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Ahojte, moji milí!
Je to naozaj iba rok, čo
som Vašou riaditeľkou? Od
chvíle, čo som prevzala
imaginárne žezlo v tomto
školskom kráľovstve, som
ako v jednom kole. Veľa vecí
bolo pre mňa nových.
Zákony, vyhlášky, problémy a
ich riešenie. Pre vedenie
školy škola neznamená iba
kvalitné
a
odborné
vyučovanie, ale aj materiálne zabezpečenie chodu celej školy a dokonca aj
také prozaické veci, ako sú faktúry za energie, podlaha, ktorá sa nešmýka a
toalety, ktoré kričia po oprave. A pokiaľ sledujete dianie v našom štáte, viete,
že školstvo stále trpí nedostatkom finančných prostriedkov.
Nemusím Vám hovoriť, že byť riaditeľkou je veľmi zodpovedná úloha.
Vládnuť spravodlivo a starostlivo vyžaduje aj značnú dávku diplomacie. To
znamená riadiť sa zákonmi i kde by veľakrát bolo ľahšie rozhodovať srdcom.
To znamená, byť Vám aj mamou a priateľkou, fúkať Vaše boliestky a zvýšiť
hlas, kde si to situácia vyžaduje. Musím sa stretávať s Vašimi rodičmi, musím
Vás a Vaše potreby obhajovať na všemocných úradoch a spolu s učiteľmi
Vám poskytovať kvalitnú a zaujímavú výuku.
Nebol to ľahký rok, ale verte mi, že svoju prácu robím rada. Tešia ma
Vaše úspechy a spolu s Vami prežívam aj prehry. Patríme k sebe a som rada,
že som práve Vašou riaditeľkou. Riaditeľkou detí, ktoré boj so životom nikdy
nevzdávajú.

Vaša p. riaditeľka Viera Prievalská
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Téma

VIANOČNÉ TRHY VO VIEDNI
Autor: Tri grácie z 1.G
Foto + Ilustrácia: archív školy
A je to tu! Vianočné obdobie je tu opäť. V každom obchode, v každom
okne a aj na uliciach sú všade vidieť vianočné symboly. No hlavnou a
tradičnou udalosťou sú dlho očakávané vianočné trhy.
Hlavné mesto Rakúska, Viedeň, len 60 kilometrov vzdialené mesto od
Bratislavy, no ponúka množstvo zaujímavých atrakcií. Medzi hlavné a
celoročne navštevované miesta patria predovšetkým historické pamiatky, no
preslávené Vianočné trhy sú tradíciou.
Vianočné trhy sa začali 12. 11. a potrvajú do 23. 12. Na Radničnom
námestí otvorili 145 drevených obchodíkov - či skôr stánkov, nad ktorými sa
týči 28 metrov vysoký a 100 rokov starý smrek, ktorý tento rok pochádza
s Innsbrucku. A nielen tento veľkolepý
vianočný stromček svieti nad Viedňou, ale
v priľahlom
Radničnom
parku
svietia
dekorované stromy, ktoré zdobia klasické
vianočné gule, svietiace srdiečka či červenobiele cukrové tyčinky. A okrem toho všetkého
môžeme vidieť výstavu jasličiek alebo
vianočné dielne. Takéto trhy, aké môžeme v tomto období navštíviť, sú už vo
Viedni každoročne od roku 1975.
7. 12. sa začal školský deň dosť netradične. Pred vstupom do školy bol o
ôsmej hodine pristavený autobus, ktorý nás mal doviezť do Viedne. Exkurzia
sa začala prechádzkou historickým jadrom Viedne. Počas prechádzky sme
videli Hofburg, Operu a Dóm sv. Štefana. Po prechádzke sme boli všetci
premrznutí, tak sa väčšina žiakov utiahla do teplúčka, ktoré nám poskytlo
prírodovedné múzeum. Viedenské múzeum je preslávené veľkými zbierkami
kameňov, minerálov a vypchatých či živých zvierat. Keď sme už všetko videli,
pobrali sme sa na Vianočné trhy. Trhy boli krásne osvetlené a plné
návštevníkov z rôznych kútov sveta. Ľudia nakupovali suveníry svojim
najbližším, ale nezabudli myslieť aj na seba, a tak si svoj nenasýtený žalúdok
naplnili sladkosťami od výmyslu sveta. Na trhoch našiel každý čo potreboval,
či už sviečky všetkých veľkosti vôní a farieb, no našli sa tam stánky aj pre
najmenších, ktoré boli plné všakovakých hračiek. No návšteva trhov ubehla
veľmi rýchlo, a tak sme sa museli pomaly pobrať domov na Mokrohájsku ulicu.
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Za tento príjemný čas strávený vo Viedni môžeme poďakovať našej školskej
firme MiniNine, ktorá to všetko uskutočnila.
Ďakujeme!!!

VIANOCE V ŠKOLE
Keď sme redakčnej rade, lepšie povedané, p. uč. Zuzke Šenšelovej
oznámili, že sa chceme podieľať na tvorbe Mokyho3, vynútili sme si
dôveryhodné požehnanie. Dúfam, že redakciu nesklameme, iným pani
učiteľkám sa pokúsime zmeniť ich negatívny postoj k časopisu a
stredoškolákov prinútime aspoň sa doňho mrknúť. No, dosť predsavzatí pre
začiatok. Držte nám palce.
Ako ste už všetci zaznamenali, 9. decembra 2005 sa na našej škole
konali vianočné trhy, spojené s dňom otvorených dverí a pôsobivým
vystúpením našich žiakov. Naši najmenší zožali veľký úspech piesňou Voda
čo ma drží nad vodou a nejedno oko neostalo suché.
Rozkošné bolo aj vystúpenie žiakov ZŠ. Určite zaujímavá bola „rozprávka“
babičky, ktorá nám priblížila históriu Vianoc.
To, že na našej škole sú aj spevácke talenty, nám len potvrdilo vystúpenie
Adama Burianka, zo 7.A triedy, ktorý spieval Vodu živú od Anety Langerovej,
a Henriety Zsigmondovej z 8. ročnika. Heňa spievala pieseň Tam kde sa
neumiera od Zuzany Smatanovej. Talent má určite aj Franko Schraut, ktorý
recitoval báseň Viktora Kubala. Bola asi veľmi vtipná, pretože sa Franko na
pódiu rozosmial ....Myslím, že
nikoho, neurazím tým, keď
poviem, že program 4-tákov
Tomáša Hlavu (4.G) a Peťa Vlčka
(4.OA) bol veľmi „cool“. Ako
baletky boli ozaj odvážni, ich
Čajkovského Labutie jazero nám
predviedli
v sexi
ružových
sukienkach. Nad paródiou Matrix,
by sa Keanu Reeves pousmial, ale
nás to pobavilo! Chlapci, ale ako
módni návrhári by ste sa
neuživili...
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Vianočná besiedka sa skončila
a na rad prišli naozajstné vianočné
trhy. Na chodbách školy sa zrazu
objavili „stánky“ plné lákavého
vianočného tovaru. Zo žiakov sa
stali obchodníci, ktorí návštevníkom
školy ale aj učiteľom a svojim
spolužiakom ponúkali najrôznejšie
výrobky svojej tvorivej činnosti. Boli
vianočné pohľadnice, vianočné
ozdoby,
náramky,
sviečky,
umelecké šperky z drôtu, dokonca
knihy, maľované kvetináče, maľované sklo, vianočné oplátky, linecké domáce
pečivo a veľa, veľa lákavých dobrôt.... Ponuka tovaru bola rôznorodá.
Obchodníci neváhali prilákať davy aj hlasným pokrikovaním, že práve ten ich
tovar je najlepší, prípadne použili nejaký ten marketingový ťah, napr. urobili
okamžitú zľavu, či ponúkli cukrík... Pohľady, ale aj maškrtné jazýčky báb,
lákala fantastická doma upečená voňavá bábovka a kúskami čokolády
a hrozienok...Mňam! Skvelé boli aj palacinky pred jednou z tried. Škoda len,
že bábovka bola len jedna a palaciniek tak žalostne málo......
Nakupovali nielen návštevníci školy, ale aj pani učiteľky, ba dokonca sme
si všimli, že aj panie zástupkyne
podľahli
trhovej
atmosfére
a nákupnej
horúčke.
V dave
kupujúcich sme zahliadli aj našu
pani riaditeľku, ktorá tiež neodolala
a utratila nejakú tú korunku... Určite
bola pyšná na svojich žiakov, ktorí
opäť ukázali, že majú zmysel
nielen pre humor, ale dokážu urobiť
aj krásne veci, za ktoré sa naozaj
nemusia hanbiť.
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STUŽKOVÁ
Naši štvrtáci mali stužkovú pred pár týždňami v jedálni našej školy. Prvý
krát ich videli profesori pred štyrmi
rokmi ako nesmelé a neskúsené
deti. Snažili sa ich doviesť do
maturitného ročníka, čo sa im aj
úspešne podarilo. Počas štúdia sa
im profesori snažili poradiť, ale
nie všetci študenti si brali dobré
rady profesorov k srdcu.
Keď som bola na ich
stužkovej, zistila som, že ich
stužková
nebola
len
o
odovzdávaní stužiek nádeje, ale bol tam program, ktorý hovoril o každom
žiakovi. Program bol vtipný, o č om svedčia aj naše pekné baletky, ktoré sme
moli vidieť aj na Vianočnej besiedke, na ktorej sme sa tiež dobre pobavili.
Nenechal sa zahanbiť ani Matrix, či divadelné predstavenie Mníšky. Chlapci
ukázali svoje nôžky vo vysokých topánkach
pri Kankáne, a neváhali odhaliť svoje mužné
telá v ženských šatách na módnej
prehliadke. Keby ich videl módny návrhár,
možno by mali o prácu postarané.
Samozrejme, stužková nebola len o zábave,
ale bola to hlavne rozlúčka so školou. Naši
štvrtáci ju zvládli úspešne, krásne sa rozlúčili
so
svojimi
triednymi
profesorkami.
Nechýbalo tu dojatie a každý z nás mal v oku
slzu dojatia, za ktorú sa nemusel hanbiť.
Slzy dojatia vystriedala radosť, ktorú sem
pri niesol D.J. Tancovalo sa až do rána, pri
perfektnej hudbe. Tak ako sa musí každý
sen skončiť, skončila sa aj táto stužková, na ktorú budeme určite všetci dlho a
radi spomínať.
Mali by sme všetkým štvrtákom popriať, nech sa im na maturitných
skúškach darí a všetci úspešne zmaturujú.
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CEZ OKIENKO 1. STUPŇA
Autor: p. uč. Stašiaková
Foto: archív školy
Vstúpili sme do nového školského roku o rok starší, skúsenejší, túžiaci po
nových poznatkoch a vedomostiach.
I v tomto roku nás čakajú nové povinnosti, ale určite aj veľa zážitkov,
zábavy a prekvapení.
24. októbra nás opäť navštívil pán spisovateľ Roman Brat. Žiaci 2., 3. a 4.
ročníka s ním besedovali o knihe ,,Čuvi v pralese“. O tom, že sa kniha
všetkým deťom páčila, svedčili ich zvedavé otázky. Zároveň sa zapojili do
kvízu, v ktorom sa prejavili vedomosti žiakov nielen o prečítanej knihe, ale aj
poznatky z oblasti detskej literatúry.
7. novembra sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie do hvezdárne
v Hlohovci. Spolu sa so svojimi pani
učiteľkami preniesli do sveta vesmíru a
na krátky čas sa zahrali na
kozmonautov.
Hneď na druhý deň
sme navštívili predstavenie čínskeho
cirkusu v športovej hale. Odvážne
akrobatické výkony umelcov sme
odmeňovali búrlivým potleskom.
V novembri sme sa zapojili do
výtvarných súťaží ,,O čokoládovú
hviezdičku“, kreslili sme návrhy do
,,Kalendára pre paralympionikov. Naše
výtvarné diela sú vystavené aj na
Pedagogickej
fakulte
Univerzity
Komenského...no, a aby toho nebolo
primálo, pred vianočnými sviatkami
sme zdobili aj priestory UPC. Zároveň
pripravujeme výrobky na Vianočné
trhy, ktoré všetci radostne a s napätím
očakávame....
Ako to všetko dopadne? ... o tom až v ďalšom čísle nášho časopisu…..
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KEĎ VÁS KOPNE MÚZA
Spracovala: p. uč. Zuzka Šenšelová
Volám sa Juliana Pallerová, som prváčka na tunajšom gymnáziu a moja
prvá poviedka vznikla v tretej triede na ZŠ. Potom, asi po dvoch rokoch prišli
na podnet mojich starých mám, na rad ďalšie moje „prvotiny, venované
členom mojej rodiny.
Prvú moju skutočnú báseň som napísala v sedmičke, na naliehanie mamy.
Dovtedy som si tvorenie rýmov nevedela ani predstaviť, a priznám sa, že ešte
ani dlho potom som celkom dobre nechápala pravý význam poézie. No od tej
prvej sa v mojom vnútri veľa zmenilo. Už viem, že poézia nie je len krásne
slovo, no je to čosi viac než slovo. Pre mňa má oveľa hlbší význam.. Jej
vnútorná krása je ukrytá v básňach i vo veršoch. Veľa básní je zrkadlom
mojich citov. Každú jednu vnímam inak a nesnažím sa ich porovnávať.
Viem, že mojim básňam ešte veľa chýba, a preto by som chcela
navštevovať nejaké krúžky, kde by som sa ešte viac dozvedela o literatúre
a zdokonalila sa v písaní....A splniť si tak sen...písať knihy...

KTO VIE…
Kto vie v očiach čítať,
kto vie vo dne snívať,
kto vie v slzách pravdu hľadať,
kto vie úsmevom pohladkať,
kto vie slovom liečiť,
koho možno slnkom potešiť,
kto vie veľkú nehu dávať,
zo srdca lásku rozdávať,
kto vie malé siroty utešiť,
kto vie po citoch túžiť,
kto vie blízkych milovať,
kto vie nepriateľom odpúšťať,
kto vie prírodu rád mať,
kto vie zvieratám pomáhať?
Vie to vôbec niekto?
Každý to vie, no nie každý ukázať to chce.
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OČI

POTOK

Oči sú ako studňa,
čo ukrýva jaskyňa.
Jaskyňa tajomná,
Na míle vzdialená.

Bol potôčik malý,
Tiekol do sveta diaľ,
Kvapky dažďa ho plnili
Sťa vyplakaný žiaľ.

Oči možno prirovnať ku dúhe,
ktorá žiari na modrej oblohe.
0Oči sú ako voda priezračná,
sťa rieka od slaných sĺz zamútená.
Oči sú ako hviezdy zlaté,
ba ruže tŕnisté.
Oči sú nebo modrasté,
v ktorom sú city ukryté.

Ten potok je líce,
A kvapky sú slzy,
Ktoré roní srdce,
Za lásky skazy.
Z toho potôčiku,
Teraz rieka je,
Tá rieka za našu lásku,
V srdci city banuje.
Nech banuje len,
Čo nevera tvoja,
Zmenila na sen
A citov boja.

BÁSEŇ BEZ MENA
Pár tvrdých slov, či tiché mlčanie?
Trpká radosť a či sladký smútok?
Hlučný pokoj, alebo mĺkve búrenie?
Rieka sĺz radšej, ako vysýchajúci potok?
Milší klam, ako krutá pravda?
Sladký sen, či horké prebudenie?
Púšť, alebo voda?
Nádej, či beznádejné zdanie?
Nenávisť verzus láska?
Mier, alebo vojna?
Sám a či snáď v ruke ruka?
Srdce teplé, alebo z kameňa?
Odpovede ešte nepoznám, ale verím, že mi ich život raz našepká.
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ROZHOVOR
Autor: Bernard Janiga, Maťo Čalfa
V septembri sa okrem nových žiakov prvákov objavili aj nové tváre
učiteľov. A veru, v tomto školskom roku je ich neúrekom. Niektorých sme už
mali možnosť spoznať, iných nie. Stretávame ich na chodbách, niekedy
veselých a široko usmiatych, inokedy smutných, zamyslených na prvý
pohľad prísnych.
Niektorých z nich sme oslovili a požiadali o krátky rozhovor.
1. Zvykli ste si na prostredia našej školy? Páči sa Vám tu?
2. A čo tunajší žiaci?
3. Ak by ste neboli učiteľkou / učiteľom, čím by ste boli?
p. učiteľka Mgr. Martina Žgančíková
1. Áno, zvykla som si. Vlastne, ani som si až tak veľmi zvykať nemusela,
nakoľko som absolventkou tejto školy a viaže ma k nej mnoho spomienok.
Samozrejme, zmenila som pohľad študentky za pohľad učiteľky. Tie
pohľady sú dosť odlišné. Páči sa mi tu, cítim sa tu fajn.
2. Sú fajn. Myslím si, že si v mnohých veciach rozumieme. Na hodinách sa
často spolu smejeme na rôznych humorných situáciách.
3. Psychologičkou.
p. učiteľka Mgr. Katarína Schmidtová
Zvykla som si. Cítim sa tu veľmi dobre.
Sú veľmi veselí a vtipní, hneď sme si padli do oka.
Aranžérkou.

p. učiteľka Zuzana Mackovjaková
1. Zvykám si každý deň znova a znova. Stále ma niečo prekvapí (najmä
zo strany žiakov ) čo by som nečakala.
Sú plní prekvapení (aspoň pre mňa ). Chvíľu „zlatí“, chvíľu zhovorčivejší než
by mali byť, chvíľu zas neposední či nezbední.
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2. Ak je to potrebné, vedia držať spolu (najmä vtedy, keď si niečo
vymyslia, že som im sľúbila, však 7.A? ).
3. Noo, to veru neviem. Možno kancelárskou myšou .
p. učiteľka Mgr. Jana Ladičkovská
1. Áno, zvykla som si veľmi rýchlo. Na škole sa mi veľmi páči, sú tu
príjemní ľudia.
2. Žiaci sú veselí, niektorí až veľmi. Na vyučovaní i mimo neho, sa
snažia vychádzať v ústrety.
3. herečkou
p. učiteľka Mgr. Zuzana Šenšelová
1. Samozrejme, veľmi som sa sem tešila a moje očakávania sa splnili.
Som tu naozaj spokojná a ani na chvíľu som neoľutovala, že som
opustila moje predchádzajúce pracovisko. Niekedy mi je trochu
smutno za bývalými žiakmi, ale pomaly mi ich nahrádzajú noví 
2. Všade sú deti úplne rovnaké, neporovnávam to. Všade sú deti milé,
citlivé, veselé, ale aj neposlušné a občas neporiadne. Je úplne jedno,
kde by som skončila, pretože pre mňa je dôležité mať s nimi dobrý
vzťah a rozumieť im. A na to nemá vplyv nijaké postihnutie ani
zdravie.
3. Fakt neviem. Niekedy som chcela byť herečkou alebo farárkou, ale
asi by mi to nešlo tak dobre ako učenie  Určite by to bola práca
s deťmi a niečo s ľudovým spevom a tancom. To ma okrem učenia
baví najviac.

Obdivuhodné koľko radosti a optimizmu je v našich nových učiteľoch!
Dúfajme, že v našej škole vydržia čo najdlhšie.
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ŠPORTU ZDAR! HOKEJU A FUTBALU ZVLÁŠŤ...
Autor: Kubo Nagy, Maťo Čalfa

Čaute. Som Jakub, veď ma všetci poznáte. Mojím naj kamošom je Maťo z
8.A. Už rok ma prehovára, aby som mu pomohol pri tvorbe športovej rubriky.
Pravdupovediac, nechal som sa dlho prosiť...Veď nech to stojí za to, nie?!
Okrem iného, milujem šport. Som nielen vášnivým fanúšikom Artmedie, no aj
národného futbalového tímu, fandím aj hokejovému Slovanu, aj keď v tejto
sezóne za veľa nastojí...Maťko, som tu, nenechám Ťa v tom samého!
Jednoducho chcem, aby aj vďaka mne zaduli nové vetry v školskom
časopise....
Naša škola je už roky známa tým, že podporuje rôzne športové aktivity
žiakov. Celý školský rok sa zapájame do množstva športových súťaží. Je to
plávanie, boccia, florbal...Ako jedna z mála škôl na celom Slovensku môžeme
byť pyšní na skvelých paraolympijských reprezentantov, ktorí možno ani nie
tak dávno sedeli v tých istých školských laviciach ako teraz my.
Kubo
Nedávno, sa na našej škole konali celoslovenské športové hry žiakov a
študentov zo špeciálnych škôl. Ani tentokrát sa naši športovci nemajú prečo
červenať. Keďže máme nového pána učiteľa telocviku p. Hajaša, využil som
jeho „nováčikovskú“ ochotu (nech si zvyká) a spýtal som sa:
1. Pán učiteľ, ako sa vám páčili športové hry?
Podľa mňa boli o.k., i keď som trošku sklamaný z toho, že prišlo málo škôl,
že veľa škôl odmietlo účasť kvôli finančným podmienkam. Inak sa mi hry
veľmi páčili.
2. Myslíte, že takéto športové hry budú na našej škole aj na budúci rok?
Netuším (Čo tuší, to nepovedal... A možno fakt netuší vôbec, ale vôbec
nič...).
3. Plánujete zorganizovať ešte do Vianoc nejaké športové podujatie pre
základnú a strednú školu?
Uskutoční sa floorbalový turnaj, asi 20 decembra. Srdečne vás pozývame.
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Ďakujeme za rozhovor a tiež za pozvanie, pán učiteľ. Ja prídem určite, no a
Kubo, ten príde tiež !
Teším sa, pred pokojnými vianočnými sviatkami si treba zdvihnúť
adrenalín, aby sme nevyšli z cviku....
Zhováral sa Maťo
Teraz niečo o mojej LÁSKE jedinej...
Artmedia v lige majstrov!!!!!
Artmedia po fantastickej sezóne 2004/2005 sa stala majstrom Slovenska
a dostala jedinečnú šancu bojovať o ligu majstrov. V 1. predkole udelil žreb
Kajrat. Prvý zápas prehral náš slovenský tím vonku 2:0. Futbalisti z brehu
Dunaja to mali v domácej odvete veľmi ťažké, ale nakoniec vyhrali 3:1
a postúpili do druhého predkola. V ďalšom predkole dostala Artmedia škótsky
veľkoklub Celtic Glasgow. Prvý zápas hrala skvelá Artmedia doma, a po
výbornom výkone celého tímu a hattricku Jura Halenára vyhrala 5:0. Na
domácom trávniku Celticu síce prehrala 0:4, ale aj tak postúpila do 3.
predkola. Poslednou prekážkou bol chorvátsky Partizan Belehrad. V obidvoch
zápasoch sa zrodila bezgólová remíza a muselo sa rozhodovať z bieleho
bodu, kde Artmedia vyhrala 2:3. Po víťaznom penaltovom rozstrele sme my
fanúšikovia zažili neopísateľná radosť z postupu do Ligy majstrov. Postup do
ligy majstrov znamenal vďaku za dobre vykonanú prácu funkcionárov,
trénerov a neposlednom rade hráčov. Žreb hlavnej fázy ligy majstrov nám určil
európske veľkokluby: Inter Miláno, FC Porto a Glasgow Rangers. Prvý zápas
v LM sme hrali doma s Interom Miláno, síce sme prehrali 0:1, ale za výkon
sme sa nemuseli hanbiť. Druhý zápas sme hrali v Porte, už po pol hodine sme
prehrávali 2:0. Tesne pred polčasom sme znížili na 2:1.Gól do šatne, do brány
domácich, nás poriadne psychicky povzbudil. Nakoniec sme vyhrali 3:2
a získali sme prvé 3 body v LM, no a samozrejme ešte väčší rešpekt vo
futbalovom svete. Tretí zápas sme hrali v Glasgowe. Petržalčania išli s cieľom
neprehrať a to sa im aj podarilo. Týmito výkonmi sme vrátili slovenský ligový
futbal tam, kam patrí futbalistom, fanúšikom, štadiónom...Artmedia futbalu
vrátila stratený lesk a slávu... Čo povedať na záver? Len jedno, aby sa im
darilo naďalej!!!!
PS: Čo poviete? Som dobrý, nie?!
KUBO
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ANKETA
Autor: Jakub Nagy
Ilustrácie: Archív školy
Boom reality show na Slovensku!!!!
Na Slovensku sa vo veľkom štýle rozbehli viac, či menej brutálne reality
show. Na našich televíznych staniciach práve „fičia“ tri. Televízie sa pretekajú
v tom, ktorá z nich bude mať vyššiu sledovanosť. Neviem, či pri tom pretekaní
sa myslia aj na duševné zdravie národa...Niektorí ľudia aj vďaka reality show
začali čítať, prípadne častejšie navštevujú kino, či divadlo. Iní sú nalepení na
televíznych obrazovkách...Aby sme zistili, ako to je u nás v škole, opýtali sme
sa našich žiakov, študentov a učiteľov.

Čo si myslíte o reality show?


Reality show je debilizovanie ľudu. (ojojóóój!)



Myslím si, že je to televízny odpad.



Reality show je stvorená na deprimovanie ľudí.
(o chvíľu budeme mať všetci depku)



Je to sprostosť.



Je to somarina. Zdierajú na tom ľudí, ale realita je o inom
(Chápeš, brácho ?)



Nebaví ma to, nepozerám to, radšej sa zahrám na počítači, alebo sa
učím slovenčinu.
(Myslíš, že Ti niekto uverí?)



Totálna blbosť! Ľudia sa tam kvôli peniazom strápňujú.



Mohlo by to byť aj lepšie, vyberajú tam samých, ...no...no, ale fešáci
sú tam dobrí.



Páči sa mi jedine Superstar, aspoň tam hľadajú spevácke talenty...
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 Mne sa reality show nepáčia, pretože tá stupídnosť aj vzduch brzdí. Aj ja
som síce mladá, ale neuznávam sexuálne hry, ktoré verejne prezentujú.
Intimita patrí do súkromia, a to nie som prudérna.
 Môj názor na reality show je, že sú nimi preplnené všetky dostupné
médiá. Inak, je to nastavené zrkadlo na mládež, ktorá uprednostňuje
agresivitu, silu, hádky, vulgárnosť a zastrašovanie. A tu je najťažšia
úloha rodiny a blízkeho okolia, aby vhodne pomohli mladým urobiť si
obraz o tom, akí chcú byť a prečo...
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HELLO ENGLISH LEARNERS!!!
Again we started a school year!
We are older, more experienced, maybe also stronger in our writing and
speaking skills after summer holidays.
Or is it only me who hope so?!
No, I have to admit that your English is getting better each year you have
spent at our school.
To support my opinion I have again prepared some of the writings that
our students have made since September.
I wish you pleasant time during the reading and if you are inspired or at
least a little motivated, do not hesitate.
Write as your school mates did and do not forget to let us know. Our
advice can help you on your lessons of English, as well as for your everyday
life in the 21-st century!
on behalf of English teachers
K. Šaradinová

City Poem
Walking through these dirty streets,
Anger makes its claim:
Town of mine has changed!
Its café and nothing more?
Maybe just a redneck farm
Full of cows? They call them art!
Yes, we need more skyscrapers
In the centre, in it’s midst.
Bratislava, where‘re you going?
Where will all this end?
Pull
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The Poem (Village)

Poem On The City Feelings

I saw the flowerbeds,
I smelt their fragrance,
I heard the wind.

I can’t see the butterflies,
I can’t see their little eyes,
I can feel just tension.

I saw the trees,
I heard birds singing,
I felt peace.
I smelt the cakes,
I heard a voice
I saw my mother.
I felt home.

I could smell a lot of flowers,
I could smell the smell of “ours”,
I just dream how they are nice.
I can see the rising clouds,
I can see the screaming froads,
Unnecessary mention...
Tomáš Hlava

J. Synaková

...Lost In The City
Crowds of stressed people
Too much public transport
Dirt and filth everywhere
Petrol and exhaust fumes
The smell from Mc Donald’s
Lost privacy
Noice from the crowded streets
Shout of neighbours
Little children’s laugh
Coming from the parks...
K. Kuchárová
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MOKYHO HLAVOLAMY
Spracovala: Linda Ferenceyová
Žraloky
Muža hodili do veľkej nádrže, v ktorej bolo 5 živých, hladných, hrozných
žralokov. Napriek tomu, že muž mal na sebe iba plavky a nemal žiadnu zbraň,
o pol hodiny vyšiel z nádrže živý a zdravý, pričom v nádrži ostalo 5 mŕtvych
žralokov. Ako to dokázal? Je to vôbec možné?
Hodiny
Aké hodiny ukazujú presný čas iba 2-krát za deň?
Trojuholníky
Koľko trojuholníkov je na obrázku?

Mince
Prelož 4 mince tak, aby ste zmenili ich usporiadanie ako je na obrázku.

Nádoby
Máš tri nádoby 8, 5, 3 litrovú. Minimálnym počtom prelievaní máš rozdeliť 8
litrov na dve polovice. Ako to urobíš?
Chýbajúce číslo
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Nájdi chýbajúce číslo, ktoré patrí do prázdneho krúžka tak, aby platila
postupnosť.

99
72

45

27

18

39

36

21

28
13

21
7

Poháre
Na obrázku je 6 pohárov, ktoré sú striedavo naplnené vodou. Dokážeš poháre
usporiadať tak aby vedľa seba boli 3 plné a 3 prázdne poháre? Pozor, pohnúť
môžeš len jedným z nich!

Guľôčky
Spoj všetky guľôčky 4 priamkami

Les
Ako najďalej môžeš zabehnúť do lesa?
Čas
Koľko je teraz hodín, ak čas, ktorý uplynul od poludnia, tvorí tretinu času, ktorý
uplynie do polnoci.
Bonus 
Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dvakrát v každom momente, ale ani raz
v roku?
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HI-TECH WORLD
Autor: Juraj Michalička
Tipy a Triky
Vlastné ikony
Nakreslíte obrázok vo veľkosti 18x18 alebo 48x48, veľkosť sa
ukazuje v pravom dolnom okienku (alebo otvorte ľubovoľnú
ikonu a prekreslite ju. Nezabudnite to „uložiť ako..."!!!). Vo
vlastnostiach dajte zmena ikony (ak tam taká vlastnosť nie je,
vytvorte odkaz), už len nájdite adresár, v ktorom máte uložený tento obrázok
(pravdepodobne tam nebude preto v "tipe súboru" nastavte „všetky súbory"),
vyznačte ho a stlačte OK. Ďalej to už poznáte.
Otváranie
Pokiaľ chcete otvoriť ľubovoľný dokument v Prieskumníku, stačí podržať Shift
a otvoriť klasickým dvojklikom „primárneho myšítka" . A keď podržíte "Alt"
otvoríte "vlastnosti". Mám to odskúšané len v XP.
Súbor bez názvu
Nie je pravda, že nebude mať názov, iba ho nebude vidieť. Postup je
jednoduchý:
1. Namiesto názvu dáte „medzeru". 2. už nie je.
Vymazali ste hru „kompletne“?
Hry sa dajú „odinštalovať“, ale u starších to nemusí byť. Pri ručnej odinštalácií
treba vymazať súbor hry, ikonu a súbor s odkazmi v „štarte“ (niektoré staré hry
nemajú ani toto, ale robí sa to rovnako u nových hier). Do tohto súboru sa
dostanete buď kliknutím „primárneho myšítka“ a nájdite ten súbor. Nakoniec
stlačte „cesundárne myšítko“ a delet. Ale to nie je to hlavné!!! Pri novších
hrách sa u niektorých ukladajú save inde (do my document). A toto sa
nevymaže ani „odinštaláciou“! Dôkaz toho, že keď má save uložené inde
a odinštalujete hru, potom znova nainštalujete máte tam pôvodné „save“.
Otázky, pripomienky môžete písať na: michalickajuraj@atlas.sk
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Projekt PLOT NÁŠHO SVETA
Október – November 2005 - začiatok projektu
 V školskom časopise sa uverejní článok o pripravovanom projekte .
 Vyhlási sa súťaž o výtvarné námety.
 Žiakom sa oznámi, že ich postrehy a nápady sú vítane a o projekte
budeme navzájom konzultovať cez školské médium.
December – Január 2006
 V školskom časopise „ MOKY 3 “ sa uverejnia priebežné výsledky,
námety, postrehy.
 Žiaci prvého stupňa odovzdajú svoje návrhy triednym učiteľom.
Február - Marec 2006
 Ukončenie súťaže v školskom časopise. Výber najzaujímavejších
prác a ich ohodnotenie. Prezentácia prác, výstava v škole.
Apríl 2006
 Začiatok práce v exteriéri, podľa počasia.
 Dobrovoľníci so záujemcami z vyšších ročníkov pripravia podklad,
nanesú po celej dĺžke penetračný náter. Po zaschnutí vymaľujú väčšiu
časť plota dvojfarebným dúhovým podkladom, na ktorom sa budú
realizovať v máji žiaci nižších tried.
Máj 2006
 Samotná realizácia, podľa počasia.
 Dobrovoľníci a záujemcovia základnej a stredných škôl počas hodín
výtvarnej a estetickej výchovy výtvarne dotvoria premaľované
dvojfarebné plochy, poprípade sa výtvarne realizujú na celých
betónových plochách.
 Dobrovoľníci, asistenti učiteľa, žiaci 1. stupňa s triednymi učiteľmi
zrealizujú svoje nápady – cez hodiny výtvarnej a pracovnej výchovy .
29. máj 2006 ukončenie realizácie projektu .
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Asi takto to bude vyzerať...
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Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť....
Kristus Spasiteľ je tu!
Tešiteľ sveta je tu!

Pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia
v novom roku Vám želá
Redakčná rada
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Demianová, Terézia Harčáriková, Zuzana Šenšelová, Zuzana
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Tlač: MŠ, ZŠ, G, OA a ObŠ pre TP Mokrohájska 3, Bratislava
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