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Nájdi 3 rozdiely a vyfarbi obrázky.
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1. náradie na pribíjanie klincov
2. malá lopata
3. obyvateľ mesta Košice
4. vliekli
5. patriaca Ivanovi
6. patriace Erikovi
7. priezvisko vašej spolužiačky
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1. samec mačky
2. lomilo
3. boh lásky
4. pripravila obed
5. súťaž
6. chlapčenské meno
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Vlaňajšie číslo bolo uzavreté informovaním o udalostiach do konca marca.
Neobídeme ale ani akcie usporiadané od apríla do konca školského roka. Myslím tu
predovšetkým na akcie, ako okresné kolo recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“,
športové hry v Rožňave, deň detí, školské kolo júnovej recitačnej a speváckej
súťaže, slávnostné ukončenie školského roka a rozlúčka lúčiacich sa žiakov.
Okresné kolo recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ pre žiakov našej školy
bol úspešný. Získali totiž štyri diplomy: Patrik Horváth 1. miesto, Lukáš Kollár 2.
miesto, Ernest Matta a Michal Mako 3. miesto. Žiaľ tento školský rok z víťazov
jednotlivých kategórií školského kola: Marián Horváth, Justína Turtáková, Sandra
Matová, Patrik Horváth, Lívia Horváthová bol úspešný iba Patrik Horváth, ktorý sa
umiestnil na 3. mieste.
Športové hry v Rožňave dopadli pre našich žiakov úspešne. Vyhrali totiž pohár
o prvé miesto v minifutbale. O úspech sa postarali: Miroslav Méčeš, Dalibor Gaži,
Marcel Dzurko, Pavol Juhás, Jozef Juhás, Ernest Matta, Erik Gábor, Roman Čisár
Dievčatá bojovali o prvé miesto vo volejbale. Žiaľ dosiahli iba 2. miesto a to
v zostavení: Katka Mirgová, Denisa Baloghová, Simona Horváthová, Dominika
Veronika Janová, Margita Dzurková, Eliška
Horváthová, Lívia -Horváthová,
25 Matiková

Začiatkom júna bolo usporiadané školské kolo recitačnej a speváckej súťaže. Veľa
žiakov sa snažilo presvedčiť porotu o tom, že práve oni sú tí najlepší. Najúspešnejší
boli títo žiaci:
v ročníkoch TVB + 1 - 4:

1. Michal Mako
4. C
2. Juraj Lovás
TVB
3. Nikola Dávidová 3. B

v ročníkoch 5 - 9 Poézia:
1. Patrik Horváth 6. A
2. Jozef Leško 9. A, Alena Badóová 7. A
3. Justína Turtáková 5. B, Ernest Matta 6. A

Próza:
1. Margita Dzurková 8. A
2. Sandra Matová
6. B
3. Lukáš Kollár
9. A
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5. Krúžok informatiky - vedie ho pani učiteľka
Mgr. Helena Meštellérová,
navštevujú ho žiaci 8. a 9. ročníka.
Podľa pani učiteľky všetci žiaci sú rovnako šikovní.

6. Krúžok Malý čitateľ - vedie ho pani učiteľka
Mvdr. Júlia Miháliová. Navštevuje ho 5 detí.
Najšikovnejší sú Nikoleta Turtáková a Matej Mucha,
ale veľmi sa darí aj Patrikovi Bogdanovi.

7. Stolnotenisový krúžok - vedie ho pán učiteľ Mgr. Jozef Marczi. Navštevuje ho 11
žiakov, z ktorých najšikovnejší sú: Milan Gala, Marek Gala, Helena Galová, Stanislav
Gaži, Marek Vasily.

najšikovnejšie pani
ukalovú a Robertu

Pohovor s pani Helenou Kurucovou, vedúcou výchovy
O letných akciách našich žiakov som sa
informovala od pani Heleny Kurucovej,
vedúcej výchovy. Ona mi ochotne
porozprávala, že vedenie školy z roka na rok
kladie veľký dôraz na to, aby žiaci našej
školy počas letných prázdnin prežili čo
najkrajšie zážitky, oboznámili sa s krásnymi
krajinami doma by aj v zahraničí - ako sa to
stalo aj počas leta 2005.

Horváthová.
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in Mirga a Ľudo

Začiatkom prázdnin od 16 - 22. júla sa 11 detí pod vedením pani vychovávateľky
Timulákovej zúčastnilo týždňového pobytu v letnom tábore v Kokave nad
Rimavicou. Tábor, ktorý organizovalo občianske združenie Otcova ruka bol
náboženského charakteru. Krásne chvíle v tomto tábore mali možnosť zažiť tieto
deti: Eliška Matiková, Janko Veselý, Ernest Matta, Kubo Mucha, Partik Horváth,
Julo Makula, Marti Mirga, a ďalší.
Najväčšia senzácia letných prázdnin 2005 bolo táborenie v Maďarsku.
Na základe dohody s družobnou školou v Tornanádaske, žiaci našej školy mohli
stráviť týždeň na území Maďarska a to od 10 - 17. augusta.
Okrem týchto najväčších akcií službu konajúci vychovávatelia na každý deň
uskutočňovali s deťmi bohatý, zaujímavý programy, športového, turistického,
kultúrneho, alebo spoločensko - výchovného charakteru.
Žiaci môžu spomínať na naozaj pekné prázdniny, získali krásne zážitky a nikto sa
nenudil.
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Milan Kenda

Milan Rúfus

RIMAVICA PLNÁ RÝMOV

KUBKOVE PRÍHODY

Zajakaví kajakári,
tým sa darí, vezú dary!

Zanesže Kubko, pozdrav ku mame.
Tá vie, že sa ti nevysmievame.

Vezú z fary láry - fáry
dlhé sárí až po sáry.

Že nám je s tebou dobre, veselo,
bozkáme si ťa slovkom na čelo.

Kde sa varí ryža s karí,
šteká Hary peknej Mary.

Na milé čelo, čelo pomalé, stvorené
ľuďom k jeho pochvale.

Sadnú vari kde sa varí,
zajakaví kajakári?

Bozkáme si ťa teraz potom znova.
A vieš, že tam, kde bozkávajú slová,

Tu sa marí príbeh starý:
Vždycky z jari - chlapci jarí!

ľahučká, krehká stopa ostáva?
Tak vtáča nôžkou sniežik bozkáva.
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Marta Benčatová
ZVONY A ZVONČEKY
Zvonček v malom budíku
ráno sa dá do kriku:
Crn-crn, crn-crn, crn-crn-crn,
pichá v uškách ako trň.

Cin-cin zvoní električka,
odvezie sa, kto ju počká.
Cin-cin - zvoní po meste,
Zastane, si na mieste.

Kolobežka rýchlo bežká
poháňa ju ľavá nôžka
keď má v ceste psíka v husi,
cinki linki zvoniť musí.

Teliatkam a jahniatkam
dajú zvonček maličký,
aby ich vždy počuli
pastieri aj mamičky.

tými malými
za ním ešte chvíľu
ej chvíli spokojne

vychovávatelia Mária Jobbágyová, Lucia Kassayová a Tomáš Téglássy. Cesta ku
hraničnému priechodu nebola dlhá, ale veľmi zaujímavá. Prvý raz som videl tak
zblízka obrovskú stavbu železiarní. Veľmi ma očarili vysoké pece a široké
chladiace veže. O pár minút sme boli popri Turni nad Bodvou a mali sme
možnosť kochať sa v krásach prírody - Turňanský hrad, Zádielská dolina a celé
malebné údolie. Cez hranicu sme prešli bez väčších problémov a za necelú
hodinu sme sa ocitli na dvore prekrásneho kaštieľa zo 17. storočia, ktorý bol
majetkom bývalého uhorského grófa Hadika. Kaštieľ teraz slúži ako domov
mládeže - internát našej družobnej školy.
Akonáhle sme sa ubytovali na pekných, útulných izbách a naobedovali sme
sa, predstavili nám budovu okolie. Kaštieľ okrem internátu slúži aj ako škola.
Prezreli sme si triedy, ozdoby na chodbách a potom krásnu záhradu, akú sme ešte
nevideli. Je to totiž arborétum, kde sa nachádzajú stromy a kríky takmer z celého
sveta. Samozrejme iba také, ktoré znášajú mierneho podnebného pásma. Ten
prekrásny zážitok bude pre nás určite nezabudnuteľný.
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Imrich Vereš

položili sme na ne naše veci a hurá do vody! Plávali sme, naháňali sme sa, skákali
sme do vody s pleca kamarátov, alebo z kraja bazénu, a hrali sme vodné pólo
s maďarskými kamarátmi. Voda bola veľmi príjemná, počasie nádherné, nálada
samozrejme výborná. Pani vychovávateľka Kassayová nás fotila, potom sme sa
hrali na dekách. Zážitkov aj tu bolo dosť, najmä pri hrách s novými kamarátmi.
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Viete, že slovo Guinness je pôvodne názvom jednej
obrovskej pivovarskej spoločnosti a že kniha obsahujúca
vyše 50 000 rekordov.
Najprv mala slúžiť na reklamu firmy.
V nasledujúcich riadkoch uvedieme niekoľko zaujímavých
rekordov, ktoré táto kniha obsahuje.
- Najtenší ženský pás, ktorý jednej žene namerali, má rovných 30 cm.
- Najväčšia vzdialenosť, akú kto prešiel bez zastávky bola 370 km.
- Jedna dedinčanka trikrát za sebou ovdovela a jej manželia vždy zahynuli
rovnakým spôsobom: udrel do nich blesk!
- V Amerike žil človek, ktorého blesk zasiahol 4 krát a predsa nezomrel.
- Najrýchlejší holič na svete je jeden Angličan, ktorý za hodinu oholil 137
zákazníkov.
- Najdlhšie fúzy od jedného konca ku druhému merali 265 cm.

Táto kniha je naozaj veľmi
hrubá veď obsahuje množstvo údajov
a rekordov z celého sveta.
Každý rok je hrubšia a hrubšia,
veď stále pribúdajú nové rekordy
a aj nové disciplíny.
Preto ak vymyslíte niečo, v čom ste
dobrý, a nikto vás neprekoná,
môžete sa dostať na stánky tejto
slávnej knihy.
Každý rok vychádza v januári
v inej farbe. Toho roku si ju môžeme
pozrieť v zelenej.
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jahody. Samozrejme sme sa ihneď pustili do zberu a jedenia jahôd. Úplne sme sa zabudli
a keď sme išli ďalej a ďalej od chodníka stratili sa nám ostatný. Keď sme si uvedomili,
čo sa stalo, veľmi sme sa zľakli a začali sme vykrikovať po ostatných. Pôvodný
turistický chodník sme samozrejme nenašli, lebo pri zbere jahôd sme zančne odbočili.
Ľudo nás začal strašiť, že tade chodia aj medvede, Kubo sa už aj rozplakal, keď sme
tesne pred nami počuli praskot suchých konárov, dupot nejakého zvieraťa. Už sme skoro
omdleli všetci štyria, keď sme videli prebehnúť jeleňa a tri srnky. Ani sme sa nestačili
prebrať od strachu, keď sme zrazu počuli volanie ostatných spolužiakov. Samozrejme
sme hneď začali behať v smere hlasov. Prebehla asi štvrťhodinka, dokým sme sa našli.
Márne sme núkali pani vychovávateľke nazbierané jahody, tak ľahko sme ju
neobmäkčili. Poriadne nám vynadali ešte aj spolužiaci, lebo sa o nás veľmi báli. A mali
pravdu.
Eliška Matiková a Alena Badóová

Ako nás strašili
Počas nočného kľudu už dávno po večierke zo spánku nás zobudil buchot na okno.
Veľmi sme sa zľakli, báli sme sa otvoriť okno, aby sme zistili príčinu buchotu.
Rozhodovali sme sa, kto z nás je najodvážnejší aby ho otvoril. Po dlhom váhaní sme sa
odhodlali na čin, ale pod oknom sme nevideli nič. Ďaleko za kríkom sme videli dve
strašidlá pod plachtou, ako mávajú rukami. Niektorí s nás sa zľakli, ale predsa väčšina
bola presvedčená, že štrašidlá v skutočnosti neexistujú. To čo sme videli, to museli byť
živé a zamaskované osoby.
Hneď sme išli na izbu vychovávateliek, ale sme ich tam nenašli. Čoskoro sa však
objavili s iného smeru od spŕch a tvárili sa, že o ničom nevedia. Vlasy mali mokré, na
hlave uteráky, takže sme usúdili, že to nemohli byť oni. Začali nás ukľudňovať, že už do
rána sa nič nestane, len sa vráťme späť do postele. Ešte asi hodinku sme boli hore,
a rozmýšľali sme, kto to mohol byť. Žeby chalani z druhej izby? Nikto sa teda
nedozvedel príčinu buchotu, niektorí z nás ale tvrdia, že majú tušenie, kto boli mátohy...
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Aj keď v podvedomí túžime po rodinnej oslave, uvedomujeme si, že aj tu sa
máme dobre a snažíme sa byť veselí. Hrajeme sa, spievame, tešíme sa na
darčeky, čo dostávame. Nemáme žiadne starosti. Niektorí pôjdu do kostola, iní
sledujú mimoriadne bohatí program televízie. Veselé zimné radovánky na dvore
a menšie väčšie prechádzky nás akoby vymenili. Akoby nám čerstvý vzduch
okysličil celé telo, sme sviežejší, akoby vymenení. Vyžaruje z nás láska,
vzájomná úcta, ochota, trpezlivosť voči druhým. Všetci rovnako rozmýšľame,
aby to trvalo dlho, večne. Aby sme sa nikdy nehašterili, nebili. Aby nám Vianoce
trvali od decembra do decembra, celý rok.
Pred sviatkami, keď sme ešte boli v Kremnici našu školu navštívili hostia
z US Stylu. Priniesli nám darčeky. Pekný program pre nich predviedli žiaci
z Čane.
Gita Dzurková
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Koncom októbra pán kaplán Mgr. Marcel Puškáš organizoval pre nás
turistickú vyhcádzku do Skároša, ktorej sa zúčastnilo 9 detí - Ľudo Dzurko,
Viktor Horháth, Robert Ťuťo, Dominika Horváthová, Ernest Matta, Natália
Gažiová, Verovika Janová, Maťo Mucha a ja.
Ráno pre nás prišiel pán kaplán a spolu s pani vychovávateľkou
Melániou Pristáčovou nás odprevadili do Skároša až ku pomníku.
Hneď po príchode sme si dali dačo pod zub a začali sa celodenné
radovánky.
Najprv sme súťažili v menších - väčších skupinách, potom sme hrali
badminton, dokonca aj futbal. Samozrejme sme „vyskúšali“ všetky delá
a tanky, ktoré sú vystavené okolo pomníka.
Keď už slnko veľmi hrialo nasledovala opekačka. Ani sme si neuvedomili,
že kým sme sa my hrali a zabávali, iní už nazbierali suché konáre a drevo
a nakladali oheň. Počas opekania nás márne upozornili dospelí, aby sme
slaninku a klobásu piekli iba na pahrebe, niektorí netrpezliví veru držali
ražeň nad ohniskom a spálili svoje mäso.
Keď sme sa najedli dosýta, nasledovala siesta, váľali sme sa po dekách,
bavili sme sa, hrali sme spoločenské hry.
Po olovrante na povel pani vychovávateľky sme si pobalili svoje veci,
pozbierali sme porozhádzané papiere a iné smetie na mieste nášho
táborenia a pobrali sme sa domov.
Gita Dzurková
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Mikulšsky de . Je pravdou, že Mikuláša sme nevideli,
lebo sa veľmi ponáhľal. Zastavil sa síce na chvíľu
pred našou školou, dal nám balík so sladkosťami a
už lietal ďalej. Nahradil ho iba siedmak Milan Gala
v kultúrnom programe siedmakov, keď recitoval, že:
„Deti, ja som Mikuláš,
modlite sa Otče náš,
dobrým deťom prinesiem orechy a koláče,
a zlým deťom virgáče a korbáče.“
Po predstavení kultúrneho programu nám triedny učitelia rozdávali sladkosti
a nasledovala diskotéka.
Domov sme sa pobrali až po pol jednej s nádejou, že budúci rok Mikuláša predsa
uvidíme tak, ako pred dvoma rokmi, keď nás navštívil skautský Mikuláš.
Justína Turtáková

klin, USA, 1749

ristom

Donedávna som ani netušil, že voľakde na území našej krásnej vlasti sa
nachádza miesto s názvom Kremnické bane. nuž od jesene vieme. Aj vtedy, aj
teraz v apríli sme mali možnosť tam stráviť skoro mesiac. Presnejšie v budove
detskej rekreačnej zotavovne, ktorá sa nachádza v peknom prostredí
Kremnického pohoria neďaleko mesta Kremnica a tiež neďaleko od
geografického stredu Európy.
Denný program bol prevažne rovnaký. Vstávali sme o pol siedmej, po
rozcvičke rannej hygiene a raňajkách nasledovali vyučovacie hodiny - podľa
rozvrhu. Tamojší učitelia boli dobrí a milí, keď zistili, že niečo nevieme,
vysvetlili nám to ešte raz.
Po obede sme sa hrali - najviac vonku na dvore, alebo sme mali krátke túry.
Samozrejme sme vyšľapali hore na ten kopec ku tým obrovským kameňom označenému geografickému bodu Európy. Boli sme aj hrdý, že sa to nachádza
práve u nás a aj preto, že našu vlasť považujú za „SRDCE EURÓPY“.
Po túrach a po poobedňajších zamestnaniach sme mali voľnejší program. Spať
sme chodili prevažne okolo ôsmej, pol deviatej.
Obidva pobyty v Kremnických baniach boli pre nás nielen užitočné, ale aj
nezabudnuteľné.
Patrik Horváth

ali aj svojich favoritov.
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Barbora Balúchová, alebo ako ju všetci volajú Bobo má 18 rokov a býva v Malackách.
Študuje na konzervatóriu. Má rada spev, tanec, herectvo a lyžovanie. Nedávno dostala
ponuku na fotenie spodnej bielizne, ale to nie je jej štýl, odmietla to. Radšej vydá CD.
Petra Kepeňová - má 22 rokov a žije v Rimavskej Sobote. Hrá futbal, na škole bola
pravá útočníčka. Ale aj iné športy ju bavia, napríklad plávanie. vypadla v 5 kole.
Jakub Petraník - najmladší účastník SHS II. má iba 17 rokov. Je z Prešova. Pozná sa s
Katkou Koščovou, ktorá veľmi smútila, keď vypadol. Od 3 rokov nosí náušnicu.
Matej Koreň - Má 19 a je z Rapoviec, toho roku maturoval na gymnáziu v Lučenci.
Richard Vida - má 22 rokov a býva v obci Svätý Peter. 44 hlasov rozhodlo o tom, že
vypadol. Na víťaza tipoval Cmora. Chystá album. Chová doma 4 tarantule.
Lenka Kvaková - má 21 rokov. Je z Malej Idy a rada vystrája. momentálne čaká bábätko.
Adela Banášová má 26 rokov, je húževnatá, citlivá a hrá vždy fair plaly.
Martin Pyco Rausch má 29 rokov, vyštudoval hotelovú akadémiu, ale už od 15 rokov
moderuje. Rád varí, cestuje, číta knihy a počúva dobrú hudbu.

