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Milí spolužiaci

A je to tu. Dlho očakávaný časopis
je na svete. Po dlhých a tvrdých
týždňoch práce, len pre Vás, sme
vytvorili niečo, čo by sa malo podobať
 na časopis. Prvé príznaky príchodu
 jari už badať a príroda naplno ožíva
po dlho nečinnom období. V tomto
období nás čaká veľa zaujímavých
dní napríklad Valentín, Deň učiteľov,
1. Apríl – Deň bláznov, veľkonočné
sviatky . . .
Dúfame, že sa Vám výsledok našej
práce bude páčiť, že tam nájdete
 veľa nových a užitočných  informácií.
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Vzácne vážky Slovenska

My, žiaci 5.C sme na biológii preberali učivo o vážkach.
 Zúčastnili sme sa besedy a výstavy vzácnych vážok Slovenska
v Gemersko –malohontskom osvetovom stredisku.
Oplatilo sa! Dozvedeli sme sa mnoho informácií o tomto druhu
živočíchov.
Vážky žili už v prvohorách, oveľa skôr ako dinosaury a dosahovali
veľkosť približne pol metra. Prišli ako prvé na to, že sa dá lietať.
V súčasnosti majú vážky dva páry krídel na pravej aj na ľavej
strane a veľkosť približne 10 cm.
Videli sme aj exponáty vážok a lariev. Perfektne sme sa bavili.
Bola nám odporučená webová stránka (www.vazky.sk), na ktorej
sú bližšie informácie, fotografie aj hry. Rada by som si to ešte raz
zopakovala!

Návšteva Gemersko-Malohontského múzea

Na prezentácií knihy o Rimavskej Sobote sme sa dozvedeli veľa
užitočných informácií. Zaujímavé bolo, že pod Rimavskou
Sobotou tečie spodný tok. V minulosti tu bolo vytvorené klzisko
z toku Rimavy určené väčšinou pre dámy. Na Slovensku sa
nachádzali iba 3 poisťovne Generali a s toho jedna v Rimavskej
Sobote. Škoda je, že gymnázium Ivana Kraska sa nezachovalo
v pôvodnej budove. Aj tak nám tu ostalo ešte veľa historických
pamiatok.



1.Ako ste sa cítili pred monitorom?

Sabína: Dobre, nestresovala som.
Dávid: Stresoval som pred monitorom.
Maťo: Bol som bez stresu, podarilo sa mi
napísať na veľmi dobré percentá.
Zuzka: Bála som sa, ale po monitore som mala dobrý pocit.
Anička: Stresovala som sa .
Nika: Bála som sa, potom to už bolo lepšie.

2.Pripravovali ste sa veľa na monitor?

Tomáš: Pripravoval som sa, na slovenský jazyk som sa viac učil.
Saša: Nepreháňala som to, ale učila som sa.
Nika: Posledné 2 dni som zabrala.
Miki: Nepripravoval som sa veľmi špeciálne.
Dominika: Áno, mali sme pondelky a štvrtky doučovanie.

3. Čo odkážete budúcim deviatakom?

Tímea: Nemajú sa čoho báť, veď naša škola to zvládne.
Sophia: Nech sa poctivo vzdelávajú a učia.
Saša: Nech sa začnú učiť skôr a nie posledné dni pred monitorom.
Dominika: Nebojte sa, nestresujte, ak sa budete učiť, tak to napíšete určite
dobre.



Partnerské vzťahy

Beseda s MUDr. Bachňákovou a MUDr. Tyborom

   Roky nezastavíš, a tak  z malého dieťaťa vyrastie  mladý človek,
ktorý si kladie otázky, na ktoré potrebuje správne odpovede.

Jedného dňa k žiakom 9.ročníka privítala MUDr. Bachňáková -
gynekologička, ktorá bez okolkov  a bez zahmlievania odpovedala na
otázky týkajúce sa pohlavného života.

Sme mladí a každá dobrá rada ohľadom tejto témy sa nám zíde.
Pani doktorka niekoľkokrát zdôraznila, že pri partnerských vzťahoch
treba konať zodpovedne, inak budeme musieť znášať dôsledky celý
život. Tehotenstvo nie je maličkosť ale celoživotná zodpovednosť.
    Žiačky 8. ročníka  získali odpovede od MUDr. Tybora, ktorý im
odporúčal zaočkovanie proti rakovine krčka maternice, ktoré je
najlepšie absolvovať práve v ich veku.
.



Halový viacboj

Dňa 21.3.2012 mali športuchtiví žiaci našej školy možnosť zmerať si
sily so žiakmi iných škôl v rôznych športových disciplínach. V telocvični
našej školy sa totiž konal Halový viacboj všestrannosti, organizovaný
Okresným zväzov viacbojov všestrannosti v Rimavskej Sobote. Zúčastnilo
sa ho niekoľko škôl z mesta i okresu Rimavská Sobota.

Žiačikovia súperili: V skoku do diaľky z miesta, v hode loptou
z miesta v člnkovom behu 4x10metrov.i v šplhu na tyči 3 – 4,5 metra.

Na spravodlivé hodnotenie dozeral hlavný rozhodca, učiteľ našej
školy, Mgr. Ján Valach

Celé dopoludnie sa nieslo v príjemnej športovej atmosfére a ešte
príjemnejšie sa skončilo,  keďže medzi ocenenými boli aj naši žiaci.

I.kategória:
1.mieto :
Zbyněk Lakatoš

IV. Kategória:
 1.miesto: Stanislava Sivičeková

 2.miesto: Veronika Útisová

GRATULUJEME!!!



Literárne úspechy
Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko

- Viktória Miklová z 5. C – 3. miesto
1. Literárna súťaž Európa vškole

- Práca Gréty Gembickej z 5. A - postúpila do celoslovenského kola
3.   Literárna prehliadka Zlatá krajina

-    Boli zaslané práce A. Korytiakovej a V. Sélešovej zo 6.C
4. Dobšinského rozprávkový svet – súťaž v tvorbe komiksov

- Kristína Sivoková 1. miesto – II. kategória
            Viktória Vargová   1. miesto – I. kategória

Adam Hronček     2. miesto – I. kategória

Športové úspechy
Florball

Orion Cup´12 – Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota
4. miesto - Oleríny Jakub, Kmeť Milan, Hronec Patrik, Dušan Vrábeľ, Karola Karol, Mišurák
Michal,
Benko Lukáš, Gono Michal

Midi Volejbal liga
3.miesto- Boršová S, Pisárová N, Lakatošová A., Čarnoká J., Slováková E., Benadová K., Šínska
V. , Babíková K, Antalová P.

Futbalový turnaj učiteľov
6.miesto-
Za Základné školy hrali: Mgr. Ján Valach
                                        Mgr. Pál Tomáš

Kurz korčuľovania
február-marec
S. Sivičeková, K. Szivošová, A. Urvová, A. Korytiaková, R. Mokányová, S. Báthoryová, A.
Sodomková
A. Krokavec, D.Múčka, , M. Smidt

Čo ešte dokážeme ?
Prestávky za bránami školy  / zdravotná prechádzka prospeje pľúcam  /
Neučenie sa / my sme múdri od prírody  /
Maľovanie sa / nové Miss Universe sú na svete  /
Kto z koho  / drzejší vyhráva – stretnutie sa žiakov v šatni po 6. hodine   /
Krik  / Hlas Česko – Slovenska sa môže pri nás schovať  / Redakčná rada



Slovensko
Kde bolo, tam bolo, niekde v strede Európy sa rozprestiera malá
krajina – Slovensko. Aj keď je to malá krajinka, kamarátov -parťákov
má okolo seba super.   Jeho brat – Česko – žije vedľa neho a sú veľmi
dobrými kamarátmi.
Jedného dňa , keď sa Slovensko bavilo s ostatnými kamarátmi,
vznikla medzi nimi veľká hádka, kto z nich má čo „IN“.
Poľsko začalo: „Ja mám najväčšiu rozlohu z vás všetkých, až 312 700
km2“.
Vtom sa ozvala Ukrajina: „Veru nie. Ja mám raz takú rozlohu ako
Poľsko, 603 700 km2 a aj obyvateľov mám najviac – 50 miliónov.“
Vtedy sa ozvalo Rakúsko„Čo tam po rozlohe, ja som známe stovkami
končiarov Álp, horskými pasienkami, ľadovcami a žije u mňa vyše
milión kráv. A okrem toho viedenský rezeň je taký slávny, že ho
dostať všade.
Ani Maďarsko sa nedalo zahanbiť a popýšilo sa svojimi prednosťami:
„Ja som krajina rozvinutá, na východe sa mi rozkladá trávnatá step –
pusta a na západe mám „maďarské more“ – Balaton. A viete, prečo sa
mu tak hovorí?“ Všetci s úžasom počúvali, čo bude Maďarsko
rozprávať ďalej.
„Je to najväčšie, najplytšie a najteplejšie jazero v strednej Európe.
Vtom sa ozvalo Česko: More je vari jediná atrakcia, ktorou sa
nemôžem pýšiť, zato mám veľa jazier, priehrad, hradov, zámkov
a nesmiem zabudnúť ani na známe české pivo, ktoré chutí nielen
každému Čechovi, ale aj turistom, ktorí ma navštevujú čím ďalej, tým
viac.
No nakoniec sa ozvalo najmenšie Slovensko: „Som neveľká, ale
veľmi zaujímavá krajina v srdci Európy.  Kedysi som bolo neznámym
kúskom Zeme, dnes som moderný kraj so srdečnými a pohostinnými
ľuďmi, ktorí chránia prírodu.  Som na to veľmi a keď si budeme
navzájom pomáhať, bude sa nám ešte lepšie dariť“.
Všetci svorne prikyvovali a Poľsko sa ozvalo: „Máš pravdu, nie je
dôležité, kto ako vyzerá, ale to, aké má srdce.“
Dodnes žijú vedľa seba ako najlepší susedia.



Les
Dnes ráno je pekný deň,
Poď deti do lesa preň.
Upratať tie všetky smeti,
Veď sme predsa dobré deti.

Veľa ľudí hádže smeti do lesa,
Občas tam vidieť aj pohodeného psa.
Ale to sa robiť nemá,
Veď aj lesu treba neha.

                                                                                                Rikarda Mokányová
                                                                                                             6.C

Príroda volá
Haló, haló, ola, olo,
príroda nás súrne volá.
Prosí všetkých o pomoc,
lebo už má toho dosť.

V lesoch smeti rozhádzané,
a aj rieky znečistené.
Veľa vyrúbaných stromov,
ťahá nás to radšej domov.

Všetci vieme, čo nám hrozí,
veď sme z toho plní hrôzy.
Zachráňme stromy, vtáčiky
aj zvieratká či rastlinky.

Za jedno lano ťahajme,
prírodu našu zachráňme.
Budeme mať dobrý pocit
či to bude starec, či malý žiačik.

                                                                                                     Zuzana Ďuricová



Bojíte sa konca sveta???
Príďte na Slovensko, sme o 50 rokov pozadu.

Viete, ako zabiť blondínku?
Pôjdete s ňou na vrch mrakodrapu a poviete jej "Skoč na nákupy".

Viete, čo je to maximálna opatrnosť?
Keď slimák brzdí na zákrute.

Viete koľko policajtov je potrebných na výmenu žiarovky?
11
1 si stupne na stôl, aby vymenil žiarovku. 4 otáčajú stolom, aby ten jeden sa nemusel
namáhať. 4 idú v protismere okolo nich, aby sa im nekrútila hlava. 1 stoji pri dverách
a sleduje, či prúd ešte nejde. No a jeden tomu všetkému šéfuje.

Mladý futbalista volá otcovi:
Oci, oci , videl si ten zápas, dal som dva góly!
Nie, nestihol som. A ako sa to skončilo?
1:1...

Sedia na streche domu dve dievčatká. Jedno dobré a druhé zlé. A pľujú na okolo-
idúcich. Zlé dievčatko trafí dvoch ľudí a dobré štyroch. Aké plynie z toho ponaučenie?
DOBRO VŽDY VÍŤAZÍ NAD ZLOM!!!

Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a učiteľka sa pýta:
Prečo máš takú veľkú hrču???
Chcela ma uštipnúť osa.
Stihla to?
Nie, ocino ju zabil lopatou.

Kubo Čiešok



Deň komplimentov
24.január

Komplimentmi a lichôtkami sa skôr „oháňajú“ muži, ale ani ženám nie
sú cudzie.
Aj keď je kompliment priateľské a dobromyseľné vyjadrenie na adresu
inej osoby, niekedy sa stáva, že jeho vyslovenie sa stretne s nepochopením či
nesprávnou interpretáciou.

   Mali by ste si preto dávať pozor na to, aby lichôtka, ktorú vyslovíte
nebola dvojzmyselná alebo neznela ironicky. Ak si naozaj úprimne
nemyslíte, že vašej spolužiačke tá nová sukňa pristane, radšej jej to
nehovorte – stal by sa z vás len obyčajný manipulátor a vaše skutočné
pocity voči sukni a spolužiačke by aj tak po čase vyšli najavo.

Platí zásada: Menej je viac

Stačí začať úprimným pohľadom do očí a snažiť sa vyzdvihnúť niečo
konkrétne na osobe, ktorej chcete kompliment zložiť. Nemusíte
kamarátovi tvrdiť : „ Je všeobecne známe, že si výborný matematik.“
Skôr vám uverí, ak mu to poviete z vlastného presvedčenia. Pri tom však
nemusíte preháňať, a takisto ani falošné lichotenie nepomôže.

Prijať kompliment nie je maličkosť

Znie to možno čudne, ale prijať milé a dobromyseľné polichotenie
dokáže narobiť nepríjemnosti. Nie každý totiž dokáže prijať kompliment.
Ak nedokážete prijať kompliment ani na druhý, či tretíkrát, môže sa stať,
že komplimenty na vašu adresu prestanú padať.



Prečo je niekedy ťažko prijať kompliment:

- ľudia nedokážu prijať pochvalu

- radšej uhnú pohľadom

- začnú kompliment zľahčovať

- nechcú, aby si ostatní mysleli, že sú namyslení

- nedôvera voči pochvale

- pochvala je pravdepodobne zveličená, alebo nie je úprimná

Slováci sa málo chvália

Vo všeobecnosti sa na Slovensku veľmi málo chváli. Aj rodičia viac
napomínajú, kritizujú, tak nečudo, že to mnohí nevieme. Predpokladám,
že chválené dieťa nemá problém chváliť. Ak človeka nechválili, ani nevie,
ako dobre to ľuďom padne.

                                        M. Liptayová



♥Valentín♥
Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom

všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v
rôznych kútoch sveta.

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.

Nika Bánová

Keby moje srdiečko
vedelo kráčať, šlo by za
tebou. Keby vedelo
hovoriť tak by hovorilo
len s tebou. Ale vie len
ľúbiť, tak miluje len
teba!

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

Ľúbim Ťa viac ako
včera a menej ako
zajtra.

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 hladia Tvoje ruky.

Niekoľko valentínskych  pozdravov:



                                                                                                                              Redakčná rada

Marec a jeho
bohatstvá

Marec patrí právom jari,
prináša nám vzácne dary.
Slnko, hoci trochu chladné,
na svoj trón si opäť sadne.
Vyháňa chlad zo strání,
Zasype ich snežienkami.

Ôsmy deň venoval ženám,
devám, tetám, babkám,
matkám.
Prajeme si, nech majú
vlohy,
držať v dome až tri rohy.

Ján Amos má na rováši,
že tu máme sviatok ďalší.
Patrí tým, čo v jeho mene
menia iskru na plamene.
Zažínajú v deťoch snahu
Priblížiť sa k poznaniu.

Želáme im úspech
s dielom.
Nech vedú svet správnym
smerom.



Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom
knihy. 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, lebo bola na jar malá návštevnosť v obchodoch. A

marec práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej
Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej

knižnej kultúry. Žiaľ, čím ďalej tým viac mladí ľudia zanedbávajú beletriu
a radšej využívajú internet, alebo sa neprítomne pozerajú na televíznu

obrazovku. Podľa môjho názoru je to krok dozadu, lebo nastáva
nenávratné vzďaľovanie od kníh a absolútne zameriavanie pozornosti na
bezhodnotné programy a vysielania. Následkom je postupné znižovanie
inteligencie a skreslený obraz skutočnosti. Kvôli vyššej sledovanosti nám
ukazujú scény, ktoré sú veľmi expresívne vykreslené až absurdné, vôbec

neodrážajú skutočnosť.

                                    Tima Bodnárová

J.A. Komenský

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



,, Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť
a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“  J. A. Komenský

Jedným z veľmi významných učiteľov na Slovensku bol Ján Amos
Komenský, ktorý stál za potrebou všeobecnej školskej dochádzky a bol
presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším.
Bol jedným z prvých
bojovníkov za poskytnutie
vzdelania ľuďom bez rozdielu
pohlavia, rasy a sociálneho
postavenia. Jeho ideou bolo
názorné vyučovanie, požadoval
psychologickejší prístup k
vyučovaniu i k sebe samému.
Narodil sa 28. marca 1592,
tento deň je preto oslavou
nielen tohto veľkého učiteľa
národov, ale najmä učiteľov.
Ján Amos Komenský bol český
pedagóg, filozof, jazykovedec,
humanista, spisovateľ a
cirkevný hodnostár.

Slová vďaky patria všetkým
učiteľom našej školy od nás
žiakov.

 Ďakujeme Vám, že máte s nami trpezlivosť
         že nás učíte

             že nás vychovávate
                             že nás pripravujete do života
                             že nám otvárate svet novými poznatkami
                             že  nám pomáhate vniknúť do tajov matematiky,

             do poznania prírodných zákonov i nádhery literatúry
                                 a umenia
                            že sa každý deň s nami trápite
                            že nám dávate kúsok svojho veľkého a láskavého srdca.

Zuzka Révészová



Svetový deň poézie

Svetový deň poézie - 21.marec bol v roku 1999 vyhlásený UNESCO-m ako
Svetový deň poézie (Poetry Day). Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie
a publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie uznania národným aj
medzinárodným aktivitám v oblasti poézie.

 V niektorých svetových krajinách sa oslavuje Deň poézie 15. októbra na počesť
narodenia Vergília, rímskeho epického básnika za vlády Augusta.
Možností je veľmi veľa, stačí si len nájsť čas a miesto, na ktorom si môžete
báseň vychutnať a pochopiť ju.

Poznáte básne týchto básnikov?

Milan Rúfus

Ján Smrek

Jonáš Záborský

Ivan Krasko

Valentín Beniak

Maša Haľamová
Miša Liptayová



Svetový deň vody – 22. marec

Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú vodné zdroje vystavené
zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Valné zhromaždenie OSN v roku
1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

Svetový deň vody sa oslavuje od roku 1993, v súlade s odporúčaniami Konferencie
OSN o životnom prostredí a rozvoji

22. marec je teda jedinečnou príležitosťou všetkým pripomenúť mimoriadnu
dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej

spoločnosti. Praktické úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové
povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach. Našou úlohou
je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti.

        Voda sa nachádza všade okolo nás. Pokrýva až 70
percent zemského povrchu a má pre našu planétu a jej
obyvateľov nesmierny význam. Potrebujú ju všetky rastliny

a živočíchy. Nik nemôže prežiť bez vody viac ako 4 dni.
Ľudia potrebujú vodu v domácnostiach, továrňach i pri

poľnohospodárskych prácach. Elektrická energia z vodných elektrární
predstavuje lacný zdroj energie v mnohých krajinách sveta.

Chráňme a vážme si vodu, aby sa o sto či dvesto rokov
nestala takým vzácnym artiklom, že sa kvôli nej povedú vojny
alebo sa pre veľkú väčšinu ľudí stane ťažko dostupnou komoditou.

Tima Bodnárová



V tento deň sa udialo v histórii viacero zaujímavých udalostí : –
- 1810 sa na deň bláznov v Louvre oženi l Napoleon Bonaparte.
- 1933 bol celonemecký bojkot židovskýc h právnikov a lekárov
- 1976 bola založená spoločnosť Apple Computer
- 2002 Holandsko - ako prvá krajina na svete –
legalizovalo  eutanáziu.
- V ľudových povestiach sa uvádza, že 1. apríla
Boh zhodil z nebies Lucifera, narodil sa Judáš
Iškariotský.
Všetci poznáme nevinné žartíky v podobe
nachytania rôznych planých poplachov. Práve 1.
apríl je na toto absolútne ideálny.
Oslava prvého apríla má bohatú históriu, pretože
vo viacerýc h kultúrach oslavoval v podstate ako
príchod jari. Bol to sviatok roztopaše a smiechu.
Trval od 25. marca a vyvrcholil prvého apríla.
Temperamentní Taliani oslavujú 1. apríl aj v súčasnoti. Teraz sa
však volá aj Rímske dni smiechu. Ľudia sa zbavujú starých  vecí,
vystrájajú žartíky svojim príbuzným a priateľom, obliekajú sa do
smiešnych a čo najfarebnejších šiat.

Sophia Boršová



Liečivé jarné rastlinky
PODBEĽ LIEČIVÝ
Jeden z prvých jarných liečivých kvetov rastie na vlhkých pôdach,
úhoroch a násypoch. Zo spodnej strany striebristé listy
vyrastajú o 3-4 týždne neskôr ako jeho zlatožlté kvety. Jeho liečivá
sila sa využíva na liečenie kašľa a pľúcnych chorôb.

CESNAK MEDVEDÍ
 Liečivá rastlina s veľkým obsahom vitamínu C. Rastie vo veľ-
 kých skupinách v tienistých lesoch s kyprou vlhkou pôdou
 bohatou na živiny. Jeho liečivé listy ako i cibuľka sa
 používajú na prečistenie krvi, vysoký tlak, chronické kožné
 choroby, proti vápenateniu ciev, pri hnačkách.

DEVÄTSIL HYBRIDNÝ
Rastie prevažne na brehoch riek, potokov a na okrajoch lesov. Jeho veľké
lopúchovité listy sa používajú ako obklady na ošetrovanie rán. Rozdrvený
koreň vylúhovaný vo vode má potopudný účinok  a užíva
sa pri horúčkach.

KRÓKUS - ŠAFRAN
Rastie na trávnikoch na  slnečných miestach v priepustnej zemi,
s jarnou vlhkosťou. Je mrazuvzdorná rastlina s cibuľovitou hľuzou.
Kvety kvitnú rozličnými farbami. Aromatická korenina, farbiaca a liečivá
rastlina. Dorastá do výšky 20 cm. Patrí podobne ako vanilka
medzi najdrahšie koreniny na svete. V kuchyni sa požíva na jemné
dochutenie jedál.

SEDMOKRÁSKA  OBYČAJNÁ
Rastie divo na pasienkoch a lúkach. Používame ju pri kašli, zahlienení
dýchacích ciest a pri reumatizme, pôsobí tiež protizápalovo a hojivo.

FIALKA
MMáá vveeľľaa ddrruuhhoovv,, nnaapprr.. fialka vonná, poľná, trojfarebná, psia a iné.
Patrí k najstarším liečivým rastlinám a používala sa na liečbu zápalov,
epilepsie a bolestí hlavy. Na fialke je liečivé všetko - list, podzemok,
aj príjemne voňajúce kvety. Kvety fialky sa dajú tiež vhodne využiť
v domácej kozmetike pri ošetrení pleti.

PRVOSIENKA JARNÁ
RRaassttiiee nnaa llúúkkaacchh aa ppaassiieennkkoocchh.. Táto rastlina je veľmi vytrvalá.
V ľudovom liečiteľstve sa používa už niekoľko tisícročí pri zápale
priedušiek, čiernemu kašľu, zápalu pľúc, chrípke, angíne, zápale
vedľajších nosných dutín.

                                                                                                       Anna Bolčišová



Veľká noc

Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom.  Termín Veľkej noci nie je
stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom
jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu -
nedeľu - pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov
prvý deň po sobote. Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po
Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripomína
pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.

Kvetná nedeľa
Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa. Počas Kvetnej nedele si
pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema. Pomenovanie Kvetná nedeľa
pravdepodobne vzniklo u nás. Snáď aj podľa toho, že tento deň spadá do
skorého jarného obdobia, kedy sa objavujú prvé kvety.

Zelený štvrtok
Pomenovaný je pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš modlil.
Hlavným dôvodom svätenia tohto dňa je ustanovenie Večere Pánovej Pánom Ježišom Kristom.

Veľký piatok
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži. Evanjelici ho
považujú za najvýznamnejší sviatok. Na niektorých miestach sa nezvoní, len rapká od štvrtku
do soboty večera. Zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso.

Biela Sobota
V sobotu sa v chrámoch nekonajú služby Božie. Len večer bývajú v niektorých cirkevných
zboroch Božie služby. Sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami.

Veľkonočná nedeľa
Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo zamrznutej zeme vyrastá tráva a
rozkvitá zasnežená lúka. Raz na jar pred 2000 rokmi na Veľkú noc sa však odohral aj iný zápas
so smrťou. Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť
a vstal z mŕtvych. Ježišove vzkriesenie dáva jedinečnú nádej na večný život každému,
kto v Neho uverí. Nádej na život, proti ktorému je smrť už navždy bezmocná.

Veľkonočný pondelok
Typické veľkonočné zvyky: oblievanie vodou, šibanie prútikmi,
maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových
zajačikov a kuriatok - nemajú kresťanský pôvod. Často sa stáva,
že odsúvajú pravú podstatu veľkonočného pondelka do úzadia.

Paťa Košinová



      Basket pre drsných chlapcov

Ako urobiť basketball zaujímavejším? Čo treba fúknuť pod kôš tri
trampolíny a pridať pár hokejových prvkov? Asi tak nejako premýšľali
tvorcovia tohto nového športu. Prvýkrát sa v televízii objavil v roku 2002
a okamžite si našiel množstvo priaznivcov. Žiadne prekvapenie,
Američania majú predsa basketball a násilie tak radi.

Slamball si vzal z basketbale to najnapínavejšie - hádzanie lopty do koša -
a pozdvihol tento prvok na ešte zaujímavejšie. Slamballový kôš je totiž
položený omnoho vyššie než kôš basketbalový a hráči musia využívať
žineniek a trampolín, aby vôbec loptu do koša dostali. Chvíle, keď do seba
jednotliví hráči narážajú, pripomína tak trochu hokej - s tým rozdielom,
že tu do seba narážajú aj vo vzduchu.

Každý tím má štyroch hráčov, ktorí sa snažia získať loptu a dať najviac
košov. Rovnako ako v basketbale ide o prehodenie lopty košom na strane
protivníka. Jeden kôš sa hodnotí dvoma bodmi. Tri body získava kôš, pri
ktorom sa hráč musí prebojovať celým ihriskom a pri prehodenie lopty sa
zavesiť rukami na hranu koša. Tomuto smeču sa hovorí "slam dunk".

Pod košmi sú umiestnené tri špeciálne trampolíny, ktoré umožňujú
vysoké skoky na kôš. Hráči do seba neľútostne vrážajú, aby protihráčom
zmarili ich úmysly.

Miki Sojka,
Kubo ČiešoK



Freestyle - SPEEDMINTON
Freestylová hra bez ihriska a bez pravidiel – odpočinková hra na pláži, dlhé
údery za šera (súmraku) alebo extrémne rany v parku – to všetko má svoje
špeciálne kúzlo. Kdekoľvek, kde je dostatok miesta pre let Speederu – až do 30
metrov.
Keby ste chceli radšej hrať ako spať, potom môžete použiť špeciálne
navrhnutý Night Speeder – vložíte iba svetelnú tyčinku Speedlight do jeho
priehľadnej hlavy.

Pravidlá pre SPEEDMINTON
Dvojhra
Hra končí keď jeden z hráčov dosiahne 16 bodov. Pokiaľ majú obaja hráči
zhodne 15 bodov a viac hra pokračuje pokiaľ jeden z hráčov nedosiahne
dvojbodový rozdiel. Zápas sa hrá na tri víťazné sety (best of tree).

Podanie
Hráči losujú o prvé podanie. Potom sa hráči striedajú po troch podaniach.
Každé podanie sa počíta. Pokiaľ je zhodné skóre 15:15 podanie sa strieda po
každom bode. Pri podaní si hráč môže zvoliť pole, z ktorého podáva, buď z
vnútra hracieho poľa a podanie musí byť spodom alebo za zadnou čiarou, kde
môže podávať nad hlavou. Strana, ktorá prehrala set v nasledujúcom začína
podávať.

Body
Počíta sa každý úder, ktorý nebol správne vrátený. Body sú udelované v
nasledujúcich           prípadoch zlé podanie
speeder (hrací košík) sa dotkol na zeme
speeder pristál v hracom poli alebo na čiare a nebol vrátený
speeder pristál mimo hracieho poľa
hráč sa dotkol dvakrát speederu pri jednom údere kontakt speederu s telom
hráča
Hráči menia strany po každom v prípade piateho setu si hráči menia strany
akonáhle jeden  z dosiahne 8 bodov. sete, aby zaistili rovnaké hracie
podmienky (svetlo,vietor apod.). 8 bodov. sete,

Miki Sojka, Kubo Čiešok



Bugatti Veyron
je model automobilu spoločnosti
Bugatti Automobiles SAS.

Tento automobil so 16-valcovým
1001 koňovým motorom dosiahol
na testovacej dráhe neuveriteľnú
rýchlosť 407,4 km/h.

Ak by ste však chceli mať v
garáži týchto 1001 koní pod
jednou kapotou, museli by ste si
našetriť milión eur, čakať viac
ako rok a hlavne byť medzi 300
šťastlivcami, ktorí budú prví s
objednávkami.

V roku 2010 Bugatti Veyron
znovu vyskočilo na priečku
najrýchlejšieho auta na svete s
rekordnou rýchlosťou vyše 437
km/h.

Zaujímavosťou je, že dizajn exteriéru tohto superšporťáku
vytvoril slovenský dizajnér Jozef Kabaň.

Cena: 1 700 000 dolárov.

Mišo Mišurák

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Automobiles_SAS
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Kaba%C5%88
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