Čím chceme byť?
„Chcela by som byť psychologička. Aj keď to znie divne, myslím
si, že dokážem ľuďom pomôcť. Pomáhať ľuďom by bolo moje
poslanie...“
„Keď som bola malá, chcela som byť stavbárkou. Môj ocino ma
brával na stavby. Páčili sa mi tie veľké stroje, prilby a montérky.
Neskôr som chcela byť modelkou. Chcela som byť vysoká, chudá
blondína, ktorá vystupuje v telke, cestuje, no jednoducho úžasný
život! Kvôli mojej výške sa mi môj sen zruinoval. Asi pred rokom
som túžila byť farmakologičkou. Vyrábať lieky alebo rôzne
mastičky, by bola fajn robota. Lenže chémia ma prestala baviť...“

E-školáčik
Ҩ správičky Ҩ príbehy Ҩ rozhovory Ҩ
reportáže Ҩ pozvánky Ҩ tajničky Ҩ hudba
Ҩ veľa iného a zaujímavého Ҩ

„Keď skončím školu, chcem byť archeológ. Zaujíma ma
objavovanie pravekých stavieb a artefaktov. Najviac by som chcel
preskúmať pyramídy...“
„Sama neviem... Keď sa nad tým tak zamyslím, nemôžem byť
ničím, čo by ma zaujímalo. Klasicky na to nemám. Sny sa ale
niekedy nesplnia. Keď som bola malá, chcela som byť
kaderníčkou, ale roky plynuli a prestalo ma to baviť. Takže
neviem, čím chcem byť...“
„Chcel by som mať prácu, pri ktorej nebudem celé
dni v kancelárii, ale mala by to byť taká práca, aby
som sa s ňou uživil...“
„Chcela by som byť neviditeľnou... Bolo by to super! Nikto by
ma nevidel. Videla a počula by som kamarátky a hlavne to, čo
o mne rozprávajú. Vedela
by som ich názor na mňa.
Bolo by dobre aj čítať
myšlienky iných. Ale má
to aj svoje nevýhody...“
(ôsmaci)
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Naše aktivity
26. september – Európsky
deň jazykov
Pri príležitosti Európskeho dňa
jazykov, v pondelok 26. 9. 2016,
žiaci 7. a 8. ročníka pripravili pre nás malé prekvapenie. Piatu
vyučovaciu hodinu sme sa všetci stretli a usadili v učebni
anglického jazyka. Sisa, Laura, Miška a David nám predstavili
svoje prezentácie, z ktorých sme sa dozvedeli rôzne zaujímavé
informácie. Potom nám dal Filip krátky kvíz o Británii. Popri tom
sme popíjali čierny anglický čaj a niektorí ho vyskúšali aj
s mliekom. Nakoniec sme si aj zamaškrtili na chaseecakoch. ZK

Zázraky sa dejú
Marika Gombitová je
znova na pódiu
a žiarila šťastím!
(reportáž)
Narodeninový koncert (12. októbra 2016) bol priam úžasný.
Speváčka vystúpila na narodeninovom megakoncerte a oslávila
tým šesťdesiatku. Na zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave
prišlo nielen desaťtisíc divákov, ale tiež desiatky slávnych
kolegov nielen zo Slovenska, ale i z Česka (Lucie Bílá, Mária
Čírová, No Name , IMT Smile, Helena Vondráčková, Peter Nagy,
Miro Žbirka, Ján Lehotský...). Úlohu moderátora zaujal Štefan
Skrúcaný, ktorý privítal oslávenkyňu, jej dvorného textára Kamila
Peteraja a dlhoročného priateľa Júliusa Hrona.
Marika zaspievala známe piesne ako
Zem menom láska, Koloseum, Paradiso,
Nenápadná, Úlomky spomienok, spolu
s Mirom Žbirkom a Jánom Lehotským
skladbu Úsmev. Nová kniha Úlomky
spomienok mala krst priamo na koncerte. Po megakoncerte pokračovala
veľká oslava v luxusnom hoteli Doubletree by Hilton. Som veľmi rád, že som
mohol byť pritom a ešte stále v sebe
spracovávam ten úžasný zážitok.
Nakoniec som sa s Marikou stretol.
Je to veľmi milá osobnosť a vyžaruje
z nej úžasná energia. Je to moja naj, naj
speváčka.
(Riško, 6.A)

Správičky
SEPTEMBER
16.9. – didaktické hry
a účelové cvičenie v prírode
26.9. – Európsky deň jazykov
30.9. – exkurzia
v Banskej Bystrici

OKTÓBER
13. 10. – exkurzia v banskom múzeu
26. 10. – imatrikulácia prvákov
27. 10. – exkurzia v Banskej Štiavnici
27. 10. – exkurzia v Oponiciach a Brodzanoch

NOVEMBER
8. 11. – 16. 11. – plavecký výcvik 3. a 4. roč.
9.11. – 11. 11. – matematická súťaž IBOBOR
14. 11. – Škola hrou o prírodných javoch
16. 11. – piataci v Hornonitrianskom múzeu
22. 11. – koncert Beatles

Vyspovedali sme...
1. Aké predmety ste neznášali ?
Teraz ma nič nenapadá. Asi všetko (som mal rád)...
2. Čo ste študovali?
Ekonomiku a manažment v Prahe.
3. Aké jedlo máte najradšej?
Pizza je v pohode.
4. Akú hudbu počúvate?
Každý druh hudby mám rád,
páči sa mi Dave Matthews.
5. Máte frajerku? Ste zaľúbený?
Nie, haha.
6. Do akej krajiny by ste sa chceli pozrieť a prečo?
Do Číny, lebo je to exotická krajina a nikdy som tam nebol.

Už ste zistili, koho sme vyspovedali?
No predsa nášho učiteľa Vladimíra „Baja“ Bálinta
a žiačku Vikinu Václavovú

1. Bola si na nejakom zaujímavom koncerte?
Áno na Rytmusovi pred Korzom.
2. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Šaláty, ale bez olív hlavne.
3. Máš frajera?
Nemám, teraz som sa s ním rozišla...
4. Aké predmety nemáš a máš rada?
Biológiu a chémiu, ale mám rada matematiku.
5. Máš nejaké domáce zvieratko?
Mám mačku –kocúra Finiasa- má tri roky.
6. Aká je tvoja obľúbená farba?
Najradšej mám baby pink.
7. Aký filmový žáner máš najradšej?
Horory, naj Černobyľské denníky.
(Laura a Maťko, 6.A)

Vianoce v USA
Christmas is celebrated in the USA much like in Slovakia although there are some
differences.The houses are decorated with lights, pine branches, ornaments and
wreathes on the door, as well as models of reindeer, Santa Claus, snowmen and
gingerbread houses. The Christmas trees are decorated with ornaments, lights,
tinsel and an angel or star at the top. Another plant used at Christmas is a mistletoe.
A tradition is if a man and a woman meet under the mistletoe they have to kiss
each other. The traditional Christmas dinner usually features either roasted
turkey with stuffing, ham or roast beef served with Yorkshire pudding, unlike in
Slovakia where the traditional dish is carp. The traditional drink is egg nog or
a Christmas punch whose recipe differs from house to house. Unlike in Slovakia
where gifts are opened in the evening of the 24th of December, Americans open
their gifts in the morning of the 25th. Smaller gifts are put in stockings that are
hung from the fireplace, while bigger gifts are found under the Christmas tree.
Vianoce sa v USA oslavujú podobne ako na Slovensku, ale sú tu aj malé rozdiely.
Domovy si ľudia zdobia svetlami, borovicovými vetvičkami, ornamentmi
a vianočnými vencami na dverách, ako aj figúrkami sobov, Santa Clausov,
snehuliakov a perníkových chalúpok. Vianočné stromčeky sa zdobia ozdobami,
svetielkami, pozlátkou a anjelom alebo hviezdou na vrchu. Ďalšou tradičnou
vianočnou rastlinou v Amerike je imelo. Tradícia hovorí, že ak sa muž a žena
stretnú pod imelom, musia sa pobozkať. Vianočná večera pozostáva obvykle
pečeného moriaka s plnkou, šunky alebo pečeného mäsa, ktoré sa podávajú
s jorkširským pudingom, nie ako na Slovensku, kde tradičným jedlom na
vianočnom stole býva kapor. Typickým nápojom je vaječný koňak alebo vianočný
punč, ktorých recepty sa v jednotlivých domácnostiach mierne odlišujú. Na rozdiel
od Slovákov, ktorí si darčeky rozbaľujú 24. decembra večer, Američania otvárajú
svoje darčeky ráno 25. decembra. Menšie darčeky sa dávajú do ponožiek, ktoré sú
zavesené na kozube, väčšie darčeky si ľudia nachádzajú pod vianočným
stromčekom.

(David, 8.A)

Moji starí rodičia
Nikoho nemám radšej ako mojich
starých rodičov – babku a dedka.
Moji starí rodičia bývajú v dedine
Pravenec. Každé letné prázdniny k nim
chodíme. S dedom chodíme do lesa
zbierať hríby. Niekedy nájdeme viac a niekedy menej hríbov. Aj
keď sa nám nechce, každé ráno chodíme na nákup. S babkou
máme tiež dobré zážitky, chodíme si s ňou zaplávať na kúpalisko.
A keď je dobré počasie, tak si zájdeme aj na zmrzlinu do
Nitrianskeho Pravna. My im za to, že nám urobia krásne výlety,
pomáhame v záhrade.
So starými rodičmi máme pekné zážitky, na ktoré sa nedá
zabudnúť. Mám ich veľmi rada a vážim si ich.
(Kaja, 7.A)
________________________________________________________________________________________________________________

Mojich starých rodičov mám veľmi rada. Neviem porovnať,
koho mám radšej. V Banskej Bystrici žije dedko, lebo babka mi
zomrela. V Prievidzi mám babku Zdenku a dedka Dušana.
Babka Zdenka má 62 rokov. Mám rada, keď mi niečo upečie.
Na Vianoce pečieme medovníky. Niekedy mi ale vadí, že sa ku
mne správa ako k malému dieťaťu.
Dedko Dušan býva s nami v dome. A to sa mi páči, že keď
rodičia potrebujú, tak nás postráži a niekam nás zoberie.
Dedko Janko žije v Banskej Bystrici v rodinnom dome s veľkou
záhradou, preto tam veľmi rada chodím cez prázdniny. Manželka
Evka mu zomrela na rakovinu, keď som mala 5 rokov. Mala som
ju rada a je mi ľúto, že zomrela. Ale dedko sa s tým zmieril a je
šťastný. Aj keď mu je ľúto, že bývame ďaleko od neho.
(Natália, 6.A)

Zo sveta literatúry
Halloweenske príbehy
Bol tmavý večer. Za oknami môjho bytu
bola búrka a ja som tu sedel za stolom
a vylieval si srdce alebo to, čo z neho
zostalo. Bol to tvrdý rok. Presťahoval som
sa do malého mestečka. Už si ani nespomínam, ako sa volalo. Môj dom nevyzeral
dvakrát najkrajšie. Dalo by sa povedať, že
je dokonca strašidelný. Ale to bolo celé mesto. Ani ľudia sa mi
moc nezdali. Nedalo sa nič robiť. Išiel som si radšej vybaliť veci.
V dome to nevyzeralo o nič lepšie. Bol síce veľký, to musím
uznať, lenže keď som si prezrel izby, zistil som, že sú doškriabané. Keď som si vybral veci, prezrel som si svoju izbu, lenže nič
som tu nemal, ani posteľ. Práve sa stmievalo, tak som si na zem
položil deku a snažil som sa zaspať. Vôbec sa to ale nedalo. Počul
som divné zvuky. Znelo to ako detské hlasy. Nechcel som otvoriť
oči. Čím viac som sa tomu bránil, tým viac ma pálili. Bolo to na
nevydržanie. Otvoril som ich a pálenie zrazu prestalo, aj tie divné
zvuky. Chcel som sa ísť napiť, ale dvere sa nedali otvoriť, mykal
som nimi a rozmýšľal, že ich vykopnem. Bolo mi teplo, úplne som
horel. Hlasy sa vrátili a nevedel som, čo mám robiť. Otvoril som
okno a hlasy kričali: „Skoč! Skoč!“ Nevzdal som to. Prebral som sa
až v nemocnici. V novinách, čo ležali na mojom stole, bolo napísané: „V malom mestečku zhorel dom.“ Nevedel som, či som mal
šťastie, alebo naopak...
(Aďo, 7.A)
V meste menom Lunstal žil jeden chlapec Mirko. Raz, keď išiel spať,
tak si všimol, že počuje, ako sa niečo hmýri pod jeho posteľou. Zavolal
rodičov, ale už bolo neskoro. Tá postava ho stiahla pod posteľ a roztrhala ho. Stále nie je isté, čo to vlastne bolo...
(Kika, 6.A)

Zo sveta hudby
The Weeknd
Abél Makkonen Tesfaye sa narodil
16. februára v roku 1990
v Toronte v Kanade. Známy je ale
pod umeleckým menom The
Weeknd. Je to kanadský spevák, skladateľ a hudobný producent.
V roku 2010 anonymne pridal niekoľko piesní na YouTube pod
menom „The Weeknd“. Počas roku 2011 vydal tri 9-skladbové
mixtejpy: House of Balloons, Thursday a Echoes of Silence, ktoré
boli uznané aj kritikmi. Nasledujúci rok vydal kompilačný
album s názvom Trilogy, pozostávajúci z 30 prerobených piesní
z jeho predošlých nahrávok a troch nových piesní. Tento album
bol vydaný prostredníctvom Republic Records a jeho vlastného
vydavateľstva, XO.
V máji 2012 začal svoje prvé americké turné a jeho skupina
objavila najväčšie mestá Ameriky, potom sa presunuli do Európy,
kde vystupovali na festivaloch a nakoniec usporiadal exkluzívny
koncert v Londýne Wilton Music Hall.
V roku 2013 už vydal svoj debutový album s názvom Kiss Land.
The Weeknd sa objavil v soundtracku k filmu Hunger Games:
Vražedná pomsta a v roku
2014 vydal singel "Earned It"
zo soundtracku k filmu
Päťdesiat odtieňov šedej.
Pieseň sa vyšplhala na tretiu
priečku rebríčka Billboard
Hot 100 a v USA sa stala 4x
platinová.
(Laura, 6.A)

Október – mesiac úcty k starším
„Moja starká je veľmi dobrá, chodí nakupovať a vie dobre variť.
Najčastejšie mi varí sviečkovú, lebo je to moje najobľúbenejšie
jedlo. S varením jej pomáham, ale iba niekedy...“
(Šimon)
„Moja babka je veľmi milá a úprimná. Veľmi ma rozmaznáva. Za
to robí dobrý granadír – je naj kuchárkou roka. Keď som mal 10
rokov, zomrel jej vlčiak a bola z toho veľmi šokovaná.“
(Boris)
„Starká bola učiteľka a starký robil v bani. Starký chodí do
obchodu kupovať potraviny a starká varí z toho, čo starký
prinesie. Vyvára výborné jedlá. Mám ich veľmi rád.“
(Dominik)
„Moja starká a starký sú rozvedení. Mám ich veľmi rada. Vždy,
keď prídem ku starkej, tak ma vystíska a starký si zo mňa robí
srandu. Sú veľmi milí. Chcú, aby som mala v škole samé jednotky
a aby som mala dobré vzdelanie.“
(Aďa)
„Moji prastarí rodičia sú milí a mám ich veľmi rada. Majú
pozemok, pole, na ktorom dedko sadí a stará sa o zeleninu
a ovocie. Rád chodí na ryby. Má aj malé jazierko, v ktorom chová
kapry. Má veľmi opálený chrbát, lebo väčšinou pracuje na poli.
Babka rada varí a nosí šaty a nočné košele. Poobede vždy spáva.“
(Kika)
„Babka s dedkom mali ťažký život, lebo keď moja mamina a jej
sestra boli malé, tak sa presťahovali do Austrálie. Postupom času
sa vedeli dorozumieť. Môj dedo je prísny, ale aj tak dobrý. Jeho
obľúbené slovíčko je „čukoláda“. Je to super dedo!“
(Maťko)
„Môj dedo pracuje ako šofér na kamióne. Zobral ma do kamiónu
a bolo to super. Berie ma na výlety do Bratislavy, Nitry, Trenčína.
Niekedy mi pomáha s úlohami. Naučil ma vyrábať prak, luk
a kušu.“
(Ľuboš)
„Starká aj babka bývajú najčastejšie v kuchyni, starká počúva
rádio a babka pozerá telku. Všetci sú milí a snažia sa mi čo najviac
pomáhať.“
(Tomáš)

Ako vzniklo...
Banjo-Kazooie je platformer (skákacia) hra z 90-tych rokov.
Práca na Banjo-Kazooie začala v marci 1997 s tímom 10 ľudí. Ale
ako vývoj hry pokračoval, tím sa rozrástol na 15 členov, čo
obsahovalo 7 inžinierov, 5 umelcov, 2 designerov a 1 hudobníka.
3D svet hry Super Mario 64 pre N64 bol veľkou inšpiráciou pre
Banjo-Kazooie. Hra bola dizajnovaná, aby ju mohli hrať hráči
všetkých vekov, podobne ako Walt Disney Animation Studios.
Rare o tom povedali: "Chceli sme, aby postavy boli zaujímavé
hlavne mladším ľuďom, ale aj im dať dostatok humoru
a nadšenia, aby sme neodlákali od hry starších hráčov."
Hudba hry, zahraná Grantom Kirkhopeom, bola dizajnovaná, aby
sa postupne zmenila z jedného štýlu na druhý bez pauzy, aj keď
celá kompozícia sa stále opakovala.
Banjo-Kazooie využíva veľmi zložitú techniku na renderovanie
grafík. Postavy boli
vyrobené s najmenšou úrovňou detailu,
aby mali ostrý a čistý
vzhľad, ale pozadia
používajú veľké textúry rozdelené do
64x64 častí, čo bola
najväčšia veľkosť textúr, čo N64 dokázala renderovať. Hra má
komerciálny úspech, v USA sa predalo viac ako 1,8 milióna
kópií a viac ako 405 000 kópií v Japonsku. Hra má skóre 92/100
v Metacritic, čo sa uvažuje ako univerzálne hodnotenie.
(Filip, 7.A)

V banskom múzeu
Vo štvrtok 13. októbra sme sa
zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici.
Najprv sme išli do Slovenského banského
múzea, do mineralogickej expozície, kde
sme videli veľa nádherných minerálov,
periodickú tabuľku, kde sme mohli vidieť
prvky naživo. Ale nebolo to len o pozeraní na minerály. Pripravili
si tam pre nás aj rôzne hry: pexeso, planetárium, zázračnú
skrinku. Nakoniec sme si trošku aj oddýchli a pozreli si 3D film.
Po nádhernej exkurzii sme zašli do malého obchodíku, kde sme
si mohli kúpiť tie nádherné kamene. Neskôr sme zistili, že nás
čaká ešte jedna exkurzia v skanzene. Pani sprievodkyňa nás
privítala a zaviedla do obrovskej miestnosti a pustila nám film,
aby sme si vedeli aspoň troška prestaviť, ako to vyzerá v bani. Po
krátkom filme nás zaviedla do miestnosti, kde sme si obliekli
plášte a prilby, dali nám lampy, ktorými sme si svietili. Dolu sme
schádzali dlhými schodmi pred vchod do bane. Ihneď sme
zapínali svetlá. Všetkým sa nám tam „hrozne“ páčilo. Poprezerali
sme si tam rôzne nástroje baníkov. Ale keď
sme vychádzali z bane, rýchlo sme sa rozbehli
hore po schodoch, len aby sme už boli vonku.
Poďakovali sme sa za nádhernú prehliadku
a unavení sme sa tešili na návrat domov.
Zistili sme,
že aj také obyčajné
miesto môže
byť výnimočné.
(Vikina, 8.A)

Chlapec v lese

(1. časť)

Kráčal celý deň a nedostal sa ani do tretiny lesa. Začal byť hladný
a už sa stmievalo, tak si povedal, že sa utáborí, nájde si jedlo

Bol chladný jesenný večer. Charlie sa ocitol v studenom

a prespí tam. Tak si zohnal zopár lesných plodov a nejakých

chladnom lese. Bol sám. Vedľa neho bol jeho otec, ktorý krvácal,

červíkov. Zo začiatku sa mu to hnusilo zjesť, ale nemal na výber.

lebo ho zúrivý medveď silno

Potom si založil oheň a uložil sa k spánku.

poškriabal. Charlie vedel, že jeho
otec neprežije a zostane v lese sám.
No kým ešte otec žil, povedal mu
pár viet: „Charlie, medveď sa vráti
a ty so mnou nemôžeš zostať. Zober
si môj nôž a jelenicu! Vo vaku mám luk a šípy ten si tiež zober!
Dávaj si na seba pozor a ešte jednu dôležitú vec ti poviem. Tento
mesiac bude lunárna sila, to znamená, že raz o päť rokov býva
táto sila. Do medveďa vstúpil démon, ktorý počas tohto mesiaca
bude silnieť a medveď bude čoraz silnejší. Vydaj sa na horu
Ducha sveta, ten ti pomôže a všetko vyrieši. Je to náročná cesta,
preto ti dávam moje veci, lebo ja keď zomriem, tak ich nebudem
potrebovať. Teraz sa choď schovať, lebo medveď o chvíľu príde“.

Na druhý deň sa zobudil, zobral si veci a išiel. Dostal sa do časti
lesa, ktorá patrila jeleniemu klanu a to bolo presne v strede lesa.
Charlie patril do vlčieho klanu, ale nikdy nevedel, prečo tam
patrí, keď iné klany sa s tými zvieratami, po ktorých boli
nazývané, vedeli rozprávať, ale on sa s nimi ani dorozumievať
nevedel. Keď už bol na konci časti lesa jelenieho klanu, tak uvidel
v úžľabine malého vlka, ktorý zavýjal. Pomyslel si, že to bude
veľká korisť, aby sa dobre najedol. Zobral nôž a chystal sa ho
zabiť. Keď bol už pri ňom, tak ho chvíľu pozoroval. Zistil, že plače
za svojou mamou, ktorá sa so svojimi mláďatami utopila, lebo ich
zaplavila voda. Charliemu bolo ľúto ho zabiť, ale musel sa nejako
najesť. Zozadu vytiahol nôž a už ho mal
pri vlkovi, lenže vlk začal robiť nejaké

Charlie teda išiel za stromy. Chvíľu tam bol a zrazu počul

zvláštne zvuky. Charlie akoby vedel, čo

otcove výkriky. Keď medveď odišiel, tak sa Charlie išiel pozrieť,

mu vlk naznačuje. O chvíľu presne videl,

ale otec už bol mŕtvy. Chvíľu smútil, ale potom sa vybral na

že vlk mu hovorí, aby ho nechal žiť a on

cestu. Nevedel, ktorým smerom má ísť, v tej chvíli si spomenul, že

ho bude sprevádzať a ochraňovať.

otec mu vždy hovoril, že zo severu najviac fúka, lebo tam žije

Charlie ho nazval Torak. Zobral si vlka do rúk a išli smerom

Duch sveta a on posiela všetky tie vetry. Tak teda išiel na sever.

k hore Ducha sveta... pokračovanie nabudúce...

(Maťko, 6.A.)

