




Ani v tomto čísle nesmie chýbať vaša obľúbená rubrika Rozhovor s .... . Ako ďalší sme pre

Vás pripravili rozhovor s PaedDr. Katarínou Klabníkovou. Príjemné čítanie!
1. V: Ďalšie číslo nášho časopisu je venované Veľkej noci. Ako ju budete tráviť?

Veľká noc je jedným z najväčších a najvýznamnejších sviatkov roka hlavne pre kresťanov.
Nám sa spája aj s oslavou jari v podobe šibačiek. Nebude to inak ani u nás. Veľkú noc

budem tráviť v kruhu svojej rodiny a blízkych so všetkými zvykmi a tradíciami, ktoré mu
prislúchajú.

2. V: Určite našich čitateľov zaujíma, čím ste chceli byť, keď ste boli malá?

Mala som dve veľké záľuby: hudbu a šport. K tomu ma viedli aj moje záujmy: klavír a
korčuľovanie, a preto som sa chcela stať krasokorčuliarkou alebo klaviristkou.

3. V: Akou ste boli žiačkou?

Nepatrila som medzi výborné žiačky so samými jednotkami, bola som takou normálnou
žiačkou. Boli predmety obľúbenejšie, ale aj menej obľúbené. Bola som však veľmi vzorná a

zodpovedná.

4. V: Akú najväčšiu hlúposť ste vyviedli, keď ste boli v našom veku?

Po dlhšom premýšľaní som si uvedomila, že som vlastne žiadnu hlúposť nevyviedla. Ako som

spomenula, patrila som medzi veľmi zodpovedných žiakov a niečo vyviesť vyvolávalo u mňa
strach.

5. V: Prečo ste si vybrali povolanie učiteľky?

Mala som a mám pozitívny vzťah k deťom. To bol asi hlavný dôvod výberu môjho povolania.
Okrem toho sa tejto práci venovala aj moja stará mama, ktorá ma inšpirovala. Začínala učiť

v základnej škole a neskôr sa stala učiteľkou v škôlke, tam som s ňou trávila aj nejaký čas a
videla jej prácu. Istý čas učila aj vo Višňovom a jej žiakom sa stal aj spevák Karol Konárik.
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26. februára 2016 sme sa naposledy rozlúčili s naším pánom učiteľom
Karolom Štillom, no nebol to len pán učiteľ, bol to predovšetkým náš
priateľ a druhý otec. Bol to človek, s ktorým sme trávili každý deň.
Tešil sa z našich úspechov, na ktoré bol pyšný a pomáhal nám zvládať
naše neúspechy v škole a motivovať nás, že ak máme pevnú vôľu,
všetko sa dá zvládnuť. Pán učiteľ nás mal všetkých rád a bol ochotný
pomôcť každému bez rozdielu. Venoval nám všetok svoj čas a to je
dôkazom jeho veľkého srdca a nezištnosti.
Nikdy nezabudneme na naše spoločné výlety, exkurzie, športové
podujatia, súťaže, ako ste sa s nami smiali, ako ste sa neustále snažili
dať nám to najlepšie, ako ste nás usmerňovali. Nikdy na Vás
nezabudneme a za všetko z celého srdca ďakujeme!

Žiaci 9. A
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na tému.... DEŇ ZDRAVIA

7. apríl je Svetovým dňom zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950
Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948.

Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na
každoročne vyhlasovanú tému. Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2015 boli „bezpečné

potraviny od farmy až po tanier“ a na tému deň zdravia sme si pre Vás pripravili zopár
anketových otázok:

1. Čo robíš pre svoje zdravie?

2. Podľa akých kritérií si vo vašej rodine vyberáte potraviny?

1. Zdravú stravu veľmi nedodržujem, avšak
veľmi rada športujem a trávim čas v prírode.

2. Mamina niekedy uvarí niečo zdravšie, ale

každý jeme to, čo chceme a na čo máme

chuť. Michaela (8. A)

1. Síce si občas dám aj niečo nezdravé

(zájdem do McDonaldu), ale jem aj ovocie a

zeleninu, zdravšie varianty potravín. Netreba

to preháňať, telo potrebuje aj cukry a tuky.

2. Podľa toho, čo nám chýba v chladničke.
Nekupujeme výhradne biopotraviny.

Nina (7. A)1. Jem ovocie a zeleninu. Snažím sa, aby

som išla skôr spať.

2. Rodičom je jedno aké je to drahé, len

aby nám to prospelo. Terézia (6. A)

1. Chodím von, do hory, zahrám si hokejbal.

2. Podľa kvality a či to mám rád.

Erik (9. A)

1. Cvičím a hlavne jem celozrnné jedlá.

2. Podľa toho, či sú diétne a či sú v akcii.

Dominika (6. A)

1. Jem ovocie a zeleninu, chodím na

prechádzky.

2. Ako kedy. Niekedy podľa chuti, niekedy

podľa toho, či sú zdravé alebo nezdravé.

Ovplyvňuje to aj moja nálada.
Romana (7. A)

1. Napríklad prestávam piť sladké vody.

2. Podľa toho, či sú zdravé, ale aj podľa

ceny a toho, ako je produkt prezentovaný.

Juraj (8. A)

1. Cvičím, zdravo sa stravujem a jem

vitamíny.

2. Podľa kvality. Najlepšie bio alebo

domáce. Norbert (6. A)

Pripravila: Michaela Bitušiaková (8. A)
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1. Keďže športy mám zakázané zo

zdravotných dôvodov, aspoň sa zdravo
stravujem.

2. Podľa kvality, ceny, krajiny pôvodu.

Natália (9. A)

1. Obmedzujem sacharidy.

2. Podľa toho, z akej krajiny pochádzajú, ja

preferujem slovenské. Šimon (9. A)























1. Ako sa nazýva zelené farbivo, ktoré obsahujú chloroplasty?
a/ mitochondrie
b/ chlorofyl
c/ cytoplazma

2. Čím sa líši vírus od baktérie?
a/ vírus je tvorený bunkou a baktéria nie
b/ vírus je väčší ako baktéria
c/ ani jedna z možností

3. Čo je to tkanivo?
a/ látka
b/ súbor živočíšnych buniek, z ktorých vznikne orgán
c/ časť rastlinnej kože

4. Čím sa pohybuje meňavka?
a/ panôžkami
b/ nohami
c/ nevie sa pohybovať

5. Kde parazituje pásomnica dlhá?
a/ na nohách
b/ v tenkom čreve
c/ vo vlasoch

6. Ako sa volá samec svine domácej?
a/ diviak
b/ kanec
c/ býk

7. Hrach a fazuľa sú...
a/ strukoviny
b/ hlúbová zelenina
c/ plodová zelenina

Pripravil: Michal Danišek (6. A)
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Vedeli ste, že...

...má šedo-čierne až hnedé sfarbenie?

...má štvorprsté končatiny, ale došľapuje len na dva?

...obrnené čelo používa v boji?

...žije v kolóniách?

...jeho srsť môže dosiahnuť dĺžku až 90 cm?

...je neobvykle nízky, ale dosahuje hmotnosť 200 - 450kg?

...obýva severné časti Eurázie a Severnej Ameriky?

...na jeho dlhom tele sa tvorí hrb?

...má dvojitú srsť?

...pri hrozbe vytvára aj s ostatnými pižmoňmi ochranný kruh?

Pižmoň severský

Pripravila: Romana Turská (7. A)
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Na výrobu budeš potrebovať: nožnice, plastový tanier, povrázok, farbu.

1. Na plastový tanier nanes farbu.

Pripravil: Tomáš Turjak (8. A)

srdiečko z papiera
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2. Do taniera vystrihni srdce.

3. Po okrajoch namotaj farebné povrázky.
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3. Outfit so žltým kabátom

Keď si oblečiete jednoduché rifle, ku ktorým

si zvolíte krásny žltý kabátik, vznikne z toho
super jarný outfit. Na doladenie si môžete

obuť čierne členkové čižmičky, ktoré sú ako
stvorené na skoré jarné počasie.

1. Outfit s horčicovým svetrom

Roztrhané džínsy ešte nevyšli z módy. Veľmi

moderné sú svetríky v horčicovej farbe.
Toto všetko stačí spolu skombinovať a máte

dokonalý moderný outfit!

Pripravili: Anna Buffová, Aneta Paúrová (7. A)

2. Mentolový top s džínsami

Momentálne sú IN aj mentolové, či pastelové

farby. Stačí, ak si do nohavíc s vyšším pásom
zastrčíte tričko mentolovej farby. Ako

doplnok Vám postačia jednoduché hodinky
alebo výraznejší náhrdelník.
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