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Milí spolužiaci

Jarné dni a mesiace odvial vietor
a horúce slnko. Do začiatku túžobne
očakávaných prázdnin ostáva len
niekoľko dní. Redakčná rada sa
s vami chce rozlúčiť tretím číslom
školského časopisu, zaželať vám
pekné prázdniny
s nezabudnuteľnými zážitkami
a vyjadriť prianie, aby ste sa všetci
zdraví a oddýchnutí vrátili
v septembri do školy.
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Deň detí

Deň, ktorý je každoročne venovaný deťom - 1.jún.
Aj naša škola každoročne pripravuje rôzne akcie. Tento

rok boli pre mladších žiakov pripravené atrakcie ako
trampolíny, nafukovacia šmýkačka a mnohé iné.

Starší žiaci proti sebe súťažili v rôznych disciplínach, pre
ostatných boli pripravené ďalšie športové aktivity

a dievčatá si mohli vyskúšať brušné tance.
Súťažiaci, samozrejme, neodišli na prázdno. Víťazi, ktorí

nazbierali najviac bodov boli odmenení.



Svetový deň bez tabaku - 31. máj

31. máj je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou
(WHO) za Svetový deň bez tabaku.

      Na našej škole sa uskutočnili aktivity súvisiace s prevenciou
fajčenia a ochrany práv nefajčiarov. Myšlienkou týchto aktivít bola
ochrana detí pred následkami aktívneho ale i pasívneho fajčenia.

Žiaci 7. a 8. ročníka na vyučovacích hodinách získavali informácie
o závislosti a ochoreniach spôsobované
fajčením. Na dejepise sa zaoberali históriou
tabaku; na chémii vyrobili veľkú cigaretu –
na nej vyznačili toxické a dráždivé látky,
ktoré cigareta obsahuje; na matematike
prostredníctvom výpočtov mali žiaci možnosť
presvedčiť sa, že financie vynaložené na
fajčenie môžu využiť lepšie a efektívnejšie;
na slovenskom jazyku žiaci písali list cigarete
a hľadali dôvody, prečo nefajčiť; na
anglickom jazyku vyjadrili svoje názory
a postoje k fajčeniu antireklamnými sloganmi
a lúštením tajničiek; na výtvarnej výchove
žiaci prezentovali svoje názory výtvarnými
prácami; na biológii nakreslili pľúca fajčiara
a nefajčiara, prezentovali sa im možné
ochorenia spôsobené fajčením. Prostredníctvom rôznych aktivít
získali recept, ako sa stať zdravým človekom a niečo aj ušetriť.



Žiacke práce boli vystavené na dolnej chodbe, kde si ich mohli
pozrieť všetci žiaci II. stupňa.



Projekt Comenius

POSLEDNÁ EURÓPSKA VEČERA

JÚN 2012: 9 osôb, 5 žiačok a 4 pedagógovia odcestovalo do tureckého Pozanti, aby sa
v dňoch 5. – 8. 6 2012 zúčastnilo posledného stretnutia.
Prvé dva dni sme boli v meste Pozanti, kde žiaci bývali v hostiteľských rodinách. Zúčastnili
sa na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy, po spoločnom obede boli v areáli oddychu,
kde hrali loptové hry a tureckí rodičia spolu s učiteľmi
usporiadali pre nich tradičný turecký piknik.
Učitelia mali trochu iný program, v dopoludňajších
hodinách boli na regionálnom úrade na audiencii u
vedúceho odboru školstva a u pána guvernéra, potom
navštívili primátora mesta Pozanti na Mestskom úrade.
Po obede, ktorý bol v reštaurácii Seker Pinari sa

pedagógovia stretli
so žiakmi v areáli
zábavy a oddychu.
Ďalšie dni sme strávili v prímorskom letovisku MERSIN.
Bývali sme v hoteli na pobreží Stredozemného mora.
Tureckí partneri pre nás pripravili bohatý program. Boli
sme na plavbe po Stredozemnom mori, pozreli sme si
pamätihodnosti okolia. Na pracovnom stretnutí sme
zhodnotili našu dvojročnú prácu, obdržali sme kuchársku
knihu – náš konečný produkt projektu „ LET´S HAVE

A DINNER IN EUROPE. My sme zase všetkým odovzdali film, ktorý sme natočili v škole.
Posledný večer, keď sa konal záver stretnutia dostali sme certifikáty o účasti na stretnutí.
Museli sme sa rozlúčiť s našimi milými partnermi a veru nezostalo ani jedno oko suché.
Sľúbili sme si, že naďalej budeme v kontakte cez e-mail, budeme sa navzájom  informovať
s novinkami v škole aj v osobnom živote. Snáď sa ešte niekedy stretneme – to boli naše
posledné slová na letisku v Adane.



Cesta do Poľska bola dlhá a únavná . Vyrazili sme o pol piatej ráno a dorazili
sme tam okolo jedenástej. Pohľad na koncentračný tábor bol nepríjemný
a zarážajúci, behal mi mráz po chrbte. Dostali sme slúchadlá a počúvali sme
pani učiteľku  Šulekovú , ktorá nám prekladala to, čo nám hovorila pani
sprievodkyňa. Podrobne nám opísala každú miestnosť a udalosti, ktoré sa tam
udiali. Videli sme staré a dobre zachované  nádoby, topánky, odevy.... Na
stenách boli fotografie obetí tohto hrozného masakru.

Každá miestnosť bola niečím osobitá. Či už charakteristickou sladkastou
vôňou, alebo sprevádzané nepríjemným pocitom, že vieme aké strašné veci sa
tam diali. Videli sme aj miestnosti, v ktorých tí ľudia žili. Na jednej posteli spali
viac ako štyria ľudia.
Hygiena bola veľmi zlá a dokonca po miestnostiach behali potkany a hmyz.
V zime tam bolo veľmi chladno, pretože dlhé stajne mali len jednu pec. Ľudia sa
však ani nemohli obliecť teplo, čakal by ich za to trest.
Najhorší bol ale pocit bezbrannosti a bezmocnosti spolu s neistotou, či sa vôbec
dožijú zajtrajška a možno si niektorí priali aj umrieť, len aby sa to už skončilo.



8.máj
 Deň víťazstva nad fašizmom

Dňa 8. mája si krajiny EÚ pripomínajú výročie ukončenia druhej svetovej vojny v
Európe. Deň víťazstva nad fašizmom je štátnym sviatkom aj Slovenskej republiky.

Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939, keď
hitlerovské Nemecko napadlo Poľsko. Vojská agresorov
v prvých rokoch vojny dosahovali veľké víťazstvá na
všetkých frontoch. K obratu v prospech spojencov, na
čele ktorých stáli veľmoci - ZSSR, Veľká Británia
a USA, došlo na prelome rokov 1941 a 1942, keď
sovietske vojská odrazili nápor fašistov v bitke o
Moskvu. O rok neskôr zopakovali prelomový úspech v
bitke o Stalingrad. Tú Červená armáda víťazne zavŕšila
v zime v roku 1943.

Západné veľmoci začali obmedzovať rozpínavosť fašistickej moci a teroru
predovšetkým zastavením nemeckého ťaženia v severnej Afrike (1942-1943), dobytím
Sicílie (1943) a úspešným vylodením v Normandii (1944).

Na prelome apríla a mája v roku 1945 bolo len otázkou času, kedy zdecimované
fašistické Nemecko, hlavný agresor vojny, bude donútené podpísať kapituláciu.

Dňa 9. mája 1945 zdolali posledné zvyšky nemeckých vojsk v Prahe, keď českým
povstalcom prišli na pomoc sovietske vojská. Časť Európy, ktorú oslobodili západní
spojenci, si Deň víťazstva pripomína 8. mája a vo východnom bloku na čele so ZSSR ho
oslavovali až na základe oslobodenia Prahy 9. mája.

Po páde socialistického bloku sa vo viacerých
východoeurópskych krajinách, až napríklad na
samotné Rusko, presunuli oslavy Dňa
víťazstva nad fašizmom na 8. mája.

Paťa



Deň matiek

 Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok
sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 13. mája. Bol to špeciálny
čas povedať im, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť

im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

Tebe mamička

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,

na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

Deň otcov

Deň otcov pripadá na tretiu júnovú
nedeľu a nie je oveľa mladší ako
sviatok matiek. Deň otcov sme si
tento rok  pripomenuli v nedeľu

17.6.  Oficiálnym sa sviatok stal až
za vlády prezidenta Lyndona B.

Johnsona. Ten v roku 1966 podpísal
prezidentský výnos, ktorým sa

zaviedli oslavy každú tretiu nedeľu v
júni. Odvtedy sa vyjadruje úcta
otcom vždy tretiu nedeľu v júni.

Paťa, Žuža



Deň najlepších priateľov
Poznáte človeka, na ktorého sa môžete vždy spoľahnúť,

ktorý vás podrží aj v najťažších chvíľach? Tak si gratulujte
a nezabudnite potriasť ruku aj jemu. Ôsmeho júna je totiž

Deň najlepších priateľov.
Tento sviatok je napriek svojej mladosti veľmi sympatický,

lebo hoci priateľov máme obvykle viac, status toho najlepšieho
zväčša určujeme len jednému či dvom. A ako hovorí staré čínske
príslovie: ,,Dobrý priateľ prinesie piecku, keď svet zasype sneh“.

Počiatkom bol júnový víkend 2001, keď sa skupina asi štyridsiatich
mladých ľudí zo Spojených štátov amerických stretla v meste

Richmond, aby tu so svojimi najlepšími kamarátmi oslávili svoj vzťah
priateľstva. Bol to v podstate akýsi festival hudby, zábavy a spoločne

stráveného času. Odvtedy sa každoročne stretávajú nielen v
Richmonde, ale aj v mnohých ďalších mestách.

U nás zatiaľ tento sviatok priveľkú tradíciu nemá, no uvádzajú
ho niektoré kalendáre a mohol by byť pre vás inšpiráciou, ako

si spríjemniť druhý júnový týždeň. Veď kedy ste naposledy
svojmu najlepšiemu priateľovi či priateľke vyslovili, čo pre vás

znamená? A možno to nemusí byť práve ten najlepší, ale trebárs
blízky priateľ, ktorého ste pre obojstrannú zaneprázdnenosť už
dlho nevideli a spoločná káva vám obom dobre padne. Alebo by
tento deň mohol byť príležitosťou, aby sme si uvedomili potrebu

neustáleho utužovania našich priateľstiev.

Žuža, Miša



      Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je
ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21.
marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok,
upozorňujúci ľudí na dopady ničenia
životného prostredia, a rozvíjajúcu
diskusiu o možných riešeniach. V poslednej
dobe bola niekoľkokrát vyslovená
myšlienka, že by sviatok bolo lepšie
posunúť na letný slnovrat, pretože by
pekné počasie prilákalo viacej ľudí.
Nezdá sa však pravdepodobné, že by sa
našla vôľa meniť už zabehnutý dátum.

Každý rok sa na našej škole konajú aktivity ku Dňu
Zeme. Dohodli sme sa, že sa oblečieme do zeleného a
donesieme rôzne druhy byliniek do skalky. Spolu so
siedmakmi sme sa rozhodli, že postavíme
bylinkovú špirálu. Skalky a zeminu na ňu zaobstarali p.
učiteľky Katka Nagyová a Alena Keľová. Na prvý
pohľad sa to zdalo zložité, ale spoločne sme to zvládli a mali veľkú radosť z hotovej práce. Zasadili sme bylinky,
ktoré sme doniesli z domu nielen do špirály, ale aj do črepníkov, ktoré pestujeme v našej triede. Ak narastú, aj tie

vysadíme do špirály. Deň sme ukončili s dobrým
pocitom, že sme skrášlili areál našej školy



Máj -lásky čas
Takmer každý mesiac v roku má istý prívlastok. Inak to nie je ani s

piatym mesiacom v roku, ktorý sa považuje za čas lásky.

Je ťažké presne určiť odkiaľ pochádza táto tradícia, ale traduje sa, že už v starovekom Ríme
sa slávil tento sviatok a nazýval sa FLORALIA a bol zasvätený bohyne jara a plodnosti FLORE.
S láskou ale aj plodnosťou boli aj ďalšie sviatky po celom európskom území v staroveku aj v
rannom stredoveku. V našich končinách sa tento sviatok rozvinul do podoby, keď sa zaľúbení
bozkávajú pod rozkvitnutou čerešňou.

Jedna zo starých ľudových múdrostí vraví, že dievča, aby po celý rok
dostatok lásky malo, musí ho v prvý májový deň mládenec pobozkať pod
rozkvitnutou čerešňou.

Na Slovensku sa však prvý máj spája s ešte jedným zvykom, a to je stavanie stromčeka Máj.
Mládenci stavali 1. máj pred dom, kde bývala dievčina zrelá na sobáš a svojím milenkám
(dievčatám,  ktorým dvorili). Tento stromček býval najčastejšie smrekový, jedľový alebo
brezový.

Láska je mocná čarodejnica a cez bozky sa jej moc znásobuje. A práve
bozk je jedným z prejavov náklonnosti i fyzickým vyjadrením lásky,
ktorý vznikol v starom Grécku. Bolo to v čase, keď bojovníci bývali často
na dlhých výpravách a ich ženy si tak nezriedka spestrovali svoju samotu
holdovaním plodov boha vína Dionýza. Muži po návrate privoniavali k
ústam svojich žien, aby sa presvedčili, či moku nebolo o čosi navyše.
Osvietený rímsky cisár Flavius Valerius Konštantín I. Veľký (275-337) už
o bozku hovoril, že je to ušľachtilá záruka predbežnej manželskej
zmluvy.

Sophia



Deň narcisov

Dňa 13. apríla sme sa zúčastnili na zbierke Liga proti
rakovine. Táto zbierka je pre onkologicky chorých pacientov.
Bol síce piatok 13-ho, ale bol to celkom dobrý deň. Väčšina
ľudí vedela o čo ide a tí, čo nevedeli, tak sme im to vysvetlili.

Boli veľmi ochotní a správali sa ku nám milo. Niekedy aj sami
prišli za nami a chceli prispieť na dobrú vec. Ostatných sme

oslovili a poprosili, aby aj oni prispeli finančnou čiastkou. Za
tento dobrý skutok sme ich odmenili narcisom.

Naša skupina vyzbierala
170 €.



Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku
Týždeň modrého gombíka. Dobrovoľníci na celom Slovensku za
príspevok ďakujú aj Modrým gobíkom – symbolom zbierky. Nositelia
tohto symbolu zemegule, detstva a spájania sa tým dávajú najavo,
že im záleží na deťoch a podmienkach, v ktorých žijú.

Výnos z celej zbierky je určený vždy na konkrétnu pomoc ohrozeným
deťom v niektorej krajine (napr. na vzdelávanie a zabezpečenie pitnej
vody, zabezpečenie základných sanitačných a sociálnych zariadení,
či očkovanie).



Naša škola vyzbierala približne 160 EUR.

Kde bolo, tam bolo...

Kde bolo, tam bolo, boli raz jedny hory, ktoré sa volali Tatry.  Žili si tam svorne
svište, vlky, kamzíky a medvede. Nad Tatrami lietali orly. Všetci si tam žili vo
veľkom blahobyte. Vôbec netušili, že vo vedľajšom kráľovstve žije jeden zlý
kráľ.
Jedného dňa sa zlý kráľ aj so svojimi príbuznými rozhodli, že pôjdu navštíviť
susedné kráľovstvo. Prišli do Tatier a správali sa ako najhoršia návšteva.
Rozhadzovali odpadky na neoznačených miestach, zapaľovali ohne mimo
ohnísk, strašili svište aj kamzíky. Dokonca vyberali vajíčka orlom z hniezd. Keď
to už bolo neúnosné, všetci obyvatelia kráľovstva Tatry sa vzbúrili. Orly
odleteli, svište sa zahrabali hlbšie do zeme, vlci sa stiahli do hôr, medvede
zaliezli do brlohov, kamzíky utiekli na vrcholy hôr. Až na jedného odvážlivca,
kamzíka Tanapa. Tanap sa rozhodol, že prejde cez sedem hôr a sedem dolín do
kráľovstva dobrých ľudí. Po siedmich dňoch a siedmich nociach dorazil do
cieľa. Vyrozprával kráľovi dobrých ľudí, čo sa deje v jeho kráľovstve. Kráľ sa
rozhodol, že mu pomôže. Dal Tanapovi  svojich najlepších rytierov, ktorí sa
s hrdosťou volali záchranná služba. Tanap aj s rytiermi dorazili do Tatier
v správny čas. Porátali sa so zlým kráľom a nastolili vo svojom kráľovstve
poriadok.
Keď už bolo v Tatrách všetko v poriadku, zišla sa veľká rada Tatier a vyhlásila
Tanapa za kráľa. Tanap, keďže bol kamzík, nazval svoje kráľovstvo Vysoké
Tatry. Po veľkých oslavách  kráľ dobrých ľudí daroval  svojich najlepších
rytierov Tanapovi.
Od tých čias je vo Vysokých Tatrách Záchranná služba TANAPu.

                                                                                                  Aneta Urvová
                                                                                                                6.C



Pomáham?...

Chcem pomáhať ľuďom! Vlastne – veď už to robím.
Mám jednu „kamarátku“ Želku. Je to hlavne maminkina kamarátka. Má
šesťdesiat rokov. Nechodí, je na vozíku. Píšem si u nej úlohy a keď niečo
neviem, ona mi pomôže. Je veľmi múdra, má ma rada ako svoju vnučku.
Polievam jej kvety. V lete spolu sedávame na balkóne, kde rozvoniavajú
muškáty. Ja rozmýšľam nad úlohami, Želka lúšti krížovky. Občas pomôžem aj
tým, že pozametám, povysávam, vyberiem poštu
zo schránky, idem nakúpiť...
Najviac jej však pomáha to, že k nej prídem
a robím jej spoločnosť. Počúvame spolu hudbu,
niekedy jej čítam z knihy.
Často ideme všetky tri – ja, mamina a Želka – do
mesta na prechádzku. V lete sa osviežime
zmrzlinou, pozorujeme okolie a rozprávame sa.
Je to málo? Je to veľa? Neviem, ale keď vidím,
aká je Želka spokojná, mám z toho radosť.

Terézia Haninčíková
                                                                                                                           5.A

Slovensko

Slovensko je štátik malý,
do Európskej únie ho však vzali.
Okrem Slovenska je tam štátov veľa,
na rozvoji Európy sa každý podieľa.

Európa je stará zem sveta,
pochádzajú z nej objavitelia sveta.
Pri plavbách sa občas pobavili,
keď nájdené ešte raz objavili.

                                                                                              Veronika Sélešová
6.C



Príroda
Keď sa pozriem z okna von,
vidím veľký ihličnatý strom.

Stojí tam už veľmi dávno,
pozdraví ma každé ráno.

Pod stromom sa radi hráme,
všetky šišky vyzbierame.

Aj vtáčiky tu lietajú,
veselo si čvirikajú.

A tak si tu nažívame,
o prírodu sa staráme.

O krásnom zelenom Dunaji
Dunaj je veľmi zaujímavá rieka. Preteká takmer celou Európou a na konci svojej
púte sa vlieva do Čierneho mora. Vyviera v Nemecku a počas svojej cesty
navštívi niekoľko krajín. Takže nemá jedného majiteľa, patrí všetkým
Európanom.
Keď som ešte býval v Bratislave, chodili sme do Devína na menšie výlety. Bola
tam malá reštaurácia s terasou a výhľadom na Dunaj. Často sme si dávali pečené
koleno a popritom sledovali rieku. Najzaujímavejšie bolo, že sa pri Devíne
zlievali dve rieky: Dunaj  a Morava. Akoby sa tam spájalo Česko a Slovensko.
Dunaj je nádherná rieka a dokonca o ňom zložili aj skladbu: !Na krásnom
morom Dunaji.“ Ale keď chcete vidieť Dunaj
a do Devína sa vám nechce, vyberte sa na
Vajanského nábrežie. Tam sa môžete kochať
pohľadom na Dunaj. Uvidíte tam kotviace
turistické výletné lode, plaviace sa pod vlajkou
rôznych krajín alebo Twin City Liner, teda
rýchly katamaran, ktorý premáva medzi
Bratislavou a Viedňou, či plaviace sa remorkéry
s nákladom všelijakého tovaru. Takéto atrakcie
vám ponúka Dunaj vo všetkých krajinách, cez
ktoré preteká.
Je to nádherná zelená rieka, ktorá patrí nám, ale aj budúcim generáciám. Preto
by sme ho všetci mali nielen obdivovať, ale aj chrániť.



Pokračovanie príbehu Túžba po pomste

Rodem s Martinom išli do ZOO, kde bolo aj jedno laboratórium.
Keďže Martin mal skúsenosti s prácou v laboratóriu, tak sa
pokúsili spolu s Rodemom vyrobiť antikovožravé baktérie. Skúsili
to, no nepodarilo sa im to. Tak rozmýšľali, čo by zabránilo tým
kovožravým baktériám požrať železo. Neskôr Martinovi napadlo,
že magnet priťahuje železo, že by mali zostrojiť magnet taký
silný, že by pritiahol všetky tie baktérie. Tak chodili od domu k
domu a zbierali magnety. Keď vyzbierali  20 tonové auto
magnetov, išli na ihrisko, kde magnety vysypali na veľkú kopu.
Napojili diaľkové ovládanie a vzdialili sa o pár ulíc ďalej,
samozrejme, aj s ostatnými ľuďmi v meste. Zapli ovládanie.
Fungovalo to. Všetky baktérie boli prichytené na magnete, ktorý
Rodem a Martin poslali Urániovi na planétu Urán s odkazom: ,,
spolu s magnetom Ti posielame Tvoje ale aj naše baktérie. Tie
naše sú uránožravé.
Aký požičaj, taký vráť!

A odvtedy boli Rodem Valba a Martin Lahoda hrdinovia sveta.

Nika Bánová



Bezpečnosť detí
na cestách

Pravidlá cestnej premávky pre chodcov sa deti môžu učiť za pomoci učiteľov
a rodičov na príkladoch z bežného života. Bez riadnej výučby základných
pravidiel cestnej premávky by však deti nemali mať možnosť jazdiť na bicykli po
ceste.
Niekoľko rád, aby ste prázdniny nestrávili v nemocnici:

dieťa a cesta
- pozri sa na každú stranu minimálne dva razy
- prechádzaj cez cestu  iba v tom prípade, ak nejdú žiadne vozidlá v oboch

smeroch
- využívaj chodník
- pred priechodom pre chodcov stoj od okraja cesty aspoň na dĺžku jeden a pol

kroku
- nevstupuj na vozovku spomedzi zaparkovaných vozidiel

- obliekaj sa do pestrých a viditeľných fartieb, používaj reflexný materiál

dieťa a bicykel
- do 10 rokov bicykluj len v sprievode dospelej osoby

- tvoj bicykel musí mať výdy funkčné brzdy
- maj vždy prilbu, cyklistické rukavice, pevnú obuv, vhodné oblečenie, pozor

daj na šnúrky tvojich  topánok

Maťa



Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete - prvé doložené záznamy o tomto
športe pochádzajú z 7. storočia, keď Číňania hrali hru zvanú Di-Dschian-Dsi. Na
podobnom princípe odbíjania operenej loptičky sa v Japonsku hrala hra Cibane a v
Kórei sa bedmintonový predchodca nazýval Tiye-Kitcha-Ki. Mimo ázijský kontinent
sa bedmintonu podobné hry hrali medzi Indiánmi Severnej, Strednej a Južnej
Ameriky a dokonca aj v stredovekej
Európe, kde však časom táto hra upadla do
zabudnutia.
Významným mužom v histórií bedmintonu
je plukovník Dolby. Bol taktiež vášnivým
hráčom bedmintonu ako vojvoda z
Beaufortu. V roku 1893 sa postaral o
založenie prvej bedmintonovej asociácie na
svete. Založil ju s predstaviteľmi ostatných
klubov v Anglicku. Dohodli sa na pevne
stanovených pravidlách (predtým mal
každý klub vlastné) a na rozmeroch
ihriska. Vďaka tomuto kroku sa mohol bedminton rozvíjať a prejsť až k dnešnej
podobe bedmintonu.
V roku 1934 bola založená BWF (Badminton World Federation, Medzinárodná
federácia bedmintonu), predtým zvanej IBF.
Od roku 1992 sa bedminton stal olympijským športom. V roku 2008 sa hráčka Eva
Sládeková historicky prvýkrát zo Slovenska prebojovala na olympiádu v Pekingu.

               Miki Sojka Jakub Čiešok



Turistika na leto
Kurinec

Na Kurinci už funguje aj autokemping, letná turistická sezóna začína 15. júna
Aj tento rok otvárame brány areálu rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda pre
všetkých návštevníkov, ktorí si chcú oddýchnuť v príjemnom prostredí.
Rekreanti majú k dispozícii 25- metrový bazén, ktorý je napustený
geotermálnou vodou. Voda v bazéne má teplotu viac ako 30 stupňov. Okrem
kúpania v bazéne môžete využiť aj
prírodné jazero, v ktorom sa máte
možnosť vyšantiť aj na vodných
bicykloch a člnkoch. Na svoje si
prídu aj milovníci rybolovu. Areál
rekreačnej oblasti ponúka
návštevníkom aj možnosť
športového vyžitia ako je plážový
volejbal, minigolf, alebo tenis. Od
minulého roka tu funguje už aj
stanový tábor a stánky s
občerstvením.
Samozrejmosťou sú nielen sociálne zariadenia, ale aj možnosť umytia riadov.
Športovo-rekreačná oblasť Kurinec – Zelená voda je tým najvhodnejším
miestom na aktívne strávenie voľného času.

Cerová vrchovina – Šomoška
Nenáročný poldenný výlet
atraktívnym pohraničným územím
v Chránenej krajinnej oblasti
Cerová vrchovina.
Najzaujímavejšie lokality na
turistickej trase približuje Náučný
chodník Šomoška. Túra nabitá
prírodnými i historickými
zaujímavosťami určite upúta
všetky vekové kategórie
návštevníkov.
Trasa



Šiatorská Bukovinka (vlak, autobus) – parkovisko pri Šimonovej veži (vstup na
NCH Šomoška) – Krúdyho prameň pri rybníkoch – rázcestie Bukovinský potok
– Kamenný vodopád – Kamenné more – zrúcaniny hradu Šomoška.

Drieňok

Rekreačné stredisko Drieňok Teplý
Vrch sa nachádza v malebnom
prírodnom prostredí juhovýchodnej
časti Slovenského Rudohoria, v obci
Teplý Vrch (okres Rimavská Sobota,
región Malohont). Oblasť je
významným centrom letnej turistiky, a
to najmä vďaka priehradnej nádrži.
Priemerné teploty sú tu dlhodobo
najvyššie na Slovensku.
Okolitá príroda sa vyznačuje veľkou
rozmanitosťou, vyskytujú sa tu vzácne
a chránené druhy fauny a flóry.
Poskytujeme kvalitné ubytovanie v prírodnom prostredí, chutnú stravu, vlastné
kúpalisko pri vodnej nádrži, možnosť organizovať konferencie, školenia,
svadby, spoločenské podujatia.





Prázdniny
Prázdniny! Každý si predstaví niečo iné. Niekto vidí
dovolenku pri mori, iný zase dvojmesačné radovánky

s priateľmi. Z tohto teda môžeme usúdiť , že prázdniny sú
veľmi rozmanitý pojem. Ani nemusia mať dva mesiace, no pre

študentov či žiakov znamenajú  čas strávený s priateľmi,
v kruhu svojich blízkých,či  nekonečné množstvo spomienok.
Pre mňa znamenajú tohto ročné prázdniny veľa voľného času
a hlavne premýšľania, kam sa bude uberať moja ďaľšia časť
života. Základnú školu opúšťam ako najstaršia žiačka, ale na

strednú nastúpim opäť ako ten malý krpec. A čo ty?

Prázdniny, čas, na ktorý sa najviac tešíme
sa začína 1. júla.

Sophia



Vážený učiteľský zbor, naši milí spolužiaci!

Odchádzame. Je to len jedno slovo, ale práve ono vnáša do našich sŕdc
spomienky na všetko dobré, ale aj na to zlé, čo sme spolu prežili. Skúsme si

spomenúť, ako sme sa spolu často smiali, ako sme sa na seba navzájom hnevali,
niekedy viac, niekedy menej, ale nakoniec sme si všetko dokázali odpustiť. Ak

nie, môžeme to urobiť práve teraz, aby sme nakoniec mohli odísť s ľahkým
srdcom. Len si spomeňme na radosť zo spoločne prežitých chvíľ, na ktoré

budeme ešte dlho spomínať. Všetky tie objatia, spontánny smiech...
No dnes sa všetko končí. Pretože všetky veľké kroky v živote sa skladajú z

malých krokov. A aj my sme sa malými krôčikmi v podobe ročníkov dostali až
k tomuto veľkému, v našich životoch dosiaľ najdôležitejšiemu. Tým veľkým

krokom je práve odchod zo základnej školy. Zo školy, ktorá sa na deväť rokov
stala naším druhým domovom. Opúšťame miesto, kde sme si postavili základy
našich životov, kde sme zažili prvé lásky a s nimi aj prvé bolestivé sklamania.
No každý koniec v sebe nesie nový začiatok. Určite sa  tešíme a nevieme sa
dočkať, kedy objavíme iný, nový svet. Niektorí z nás si možno budú ťažko

zvykať na nový život, a niektorým sa možno bude páčiť viac.
Chceme sa poďakovať hlavne učiteľom za to, že aj keď sme ich viackrát ranili,

nevzdali to, všetko nám odpustili a aj naďalej nám odovzdávali svoje vedomosti.
Pretože len človek, ktorý dokáže odpúšťať, je naozaj silný a veľký. A prosím,
nezabudnite na nás, pretože my nikdy nezabudneme. Takže sa s vami lúčime a

chceme zaželať našim spolužiakom, aby sa v živote nestratili a aby sa im
podarilo dosiahnuť svoje vytúžené ciele. Ďakujeme!


