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Aj v marci sa k Vám prihovára naše ďalšie číslo školáčika. Jar je už v plnom prúde, deň
sa po dni čoraz dlhšie predlžuje a my sa tešíme na rozkvitajúce sa stromy, kvety
a spievajúce vtáčiky. V tomto novom čísle sa dozviete napríklad zaujímavosti o Veľkej
noci, o výsledkoch našich žiakov, ktorí sa úpenlivo pripravovali na rôzne súťaže
a s výbornými úspechmi reprezentovali našu školu. Ak neviete, čo máte robiť
s nepríjemným červenaním sa alebo nevydareným účesom, tak Vám prinášame triky na ich
odstránenie a mnoho ďalších článkov, ktoré Vás potešia, nadchnú a zaujmú.
S pozdravom Vaša redakcia.

Veľkú noc si všetci predstavujeme ako oblievačku. No však skoro nikto nepozerá na
pravý zmysel veľkej noci. Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským
sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša
Krista. Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo zamrznutej zeme
vyrastá tráva, rozkvitá zasnežená lúka, na zamrznutom strome vypučia listy... 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 k novému
životu. Neostal v hrobe, pretože Ho Boh vzkriesil. Po Jeho smrti Ho stovky ľudí opäť
videli živého. Mnohí s Ním hovorili, dotýkali sa Ho a dokonca s Ním jedli a pili. Ježiš
Kristus nebol obyčajným človekom, ale bol Božím Synom.
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.
Na
veľkonočný
pondelok trpia
všetky dievčatá a ženy,
pretože sa ich
muži snažia utýrať. :D :D
(B. Kolláriková, VIII.A)
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1. Prvé čokoládové vajce bolo vyrobené v Nemecku v 19. storočí.
2. Najväčšie veľkonočné čokoládové vajce na svete vyrobili minulý rok
v Argentíne. Bolo vysoké 8 metrov, vážilo 4 tony a pripravovalo ho 27
pekárov.
3. Veľkonočné ostrovy dostali svoje pomenovanie od holandského
prieskumníka Jacoba Roggevena, ktorý na ne priplával na veľkonočnú nedeľu
(5. apríla 1722), keď hľadal Davidov ostrov. V holandštine jeho meno znelo
PAASCH-Eyland. Oficiálne španielské meno Isla de Pascua, tiež znamená
Veľkonočné ostrovy.
(B. Kolláriková, VIII.A)

Centrum voľného času v Brezne vyhodnotil dňa 6. marca 2015 okresnú súťaž Vesmír
očami detí. Do tejto súťaže sa v okrese Brezno zapojilo sedem základných škôl a jedna
materská škôlka. V okresnom kole získali ocenenia títo žiaci:
Dagmar Harvanová
Petra Kantorisová
Marek Harvan
Matej Tešlár
Bibiána Zlúkyová
Alexander Pohlod
Janka Kamzíková
Kristína Gandžalová
Jozef Klimko
Gabika Gáliková
Barbora Kolláriková
Jaroslav Sedmák
Alžbeta Bialiková
Iveta Antolová
Vanesa Kulifajová
Janka Halušková
Práce uvedených autorov postupujú do
celoslovenského kola. Ďakujeme p. uč. Mgr.
M. Skladanej a Mgr. I. Zlúkyovej za prípravu
žiakov na súťaž. Prajeme im veľa úspechov
v ďalšom kole.
(R. Grajciarová, VIII.A)
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Dňa 5. marca 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili na súťaži Spomienky na SNP očami
detí. Súťaž sa konala v Základnej škole v Telgárte. Žiaci sa mohli zapojiť do literárnej a
výtvarnej súťaže.
Vo výtvarnej súťaži naši žiaci získali:
1. kategória: Bibiana Zlukyová, 2. miesto
Bianka Tlučáková, 3. miesto
3. kategória: Iveta Antolová, 1. miesto.
V literárnej súťaži v 2. kategórii získala 3. miesto Petra Kantorisová.
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. I. Zlúkyovej a Mgr. M. Skladanej za prípravu žiakov na
súťaž. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a získali krásne umiestnenia
gratulujeme!
(O. Martinec, VIII.A)
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Koncom marca, presne 28-ho, sa na celom Slovensku slávi Deň učiteľov. Hoci vo
zvyšku sveta je tento sviatok datovaný na 5. októbra, na našom území sa oslavuje 28.
marca, ako spomienka na deň narodenia učiteľa Jána Amosa Komenského. V iných
krajinách bol zavedený organizáciou UNESCO ako pripomienka na deň, kedy boli spísané
odporúčania o postavení učiteľom, teda 5. októbra1996.
V našej základnej škole sme si sviatok učiteľov pripomenuli 27. marca 2015, teda
v rovnaký deň, v aký sa tento rok uskutočnil aj Deň narcisov, spojený s dobrovoľnou
zbierkou na Ligu proti rakovine, pomáhajúcej ľuďom s týmto ochorením. Naši žiaci
ôsmeho ročníka najprv ponúkali symbolické narcisy obyvateľom našej obce a neskôr
všetci žiaci našej školy odovzdali učiteľom kvietky k ich sviatku. Spolu sa vyzbieralo 359
Eur. Chceli by sme ešte v mene celej redakcie poďakovať učiteľom za všetko, čo pre nás
robia a zaželať im veľa trpezlivosti s nami a dodatočne aj krásny deň učiteľov!
(A. Bialiková, VIII.A)
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Dňa 5. februára 2015 sa naši deviataci zúčastnili exkurzie vo firmách Bohuš s.r.o.
a Slovpumptrade s.r.o. v Závadke nad Hronom. O dozor sa postarala triedna učiteľka
Mgr. M. Kalmanová. Pred vstupom do výrobnej haly Bohuš s.r.o. ich Ing. Hančín poučil
o bezpečnom správaní. Následne spoznali všetky oddelenia výroby, ktoré sa špecializujú
na výrobu bezšvových kovaní, výrobu klenutých dienok a naváracích kolien. Potom sa
presunuli do ďalšieho podniku Slovpumptrade, ktorá je najväčším výrobcom čerpadiel,
vodokružných vývev a vodokružných kompresorov na Slovensku, a v ktorom sme spoznali
aj kancelársku časť výroby.
Exkurziu organizovala SOŠ obchodu a služieb Brezno, s cieľom ukázať žiakom
možnosť ďalšieho uplatnenia po vyštudovaní ich školy. Na záver sa deviataci stretli
s kamarátmi z iných škôl a dostali aj malý darček - pero s logom Slovpumptrade. Všetkým
sa toto dopoludnie páčilo a ďakujeme všetkým, ktorí nás touto exkurziou sprevádzali.
(D. Pletková, T. Zibríková, B. Balážová, IX.A, Z. Puťošová,VIII.A)
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Dňa 23. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Matematického
klokana, na ktorom sa každoročne zúčastní veľký počet žiakov aj z našej školy. Tento rok
sa na tejto súťaži zúčastnili z našej školy žiaci 1.-8. ročníka, aby si otestovali svoje
vedomosti. Žiaci majú podľa kategórie od 12 do 24 úloh a na ich vyriešenie majú 45 alebo
60 minút. Všetkým ďakujeme za účasť.
(V. Syčová, VIII.A)

Dňa 17. marca 2015 sa v Brezne uskutočnil 36. ročník okresného kola matematickej
súťaže Pytagoriády. Tejto súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci Adam Lakanda (VIII.A),
ktorý skončil na 8. mieste a Silvia Ševcová (V.B), ktorá skončila na 13. mieste. Ďakujeme
p. uč. Mgr. R. Kantorisovej za prípravu žiakov na súťaž. Zúčastneným žiakom srdečne
gratulujeme!
(A. Lakanda, VIII.A)
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Sme veľmi radi, že aj my v našej škole sme mohli pozorovať čiastočné zatmenie slnka.
Uskutočnilo sa to 20. marca 2015. Čiastočné zatmenie sme mali možnosť vidieť na celom
území našej republiky, pretože počasie nám prialo. Zatmenie u nás sa začalo okolo pól
jedenástej, kedy sme mali akurát veľkú prestávku a trvalo približne
do 12-tej hodiny. Záujemcovia o tento úkaz mali možnosť
pozorovať zatmenie nielen pomocou ďalekohľadov, ale aj pomocou
špeciálnych slnečných okuliarov, alebo zváračských skiel.

Ako bezpečne pozorovať zatmenie Slnka
Intenzívne žiarenie slnečného disku je vážnou hrozbou pre ľudský zrak. Nedodržanie
základných pravidiel pozorovania Slnka čo len na zlomok sekundy môže spôsobiť trvalé
poškodenie alebo úplnú stratu zraku. To platí aj pre čiastočné zatmenie. Treba sa preto
riadiť týmito pravidlami:
1. Nikdy sa nepozerajte nechráneným zrakom priamo do Slnka. Bežne predávané
slnečné okuliare nie sú dostatočnou ochranou ani vtedy, keď majú najvyšší
ochranný faktor. Na pozorovanie využívajte jedine okuliare so špeciálnou fóliou,
alebo zváračské sklá s najvyšším stupňom tmavosti.
2. Bez priameho dohľadu odborníka sa nikdy nedívajte do ďalekohľadu namiereného
na Slnko, ani keď má filter.

Zatmenie Slnka je nielen výnimočný astronomický jav, ale môže predstavovať aj
hrozbu. Ovplyvňuje totiž výkon slnečných elektrární, čo sa v konečnom dôsledku môže
prejaviť ako výpadok elektriny.
(Lucia Šavolová, VIII.A
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Dňa 14. marca 2015 sa uskutočnil druhý ročník tanečnej súťaže v telocvični ZŠ v
Čiernom Balogu, pod názvom Tanečná skladačka.
Vyhlasovateľom
a usporiadateľom
súťaže
bola
Súkromná základná umelecká škola v Polomke
a zodpovedným zástupcom našich žiakov bol Mgr. Juraj
Borsek, ktorý našich žiakov na súťaž pripravoval. Tejto
súťaže sa zúčastnili žiaci: Samuel Pompura, Karolína
Mikolajová, Karolína Pinčiarová, Vanesa Pompurová,
Nina Vojtková a Júlia Kanošová, ktorí získali vo svojej
kategórii mladších žiakov 1. miesto v modernom tanci
a 3. miesto v balete. Gratulujeme zúčastneným žiakom
za výborné umiestnenie.
(M. Chromčová, VIII.A)

Uhádnite, kto som ja,
vždy som iba sama,
z čísiel čo sú na svete,
som ja prvá dáma.

Toto číslo pozná každý,
veď ho máme na dlani,
stačí nám len sčítať prsty
a v tom nám nik nebráni.

Deti sa mi posmievajú,
že ja mám dve brušká,
horné ako malý krúžok,
druhé ako hruška.
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Dňa 21. marca 2015 privítal na svojej pôde moravský Frenštát pod Radhoštěm/
Trojanovice turnaj 2. Kids Open Tournament. Z našej školy sa ho zúčastnil Erik Krupa
(VII.A), ktorý navštevuje Klub bojových športov v Brezne a na tomto turnaji získal vo
svojej kategórii 12-14 rokov do 50 kg krásne 3. miesto. Jeho kamaráti, zápasníci sa takisto
tešili viacerým medailovým oceneniam. Gratulujeme!

Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.
Suchý apríl, mokrý jún.
Suchý apríl nie je po vôli gazdom.
Aprílové sucho a májové mokro, hospodár
sýpku zasype až po okno.
Ak apríl pekný, máj bude ružový.
Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa
zaplňuje.
Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj
nepríjemný iste.
Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.
V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmeň.

(E. Krupa, VII.A)
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Keď niet času nazvyš, tak vám je dobrá každá rada. Vďaka týmto rýchlym tipom sa
vám podarí vyriešiť niekoľko chybičiek krásy, beauty havárií a situácií, ktoré si vyžadujú
vašu zručnosť, aby ste ich dokázali zachrániť. Niekedy je to skutočne len maličkosť, ktorá
vám pomôže z problémov, nad ktorými by ste si inak ešte dlho trápili vaše hlavičky.
Nepríjemné červenanie
Výrazný rumenec sa vám môže objaviť na
tvári buď vo vypätých situáciách, keď pociťujete
veľký stres, alebo keď vám je príliš horúco.
Ospravedlňte sa vtedy a vyberte sa na toalety.
Tam si navlhčite papierový obrúsok ľadovou vodou,
vyžmýkajte ho, aby ste si nezamočili oblečenie
a položte si ho vzadu na krk. Červeň sa ihneď poberie preč.
Zlé opálenie
Príliš červené líčka alebo pásiky z oblečenia tam, kde to nie je vhodné, tak na to
existuje jednoduchá rada. Použite prírodný zosvetľovač v podobe citrónovej šťavy.
Namočte do nej vatový tampón a potrite si ním pokožku. Tá sa veľmi rýchlo zosvetlí a
nebude vidno žiadne nerovnomernosti.
Nevydarený účes
Hlavne ak ste sa rozhodli skrátiť vlasy,
no nedopadlo to úplne podľa vašich predstáv.
I keď ste si skúšali zmeniť tento výsledok
pomocou stylingových prípravkov, tak úspech neprichádzal.
Pomôžte si vtedy rôznymi doplnkami do vlasov,
ktoré odpútajú pozornosť od výsledku. Ak je to
veľmi zlé, pomôžte si zaujímavými šatkami.
Často toho veľa prekryje pekná čelenka,
vyberte si tiež netradičné sponky alebo ozdoby,
ktoré vylepšia tento výsledok.

________________________________________________________________________________
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