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Čo nás čaká na jar? 

Dúhová jar už sa blíži, 

každé semienko klíči. 

Lúka farbami svieti,  

hrajú sa tam všetky deti. 

 

Snežienka sa zo zeme derie, 

počasie je na zbláznenie, 

malým vtákom rastie perie, 

odkladáme zimné oblečenie. 

 

                                                            Terézia Janikovská, 6. A 
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Ahojte! 
 

ítam  ctených čitateľov  časopisu  OKO   

v jeho novom (dúfajme, že nie posled-

nom) kalendárnom roku a chcem ich 

týmto upozorniť na povzbudivú správu týkajúcu 

sa práve tohto školského časopisu. Vidím, že 

niektorí už začínajú tušiť, o čo sa jedná (nepý-

tajte sa ako).... a áno! V celoslovenskej súťaži 

triednych a školských časopisov pre žiakov zá-

kladných a stredných škôl PRO SLAVIS 2011 

sme získali Cenu Matice slovenskej. To všetko 

vďaka nášmu obdivuhodnému vedeniu, skvelým 

redaktorom a grafikom a v neposlednom rade aj 

vďaka vám, našim ďalšieho čísla chtivým čita-

teľom, pre ktorých má naša práca zmysel 

a môže sa vyvíjať vpred. V každej hlave sa mô-

že zrodiť ďalší skvelý nápad, takže keď to bude 

náhodou práve tá vaša, neváhajte a povedzte 

nám o tom. Teraz, keď sme už tento časopis 

dostatočne vychválili, ostáva nám len dúfať, že 

bude rovnako úspešný aj v súťažiach školských 

časopisov KALOKAGATIA 2012 a PRO SlA-

VIS 2012, preto si predtým, než sa pustíte do 

ďalšieho článku, zapíšte do kalendára, že mu 

máte v máji až októbri nepretržite držať prsty. Na 

jedno číslo by bolo úvodu dosť, nebudem vás teda zdržovať a láskavo vám umožním, čo najrýchlej-

šie ho dočítať a venovať sa ostatným článkom. Dúfam, že sa vám budú páčiť. 

                                                                                                     Lucia Bajtošová, šéfredaktorka 

NNaa  sslloovvííččkkoo  ppáánn  rriiaaddiitteeľľ    
 

Aké zmeny čakajú našu školu v najbližšom období? 

 

Veľké. Podali sme 

projekt cez Európske 

fondy a ten nám pre-

šiel, takže najbližšie 

dva školské roky ho 

budeme všetci, vrátane Vás žiakov, napĺňať. Vaše 

vzdelávanie na našej škole bude odteraz v mnohom 

jedinečné a originálne. Máte sa na čo tešiť. 

 

Čoskoro  bude jar. Ste jarný typ? 

 

Milujem zimu a sneh, ale vítam každé ročné obdobie, 

lebo prináša zmenu. Žiť stále v rovnakom počasí by 

bola asi nuda.  

                                           Stanislava Kollárová, 9. B 

VV  
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VVeeľľkkoonnooččnnéé  ttrraaddíícciiee    

  

ar. Jar je ročné obdobie, na ktoré sa už určite po dlhej nekonečnej tohtoročnej zime veľmi 

tešíte. Slniečko začína vychádzať skôr a zapadať neskôr. Denné svetlo nám dlhšie spríjemňuje 

deň. Zo zamrznutej zeme pomaly vyrastá tráva a prvé snežienky, ktorí mnohí darujú svojej 

mame k Medzinárodnému dňu žien a učiteľovi na Deň učiteľov. Po uliciach vídať viacej ľudí, ktorí 

dýchajú čerstvý jarný vzduch. Na ihrisku je zrazu viacej hrajúcich sa detí. Niektorí pred svojimi 

domami upratujú neporiadok, ktorý pred tým zakrýval sneh. Je teplejšie a ľudia sú odrazu veselší 

a na uliciach zhovorčivejší. Jar – to je zobúdzanie prírody a možno i človeka zo „zimného spánku.“ 

Jar je ale aj predzvesťou najväčšieho kresťanského sviatku roka Veľkej noci. Mnohí sa tešia na ma-

ľovanie veľkonočných vajíčok či na prípravu veľkonočných korbáčov. A nebude chýbať ani veľko-

nočná oblievačka dievčat a žien, aby boli v budúcnosti zdravé a pekné. Každé ročné obdobie má 

svoje čaro, ale iste mi dáte za pravdu, že jar patrí medzi najkrajšie a najveselšie obdobie roka.                                                                                       

  Petra Maguláková, 7. C 

  

 

 

 

 

 

Ak nedokážeme byť šťastní teraz s tým, ... 
čo máme, tak nebudeme šťastní ani potom, keď získame to, čo chceme. 

 

šimla som si, že v dnešnej dobe sa ľudia vždy len niekam ponáhľajú. Chýba im taký pokoj, 

ktorý v minulosti býval pre ľudí bežnou súčasťou života. Doba sa výrazne mení, a s ňou aj 

samotní ľudia. Každý sa snaží naplánovať si čo najkrajší víkend, niektorí už v zime roz-

mýšľajú, že akú dovolenku si vyberú na leto. Nežijeme prítomnosti, ale budúcnosti, a nie v realite, 

ale v predstavách a ideáloch. A potom sme sklamaní, ak sa priebeh udalosti nevyvíja podľa našich 

predstáv. Ale to je len naša chyba, lebo si idealizujeme budúcnosť. Ľudia si veľmi pletú pojmy spo-

kojnosť a šťastie. Lebo šťastie ku človeku nepríde samo, ku šťastiu je potrebné sa prepracovať, hoci 

mnohokrát človek zlyhá. Ale na čom sa máme učiť, ak nie na vlastných chybách? Chceli by sme 

mať vždy najviac, ako sa len dá, lebo si myslíme, že tým dosiahneme šťastie. No to je obrovský 

omyl. Ja sama z vlastnej skúsenosti viem, že šťastie a spokojnosť sú dva úplne odlišné pojmy. Mo-

jím zážitkom bolo to, že v piatej triede som šla na krajské kolo recitačnej náboženskej súťaže. 

A zažila som tam dva úplne odlišné pocity. Vtedy som vôbec nevedela, aký je medzi nimi rozdiel, 

no dnes to viem úplne presne a rozumiem tomu. Keďže som sa poctivo pripravovala už pol roka 

dopredu, tak som v duchu dúfala, že už len za tú snahu by som sa mohla umiestniť. Myslela som si, 

že budem veľmi šťastná, ak prečítajú moje meno s tým, že mi budú podávať diplom a gratulovať. 

Keď som sa postavila pred ľudí, pred rovesníkov, pred porotu, ten pocit môcť im predstaviť 

a ukázať svoje vnútro, lebo recitáciou naozaj vyjadrujem, čo cítim, tak ten pocit bol nenahraditeľný.  

JJ  

VV  

Naši žiaci maľujú 

veľkonočné kraslice 

v múzeu 
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Bolo úžasné, keď ma všetci počúvali, a každý si z toho zobral to svoje, niečo osobné. A môj nád-

herný pocit sa znásobil, keď mi nakoniec všetci zatlieskali a dvaja porotcovia sa po mojom predne-

se postavili zo stoličiek so slzami v očiach. Ten potlesk trval možno desať sekúnd, no pre mňa to 

bolo ako desať minút. Stála som ako prikovaná a nemohla som udržať slzy. Na tento pocit nikdy 

nezabudnem. Viete, že prečo som si dokázala tú kratučkú chvíľu tak predĺžiť? Ja to viem veľmi 

dobre. Lebo som bola tam a vtedy, bola som v prítomnosti, nie niekde v budúcnosti. Lebo len vtedy 

zažijeme chvíľu, ktorá stojí za to. A keď vyhlasovali výsledky, umiestnila som sa na druhom mies-

te. A ja som si myslela, že to bolo to, čo som chcela. Lenže veľmi som sa mýlila. Bola som spokoj-

ná, že som skončila na takom krásnom mieste, no nebola som šťastná. Šťastie som prežila vtedy, 

keď som sa odovzdávala porote, či žiakom v recitačnej miestnosti. To bolo to, čo som naozaj chce-

la. Vtedy som si to vôbec neuvedomovala, no teraz viem, že prečo som nebola šťastná z takej vý-

hry. Lebo som nebola šťastná z toho, čo som mala, tak som ani nemohla byť šťastná z toho, čo som 

chcela mať. Tak odkedy som toto všetko pochopila, snažím sa riadiť týmto citátom: „Život nám 

ponúka viac, než možnosť vlastniť.“ 

                                                                                                                   Erika Duľová, 9. B 

JJee    ttoo  nnoorrmmáállnnee??  

  

ítam vás v okienku pre kritiku v tomto čísle časopisu. Verím, že niektorí sa pri čítaní tejto 

rubriky zamýšľajú, keďže je určená pre žiakov, učiteľov, rodičov. No určite sa nájdu aj takí, 

ktorí veľkú radosť nemajú, keď vidia takéto články. Ja sama viem, že ak niekto trafí do 

čierneho, málokedy je to príjemné. Nehovorím, že mne sa to vždy darí, to musíte posúdiť vy. 

V tomto čísle časopisu by som sa chcela venovať pozdravom. Či už v našej škole, alebo mimo nej. 

Keď ráno prichádzam do školy, tak dole vo vestibule je hŕba žiakov a len niekoľko učiteľov. Všim-

la som si, že mnohí žiaci, a čo je najsmutnejšie, že čím ďalej, tým mladší, zabúdajú pozdraviť učite-

ľov. A niežeby doslova zabúdali, ale ako keby sa slušnosť nejako z dnešnej doby vytratila. Žiaci sa 

medzi sebou zdravia už skoro na desať metrov, a ako je najnovším trendom, dievčatá na seba skáču 

a objímajú sa, niekedy padnú aj pusy. Kedysi si žiaci nedovolili nepozdraviť učiteľa, ale ešte keď 

videli, že ich učiteľ asi nezbadal, tak utekali za ním aj na 

diaľku. A dnes? Dnes sa ráno mnohí žiaci vyhýbajú učite-

ľom len preto, aby im nemuseli povedať stokrát používanú 

formulku: „Dobré ráno“. Je pravda, že ak ide okolo veľa 

učiteľov, tak sa nestihneme všetkým pozdraviť. Stačí, ak 

pozdravíme aspoň pár. No na druhej stane som sa stretla aj 

s názorom, že: „Načo ich mám zdraviť, keď sa mi aj tak 

neodzdravia?“ Lebo aj to sa často stáva, a tiež som si mohla 

všimnúť, že našim učiteľom dosť často, samozrejme existu-

jú výnimky. Lebo je logické, že žiakov je oveľa viac ako 

učiteľov, a keď okolo učiteľa stihne za minútu prebehnúť dvadsať žiakov, málokedy sa odzdraví 

všetkým.  A už len pravidlá etiky hovoria o tom, že podriadení by sa mal zdraviť nadriadenému 

skôr, ako nadriadení podriadenému. Ale otvorene si priznajme, že v našej škole sa naozaj zriedkavo 

stáva, žeby sa učiteľ pozdravil žiakovi. Nemôžem povedať, že som to nezažila, ale za tie roky, čo 

som na tejto škole, a to je päť rokov, som takúto situáciu zažila možno päťkrát, čo je dosť málo. 

A prečo neurobiť zmeny? Lebo odkedy sa zmenilo vedenie školy, naša škola prijala viacero zmien. 

A dovolím si povedať, že podľa môjho názoru veľa užitočných zmien. Teraz to neznamená, že sa 

namiesto žiakov majú zdraviť učitelia. To znamená, že učitelia by si mohli viac všímať, kto a kedy 

sa im pozdraví. Skúsme si takto spríjemniť rána, lebo od rána sa potom odvíja celý náš deň. 

A možno do toho pozdravu vložiť aj niečo viac, možno úsmev. Ani si neuvedomíme, ale len úsme-

vom môžeme dať mnohým ľuďom okolo nás, či už žiakom, alebo učiteľom, veľa energie.   

                                                                                                                   Erika Duľová, 9. B 

VV  
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PPoo  ssttooppáácchh  nnaaššiicchh  bbýývvaallýýcchh  rreeddaakkttoorroovv  
Tentokrát sme oslovili našu bývalú redaktorku Ivanu Pencákovú. I vďaka nej časopis celosloven-

ských súťažiach neraz zabodoval.  

 

OKO: Na akej škole študuješ po skončení základnej školy? 

Po ukončení štúdia na základnej škole som nastúpila na Gymnázium 

Školská 7, kde som už v maturitnom ročníku. Nebola to prechádzka 

ružovou záhradou, ale základná škola mi dala výborné základy. 

OKO:  Bola si žiačkou našej školy a úspešne si pracovala ako  

redaktorka nášho časopisu. Ako si spomínaš na toto obdobie? Si 

redaktorkou stredoškolského časopisu? 

Toto obdobie sa mi spája  s veľkým množstvom zážitkov, no samo-

zrejme s prácou v kolektíve redaktorov, kde som získala nové skúse-

nosti. Aj na gymnáziu máme školský časopis, ale nie som jeho súčas-

ťou.  

OKO:  Vieme, že toho roku 

maturuješ. Na akej vysokej 

škole chceš po zmaturovaní 

študovať? 

Vyberala som si z množstva škôl na Slovensku, ale aj 

v Česku, ktoré boli zamerané rôznymi smermi. Lákalo ma 

štúdium zamerané na matematiku a informatiku, ale aj hu-

manitné vedy, nakoniec som sa však rozhodla pre medicínu. 

OKO:  Uvažuješ pod vplyvom Tvojej úspešnej práce 

v OKU aj o masmediálnej komunikácii? 

Priznám sa, že som zvažovala všetky možnosti a bola medzi 

nimi aj masmediálna komunikácia, avšak mojou voľbou sa 

stalo zubné lekárstvo a dúfam, že som sa rozhodla správne. 

OKO:  Čo by si odkázala žiakom základnej školy a čo 

svojim bývalým učiteľom? 

Žiakom odkazujem, aby mali pevné nervy, chuť do učenia 

a počúvajte 

učiteľov, 

lebo to 

s vami 

myslia dobre, aj keď to niekedy tak nevyzerá. 

Učiteľom sa chcem v prvom rade poďakovať za 

všetky získané vedomosti, rady do života, trpez-

livosť. Jedno veľké Ďakujem chcem vysloviť 

bývalej triednej učiteľke Mgr. Anne Prachovej, 

vďaka ktorej som s matematikou nikdy nemala 

problém. Naďalej vzdelávajte a vychovávajte 

žiakov tak ako doteraz  a pomáhajte im dostať sa 

k ich životným cieľom...    

                                                                                       

Stanislava Kollárová, 9. B 
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HHiissttóórriiaa  oožžiillaa  
 

a túto hodinu sme sa tešili. V rámci hodiny dejepisu sme navštívili Múzeum Spiša a história 

pred nami zrazu ožila. Od roku 1954 múzeum sídli v historickej budove bývalej stredovekej 

radnice. Patrí medzi vlastivedné múzeá. Znamená to, že sa v ňom nachádzajú historické aj 

prírodné exponáty daného regiónu. Nachádza sa tu vyše 160 000 predmetov, ale iba časť z nich je 

vystavená. Ostatné predmety sa nachádzajú v depozitári. Pani lektorka nás previedla stálou expozí-

ciou „Príroda a história Spiša“. Táto expozícia je rozdelená do viacerých častí: Slovenský raj, Spiš-

sko-gemerské Rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy, Paleontológia, Archeológia a Ba-

níctvo. Okolie Spišskej Novej Vsi sa vyznačuje bohatstvom prírodných krás. Nachádzajú sa tu jas-

kyne, Markušovský skalný hríb, množstvo minerálov a 

hornín. Toto prírodné bohatstvo vzniklo bez zásahu člo-

veka. V expozícii môžeme vidieť množstvo živočíchov a 

rastlín. Niektoré z nich sa nevyskytujú nikde inde len v 

našom okolí. Výnimočnou zbierkou sú motýle. Dozvedeli 

sme sa, že najmenší motýľ má približne veľkosť špendlí-

kovej hlavičky. V časti Paleontológia sme videli, ako vy-

zeralo mláďa mamuta, lebky a kosti medveďa jaskynného, 

ktorý tu kedysi žil. V časti Archeológia sú vystavené 

predmety charakterizujúce doby od praveku až po novo-

vek. Sú to umelecké predmety, šperky, nástroje a náradia, 

ktoré boli používané v dobe kamennej, železnej a bronzovej. Poslednou časťou expozície je Baníc-

tvo. Dozvedeli sme sa, ako sa kedysi ťažila ruda, videli sme banskú dobývaciu techniku a banícky 

odev. V múzeu sa nám veľmi páčilo a určite ho ešte navštívime.  

                                                                                                                  Andrea Mackovjaková,  5. C 

MMeessttsskkáá  kknniižžnniiccaa  
 

o februári sme v rámci hodiny dejepisu navštívili mestskú knižnicu v našom meste, ktorá si 

v tomto roku pripomína 60. výročie svojho vzniku. Pani knihovníčka nám v úvode poroz-

právala o histórii a sídle mestskej knižnice. Oddelenie pre deti a mládež sídlilo od roku 

1970 na Zimnej ulici. V deväťdesiatych rokoch bolo pre-

ložené na Letnú ulicu č. 28, kde je až dodnes. Veľmi púta-

vo a zaujímavo nám rozprávala o najväčšej a najmenšej 

knihe na svete. Dozvedeli sme sa, že najväčšia kniha je 

vysoká 2,77 m a široká 85 m. Váži 1000 kíl, má 304 strán. 

Otáča sa pomocou elektromotora. Najmenšia kniha má 

rozmery iba 3,5 x 3,5 mm a otáča sa špendlíkom. Pred-

chodcami knihy boli  hlinené tabuľky Sumerov, Asýrča-

nov a Babylončanov. Ďalším predchodcom knihy bol pa-

pyrus. Vynašli ho Číňania už okolo roku 3000 p. n. l. Písa-

lo sa naň pomocou stebiel. Neskôr bol papyrus nahradený 

pergamenom. Bol vyrábaný z kože mladých zvierat ako boli teľatá, jahňatá, osly, kozy … Ich koža 

sa usušila a vyhladila. Texty prepisovali vzdelaní mnísi dvojako. Buď ho prepisovali samostatne, 

alebo jeden mních čítal a ostatní písali. Papier vynašli Číňania. Až do vynájdenia kníhtlače sa väč-

šina kníh písala ručne. Kníhtlač vynašiel nemecký vynálezca Johann Guttenberg. Po tejto prednáške 

sme mohli pani knihovníčke položiť otázky, na ktoré nám ochotne odpovedala a v závere sme ešte 

navštívili detské oddelenie kníh. Táto návšteva knižnice sa nám veľmi páčila. 

                                                                                           Andrea Mackovjaková, 5. C 
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Archív v našom               

meste 
o februári bola naša trieda na exkurzii 

v pobočke Národného archívu 

v Spišskej Novej Vsi. Navštívili sme 

archív, pretože na matematike sa učíme rím-

ske čísla a na dejepise o histórii mesta. Doz-

vedeli sme sa, že rímske čísla sa v minulosti 

využívali veľmi často. Zaujali nás historické 

listiny o našom meste. Zápisy písané husacím 

brkom na pergamenovom papieri sme si pre-

zerali pomocou lupy. Staré historické doku-

menty sú uložené v depozite. Videli sme star-

ší depozit, v ktorom na vysokých policiach 

ležali historické knihy a listiny. Pani riaditeľ-

ka nám opísala aj novšie priestory archívu, 

ktoré sa nachádzajú v Spišskej Novej Vsi na 

ulici Markušovská cesta. Návštevou archívu 

sme si priblížili históriu mesta, v ktorom ži-

jeme a rozšírili sme si aj svoje vedomosti.                                                                                        

                          Kristína Záhradníková, 5. A 

 

Môj projekt 
ríroda okolo mňa ma fascinuje, a preto 

sa téma prírody každoročne objavuje aj 

v mojich prácach. I v tomto roku som 

pracovala nad projektom „Vplyv kyslých 

dažďov na Spiš“. Túto prácu som začala robiť 

ešte minulého roku ako ročníkovú prácu. Spo-

lupracovala som aj so svojou spolužiač-

kou Lukréciou Palenčárovou, ktorá medzitým 

zmenila svoju školu.  Rozhodli sme sa o tejto 

téme napísať, lebo sme sa chceli o tejto prob-

lematike dozvedieť viac a priblížiť ju aj ostat-

ným. Robili sme rôzne pokusy. Odobrali sme 

kyslosť pôdy a dažďovej vody v Rudňanoch 

a Krompachoch, keďže sa v týchto oblastiach 

v minulosti ťažili nerastné suroviny, čo malo 

za následok vznik kyslých dažďov, a taktiež 

aj v Spišskej Novej Vsi len tak  pre zaujíma-

vosť. Zistili sme, že sa už kyslosť v daných 

oblastiach nevyskytuje, no vážne to poškodilo 

okolitú prírodu. Taktiež sme sa niečo nové 

dozvedeli aj o kyslých dažďoch. V práci som 

pokračovala i tento školský rok a stala som sa 

víťazkou školského kola v biologickej olym-

piáde. Postúpila som na obvodné kolo. Prácu 

som rozšírila a pripravila som si poster, ktorý 

som úspešne  prezentovala na obvodnom kole 

biologickej olympiády. Vyhrala som a idem 

na krajské kolo. Prácu chcem  doplniť ešte  

o nové poznatky. Dúfam, že dobrou prípravou 

a svojou prácou zaujmem porotu a seba 

i školu budem vzorne a úspešne reprezento-

vať.                                                                                                

                                 Lucia Majerníčková, 9. A 

 

Beseda  

so záchranármi 
 

ačiatkom februára prišli do 1. A triedy 

dvaja záchranári a jeden horský zá-

chranár. Nie, neprišli nás zachraňo-

vať. Prišli, aby žiakom prvého až štvrtého 

ročníka 

poroz-

právali 

o svojej 

práci. 

Ukázali 

nám 

prezen-

tácie o 

tom, 

ako zachraňovali ľudí a videá  z prá-

ce Horskej záchrannej služby. Pútava bola pre 

nás aj ukážka oživovania, ktorú sme si mohli 

vyskúšať aj my na figuríne. Bolo to pre nás 

naozaj zaujímavé a tiež poučné.                                                                     

  

Jakub Šťastný, Školský klub detí, 4. oddelenie  
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Karneval 

eselú atmosféru posledných fašiangov 

sme zažili aj my žiaci na školskom kar-

nevale, ktorý sa uskutočnil koncom 

februára v školskej jedálni. Pani učiteľky 1. – 4. 

ročníkov v spolupráci so Školským klubom detí 

pripravili pre žiakov našej školy popoludnie 

plné zábavy, súťaží a tanca. Celým programom 

nás sprevádzala známa „Včielka Mája“. A tak 

sa na parkete zvŕtala Červená Čiapočka 

s vlkom, Snehulienka so Spidermanom  či ob-

ľúbená postavička z populárneho seriálu Sponge 

Bob. Ako každoročne najkrajšie masky boli 

ocenené a bolo rozdaných viac ako 60 cien. 

Karneval je stále našou obľúbenou školskou 

akciou, o čom svedčí aj úctyhodný počet účast-

níkov -170 rôznych masiek. V závere karnevalu 

dostala každá maska sladkú odmenu. Určite aj 

tohtoročný karneval bol pre mnohých veľkou 

inšpirá-

ciou 

k tomu, 

aby 

o rok 

zaujali 

čo najo-

riginál-

nejším 

kostýmom a umiestnili sa v prvej desiatke, lebo 

„fantázii sa medze nekladú...“ 

       Ľudmila Slivová, 3. B a Bc. Oľga Krausová 
Beseda s reprezentač-

ným trénerom 

ašu školu navštívil Mgr. Tomáš Mur-

gáč. Je trénerom Freestyle lyžovania. 

Pútavé rozprávanie doplnil zaujímavý-

mi videami. Tie nás zaujali aj pobavili a hlavne 

inšpirovali. Po teoretickej časti sme sa presunuli 

do telocvične, kde sme si vyskúšali niektoré 

balančné pomôcky, ktoré freestylisti používajú 

pri svojom tréningu (bosu, fitlopty). Členky 

Olympijského klubu na škole sa mu poďakovali, 

odovzdali čokoládu a zároveň oboznámili To-

máša s myšlienkou Slovenského olympijského 

výboru. Ten vyhlásil projekt na podporu mla-

dých športovcov – Sme jeden tím. Kúpou jed-

ného z limitovanej edície „čičmianskych“ ná-

ramkov Slovakia Olympic Team v predajniach 

Alpine Pro prispeješ symbolické 1 euro na roz-

voj talentu a výnimočných schopností našich 

budúcich olympijských nádejí. Na besede sme 

sa dozvedeli, že Tomáš trénuje Zuzku Stromko-

vú, ktorá má veľkú šancu dostať sa na zimnú 

olympiádu v Soči 2014 a tak nákupom náram-

kov pre náš klub chceme prispieť práve jej. Bu-

deme jej držať palce. Tomášovi ďakujeme, že-

láme úspešnú sezónu, veľa snehu a už žiadne 

zranenia                           Martina Stanková, 9. B                            

Partnerská škola                  

v Brazílii 

aši žiaci uplatňujú a rozvíjajú svoje zna-

losti z anglického jazyka nielen pri kon-

takte s partnerskou školou v japonskom 

meste Kyoto, ale aj s partnerskou školou Luiz 

Gomez Munical School v brazílskom meste 

Joinville. Joinville je mesto  v južnej Brazílii 

v štáte Santa Catarina. Toto mesto je najviac 

obývaným a najväčším priemyselným mestom 

v štáte Santa Catarina, s počtom obyvateľov  

približne 520 000.  Dnes je toto mesto  známe 

ako mesto tanca, kvetov a princov.  Naša part-

nerská škola vznikla v roku 2009. Má okolo 30 

učiteľov a viac a  ko 800 žiakov 1. – 9. ročníka. 

Vyučovanie v škole prebieha len v dvoch časo-

vých úsekoch: doobeda od 7:30 do 11:45 alebo 

poobede od 13:30 do 17:45.  Žiaci majú päť 

hodín den-

ne. Školský rok 

sa na tejto škole 

začína vo feb-

ruári. V júli sú 

dvojtýždňové 

zimné prázdni-

ny a jeden me-

siac letných 

prázdnin v januári. V súčasnosti  si vymieňajú 

listy žiaci 1. a 2. stupňa. Ich korešpondencia je 

jednoduchá, ale nápaditá a pomáha aj týmto 

spôsobom upevňovať vedomosti z anglického 

jazyka a rozvíjať znalosti o sebe a krajine,  

v ktorej      žijú.                   Simona Suchá, 9. B 
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Urob si svojho Recyklátora 
aša škola sa zapojila do súťaže vyhlásenej spoločnosťou Coca-Cola. Išlo o 

kreatívnu súťaž Urob si svojho Recyklátora. Súťaž bola zameraná na pod-

poru udržateľného rozvoja a aktívneho životného štýlu. Mala upozorniť na 

význam recyklácie obalov, a to predovšetkým na ďalšie použitie recyklovaného 

PET materiálu, z ktorého sa okrem nových fliaš vyrábajú taktiež tričká, čiapky 

alebo cestovné tašky. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiačky 9. B triedy Lucia 

Bajtošová, Dominika Novottová, Ľubica Pamulová, Simona Sabovčíková 

a Martina Stanková.  Z nazbieraných PET fliaš spoločnosti Coca-Cola vytvorili 

vlastného Recyklátora, ktorým sa stala kostra ľudského tela. To však nebolo všet-

ko. Napísali originálny príbeh, ktorým sa snažili upozorniť na nevyhnutnosť 

ochrany planéty a zamysleli sa nad jej budúcnosťou. Svojou prácou zaujali porotu 

natoľko, že získali 3. miesto v kategórii najlepší príbeh k dielu s názvom Ku-

bertína. Odbornú porotu tvorili Adriena Pekárová, Martin Nikodým, Lucia Spišá-

ková a Evita Urbaníková. Žiačky za odmenu dostali od spoločnosti Coca-Cola ná-

poje.                                                                                   Dominika Novottová, 9. B 

Kubertína 
 

ucka, Ľubica, Maťa, Dominča a Simka sedeli v poslednej lavici hneď pred modelom ľud-

skej kostry v učebni biológie. Rozmýšľali nad tým, ako budem vyzerať. Nenapadalo im 

absolútne nič. Odrazu sa v Matinej hlave zrodila jedna skvelá myšlienka. A tu sa začal môj 

príbeh. Volám sa Kubertína. Narodila som sa 10. júna 2120 do vtedy ešte bezproblémového sveta. 

Nikdy som nevidela veľa zelene, ale ľudia žili v prepychu a z plytvania neobnoviteľných zdrojov 

a hromadenia plastových fliaš si nič nerobili. Až do mojich štrnástich rokov bolo všetko ako-tak 

v poriadku. Potom začali vyhadzovať ešte viac plastových fliaš a odpadkov do potokov a riek. Ne-

šetrili vodou, plynom či elektrinou. Okolité lúky a polia sa zmenili na mesačnú zem. V riekach sa 

zhromažďovalo obrovské množstvo odpadkov. Ozónová diera sa zväčšila a globálne otepľovanie už 

viac nebola iba teória. Chcela by som sa vrátiť do minulosti, keď ešte ľudia mohli niečo spraviť pre 

záchranu svojej Zeme. Už to však nie je možné, pretože sme zašli príliš ďaleko. Častejšie a vo väč-

šom množstve sa začali objavovať kyslé dažde. Následkom toho sa čiastočne prestali vyrábať po-

traviny, prestali sa zelenieť stromy či tráva, bolo málo kyslíka. Pre nedostatok potravy nemali ľudia 

čo jesť, znečistené prostredie im ničilo pľúca, až sa z nich stali chodiace kostry. Moja smrť bola 

krutá. Zomrela som od hladu. Teraz, keď sa ako duch vznášam nad rozvalinami starého sveta, ke-

dysi takého sviežeho a krásneho, a rozmýšľam o jeho i svojej minulosti. Dobre si pamätám, prečo 

sa to všetko stalo a dospejem k rozhodnutiu, že musím varovať ľudí z minulosti pred následkami 

ich konania. Ale ako? Nemôžem sa predsa vrátiť do minulosti. Ako náhle som si to pomyslela, za-

čala som sa cítiť ako v rozmazanom sne. Stratila som pojem o čase, ťahalo ma ďalej a ďalej 

útržkami mojich spomienok, až som precitla v učebni prírodopisu, v ktorej som nikdy v živote ne-

bola. Ba čo viac, bola som v hlave akéhosi neznámeho dievčaťa, ktoré práve o niečom úporne pre-

mýšľalo. Z jej spomienok sa mi podarilo vyčítať, že sa volá Maťa, je len rok 2011 a ona rozmýšľa 

o recyklátorovi, ktorého mala postaviť. Nemohla som tomu síce uveriť, ale ihneď som sa chopila 

príležitosti a vyrozprávala som jej môj príbeh. Chcem, aby si všetci uvedomili, že ak si nebudú vá-

žiť dary prírody, šetriť neobnoviteľné zdroje a recyklovať odpad, môžu ľahko dopadnúť ako ja. 

Nech sa moja kostra stane symbolom boja proti utrpeniu, ktoré spôsobujeme Matke Prírode a nech 

ľuďom večne pripomína dôležitosť recyklácie a úcty k našej Zemi. 

                                                                Lucka, Ľubica, Maťa, Dominča a Simka, 9. B                                                
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VViieettee,,  žžee......  
Naši žiaci boli veľmi úspešní na všetkých doteraz uskutočnených obvodných kolách olympiád: 

 v dejepisnej olympiáde  vo svojich kategóriách 1. miesto Daniel Broško 7. A, Alexander 

Kling 8. A, 2. miesto Peter Štark 7. B, Ivana Repaská 8. B, Lucia Bajtošová 9. B, všetci po-

stupujú na krajské kolo, 

 v geografickej olympiáde vo svojich kategóriách 1. miesto Daniel Broško 7. A, Lucia Bajto-

šová 9. B, 3. miesto Petra Holečková 6. A, Matej Jánošík 8. A, všetci postupujú na krajské 

kolo, 

 v matematickej olympiáde 1. miesto Bruno Jakubov 4. A, Lucia Bajtošová 9. B, 

 v biologickej olympiáde vo svojej kategórii 1. miesto Lucia Majerníčková 9, A, postupuje 

na krajské kolo, 

 v olympiáde ruského jazyka 1. miesto Simona Safková 6. A, 

 v olympiáde nemeckého jazyka vo svojich kategóriách 1. miesto Beňadik Plencner 9. B, 

Patrik Lorko 5. A,  

 v olympiáde anglického jazyka 4. miesto Lucia Bajtošová 9. B, 

 v okresnom kole Šaliansky Maťko obsadili vo svojich kategóriách 3. miesto Martina Dovčí-

ková 3. B, Veronika Danišová 5. C, 

 v obvodnom kole Hviezdoslavov Kubín obsadili v svojich kategóriách 1.miesto Milan Din-

ga 4. B, Natália Mlynarčíková 6. B, Simona Suchá 9. B,  2. miesto Martina Dovčíková 3. B, 

Miriam Kuchárová 7. B, Erika Duľová 9. B, 3. miesto Július Okály 9. A, 

 v celoslovenskej korešpondenčnej súťaži Pikofyz 2. miesto získala Lucia Bajtošová 9. B, 

 v 4. kole Ligy mládeže Spiša v šachu sa na 3. mieste umiestnil Martin Dam 4. A, 

  vo Valentínskom bedmintonovom turnaji dvojíc najlepší boli  Tomáš Barbuščák 8. A 

s ujom, Lukáš Kún 9. B s Mgr. Katarínou Meliorisovou a Katarína Pirháčová 5. A s otcom, 

 Zelená škola vyhlásila súťaž Najkrajšia trieda, 

 peniaze vyzbierané vo Vianočnej burze použijeme na ekologické účely, 

 žiaci 7. ročníka v Spišskom divadle si prezreli divadelné predstavenie Krása krás, 

 na besede o šikanovaní sa žiaci 5. ročníka dozvedeli o tom, ako predchádzať šikanovaniu a 

o dôsledkoch takého správania, 

 vo februári sme nazbierali 7055,7 kg papiera a 5976 ks tetrapackov. 

Sandra Labancová, 7. C 

Karaoke show  
ašiangy sú najveselšou časťou roka, ktorá sa začína 

na Troch kráľov a končí Popolcovou stredou. Je to 

obdobie veselosti, a preto sme sa 6. februára (prváci, 

druháci)  a 8. februára 2012 (tretiaci, štvrtáci) zúčastnili na 

zábavnej speváckej súťaži Karaoke show. Zaspievali sme si 

piesne slovenských i zahraničných spevákov a skupín, ktoré 

s obľubou počúvame vo svojom voľnom čase. Niektorí si aj 

zatancovali, a tak všetkým prítomným spríjemnili mrazivé 

februárové popoludnie. Potešilo nás, že všetkých spevákov 

porota odmenila sladkosťou. Najlepších z nás ocenili vec-

nými cenami. Veríme, že sa pri modernom speve a tanci 

stretneme aj o rok.                                                                                           Simona Slivošová,  3. A 

FF  



Naši učitelia                                                                                                                                                                                                                                                                                    OOKKOO                             

                                                                                                                                                  

      1111                                                                      

NNaaššaa  jjuubbiillaannttkkaa  
Dozvedeli sme sa, že v tomto školskom roku oslavuje svoje životné 

jubileum  Mgr. Eva Murgáčová. Oslovili sme ju a položili sme jej 

niekoľko otázok, na ktoré veľmi rada odpovedala. 

OKO: Ako dlho učíte? 

26 rokov 

OKO: Prečo ste si vybrali práve predmety, ktoré učíte?  

Ku športu som mala blízko odmalička. Moji rodičia ma naučili lyžo-

vať, plávať, korčuľovať, chodili sme stanovať, takže športom 

a prírodou žijem od detstva. Aktívne som sa venovala atletike, a to 

konkrétne behu na 100m, behu na 100m prekážky a skok do diaľky. 

Na Majstrovstvách ČSSR v Prahe v roku 1977 ako dorastenka som 

obsadila 4. miesto. Takisto mojím snom bolo sa stať učiteľkou. Už v škôlke som učila deti. A tak 

som tieto záľuby spojila. Mám vyštudovanú Strednú pedagogickú školu v Levoči so zameraním 

učiteľka materských škôl. Po jej vyštudovaní som odišla do Bratislavy študovať Fakultu telesnej 

výchovy a športu na Univerzite Komenského. Samostatnú telesnú výchovu som nechcela študovať 

a najbližší predmet, ktorý ma zaujímal bol zemepis.  

OKO: Aké úspechy ste vo svojej profesii dosiahli?  

V prvom rade verím, že som vychovala veľa dobrých ľudí. Po 

tej športovej stránke za tie roky – boli sme niekoľkokrát 

úspešní v súťaží Škola roka, v rámci olympijskej výchovy sa 

umiestňujeme aj na Slovensku na popredných priečkach. Nie-

koľko projektov, ktoré som napísala, bolo úspešných 

a získaním financií výrazne pomohli  materiálnemu vybaveniu 

školy. Kalokagatia, ktorú som pred 20 rokmi začala na škole 

organizovať, sa teší veľkej obľube. Gymfit pre 1. stupeň je 

ďalšie podujatie, ktoré si tiež našlo svoje miesto na našej ško-

le. 

OKO: Mohli by ste nám povedať čosi zaujímavé i zo svoj-

ho súkromia?  

Tak, ako som už povedala, 26 rokov som verná jednej škole, 30 rokov jednému manželovi, mimo-

chodom tiež učiteľovi. Máme dvoch šikovných synov, tiež absolventov FTVŠ. Aj keď neučia v 

škole, pohybujú sa okolo športu. Obidvaja majú svoje športové agentúry. Mladší  pripravuje Team 

bulding pre firmy a v zime pracuje ako lyžiarsky inštruktor. Starší pracuje pre nemenovanú  televí-

ziu a  je reprezentačným trénerom vo freestelovom lyžovaní. Jeho zverenci v tejto sezóne dosiahli 

viacero úspechov, keď nielen na majstrovstvách Slovenska, ale aj na európskych či svetových pohá-

roch obsadzovali popredné miesta. Takže ako rodinný klan ľudí holdujúcich športu máme vcelku 

spokojný život, čiže sa dá povedať, že práca je naším koníčkom. 

OKO: Ďakujeme Vám za rozhovor, prajeme veľa zdravia, rodinnej i pracovnej pohody. 

                                                                                                         Františka Tekáčová, 7. C  
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Predstavujeme Vám Mgr. Ivanu Brajerovú 
Obľúbený film: Dráma „Sedem životov“ s Willom Smithom. Vďaka 

tomuto filmu človek môže, a hlavne dokáže veriť v reálne existujúce 

ľudské dobro a v ochotu pomáhať druhým.  

Obľúbená hudba: Zastávam názor, že hudba je určitým druhom 

komunikácie, a preto ma akýkoľvek žáner, či už je to pop, rock, kla-

sika alebo funk, dokáže niečím osloviť. Netrúfam si uviesť konkrétnu 

pieseň, speváka alebo skupinu, pretože  počúvam úplne všetko.  

Obľúbené jedlo: Najviac viem oceniť kuchyňu svojej mamy, no 

vážim si každé jedlo. 

Čo vás vie rozčúliť? Ľahostajnosť, bezohľadnosť, neúcta. 

Čo vás rozosmeje? Závisť ľudí. Tou ma ľudia nikdy nerozčúlia a ani 

nedojmú. Závisť ma dokáže iba rozosmiať. Preto sa držím hesla: 

„Nezáviď nikomu! Dobrí ľudia si svoje šťastie zaslúžia a zlí sú aj v 

šťastí úbohí”. 

Čo vás vie dojať? Dojať ma vie film i nespravodlivosť, ale aj radosť, snaha a pokrok ľudí vo vše-

obecnosti.  

Máte radi zvieratá? Áno, zvieratá zbožňujem. Mála som to šťastie, že celé svoje detstvo som trá-

vila letné prázdniny na dedine u starých rodičov, ktorí chovali všetko možné.   

Máte nejaké zviera? Pred nejakým časom sme prišli o nášho jediného zvieracieho člena. Bol ním 

6-ročný kokeršpaniel. No ešte nenastal ten správny čas nato, aby som si zadovážila nového.           

Obľúbené ročné obdobie: Angličania toto obdobie nazývajú Indian Summer, my Slováci ním 

myslíme Babie leto, ktoré je mojím obľúbeným obdobím preto, lebo vysoké letné teploty už stráca-

jú na intenzite a jesenné dažde ešte nie sú v pláne.  

Čo by ste robili, keby ste vyhrali 1 000 000 eur? Časť peňazí by som investovala a za zvyšok by 

som určite cestovala s najbližšími.                                                                       Soňa Fabinyová, 7. C 

S mikrofónom medzi učiteľmi 
 Čo sa Vám v zrekonštruovanej škole páči a čo nepáči?  

 Prichádza jar. Ste jarný typ? 

Mgr. Ria Centková 

 Páči sa mi, že v triedach a učebniach sú príjemné, svetlé far-

by. Celá škola rekonštrukciou ožila, je pestrejšia, aj nový nábytok či vybavenie učební a tried 

k tomu výrazne dopomohlo. Mrzí ma, že na chodbách a v triedach chýbajú kvety. Čiže pôsobia 

málo útulne, sú veľké a prázdne. Dalo by sa to však poriešiť. Možno by  stačilo, ak sa 

u niekoho doma nachádzajú kvety, pre ktoré  nemá dostatok priestoru, aby ich doniesol do ško-

ly a pomohol spríjemniť prostredie. 

 Mám rada všetky ročné obdobia, no ak trvajú primerane dlho. Ale jar je určite jedným 

z najkrajších, prináša mi radosť aj príliv novej energie. Dá sa povedať, že som jarný/letný typ. 

Už sa na ňu naozaj teším  

Ing. Monika Marcinová 

 Rekonštrukcia školy nám priniesla lepšie podmienky pri výučbe, lepšiu vybavenosť odborných 

učební, hodiny sú pre žiakov pútavejšie, ale máme aj príjemnejšie a krajšie prostredie. Chýbajú 

mi niektoré učebné pomôcky, nie každá trieda má hodinu v odbornej učebni. 

 Jar mám veľmi rada, pretože mám rada teplejšie počasie, slniečko a dlhé dni.                                                                                         

Patrícia Petrušková, 7. C 
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AAkkoo  iicchh  nneeppoozznnáámmee  
 

estovanie je veľmi zaujímavou činnosťou. Cestovaniu a spoznávaniu nových krajín sa venu-

je i učiteľka prvého stupňa Mgr. Miriam Dovalová, ktorá odpovedala na zvedavé otázky 

OKA. 

OKO: Je pravda, že Vašou záľubou je cestovanie a spoznávanie nových krajín? 
Touto otázkou ste trafili do čierneho. Je to tak, rada chodím na nové miesta a spoznávam nové kra-

jiny. Ak som doma, nedám dopustiť na Tatry, naše jaskyne, hrady a zámky. 

OKO: Aké krajiny ste navštívili? 

Moja noha stúpila okrem európskych krajín aj do Malej Ázie a Afriky. Bola som v známych dovo-

lenkových destináciách: Chorvátsku, Bulharsku, Rumunsku, Taliansku, Maďarsku, Rakúsku, Poľ-

sku, v Čechách, na Kréte, v Turecku, Tunise, Egypte, v španielskej Andalúzii a na Gibraltári. 

OKO: Kde a prečo sa Vám páčilo najviac? 

Na túto otázku nemám jednoznačnú odpoveď. Ak to mám zrekapitulovať, 

viac sa mi páčia ostrovy ako pevnina. Často využívam možnosť zapožičať si 

auto a krajinu, v ktorej sa nachádzam, spoznať aj z inej stránky. V Tunise, 

Egypte,  Turecku a na Kréte ma očarili historické pamiatky. Na  Kréte som 

prešla Samarijskú úžinu, jeden z najdlhších kaňonov v Európe. V Egypte 

bolo nezabudnuteľné šnorchlovanie v Červenom mori a stretnutie 

s murénou. V Údolí kráľov som zažila skoro 50-stupňovú horúčavu, takže 

mi dobre padlo „schladenie“ v hrobkách faraónov. Turecko má krásne tvár-

ne pobrežie a prírodné krásy ako Pamukkale (na obrázku), čo sú travertíno-

vé jazierka. Hovorí sa im bavlníkový zámok. (Pamuk-bavlnka, kale-zámok).  

OKO: Prezradíte nám, s akou vtipnou situáciou ste sa pri cestovaní 

stretli? 

Bolo ich viac. Spomeniem tú z poslednej dovolenky. Lanovkou sme sa 

dostali na Gibraltársku skalu (na obrázku) – inak zámorské teritórium 

Veľkej Británie, kde je prírodná rezervácia, v ktorej žije jediná európska 

kolónia opíc Makaka. Tie sú zvyknuté na ľudí a niekedy sú aj veľmi do-

tieravé až drzé. Bola som svedkom ako jedna z nich chcela uchmatnúť 

jednému členovi našej výpravy ruksak, ťahali sa o neho navzájom a keď 

sa jej to nedarilo, tak mu stiahla z hlavy slnečné okuliare. Nebolo to nič 

pod zub, tak ich hodila do kríkov a nám sa ich nakoniec podarilo nájsť. 

Po tejto skúsenosti sme si na skale všetci strážili príručné  taštičky, foťá-

ky, klobúky, okuliare. 

OKO: Čo by ste nám určite odporúčali navštíviť? 

Isto Gibraltár, kde sme dovideli z jeho skaly až na Maroko. 

V Turecku ma očarilo raftovanie a najkrajšia pláž, akú moje oči 

kedy videli s názvom Kaputas´(na obrázku). Ak sa chce človek na 

ňu dostať, musí zdolať minimálne 300 schodov. Farba mora je tam 

nádherne tyrkysová. Vedeli ste, že pomenovanie farby „tyrkyso-

vá“ vzniklo od názvu Turecko (Turkyie)? Alebo žeby to bolo na-

opak? 

OKO: Ďakujeme za veľmi zaujímavý rozhovor a prajeme 

Vám veľa nových zážitkov na Vašich cestách. 

                                                              

  Dominika Novottová, 9. B  

CC  
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99..  BB  ttrriieeddyy  
 tancom hip hop som začala pred troma rokmi  v tanečnom centre 

BDSk, no od tohto školského roku som si k hip-hopu pridala aj 

break-dance. Boli sme na viacerých súťažiach, kde sme dosaho-

vali veľmi dobré výsledky, no najväčším úspechom boli minuloročné 

Majstrovstvá Slovenska v Senici, ktorých som sa zúčastnila prvýkrát 

a spolu so skupinou sme sa stali vicemajstrami Slovenska v juniorských 

formáciách. Ako vicemajstri sme boli nominovaní a v dňoch 12. – 6. 

októbra 2011 

sme sa aj zú-

častnili Maj-

strovstiev sveta v Rakúsku (Graz). Keďže na 

Majstrovstvách sveta boli tanečníci z celého 

sveta a konkurencia bola veľká, umiestnili 

sme sa až na 30. mieste, s ktorým sme aj tak 

spokojní, pretože úspechom  bolo už len to, 

že sme sa mohli zúčastniť. Bola to veľká skú-

senosť a zážitok. Som rada, že som toho 

mohla byť súčasťou. Tohto roku sa znova 

chystáme na Majstrovstvá Slovenska 

a dúfame, že sa opäť budeme vracať domov 

s medailami. V budúcnosti sa určite tancu 

chcem venovať aj naďalej, ale nie profesio-

nálne, keďže sa študovať uberám úplne iným smerom. 

 

OKO: Martine ďakujeme, že sa s nami podelila o svoje 

zážitky a prajeme jej veľa úspechov v tanečných súťažiach 

i v v škole. 

 

                                                Miriam Kuchárová, 7. B 

 

 

  

PPrrvvááččiikkoovviiaa  ttoo  vveeddiiaa  nnaajjlleeppššiiee  
Naši prváčikovia nás tentokrát pobavili svojimi odpoveďami na otázku Čo je to nonsens?  

Gabriela Feňarová,1. B: Posilovňa. 

Terezia Hrubá, 1. B:  Továreň.  

Martina Ambrušová, 1. B: Automat.  

Matej Machrovič, 1. B:  Auto.  

Marcel Girga, 1. B:  Automat. 

Lenka Šravarová, 1. B:  Kvietok. 

A aká je správna odpoveď?  Je to nezmysel. 

Františka Tekáčová, 7. C 

SS  
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Navštívte knižnicu 
Naša dopisovateľka Veronika navštívila mestskú knižnicu a položila pracovníčke Odde-

lenia pre deti a mládež pani Beáte Kalatovičovej otázku Prečo navštíviť knižnicu? 

A tu je jej odpoveď: „Dobrý deň, kniha!“ Chcem sa ti pokloniť, ty malý zázrak, ktorý 

vieš človeka preniesť do ríše snov, ale aj do ďalekých krajín, do ríše vedeckých bádaní, 

ale aj do duší dávnych i dnešných hrdinov. Kniha, stránky papiera, potlačené zázračný-

mi písmenkami i slovami, čo človeka chytajú za srdce, čo mu otvárajú okná do mno-

hých tajomstiev.  Kniha, ktorá jednému pomôžeš zahnať únavu, skrátiť chvíľu, druhému 

vytvoríš atmosféru poznania a objavovania.“ Rudo Moric      

                                                                 

Prečo práve knižnica? Dobre je nám na svete a ľahšie sa nám 

žije, ak nás obklopujú ľudia a priatelia. Popri priateľoch, kto-

rých máte v škole, na ihrisku alebo na sídlisku, sú aj priatelia 

tichí, nevtieraví, s ktorými sa stretávate od útleho veku. Siahate 

po nich vždy, keď sa chcete pobaviť, rozveseliť, zažiť dobro-

družstvo, napätie, zacestovať si, či spoznať život v minulosti, 

alebo pozrieť sa do budúcnosti. Iste ste už uhádli, že reč je o knihách. O knihách, 

v ktorých sú biele listy s čiernymi písmenami a farebnými obrázkami, ktoré stoja na 

policiach a čakajú na vás. Dnešný svet kníh je nesmierne bohatý. Najlepšie o tom vedia 

tí, ktorí našu knižnicu pravidelne navštevujú. Kto sú naši čitatelia? Deti materských 

škôl, žiaci základných škôl, študenti, dospelí čitatelia.                                                                                                                   

A čo u nás v rámci oddelenia pre deti nájdete? Pre žiakov 1. stupňa knihy sloven-

ských autorov, ktorí patria k najčítanejším, ako je G. Futová, R. Brat, A. Verešpejová či 

M. Hlušíková. Nechýbajú ani knihy zo sérií ako Klub záhad, Alica ..., príbehy 

o zvieratkách – Psia hliadka, či Sedem labiek za Penny, rozprávky ľudové aj autorské,  

básničky. Pre žiakov 2. stupňa fantazy literatúra ako napr. Kronika Západného pobrežia, 

Doba temna, Lovci prízrakov, ale aj pohľad do našej minulosti prostredníctvom povestí 

napr. Povesti o hradoch,  Slovenské povesti, atď. Rozšíriť svoje vedomosti, získať pod-

klady k ročníkovým prácam, projektom, vám umožnia knihy náučné – všeobecné ency-

klopédie, knihy o vesmíre, zvieratách dopravných prostriedkoch, vlastivede či dejinách. 

K dispozícií sú vám časopisy Slniečko, Fifík,  

literárny časopis ZIPS, ABC. Informácie 

môžete vyhľadávať aj na internete, tie najpo-

trebnejšie pre vás vytlačiť, resp. urobiť xero-

kópiu. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti 

nášho oddelenia je organizovanie kolektív-

nych podujatí. A tak sa môžeme po dohovore 

s vašou pani učiteľkou stretnúť na literárnej 

hodine, besede so spisovateľom, na tematic-

kom dopoludní či súťaži. Stačí len prísť. 

Knižnica je otvorená, knihami je zásobená. 

Kto do nej vojde, knihu si nájde, či je ona 

a či on, bez knižky už nejde von.                                                                                                                                                   

Na návštevu Oddelenia literatúry pre deti a mládež sa tešia pracovníčky oddelenia. 

 

OKO: Pani Kalatovičovej ďakujeme za zaujímavú odpoveď a tešíme sa na stret-

nutie v knižnici.                                                            
                                 Veronika Danišová, 5. C 
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Anton Bernolák 
 

 Narodil sa 1. októbra 1762 v Slanici,  
 študoval filozofiu v Trnave a teológiu vo Viedni i v Bratislave, 

 17. augusta 1787 bol vysvätený za kňaza, 

 ako kaplán pôsobil v Čeklísi,  

 1787 Bernolák kodifikoval prvú spisovnú slovenčinu, ktorá sa podľa neho nazýva bernolá-

kovčina, 

 roku 1791 sa stal arcibiskupským tajomníkom v Trnave, 

 1797 sa stal farárom a o dva roky aj dekanom v Nových Zámkoch, 

 je po ňom pomenovaná planétka (13916) Bernolák, 

 zomrel 15. januára 1813 v  Nových Zámkoch, 

 jeho najvýznamnejšie jazykovedné dielo Slovník slovensko-česko-latinsko-nemecko-

maďarský vyšlo v 6 zväzkoch až po jeho smrti v 

Budíne zásluhou Juraja Palkoviča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenské učené tovarišstvo 

Bol to spolok, ktorý združoval prívržencov 

bernolákovcov na celom Slovensku a šíril 

slovenský jazyk a literatúru. Bol založený 

v roku 1792 v Trnave ako výsledok ná-

rodných snáh o kultúrne a osvetové po-

zdvihnutie Slovákov. Šíriteľmi myšlienok 

a cieľov Antona Bernoláka bolo katolícke 

duchovenstvo. Medzi najvýznamnejších 

patrili Juraj Fándly, Ján Hollý, Jozef Ignác 

Bajza, Alexander Rudnay, neskôr skupina 

na čele s Martinom Hamuljakom. Hnutie 

bernolákovcov vytvorilo podmienky pre 

druhú kodifikáciu slovenského jazyka 

v roku 1843 v Hlbokom. 

 

                                                                                           Lucia. Bajtošová, 9. B 
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The story of princess 
 

Once upon a time there was a beautiful princess. One day she was walk-

ing in their beautiful garden. She was wearing a pink dress and a col-

oured necklace. She was very nice. She didn´t take her umbrella because 

it was very big. She wanted to show her long wavy golden hair. The sun 

was shining and birds were singing.  The sky was blue. But suddenly 

a big grey cloud came in front of the sun. The horrible storm started. 

The princess hid under a tree. It was raining for a very long time. She 

became wet. Her beautiful necklace lost all its colours. The princess 

started to cry. She has been crying for one hundred years and she still 

can´ t stop crying. 

Katarína Lacušová, 6. B 

Harri und Rolfi  
(die kürzte Geschichte für kluge Köpfe) 
AUFGABE FÜR DICH: Sehe das Bild gut an und bilde die Geschichte von den gemischten                                 

Sätzen unter dem Bild.  

a/ Die Jungen ärgern Harri und Rolfi. 

b/ Am Ende stoßen die Jungen zusammen und fallen in 

die Wasser. 

c/ Plötzlich hören sie die Motorräder. 

d/ Die freche Jungen fahren im Kreis um Harri und Rolfi 

und bespritzen sie mit Dreck. 

e/ Auf dem Weg  sehen sie die Jungen mit ihren Motorrä-

der. 

f/ Harri und Rolfi haben Angst. 

g/ Harri und Rolfi spazieren im Wald. 

h/ Sie haben schwarze Jacken und sie sind böse und frech.                    

 

Кроссворд 
Правильно переведи слова и дополни в кроссворд: 

 

1. ísť 

2. pani 

3. okno 

4. zastávky 

5. novinár, žurnalista 

6. mapa 

7. nadlho 

8. chyba, omyl 

 

                                                                                                

 

Kristína Ďuráková, 8. B 

Зашифрованное слово в номере 3/2011: Москва 

      7    

  5        

          

    1      

    6      

2          

         8 

     3     

          

4          

          

          

          

žiaci 5. C triedy 
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Skupina Nickelback 

ickelback je kanadská rocková skupina. Svojím štýlom hudby by som ju prirovnala               

k takým skupinám ako Red Hot Chilli Peppers, Linkin Park alebo Creed. V istých piesňach 

sa vyskytujú aj prvky heavy metalu, no oveľa viac prevažujú piesne s prvkami rocku. Nic-

kelback si získal popularitu v roku 2000 vydaním druhého albumu Curb a z tohto albumu je podľa 

mňa najlepšou piesňou Leader of men. Ešte väčší medzinárodný úspech mala skupina so svojím 

tretím albumom Silver Side Up v roku 2001. Z tohto albumu je  podľa mňa najlepšou piesňou How 

You Remind Me. V roku 2005 skupina vydala rovnako úspešný piaty album All The Right Rea-

sons. Vďaka nemu sa stali slávnymi piesne If Everyone Cared, Photograph a Rockstar. Najmä vďa-

ka piesni Hero, ktorá bola napísaná roku 2000 k filmu Spiderman, sa skupina Nickelback stala dru-

hou najlepšie predávajúcou skupinou v USA.  

 

Otázka pre vás 

Páči sa vám skupina Nickelback? 

Simona Hovančíková, 6. A: Zatiaľ som o nej nepočula. 

Filip Pacoň, 6. A: Nepoznám ju.  

 

Členovia: 

Chad Kroeger – spev, sprievodná gitara  Ryan Peake – spievodný spev, sólová gitara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mike Kroeger – bas gitara                           Daniel Adair – bicie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                         

 

                                                      

NN  

Erika Duľová, 9. B          



Tvorivé písanie                                                                                                                                                                                                                                                        OOKKOO                                                                                                 

 

  

1199  

                                                                                                                                                                         

Džungľa džunglí (2. časť) 

 

ád by som teraz povedal, že som bezchybným 

chmatom zneškodnil útočníka, bezpečne sa 

dostal von z tej hrôzy a cestou privolal pomo-

cou svojich nadprirodzených schopností životodarný 

dážď, ale musím vás (a hlavne seba) sklamať. Tesne 

pred bezchybným chmatom ma postihla zriedkavá 

forma choroby lekársky zvanej lumbago a magickým 

schopnostiam nedávno došla záručná doba. Preto som 

zvolil riskantnú metódu útoku, ktorú zvládnu len naj-

skúsenejší zálesáci a začal som jačať a mávať rukami. 

Podarilo sa. Chlapík sa omráčene chytil čela 

a umožnil mi tým rozsypať obsah dekoratívneho 

smetného koša po kamenných dlaždiciach, trikrát hrdinsky obehnúť námestie a vyrútiť sa rovno na 

nebezpečné pláne tamojšej hlavnej cesty. Tam sa mi skoro podarilo zraziť dvojtonový červený ka-

mión Coca-Cola, ale našťastie som stihol včas zabrzdiť. No vodič aj tak spanikáril a v snahe vyhnúť 

sa mi skrútil volant prudko doľava. Zámer sa mu síce vydaril, ale bohužiaľ sa už nevyhol sivobielej 

opadávajúcej omietke a kamennému múru starobylého domu, na ktorom spomínaná omietka držala. 

Zavrel som oči, aby som nepočul ten treskot a statočne nepodliehal panike, hoci sa mi od hlavy od-

razil hodný kus muriva. A to som dokonca ani nezamdlel! Len som tam stál a so zatvorenými očami 

som zízal na miesto, kde by podľa 

môjho názoru mal stáť kamión. 

Ešte ma to ani neprestalo baviť 

a už ma vyrušila ťažká ruka, 

ktorá mi dopadla na plece 

a hromový hlas, ktorý vravel: 

„Vy pôjdete so mnou!“ Určite si 

viete predstaviť, že ma nepoteši-

lo, keď som zistil, že ruka aj hlas 

patrili tomu istému chlapíkovi 

čo predtým. Nadšený som, prav-

da, nebol, ale nevzpieral som sa 

a poslušne sa nechal zaviesť do 

honosne vyzerajúcej budovy 

s menej honosným názvom 

Mestská väznica a ešte menej 

honosným interiérovým dizaj-

nom. Sadol som si, kde mi ukázali a hľadel do prázdna. Menšia odbočka: Nechajme chvíľu Sergeja 

hľadieť a vráťme sa k našej malej nehode. Určite Vás poteší, že v správach nasledujúceho dňa zve-

rejnili niektoré fakty: 1. Nikto nebol zranený, dokonca aj vodičovi kamióna sa zázračne podarilo 

vyskočiť z okna tesne pred nárazom (tak vidíte, aj zázraky sa dejú), 2. Kamenný múr sa aj tak plá-

noval zbúrať, a po 3. (najlepšie) nerozbila sa ani jedna fľaša Coca-Coly. Keď sme si to vyjasnili, 

vráťme sa k príbehu. Pomýlil som sa pri počítaní, takže neviem ako dlho som tam hľadel, ale zrazu 

ma zo skleslých myšlienok vyrušil vzdialený hukot. Zmätene som zdvihol hlavu a v tom okamihu 

sa roztrieštil múr vedľa mňa a dnu sa s ohlušujúcim hlukom vovalilo obrovské množstvo vody.  

Pokračovanie nabudúce. 

Lucia Bajtošová, 9. B 
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Štrbské Pleso 
lympijsky klub na našej škole – Olympijské deti si aj v novom roku plní svoj celoročný 

projekt pod názvom „Dokonalosť, priateľstvo a rešpekt“ ako svoje posolstvo Hrám XXX. 

olympiády v Londýne. Spoznávali sme nové športy a športoviská tentokrát na Štrbskom 

Plese. Nádherná krajina, množstvo snehu, pekné počasie ponúkalo možnosť stráviť nádherný deň. 

Najzaujímavejšia je na Štrbskom Plese možnosť alpského lyžovania v Areáli snov - na zjazdovkách 

InterSki a Solisko s novou sedačkovou lanovkou. Ďalej má návštevník možnosť bežeckého lyžova-

nia po dlhých tratiach v blízkom okolí. Je strediskom vrcholových športov pre severské disciplíny. 

Nachádzajú sa tu dva skokanské mostíky. Všetky strediska  sme si pozreli, ale zároveň sme si zabo-

bovali, guľovali, stavali iglu. Príjemné unavení, plní zážitkov sa vraciame domov, kde porozpráva-

me svoje zážitky kamarátom. 

                                                                                                  Daniel Dzurňák, 5. C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Tvojho slovníčka 
 

Kalokagatia ( z gréčtiny fyzicky krásny a dobrý) je ideál harmonického súladu a vyváženosti fy-

zickej a duševnej stránky človeka. Tento ideál platil len pre slobodných občanov v antickom Gréc-

ku. Podstatou bolo, že rozvoj duševných schopností má byť harmonicky spojený s všestranným 

telesným rozvojom a naopak. 

Olympijské hry boli celogrécke súťaže pravidelne usporadúvané v starovekom Grécku raz za štyri 

alebo päť rokov v auguste alebo septembri ako pocta Diovi v Olympii na Peloponéze medzi rokmi 

776 p. n. l. – 394 n. l. Prvá známa olympiáda sa konala v roku 776 p. n. l. a je zároveň prvou dato-

vanou udalosťou gréckych dejín a počiatkom gréckeho kalendára. Skutočným pôvodom hier je 

opradený mýtusmi a legendami. Olympijské hry mali veľký význam, pretože upevňovali národnú 

jednotu Grékov, ktorí boli rozdelení na množstvo kmeňov. Hry sa konali v spojení s najdôležitejším 

sviatkom Olympie, čiže oslavami boha Dia.  

Ekecheiria bola jednak starogrécka ženská personifikácia prímeria a jednak prímerie, ktoré platilo 

v antickom Grécku v čase trvania Olympijských hier. Pred Olympijskými hrami poslovia z Olympie 

pozývali na účasť po celom starovekom Grécku, oznamovali presný dátum konania hier a vyhlaso-

vali prímerie - ekecheiria, počas ktorého sa nesmelo v Grécku bojovať, aby sa tým nenarušili hry. 

Spracované za pomoci Wikipédie                                                                    Petra Maguláková, 7. C 

OO  
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Tip na dobrú knihu 
úfam, že kniha Spiace mesto, ktorú 

som vám v minulom čísle odporúča-

la, vás očarila tak, ako mňa. Tentok-

rát vám priblížim knihu od Jeanne DuPrau 

Mesto Ember. Ember je mesto v podzemí. 

Jeho obyvatelia žijú skromne, jedia zemiaky, 

repu, pijú cviklový čaj. Chýba im však denné 

svetlo, ktoré nahrádza elektrické osvetlenie. 

Často dochádza k poruchám a svetlo vypadá-

va. Hlavní hrdi-

novia dvanásť-

roční Doon a 

Lina po absolvo-

vaní školy nastú-

pia do svojich 

prvých zamest-

naní. Doon si s 

Line vymení 

pracovné miesto. 

Namiesto doru-

čovateľa odkazov 

sa stane údržbá-

rom potrubí. Tuší 

totiž, že dolu pod 

mestom sa skrýva kľúč k rôznym záhadám 

tohto podzemného mesta. Nedostatok potra-

vín a elektrickej energie je čoraz väčší. A tak 

hrdinovia hľadajú východisko a nové mesto 

so svetlom za riekou. Viac už ale čítajte sami 

v tejto prvej i v nasledujúcich častiach. Ak 

máte radi napätie, určite vám túto knihu 

i ďalšie série odporúčam prečítať.                            

              Lujza Kočíková, 8. A 

Moje najkrajšie 

prázdniny v Paríži  
 je to tu. Konečne môžem všetkým 

porozprávať, kde som bola na dovo-

lenke. Mala som najkrajšie prázdniny, 

aké som kedy mohla mať. Ísť do Paríža! Môj 

niekoľkoročný sen sa odrazu stal realitou. 

A aj vás pozývam na malú prechádzku týmto 

nádherným mestom. Do Paríža som cestovala 

autobusom dlhých 19 hodín cesty. Bola to 

únavná cesta, ale oplatilo sa, lebo taký zážitok 

už asi nikdy mať nebudem. Do Paríža sme 

prišli ráno okolo pol siedmej. Vystúpili sme 

v podzemnom parkovisku a bolo to tu. Paríž. 

Bola som neskutočne nedočkavá, veľmi som 

sa tešila. Prišli sme na námestie a bolo to úpl-

ne iné, ako niekde na Slovensku  či v Česku. 

Bolo tam strašne veľa ľudí, každý mal iný štýl 

oblečenia. Bola som prekvapená, ako sa ľudia 

môžu takto obliekať, to by ste museli vidieť, 

aby ste ma pochopili. Sprievodkyňa, ktorá išla 

s nami, nám bola kúpiť lístky do metra. Keď 

sme vošli do metra, bolo také natrieskané, 

všade ľudia, každý sa niekde ponáhľal. Dosta-

li sme sa na námestie, kde sme si pozreli rôz-

ne parky. A následujúce dni som videla 

neskutočne nádherné pamiatky: Parížska  

radnica, Louvre, pyramídy, Luxemburská 

záhrada, Fontainebleau, cesta k Notre Dame, 

Montparnasse, Versailles,Víťazný oblúk. Ale 

najviac som sa tešila na Eiffelovu vežu. Bola 

nádherná, vôbec by som si nemyslela, že bude 

až taká vysoká. Úplne ma očarila, keď som ju 

videla. Najkrajšia bola v noci, keď bola celá 

osvetlená a pri tom každú hodinu blikala 15 

minút. S úžasom som sa na ňu pozerala, keď 

som sa plavila na lodi po rieke Seine.                                                                                            

Krása Paríža sa nedá opísať slovami. Snažila 

som sa vám ho aspoň trochu priblížiť mojimi 

slovami a fotografiami. Ak raz budete môcť 

navštíviť metropolu Francúzska na Seine, 

vrelo vám to odporúčam.                                                                                              

 

 

Kristína Chocholatá, 9. B 

 

 

DD  
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Spomienky našich 

predkov 
ojna. Hrozné slovo. Zažiť vojnu by 

asi nikto z vás nechcel. Veď vojna je 

najväčšie zlo na svete. Svedčí o tom 

samotná história ľudstva, ktorá je popretkáva-

ná mnohými neľútostnými vojnami. Aby sa 

neopakovali, mali by sme 

sa poučiť z chýb minu-

losti a poznať spomienky 

tých, ktorí takú hrôzu 

prežili. Aspoň tak nám to 

hovorila naša učiteľka 

dejepisu. A tak vám po-

núkame nasledujúce sku-

točné príbehy. 

Príbeh môjho dedka 

Môj dedko bojoval počas 2. svetovej vojny 

v radoch Slovenskej armády ako technik - 

spojár. Jedného dňa dostal za úlohu opraviť 

prerušené telefónne spojenie. Keď sa ho 

s kamarátom - spolubojovníkom vybrali  op-

raviť, nepriatelia na nich spustili streľbu. Ka-

marát sa zľakol  a zaľahol do priekopy, ale 

môj dedko dobehol na miesto a spojenie op-

ravil. 

Príbeh mojej babky 

V čase 2. svetovej vojny mala moja babka 

približne toľko rokov ako ja teraz (10). Býva-

la s rodičmi na dnešnej Ulici Ivana Krasku. 

Na mieste, kde stojí naša škola, stáli vtedy 

rodinné domčeky. Cez Hornád stál pekný, 

kamenný, oblúkovitý most. Nemci pri ústupe 

chceli tento most vyhodiť do vzduchu, a preto 

to prišli oznámiť dopredu obyvateľom 

domčekov. Babka s rodinou sa ukryli v pivni-

ci. Keď nastal výbuch, celý ich dom nadvihlo, 

škridle zo strechy popadali, všetky okná sa 

rozbili, kľučky na dverách boli povytrhávané. 

Sklo mali až v slamníkoch. Do konca vojny 

mali potom okná zadebnené, postupne po 

vojne si dom opravili. 

Príbeh môjho druhého dedka 

Môj dedko z ockovej strany mi zasa rozprával 

príbeh tiež z obdobia 2. svetovej vojny. Vtedy 

bol rovnako starý ako ja teraz. Raz do ich 

dediny prišli  Nemci na noc. Domáci spali 

von a Nemci dnu v domoch. Nemci sa však 

báli, že prídu partizáni a hodia im do izby 

granát, a tak sa rozhodli, že môj dedko bude s 

nimi spať  vo vnútri ako poistka. Dedko sa 

veľmi bál. Nakoniec všetko dopadlo dobre a 

nikomu sa nič nestalo.                                                                                                  

Veronika Danišová, 5. C 

 

Spomienka mojej babky na 2. svetovú voj-

nu 

Babka mala asi päť rokov. Bolo to na konci 

vojny, keď Nemci utekali pred Rusmi 

z dediny. Je to vlastne jej jediná spomienka na 

vojnu. Rodičia odišli na pole a ona ostala do-

ma so svojou babkou. Vybrala sa na dedinu. 

Keď došla na pažiť, začalo sa strieľať. To 

Nemci strieľali na Rusov a Rusi na Nemcov. 

Ona tam len stála a plakala. Bála sa. Zbadala 

ju suseda, ktorá ju odtiaľ vzala a uložila doma 

k svojim deťom do postele pod veľkú perinu.                                                                                                                 

                                        Andrej Širilla, 5. C 

Vaše dotazy a odkazy 
 

OKO odpovedá na otázku 

z čísla 3/2011: 

Laura Hangalová, 7. B: 
„Kedy sa vymenia stoly 

a stoličky v školskej jedál-

ni?“ 

PhDr. Bohuslav Vaľko: „Už čoskoro. 

A tamtamy asi fungujú a máte svojich špió-

nov, keď sa na to pýtate, však? Budúci škol-

ský rok vynovíme aj interiér našej jedálne. 

Želáte si ešte niečo?“    

Vaše nové dotazy a odkazy:  

Žiaci 5. A triedy: „Kedy budeme mať 

v triede keramickú tabuľu?“ 

Žiaci 5. A triedy: „Pozdravujeme bývalú 

triednu pani učiteľku Jendrálovú, často na Vás 

myslíme.“ 

Viktória Sivačková, 5. A: „Pozdravujem Ťa 

Soňa z 5. B a držím Ti prsty, aby si mala dob-

ré vysvedčenie.“                                   - RR - 

VV  
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Varíme s OKOM 

a PaedDr. Katarínou 

Burdigovou   
 

Jarné, veľkonočné jedlo: Baklažá-

ny plnené jahňacím mäsom 

Potrebujeme: 

800 g baklažánov, soľ, 200 g cibule, 

20 g cesnaku, zelená petržlenová 

vňať, 30 g oleja,1 žemľa, 250 g mle-

tého jahňacieho mäsa, mleté čierne 

korenie, 20 g strúhanky, 50 g masla,           

1 zelená paprika 

Ako na to: 

Baklažány po-

zdĺž prekrojíme 

napoly, zalejeme 

horúcou vodou a 

10 minút nechá-

me postáť. Polo-

vice baklažánov 

potom opatrne vydlabeme, dávame pozor, aby 

sme nepoškodili šupku. Prázdne polovice oso-

líme a necháme postáť. Pokrájanú cibuľu a pe-

tržlenovú vňať 5 až 10 minút pomaly dusíme na 

oleji, pridáme posekanú dužinu z baklažánov, 

zmes spojíme s namočenou žemľou a premie-

šame s pomletým mäsom. Podľa chuti ešte oso-

líme a okoreníme. Polovice baklažánov osuší-

me, naplníme mäsovou zmesou, posypeme 

strúhankou, pokvapkáme maslom a asi 3/4 ho-

diny pečieme vo vyhriatej rúre. Do mäsovej 

plnky môžeme pridať i jednu zelenú papriku, 

ktorú pokrájame a spoločne s cibuľou, cesna-

kom a petržlenovou vňaťou opražíme. Plnené 

baklažány podávame ešte teplé s dusenou ry-

žou. Dobrú chuť!         Patrícia Petrušková, 7. C 

Zeleninový kvíz 
1. Z akej zeleniny sa vyrába pretlak? 

a) brokolica 

b) paradajka 

c) paprika 

2. Aká zelenina posilňuje imunitný systém 

a podporuje chuť do jedla? 

a) petržlen 

 

b) špargľa 

c) mrkva 

3. Ktorá zelenina je liečebným prostriedkom pri 

nádche, chrípke a kašli? 

a) paradajka 

b) cibuľa 

c) zázvor 

4. Aká zelenina  obsahuje betakarotén a vitamín 

C a E? 

a) brokolica 

b) paprika  

c) mrkva 

5. Ktorá zelenina priaznivo pôsobí pri pocite 

plnosti a nadúvaniu?  

a) zeler 

b) pór 

c) paprika 

1. Aká zelenina obsahuje vitamín C a B?  

a) cibuľa 

b) reďkovka 

c) brokolica 

Správne odpovede kvízu z čísla 3/2012: 1 b), 

2 a), 3 b), 4 b), 5 b), 6 c)                                                          

Sandra Labancová, 7. C 

Aké roly by sa hodili 

našim učiteľom? 
 

Šmolkovia (Šmoulinka): 
Ivana Brajerová - pekná, 

dobrá ako Šmoulinka  

 

Mickey 

Mouse (Minnie):  Anna 

Nováčeková - stále sa us-

mieva ako Minnie 

 

Susedia (Lászlo Komá-

rom): Ľubomír Jaku-

bov -  pracovitý, vyso-

ký, je s ním sranda                                                                                                                

  

Štefan Vansač, 6. A                                                                             

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1552&pr=0.1&w_id=18681&tstamp=1329941495&pid=753&cd=04e679f9cb6f43a4cf68e70e5f21701d&f=1
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Rozhovor so superstaristom                            

Martinom Harichom 
 decembri 2011 som bola na benefičnom koncerte v našom meste, kde spieval aj Martin 

Harich. Tento koncert bol venovaný ľudom, ktorí trpia sklerózou multiplex. Dovolila som 

si osloviť Martina Haricha s prosbou, aby mi poskytol rozhovor do školského časopisu. 

Tento rozhovor by som nikdy neuskutočnila, keby nebolo skvelého organizátora koncertu Mareka 

Masarika. 

OKO: Kto ťa priviedol k spevu? 

Martin Harich: Ja som začal spievať už ako strašne maličký. A potom to už nejako samo prišlo, 

pamätám si že ako 4 - ročný som behal po obývačke s mikrofónom na hranie a spieval som Kuku-

lienka, kde si bola. 

OKO: Ako zvládaš cestovanie popri škole? 

Martin Harich: Ono je to na jednej strane strašne únavné 

a na druhej strane je to veľmi veľká zábava. Spoznávame 

obrovské kvantum nových ľudí, prírodu a všetko okolo nás. 

Je to fascinujúce, mňa to strašne baví. 

OKO: Odkedy sa poznáš s Marekom Masarikom? 

Martin Harich: Tak s Marekom, to fakt neviem, musím 

zaspomínať, v podstate sme spolu vyrastali na jednom sídli-

sku v meste, potom sme sa presťahovali na dedinu (Stošice). 

Ale chodili sme spolu do školy už od základky, tam sme sa 

viac-menej ignorovali a potom vlastne na tej strednej škole 

začali tie prvé plány. Zistil som, že Marek je klavirista, a tak 

sme si založili kapelu. Na začiatku to bolo úplne také, že 

poďme si zahrať a potom sme tomu dali nejaký názov 

a formu. 

OKO: Na základe čoho vznikla 

Musitany hope? 

Martin Harich: Musitany hope je 

v podstate, keby som mal ísť až 

úplne do základov, tak to bola hodina náuky o spoločnosti, tam sme mali 

vytvoriť taký projekt, čo bude zobrazovať vlastný štát a my s Marekom 

sme si vytvorili Musitany štát, kde je iba hudba a potom sa to nejako „po-

angličtilo“ a samozrejme sa ešte pridala nádej, ktorá je podľa mňa potreb-

ná k životu. 

OKO: Aká je tvoja najobľúbenejšia pesnička? 

Martin Harich: Ťažko povedať. Keby som mal povedať, ktorá je moja 

najobľúbenejšia pesnička, tak to ako keby si mala matka vybrať svoje 

najobľúbenejšie dieťa. 

OKO: Akú farbu n ajradšej nosíš? 

Martin Harich: Ja sa nejako farebne neobmedzujem, ale mňa oblečenie 

musí zaujať štýlovo a nie farebne, ale netajím sa tým, že dobre sa mi po-

zerá na tyrkysovú. 

OKO: Aké máš najradšej jedlo? 

Martin Harich: Fúha, tak ako správny Slovák mám najradšej halušky 

s bryndzou, ale nič nemám ani proti druhým jedlám. Ja som typ človeka, ktorý zje úplne všetko 

okrem paradajkovej polievky. 

OKO: Ďakujeme za príjemný rozhovor, ktorý nás nadchol. Prajeme ti veľa úspechov! 

                                                                                       Janka Gajdošová, 6. B  

VV  
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VVeerriiťť    ččii  nneevveerriiťť??  
ri rekonštrukcii sa v suteréne školy ob-

javila rozsiahla sieť tunelov 

a podzemných priestorov. Neexistujú 

o nich nijaké záznamy a je nutné bližšie ich pre-

skúmať. Prosíme žiakov, aby tam v žiadnom 

prípade nevstupovali, hrozí nebezpečenstvo 

zosuvu pôdy. 

1. apríla 2012 budeme k obedu dostávať prázd-

ne obaly od jogurtov. Nedajte sa vyprovokovať 

a radšej sa tvárte, že ste ten svoj už zjedli.  

V máji sa v škole plánuje uskutočniť výstava 

prehistorických zvierat. Žiadame žiakov  

a rodičov, aby sa pokúsili zohnať nejaké zacho-

vané exempláre zamrznutých mamutov (prípad-

ne šabľozubých tigrov). Mraziace boxy budú 

zabezpečené, čiže o bezpečnosť vašich mamu-

tov sa nemusíte obávať. Boli by sme vám veľmi 

vďační. 

Plánuje sa uskutočniť súťaž v písaní zrkadlo-

vým písmom. Žiaci budú musieť napísať krátky 

nadiktovaný text písaným písmom tak, aby to 

bolo možné prečítať v zrkadle. Hodnotí sa: cel-

kové zvládnutie úlohy, vzhľad písma, počet 

gramatických chýb a úprava textu. Záujemcovia 

nech sa hlásia v kabinete slovenského jazyka. 

                                          Lucia Bajtošová, 9. B 

 

Ahojte, dievčatá!  
 

iete, aká je tohoročná jarná móda? 

Ružová je v móde. Ak máte dobrú pos-

tavu, nemusíte sa báť ani odvážnych 

ružových nohavíc. Roztomilé čierne šortky oži-

via celkový vzhľad.  Červenou farbou nikdy nič 

nepokazíte. Veselé pruhované šaty = veselá let-

ná nálada. Pri všetkých tých farbách, kvietkoch 

či pruhoch, netreba zabúdať ani na to, že menej 

je niekedy viac. Ak máte výrazné šortky, dbajte 

na to, aby bol top jednoduchý. Jednoduchosťou 

a vhodnou farebnou kombináciou nikdy nič 

nepokazíte. Samotná čierna farba je pochmúrna. 

Stačí ju však skombinovať s akoukoľvek inou 

farbou a o dokonalý vzhľad máte postarané. Už 

dávno neplatí, že kabelka musí ladiť s topánka-

mi. Dôležité je, aby dopĺňala celkový dojem. 

Džínsová sukňa z našich skríň len tak ľahko 

nezmizne. A najdôležitejšie je, aby ste sa vo 

všetkom cítili príjemne a pohodlne.  

Spracované za pomoci Wikipédie                                                   

Simona Suchá, 9. B                           

Deklarácia detských 

práv 
Vedeli ste, že existuje Nadácia Svetový fond 

detí? Jej  hlavnou úlohou je zabezpečovať všet-

kým deťom bezstarostné detstvo.  

1. Žiadne dieťa nebude trpieť hladom. 

2. Žiadne dieťa nebude nevzdelané. 

3. Žiadne dieťa nebude neochránené. 

4. Žiadne dieťa nebude bez domova. 

5. Žiadne dieťa nebude bez života. 

6. Žiadne dieťa nezostane choré. 

7. Žiadne dieťa nebude bez lásky. 

                                      Patrícia Petrušková, 7. C 

Sudoku 
3     8   1 

 2    9 5  8 

9  1  7  4   

4 7     6 8 5 

 9   6   7  

5 6 3     2 9 

  9  1  8  7 

6  4 8    1  

8   2     6 

Správne odpovede z čísla 3/2011: 

5,2,9,8,5,4,9,7,1,6,2,8,1,3,5,8,3,1,4,5,2,7,5,3,9,8

2,1,7,5,4,3,6,2,7,3,1, 5,4,9,5,3,7,7,5,3,4.                                                                                                                                                               
                      Stanislava Kollárová, 9. B 

PP  

VV  



Zabavme  a poučme sa                                                                                                                                        OOKKOO                                                                                      

  

2266  

                                                                                                                                                                         

Tajnička 
 

1. Ktorá veda skúma erby? 

2. Kto je otcom dejepisu?                       

3. Ako sa volá mapa, ktorá zobrazuje, čo sa na danom území nachádzalo, alebo čo sa udialo?                

4. Súpis dní a mesiacov jedného roka sa volá?                                                                                                                  

5. Doplň: písomné a hmotné .......... .                                            

6. Predmety vyrobené z pálenej a nepálenej hliny                       

7. Opevnené sídlisko                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                           
 

 
 

 
                                                                                                  

 
 

 

 
 
 

 

Denis Jaroš, 5. C 

Správna odpoveď tajničky z čísla 3/2011: Konfederácia 

 

OOsseemmssmmeerroovvkkaa  
 
 

D E J I N Y F 

O K O J M L Y 

A Ú S O E B Z 

Ľ E T V O B I 

P O L S K O K 

R M A Č K A A 

 

DEJINY, FYZIKA, OKO, MAČKA, MOTOR, ÚĽ, LEV, SOB, PES  

Tajnička: druh ovocia 

                                                                                  Tomáš Jánošík, 6. A  

Harri und Rolfi - Lösung: (1/g, 2/c, 3/e, 4/h, 5/a, 6/d, 7/f, 8/b.)                        
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