EDITORIAL

editoriál
Milí naši čitatelia,
školské povinnosti nás v plnom rozsahu pohltili a ani sme sa
nezbadali a už je tu štvrťrok. V prvom rade by som chcela pozdraviť našich prvákov, ktorí už stihli
absolvovať imatrikuláciu, ktorú
im pripravili tretiaci a, samozrejme, chcem taktiež privítať aj nové
tváre v našom školskom časopise
a verím, že vás príprava príspevkov a dobrých nápadov do nášho
časopisu do štvrtého ročníka neomrzí . Došlo k menším zmenám v
našom časopise tým, že ho každý
z vás dostane do rúk a pevne veríme, že vás zaujmú články, ktoré
sme pre vás pripravili. Pretože nie
je vždy jednoduché vziať papier a
vytvoriť niečo originálne. Chce to
snahu a štipku talentu. Samozrejme, nie každý z nás má „básnické
črevo“, ale radi uvítame aj nových
prispievateľov do nášho, teda,
samozrejme, aj vášho časopisu.
Pomaly, ale isto sa blížia Vianoce a spolu s nimi pripravovanie
každoročnej vianočnej akadémie.
Prípravy sú v plnom prúde. My
veríme, že každý z vás si pripraví
niečo originálne a prispeje k spríjemneniu vianočnej atmosféry.
Je tu nádherný čas plný prianí, darčekov, čas, keď môžeme
darovať všetko, čo je v nás. Neuve-

riteľný pocit, ktorý raz za rok uviazne v našom vnútri a úžasná vôňa
stromčeka, ktorá ostane v domčeku po celý nastávajúci rok. Každé
Vianoce sú niečím výnimočné, vždy so sebou prinesú niečo nové.
Ja vám už len milí čitatelia chcem popriať , aby ste ten čas pred
Vianocami venovali aspoň sčasti učeniu, lebo ako sa hovorí: „Čo sa za
mlada naučíš, v starobe akoby si našiel.“
Najmä však Veselé Vianoce a šťastný nový rok.
Lucia

Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac čo v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť len praskať
mráz, padajúce vločky a v detských očiach
je vidieť jas, tak prišla doba, keď každý pre
každého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak
Vianoc a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!
2010 zima - jeseň

fonendoskop | 3

