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O dvoch pávoch
(bájka)
Kdesi vo svete žili dvaja páví bratia. Volali
sa Pávko a Pávočko.

Pávko bol krásny,

ale Pávočko mal predsa len široko-ďaleko
najkrajšie pierka na chvoste.
Pávko sa mu chcel vyrovnať a možno aj prekonať jeho
krásu. Myslel si, že keď nebude veľa jesť, bude štíhlejší
a jeho pierka budú dlhšie a krajšie. Preto začal jesť každý
deň menej a menej. To,

čo nezjedol, ponúkol Pávočkovi,

aby bol prejedený a aby sa nikomu nepáčil. Lenže čo sa
stalo? Pávkovi začali postupne vypadávať pierka, od hladu
nevládal ani bežať po tráve. A Pávočko? Ten bol stále krajší
a krajší.
Pávko sa nahneval a začal jesť všetko okolo seba. Ale
nepomohol si. Pierka mu už nedorástli a ostatní ho už
len ľutovali.

(Katarína Kráľová, 6. ročník)
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Zo života školy
NOVEMBER
8. 11. – cvičné testovanie Komparo
30. 11. – Ráztočniansky slávik
DECEMBER
6. 12. – príchod Mikuláša
12. 12. – vianočné pečenie v škole
17. 12. – vianočná burza a tvorba ikebán
20. 12. – exkurzia žiakov 8. ročníka v Novákoch

Máme tu pre vás takú menšiu tajničku o Slovanoch. Keď si Avari po
plienení a rabovaní nakoniec Slovanov podmanili, pustili sa do vojny
s Byzantskou ríšou. Slovania to využili a povstali proti Avarom. Na
ich stranu sa postavil udatný muž, ktorého meno sa dozviete
v tajničke.

1. vajíčko ryby
2. bozk, ústa
hovorovo
3. prehriatie
slnkom
4. vlnená
prikrývka
5. veľmi pevný
kov
6. ranná....
7. mesačná mzda
8. zviera podobné ťave
9. príkaz zastaviť

JANUÁR
28. 1. – návšteva Mestskej knižnice v Handlovej
31. 1. – zápis do 1. ročníka

Na slovíčko s...

Receptárik

.

Fašiangové fánky

Dani el om Hevierom
Daniel Hevier sa narodil 6. decembra 1955 v Bratislave.
Vyštudoval odbor estetika – slovenčina na FF Univerzity
Komenského v Bratislave. Dva roky bol redaktorom literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1982 – 1989 bol
profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní. Potom sa stal šéfredaktorom
vydavateľstva Mladé letá. Od roku 1992 vedie vlastné vydavateľstvo Hevi. Žije
v Bratislave. Píše poéziu, prózu, eseje i drámu. Venuje sa aj tvorbe pre deti
a mládež.
1. To, že ste sa narodili v Bratislave, no vyrastali v Prievidzi, je
známy fakt. V ktorej časti nášho mesta ste bývali? Viažu sa nejaké
vaše spomienky aj na Necpaly?
Býval som na Starom sídlisku, v časti, ktorej sa hovorilo Kolotoč. To preto,
lebo sa tam krútili autobusy ako na kolotoči. Necpaly som vnímal ako
okrajovú štvrť Prievidze, za štadiónom, kde som hrával za Baník Prievidzu
futbal (ako žiak, samozrejme) a za Žabníkom bolo už tajomné územie
s názvom Necpaly. Na strednej škole som mal odtiaľ niekoľko spolužiakov.
2. Dá sa povedať, že prevahu vašej literárnej tvorby tvoria knihy
pre deti a mládež. Je ľahšie písať pre deti ako pre dospelých?
Mám to tak na polovicu, píšem rovnako intenzívne aj pre dospelých. Teraz
je mi ľahšie písať pre nich. Keby som mal za úlohu napísať 500 stranový
román pre dospelákov a 50 stranovú rozprávku pre deti, hádajte, čo si
vyberiem?
3. Máte vlastné vydavateľstvo. Čo je kritériom na výber kníh,
ktoré neskôr vydáte?
Už nevydávam knihy. Čakám, kedy vydám dcéru. V súčasnosti sa venujem
i iným činnostiam ako je písanie a vydávanie kníh – maľovaniu, hudbe
a vedeniu dielní tvorivého písania.
4. Čo pre vás znamená rodina?
Rodina – to je Božie dielo, ktoré robíme ľudským našimi osobnými
slabosťami a zlozvykmi.
5. Chceli by ste na záver niečo odkázať svojim čitateľom?
Keď umiera milionár, odkazuje dedičom peňažné majetky. Ja som ešte tu,
ale odkazujem vám to, čo som napísal. Je tam najlepšie zo mňa. Možno sa
to niekedy, niekomu a niečo z toho zíde na jeho ceste životom.
Zdroj: www.litcentrum.sk, Foto: www.hevi.sk

Suroviny
250 g múka hladká
5 dg maslo
5 dg cukor práškový

trocha soľ
2 žĺtky
1 čajová lyžička rum
1 citrón/citrónová kôra
1/2 balíčka prášok do pečiva
5 polievkových lyžíc mlieko plnotučné

Postup receptu
1. Všetky suroviny dáme do misy a vypracujeme cesto. Cesto
musí byť hladké.
2.

Potom

ho

vyvaľkáme

na

pomúčenej

doske

natenko

a vykrajujeme kolieskom pásiky a do stredu urobíme kolieskom
asi 4 cm čiaru.
3.

Rozpálime masť alebo olej a smažíme na miernom ohni asi

1 min. Opečieme z oboch strán, keď sú ružové, vyberieme. Na
záver pocukríme.

(www.varecha.sk)

Básničkovo
Ples

To je taký les
a v tom lese ples.
Princezné tie tancujú,
princovia zas hádajú.
„Tamtie krásky tancujú,
asi dáky valčík,
a zas zasa padajú,
ako také vločky.“
Princezné sa radujú,
a princovia mávajú.
Odchádzajú z našej básne,
ďakujeme veľmi krásne.
(Karolína Ficelová, 4. ročník)

Dám vám lyžičku,
a k nej vidličku.
Potom ešte nožík malý,
aby ste sa dobre mali.
(Daniel Ťapušík, 4. ročník)

Záškoláci

Boli raz jedni žiaci,
ktorí boli záškoláci.
Raz sa všetci dohodli,
že nachytajú jednotky,
čudovať sa budú tetky.
Ale nastal problém veľký,
ochoreli učiteľky.
A tak naši žiaci milí,
ani jednu nechytili.
a tak z nich len zostali,
záškoláci nemilí.
(Jakub Bardáč, 4. ročník)

Valentín
Valentín ti zo srdiečka
ja z lásky dám,
preto túto básničku,
teraz vymýšľam.
Valentín sa šíri
po celučkom svete,
o chvíľu to príde
aj tej mojej Bete.
Vždycky božtek na líčko,
toho bolo máličko.
Veru už je koniec.
„Ach, zazvonil zvoniec!“
(Natália Košťálová, 4.r.)

Interaktívna exkurzia
v Novákoch
„Žiaci, čo by ste povedali na školský výlet do Novák?“
opýtala sa nás pani učiteľka chémie. S radosťou sme všetci
vykríkli: „Jasné!“ Hneď sme ju zavalili otázkami, ktoré
nám pohotovo zodpovedala.
V deň výletu sa nám o veľa ľahšie vstávalo do školy ako
v iné dni, lebo sme vedeli, že nás nebudú trápiť dve hodiny
fyziky, ale len jedna. Netrpezlivo sme čakali, kým zazvoní
na koniec tretej hodiny. Zbalili sme si rýchlo veci,
poobliekali sa a vyrazili sme spoločne s našimi pani
učiteľkami.
Cesta autobusom bola veľmi zábavná. Keď sme konečne
dorazili do školy, v ktorej sa to malo všetko konať (Spojená
stredná škola) , boli sme zvedaví, aké to tu bude. Mysleli
sme si, že to nebude nič moc, ale opak bol pravdou.
V budove nás privítala veľmi milá profesorka. Poukazovala
nám školu a miesto, kde si máme zložiť svoje veci. Rozdelili
sme sa do dvoch skupín. Vkročili sme do veľkej miestnosti,
kde bolo plno mladých študentov. Každý mal pre nás
prichystané niečo o chémii. Ukazovali nám rôzne pokusy
(ohýbanie skla, rezanie, zmeny sfarbenia tekutín), ktoré
sme si mohli aj my vyskúšať. Pýtali sa nás rôzne otázky
a celé to trvalo vyše hodinky. Mali pre nás pripravenú ešte
prednášku o požiarnikoch, ale museli sme sa už ponáhľať
na vlak.
Exkurzia sa nám veľmi páčila, pretože sme sa naučili
veľa nových a zaujímavých vecí. Aj o rok by sme sa jej radi
zúčastnili.
(Zuzana Majdanová, 8. ročník)

Fašiangy, Turíce,
Veľká noc príde...

Z našej tvorby
Tajomstvo lesa

Fašiangy každoročne trvajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy,
ktorá v tomto roku pripadá na 13. februára. Na Slovensku sa od dávnej
minulosti spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi
a prekáračkami.

V ostatných desaťročiach sú však ľudové zvyky na ústupe a väčšiu
tradíciu získavajú plesy a bály. Termín fašiangov je pohyblivý, riadi sa
Veľkou nocou, ktorej predchádza 40-dňový pôst. Ten v 4. storočí zaviedla
cirkev, aby zabránila pohanským zvykom.

Tradícia fašiangových zvykov siaha do dávnej minulosti slovanských
pohanských predkov. Zlučuje v sebe mnoho obyčajov, ktoré súviseli
pravdepodobne s vyháňaním zimy, smrti a príchodom jari.

Fašiangové radovánky majú v rôznych oblastiach Slovenska iný zvykový
charakter. Podstatou sú však veselice, maškarády, tance za dobrú
úrodu, nahováračky. Neodmysliteľným doplnkom fašiangov je hojnosť
dobrého jedla a nápojov. Tradične sa v domácnostiach ponúka vyprážané
pečivo, ako sú šišky či fánky – niekde nazývané i krapne alebo
pampúchy.

Súčasťou fašiangových zábav a hier sú sprievody masiek, kôň, koza,
medveď a tiež znetvorené postavy mužov a žien.

(www.pravda.sk)

Niektorí dnešní mladí ľudia nemajú ani poňatia
o záhadách a tajomstvách lesa. Je to možno tým, že dnes už
málokto zájde do lesa na prechádzku alebo na hríby.
Osobne si myslím, že to nie je správne.
Ja som od malička vyrastal v blízkosti prírody a zvierat
a som rád, že som mal také detstvo. Tieto skúsenosti mi
pomáhajú napríklad aj pri učení sa prírodopisu. Do
prírody chodím stále, pretože to mám rád a zakaždým sa
oboznámim s rôznymi tajomstvami lesa. Najviac ma
upútajú stromy, jaskyne či skalnaté rokliny. Vždy, keď si
nájdem čas, zoberiem aj môjho psíka, ktorý chodí do
prírody rovnako rád ako ja a zájdeme sa niekam prejsť.
Z prírody si nosíme domov pekné, bohužiaľ, aj smutné
zážitky.
Chcel by som sa stať lesníkom, ale ak by sa mi to
nepodarilo, a nemal by som už toľko voľného času, na
prírodu nezabudnem, pretože mi dala viac než niektorí
ľudia.
(Jozef Tomášik, 9. ročník)

