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Úvodník
Milí čitatelia a mnohí
priaznivci časopisu 3be
-čan :-), dúfam, že si
cez letné prázdniny oddýchnete, pobavíte sa,
po cestujete po rôznych kútov Slovenska... Lebo zas nastane ten deň s veľkým D,
kedy sa pootvárajú
školy a vymení sa atmosféra tried. Prídu
ďalšie múdre hlavičky
(prváčikovia), ktoré pri
-nesú radosť do učiteľských sŕdc. Prváčikovia

otvoria nové zošity s veľkým
záujmom a prekvapením, ktoré
ich bude sprevádzať až do konca, dokým opustia tuto školu.
Dúfam, že budú mať veľa dobrých spomienok. Na ten deň,
keď okúsili svoje prvé zošity
a perá. O rok opúšťam túto školu. Život ide ako voda, ktorá tečie do mora. Na túto školu budem mať iba dobre spomienky,
na vás učiteľov aj kamarátov,
ktorí mi pomáhali v ťažkých
chvíľach.
JD
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Našich deviatakov sme sa pýtali tri ľahké otázky ohľadom monitoru. Niektorí odpovedali pozitívne iní nie. Naše otázky: Ako prebiehal monitor? Bol si spokojný
s otázkami? Zdali sa ti náročné? Aké očakávaš oficiálne výsledky?
Lukáš Markovič 9.C

Dominik Bizoň 9.C

Monitor prebiehal úplne super,
nebol som vôbec nervózny,
naopak, veľmi
som sa tešil.

Monitor prebiehal
veľmi pomaly. Okrem toho prebiehal dobre, až na
to ,že to bol monitor.

Nebol som spokojný s otázkami zo
slovenčiny. Zdali sa mi ťažké.

Všetky otázky boli veľmi ľahké. Bol
som s nimi veľmi spokojný.

Neoficiálne výsledky nám už povedali a nebol som s nimi spokojný.
K výsledkom sa ďalej nebudem vyjadrovať.

S neoficiálnymi výsledkami som bol
veľmi spokojný. Len sa bojím, že oficiálne budú horšie.
LM, DB, BB

Čo budeme potrebovať:
Kvetináč
Rastlinu alebo bylinu
Papierovú pásku
Temperové farby alebo sprej ľubovoľnej
farby
Postup:
Zoberieme si kvetináč a nalepíme šikmo papierovú pásku. Uistíme sa či je papierová páska poriadne prilepená, ak áno, tak si zoberieme temperové farby alebo
sprej a nafarbíme si to. Necháme to zaschnúť. Keď to bude suché, odlepíme papierové pásky a zasadíme si ľubovoľnú kvetinu či bylinu.
MB
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Výstava Patríme k sebe je všetkým dobre známa.
Plagáty matiek so svojimi deťmi dekorovali presklenú spojovaciu chodbu našej školy a nás tešili fotografie známych tvárí na inak nudných oknách. Z takýchto vydarených školských akcií je najpodstatnejšie posolstvo, ktoré v sebe ukrývajú. Matka a dieťa ̶
dve entity, ktorých existencia je spätá. Hľadaním a
nachádzaním sa jeden v druhom, matka v dieťati a
dieťa v matke, je neopísateľným emocionálnym zážitkom metalásky...

MH, BB
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&
fotomontáže
Barbora Heldiová, 7. A
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Filip Filo:

rozumných a múdrych pánov.

Moja čarovná záhrada

V prítmí tieňa duba starého,
v tichu sa tam rodí niečo krásneho.
On a ona v úzkom objatí,
držia svoju lásku v zajatí.

Existuje miesto čarovné,
kde nikto neplatí nájomné.
Je to naša záhrada,
všetkých rastlín osada.
Každý hosť je tam vítaný,
či je v kroku a či v lietaní.
Kraľuje tam starý strom,
na každom kúsku vtačí dom.
Býva tam strachopud aj hrdina,
sťaby jedna veľká rodina.
Tento strom má veľa kráľov,

Našli si oni miesto bezpečné,
kde trávia svoje chvíle spoločné.
V lone matky prírody,
spočívajú v mechu, papradí.
Či si veľký a či malý,
či si silný a či slabý.
Ozlom krk utekaj,
hľadaj miesto – tento raj!

Kristína Kyseľová: Keby vedel starý strom rozprávať
Predo mnou je drevená lavička. Myslím si, že je tam ešte dlhšie ako ja. Keď
som bol ešte malým stromčekom a mama mi spievala uspávanku, sedávali na
lavičke kadejakí ľudia. Najradšej mám prechádzajúcich sa psičkárov. Tí si vždy
len sadnú a moja koruna im robí tieň. Ale nie každý je ku mne taký slušný
a zdvorilý. Napríklad zaľúbené dvojice. Bolo by vám príjemné, keby vám nožom ryli do kôry srdiečka a rôzne nápisy. M+J. R+A. Ani neviem, čo to poriadne
znamená. Kto je M? Kto je J? Ktorý z nich je dievča? A ktorý je chalan? To sa
asi nikdy nedozviem. Od takýchto zamilovaných párikov asi nikdy nebudem
mať pokoj. Prečo museli dať tú lavičku práve pod moju korunu? Vôbec si to
neviem vysvetliť.
Po parku sa práve prechádza ďalšia zamilovaná dvojica. Pri prvom vychádzkovom okruhu si mňa a moju už akoby súčasť, lavičku, nevšimli. Dúfam, že jeden z dvojice má slabšiu kondičku a po druhom okruhu park opustia. Vôbec
neviem, čo majú v pláne. Ale to mi môže byť jedno. Teda pokiaľ sa ma to netýka. Uf, ako mi odľahlo. Odchádzajú. Snáď sa tu už dnes žiaden podobný párik
neobjaví. Začína fúkať vietor. Je veľmi príjemné, ako sa mi pohráva s listami.
Lístky sa kolíšu raz doľava, inokedy doprava. Konečne niečo iné, ako tie neznesiteľné horúčavy. Na moje 80-te narodeniny, čo bolo kedysi pred pár rokmi,
bolo úplne iné počasie.
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Spomínam si, ako v ten deň prekročila teplota hranicu 30 stupňov Celzia. Návštevníci parku sa o ničom inom nerozprávali. Vraj to vysielali aj v telke! Dnes,
keď oslavujem okrúhle 90-te narodeniny, je omnoho teplejšie. Takéto počasie je
v posledných rokoch na dennom poriadku. Ovlažujúci dážď by sa už veru zišiel.
Neviem, kedy naposledy pršalo. Mohlo by aspoň spŕchnuť... Aj ja potrebujem vodu, nielen ľudia.
K lavičke mieri chlapček. Na hlave má korunku
s nejakým nápisom v akejsi prapodivnej reči. H. A. P.
P. Y. ... Ako to mám prečítať? Veď ja viem len po stromovsky. To je jazyk, ktorý ma ešte ako drobca naučila
moja mamka. Ešte zvládam slovenčinu. Keď tu žijete
90 rokov, niečo sa na vás nalepí. Tak skúsim ten tajomný nápis na korune toho chlapca prečítať. Prečo
tam nie je len jedno p? To bude asi chyba tlače. Mohlo by sa to čítať HAPY. Ale čo to znamená? Počkajte,
vytiahnem si stromovsko-slovenský a zároveň aj slovensko-stromovský slovník.
A,B,C,D, E,F... Prečo už nenasleduje H? Ahaaa, jasnééé. Som ja ale dedko zábudlivý. Zabudol som na písmeno G! Konečne som sa dostal k písmenu H. Had,
halušky, halier... Ešte som nič podobné slovu HAPY nenašiel. Hapták, hapčí...Ale
kde je to slovo HAPY? Tento slovník je úplne nanič. Je tam ešte jedno slovo.
B.I.R.T.H.D.A.Y. Čo je to za dlhé slovo? Po dôkladnom prelúskaní celého slovníka som žiadne také slovo nenašiel. Asi budem potrebovať slovník cudzích slov.
Ale existuje vôbec niečo také? Ja nič také nevlastním. So skúmaním zvláštneho
nápisu som skončil. Pozoroval som chlapca. Držal v ruke fľašku s vodou. Asi
márne dúfam, že by ma tou vodou ovlažil. Sadol si na lavičku a napil sa. Potom
sa postavil pri môj kmeň a kľakol si. Zrazu začal vylievať vodu ku koreňom. Bol
to neopísateľný pocit. Konečne vytúžená vlaha... Chlapec dopil vodu a postavil
sa. Pomaly vykročil dopredu, smerom k detskému ihrisku. Nechcel som, aby odišiel, musel som sa mu predsa poďakovať. Tak som zašepkal: „Prosím, neodchádzaj.“ Otočil sa, poobzeral sa na všetky strany. Keď nikoho nezazrel, jemným
hláskom sa spýtal: „Kto to bol?“ Jeho hlas znel vystrašene. „To som bol ja,
strom.“ „Fakt? Odkedy stromy hovoria? To je iná haluz. A prečo nemám ísť
preč?“ spýtal sa ma. „Chcel som sa ti len poďakovať.“ „A za čo?“ „Za to, že si mi
dal vodu, ktorú som tak veľmi potreboval!“ Chlapec hodil divnú grimasu „Aha. Za
takéto veci sa u vás, v Stromčekove alebo kde to žijete, ďakuje?“ Táto otázka ma
zaskočila. Nevedel som, ako na ňu odpovedať.Rozhodol som sa zmeniť tému.
„Čo za prapodivný nápis to máš na korune?“ „Prapodivný nápis?“ zašomral si
chlapec. „Ten dedko je totálne pomýlený.“ Tváril som sa, že to nepočujem. Po
pár minútach som konečne dostal odpoveď.
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„Je tam napísané HAPPY BIRTHDAY. To znamená šťastné narodeniny alebo
všetko najlepšie.“ Konečne som to pochopil. Chlapec dnes asi oslavuje narodeniny! „Tak ti želám všetko najlepšie!“ „Ďakujem,“ slušne sa poďakoval chlapec. „A
ujo strom, čo to máte vzadu?“ Pýtal sa na reznú ranu, ktorú tam mám už pekných
10 rokov a nie a nie sa zaceliť. Pustil som sa do rozprávania. „Sadni si a ja ti
všetko porozprávam. Pred pár rokmi, v úplne bežný deň, sa tu objavili dvaja chalani, o niečo starší od teba a sadli si na lavičku.“ Chlapec s obrovským záujmom
počúval. „Normálne sa rozprávali, až zrazu jeden vytiahol sekeru a začal ňou do
mňa rúbať. Druhý mi začal lámať konáre a trhať listy. Dúfal som, že sa to zahojí,
ale opak je pravdou.“ Na tvári chlapca som videl smútok. Ja som mu ale povedal,
že ma to už nebolí a zrazu bol omnoho šťastnejší. „Miško, kde si toľko? Poď sa
hrať s deťmi!“ zakričala na chlapca, o ktorom už viem, že sa volá Miško, nejaká
neznáma žena. „Ujo, už na mňa kričala mamka. Musím už ísť. Ale niekedy ešte
prídem. A zase mi poviete nejaký príbeh, ale veselý. Sľubujete?“ Miškovi úplne
žiarili očká. „Áno Miško, určite ti ešte nejaké príbehy porozprávam.“ Už teraz som
sa tešil na jeho najbližšiu návštevu.Netrpezlivo čakám na Michala. Odkedy sme
sa spoznali, chodí sem takmer každý deň. Naposledy som mu rozprával príbeh
o fretke na vôdzke. Ešte neviem, aký príbeh mu rozpoviem dnes, ale viem, že vyberiem nejaký zaujímavý. Môj čas sa kráti, a preto chcem, aby Miško vedel, aký

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, každoročne sa koná 22. apríla. História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po
vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme.
Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu v roku 1970. Aj naša škola sa tento rok rozhodla osláviť Deň
Zeme Žiaci 4. D s triednou učiteľkou Danou Strejčkovou sadili
na školskom pozemku rastlinky, ktoré si sami predpestovali: fazuľu, hrach, pažítku. Žiaci 5. A a 6. A sadili za výdatnej pomoci
učiteľa Ladislava Vozára v školskom areáli strom: ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera). Deň Zeme sme zakončili
upratovaním školského areálu s dievčatami z 8. A a 8. B triedy
pod dozorom učiteľky Andrey Rybanskej. Ani v knižnici na tento
významný deň nezabudli. O aktivitách knižnice čítajte viac na
http://www.zstribecskato.sk/uvodna-stranka-1985-2.html . LM
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Guľôčkové pero
László József Bíró, maďarský žurnalista,
v roku 1938 zostrojil prvé guličkové pero,
keď si všimol, že atrament používaný pri
tlači novín schne rýchlejšie a nezanecháva škvrny. Snažil sa použiť tento atrament v plniacom pere, čo sa mu však nepodarilo, lebo bol príliš hustý. V spolupráci so svojím bratom Georgom, ktorý
bol chemik, vymyslel nový typ pera, v
ktorom použil guličku, ktorá sa pohybom
pera po papieri otáča a roznáša pritom
atrament na povrch papiera.

Mechanické pero
Málokto vie, že za týmto nápadom stojí
rodák z Liptovského Mikuláša Eduard
Penkala. Liptovský Mikuláš 22. marca
(TASR) - Mechanické pero, vynález ktorý zmenil život ľuďom na celom svete,
oslavuje už 110 rokov. Málokto vie, že
za týmto nápadom stojí rodák z Liptovského Mikuláša Eduard Penkala.

"Je to patent mechanickej ceruzky, ktorá
spôsobila revolúciu v oblasti písania.
Penkala nielenže použil pružinku pri zostrojení tohto pera, ale náplň tvorila grafitová tuha, ktorá sa vysúvala a dala sa
vymieňať," povedala historička Iveta Blažeková, podľa ktorej bolo do začiatku 20.
storočia písanie skôr utrpenie ako pôžitok. Zmeniť sa to malo práve od roku
1906.
LH, BB

MH
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ROZPRÁVALI SME SA S PANI PSYCHOLOGIČKOU
A UČITEĽKOU ZUZANOU SNOPOVOU
1.

Ako dlho učíte v tejto škole?

V našej škole pracujem od roku 2003,
ale s niekoľkoročným prerušením, kedy som sa venovala svojim dvom deťom v rámci materskej dovolenky.

k práci triedneho učiteľa, keďže som
aj triednou učiteľkou našim žiakom 8.
a 9. A.☺

2. Kde ste študovali?
Gymnázium som absolvovala doma
v Topoľčanoch. Po ukončení strednej
školy som študovala na UKF v Nitre
(odbor psychológia a germanistika)
a následne na UK v Bratislave (odbor
školská psychológia).
3. Aké predmety učíte a prečo práve tie?
Učím nemecký jazyk a zároveň pracujem ako školská psychologička pre 2.
stupeň. Predmety, ktoré som si vybrala ako svoju pracovnú náplň, mi boli
blízke už počas stredoškolského štúdia. Z jazykov a psychológie som aj
maturovala.
4. Máte aj iné školské povinnosti?
Aké? Aký je váš denný režim?
Do práce prichádzam okolo siedmej
hodiny. Podstatnú časť môjho pracovného dňa tvoria konzultácie s rodičmi
a pedagógmi, vedením školy, ako aj
poradenské rozhovory s deťmi, skupinové aktivity s triednymi kolektívmi.
A, samozrejme, príprava na vyučovanie a samotné vyučovanie nemeckého jazyka, ako aj činnosti, ktoré patria

5. Boli ste niekedy v zahraničí? Kde
a čo vám z tohto utkvelo v pamäti?
V zahraničí som bola niekoľkokrát.
Páčilo sa mi v Nemecku, kde som si
mohla
rozšíriť
svoje
poznatky
z nemeckého jazyka. Južná časť Nemecka (Bavorsko) je nádherná. Je
tam prekrásna príroda, veľkolepé hrady a zámky. A, samozrejme, v pamäti
mi navždy zostane prvá dovolenka
mojich detí pri mori v Chorvátsku. Ale
najradšej trávim čas s rodinou u nás
doma na Slovensku. Slovensko je
nádherná krajina, ktorá má čo ponúknuť nám domácim ako aj turistom
z iných krajín. Orava, Liptov, Spiš,
Slovenský raj ... to sú pre mňa tie najkrajšie dovolenkové destinácie, ktoré
majú neopakovateľné čaro a rada sa
tam vraciam a trávim čas túlaním po
kopcoch. ☺
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6. Mohli by ste porovnať prácu uči- ne, deťom. Hráme sa spolu spoločenské hry, veľa čítame, športujeme, staráteľky a školskej psychologičky?
Porovnávať nie je jednoduché, ku kaž- me sa o náš domáci minizverinec, chodému z týchto povolaní patrí trošku iná díme na výlety, do kina, či na záhradku.
náplň, iné činnosti. Ale jedno majú určite spoločné. Stále ide o prácu s deťmi
a pre deti. A keďže mám deti veľmi rada, výber povolania nebol pre mňa náročný. Ako učiteľka sa snažím deťom
priblížiť nemčinu a ukázať im, prečo je
dôležité učiť sa jazyky. Dnes mnoho ľudí cestuje, hranice máme otvorené, pre
mladých ľudí sa ponúka množstvo šancí nielen doma, ale i vo svete, a tak je
nevyhnutné ovládať cudzie jazyky.
A ako psychologička sa snažím každý
deň pomáhať deťom a ich rodičom, pedagógom, vedeniu školy riešiť každodenné problémy, ktoré nám život prináša.

10. Čo by Vám najviac chýbalo na
opustenom ostrove? Okrem rodiny,
samozrejme.

Ťažká otázka. Asi budem mať viac vrások a šedivých vlasov ako teraz.

LV, TM

Práve tá rodina .
11. Viete sa nahnevať?
Áno, asi tak ako každý :-). Asi najviac
ma hnevá, keď si deti, ale aj dospelí ľudia zbytočne ubližujú. A tiež ma veľmi
hnevá, keď ľudia ubližujú zvieratám.
12. Mohli by ste sa s nami podeliť
o nejakú príhodu z posledného obdobia?

Nejakou zábavnou príhodou čitateľov
asi nepoteším, ale môžem prezradiť, že
v posledných týždňoch ma veľmi teší
7. Čo je podľa vás náročné a čo vás pohľad na prebúdzajúcu sa prírodu –
naopak baví na vašom povolaní?
zakvitnuté záhradky a lúky – tam čerNáročné pre mňa je vidieť, že sa vyna- pám energiu.
ložená snaha občas nevráti a niektoré 13. Keď sa povie leto, na čo všetko si
veci je ťažké meniť... A naopak, som
spomeniete?
veľmi rada, keď viem, že sa nám podarí
v škole pomôcť deťom, ktoré majú Oddych, domáca pohoda, slniečko, hoproblémy – či s učením, správaním ale- ry, výlety, opekačky, zmrzlina – to všetbo rôzne osobné i rodinné ťažkosti. Naj- ko patrí k môjmu letu. .Všetkým čitatekrajšie, čo môže na svete byť, je usmia- ľom prajem príjemné prežitie letných
te a šťastné dieťa .
prázdnin, veľa zábavy, veselých zážitkov a príjemných chvíľ s blízkymi ľuďmi.
8. Ako sa vidíte o 10 rokov?

9. Ako trávite voľný čas a aké sú vaše záľuby?
Všetok voľný čas venujem svojej rodi-
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Veľa ľudí si kladie otázku, čo je globálne otepľovanie, čo spôsobuje
globálne otepľovanie.
Čo je vlastne globálne
otepľovanie? Ako zabránime
globálnemu
otepľovaniu?

Kto spôsobuje globálne
otepľovanie? Kedy tu
boli prvé zmienky o globálnom
otepľovaní?
Práve tou to témou sa
zoznámime v tom to
článku. Tak začne pekne poporiadku Prvé
zmienky o globálnom
otepľovaní sú z roku
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1890. Globálne otepľovanie znamená topenie
kontinentálnych ľadovcov, ktoré zdvihajú vodu
v moriach a spôsobujú,
že pod hladinu sa dostávajú tie oblasti, ktoré
sú najnižšie položené pri mori. Alebo môžu spôsobiť výkyvy počasia, ako napríklad cez
zimu je teplo a cez leto
je zima, alebo prší často tam, kde nemá pršať.
Zabrániť
globálnemu
otepľovaniu nemôžeme
tak celkom, ale môžeme ho aspoň spomaliť.
Aby sa nerobila ozónová diera, museli by sme
okolo 500 rokov nepoužívať autá, nepoužívať
rôzne spreje, nechovať
priveľa poľnohospodárskych zvierat, prestať
používať plasty, proste
všetko čo je založené
na chemickom zložení.
Proste by sme museli
žiť primitívne ako naši
predkovia, ktorý si vážili

prírodu. Globálne otepľovanie
spôsobujeme
mi a nad-merné množstvo
poľnohospodárskych zvierat. Napríklad
vypílime 10 ha ihličnatého lesa, ktorý príjme do
seba oxid uhličitý. Pomáha nám tým že
zmierňuje hustotu oxidu
uhličitého na Zemi. Kto-

rý spôsobuje ozónovú
dieru.
Musíme prestať používať plasty a proste nesmieme používať všetko čo je založené na
chemických
látkach.
Musíme sa už konečne
začať správať s úctou
k našej matke Zemi.

STRANA 13

Posledné mesiace roka na základnej
škole sú pre deviatakov iné ̶ výnimočné. Najskôr ukončia tanečný kurz a na
venčekovej slávnosti ukážu svojim rodičom i učiteľom, že neodvrátiteľne smerujú k bráne dospelosti a potom nostalgicky spomínajú na príjemné zážitky.

Každá venčeková slávnosť je jedinečná,
nielen pre samotných aktérov ̶ žiakov,
ale i rodičov a učiteľov, ktorí sú neraz
dojatí k slzám. Čas plynie, všetko podlieha zmenám a premenám, ale pekné
spomienky či skôr spomienky na príjemné pocity pretrvávajú. Už vieme, že venčeková kráľovná 2015/2016 je Barborka
Mokranová z 9. C a venčekový kráľ jej
spolužiak Lukáš Markovič.

berec. Našim deviatakom redakcia časopisu 3bečan želá, aby ten koberec budúcnosti bol plný príjemných krokov,
možností napredovať, pozastaviť sa, vedieť sa pootočiť, rozbehnúť sa vpred,
možnosti stiahnuť niekoho na spoločnú
cestu, vyskočiť, kľaknúť si, spraviť kotúľ
a pri tom všetkom si vždy zachovať svo-

ju tvár uvedomelým a srdečným postojom k svojmu okoliu, a tak aj k sebe samému. Každá venčeková slávnosť je jedinečnou rozlúčkou so základnou školou. Vaša rozlúčka, milí deviataci, bola
veľkolepá. Idete ďalej, čo-to viete, odchádzate, niečo sme vám dali, niečo si
beriete a niečo tu zostáva s nami. Tak už
choďte!

Svoju minulosť poznáme, budúcnosť sa
nám odvíja pod nohami ako stočený ko-

Redakcia

STRANA 14

Tentokrát máme pre vás pripravenú náročnejšiu súťaž. Podmienkou víťazstva je
správne vyplnenie odpoveďového hárka, podpísanie a potom budete zaradení
do žrebovania o vecné ceny. Neváhajte sa zapojte sa, nemáte čo stratiť.
1. Koľko kg asi vyprodukuje priemerný slon exkrementov za 1 deň?
a) 18

b) 38 c) 25

d) 22

2. Akú dlhú dobu trvá malému sloníčaťu, kým sa naučí správne ovládať chobot?
a) 1 rok b) 6 mesiacov c) 4 aj pól mesiaca d) 3 týždne
3. Akou rýchlosťou sa pohybuje leňochod keď sa ponáhľa?
a) 3 cm/min b) 1 m/h c) 10 dm/h d) 1 dm/min
4. Ktoré jedlo ako jediné šváby nezjedia?
a) syr b) maslo c) cibuľa d) uhorka
5. Majú žirafy hlasivky?
a) áno b) nie
6. Koľko svalov má slon v chobote?
a) 400 000 b) 300 000 c) 200 000 d) 100 000
7. Do ktorej strany odlietajú netopiere z jaskyne?
a) pokračujú rovno b) doľava c) doprava
8. Korytnačky udržia veľmi ťažký pancier. Koľkokrát ťažší ako sú ony samé?
a) 50x b) 130x c) 200x d) 150x
9. Čím žiadajú tučniaky o ruku(o plutvu)?
a) mušľami b) okruhliakmi c) kvetinou d) stebielkami
10. Je oko(jedno) pštrosa väčšie ako jeho mozog?
a)

áno b) nie

Odpoveďový hárok
Meno a priezvisko:
Trieda:
1. __ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __ 6. __ 7. __ 8. __ 9. __ 10.__
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STRANA 15

Pýtali sme sa našich učiteľov, ako
vnímajú žiakov na konci školského
roka ♣ a ako sa podľa ich názoru pripravujú žiaci na koncoročné písomky
♠...
pani učiteľka Schmizingová
♣ Šťastných.

pani učiteľka Lukačiková
♠ Niekrorí sa pripravujú svedomito , nie♣ Stále rovnako.
ktorí mene a iný zasa vôbec.
♠ Nepripravujú sa.
ani učiteľka Žáková
anonym

♣ Rozbláznených .
♠. Ako ktorí, tí čo pracujú celý rok, pokračujú v tom aj ďalej, A tí čo nie, tak
ďalej leňošia a iní sa zobudia

♣ Živí, nedisciplinovaní, plní očakávaní...
♠ Niektorí sa pripravujú, deviataci vôbec...
NS LH

Zábava ako hrom
Pani učiteľka sa v škole
pýta:
- Máte v ruke 2 jablká z
toho jedno zjete, čo vám
ostane v ruke?
Dežko sa prihlási a hovorí:
Ohryzok!

Vzdychne si študent pred
skúškou:
- Ach, keby sme tak boli
na Mesiaci.
- A to už prečo? - pýta sa
ho priateľ.

- Lebo na Mesiaci je všetko 6-krát ľahšie.
Viete ako sa zbaviť blondínky na dlhú dobu?
- Postavte ju pred zrkadlo
a povedzte jej nech hrá
kameň, papier, nožnice
dovtedy kým nevyhrá!
LV, TM
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STRANA 16

„Šťastie dáva bohatstvo iba dočasne, akoby ho človeku iba
vypožičal, ale aby sme boli dostatočne šťastní, to závisí len od
našej vôle.“ Epiktetos
Keď človek oslavuje meniny alebo narodeniny, praje sa
mu hlavne zdravie, spokojnosť, láska, rodinná pohoda,
úspechy v práci či v osobnom živote, a takisto i šťastie...
Čo je vlastne šťastie? Donekonečna opakovaná fráza? Slovný výraz, ktorý
človek hovorí len tak do vetra? Peniaze, dobrá práca, spokojné manželstvo,
dobrý priateľ, vysnívaný mobil? Nie! Pre každého znamená šťastie niečo
iné. Pre mňa je to jeden z darov, ktorým ma obdaril Boh, aby som vyhral
svoj osobný boj. S čím? V krátkosti vám ho rozpoviem...
Stretol som sa pred štyrmi rokmi s nešťastím. Opačným pólom šťastia, s jeho
rozhnevaným nevlastným bratom, ktorý rozsieva zlo a skazu. Keď človek stratí to
najcennejšie, čo má — vlastné zdravie, nastúpi absolútna bezmocnosť a strach...
Nielen pre chorého človeka, ale najmä pre jeho blízkych. Moje nešťastie malo nálepku kóma a vážne poškodenie mozgu. Čo nasledovalo, nechcem opisovať. Nestačili by na to ani kilometre papiera a ani dve hodiny slohu. Poviem len
v krátkosti, že mojim rodičom sa zrútil celý svet, ten svoj som ja už vôbec nejaký
ešte existoval. Svet šťastia, lásky, radosti a rodinnej pohody mojich najdrahších
jednoducho zo dňa na deň prestal jestvovať. Šťastie si u nás zbalilo kufre
a odišlo kade ľahšie. Ale nie nadlho... Keď som podľa lekárov prežil to, čo som
vlastne vôbec nemal, závan šťastia vtedy zaplnil srdcia mojich drahých. Nemal
som síce nikdy chodiť, behať, rozprávať, proste fungovať ako predtým, ale všetci
moji blízki boli šťastní! Šťastie bolo opäť s nami a i keď si to vôbec nepamätám
a moje spomienky z toho obdobia sú veľmi biedne, rodinné fotografie a maminin
večný entuziazmus zvečňovať všetko, sú toho jasným dôkazom. Povedal som si,
že šťastie už tak ľahko z rúk nepustím a budem sa ho držať zubami-nechtami,
bojujúc ako lev. Pre moju maminu, pre moju sestru, otca, pre všetkých, ale hlavne pre seba...
Vraj je to zázrak, že som tu a skoro „uzdravený“. Mal by som si zmeniť priezvisko
na Jakub Šťastný alebo Jakub Zázrak. Dve slová, ktoré by úplne vystihli to, čo
cítim. Žijem! Teším sa z maličkostí! Učím sa opäť nové veci! Robím bežné každodenné veci! Pre niekoho to neznamená absolútne a vôbec nič. Pre mňa je to najväčšie šťastie na svete. Moje šťastie!
JV

STRANA 17

Na hodinách geografie a matematiky to
perlí výrokmi našich žiakov. Niektoré odpovede sú skutočne originálne. Podobné
vtipné odpovede by zbieral asi každý
učiteľ. Pre náš časopis ich zozbieral pán
učiteľ Vöpy.

Otázka: V ktorom podnebnom pásme
sa striedajú 4 ročné obdobia?
Odpoveď: Jar, leto, jeseň, zima.
Otázka: Čo je to počasie?
Odpoveď: Meranie vzduchu.

Otázka: Ktoré 3 plyny sú najviac zaOtázka: Kedy sa počas dňa meria tepstúpené v atmosfére?
lota vzduchu?
Odpoveď 1: Voda.
Odpoveď: Keď prší.
Odpoveď 2: Kryštáliky soli a hlavne veľa
vody.
Otázka: Aké jazyky sú najrozšírenejšie
v Južnej Amerike?
Otázka: Čo je to atmosféra?
Odpoveď: Ukrajinský.
Odpoveď 1: Odborný názov pre atmosféru.
Otázka: Vymenuj aspoň 3 nerastné
Odpoveď 2: Chráni pred uvarením.
suroviny, ktoré sa ťažia v Amerike.
Odpoveď 1: Bavlna a vlna.
Odpoveď 2: Zlato, striebro, bronz. MH

Vyhodnotenie súťaže
V poslednom marcovom
čísle sme vyhlásili súťaž.
Zapojiť sa do nej mohol
ktokoľvek zo školy, kto
vyplnil súťažný lístok a
odovzdal ho p. učiteľovi
Kováčikovi. Do súťaže sa
zapojilo pár žiakov, z kto-

rých bol vyžrebovaný jeden šťastlivec — výherca.
Ten získa balíček s vecnými cenami.
Aká historická veda skúma
zvyklosti a obyčaje? Tak
znela otázka, na ktorú ste
mali odpovedať etnogra-

fia. Martina Tomanová zo
7. B bola vylosovaná a odpovedala správne, preto sa
stáva našou víťazkou.
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Modrá diera
Táto 125 metrov hlboká a 300 metrov
široká jama je považovaná za najváčšiu
priehlbinu na morskom dne. Nachádza
sa asi 100 kilometrov od Belize a okrem
toho, že je domovom rôznych unikátnych živočíchov, taktiež je obrovským
lákadlom pre turistov a potápačov. Veď
uznajte, dokonalý kruhový tvar... pastva
pre oči .

Obrovská cibuľa
Najťažšiu cibuľu na
svete
vypestoval
britský záhradník
Peter Glazebrook.
Jeho rekordmanka
vážila viac ako
osem kilogramov.

STRANA 18

Terčom posmechu :-(

Dôchodca Chandra Bahadur Dangi
z Nepálu bol kvôli svojej drobnej postave celý svoj život terčom posmechu. Čiperný Nepálčan pri váhe 12 kg meria
len 56 cm. Po povzbudení, ktorého sa
mu dostalo od rodiny, preto vo veku 72
rokov oslovil tím Guinnessovej knihy rekordov, aby prišiel overiť jeho šance na
získanie titulu najnižšieho človeka na
svete.
Vystáte stopy

Mních sa na tomto jednom mieste modlil
každý deň 20 rokov a podarilo sa mu
urobiť stopy do dreva.

STRANA 19

Neuveriteľný kvet
Kvet môže dosahovať
neuveriteľné rozmery,
jeho priemer často
prevýši jeden meter.
Okrem toho je na
ňom zaujímavé aj to,
že je vlastne parazitom. Raflézie parazitujú na koreňoch a
kmeňoch stromov. Na pohľad je raflézia
krásna, keď k nej však človek podíde
trochu bližšie, zrejme pri nej veľmi dlho
nevydrží. Páchne totiž za hnijúcim mäsom, kvôli tomu, aby prilákala muchy,
ktoré ju opeľujú. Raflézie rastú na indonézskych ostrovoch Borneo a Sumatra
a lákajú množstvo turistov, ktorí chcú
vidieť ich kvitnutie a odfotiť sa pri nich.

Špinavá rieka
Rieka Citarum v Indonézii sa často nazýva aj najznečistenejšia rieka na svete.
Niet sa čomu diviť, keď sa pozriete na
jej hladinu, vidíte len odpad vyprodukovaný ľuďmi. Čo je ale horšie, v jej povodí ich žije približne 5 miliónov a sú na
nej absolútne závislí. Je kľúčová pre poľnohospodárstvo, rybárstvo, priemysel,
systém kanálov a ešte aj elektriku, keďže sa na nej nachádzajú rovno 3 vodné
elektrárne. Takéto zaobchádzanie je naozaj ťažké pochopiť...
MH

Čo budeme potrebovať:

Postup

1 grep

Ako prvé si ošúpeme a nakrájame ovocie. Dáme to do mixéra a pridáme 1 dcl
vody. Pomixujeme to a nalejeme do pohárov. A máme hotovo. Dúfam, že bude
chutiť . ;)
MB

2 pomaranče
1 červené jablko
1dcl vody
mixér

3bečan
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