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Milí  spolužiaci!

Opäť sme tu! Ubehli mesiace, ktorým
vládla zima a príroda sa nezadržateľne
prebúdza. Plní energie, ktorú nám daro-
vali prvé lúče slnka, prichádzame aj my,
aby sme vám spríjemnili dni, ktoré nám
zostávajú do konca školského roka.
   Chceme, aby sa školský časopis stal
vašim príjemným spoločníkom, aby ste
získali nové informácie, obraz života na
škole a pobavili sa pri jeho čítaní.

Príjemné čítanie vám želejú členovia
redakčnej rady.
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TTTeeessstttooovvvaaannniiieee dddeeevvviiiaaatttaaakkkooovvv

I tento rok deviatakov neminulo celoplošné testovanie zo slovenského jazyka a matematiky.
Položili sme im  otázky:

1. Z ktorého predmetu bolo testovanie pre teba náročnejšie a prečo?
2. Si spokojný s vlastnými výsledkami testovania?
3. Čo odkážeš ôsmakom ohľadom testovania deviatakov?

Kaja:
1. Jednoznačne matika!!! S ňou nie som veľká kamoška!

      2. Kde už......
      3.. UUččiiťť ssaa........aa vveeľľaa ššťťaassttiiaa pprrii ttiippoovvaanníí!! AAjj ttoo ssaa zzííddee!!

Eda:
1. Pre mňa bola náročnejšia druhá časť z matiky, pretože boli náročnejšie úlohy a málo

času.
2. Nie som, pretože to mohlo byť aj lepšie, najmä z obidvoch častí matematiky.
33.. AAbbyy ssaa ppoorriiaaddnnee pprriipprraavvoovvaallii,, ppoorriiaaddnnee ssii pprreeččííttaallii úúlloohhuu,, pprreettoožžee jjee ttoo ddôôlleežžiittéé

nnaa iicchh pprriijjaattiiee nnaa ssttrreeddnnéé šškkoollyy..

Simi:
1. Slovika, pretože boli ťažké úlohy a v druhej časti boli dlhé a náročné texty.
2. Nie som spokojná. Myslím si, že slovinu som napísala oveľa horšie ako

matiku.
   3. AAbbyy ssaa uuččiillii aa nneevvyykkaaššllaallii ssaa nnaa šškkoolluu..

Hedo:
1. Jednoznačne matika. Druhá časť bola veľmi ťažká a bolo málo času.
2. Nie...
33.. HHľľaaddaaťť nnaa iinntteerrnneettee mmoonniittoorr..

Viki:
1. Slovenčina, lebo boli ťažké otázky a moja logika im nestačila.
2. Nie, nie som.
33.. AAbbyy ssaa uuččiillii............

ANa:
1. Slovenčina, druhá časť, lebo boli hlúpe otázky.
2. No, hej. Mohlo to byť však aj lepšie.
33.. AAbbyy ssii zz ttoohhoo nneerroobbiillii ssrraanndduu aa ppoorriiaaddnnee ssaa uuččiillii..



PARTNERSKÉ  VZŤAHY - beseda s MUDr. Bachňákovou

My, deviataci, sme vo veku, kedy by každý
 z nás mal poznať pravdivé a odborné informácie
 z oblasti partnerských vzťahov i sexuálnej života človeka.

 Vo väčšine rodín na Slovensku sú rozhovory
rodičov s deťmi na túto tému tabu.

My, mladí, siahame po všetkých možnostiach
 získania informácií, no vždy sme radi, keď nám
 môže odborník odpovedať bezprostredne na naše
zvedavé otáky. Tie sme nesmelo  adresovali  v januári
MUDr. Bachňákovej, ktorá trpezlivo a citlivo na ne
odpovedala.

Hovorí sa: » Mladosť – pochabosť.
« My však už vieme, že pri nezodpovednom
a nepremyslenom konaní o oblasti partnerských
vzťahov musí hlavne žena  znášať dôsledky.
Vysporiadať sa s nimi nie je ľahké. Nie každý
vírus sa dá liečiť , tehotenstvo nie je maličkosť
a stať sa matkou vo veľmi mladom veku
je celoživotná zodpovednosť.
        MUDr. Bachňáková nám pomohla zorientovať
sa v hodnotách partnerského a rodinného života, prebudila v nás radosť,
ale aj zodpovednosť z budúceho rodičovstva a výchovy vlastných detí.



Lyžiarsky výcvik - týždeň, na ktorý sme sa všetci od začiatku roka veľmi tešili. Náš
lyžiarsky  sa  konal 15. - 20. decembra 2007 na Donovaloch.  Po ubytovaní nás oboznámili
s pravidlami pobytu. Na večernej diskotéke sme sa všetci odušu vybláznili. Prvý deň na svahu
priniesol rozdelenie do skupín a oboznámenie sa so svahom. Na veľký kopec šli len najlepší,
ale po dvoch dňoch aj žiaci z nižších skupín. Svoje lyžiarske umenie predviedla v jeden deň
naša dobre známa spolužiačka. Svojou zbesilou jazdou obveselila takmer všetkých na svahu.
Svoje lyže ubrzdila až na vedľajšom kopci. Až na jedno zranenie všetko prebiehalo hladko.

V posledný deň sa uskutočnila súťaž, na ktorej si všetci otestovali svoje lyžiarske
schopnosti. Traja najlepší v slalome sú:

1. miesto- Bariaková
2. miesto- Malatincová
3. miesto- Slíž

Nad 43 žiakmi dňom i nocou dozorovali 4 učitelia. Bolo nám všetkým veľmi ľúto, že tých
nádherných 6 dní sa už skončilo. Myslím si, že ani jeden z nás neľutuje, že tam bol.





.
Po rebríku nemôžeme vyliezť s rukami vo vreckách.

/ Zig Ziglar/

Peter  Ďuro – 7.A
1. miesto v okresnom kole Olympiády anglického jazyka
5. miesto v krajskom kole Olympiády anglického jazyka
Diana  Rapčanová - 6.A
3. miesto v okresnom kole Olympiády nemeckého jazyka v kategórii I.A
Ivana  Václavíková – 7.B
4. miesto v okresnom kole Olympiády nemeckého jazyka v kategórii I.A
Dávid  Pósa – 9.A
3. miesto v okresnom kole Olympiády nemeckého jazyka v kategórii I.B
Milan  Takáč – 9.B
1. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
Erik  Boho, Erik  Gunár, Herman  Hartwig, Erik  Pépai, Andrej  Poljak – Mesiačikova
trieda
1. miesto v súťaži Gymnastický štvorboj
Nina  Pisérová, Kristína  Folopová – Tulipánová tr., Barbora  Burešová, Veronika
Sélešová – Zvončeková tr., Dominika  Habodászová – Margarétková trieda
3. miesto v súťaži Gymnastický štvorboj

Čo ešte dokážeme ?
No, určite všetko možné i nemožné, no najviac bodujeme v týchto činnostiach:

NEUČENIE SA   /  v tom sme fakt dobrí /

BITKY  / niektorí majú naozaj talent a výdrž /

ODVRÁVANIE  / hovoríme, ako nám zobák narástol /

PÍSANIE  DOMÁCICH  ÚLOH  / taká zbytočnosť /

MAĽOVANIE SA  NA  WC / veď sme už dámy /



V A L E N T Í N

Valentín je krásny deň
kytičku vám darujem.
Maminke dám krásny kvet,
velikánsky ako svet.
Ocino, ten kvety nechce,
veď sa z nich len stále chechce.
So sestrou, tak s tou je kríž,
ľúbim ju však, to si píš!

                                                                                                         Natália Juhászová – 2.A

P R I    P R A M E N I

V lese leží pekný kameň,
pod ním tečie malý prameň.
Tečie, tečie, vyviera,
cestičku si prediera.

Cestička kľukatá,
zastavím sa chvíľku,
objavím jazierka,
v nich malú rybku.

Prezraď mi, rybka, tajomstvo malé.
Či sa ti býva dobre v tej vode?
Rybka len zlatým chvostikom mihne,
bystrá je vodička, veselo mi je.

            Kristína Sivoková – 3.A

V A L E N T Í N

                                       Valentín je len raz v roku,
                            oslávme ho vždy po boku

                                       s tým, čo nám je najbližší,
                                       najdrahší a najmilší.

                                      Spravíme si oslavu,
                      doprajeme zábavu,

                                      potešíme naše srdcia,
                                      aby láska bola väčšia.

    Bianka Baláková – 3.A



N E Z B E D N Á     A R A

Jedného dňa ma na dvore čakalo prekvapenie. Malé šteniatko a krásnymi očami. Bola
to sučka a pomenovali sme ju Ara.
          Ara bola veľmi hravá a nezbedná. Každý deň niečo vyparatila. Neunikla jej ani moja
teniska, ktorú hľadala celá rodina a nikde ju nevedela nájsť. Nakoniec som vliezol do Arinej
búdy a našiel som v nej  moju tenisku rozhryzenú na franforce. Ara ako pravá dáma mala rada
všetko, čo je pekné. Upútali ju pestrofarebné záhony kvetov a asi najviac ružová petúnia,
s ktorou veselo pobehovala po dvore. Keď to zbadala mama, chcela ju vyhrešiť. Ara sa však
vyvalila na chrbát a začala kýchať. Na tvárach sa nám zjavil úsmev a bolo i po maminom
hneve. Ara nás všetkých poriadne pobavila a namiesto trestu dostala piškótku, ktorú má aj
dodnes veľmi rada.
            Ara v septembri oslávila svoje prvé narodeniny. Kúpil som jej vitamínovú tyčinku,
ktorú schrúmala skôr, ako sa povie tri. Dnes je z nej nej krásny pes, ktorý usilovne stráži náš
dom i záhradu.

                                                                                           Tomáš  Cifruš – 5.A

                                 MOJE  PRIATEĽKY

         Pred tromi rokmi v lete moja sestra doniesla domov dve malé mačiatka. Mäkučké ako
tie najjemnejšie vlnené klbká. Zo začiatku boli len v byte, ale neskôr sa im viac páčilo na
dvore. Vyvaľovali sa v tráve, vyhrievali na slniečku a liezli po všetkom, čo im prišlo do cesty.
Rešpekt mali len pred psom. Keď ho zbadali, hneď sa utekali skryť. No keď zbadali mňa a ja
som im nepriniesla žiadnu dobrotu, začali ma škriabať a hryzkať ostrými zúbkami. Po čase
jedno mačiatko uhynulo. Z druhého mačiatka vyrástla krásna biela mačka s ryšavými a
čiernymi fľakmi, ktorá ma však naďalej škriabe , no i tak sa každý deň  spolu hráme. Malé
mačiatka ešte nemala, a to k nej chodí veľa kocúrov. Jeden je čierny, druhý je biely, tretí
ryšavý, štvrtý fľakatý a ten piaty ešte viac. Snáď sa tejto jari  rozratie naša mačacia rodinka!

                                                      Andrea  Sojková – 5.A



     Dňa  6. februára 2008 sa uskutočnil na našej škole
 slávnostný zápis do prvého ročníka.
Rodičia so svojimi deťmi sa zišli na školskom dvore.

Ustráchaných škôlkárov – budúcich prváčikov –
čakali pri vchode starší žiaci, prezlečení za rôzne
 rozprávkové bytosti. Veselo ich privítali a odprevadili
do jednotlivých tried, kde ich očakávali pani učiteľky.
Posadali si  do nových lavíc a už o pár minút sa z tried
ozýval veselý spev detí, ktorý sa striedal so smiechom
 a potleskom. Rozpaky a strach sa rýchlo vytratili.
 Kým rodičia poskytli potrebné údaje a informácie,
deti sa zabávali a dostali aj malé občerstvenie.
Rozžiarené očká a úsmevy 66 žiakov pri odchode hovorili za všetko.

 Prajeme im veľa krásnych chvíľ a úspechov počas vzdelávania na našej škole.

Fašiangový karneval v ŠKD pri ZŠ P.K.Hostinského v Rimavskej Sobote je už
každoročnou tradíciou.
Tento rok sme ho organizovali 15.februára vo veľkej sále Relaxu. Začala ho promenáda
masiek, ktoré privítala pani vychovávateľka Mičková a zároveň ho aj moderovala. O príjemnú
zábavu sa postaral aj DJ. Počas prestávok sa predviedli najlepšie tancujúce dievčatá a chlapci.
Skoro každá karnevalová maska vyhrala nejakú tombolu.
Po dobrej zábave deti odchádzali domov na jarné prázdniny.



Prvý valentínsky ples
 Prvý  valentínsky ples deviatakov  ZŠ P. K. Hostinského

 sa uskutočnil 15. februára 2008.
Bol len pre nás, bol len náš a bol veľmi, veľmi vydarený.

Dvojtýždňové prípravy  mnohých žiakov, za výdatnej
 pomoci našej pani výchovnej poradkyne Šulekovej ,
priniesli výsledný efekt. Balóny, girlandy, kvetiny, závesy,

by nám mohli závidieť aj profesionáli. Už pri prípravách
 sme zažili veľa zábavy, ale tá ani zďaleka neprevýšila
 tú úžasnú atmosféru, ktorá vládla v plesový večer.
Žiaci, ktorých vídavame každodenne na školských chodbách,
sa v plesových róbach a oblekoch už nepodobali na »deti  ulice«.
 Stáli tam mladé dámy a páni ako vystrihnutí z módneho žurnálu.

Ples otvorili spoločenské tance v podaní našich o rok mladších
 spolužiakov, ktorí tu mali akúsi venčekovú predpremiéru.
 Vedeniu školy a triednym učiteľom patril prvý tanec, do ktorého
 ich vyzvali naši spolužiaci.

A potom to prišlo! Zábava ako sa patrí vo všetkej počestnosti
a veselosti. Bavil sa každý, kto mal nohy. Veľmi nás teší,
 že na plese sa vynikajúco bavil a cítil aj náš spolužiak,
ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíčku, ale aj spolužiak,
ktorý odišiel  do gymnázia  po ôsmom ročníku.

Po rezkých tancoch sa čochvíľa prihlásil poriadny hlad.
Fantastickú večeru nám pripravili naše pani kuchárky,
 pre ktoré nebol problém »nadsluhovať« dlho do noci.
Život sme si osladili aj množstvom všelijakých zákuskov
a ovocia. K správnej plesovej atmosfére patrí aj tombola.
 Cien bolo veľa – praktických i zábavných.

Prvý valentínsky ples sa vydaril na jednotku.

 Či bude len raritou, alebo sa stane tradíciou,závisí už len od vás,
budúcich deviatakov!





- sviatok všetkých zamilovaných

Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február.
Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko
desaťročí v rôznych  kútoch sveta.

A kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv.
Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase
vládol cisár Claudius II, ktorý bol známy svojimi
megalománskymi túžbami a krutými vojnovými výpravami.
Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak
zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a
oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu spájať životy
zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky ho dal popraviť.

V dnešnej dobe sa na Deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími
romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných citov.
Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom

dni počas celého roka.
 My sme pre Vás pripravili niekoľko možností ako pomocou valentínskych pozdravov

pohladiť srdcia Vašich milovaných.

          Nech Valentín každý deň býva,
                            nech cítiš lásku, čo moje srdce skrýva,
                            nech z očí Tvojich šťastie žiari,
                            ako lúka skorej jari.
                            Chcem byť kvetom tejto lúky,
                            čo nežne hľadia Tvoje ruky

                             Keby si bola slzou v mojom oku, nikdy v živote by som neplakal,
                             aby som Ťa nestratil.

     Ľúbim Ťa viac ako včera a menej ako zajtra.



Sú práve ako sťahovavé vtáky
a presne ako padajúca hviezda.
Ujdeme z polí ako divé maky
a oni - vážni - s dlaňou plnou lásky
naveky v nás hniezdia.

28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov.
Je spätý s menom učiteľa národov - Jana Amosa Komenského. Tento veľký pedagóg svojou
pedagogickou činnosťou i náhľadmi sa zaradil medzi významné osobnosti v dejinách
myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu
pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Prebojúval ideu názorného vyučovania, žiadal
psychologickejší prístup k vyučovaniu i k samému žiakovi. Okrem potreby všeobecnej
školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej
výchovy, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi.

Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším.
V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes.Pripravujú do
života vzdelaných schopných mladých ľudí. Prácu učiteľa si však mladí vedia oceniť až keď
dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali. Spomenú si na
pohladenie pani učiteľky v materskej škole, ktorá suplovala ich mamu. Spomenú si na pani
učiteľku, ktorá ich trpezlivo učila čítať a písať a otvorila im tak cestu k poznávaniu.
Spomenú si na pani učiteľky a pánov učiteľov, ktorí na nich boli prísni a pomohli im vniknúť
do tajov matematiky, poznania prírodných zákonov, nádhery literatúry a naučili ich aj spievať
a športovať. Uznávajú, že pripravili svojim učiteľom radostné, ale i ťažké chvíle, že ich práca
nekončí zvonením a že aj ich učitelia majú vlastné rodiny, vlastné deti, o ktoré sa treba tiež
starať. Všetkým učiteľom úprimná vďaka.

Ďakujeme Vám, že ste
že sa každý deň s nami trápite
že nám otvárate svet novými poznatkami
že nám dávate kúsok svojho srdca.

Aj keď na Vás máme občas ťažké srdce, odpusťte!
My sa polepšíme! My naozaj nie sme zlí !
Na znak úcty k Vám, prijmite symbolickú kyticu
kvetov s úprimným slovom

Ď A K U J E M E ! ! !



„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť,
 nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

/ J. A.Komenský /

Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti
zapísaný ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak
intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania
informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom i
študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom strenutí s knihami odjakživa nie
sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné
miesto tu majú aj knižnice..
Kniha najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi
neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci?

Mesiac knihy pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal
mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci. A marec
práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrabenda,
významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.

Od rozšírenia internetu je marec nielen mesiacom knihy, ale práve aj
mesiacom internetu.

I keď záujem o hnihu u mladých ľuďoch poklesol, po prečítaní tejto stránky
školského časopisu, pri písaní ktorej sme využili aj informácie na internetových
stránkach,  mnohí z vás nasmerujú svoje kroky do knižnice alebo kníhkupectva.



Sony Ericsson W580

Rozmery: 99x47x14 mm
Celková hmotnosť: 94 g
Farebný display: Áno
Počet farieb: 262144
Rozlíšenie displeja: 240x320 pixelov
Pásma: 850 /900 /1800 /1900 MHz
Fotoaparát: Áno /2,0 Mpx. (1600x1200 pixelov)
Štandardná batéria: 900 mAh /Li-Poly
Pohotovostný režim: max. 370 hod.
Čas hovoru: max. 540 min.
Veľkosť telefónneho zoznamu: max. 1000 položiek
Pamäť SMS v telefóne: Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte
Pamäť MMS/EMS v telefóne: Áno /podľa aktuálnej voľnej pamäte

Štandardná cena: 7290 Sk

Q7
luxus aj do terénu

Audi Q 7 je auto, ktoré zaujme nielen  svojou
mohutnosťou, ale aj prepracovanými jemnými
detailmi, ktoré jednoznačne patria k tejto značke.
Tradične na prednej časti dominuje jednodielna
chromovaná  maska a prižmúrené svetlomety.
Zaujímavá je aj členitá predná kapota.
Tento celok radí Q7-"ku" k ostatným modelom
značky Audi.
V porovnaní s nimi má však veľmi natiahnutý
predný nárazník. Vedľa mriežky chladiča sa tiahnu tak trochu úzke smerovky.
Mohutnosť prednej časti auta ešte zvýrazoujú hmlové svetlá
umiestnené úplne v spodnej časti nárazníka, čím sa zvyšuje ich náchylnosť na
rozbitie.

CENA: OD   3 000 000 Sk



SUDOKU

Klamlivé optické klamy sa zakladajú na malých
nedokonalostiach v spolupráci medzi mozgom a okom.

Povedali by ste, že tie čiary sú celkom rovnobežné?
    Áno, sú.

Ako je možné, že z bodu A do bodu B sa dá isť buď schodmi hore, alebo po rovine okolo?




