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„Súťaž - hlavolamy“
Radi súťažíte? Potom je tu niečo
pre Vás. Vašou úlohou bude
vyriešiť hlavolamy a odpovede
zaznačiť do kupónu. Vyplnený
kupón
odstrihnúť
a doručiť
hociktorému členovi redakčnej rady
/nájdete na str. 7/ alebo poslať
správne odpovede e-mailom na:
erika.vargova@post.sk
najneskôr
do 30.apríla 2008. Zo správnych
odpovedí vyžrebujeme troch, ktorí
budú odmenení milými darčekmi.
Mená
výhercov
uverejníme
v ďalšom čísle občasníka ZA -SE.
Prajeme
Vám
veľa
šťastia
a vytrvalosti pri riešení úloh!
S pozdravom Mgr. Erika Vargová
1. úloha - SPOJOVKA
Spájaním po sebe nasledujúcich čísel,
získate obrázok. Čo je to?

2. úloha – ŠTVORCE
Zrátajte, koľko štvorčekov skrýva ná š
obrazec.

1/2008
3. DEVIATKY
Keď si vypíšete všetky čísla od 1 – 100,
koľko deviatok potom dostanete?
4. KUKUČIE VAJCE
Jeden z piatich pojmov sem nepatrí.
Vylúčte
teda
„kukučie
vajce“
a zdôvodnite svoju odpoveď.
ZOŠIT,
GUMA,
ŽUVAČKA,
CERUZKA, KRUŽIDL O

- - - - - - - - - - - - - - - 
„HLAVOLAMY“ KUPÓN
1. SPOJOVKA:
................................................
2. ŠTVORCE:
...............................................
3. DEVIATKY:
................................................
4. KUKUČIE
VAJC E:
..........................................
Meno a priezvisko:

2. ŠTVORCE
................................................
Adresa:

................................................
Telefón:

................................................

Milí čitatelia,

vraciame sa k Vám po dlhšom čase, po prestávke, počas
ktorej sme riešili zásadnú otázku podobne ako kedysi
Shakespearov Hamlet. Byť, či nebyť? To, že toto
vydanie držíte vo svojich rukách a o malú chvíľu sa
zahĺbite do jeho čítania už pre dnaznačuje, aké
bolo naše rozhodnutie...
Veľmi dôležitým faktorom pri rozhodovaní
bola aj skutočnosť, že mnohí ste sa
pýtali a zaujímali, prečo novín niet ?...
To bolo pre nás signálom, že sme
robili niečo užitočné a potrebné
a aj to nás vyburcovalo, aby
sme v sebe našli silu –
lepšie povedané, aby sme si
našli čas a venovali sa príprave
nášho občasníka. Tak teda sme
opäť tu. A preto, že nechceme,
aby ste boli ukrátení o informácie,
čo všetko sa udialo, nájdete
v tomto vydaní prierez udalostí
za šesť mesiacov. Tak prosím chápte jednotlivé príspevky
aj spoločenskú rubriku,ktorá nadväzuje na posledné vydanie
z roku 2007.
A záverom ešte dodávame: dvere sú otvorené pre všetkých .
Ktokoľvek chce priložiť ruku k dielu, je vítaný...
/Za redakčnú radu pár slov na úvod napísala jana jánošíková/

