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Milý čitatelia!
Tri mesiace už máme skoro za sebou. Nebojte sa od teraz to už pôjde
rýchlejšie len nezabudnite čítať naše noviny. Budeme Vás sprevádzať celým
školským rokom. Plánujeme vydať 4 časti, ktoré budú obsahovať: vlastnú
tvorbu našich žiakov, zábavný kútik, šport a rôzne akcie našej školy.
Pripravili sme si pre Vás nových maskotov. Chlapca Angelka, ktorý je
známy svojimi šialenými nápadmi. Angelinu - tá je okúzľujúca a krásna. O to sa
postará RR. Viete čo je RR? RR to je... No už sme povedali veľa. Ak Vás to
zaujalo prečítajte si nasledujúce stránky novín. Ak Vás to nezaujalo čítajte tiež.

Kresba:
Riško M.
Kubo.M
IV.S
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NOVÍ MASKOTI

ANGELINOVÍN
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VIETE ČO JE RR???

Zuzka – Baví ma všetko okrem vecí ktoré
sa končia na MATIKA. Vo voľnom čase
rada čítam, spievam a tancujem. Mojím
hobby je šport všetkého druhu. Milujem
paradajkovú polievku.

EMKA- najradšej mám telesnú výchovu na
ktorej zbožňujem vybíjanú. Rada kreslím.
Nemám rada dejepis, lebo sa tam treba veľa
učiť. Slovenčinu tiež nemám v láske. Biológiu
mám najradšej.

KATKA- Baví ma slovenčina aj
telesná. Cestovať po svete viem aj
s geografiou. Milujem tenis,
s Dominikou Cibulkovou si
rozumiem. Zuzka je moja naj
kamoška a s ňou veľa cestujem.
Mám rada žraloky 
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Laco: Športujem, a aj v škole na
každom predmete zápasím so
všetkým. Zbožňujem jedlo 
nezáleží na tom aké (ale huby
nie!). Pes Lex je môj najlepší
priateľ.

Filip: Športujem, hrám futbal
a pingpong. Mám rád psov, rád
cestujem aj na dlhšie vzdialenosti.
Rád sa pozriem na črievka všetkej
elektroniky.

Žužu : Rada športujem a
zaujímam sa o kultúru. Mám rada
kreslenie a čítanie. Doma mi
robia spoločnosť slimáky Nadia a
Einstain. Aby to nebolo málo
mám aj čivavu Magie. S
matematikou si rozumiem veľmi
dobre.
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Alenka: Mám rada zvieratá, šport a
hudbu. Baví ma písanie článkov a
literatúra. Za sebou mám už pár
začatých príbehov a článkov. Čakám
kedy ma kopne múza a napíšem
moju najlepšiu knihu. Milujem spev.
Chodím do základnej umeleckej
školy. Mám rada aj zvieratá. Doma
mám dva králiky a dve andulky.

Dávid Ďurďák– som športovec,
ktorý sa venuje futbalu. Mám rád
hádzanú, hokej a F1. Som vždy tam
kde sa niečo deje, zvyčajne mnou
všetko začína. Nemám rád matiku.

Dávid Sekerák - Zbožňujem svoje 3 morčatá.
Mám rád aj pirohy s bryndzou. Nemám
v láske matematiku a dejepis. Inak som ako
doma na hodinách hudobnej výchovy. Nie
som veľký športovec, ale mám rád hádzanú.
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Čo by to tak mohlo byť,
Tie dve R- ká vedľa seba?
Jakživ na to neviem prísť,
Prirovnať k ním mám snáď seba?
Mám snáď bruško a nožičku?
Možno sú to sesterničky,
majú šaty aj mašličky.
Ale jednu nožičku?
To je hlúposť na entu.
Asi je to skratka dáka.
Ale čia?
Rozum mi asi chýba,
Mám sa opýtať snáď deda?
Predstavte si, prišiel nato!
Môj dedo je veľké zlato.
Sú to predsa len dve slová,
Redakčná Rada – tá je nová 

Text: Alenka
Kresba: Ema
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Toto je interview s novou matikárkou p. uč. Rusnákovou:
1. Ako sa vám páči na našej škole?
p. uč. Rusnáková: Veľmi sa mi tu páči.
2. Ste spokojná s našou školou?
p. uč. Rusnáková: Áno som spokojná s vedomosťami žiakov, kolektívom
učiteľov a celkovou atmosférou na škole.
3. Čo hovoríte na žiakov tejto školy ?
p. uč. Rusnáková: Sú šikovný a správajú sa primerane svojmu veku, aspoň
tí čo učím ja .
4. Máte dobrý pocit z detí ?
p. uč. Rusnáková: Áno.
5. Ak by ste nerobili prácu učiteľky, čo by ste chceli robiť?
p. uč. Rusnáková: Neviem. Od detstva som chcela byť učiteľka a veľmi
rada pracujem s deťmi.
6. Prečo ste chceli prácu učiteľky?
p. uč. Rusnáková: Lebo mám rada deti a matematiku.
7. Baví vás opravovať písomky?
p. uč. Rusnáková: Vôbec nie, radšej učím
8. Nechceli ste učiť iný predmet ako matematiku?
p. uč. Rusnáková: Nie okrem matematiky učím aj fyziku a mohla by som
učiť aj informatiku, ale najradšej učím matematiku.
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9. Kde ste pracovali pred tým ako ste prišli na našu školu?
p. uč. Rusnáková: 3 roky som pracovala na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v
Košiciach a pred tým asi 10 rokov na ZŠ Bruselská tiež v Košiciach.
10.

Koľko máte detí ?

p. uč. Rusnáková: Mám 3 deti. 2 dievčatá a 1 chlapca.
11.

Bývate v Košiciach?

Áno, na Ťahanovciach.
12.

Koľko máte rokov?

13.

Máte rada zvieratá?

Áno, najradšej psov, ale doma v paneláku máme len rybičky.
14.

Čo robíte vo svojom voľnom čase?

Čítam knihy, bicyklujem, turistika spojená s návštevou hradov a zámkov.

P.uč Bučková
1. Ako sa Vám páči na našej škole?
p.uč. Cítim sa veľmi príjemne, na škole je tu fajn prostredie, chodby aj
triedy sú farebné, hýria sa mnohými farbami. Celá atmosféra na škole
pôsobí ako rodina.
2. Máme dobrý učiteľský kolektív?
Áno, sú príjemní, prívetiví, v mnohých veciach nápomocní.
3. Dostali ste dobrú triedu?
Áno, dobrú.
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4. Nechali ste v triede všetko v pôvodnom stave?
Zmenila som si čo sa týka výzdoby všetko podľa svojich predstáv.
5. Koľko máte rokov?
48
6. Učili ste na našej inej škole?
Áno, ZŠ Juhoslovanská a Považská.
7. Čo robíte vo svojom voľnom čase?
Venujem sa rodine, rada čítam a pozerám detektívky.

Kresba: Žužu

Interview: Katy
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SATURN
Saturn je šiesta planéta Slnečnej sústavy v poradí od Slnka, po Jupiteri druhá
najväčšia z planét. Je známa i z prehistorického obdobia. Patrí medzi joviálne planéty,
to znamená, že nemá pevný povrch, ale len hustú atmosféru. Atmosféra je tvorená
prevažne vodíkom, ktorý tvorí 96,3 % jej objemu. Vďaka nízkej hustote a veľkej
rýchlosti rotácie je najvýraznejšie sploštenou planétou. Podobne ako Jupiter, aj Saturn
vyžaruje väčšie množstvo energie, ako dostáva od Slnka. Jadro je pravdepodobne
z kovového vodíka a má teplotu asi 11 727 °C .
Zo všetkých planét má najmenšiu hustotu. Ako jediná planéta v slnečnej sústave je
ľahší než voda. Okolo planéty obieha početná rodina mesiacov, z ktorých najväčší
je Titan. Predpokladá sa, že Saturn vznikal rovnakým procesom ako Jupiter pred asi
4,6 až 4,7 miliardami rokov. Jeho magnetické pole má oveľa menšiu intenzitu,
ako magnetické pole Jupitera a je najslabšie zo všetkých polí plynných obrov.

www.guinnessworldrecords.com

Najkratšia mačka na svete
najkratšia mačka na svete sa volá LILIPUT a jej majiteľkou je Christel Young
(Napa , Kalifornia , USA).
Táto mačička síce nie je väčšia ako fľaša mlieka a meria iba 13,34
centimetrov, ale aj napriek
tomu má veľkú osobnosť.
Jej majiteľka ju našla na
ulici keď mala 2 roky
a vzala si ju ku sebe
domov. Momentálne má 9
rokov a pýši sa titulom
najkratšej mačky na svete.
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Edwin Powell Hubble
bol významný americký astronóm, ktorý študoval galaxie. Medzi jeho
najväčšie objavy patrí Hubblov zákon. Po ňom sú pomenované aj Hubblov
teleskop, Hubblova konštanta a Hubblov vzťah. Narodil sa 20. novembra
v Marshfielde , v USA a umrel 28 . septembra ako 63 ročný. Celý svoj život
venoval skúmaniu galaxií a ich štruktúre. Bol to vedec, ktorý významne
pomohol ľudstvu v obore astronómie a astrona

Zdroj kresby: Internet

Text: Zaujímavosti: Žužu

11

Angelinoviny 1

2014/2015

Prečo v jeseni bolí žiakov hlava?
Pretože idú do školy.

Kde žijú slimáky v zime?
Odsťahujú sa do teplých krajín.

Čo robí škola cez jesenné prázdniny?
Bolo pekné jesenné ráno, keď sa naša škola zobudila. Pretrela si oči a náramne
si zívla. Jej hlboký výdych sa rozľahol po celej škole.
Škola bola prázdna. Nebol v nej nikto ani jeden žiačik ktorý sa pokúša vtĺcť si
do hlavy matematiku, alebo ťažkú slovenčinu či potrebnú biológiu. Nebol v nej
ani jeden učený učiteľ, ktorý už učený z neba spadol. V telocvični bolo ticho. V
jedálni bolo ticho. A vtedy si škola uvedomila, ako jej chýbajú žiačikovia, žiaci
a ich obetavý učitelia. Nevedela si predstaviť čo by bez nich robila. Chýbal jej
šťastný detský smiech a vtipné debaty učiteliek.
A čo by ste robili bez nej vy milý žiaci?

Viete čo je to dula?
a) Ovocie, ktoré sa volá bižalma .
b) Hračka na jednom kolese s kľúčikom.
c) Krstné meno Afričana.
Viete prečo listy na jeseň menia farbu?
a) Jesenná víla ich prefarbí.
b) Zmena teploty v noci.
c) Celé leto im bolo zle a tak ozeleneli, a teraz v jeseni sa cítia fajn.

RR

֎
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V L AS T N Á

T VO R B A

JESEŇ
Počúvaj môj príbeh,

JESENNÉ LISTY

Ktorý svetom hýbe.
Je o jednom chlapcovi,
ktorý nie je ako iní.

Na jeseň všetky listy spadnú

On by chcel iba prázdniny,

a všetky kvety zvädnú.

užil by si plno psiny.

Stromy sa farbami obsypali,

Nuž, každý má rád taký čas,

a lesy potom pekne vyzerali.

keď nemusí vstávať včas,
keď učiť sa nemusí,

Lesy sa menia

nerieši žiadne rébusy.

nikto pre nich nemá pochopenia.

Vec táto má háčik ale,

No my nie sme jediní, kto sa musí učiť,

nemôže žiak spať len stále.

aj učitelia musia vedieť ako nás mučiť.

Vedomostí ubúda,
a žiak stále zabúda.

Listy padajú a sfarbujú sa,

V jeseni príde ten čas,

my tešíme sa.

keď žiak sa vzorne pripraví,

Prinášajú síce veľa práce,

veď aj tak musí prísť tam raz,

ale my máme dobré srdce.

aby všetku hlúposť napravil.
Jeseň je krásne obdobie
a kto o tom pochybuje, nech mi to povie
ja mám listy rada a snáď to nie je vada.

Autor: Katy Urdzíková, V.C
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PRVÝ JESENNÝ DEŇ

PANI JESEŇ

Už je to tu

Žila raz jedna pani

jeseň máme na krku.

a máme ju všetci radi.

Teraz prichádza radosti čas,

Šaty mala utkané z listov,

keď z lesa žiari farebný jas.

a stromy sa menili za dotykov jej
prstov.

Listy už opadali
Je to pani Jeseň,

a my sme si aktovky na chrbty dali.
Máme teraz plnú hlavu písomiek,

ktorej konáre spievajú farebnú
pieseň

a v žiackej knižke hemžia sa
autogramy učiteliek.

Celú krajinu zmenila
a ani sa nezapotila.

Mnoho žiakov nemá rado tento čas,
Každý rok ju voláme

no vedzte, že je dôležitý pre každého
z nás.

keď so školy sa vybrať máme.

Pani učiteľky mnoho práce majú,

Pani Jeseň, Pani Jeseň poďte už k
nám,

kým žiakom všetky písomky
odovzdajú.

nech na aktovke aspoň jeden farebný
lístok mám!

Čo by sme robili,
keby listy nepadali?
Keby sa nesfarbovali,
čo by sme pozorovali?

Katka Urdzíková, v.c
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Kelti ako prvý oslavovali „Dušičky“. V noci z 31. októbra na 1. novembra sa
končilo leto, a tak sa v tú noc druidi vybrali do lesa, aby pomocou obety privítali
knieža Samhaina, pána zimy. Náš svet sa v predvečer Všetkých svätých
prepojil a duše sa mohli voľne pohybovať po svete živých a niektorí verili, že
duše si vyberajú svoje obete, a že nesmú vychádzať z domova. Živí sa ukrývali
pred mŕtvymi, lebo si mysleli, že sa im v blízkej budúcnosti stane niečo zlé.
Myslíme si, že akurát z tohto zvyku vznikol americký sviatok HALLOWEEN.
Podobný sviatok oslavovali kresťania od 4. storočia. Oslavovali to 7.mája, ale
pápež Gregor IV. to presunul na 1. októbra. Potom sa sviatok Všetkých svätých
rozšíril po celej cirkvi. Dušičky sme začali oslavovať koncom 9. storočia, ale
patril len do kláštorov. Uctieval totiž najvýznamnejších členov rádu. Postupne
sa sviatok rozširoval. Súčasťou sviatku je zádušná omša, ale aj modlitby, keďže
duše v očistci potrebujú pomoc od živých blízkych. K tomuto sviatku už dosť
dlho patrí zapaľovanie sviečok, úprava hrobov, ale aj vence z kvetov. Na
Všetkých svätých sa tradične pieklo pečivo v tvare skrížených hnátov a
obdarovávali sa nimi blízky, ale dávali to aj žobrákom, ktorí sedeli pri
cintorínoch, aby sa aj oni modlili za duše v očistci.
V Spojených Štátoch Amerických
sa oslavuje HALLOWEEN. Od
írskych a škótskych prisťahovalcov
k nám v posledných rokoch prúdi
tradícia oslavy tohto sviatku, čižeľudia v maskách pochodujú po
uliciach prezlečených za príšery. Íri
a Škóti sa v niektorých oblastiach
správali ako Kelti. V predvečer
Všetkých svätých vôbec
nevychádzali z domu. Na
Slovensku sa trend príšer
chodiacich z domu do domu neujal,
ale ľudia prezlečení za príšery
a zabávajúcich sa v uliciach
nikomu nevadia.
KATY
Zdroj: Internet
Obrázok: Internet
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Číta celá rodina

Do Iv .ročníka projektu číta celá rodina sa zapojila celá naša škola a pridalo
sa aj zopár rodičov. Na tomto projekte bolo zaujímavé že škola takúto hromadnú
akciu ešte neorganizovala. Účelom projektu bolo pritiahnuť deti ku knihám
a dokázať im, že na svete ešte exituje veľ a zaujímavých kníh plných
dobrodružstiev a fantázie.
Deti majú ešte šancu vytvoriť si svoj vlastný svet fantázie, do ktorej sa môžu
kedykoľ vek preniesť. Záujem o knihy bol veľ ký. Mohli sme tam nájsť knihy pre
prváčikov až po knihy pre ročníky na druhom stupni. V tento deň si našli čas aj
niektorí učitelia, pani zástupkyne a aj naša pani
riaditeľka.
Projekt ČCR sa konal vo veľ kej telocvični
17.10.2014. Všetky patronátne triedy sa zapojili
aj tak, že v tento deň čítali svojim mladším
školským kolegom. Čítať svojim deťom aj žiakom
našej školy mohli aj rodičia, ktorí túto možnosť
využili a aj si ju pochvaľovali.
Z každej triedy vybraní žiaci reprezentovali svoje obľúbené knihy za svoju
triedu pri jednotlivých stánkoch. Ostatné deti školy sa v priebehu celého dňa pri
nich zastavovali a mohli sa porozprávať o knihách ktoré nás zaujali.
Väčšine žiakov sa tento projekt páči a to nielen preto, že sme sa neučili, ale
bolo to aj zaujímavé získaním nových inšpirácii pre svoje čitateľské potulky.

V.c

Text:
Alenka
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Čo sa stane, keď skrížiš mobil a počítač ?
Riešenie: Imobilnýpočitač
Čo sa stane, keď skrížiš hada a elektrinu?
Riešenie: Kábel
Prečo na Vianoce jeme pečeného kapra?
Riešenie: Lebo v lete je pre nás príliš teplý.
Koľko fazuliek vojde do hrnca?
Riešenie: Ani jedna, lebo nemajú nohy.
V dome býva málo a nič, málo vyskočí oknom, nič vyjde cez dvere. Kto
ostane v dome?
Riešenie: V dome ostane A
Čo sa stane, keď sa stretne spiderman a stena?
Riešenie: Diera v stene
Čo sa stane keď stretne Číňan a ryba?
Riešenie: Sushi
Čo dostane žena keď sa stretne
s telefónom?
Riešenie: Volavka

Vtipy: Filip
Obrázok: naši ôsmaci
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Vtipy

1. Sedia malí prváci a jeden druhému hovorí, už len 56 rokov ...a ideme do
dôchodku.
2. Miško na hodine vlastivedy príde ku pani učiteľke a pýta sa jej: Pani
učiteľka prosím si na záchod. Áno, Miško, ale najprv mi vymenuj svetové
strany. Miško: východ, záchod, serem, júj 

3. Učitelka sa pýta Dežka: Dežko, máš dve jabĺčka a ak jedno zješ, čo ti
ostane? Dežko odpovie: ohryzok!
4. Jožko hovorí učiteľovi, že si zabudol žiacku knižku. Učiteľ mu povie, aby
si do žiackej knižky napísal že si zabudol žiacku knižku.

5. Jožko príde domov a ocino sa ho opýta. Čo bolo v škole? Písali sme
diktát. Koľko si mal správnych slov? Jeho odpoveď bola 2 .Aké, spýta sa
otec. No meno a priezvisko suverénne odpovie Jožko.

Vtipy: Filip a Dávid
Kresba: naši ôsmaci
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Dušan Seman bývalý žiak ZDŠ Park Angelinum Košice (1971-1980)

SPOMIENKY NA ŠKOLU
Pokúsim sa opísať fragmenty spomienok zo školských čias, ale obávam sa, že
to nebude príbeh brilantného študenta, ktorý by ste možno čakali a zrejme to
nebude ani žiadny čitateľský zážitok, tak mi to prosím prepáčte.
Jediným prínosom tejto výpovede by možno bolo, apelovať ňou na podobne
problémových žiakov, aby nezanedbávali štúdium v záujme rozvoja ducha
a osobnosti a aby tak robili pre svoje, ale i pre dobro iných v spoločnosti.

Začnem asi tým, že sa hneď na začiatku priznám, že som nebol vôbec dobrým
žiakom, ba naopak, patril som medzi najhorších, známkami aj svojim
správaním. V škole sa mi celkom páčilo, veď som tam prežil takmer celé svoje
detstvo a veľa krásnych chvíľ, stretol som tam aj svoju prvú lásku, spoznal
priateľov, s ktorými sa stretávam aj dnes a tiež som spoznal veľa dobrých
učiteľov, ktorých ale nebudem menovať, pretože mi už veľa mien vyfučalo
z hlavy a nebolo by správne menovať iba pár z nich.
Do školy som síce chodil rád a aj učenie ma bavilo, ale postupne sa to začalo
akosi kaziť. Neviem kde sa to presne začalo, ale zrazu sa z matematiky stal
strašiak, z chémie a fyziky španielska dedina a povinným čítaním som z hĺbky
duše pohŕdal. Keby mi vtedy niekto povedal, že raz budem písať básne, tak sa
mu vysmejem. Ale stalo sa presne to, dnes píšem básne a sám som z toho
rozčarovaný, pretože vôbec nechápem, kde sa to vo mne vzalo.
Najradšej som v škole mal to, keď sa dialo niečo nezvyčajné, keď sa napríklad
robili pokusy a demonštrácie v učebniach chémie, alebo fyziky, alebo keď pani
učiteľka púšťala ukážky rozprávok, alebo na hudobnej výchove diela majstrov
klasickej hudby.
Nerobil som dobré veci, ale vôbec som nechcel aby to tak bolo, niekde vnútri
som bol niekto celkom iný, citlivý chlapec so zmyslom pre spravodlivosť, len
som to nechcel dať najavo. Bál som sa, že tak ukážem iným slabosť a tak som sa
choval presne naopak ako som mal.
Čo sa stalo, už sa neodstane a život ide ďalej, nie je hanbou pošmyknúť sa
a spadnúť, hanbou je nepokúsiť sa znova vstať a ísť ďalej.
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Ukončím toto svoje spomínanie konštatovaním, že škola bola celkom fajn
a keď som z nej odchádzal do inej školy, pocítil som na chvíľu aj smútok za
niečím neopakovateľným, ale ak by som mal znova chodiť do školy, verte mi, že
veľa vecí by som robil inak a aj keď sa nesťažujem, aj moje profesijné
uplatnenie v živote by bolo úplne iné.
Ešte tu mám malý odkaz pre študentov...ak by sa im nejakým nedopatrením
dostali do rúk tieto moje spomienky a omylom by si ich dočítali až do konca,
priatelia, čítajte knihy. Čítajte veľa kníh, nájdite si svoj žáner ktorý vám
vyhovuje, či to už bude nejaká beletria, literatúra faktu, poézia, alebo niečo iné,
to je jedno, len hlavne čítajte
V knihách je ukrytý nádherný svet plný fantázie, múdrosti a pravdy a iba čaká
na to, kedy ho objavíte aj vy, knihy majú veľkú výhodu v tom, že ich
kedykoľvek môžete odložiť a potom sa k ním po čase vrátiť a pri čítaní rozvíjajú
vašu predstavivosť, to napríklad film nedokáže, film vám už ukazuje svet taký,
aký ho stvorili filmári, ale s knihou si ten svet vytvárate sami svojou fantáziou
a predstavivosťou, kniha vás nikdy nesklame a za trocha toho času, čo s ňou
strávite vám dá strašne veľa.
Na záver by som už len poprial všetkým učiteľom, aby mali lepších žiakov
ako som bol ja a aby získali v spoločnosti takú úctu a podporu, ktorá právom
prináleží statusu učiteľa.

GENIUS LOCI
Zem kde štíty hôr rytiersky sa hrdia
rieky číre z vrchov do údolí prúdia
po pastvinách ovčie stáda blúdia
miesto poľníc zvonce tóny ľudia

tam žijú pokorní a dobrí ľudia
čo vrúcnou láskou svoje deti ľúbia
vľúdnym slovom a bozkami sa budia
a zlých duchov modlitbami pudia

čistým svedomím pokušenie nudia
ta božie tribunály ich len súdia.
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MAJAK
Čas neúprosne na hodinách tiká
Zvonček plní príkaz od školníka
Každý študent vie, že jeho sa to týka
Detstvo s dospelosťou si už tyká.

Niekto usmieva sa, niekto vzlyká
Niekto si len ťažko zvyká
Na búrlivom mori každou loďou myká
No nad všetkým bdie odo odborníka

Ten plachty nasmeruje do vetríka

JA STROM

Správny kurz zapíše do denníka

V búrke, v páľave i v ľadovom zajatí

Vedomosť tak ľahšie do hláv vniká

Stojím a čakám, kto mi láskou zaplatí

Na plavbu životom tu priestor vzniká

Posledný lístok vetrom je už odviaty
Kŕdeľ havranov háda sa ta, pri hati.

Pre žiaka, sťaby námorníka
Učiteľ majákom je, čo v diaľke bliká.

Náruč doširoka sa mi košatí
Jar znova do kvetov ma ošatí
A párik milencov v nežnom objatí
O môj driek sa oprie v dojatí.

Škovránok spevom noc sa ráno obráti
Spieva pieseň o poliach a o siati
O ľuďoch, o sláve večnej a o prijatí
Spieva o tom, že sa oprieť oplatí.

Stojím a čakám, kým ma živel neskláti
Na teba a na víchor, čo korene mi
vyvráti.

Dušan Seman, bývalý žiak ZŠPA
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Šimon Schwarz, VII.B

Spomienka
Dúfam, že si spomenie,
Možno áno, možno nie.

Na začiatku stojím tam,
Nevínne sa pozerám.

Je to veľké trápenie,

On sa milo zatvári,

Kým to všetko pominie.

Hneď mám úsmev na tvári.
Pominuli chvíle krásne.
Pozerám mu do duše,

Ostáva mi čítať básne.

Tam sa však nič nepíše.

Poslal mi len SMS –ku,

Myslím naňho každú chvíľu,

Že je koniec nášho zväzku.

Bežala by som za ním míľu.

Maťa Husárova, VII.A
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Najobľúbenejší slovenský cyklista
Peter Sagan potvrdil angažovanie
v novom cyklistickom tíme TinkoffSaxo na tri roky.
Známy svojim humorom dlho
naťahoval Sagan svojich fanúšikoch na
známej sociálnej sieti.
Sagan sa stal trikrát víťazom Tour de
France, vyhral za tri roky štyri etapy.

Šport Angelko:Žužu

Medzi jeho prvenstvá patria tieto úspechy:
 4- krát majster sveta
 Okolo Sardínie 2011
 Okolo Poľska 2011
 Gent – Wewelgem 2013
 Brabantský šíp 2013
 E3 Harelbeke 2014
V profesionálnom pelotóne dosiahol 68 víťazstiev, najviac - 22 - v roku 2013.
Zdroj: Internet, Dávid D a Dávid S

Zdroj. Internet
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MEDZINÁRODNÝ MARATON MIERU
90.ROČNÍK
Ako každý rok sa prvú októbrovú nedeľu 5.10.2014 uskutočnil Medzinárodný
maratón mieru. Tento rok maratón v kategórii mužov ovládol Kenský bežec
Gilbert Chepkwony s časom 2.08.23. Druhý bol tiež Kenský bežec Dominic
Kangor Kinwetich a tretí bol Afwerk Mesfin z Etiópie.
Najlepší Slovák bol Boris Csiba na 11.mieste s časom 2.29.23, druhý bol
Imrich Pastor na 12.mieste s časom 2.29.57.
U žien vyhrala Lydia Jerotich Rutto z Kene, druhá bola Etiópčanka Lemelem
Berha Yacha a tretia Halima Hassen Beriso tiež z Etiópie.
Aj žiaci z našej školy sa zúčastnili Minimaratónu a to 34 žiakov prvého stupňa

Text: Dávid Ď.

Kresba: Žužu
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Obrázok: Filip
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