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Milí spolužiaci!

    Čas plynie veľmi rýchlo a opäť je jeden školský
rok za nami. Slnečné lúče nás čoraz viac lákajú
do prírody a k vode. Žezlo v prírode prevzalo leto.
S ním prichádza čas, na ktorý sa všetci žiaci
a študenti najviac tešia. PRÁZDNINY!
   Týmto číslom školského časopisu sa chceme
s vami rozlúčiť, no dúfame, že posledné dni
školského vyučovania si spestríte i čítaním
zaujímavých rubrík časopisu.
    Prajeme vám všetkým prekrásne prázdniny plné
veselých zážitkov!
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V dňoch od 26.5 do 2.6. 2008 organizovala naša škola zdokonaľovací plavecký výcvik
pre žiakov štvrtého a šiesteho  ročníka .  Výcviku sa zúčastnilo 43 žiakov druhého
stupňa  pod vedením pani učiteľky Mgr. Langovej a pána učiteľa Mgr. Valacha a 53
žiakov štvrtého ročníka pod vedením pani učiteliek Migrovej, Jakabovej, a Bokorovej.
Spolu so žiakmi z prvého stupňa si šiestaci zdokonaľovali svoje plavecké schopnosti
a zručnosti celých päť dní. Plavecký výcvik ukončili naši žiaci plaveckou súťažou. Všetci
žiaci zúročili svoju týždňovú snahu a podali krásne plavecké výkony. Zvíťaziť však
napokon mohli len tí najlepší.
     Z dievčat preplávala 25 metrovú vzdialenosť za najkratší čas Simona Erdodiová, na
druhom mieste sa umiestnila Dominika Sághiová a na treťom Dana Šóľová. Všetky tri
dievčatá sú zo 6.A triedy.

 V kategórii chlapcov najlepší čas zaplával Ronald Štofaník zo 6.C triedy, na druhom
mieste sa umiestnil Denis Demjén zo 6.B triedy a na tretiu priečku sa postavil Ján Antal
zo 6.A.  Víťazi boli ocenení sladkosťami a vecnými cenami, no smutní neostali ani
ostatní plavci, ktorí dostali malú sladkú odmenu.



V čase od 19. – 25. mája 2008 prebiehal na celom Slovensku Týždeň modrého
gombíka – finančná zbierka, ktorú organizovalo združenie UNICEF.

 Do tejto dobrovoľnej humánnej kampane sa zapojili aj naši žiaci – dobrovoľníci –
ktorí v uliciach mesta veľmi úspešne oslovovali ľudí. Táto aktivita bola zároveň
poslednou v rámci projektu Škola priateľská deťom, ktorý naša škola v spolupráci s
UNICEF realizovala tento školský rok. Celkový finančný výnos zbierky predstavoval 11
300 Sk.  A prečo práve modrý gombík? Je symbolickým vyjadrením spájania.
Cieľom UNICEF je šťastné detstvo detí. Ochota ľudí prispieť na modrý gombík
pomáha spájať detstvo so šťastím.



Veronika  Trímajová – 7.A
1. miesto v obvodnom a 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

Ladislav  Dohonyi -  8.B
1. miesto v Majstrovstvách Slovenska zimného viacboja všestrannosti

Simana  Erdodyová - 6.A
1. miesto v súťaži Prehliadky štúrovskej poézie

Diana  Rapčanová – 6.A
2. miesto v súťaži Prehliadky štúrovskej poézie

Lenka  Peržeľová – 9.C
1. miesto v súťaži Prehliadky štúrovskej poézie

Marcela Lecsoová, Simona Erdodiová, Vladimíra Urbanová, Lucia Sojková,
Izabela Remperová, Kinga Kecsoová – 6.A
3. miesto v súťaži Baby program
6. miesto v súťaži Hliadka mladých zdravotníkov

Gabriela Hlivárová, Simona Illéšová, Zuzana Malatincová, Barbara Bariaková,
Dominika Šáleková – 7.A
3. miesto v dejepisnej súťaži Pramene

P. Trnavská – 8.C, S. Šlajferčíková – 9.B, M. Sekerášová – 9.C
2. miesto v okresnej súťaži v stolnom tenise dievčat

K.Slíž ,  P. Matúš,  R. Kováč – 7.A,  P. Astaloš – 7.B,  R. Illéš – 7.C,  P. Vančík
– 6.B, J. Berky – 5.B
3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v Pasovačke

Bianka Tóthová – 7.A
3. miesto v literárnej súťaži 3. ročníka projektu Súťaže nefajčiarskych tried

P. Ďuro, A. Oleríny, R. Zorvan -8.A, D. Petrus – 7.A, L. Peržeľová – 9.C
Víťazi v súťaži o najkreatívnejšiu aktivitu v rámci škôl na tému nefajčenia v rámci Súťaže
nefajčiarskych tried

Opäť je tu koniec školského roka. Našimi najväčšími úspechmi za
toto obdobie budú naše vysvedčenia, z ktorých budeme mať

radosť nielen my , ale najmä  naši rodičia.



Viete, čo je Euro školák ?
Nie?   No predsa bilingválny časopis pre deti.
A viete, že do tohto časopisu prispievajú aj žiaci našej školy vlastnou tvorbou?
Sú to žiačky 6.A. triedy. Prečítajte si ich zaujímavé a nápadité básničky.

JAR

Jar je veľmi krásna,
prebúdza sa zjasna.
Zavolala lienke včielka,
slniečko nám pekne hrejká.

Prebuďže sa priateľka,
jar nám klope na dvierka.

Ja už pečiem koláče,
synček pletie korbáče.
A dcérušky z vajíčok robia kraslice,
nechajú tie v kúte ležať svoje praslice.

L. Sojková – 6.A

MAMA

V údolí za lesom jaskynka leží
K nej malé mláďatko radostne beží.
Šantí a vystrája, ten malý šibalko
Poskakuje ako to malé kozliatko.

Teší sa na mamu, ktorá mu sľúbi,
Že ho vždy ochráni a stále ho ľúbi.
Dá mu vždy nehu, lásku a šťastie,
Čo jej  v srdiečku ešte stále rastie.

Slniečko zapadlo, už je čas večera
A malé mláďatko únavou omdlieva.
Mamička na stráži celú noc stojí,
Nech sa malé do snov pokojne ponorí.

Ráno už s mamičkou šantí a ľuľká sa,
pozrieť na nich v tom čase, ach to je krása.
Veď mama je zdroj šťastia, nehy a lásky,
čo na uši vyhladí všetky vrásky.

D. Rapčanová – 6.A

PRÁZDNINY

Po rozlúčke so školou,
vonku sme sa rozbehli,
všetci kričia hurá, hurá
prázdniny sa začali.

Zobrali sme lopty, plavky,
nebudeme hrať len karty,
pôjdeme sa zabaviť,
na kupko si vyraziť.

Ležali sme na osuške,
pribehli k nám chalani,
celí mokrí od vody,
za nohy ťahali.

Po šantení vyliezame
po štvornožky z bazéna,
do bufetu hrnieme sa,
bodla by nám zmrzlina.

Vybláznili sme sa dobre,
schuti sme sa nasmiali.
všetko sa nám zdalo možné,
čo sme v lete skúsili.

                             Lucia Sojková – 6.A



Dni detskej knihy

V rámci Dní detskej knihy 2. apríla 2008 navštívili našu školu slovenskí spisovatelia
Roman Brat, Jozef Pavlovič, Peter Holka a ilustrátor Miroslav Regitko.

Na 2. stupeň našej ZŠ zavítal Peter Holka, autor známych kníh pre deti a mládež:
Leto na furmanskom koni; Prekážkar v džínsach; Piráti z Marka Twaina, Normálny cvok.
Besedy so spisovateľom sa zúčastnili žiaci 6.A, 8.A a 9.A triedy. P. Holka sme privítali
krátkym kultúrnym programom a potom ho žiaci doslova „zasypali“ množstvom otázok.
Majster slova na ne odpovedal spôsobom jemu vlastným – zaujímavo, nenútene, vtipne.
Rozprávanie doplnil príbehmi zo života. Všetkých veľmi milo prekvapil pútavým
rozprávaním, prirodzeným a prístupným správaním, vtipnými zážitkami, takže atmosféra
počas besedovania s ním bola perfektná. P. Holka bol úprimne prekvapený záujmom žiakov o
jeho knihy, presvedčil sa, že žiaci jeho knihy čítajú, poznajú, niektorí dokonca majú vo
vlastných knižniciach.

Besedu so známym spisovateľom sme ukončili autogramiádou a fotografovaním žiakov
s naším hosťom.



Svetový Deň Zeme si ľudstvo na celom svete už tradične pripomína 22. apríla.
Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto

planét  je nielen vzácna, ale aj veľmi krehká. Každý rok v našej škole
pripravujeme pre žiakov zaujímavé aktivity, aby mali neustále na pamäti
ochranu životného prostredia.

Nebolo tomu inak ani tento rok. Žiaci si najprv vypočuli reláciu, ktorá
navodila atmosféru celého dňa. Potom už plnili zadané úlohy. Zašívali ozónovú
dieru, cestovali lesom, sledovali vodnú molekulu na cestách, besedovali o
ohrozovaní lesov, ale predovšetkým sami tvorivo zasahovali do daných tém.
Mohli dokončiť príbeh vodnej molekuly podľa svojej fantázie, navrhovali
plagáty, pohľadnice ku Dňu Zeme, sadili a spoznávali stromčeky a svoju
fantáziu uplatnili pri tvorení grafitov.
 Žiaci boli kreatívni, nápadití, pomáhali si  v skupinách a vytvárali neskutočne
zaujímavé a pozoruhodné práce. Najkrajšie sú vystavené na nástenkách. Práca
žiakov a ich záujem o danú tematiku si zaslúžia obdiv.
                  Bol to skutočne vydarený deň a nás teší, že môžeme touto formou
podnecovať u žiakov túžbu učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce
generácie ľudí a ostatných tvorov.



„VESELÝ DEŇ PRE VŠETKY  DETI“

- pod týmto heslom a za krásneho slnečného počasia sme my, žiaci, 30. mája 2008
strávili Medzinárodný deň detí.
     Deň plný radosti, smiechu a zábavy otvorili v rezkom rytme mažoretky.
     Veľkým prekvapením pre nás všetkých bola chvíľa, keď Ing. P. Mináč, poslanec BB
VÚC, odovzdal žiakovi 9. ročníka, Oliverovi Pisárovi, notebook za dosiahnuté
vynikajúce výsledky počas celého štúdia na ZŠ  i napriek  jeho  telesnému  hendikepu.
Svoj  obdiv a úctu  sme vyjadrili dlhým potleskom.
      Pri rytme contry hudby sme sa mohli povoziť na koňoch, sledovať výcvik psov,
vyskákať sa v skákadle s rozprávkovou včielkou, vyskúšať horolezeckú stenu a rýchlu
šmýkačku. Paintball – streľba farbou na cieľ zaujala najmä chlapcov, ktorí svoju
obratnosť prejavili i vo futbale. S vymaľovanými tvárami sme si vyskúšali školu hip-
hopu a potom sme si zatancovali v diskotékovom rytme. Tí, ktorí mali maškrtné
jazýčky, neodolali  chutnej cukrovej vate.
   Za krásny deň by sme chceli poďakovať vedeniu školy, učiteľom, rodičom
i sponzorom, ktorí sa podieľali na finančnom zabezpečení tohto podujatia.
ĎAKUJEME!



     Jedno slovo. Tisíce pocitov, názorov.
Milióny ľudí... a čo história, korene, formovanie do

dnešnej podoby ?
 S radikálnym nárastom popularity tohto hudobného štýlu sa môže

tešiť i čoraz väčšiemu záujmu zo strany médií i samotných ľudí. Tento fakt so
sebou ale prináša i časté dezinformácie, polopravdy, po prípade ľudia nejavia
záujem obetovať kúsok času a pozrieť sa, čo sa skrýva za tým magickým slovom.

Rap.
 Myslíš, že to všetko začalo Bronxom, Kool Hercom a 70-tymi rokmi ? Si na omyle
brácho, najvyšší čas to napraviť, tak pome na to...

Hip hop predstavuje celú tú kultúru, keď sa bavíme o rape...

Rap je časť tejto kultúry, emceeing. Djing je časťou tejto kultúry. Štýl
obliekania, vyjadrovania sa, to všetko patrí k tejto kultúre. Break dance, b-boys,
b-girls. Ako sa človek správa, vyzerá, chodí, rozpráva, to všetko... a tá hudba je
pestrá, pochádza od ľudí čiernej, bielej, červenej, žltej rasy...hocijaká hudba,
ktorá Ti dodá ten hluk, beat, ten funk, groove... to všetko je časť hip hopu.“

Hip hop ako kultúra združujúca 4 základné elementy: rap (emceeing), graffiti,
breakdance, djing (turntablism). Môžete sa stretnúť i s označením human beatboxu
(beatboxing) ako s 5.neoficiálnym elementom.



EMO ŠTÝL
Celý štýl má svoj pôvod v hlbokom a pre dnešných tínedžerov hudobnom praveku. Slovo EMOcore

sa po prvý raz objavilo po r. 1984. Mohutnú skupinu mladých oslovila vtedy skupina Rites Of Spring s
frontmanom Guyom Piccottom. Po dvoch sezónach sa z EMO stáva trend, ktorý prežíva až dodnes.
Subkultúra, ktorú môžeme zaradiť na rovnakú úroveň s poslucháčmi a sympatizantmi punku, metalu, hip-
hopu a desiatok ďalších hudobných štýlov.

EMOboys (chlapci):

Nehanbia sa za svoje emócie len preto, lebo spoločnosť si myslí, že chlapci neplačú a vždy sú silní.

EMOgirls (dievčatá):

Bývajú veľmi smutné. Neusmievajú sa buď vôbec, alebo len v spoločnosti. Zásada je, že v súkromí smiech
neexistuje.

Ako spoznáte EMO?
- Čierne nechty, detské oblečenie, tenisky,
hranaté okuliare, pásiky, odznaky kapiel,
 písanie denníka, vlastné úpravy oblečenia,
 smutný výraz tvári.

- Obliekajú si tesné tričká a nohavice.

- Maľujú si čierne linky okolo očí a vlasy im
 často zakrývajú celú tvár.

- Prevláda čierna farba, ale nechýbajú ani
doplnky v pastelových odtieňoch. Oblečenie
 dopĺňajú motívy smrti - predovšetkým lebky.

- Majú sklon k rezaniu zápästia, snažia sa to
 schovať pod rukávy.

- Počúvajú Secondhand Serenade,
 My Chemical Romance, Good Charlotte,
Panic! At The Disco a ďalšie.
-Texty EMO skupín sú plné smrti

EMO súvisí aj s pesimizmom a sebapoškodzovaním.

Psychológovia tvrdia, že najčastejšie uvádzanými motívmi
 takéhoto konania sú pocit hnevu na seba samého, úľava od
stresu a napätia a niekedy tiež želanie zomrieť.
 Sebapoškodzovanie môžeme vnímať ako protest či výkrik
 proti spoločnosti či staršej generácii. Ide o identifikáciu
vlastnej osoby, zaradenie sa do spoločnosti a upútať na seba
 pozornosť. Chcú byť niečím výnimoční. Jazvy na zápästí sú
ich identifikačným znakom, na základe ktorého sa medzi sebou
spoznávajú. Narezané zápästie je akýsi rituál, po ktorom majú
 z človeka odísť zlá sila, emócie a napätie.

K mladým však patrí radosť , smiech a láska !!!



Mercedes-Benz CLK DTM AMG bol jeden veľký úspech, Po sto kusových sériach
Coupé i Cabriolet sa len zaprášilo. Mercedes  na trh nedávno priniesol o niečo slabšiu,
no predsa veľmi zaujímavú CLK63 AMG Black Edition.

Pôvodne odkladacie priestory za prednými sedadlami nahradil dvojicou
plnohodnotných sedadiel. Ich kostra je zhotovená z uhlíkových vlákien a potiahnuté sú
čiernou kožou. Z karbónu a kože sú vyrobené i predné anatomické sedadlá.

 Úpravy sa neobmedzili len na interiér, Kicherer si posvietil i na podvozok, motor a
exteriér. Pohonnou jednotkou Black Series je 6.3 litrový vidlicový osemvalec kompletne
vyvinutý divíziou AMG. Sériový výkon 373 kW (507 koní) je veľmi slušný. Maximálna
rýchlosť presahuje hranicu 300 km/h.

 Výzor auta bol okrem kolies jemne doladený karbónovými krytmi zrkadiel a novou
maskou bez znaku. Tá je taktiež zhotovená z uhlíkových vlákien a dodáva autu ešte
dravejší výzor.

 Kicherer C63 Racer teda nielen jazdí lepšie, ale ako vidíte na obrázkoch, i
atraktívnejšie vyzerá. Čo je však najlepšie, povoziť v ňom môžete až tri babenky naraz...



Ešte neviete, ako strávite tohtoročné prázdniny? Čo tak pár typov na prežitie prázdnin
plných zážitkov.
Ako prežiť horúce letné dni?  Najlepšie na kúpalisku pri vode . Veď len v okolí
Rimavskej Soboty ich máme niekoľko. Novovybudované jódové kúpele Číž , kúpalisko
v Tornali a samozrejme Teplý Vrch.

         Kúpalisko Číž

Teplý Vrch : Drieňok

    Rozmýšľali ste už nad letným táborom? Toto leto si je z čoho vyberať. Skúste navštíviť
tieto stránky a určite si niečo vyberiete : www.tabory.sk

www.superfantazia.sk
www.class.sk
www.primaleto.sk

Zaujímate sa o turistiku? Skúste navštíviť naše národné parky. Veď naša príroda je prekrásna.



Sudoku

Zvieracia tajnička



Letná básnička

Osemsmerovka

DVE, STO, OSEM, NULA, JEDEN,
 DELIŤ, SÚČIN, SÚČET, SČÍTAŤ,
 PODIEL, ODČÍTAŤ, ČINITEĽ, ROZDIEL,
 DELENEC, DELITEĽ, MENŠENEC, MENŠITEĽ,
 SČÍTANEC

Farebne označ  názvy zeleniny a ovocia,
ktoré v daných riadkoch nájdeš:

Chlapec búcha reťazou o zem.
Príde k nemu babka a pýta sa ho:,, Prečo búchaš tou reťazou o zem ?“
Chlapec odpovedá:,, Plaším slony!“
,,Ale veď tu žiadne nie sú, synak.“
,,No vidíte, ako to pomáha, babka.“

Už si sa dnes usmial?  Nie?  Tak to skús teraz. Tri....dva...jeden....Hmm...
NÁDHERA !!!


