Milí Aureláci.....
Život beží...
a väčšina vecí v ňom sa deje nepravidelne, cez nečakané udalosti až po nevyspytateľné školské povinnosti.
Aj maličkosti z nášho života vedia podať dokonalé
svedectvo o tom, akí sme a ako žijeme.

Možno aj prostredníctvom
nasledujúcich strán vám
priblížime okamihy uplynulých mesiacov. Veď bolo
sa z čoho tešiť!
Spolu s členmi redakčnej
rady by som vám všetkým
chcela zaželať úspešné
ukončenie školského roku
2011/2012.
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Dôkazom vysokého vzdelania je
schopnosť hovoriť o najväčších veciach
najjednoduchším spôsobom.
						

(Ralph Waldo Emerson)
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Slávni Liptáci
Stan Mikita
Stan Mikita, vlastným
menom Stanislav Guoth (niekde sa uvádza
aj Stanislav Gvoth) (*
20. máj 1940, Sokolče) je kanadský hokejista slovenského pôvodu, člen Hokejovej
siene slávy.
Stan Mikita sa narodil
v Sokolčiach na Slovensku (dnes dedina
zatopená Liptovskou
Marou), ale v roku
1948 ho rodičia poslali za jeho strýkom a
tetou do Kanady, kde
prijal ich meno Mikita.
Vyrastal v kanadskej provincii Ontário v mestečku St. Catharines, neďaleko Toronta. Tam aj začal hrať hokej.
V roku 1983 bol Stan Mikita uvedený do Hokejovej siene
slávy NHL a v roku 2002 do Siene slávy slovenského hokeja.
Stan Mikita v súčasnosti pracuje vo svojom bývalom klube
Chicago Blackhawks v oblasti marketingu.
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Školský parlament
Parlament bol založený 9. februára
2012.
Do parlamentu boli oslovení takí žiaci, ktorí majú, mali záujem o prácu
v škole, neboja sa vystupovať pred
verejnosťou. Majú názory, ktoré si
vedia odôvodniť. Vedia sa slušne
správať k svojmu okoliu.
5. trieda-

Jozef Baláž, Lišková, Joób

6. trieda- Balážová Laura, Baláž Marek, Murgoš 		
		Vojto
7. trieda-

Procingerová, Hodasová, Kováčová

8. trieda		

Almanová, Jankovičová,
Droppová, Hybenová

Úlohy:
Pomoc pri organizovaní podujatí, prednášok
Navrhovať podujatia, ktoré by boli zaujímavé pre spolužiakov
Upozorňovať na situácie, ktoré sú v rozpore so školským poriadkom, detskými právami
Šíriť dobré meno školy
Pripravila Dominika 
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Vianočné a veľkonočné
tvorivé dielne
Pred Vianocami a Veľkou nocou prebehli vianočné a veľkonočné dielne. Na Vianoce sa vyrábali rôzne ozdoby na stromček,
zdobili sme vetvičkami, robili vtáčiky a zdobili perníky ktoré upiekli
tretiaci so svojimi starými rodičmi. Prišiel aj pán Líška, ktorý pracuje
s kožou. Žiaci si mohli skúsiť vyrobiť výrobok z kože.

Na veľkonočných dielňach
sa vyrábali hlavne vajíčka, ktoré sú súčasťou Veľkej noci. Vtedy náš navštívila paní Strmenská,
ktorá sa zaoberá prútikárstvom.
Naučila nás pliesť korbáče, pri
ktorých bol veľmi jednoduchý postup. Výrobky sa postupne predali
a peniaze sa použijú na ďalšie tvorivé dielne.
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Tvorba našich žiakov
Prišli sme sem ako malí,
školy sme sa veľmi báli.
Učitelia boli milí,
písmenká nás naučili.

Teraz sme už celkom veľkí,
učíme sa zlomky, celky.
Minuli sme veľa kriedy,
opustíme tieto triedy.

Od písmenka ku písmenku,
spoznali sme učiteľku,
od číselka ku číselku
vedeli sme násobilku.

Bola s nami zábava,
spomienka tu ostala.
Učitelia budú plakať
a my od radosti skákať.

Čítali sme, rátali,
na všetko sa pýtali.
Spravili sme veľa krokov,
ubehlo nám veľa rokov.

Zostáva po nás
pekná pamiatka,
lúči sa s vami
skvelá deviatka.

Teraz sme už v deviatke,
fúzy máme na briadke.
Z roka na rok veľké zmeny,
z našich dievčat sú už ženy.

9.A

Mama je len jedna, preto ju mám rád.
Navarí vždy obed a poumýva riad.
Pomáha mi z úlohami, večer ma dá spať.
Mama je len jedna, preto ju mám rád.

Slávko Murgoš 2.A
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Twilight sága
Twilight sága je sága štyroch kníh od americkej spisovateľky Stephanie Meyer. Ale čo je na tejto ságe také výnimočné, že sa dotkla sŕdc
tisícok čitateľov na celom svete? Asi to, že Edward Cullen je nádherný
upír, ktorý daroval Belle svoje srdce, ale napriek vzájomnej náklonnosti jej nechce dať to po čom Bella najviac túži, a to po večnosti po
jeho boku ... Twilight sága je veľmi pútaví príbeh, plný nadprirodzena
a zážitkov na pokraji života a smrti ,rozchodov, zvítaní a nečakaných
zvratov, ktoré nikto nečakal...
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Exkurzia na Bradlo
Štefánikova mohyla na Bradle je miesto, ktoré nadchne obdivova-

teľov monumentov, ale aj milovníkov prírody. Týči sa na kopci vo výške
543 metrov nad morom a je z nej nádherný výhľad na okolitý kraj, na dolinu s dedinou Košariská a mestom Brezová pod Bradlom, na kopce Myjavskej pahorkatiny, Bielych a Malých Karpát, vidno z nej siluety Čachtického
hradu, aj hradu Branč. Stojí na rozhraní Záhoria a Považia.
Žiaci boli s touto exkurziu veľmi spokojní. Svoje zážitky opísali aj nám.
„Dozvedeli sme sa informácie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Páčila
sa nám aj jeho mohyla. Boli sme v jeho rodnom dome, kde bolo menšie
múzeum. Bol to veľký zážitok.“
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Z ríše zvierat
Olgoj chorchoj
Je to mýtický piesočný červ, žijúci v južnej časti ázijskej púšti
Gobi.
Býva opisovaný ako
hladký živočích pripomínajúci prerastenú dážďovku, alebo aj
hrubé črevo naplnené
krvou. Dosahuje údajne dĺžku 0,5 až 1,5 m.
Podľa výpovedí dokáže človeka usmrtiť na
vzdialenosť až šiestich
metrov. Pri útoku sa
jeho ružovkastá farba zmení na červenú,
jeho predná časť tela
sa vztýči a celkovo veľmi stmavne.
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Z rozprávky do rozprávky
1. S kým sa kamarátila včielka Mája?
a. Janko
b. Vilko
c. Kubko
2.Doplň názov rozprávky No počkaj....?
a. veverička
b. mačka
c. zajac
3. Ako sa volali zajace z klobúku?
a. Bob a Bobek
b. Bolek a Lolek
c. Čertík a Bertík
4.Kto napísal knihu Danka a Janka?
a. Mária Rázusová- Martáková
b. Milan Rúfus
c. Mária Ďuríčková
5. Ako sa volajú modré postavičky kde
je zlý Gargamel?
a. Gumkáči
b. Šmolkovia
c. Avatari

6. V ktorej rozprávke pili postavičky
zázračný gumi- džús?
a. Jurošík
b. Hello Kitty
c. Gumkáči
7. Akú farbu má psík ktorý chodí z
deduškom Večerníčkom?
a. biely
b. hnedý
c. čierny
8. Doplň Maťko a .... ?
a. Miško
b. Maťko
c. Kubko
8. V rozprávke Tom a Jerry naháňa :
a. myš mačku
b. mačka myš
c. pes mačku

Na 3.strane nájdete kupón, do ktorého vpisujte správne odpovede.
Kupón vystrihnite a odovzdajte pani učiteľke Piovarčiovej.
Prvá cena bude veľmi zaujímavá. Oplatí sa súťažiť.
Pripravila Veronika
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Exkurzia do zoo - Wien
Rakúsko

Žiaci našej školy dňa 12.4.2012 navštívili ZOO vo Viedni. Videli tam rôzne zvieratá. Ryby, medvede, žirafy a iné cicavce, plazy a obojživelníkov. Žiakom sa v ZOO veľmi páčilo
a o svoje zážitky sa podelili aj s nami. „Páčili sa mi hlavne pandy, leopardy a tučniaky“, „v ZOO to bolo veľmi zaujímavé“.
Najpriek dlhej a celkom únavnej ceste to bol krásny
zážitok, ktorý nám zostane v pamäti veľmi dlho.

12

Tiergarten
Schönbrunn

Panda veľká

- (v doslovnom preklade „mačkonoha čiernobiela“), je cicavec
dnes zaraďovaný do čeľade medveďovité,
ktorý pochádza z centrálnej Číny. Od druhej
polovice 20. storočia sa panda stala národným symbolom Číny a je zobrazována na
čínskych zlatých minciach.

Cassowary je bežec, veľmi

veľký nelietavý vták žijúci v tropických lesoch na Novej Guinei a blízkych ostrovoch. Cassowary, je tretí
najvyšší a druhý najťažší žijúci vták,
menší jediný než pštros a emu .
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Ako každý vie, tento rok k nám prišli dvaja noví učitelia - pani
učiteľka Roháľová a pán učiteľ Kmošena. Boli sme trošku zvedaví, a tak sme sa ich spýtali na pár otázok.
Pani učiteľka a pán učiteľ ste na našej škole prvý rok. Učíte prvý aj
druhý stupeň. Ste so žiakmi spokojní? Nebude toto váš prvý a posledný
rok na našej škole?
K: Nebude to môj prvý ani posledný rok. Žiaci sú rôznorodí. S niektorými sa
pracuje lepšie s niektorými horšie.

Rozhovor

R: So žiakmi nie som spokojná, čo sa týka spávania. Nebude to môj prvý ani
posledný rok.
Čo sa vám na tejto škole páči a zároveň nepáči?
K: Páčia sa mi niektoré kolegyne, areál a kolektív. Nepáči sa mi prístup niektorých žiakov.
R: Nepáči sa mi prístup žiakov k učiteľom. Páči sa mi to, že rómske deti ktoré
učím nie sú zaostalé, ako predošlé, ktoré som učila. Páči sa mi aj to, že s
deťmi chodíme na rôzne výlety.
V čom by podľa vás mohli žiaci zlepšiť svoje správanie?
K: Viacej si vážiť učiteľov.
R: Vytráca sa záujem o kultúru. Žiaci sa nezapájajú tak ako pred tým.
.Aký máte názor na svojich kolegov ?
K: S väčšinou vychádzam veľmi dobre. A s niektorými sa tolerujem.
R: Moji kolegovia sú v pohode.
A teraz jedným očkom trošku do súkromia.
Aký počúvate hudobný žáner? A aká je vaša obľúbená kapela?
K: Rock a Guns N´ Roses.
R: Rock a Rock and roll. Obľúbená kapela je AC/DC
Radi by sme sa dozvedeli ako trávite svoj voľný čas.
K: Športujem, venujem sa rodine a trénujem.
R: V prírode.
Vaše motto do života:
K: Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie.
R: Som stále otvorená novým možnostiam.
Pripravili Simča a Veronika 
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Pre múdre hlavičky
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Z a u j í m a v o s t i

10 bláznivých skutočností o ľudskom tele
01. Ľudské ruky môžu mať vlastné myslenie. 02. Pri odstránení veľkej časti vnútorných orgánov ako je slezina, žalúdok, jedna
oblička, jedny pľúca, 75 % pečene a 80 % čriev a takmer každý orgán v panvovej oblasti a v oblasti slabín, môže človek stále
žiť. 03. Pri silnej kontrakcii srdca sa vytvára dostatočný tlak
k vystrieknutiu krvi až do výšky viac ako 30 stôp. 04. Muž
môže mať erekciu ešte aj po
smrti. 05. Srdcové infarkty postihujú ľudí väčšinou v pondelok. 06. Každú minútu odumrie
300 miliónov buniek v našom
tele. 07. Bábätká majú v tele
viac kostí (300) ako dospelé
jedince (206), v priebehu ich života u nich dochádza k postupnému zrastu malých kostičiek
do väčších silnejších kostí. 08.
Ľudské vlasy sú takmer nezničiteľné (okrem pôsobenia ohňa). 09.
človek môže prežiť dlhšie bez jedla ako bez spánku. 10. Človek má
„philtrum“ – jamku medzi hornou perou a nosom, ktorá mu umožňuje
vyjadriť oveľa širšiu škálu pohybov.

Nie je žaba ako žaba
Hlodavce, hady, ryby, škorpióny a pavúky - základná zložka
jedálnička skokana volského (Rana
catesbeiana). Pritom táto nenápadná žaba nemá ani veľké pazúry,
ani ostré zuby, dokonca ani jedové
zuby a ešte je k tomu schopná prekonať kliešte, jedy a žihadlá. Koristi
sa zmocňuje jej schmatnutím tesne pri pobreží, náhlym skokom do
vody a následným potopením. Korisť potom pozoruhodnou svižnosťou udiera až pokým ju nezabije. Nepohrdne ani menšími jedincami
jej druhu (=kanibalizmus).			
Pripravila Katka 
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Citáty zo žiackych knižiek našich slávnych učiteľov
„Pristihla som ju na chlapčenských záchodoch s chlapcom fajčiť.“ Na otázku, čo tu robí odpovedala: „Učí sa biológiu,“ čo bola aj pravda.
V 7. triede dostal poznámku: „Žiak prispel pľuvanicou na spolužiakovu vetrovku.“
„Vaša dcéra hodila na obede do polievkovej misy zelený cukrík a my učitelia sme sa z nej najedli!“
„Vaša dcéra cez hodiny raňajkovala a ešte ma aj ochotne ponúkla svojimi rožkami.“
„Nemal domácu úlohu, a keď som ho nachytala, ako ju vypracuváva, povedal, nech chvíľu počkám a bude hotová.“
„Cez prestávku povzbudzoval školníka pri odhrabávaní snehu.“
„Aj napriek upozorneniam polieval kvety kyselinou.“
„Topil spolužiaka v záchode.“
„Dlho nám trvalo presvedčiť Veroniku, že 8+3 je 11 a nie 10.“
„Nemohla sa sústrediť a napísať domácu úlohu, pretože mama buchotala s chladničkou.“
„Smial sa mi za chrbátom, napriek tomu, že vedel, že ho celú dobu skryte
pozorujem. Triedny učiteľ.“
„Žiačka sa mi smiala za chrbtom do očí.
„Žiak si nevie rady so životom“.
„Po odovzdaní žiackej knižky na stôl si váš syn hrdinsky podal ruku
so spolužiačkou. Takéto správanie nebudem tolerovať.“
„Cez prestávku cválal na stoličke po triede.“
„Ohadzoval sa v triede s mokrým toaletným papierom.“
Učiteľka vyvolala žiaka k tabuli a on povedal, že nejde, keď sa ho učiteľka
opýtala, prečo, odpovedal „Lebo medveď“. Poznámka znela: „Žiak nechce
isť odpovedať, lebo medveď.
„Luhový, ty si nejako ticho, to je podozrivé, daj sem žiacku knižku.“
M.Socháň, 4.A
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Pre našich najmenších
Vymaľuj !

RUŠEŇ
Stojí si rušeň jak slivka tlstá,
pot z neho tečie a para hustáuž celkom ustal.
Stojí a syčí, klope a búcha,

ohnivá žiara z brucha mu
dúcha.
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A teraz rozprávka...
O Paľkovi
Slon Paľko sa narodil v lete. Bol to malý rozkošný sloník. Každý si
ho chodil obzerať, ale nikto sa s ním nechcel kamarátiť. Ako pomaly
rástol, tak sa všetko okolo neho menilo. Po čase stretol Paľko veľmi
peknú slonicu. Volala sa Júlia. Začali sa pomaly zbližovať a stali sa
z nich najlepší kamaráti. Všetko, čo neprežili, keď boli malí, prežívali
teraz. Jedného dňa, keď sa kúpali a oblievali, začuli zvláštne zvuky.
Boli to ľudia.
Slony sa veľmi vyplašili a začali utekať.
Paľko a Julka sa rozutekali obaja na iné
strany. Stratili sa! Už
nikdy viac spolu nebudeme,pomysleli si.
Prešli roky a nenašli sa. Aj po rokoch
na seba neprestali
myslieť. Jedno jarné
popoludnie sa Paľko
rozhodol, že pôjde
na prechádzku. Ako
si tak pomaly vykračoval, uvidel na lúke
prekrásnu
slonicu.
Mala na tvári zvláštne znamienko v tvare srdiečka, ktoré mala aj Julka. Prihovoril sa jej teda. Zdôveril sa jej s tým, ako stratil svoju družku. Ona mu tiež povedala, že stratili svojho druha. Povedali si, ako sa
volajú a zistili, že sa po rokoch opäť našli. Po roku sa im narodili dva
malé sloníčatá a všetci žili šťastne až kým neumreli.
Pripravila Veronika
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Šport na škole
20. - 21.septembra 2011 – Simona Procingerová( 7. A ) a Ria Petríková( 8. B) reprezentovali okres Liptovský Mikuláš v atletickom štvorboji
v meste Opava. Z celkového počtu 38 dievčat Simona Procingerová
skončila na 8. mieste a Ria Petríková na 12. miesto. Atletické družstvo
v Opave obsadilo 2. miesto z celkového počtu 6 družstiev.
23. septembra 2011 sa naši žiaci zúčastnili OK - Cezpoľného behu.
Našu školu reprezentovali Jakub Grigar( 9. A) , ktorý obsadil v celkovom hodnotení 2. miesto, Martin Lovaštík( 8. B), Mário Lenčo( 8. A )
- Chlapci, ako družstvo obsadili 1. miesto. Chalani veľmi pekne ďakujeme. Dievčenské družstvo reprezentovali Simona Procingerová( 7. A ),
Andrea Halajová( 9. A) a Timea Kozáková( 5. A).
4. októbra 2011 – žiaci našej školy Jakub Grigar (9.A ), Mário Lenčo
(8.A ), Martin Lovaštík ( 8. B ) sa zúčastnili krajského kola v cezpoľnom
behu.
14. októbra 2011 - Sa uskutočnilo okresné kolo - O pohár riaditeľa ZŠ
Demänovská cesta. Školu reprezentovalo 5 chlapcov a 5 dievčat. Najlepšie výsledky dosiahla Timea Kozáková( 5.A ).V behu na 600 metrov
osadila 1. miesto a v hode kriketovou loptičkou obsadila 2. miesto. Koloman Puška( 6. A ) - obsadil 3. miesto v behu na 600 metrov.
11. novembra 2011 - sa zúčastnila Ria Petríková ( 8.B ) atletickej súťaže v Bratislave. Z celého Slovenska sa zúčastnilo približne 70 športovo
naladených žiakov. Ria Petríková súťažila v skoku do výšky a obsadila
3. miesto, v behu na 60 metrov zo 70 žiakov skončila na 13. mieste.
2. decembra 2011- sa naši žiaci zapojili do volejbalovej súťaže MIKI
MIX- súťaž organizovala ZŠ v Okoličnom. Obsadili 6. miesto.
21. marca 2012 - dievčatá 5. a 7. ročníka reprezentovali našu školu
v obvodovom kole vybíjanej dievčat. Obsadili 3. miesto. Veľmi si ceníme
obrovskú snahu dievčat.
20
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PERUÁNSKE OBRAZCE
Peruánske čiary sú súčasťami obrazcov,
ktoré sa nachádzajú v záhadnej púšti
Nazca v Peru. Počas letu nad touto púšťou zbadáte niečo, čo nie je tak celkom
bežné. Zo vzduchu je zrazu na zemi vidno vyše 300 obrazcov, ktoré vznikli cca
v rokoch 200 pred n. l. až 700 n. l. Obrazce majú predovšetkým podobu zvie-

vďaka tomu ich vo vzduchu vidíme
podstatne bledšie ako zvyšok okolitého
povrchu zeme.

rat – pavúky, hady, ryby, opice. Môžu to
byť obrazce bohov alebo nejaké zobrazenia súhvezdí, ale to sú len dohady.
Dokonca to môžu byť aj mapy k stratenému pokladu.

sa na túto problematiku pozrieme z
druhého konca – ani pri pohľade na staroveké pyramídy by väčšinu z nás nikdy
nenapadlo, že ich vlastnoručne postavili samotní Egypťania a to ani nehovorím
o poznaní veľmi dobrej približnej dĺžky
slnečného roka (365,25 dňa).

Ako je možné že tieto obrazce vidíme?
Tieto anomálie boli vytvorené odstránením oxidu železa z horniny púšte,
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Je možné, aby ľudia vytvorili niečo takéto pred vyše 2000 rokmi bez použitia techniky našej dnešnej modernej
doby? Nemôžeme vylúčiť ani nejaký
nadprirodzený vznik obrazcov, ale keď

Pripravila Denka 

Každoročne sa slovenská
reprezentácia kanoistov na divokej vode po strastiplnom 27 hodinovom lete z Viedne do Sydney s
medzipristátím v arabskom Dubaji
zúčastňuje sústredenia v Austrálskom Penrithe.
Penrith je mesto 70 kilometrov vzdialené od austrálskeho veľkomesta Sydney s takými
dominantami, ako je svetoznáma

to mesto s kompletnou infraštruktúrou na ďalší doplnkový tréning
a tak isto pri dlhých pobytoch je
dôležité, že je možné zabezpečiť
aj kvalitnú stravu a potraviny. Samotná divoká voda je veľmi kvalitná. Stredisko bolo vybudované pre
olympijske hry v roku 2000 a patrí
medzi najnáročnejšie umele slalomové trate na svete.

budova opery, či prístavný most
Harbour bridge, ktorý ponad záliv
spája dve mestské časti. V roku
2000 bol Penrith súčasťou Letných
Olympijských hier v Sydney, kde sa
v stredisku vodných športov uskutočnili súťaže rýchlostných kanoistov a kanoistov na divokej vode.

Vodný slalom, umele slalomové trate pribúdajú po celom
svete a práve je dokončená ďalšia
trať v Spojených arabských emirátoch v Al Ain, ktorá na ďalšie roky
pravdepodobne nahradí tréning v
zimných mesiacoch. „Martin Martinák“

Austrália, vodno slalomová trať v Penrith. Je jediným strediskom na svete, kde sa dá trénovať v prvých mesiacoch v roku. Je

Pripravil Kubo 

