keď som prišla do jedálne, počula
som, ako Dony hovorí: „Verooooniikkkáááá tttuuuu ssúúúú tvvojjeeeee raaaňňňaajjkyyyy!“
„Je pokazený,“ povedala mama a poslala ho za mojím otcom, ktorý opravuje roboty. Aspoň ma
nebude otravovať tými jeho rečami. Ale po niekoľkých hodinách mi už začal chýbať. Medzitým som sa
prechádzala po virtuálnej záhrade a zašla som aj na nákupy s kamoškami. Keď som sa vrátila domov,
už ma tam čakal Dony celý vynovený a vylepšený. Je to môj dobrý kamarát, ale objímať ma pred
kamarátkami, to vážne nemusel. Keď kamošky odišli, dala som si obed, ktorý si dám vždy rada. Boli to
rezne s kečupom a zemiakmi. Po dobrom obede sme s Donym zašli na dve hry v laser aréne. Bolo to
super, no hneď po druhej hre mi zazvonil rombermobel a ozvalo sa: „Veronika, dúfam, že si
nezabudla na náš tréning?!“
„Uff, trénerka!“
Dony sa chytil za robotiu hlavu a išiel po lietauto. Nastúpili sme do neho a ponáhľali sme sa
na kurz. Za to, že som prišla neskoro, ma trénerka tak vytrápila, že aj keď som bola veľmi hladná,
nevládala som si nič dať do úst. A bolo to také fajné jedlo! Prvýkrát som nezjedla večeru. Ale zato sa
mi dobre ležalo v posteli. Zaspala som...
Zobudilo ma volanie: „Veronika, vstávať!“ Dony to nebol. Bola to moja mama.
Takže sa mi to celé iba snívalo?

Veronika Maťuchová, 5.A

Braček
Keď pršalo, mrholilo,
chlapčiatko sa narodilo.
Ale pekne po poriadku,
poviem vám to od začiatku...
Ráno vstanem, oči pretriem,
vonku ešte tma.
Potom rýchlo okuliare beriem,
dajaký šuchot od vedľa.
Prídem k našim, žiadna sláva.
Mamka achká, jojká
a otecko pobehuje...
...či naháňa zajka?
V očiach ocka preveliká panika,
no mamička s veľkou láskou
pohľadom ma preniká.
„Musím už ísť, budeš sestra veliká.
Budeš s ockom, sestrou, starkou,
kým prinesiem štoplíka.“
Konečne už ten čas prišiel.
Keď budem mať bračeka,
no keď ocko s mamkou išiel,
chytila ma panika.
Ako si ja spravím vrkoč?
Ach, tie moje vlasy!
Vtom už na mňa sestra kričí,
„Pomôžem ti asi!“
Celý deň je taký divný,
ocko stále nevolá.
Až k večeru tie noviny
otecko už zavolá.
„Máte brata prekrásneho,
to mu bude ale hej!
A ja môžem konečne s ním
začať chodiť na hokej!“

Martina Dančová, 5.A

Môj (ne)normálny deň
Ráno vstanem z postele,
vyskočím z nej vesele!
Bežím do kúpeľne ako strela,
veď to moja mama chcela.
Vydrhnem sa ako ryba,
aby nebola na mne chyba!
To už nie je žiadny fór,
nechcem smrdieť ako tchor!
Mama kričí: „Pohni si!“
„A nespadni do misy!!!“
A ja kričím: „Mám dosť času!“
Premením sa na klobásu!
Síce mám zlé „uši“,
no...celkom mi to sluší...
Do školy už bežím,
na tento deň sa teším!
Geografia je môj sen,
všetko o nej vedieť chcem!
Poobede roboty!
Sústrediť sa na noty.
Cvičiť klavír, spievať, hrať,
Umelkyňou chcem sa stať.
Mama drží nado mnou bič.
„Necvičíš, nebude z teba nič!“
Nerobím si žiadnu srandu,
ale mama má vždy pravdu!
Dobrú noc, už idem spať!
Zajtra báseň prečítať!
Eliška Lapšanská, 5.A

Prázdniny v Pečeniciach
Pred pár rokmi som bola v lete s rodičmi na našej chalupe
v Pečeniciach. Je to taká malá dedinka na juhu Slovenska približne dvadsať
kilometrov od Levíc. Nie je tam ani obchod ! Chodia tam maximálne
pojazdné obchody s pečivom, mäsom, mliekom a mliečnymi výrobkami.
Najbližšie potraviny sú vo vedľajšej dedine menom Bátovce dva kilometre
odtiaľ. Nad Bátovskou priehradou (Lipovinou) sa nachádza Spečený val
alebo inak Val Obrov, ktorý podľa legendy postavili obri. Samozrejme to nie
je pravda, v skutočnosti ho postavili v dávnych časoch naši predkovia zrejme
na obranu pred dobyvateľmi, no nikto presne nevie na čo bol určený.
Dva domy od našej chalupy je farma s teľatami. Chovajú tam aj mladé
býky, kone, poníka, zajace a sliepky. Poznám sa s Cyrilom, ktorý je vnuk
majiteľa farmy, takže tam väčšinou trávim celý deň. Cyril má malú sesternicu
Viky. Občas za mnou dobehne a som nútená sa s ňou hrať. Väčšinou sa
ideme prejsť ako aj v tomto príbehu.
Prišla za mnou Viky a išli sme sa prejsť. Okolo ich farmy je veľká ohrada
kde sa pasú kone a poník. Boli sme už pred zákrutou cez ktorú som nikdy
nešla, keď sme zbadali poníka. Bol mimo ohrady. Rýchlo sme išli za ním
a chytila som ho za uzdu. Viky začala hľadať dieru v plote, cez ktorú ušiel.
Nakoniec našla tri diery vysoké asi ako ja a široké približne meter. Bol to starý
plot, takže sa to dalo čakať. Začala som ho ťahať k ohrada a on sa so mnou
neochotne pohol a vošiel dnu. Mysleli sme si, že hneď zamieri k napájadlu,
ktoré je v strede ohrady. No on zase vyšiel von z ohrady a začal sa pásť.
Nechápem prečo vonka, keď v ohrade bola rovnako suchá tráva ako von,
keďže bolo štyridsať stupňov Celzia. Znova som ho zobrala za uzdu, vošiel
a vzápätí vyšiel von. Nemali sme náladu sa tu s ním naťahovať, tak som ho
zas chytila za uzdu a vošla som s ním do ohrady. S Viky sme sa dohodli, že
pôjde na farmu okolo ohrady a stretneme sa dolu na farme. Ja som išla
krížom cez ohradu. Navôkol som nevidela kone, tak som si myslela, že sa
niekde skrývajú pod stromami pred slnkom. Niekde v polovici cesty som
nechala poníka, nech sa pôjde napiť a našťastie sa nerozhodol vybrať naspäť
ku dieram v plote. Zrazu sa za mnou ozval dupot kopýt. Obrátila som sa
a rútili sa na mňa dva mladé žrebce. Bol to kopec, takže bežali z vrchu priamo
na mňa! Utekať by asi nemalo veľký zmysel. Vystrela som ruky oproti tomu,

čo bol bližšie a zakričala som: „Stoj!“. Začal spomaľovať a zastal pol metra
predo mnou. Hlasno fučal. Chytila som ho za uzdu a hladila po hlave. Ten
druhý prefrčal popri nás a zletel dole. Až vtedy som si všimla, že tam kam
zamieril stáli ich mami. Od farmy som bola asi päťdesiat metrov. Pustila som
koňa a zamierila som k nej. Po pár sekundách som sa obzrela a ten kôň šiel
za mnou. „Ostaň tu!“ zavelila som. Zastal a pozrel sa mi do očí. Išla som
ďalej, chvíľu čakal, ostala medzi nami päť metrová medzera. Zas sa pohol no
už som bola iba desať metrov od ohrady, tak som sa rozbehla, prešmykla
popod ohradu a ľahla som si do trávy. Kôň dobehol pár sekúnd po mne,
zaerdžal, otočil sa a odišiel. Keď prišla Viky, povedala som jej, čo sa stalo.
Zvyšok dňa sme strávili na farme. Hrali sme sa so zajacmi, vyberali vajíčka
z kurína, pozorovali teliatka a kŕmili býky slamou.
Večer som prišla do chalupy. Rodičom som o mojom zážitku radšej nič
nepovedala, lebo sa mi nechcelo počúvať o tom, aká som nezodpovedná, že
leziem do ohrady, kde sú kone, ktoré ma môžu rozdupať. Na ďalší deň sme
sa ráno zbalili a odišli sme domov do Bystrice. Po pár týždňoch som o svojom
zážitku povedala mame. Len sa na mne zasmiala aká som hlúpa a nič také
strašné sa nestalo.

Michaela Salatnajová

Milý denníček
2.9. o 6:30 ráno
zobudí ma jesenný vánok.
To mama okno otvorila
a z izby teplo vypustila.
O 6:45 na raňajkách treba
zjesť aj spolu so šunkou celý chleba.
Musí sa tak stať
inak sa na mňa bude otec hnevať.
O siedmej rozmýšľam
aké sa budú diať pohromy
dnes idem prvýkrát do školy!
Držím sa dverí zubami-nechtami
až ma rodičia museli vypáčiť kliešťami.
7:15 už v aute všetci sedíme
do školy rýchlo letíme.
Krátim si chvíle dlhé
pozeraním na motýle.
O pol ôsmej pred školou.
Už lúčim sa so slobodou.
Lúčim sa tam s rodinou
mojou jedinou oporou.
O ôsmej keď hodina začala
učiteľka si pred tabuľu zastala.

...že ak sa nebudeme správať pekne
tak nám do žiackej oznam sekne.
8:50 cez prestávku
dostal som prvú poznámku.
Mandarínku hodil som
do umývadla nad košom.
O desiatej hodine
za lavicou musím sedieť povinne.
Žiadny smiech ani zábava
vzdelávanie sa začína.
11:50 na obed ideme
a spolu sa smejeme.
Že bolo problémov dosť
štrngneme si čajom na radosť.
12:30 pred školou
čakám už hodinu
na svoju milovanú rodinu.
Keď prišli
ihneď sme spred školy odišli.
O deviatej v posteli.
Hlava maz celého dňa rozbolí...
Poviem vám to iba raz:
zajtra máme školu zas.

Lukáš Kurray, 7.B

Spomienka
Letné prázdniny. Bol s bratom u mojich starých rodičov v Česku. Môj aktívny dedko
vymyslel, že pôjdeme na ryby k jeho dobrému kamarátovi, ktorý má neďaleko rybníky a v nich
chová ryby.
Ako správni rybári sme museli vstať veľmi skoro ráno. Ani neviem o koľkej, ale vstávalo
sa mi ťažko a bol som unavený. Dedkov kamarát býval vo vedľajšej dedine. Boli tam tri rybníky.
Zakotvili sme pri tom najväčšom.
Zobral som si svoju udicu, našiel vhodné miesto, nahodil a čakal. Po viac ako polhodine
sa mi začala udica hýbať. Rýchlo som zareagoval a začať rybu ťahať z vody. Bol to kapor. Ale
malý. Pustil som ho spať do vody a znovu nahodil. Dlho som čakal na ďalší záber, ale žiadny
neprišiel. A tak som sa rozhodol, že zmením miesto. Hor sa na druhý rybník.
Tam bol aj môj brat. Nahodil som a opäť čakal. Netrvalo dlho a vidím, že plaváčik sa
začal hýbať. Ryba berie, pomyslel som si. Trhol som udicou, ale trhol som priskoro a ryba
unikla. Opäť som nahodil. Čakal som, čakal, ale záber žiadny.
Bol som sklamaný a nešťastný. Už-už som chcel ísť domov. Dedko to videl a zasiahol.
Presvedčil ma, aby som ešte vydržal a bol trpezlivý. Tak som znovu nahodil. Zrazu ryba zabrala.
Teraz bolo dôležité trhnúť v správnu chvíľu. Podarilo sa. Začal som ťahať rybu z vodu. Cítil som,
že to bude niečo väčšie. Niekoľko minúť som s ňou zápasil . Keď to brat videl, chcel mi pomôcť.
Odmietol som. Keď sa konečne ryba objavila nad hladinou, vyvolalo to vo mne pochybnosti.
Takúto rybu veru nepoznám. Brat s dedkom boli veľmi zvedaví. Netrpezlivo čakali, kedy bude
ryba na brehu. Prezreli ju a brat vyhlásil s neochvejnou istotou: „Sumec.“
To bol teda úlovok! Sumec nebol príliš veľký skôr menší, ale pre mňa to bol doposiaľ
najvzácnejší úlovok. Ako správny rybár som sumca pustil späť do vody. Najprv sme sa,
samozrejme, odfotili.
Často spomínam na túto rybačku dúfajúc, že sa mi ešte niekedy podarí aj lepší úlovok.
Tomáš Turčan, 6.C

Nezabudnuteľný zážitok
Každé ráno, keď vstanem a pozriem sa do okna mojej susedy a zároveň
najlepšej kamarátky, spomeniem si na všetky naše zážitky, ktoré sme spolu
prežili. Boli sme už skoro všade na Slovensku. Na zámku v Košiciach, v Tatrách
na Štrbskom plese a aj v Bardejove v kúpeľoch. No, ale nám sa aj tak najviac
páčilo na chalupe mojich starých rodičov v obci Rybô, ktorá sa nachádza v
malebnej doline pod vrcholom Krížnej.
Raz sme tam boli s našimi dobrými kamarátmi. Vonku bola treskúca zima
a my sme si necítili ani prsty na nohách. Nedočkavo sme čakali pokiaľ sa rozhorí
oheň v kozube, a keď už drevo praskalo, bolo nám veľmi príjemne, a tak sme
začali hrať karty. Príjemný večer trval až do neskorej noci, tak sme zaspali veľmi
rýchlo s očakávaním nasledujúceho dňa.
Ráno nás zobudilo krásne zimné počasie. A my sme po výdatných
raňajkách vo veľmi dobrej nálade vyrazili na plánovanú túru do hôr. Poriadne
sme sa obliekli, nabalili teplý čaj, snežnice a palice.
Ako sme prechádzali úzkou zasneženou cestičkou, narazili sme na
skupinku mladých zvedavcov pri pamätnom kríži. So záujmom čítali tabuľu.
Spoločne sme sa dozvedeli o lavíne, ktorá zasypala rodinné domy s miestnymi
obyvateľmi. Zachránilo sa len jedno malé dieťa, ktoré lavína zasypala v dome.
Prežilo vďaka tomu, že sa s ním prevrátila detská kolíska. So skupinkou turistov
sme sa dali do reči a pokračovali spolu vo výstupe na Majerovu skalu. Najprv
sme sa trápili v hlbokom snehu na vyznačenom turistickom chodníku. Počas
oddychu v útulnom drevenom altánku, ktorý vybudovali pred rokmi členovia
turistického klubu, ktorého členom bol aj môj dedko, nám naši noví kamaráti s
nadšením rozprávali o svojich potulkách po Slovensku a mi zase im o našich
zážitkoch. Po prestávke sme opäť pokračovali po zelenej značke. Keď sme prišli
na križovatku turistického značenia, zistili sme, že nás čaká len posledný výstup
do prudkého kopca cez les. Čas nám ubehol ako voda v potoku, popri ktorom
sme celý čas išli. Ani sme sa nenazdali a boli sme v cieli našej cesty. Rozprestrel
sa pred nami krásny výhľad. Videli sme do dolín v okolí, dokonca bolo vidno

Banskú Bystricu, ale hlavne sme boli nadšení z bielych, snehom pokrytých
končiarov okolitých kopcov. Bolo to ako v rozprávke. Sneh sa pod lúčmi slnka
ligotal, čo nám dalo novú energiu na spiatočnú cestu. Rozlúčili sme sa s našimi
novými kamarátmi, ktorí pokračovali vo svojej ceste smerom do obce Staré
hory a my sme sa vydali späť po druhom chodníku.
Pri zostupe lesom pomedzi stromy sme zbadali päť malých diviačikov.
Najprv sme sa milo prekvapili a hneď sme si ich chceli odfotiť. Zrazu sa však za
nimi zjavila ich mama diviačica. Nemuseli sme nad ničím rozmýšľať. Hneď sme
sa rozutekali smerom k chalupe, tou najkratšou cestou po strmom kopci.
Vôbec nám neprekážalo, že sme mali sneh v topánkach. Našťastie sme to už
nemali ďaleko a diviačica nás nezbadala. Po tomto nečakanom zážitku sme
úplne zabudli na náš plán, pri spiatočnej ceste využiť zasneženú lúku nad
chalupou na sánkovanie, teda púšťanie sa na igelitových vrecúškach.
Premrznutí a mokrí sme sa prezliekli, chlapci uvarili teplý čaj a niektorí aj
horúcu čokoládu. To, že tento deň bude pre mňa zaujímavý, som vedela
vopred. Ale vždy keď ideme na chalupu, stále si spomeniem, že tento krásny
výlet sa stal pre mňa a mojich kamarátov nezabudnuteľný.
Vavrinčíková 8.A

Môj kraj
Žiarivý lúč na slovenský kraj padá,
na lúky na polia úsvit sadá.
Obloha nebeská sťa nekonečné more,
srdce sa mi chveje a oči pozdvihnem k hore.
Oči pozdvihnem ku končiarom vysokým,
týčia sa oni nad národom slovenským.
Krpce tancujú a sukňa sa točí,
zobuď sa Slovensko, otvor oči!
Mária Švoňavcová, 7.B

Moje Slovensko
Slovensko, taká malá krajina v srdci Európy. Má iba 5 miliónov obyvateľov, čo je
na dnešnú dobu naozaj málo. Ale na počte obyvateľov predsa vôbec nezáleží. Záleží na ľuďoch,
medziľudských vzťahoch, prírodných úkazoch. Môžeme začať našou rozmanitou prírodou.
Máme tu celkom veľa národných parkov, chránených oblastí, Vysoké a Nízke Tatry. Vysoké
Tatry obklopujú pekné mesto Poprad. Avšak Poprad nie je až taký pekný ako moja rodná
Banská Bystrica. Vysoké Tatry – ročne sa tam objaví veľa turistov, ale aj veľa horolezcov, ktorí
majú ako jedni z mála odvahu vyliezť na tých prekrásnych obrov. Tatry sú naozaj krásne
a ponúkajú nám veľa možností na výlety. Moje rodné mesto – Banská Bystrica. Banská Bystrica
má celkom dlhú históriu, za ten čas sme tu zažili požiare, záplavy, SNP. Ale aj dobré veci, ako
napríklad ťažba medi, železa, striebra. Radvanské jarmoky, ktoré sa na jeseň konajú dodnes
a tento rok bude 361. ročník. Banská Bystrica je dodnes miestom kultúry a športu. Nachádza
sa tu aj vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica.
Naše hlavné mesto – Bratislava alebo aj krásavica na Dunaji. V našom hlavnom meste
máme napríklad Grasalkovičov palác, Bratislavský hrad, ZOO Bratislava, večne upchatý
Prístavný most, Most Apollo, reštauráciu Ufo na Moste SNP a veľa ďalších zaujímavostí.
Bratislava však nie je až tak bohatá na pamiatky, ako napríklad taká Banská Štiavnica. Od
Banskej Bystrice je to iba 45 km Je to tam naozaj pekné, musíte sa tam ísť pozrieť na vlastné
oči, aby ste uvideli, prečo si ju vybrali do UNESCA. A keď tam už budete, nezabudnite sa
zastaviť v Dome Maríny (nedávno prešiel modernou rekonštrukciou), tiež by ste nemali
zabudnúť ísť pozrieť pivovar Erb, pri ktorom sa nachádza terasa s výhľadom na strechy
štiavnických budov. Keď pôjdete dole mestom, ešte skočte na najlepšiu zmrzlinu na Slovensku
a o kúsok nižšie choďte na Trotuári do Divnej pani na koláčik alebo na kávičku a ak tam bude
plno, čo zvyčajne býva, o kúsok ďalej je ešte jedna kaviareň 4 sochy. Na Trotuári si nezabudnite
spraviť selfie so sochou štiavnického Nácka a vhodiť mu do kahanca mincu pre šťastie. Ak vám
zostal ešte kúsok času, môžete sa ísť pozrieť na Kalváriu alebo Sitno. Keď vám bude teplo
z turistiky, na koniec dňa, môžete sa ísť schladiť do bane alebo si zaplávať v niektorom zo
štiavnických tajchov. Slovensko je taktiež známe vďaka minerálnym a termálnym (liečivým)
prameňom. Máme tu aj veľa kúpeľných miest, napríklad Číž, Piešťany, Dudince, Smrdáky, Sliač,
Kováčová, Bardejov, Sklené Teplice, Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice.
A to je niečo málo o našom malom Slovensku.
Tereza Jakubovie, 7.D

Hriňová
Hriňová- miesto, kde sa cítim príjemne a zabúdam na všetko zlé. Je to
malé mesto, ktoré sklonilo svoju hlávku na strednom Slovensku, v okrese
Detva. Nachádza sa pod vyhasnutou sopkou Poľanou a pohorím Javorie. Z vrchu
Poľany sa vám naskytne prenádherný pohľad na dielo matky prírody. Či sa
pozeráte na zimné dielo, keď krajinu oblečie do bieleho plášťa a obuje jej
mrazivé topánočky deda Mráza. Alebo je príroda zafarbená tými najpestrejšími
odtieňmi dúhy, keď jar vystrieda leto. Vtedy sa na stromoch zrodia z farebných
kvetov veľké šťavnaté plody ovocia. Hlavným zdrojom obživy je taktiež
obrábanie pôdy na vlastných poliach. Na pásikmi pomaľovanej pôde sa
väčšinou pestuje ovos, pšenica, zemiaky či kapusta. Rozšírený je aj chov
hovädzieho dobytka a oviec. Každý deň môžete vidieť ovečky, ako sa pasú na
zelených kobercoch a pochutnávajú si na čerstvej tráve už od skorého rána.
Z ovčieho mlieka vyrábajú zruční a skúsení gazdovia syrové maškrty už dávno.
Svoje výrobky vyvážajú po celom Slovensku a aj zahraničí. Obľúbil si ich nejeden
syrový maškrtník. Dobroty, ktoré robia blaho na jazyku poznáte pod značkou
Koliba.
Prechádzka mestom je očarujúca. Čvirikanie vtáčikov a spev
žblnkajúceho potôčika za okrajom cesty poskytuje priestor na premýšľanie
a upokojenie svojej mysle. Pohľad na doliny posiate pestrofarebnými kvetmi či
lesy zarastené vysokou, štíhlou a spoľahlivou strážou je neodolateľný zážitok na
celý život. Lesy poskytovali v minulosti kvalitné smrekové, jedľové, bukové či
javorové drevo. Z nich vyrábali pracovníci hranoly alebo laty, ktoré využívali
v domácnosti alebo ich vyvážali do zahraničia.
Námestie ozdobuje socha muža hrajúceho na fujaru. Tóny, ktoré
vychádzajú z fujary v podobe chytľavej pesničky je tam priam počuť aj
s veselým spevom ľudových pesničiek. Hriňovčania si veľmi radi spievajú či už
pri práci alebo len tak pri chvíľke oddychu. Ich lásku k ľudovým tradíciám
môžeme spozorovať aj na hriňovských krojoch. Jeho špecifickosť spočíva
v zdobení, výšivke, a tiež aj v spôsobe vyšívania. Hriňovský kroj je známy
a typický krátkou mužskou košeľou a holým pupkom.
Som rada, že môžem obdivovať prírodu a jej krásy za každým, keď tam
prídem.

Čo sme zažili
Druhácky výlet do Starej školy J.Mistríka v Španej Doline
...Naučila som sa veľmi veľa o baníkoch, bol to super deň. Tá škola je vážne super. V jaskyni bolo tiež
dobre, ale v škole ešte lepšie. Písali sme husacími pierkami, tiež jastrabími, kovovým hrotom aj
kriedou na kamennú tabuľku. Boli sme aj na prechádzke.
Emka z 2.A

Špančo potreboval želiezka a kladivko. Permoník mal teplé oblečenie a čiapku, aby mu nebola pod
zemou zima. Zásterka mu slúžila aj na to, aby si mohol sadnúť na mokrý kameň. Na Španej Doline sú
rôzne bane. Napríklad Ferdinand. Ťažila sa tam dávno meď. Do kostola vedie viac ako 160 schodov.
Všetci sme ich počítali.
Karinka z 2.A

Rok včely
Tento školský rok sme v ŠKD nazreli do života včiel. Dozvedeli
sme sa veľa zaujímavých informácií nielen o týchto nenápadných
tvoroch, ale aj o mede, ktorý včielky produkujú.
Deti vo všetkých oddeleniach pracovali na rôznych projektoch, kreslili
a maľovali obrázky, vyrábali úle a pod. Zo všetkých prác vznikla
v priestoroch školy krásna výstava.
Projekt „Rok včely“ vyvrcholil 22. mája 2018 „Medovým
olovrantom“. V tento deň zástupcovia jednotlivých oddelení predstavili
svoje projekty pred veľvyslancom Slovinskej republiky, Gregorom
Kozovincom, primátorom mesta, Jánom Noskom, riaditeľom SOŠ pod
Bánošom, Pavlom Fiľom, našou pani riaditeľkou, Šárkou Kováčovou
a ďalšími hosťami.
Zároveň sme nadviazali spoluprácu s SOŠ pod Bánošom, ktorá
začala poriadne sladko – dostali sme medík pre všetky deti ŠKD. Ten
sme hneď aj ochutnali spolu s čerstvo upečeným chlebíkom. Aj takéto
príjemné aktivity zažívame v našej škole.

Kozmix
V 3.E sme sa zapojili do projektu Malej finančnej akadémie s Kozmixom. Počas
celého priebehu projektu sme zarábali, nakupovali, predávali, požičiavali
a stavali spoločne svoje vlastné mesto. Najskôr sme si museli vytvoriť svoje
vlastné peniaze, ktoré v našej triede celý mesiac platili. Nazvali sme ich
SONIX-y. Učili sme sa rozhodovať o tom, čo je pre nás potrebné a dôležité pre
náš život.
obchodníci a investori z 3.E

Návraty
Počas uplynulých mesiacov ste mali možnosť vypočuť si v školskom rozhlase
množstvo relácií. Prehľad relácií:
Február:
1. Deň sv. Valentína, Deň zaľúbených (14.2.)
2. Medzinárodný deň materinskeho jazyka (21.2.)
Marec:
1.
2.
3.
4.

Mesiac knihy (marec)
Medzinárodný deň žien (8.3.)
Svetový / Európsky deň spotrebiteľských práv (15.3.)
Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii (21.3.)
Svetový deň lesov, Svetový deň zdravého spánku, Svetový deň poézie
5. Svetový deň vody (22.3.)
6. Hodina Zeme (24.3.)
7. Deň učiteľov (28.3.)
Apríl:
1. Deň narcisov – liga proti rakovine, Svetový deň zdravia (7.4.)
2. Medzinárodný deň pamiatok a sídiel, Svetový deň kultúrneho dedičstva
(18.4.)
3. Deň Zeme (22.4.)
4. Apríl – mesiac lesov,
Medzinárodný týždeň bez televízie (24.4. – 30.4.)
5. Medzinárodný deň tanca (29.4.)
Máj:
1. Deň víťazstva nad fašizmom (8.5.)
2. Deň Európy (9.5.)
3. Deň matiek (13.5.)

4.
5.
6.
7.

Medzinárodný deň rodiny (15.5.)
Svetový týždeň rodiny (14.5. – 20.5.)
Medzinárodný deň múzeí (18.5.)
Európsky / Svetový deň národných parkov (24.5.)

Jún:
1. Medzinárodný deň detí (1.6.)
2. Deň kvetov – letný slnovrat (21.6.)
3. Slávnostné ukončenie školského roka (29.6.)
Na ukážku vám prinášame zaujímavé výňatky z niektorých vyššie spomínaných
relácií.

Deň sv. Valentína, deň zaľúbených – 14.2.
(šanca pre Jakubka)
Milí žiaci, vážené kolegyne, kolegovia.
Určite ste už aj vy vďaka krásnym - do červena ladeným výkladom, príjemným
piesňam v rádiách či rozhovorom okolia zaregistrovali, že 14. február, je sviatok
svätého Valentína, patróna zamilovaných.
Svätý Valentín (* ?, Terni - † 14. február asi 269, Rím)
bol kňaz, lekár a neskorší svätec. Ide o jedného z
najznámejších a najobľúbenejších svätcov.
Vo svojom živote konal dobro, pomáhal ľuďom, liečil
chorých. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a
sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa,
podľa legendy, dokonca zamiloval. Jej otca uzdravenie
dcéry presvedčilo o moci Ježiša Krista a s celou svojou
rodinou sa mu dal pokrstiť.

O jeho činoch a živote by sa dalo rozprávať dlho, no my sme sa rozhodli
pripomenúť si jeho pamiatku nie rozprávaním, ale tak ako konal tento svätec dobrým skutkom. Na svete je mnoho ľudí, ktorým môžeme pomôcť aj my. Naša
škola sa na popud vás - žiakov, za čo vám chceme vyjadriť veľký obdiv a vďaku
- rozhodla pomôcť Jakubkovi.
Jakubko – malý chlapček s veľkými
očkami a krásnym detským úsmevom
... Ešte si neuvedomuje, že ak sa
nestane zázrak, nebude bezstarostne
behať za loptou, stáť vo futbalovej
bráne, či na lyžiach brázdiť zasnežené
kopce ...
Televízia Markíza odvysielala jeho
príbeh v relácii Reflex 25.1.2018.
V ten deň sa zachveli srdcia mnohých Slovákov. Jakubko sa narodil s diagnózou
tibiale hemimeli, vyskytuje sa u jedného dieťaťa z milióna a postihuje nôžky.
Avšak existuje šanca, že keď sa podarí zohnať peniaze na operáciu v zahraničí,
raz aj Jakubko bude ako iné deti šantiť, behať a možno aj športovať. Dobro
a spolupatričnosť sa ozvalo aj v našich deťoch, keď prišli s nápadom vypočuť
prosbu Jakubkových rodičov a prispieť mu na operáciu, aby raz mohol – ako oni
– chodiť do školy, hrať sa, stáť pevne a kráčať životom na vlastných nohách.
Veľmi nás teší, že naši žiaci nie sú ľahostajní k nešťastiu iných. Už viac ráz to
dokázali, keď zorganizovali charitatívne zbierky či akcie, z ktorých výťažok
putoval pre choré či životom ťažko skúšané deti.
A preto v duchu žiadosti niekoľkých našich detí vás chceme vyzvať. „Otvorme
srdcia láske a ľudskosti!“ Netreba k tomu veľa. Stačí zriecť sa jeden týždeň
sladkostí či nákupov hračiek a peniažky venovať na účet Jakubkovi ... Aj
z malých finančných darov jednotlivcov sa možno podarí vyzbierať 300 tisíc eur,
ktoré sú potrebné na niekoľko špeciálnych operácií Jakubka v Spojených štátoch
amerických. Jeho rodičia by nedokázali našetriť takú sumu ani za mnoho rokov
a operovať je treba skôr. Na stránke školy nájdete Jakubkov príbeh a aj možnosti,
ako prispieť na účet pre Jakubka. Ukážte článok rodičom. Keď pozriete do

Jakubkových veselých očiek, pocítite spolupatričnosť a túžbu pomôcť.
Nezabúdajte: Aj z malých zrniečok rastú veľké stromy!
A aby tento krásny deň vyčaril úsmev na tvári aj Vám, vaši učitelia sa rozhodli so
súhlasom pani riaditeľky venovať vám jeden deň bez domácich úloh. Stačí prísť
zajtra do školy oblečený v niečom červenom (svetri, tričku, sukničke alebo aspoň
s červenou šatkou prehodenou cez plecia) a vyjadriť tak touto farbou lásky
spolupatričnosť a súdržnosť na podporu pomoci pre Jakubka, ale aj preto, že nám
na niekom záleží a máme v srdci dostatok lásky. Dôležité ale je, aby červenú mal
každý v triede, iba tak vám v tento deň platí spomínaný darček. Aby ste aj vy
videli, ako sa vám to podarilo, bude kmeňová trieda so 100 percentnou účasťou
ozdobená červenou mašľou.
Mgr. Dagmar Tomuňáková – členka rozhlasovej skupiny, Mgr. Lenka Bačíková

Mesiac knihy – marec
KNIŽKA - Viera Dobiášová
Keď mám peknú knižku v ruke
hoci neveľkú –
je to, akoby som stretla
dobrú priateľku.

Kadečo mi vyrozpráva,
čo ja nepoznám,
zavedie ma do ďaleka,
hore ku hviezdam.

Určite aj z obsahu básničky tušíte, o čom si prečítate v tomto článočku.
Áno, bude to o knihe, ktorá nás sprevádza odmalička až po dnes. Pevne dúfam,
že kniha, ak už nie je, stane sa vaším spolupútnikom v ďalšom živote. A to
nehovorím o knihe – učebnici.
Na Slovensku máme zaužívaný sviatok – Mesiac knihy. Knižnice, kníhkupectvá,
školy si v marci tento sviatok pripomínajú rôznymi podujatiami.

Pri pátraní, prečo sa marec už roky pripomína ako
Mesiac knihy, som sa dopracovala k známej
a zaujímavej postave slovenskej histórie – Matej
Hrebenda Hačavský, ktorý žil v rokoch 1796 – 1880.
Dožil sa 84 rokov.
A práve tento človek a jeho činnosť bola podnetom
na vyhlásenie marca ako Mesiaca knihy nie tak v
dávnej minulosti.
Budeme si teda pamätať, že marec bol vyhlásený ako
Mesiac knihy v bývalom Československu v roku
1955 a to na počesť Mateja Hrebendu.
Prečo práve on bol podnetom?
Tento ľudový spisovateľ - autor veršov, modlitieb, legendárny šíriteľ slovenskej
a českej knihy sa narodil a aj zomrel v marci a už od narodenia pociťoval lásku
ku knihám. Trápili ho však problémy so zrakom a tak po nociach, kedy už vôbec
nevidel a nemohol čítať, chodil po susedných domoch a prosil ľudí, aby mu čítali.
Významne sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Cestoval po celom
Slovensku, čo mu umožnilo spájať knihy s predajom a šíriť osvetu. Zachránil
mnoho kníh pred spálením, ale zároveň ich sám zbieral a tým prispel ku vzniku
knižníc.
Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a
zachraňoval ich. Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové
slovenské a české knihy. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej
spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a
nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí.
Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému
Gymnáziu v Revúcej.
Knižnice prebrali po smrti Mateja Hrebendu funkciu šírenia vzdelanosti. Sú
otvorené pre každého, kto chce rozvíjať svoju myseľ. Knižnice nám poskytujú
nielen informácie, ale aj dobrodružstvo obsiahnuté v knihách. Sú sprístupnené
svojim čitateľom počas celého roka v mestách i dedinách.
Keďže čítate článok o knihách, tak vám sprostredkujem o nich zopár
zaujímavostí.

Dve najväčšie knihy na svete sú:
obrazová publikácia o Bejrúte od fotografa Aymana Trawiho. Je 3 metre
85 cm široká a 2 metre 77 cm vysoká . Váži vyše tisíc kilogramov. Má 304
strán a je dosť ťažké v nej listovať,
kniha Malý červený škriatok – 64 veršovaná rozprávka. Jej tvorcom je
Wiliam Wood, ktorý ju zároveň navrhol, vytvoril a vytlačil. Kniha je
vysoká 2 metre 20 cm a otvorená meria 3 metre.
Najdrahšia kniha na svete
má len 13 stránok, ale má hodnotu zhruba 153 miliónov eur. Názov knihy
je Úloha a napísal ju Tomáš Alexander Hartmann. Autor vysvetľuje, že
hodnota knihy je v jej obsahu, kniha odpovedá na niektoré základné otázky
ľudstva menej než tristo vetami. Sú tu otázky ako napr.: Odkiaľ sme prišli?
Kam ideme? Kniha bola sprístupnená v roku 2009 v Dubaji.
Pravdepodobne najstaršia na svete
je niekoľkostranová kniha. Bola objavená v roku 1943 robotníkmi v hrobke
Bulharsku. Má šesť strán, ktoré sú vyrobené z pravého zlata a je v jazyku
Etruskov, ktorí sa usídlili v Taliansku asi pred 3000 rokmi p.n.l. Táto kniha
je na kraji zviazaná ako novodobá kniha. Znázorňuje obrázky jazdca,
morskej panny a niekoľkých bojovníkov.
Najmenšiu knihu
si môžete kúpiť ako suvenír v Guttenbergovom múzeu v nemeckom
Mainzi. Volá sa Najmenšia kniha sveta. Má rozmery 3,5 krát 3,5 milimetra,
je viazaná ručne do koženého prebalu. K nej je priložená špeciálna lupa,
vďaka ktorej si môžete knihu prečítať. Nájdete v nej Otčenáš preložený do
siedmich svetových jazykov.
Prvá audiokniha
vznikla spolu s prvým prístrojom na reprodukciu zvuku. Thomas Alva
Edison ako prvú zvukovú nahrávku v histórii nahovoril detskú riekanku
Mary mala malé jahňa. Legendárna nahrávka bola prenesená do digitálnej
formy a dnes si ju celý svet môže vypočuť na internete.
Čítačky e-kníh, teda elektronické čítačky prešli dlhou cestou. Od roku 1975 po
rok 2008, kedy zakladatelia spoločnosti PocketBook uviedli na trh už kvalitné
čítačky.

A ešte niečo o knižniciach:
- knižnica kongresu vo Washingtone v USA obsahuje 28 miliónov kníh a má
532 kilometrov regálov,
- Britská knižnica v Londýne je druhá najväčšia s viac ako 18 miliónmi kníh,
- najväčšia knižnica v španielsky hovoriacej krajine je Národná knižnica
v Madride. Zhromažďuje viac ako 6 miliónov kníh. Založil ju kráľ Philip V.
v roku 1712,
- medzi najpredávanejších autorov patrí autorka detektívnych príbehov Agatha
Christie. Od roku 1920 sa predalo cez miliardu výtlačkov jej kníh v anglickom
jazyku a ďalšie miliardy vo viac ako 45 cudzích jazykoch.
Prečítali ste si všeličo o knihe a knižnici. Aj kniha prechádzala a prechádza
vývojom – rukopisná, tlačená, elektronická podoba. Ale nie je podstatná podoba
knihy, ale jej význam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť,
či jednotlivca.
Školské prázdniny sú tou jedinečnou príležitosťou, aby ste sa vydali po ceste
čítania a objavovania.
Mgr. Tatiana Čellárová, rozhlasová skupina

Medzinárodný deň žien – 8.3.

Keď počujete skladbu Johna Lenona s príznačným názvom Woman, asi tušíte, čo
chcem našim mužom, mojim kolegom pripomenúť. Áno, dnes je 8. marec, deň
ktorý bol vyhlásený za Medzinárodný deň žien.
Ja viem, táto skladba Johna Lenona je stará a otrepaná, ale ja nepoznám pieseň,
ktorá by pripomínala krásu ženskosti dokonalejšie. Ale John bol len jedným
z množstva umelcov, ktorý zložili skladbu pre svoju osudovú ženu. Eric Clapton
mal svoju Laylu, Sting spieval o Roxane, Leonard Cohen básnil o Suzane, Maťo
Ďurinda napísal vyznanie pre svoju matku a kultový skladateľ Elvis Costelo si
názov zjednodušil a spieval jednoducho She.
To že Medzinárodný deň žien je medzinárodne uznaný sviatok Organizáciou
Spojených Národov k výročiu štrajku krajčírok z New-Yorku, ktoré bojovali za
zrušenie 10 hodinového pracovného času, sme si už povedali v minulých
reláciách a tieto informácie si každý môže vyhľadať na webe.
Ale to, že v živote každého muža zohrávajú ženy dôležitú úlohu je jednoducho
fakt. Veď každý má svoju mamu, starú mamu, sestru ale aj priateľku, manželku
či dcérku.
Jednoducho, náš život bez žien by bol nemožný a veľmi fádny a preto aj spevák
s hlasom, ktorý roztápal ženské srdcia spieva, že keď z Vášho života odíde žena,
akoby už nevyšlo žiadne slnko. (Bill Withers – Ain´t no sunshine when she´s
gone)

Takže milí páni kolegovia, aby nenastalo zatmenie, nezabudnite dnes
zablahoželať všetkým ženám, ktoré sa vyskytujú vo vašom okolí k ich dnešnému
sviatku.
Tak ako ja želám všetkým ženám, ktoré pracujú v našej milej škole.
Veľa šťastia v živote, milé Venuše, veď často to máte s nami - obyvateľmi Marsu
naozaj ťažké.
Mgr. Miroslav Romanovský - rozhlasová skupina

Deň vody – 22.3., hodina Zeme – 24.3.
Milí čitatelia!
Mesiac marec je mesiacom s rôznymi významnými dňami či výročiami. Či už je
to mesiac knihy, Deň žien, Deň učiteľov, Deň lekárov.
Vybrali sme na čítanie témy, ktoré odzneli v marci v školskom rozhlase.

Ekológia v praxi
V marci ekológovia a ochranári nám pripomínajú dve významné aktivity,
a to Deň vody a Hodinu Zeme, ktoré sú pre náš život, ale i pre našu Zem
významné a nezastupiteľné.

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho
života. Voda nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani
neuvedomujeme. V našich zemepisných šírkach ju považujeme za samozrejmosť

a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Vieme, že voda je najdôležitejšou
zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte
nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru.
„Príroda pre vodu” bolo posolstvo Svetového dňa vody 2018.
Svetový deň vody si svet pripomenul 22. marca. Pravidelne sa to deje už od roku
1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Je oslavou
úcty a pokory k vode.
Prečo je dôležité vnímať tento deň s úctou a pokorou?
Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné
krízy, ktoré vidíme na celom svete. Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo
a kvalitu vody, ktorá je k dispozícii pre ľudskú spotrebu.
Prečítala som si:
- V globálnom meradle je až 80 % komunálnych odpadových vôd vypúšťaných
priamo do vodných tokov bez akejkoľvek úpravy. Priemysel je zodpovedný
za každoročné vypúšťanie miliónov ton ťažkých kovov, rozpúšťadiel,
toxických kalov a iných odpadov do vodných tokov.
- Poľnohospodárstvo rovnako zohráva významnú úlohu pri znečisťovaní vody.
- V súčasnosti viac ako 663 miliónov ľudí nemá dostatočný prístup k bezpečnej
pitnej vode a k základným hygienickým podmienkam. Priemerná vzdialenosť,
ktorú musia ženy v Afrike a Ázii prejsť, aby si nabrali vodu, je 6 km.
Čo môžeme urobiť my?
ŠETRIŤ VODOU pri umývaní riadu, splachovaní WC, namiesto kúpeľa
vo vani sa osprchujte.
Nevyhadzovať odpadky do vodných tokov!
Aj Hodina Zeme je celosvetová akcia so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel
sa každoročne prepája viac ako miliarda ľudí na celom svete vo viac ako 7000
mestách a obciach.

24. marca domácnosti, podniky i verejné inštitúcie a najmä významné kultúrne
pamiatky vypli svoje osvetlenia a elektrické spotrebiče po dobu jednej hodiny.
V sobotu táto akcia prebehla od 20-tej hodiny 30-tej minúty.
Významné metropoly na svete vrátane Bratislavy podporili veľkú myšlienku na
ochranu našej planéty.
Hodina Zeme však neznamená len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok. Trvalo
ide o podporu myšlienky vplývať na uvedomelosť a informovanosť ľudí o tom,
ako naša planéta trpí, keď sa voči prírode nesprávame zodpovedne. Súvisí
s ochranou životného prostredia a informovanosťou ľudí o klimatických zmenách
a svetelnom znečisťovaní.
Príroda je základom nášho života a od prírodných zdrojov, ktoré nám planéta
poskytuje, sme priamo závislí.
Trochu z histórie:
Prvý ročník HODINY ZEME sa konal v roku 2007 v Sydney v Austrálii, kde sa
na hodinu do tmy ponorila slávna budova austrálskej opery a do kampane sa
zapojilo vyše 2 milióny ľudí. Odvtedy tento projekt podporili tie najväčšie
metropoly po celom svete.
Slovensko sa po prvýkrát zapojilo v roku 2010.
Čo môžeš urobiť Ty ako jednotlivec pre našu modrú planétu?
Zaujímať sa o dianie okolo seba, získavať informácie, ktoré sa týkajú životného
prostredia, správať sa zodpovedne a nebyť ľahostajný!
Mgr. Tatiana Čellárová – rozhlasová skupina, Mgr. Mariana Radobická

Deň učiteľov – 28.3.
S prvými slnečnými lúčmi a vychádzajúcimi kvetmi prichádza sviatok tých, ktorý
sejú semienka vedomostí v každom z nás.
28. marec je sviatok všetkých učiteľov. Vznikol na
počesť narodenia Jána Amosa Komenského, ktorý
bojoval okrem iného, za poskytnutie vzdelania
všetkým ľudom bez rozdielu pohlavia, rasy
a sociálneho postavenia. Bol presvedčený, že dobrá
škola urobí človeka lepším.
V minulosti slovo učiteľ v ľuďoch vzbudzoval úctu
a rešpekt. Čo sa stalo, že dnes si žiak dovolí učiteľa
neposlúchnuť, odvrávať, či dokonca zosmiešňovať ho?
Veď učiteľ je ten, ktorý je s nami každý deň. Odovzdáva nám nielen svoje
vedomosti. Rozpráva sa s nami, rieši naše problémy. Keď treba povzbudí nás,
pohladí, ale nie je ani skúpi na pekné slovo.
Je toho veľa za čo by sme mali práve učiteľom ďakovať, rešpektovať ich
a v neposlednom rade mať k nim úctu. Mali by sme viac počúvať, čo nám chcú
povedať, hľadať súvislosti ako aj cestu k porozumeniu.
Neustále hľadáme chyby na učiteľoch. Jeden je prísny, druhý má zase vysoké
nároky. Máloktorý je podľa našich predstáv. Skúsme sa však zamyslieť nad tým,
či sme ideálny my sami. Pre každého slovo ideál znamená niečo iné. Je dôležité
hľadať v ľuďoch to dobré a byť vďačný za to, čo nám druhý ponúka.
Učiteľ nám ponúka vedomosti, ktoré nám môžu zmeniť život k lepšiemu.
Vedomosti sú bohatstvo, ktoré nám nikto nezoberie.
Preto chceme i my naším učiteľom poďakovať za vedomosti, ale aj praktické
skúsenosti, ktoré nám každodenne odovzdávajú.
Chceme im popriať veľa trpezlivosti, tolerantnosti, nadhľadu, nakoľko to nemajú
s nami žiakmi vždy ľahké.
Bc. Soňa Haverlová – rozhlasová skupina

Deň Európy – 9.5.

Udalosti, ktoré sa odohrali v máji sú z pohľadu novodobej histórie veľmi
významné pre Európanov, ale i ľudí žijúcich inde vo svete.
Jedna veľmi odvážna myšlienka, ktorá sa premenila v skutok, menila a mení
mapu Európy. Jej realizácia dokázala ľudí spojiť, odhaliť nepoznané a otvoriť
cestu k spoznávaniu.
Je to sviatok všetkých Európanov – DEŇ EURÓPY. Symbolizuje oslavou mieru
a jednoty v Európe.
Občania Európskej únie si v tento deň rôznymi aktivitami pripomenuli výročie
Schumanovej deklarácie.
V roku 1950, teda 5 rokov po skončení vojny, páni Robert Schuman, vtedajší šéf
francúzskej diplomacie a jeho poradca i priateľ Jean Monnet, vyzvali Francúzsko,
Nemecko a ďalšie európske štáty, aby združili úsilie pri spoločnej ťažbe uhlia a
výrobe ocele s cieľom položiť prvé konkrétne základy európskej federácie.
Návrh, známy pod názvom Schumanova deklarácia, našiel kladnú odozvu
a reagovalo naň šesť krajín: Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko,
Belgicko, Holandsko a Luxembursko.
A tak 9. máj 1950 sa stal východiskom pre budovanie spoločnej Európy a
Schumanova deklarácia sa pokladá za "rodný list" EÚ.
K zakladajúcim členom postupne pristupovali ďalšie štáty.
Od roku 1993 sa hovorí už o Európskej únii a v súčasnosti má 28 členských
štátov.
Na zasadnutí v Miláne v roku 1985 sa prezidenti a predsedovia vlád dohodli, že
Deň Európy sa bude sláviť každý rok 9. mája a bude venovaný všetkým občanov

spoločnej Európy. Vstupom do EU sa členovia zaviazali rešpektovať jej mierové
ciele, sociálny pokrok, ekonomický rozvoj a solidaritu, ako sa to uvádza v
Schumanovej deklarácii z 9. mája 1950. Schumanovi sa splnil jeho dávny sen –
sen o zjednotení európskeho kontinentu.

Robert Schumman

Jean Monnet

Vstup medzi členské štáty nie je a nebol jednoduchý. Aby sa štáty Európy mohli
stať členom EU, museli splniť podmienky, ktoré boli stanovené . Napríklad sa
týkali dodržiavania ľudských práv a ich uzákonenia v národných parlamentoch.
V roku 2003 schválil Európsky parlament, že Slovenská republika splnila
stanovené požiadavky a môže sa stať ďalším členským štátom EU.
Sny o jednotnej Európe mali ďalšie pokračovanie – a to v spoločnej mene. Tie
štáty, ktoré prijali spoločnú menu - EURO - založili v rámci Európskej únie –
EUROZÓNU. V pôvodných krajinách sa začali bankovky a mince používať od
1. januára 2002. Na Slovensku to bolo od 1. januára 2009.
Keby ste sa pýtali rodičov, ako si zvykali na euro, možno by si spomenuli, že
najprv – v roku 2008 v auguste boli na štítkoch o cenách tovaru uvedené ceny
v slovenských korunách aj v eurách. Volalo sa to duálne zobrazovanie cien. Od
1. januára 2009 začali bankomaty vydávať výlučne euro a počas duálneho obehu
– do 16. 1. 2009 mohli občania platiť v obchodoch aj korunami, avšak obchody
vydávali len v eurách.
Európska únia má aj svoje symboly. Vlajku, heslo „Zjednotení v rozmanitosti“,
Deň Európy a menu euro.

Medzi symboly parí aj európska hymna. Skomponoval ju v roku 1823 Ludwig
van Beethoven ako záverečnú časť Deviatej symfónie. Inšpiroval ho Fridrich
Schiller, ktorý v básni Óda na radosť vyjadril svoju túžbu o bratstve celého
ľudstva.
Je ešte veľa zaujímavostí, o ktorých by sa dalo písať. Avšak, iniciatíve sa
medze nekladú a čitatelia si svoje vedomosti môžu rozšíriť o ďalšie informácie.
Mgr. Tatiana Čellárová - rozhlasová skupina

Hádanky, hlavolamy, rébusy,
vtipy
Kto vie hádať ako ty,
bude rýchlo hotový.
Hádanky sú ľahučké
a pritom i náučné.
Keď vieš správnu odpoveď,
napíš si ju perom hneď.
Kto pradie bez vretena,
bez praslice,
bez kolovrátka?

Chodí nad nami
hore nohami.
Čo je to?
(kúvap)

Hrebeň má a nečeše sa, ale robí krik.
Za svitu, keď snívať chce sa.
Je to ...
(kitúhok)
Biela je, nie je deň,
čierna je, nie je noc.
Zelená je, nie je tráva,
chvostík má a nie je krava.
Čo je to?
(akvokďer)

(achum)
Vpredu rohy, vzadu metla,
čo ovady z chrbta zmetá.
Živý mlynček melie trávu,
vytláča z nej bielu šťavu.
Čo je to?

(avark)

Tvrdý domček čosi skrýva,
snáď v domčeku niekto býva?
Poťukám mu na čielko,
jaj, veď je tam jadierko.
Čo je to?
(chero)

S HUMOROM
Pani učiteľka sa pýta žiačky:
- Koľko ročných období poznáš, Marienka?
Dievčatko chvíľu premýšľa, a potom odpovie:
- Prosím, päť: jar, leto, jeseň, zima a prázdniny!

,,Ocko čo je toto za ovocie?"
,,To sú čierne ríbezle."
,,A prečo sú červené?"
,,No lebo sú ešte zelené."

"Peter, povedz, prečo je blesk krivý."
"Preto, lebo hneď nevie, kam má naraziť."

Učiteľka sa pýta Jožka:
- Vymenuj mi 5 živočíchov žijúcich vo vode.
- Delfín...
- A ďalej?
- Jeho mama, otec, brat a sestra.

Prečo ryby mlčia? - pýta sa učiteľka žiakov.
- Aby ich nechytili rybári, - odvetí Jožko

Otec sa pýta syna:
- Čo ste robili dnes na vyučovaní?
- Na hodine chémie sme sa zaoberali výbušnými látkami.
- A čo máte na programe zajtra v škole?
- V akej škole?

Zo žiackych knižiek

Pravidelne chodí do školy nepravidelne.

Na hodine dejepisu zásadne uvádza iné dátumy.

Počas matematiky sa venoval inej zábave.

Po písomnej práci zjedla ťahák.

Ustavične zle napovedá a zhoršuje tak priemerný prospech triedy.

Dešifrovačka
Priraď symbolom (šifrám) správe písmená alebo číslice
a odhalíš náš tajný odkaz.
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