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Ahojte, 

Teším 

sa, že 

vám 

môžeme 

ponúk-

nuť jar-

né číslo 

časopisu OKO. Aj keď nám Pe-

rinbaba nenadelila veľa snehu, 

predsa len prichádza očakáva-

ná jar. Vtáčiky štebocú, kde-tu 

rastú jarné kvety, prvé teplé 

lúče slnka zohrievajú 

a prebúdzajú prírodu zo zim-

ného spánku. Onedlho je tu 

Veľká Noc. Takže dievčatá, po-

zor na plné vedrá vody 

a korbáče!  Prehupli sme sa do 

druhého polroka, treba znova 

zamakať, aby sme nachytali 

dobré známky. Ale je tu jedna 

radostná správa, už nám ostá-

vajú len 3 mesiace do letných 

prázdnin. Nové číslo časopisu 

OKO vám opäť prináša veľa za-

ujímavých, ale aj zábavných 

článkov. Tak otočte na ďalšiu 

stranu a pustite sa do čítania. 

Andrea Mackovjaková, šéfredaktorka   
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Andrejka sa  

predstavuje 

ovoľte, aby som sa vám predstavila. 

Volám sa Andrea, mám 12 rokov a 

chodím do 7. C triedy. Od 7. rokov 

sa venujem hre na klavír. Mám veľmi dobrú 

pani učiteľku, ktorá mi vyberá zaujímavé 

skladby, ktoré prezentujem na súťažiach 

a  koncertoch. Minulý rok som reprezentovala 

našu ZUŠ na medzinárodnej súťaži Klavírna 

Orava, kde som sa umiestnila na 5. mieste. 

Momentálne som na ZUŠ žiačkou piateho 

ročníka. Zúčastňujem sa aj súťaže z hudobnej 

náuky - Hnúšťanský akord, v ktorej súťažia 

trojčlenné družstvá. Tento rok sme sa dostali 

až na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 24. 

marca v Hnúšti. Vo voľnom čase sa venujem 

v zime lyžovaniu, v lete plávaniu a turistike. 

Celá rodina chodíme radi do Slovenského raja 

a do Vysokých Tatier, kde obdivujeme krásy 

slovenskej prírody. 

V časopise pracujem 

prvý rok a veľmi ma to 

baví. Kedykoľvek ma 

budete potrebovať, ná-

jdete ma na čele redakč-

nej rady alebo v mojej 

„izbičke-7. C“.                                         

Andrea Mackovjaková, 7. C 

Čo trápi druhákov? 

eďže naši druháčikovia neúnavne 

kladú otázky na rôzne témy, dali 

sme im priestor a  na pár, 

z neuveriteľne veľkého množstva otázok, 

sa naša redakčná rada rozhodla odpove-

dať.  

 Ako vznikol vesmír? Buchlo slnko!      

(Frenky)  

 Kde Ježiš vstal z mŕtvych? Myslím si, že 

na cintoríne. (Stífan) 

 Prečo sa salónka volá salónka? Lebo je 

zabalená v obale tak podobne, ako noha 

v silonke. (Terka) 

 Prečo je 20-tka väčšie číslo ako 10-tka? 

Lebo 20 je dvakrát väčšie ako 10, lebo je 

ďalej na číselnej osi. (Peťa) 

 Prečo sa medveď ukladá na zimný spánok, 

a kde? Do svojho brloha v jaskyni, aby 

nebol unavený a aby nezamrzol. (Naty) 

 Prečo ide z výfuku zlý vzduch? Pretože zlé 

výpary z výfuku ..... neviem prečo ...... le-

bo sa to mení na oxid dusičnatý, či?                  

(Maťa) 

 Prečo chodíme do školy? Aby sme sa nie-

čo naučili. (Turtle) 

 Prečo sú ľudia múdri? Lebo nabrali ve-

domosti. (Samko)  

 Prečo musia byť ryby vo vode? Lebo sú to 

ryby, nevedia dýchať vo vzduchu, nevedia 

zobrať kyslík zo vzduchu, len z vody. 

(Matúš) 

 Prečo Japonsko 

a Čína nemajú rovna-

ké vlajky? Lebo sú to 

rozličné štáty. (Kubo) 

Redaktori časopisu OKO sa v pozícii od-

borníkov cítili tak dobre, že sú tu iba pre 

Vás i naďalej, pripravení kedykoľvek zod-

povedať vaše vysoko inteligentné otázky.    

- RR - 

D 
K 
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Peer aktivisti 

edného dňa nám koordinátor sociálno-pedagogickej prevencie, pán učiteľ Burík, oznámil, že 

je možnosť zapojiť sa do programu peer aktivistov. Prihlásili sme sa my, 4 žiačky bývalej 7. 

C triedy.  Pred  prvým stretnutím sme sa veľmi báli, ale bolo to naozaj fajn. Školili nás 

v CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). Boli sme vyškolené 

na základe rovesníckeho programu peer to peer (rovesník – rovesníko-

vi). Na posedeniach nás učili o závislostiach na alkohole, tabaku, dro-

gách a počítači. Po niekoľkých sedeniach sme dostali certifikát o tom, že 

sme úspešne prešli výcvikom. Na poslednom sedení sme sa pripravovali 

na besedy v triedach a zopakovali sme si všetko, čo sme sa naučili. Pred 

prvou besedou sme mali trému, no bolo to nad naše očakávania. Žiaci 

boli aktívni a zapájali sa do diskusie. Ak má niekto z vás alebo vašich kamarátov problém, môže sa 

obrátiť na kamarátov,  rodinu, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na 

ulici Letná 66 v Spišskej Novej Vsi. Tiež sa môžete obrátiť na pána učiteľa Buríka – koordinátora 

prevencie alebo na pani učiteľku Vargovú – výchovnú poradkyňu. Ak by ste sa radšej poradili so 

svojim rovesníkom, môžete navštíviť žiačky 8. C triedy – Veroniku Kubincovú, Kristínu Neupaue-

rovú, Dominiku Pamulovú a Ľubicu Vikartovskú.                                       Kristína Neupauerová, 8. C 

Život na zámku 

a jednej hodine Jazykového sprievodcu sme sa s pani učiteľ-

kou rozprávali o hradoch a zámkoch v regióne Spiš, ktorej 

súčasťou bol kvíz a základné informácie o najznámejších hra-

doch. Pre ozvláštnenie nasledujúcej hodiny si pre nás pani učiteľka pri-

pravila netradičnú aktivitu, ktorá spočívala vo vytvorení príbehu troch 

rodín, žijúcich na zámkoch v našom regióne. Rozdelili sme sa preto do 

troch skupín s odlišnými príbehmi, no s rovnakým zámerom. Uchvátiť 

našu pani učiteľku a aj ostatných spolu-

žiakov. Prvá skupinka stvárnila chudobnú 

rodinu žijúcu na zámku. Boli v nej piati 

žiaci: jeden rozprávač, ktorý uviedol divákov do deja, mama, otec, 

syn a dcéra. V druhej skupine, ktorá  zobrazila rodinu kráľovskú, boli 

štyria naši spolužiaci: rozprávač, ktorého úloha bola rovnaká v každej 

skupine, mama, otec a dcéra. V tretej skupine, znázorňujúcej život 

bohatej rodiny, boli šiesti: dieťa (Lucius), ujo, diabol, dvaja anjeli a 

rozprávač. Boli to príbehy Života na zámku. Hodina bola pre nás neobvyklá, ale veľmi zábavná. 

Popripravovali sme si plachty, ktoré sme využili na stvárnenie duchov, príbory, knihy, zapli projek-

tor na lepšie dotvorenie atmosféry a iné rekvizity. Splnili sme čo sme chceli a tak sme to predviedli 

super. Boli to príbehy ako strašidelné, tak aj zábavné a rozprávkové. Bola to pre nás hodina plná 

dobrodružstva. Ďakujeme za to hlavne našej pani učiteľke, vďaka ktorej sme to všetko zrealizovali.                                                    

Franciska Tižová, 8. A 

J 

N 
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Výroba OKA 
asopis. Pre milovníkov literatúry a kreatívne 

mysliacich ľudí jedna veľká zábava. 

V každom prípade, taký časopis to nie je 

IBA TAK! Každé slovo, každá bodka 

a každá fotografia prejde ústami, rukami, fotoapará-

tom, počítačom a tlačiarňou niekoľko krát, kým sa 

dostane do rúk žhavému čitateľovi. Inak to nebýva 

ani s naším školským časopisom. O náročnej práci 

by vedeli rozprávať naši redaktori a vedúci OKA. Rozhodli sme sa vám našu krúžkovú činnosť, 

teda prácu našej redakčnej rady, priblížiť. Nasledujúci fotopríbeh vás vtiahne do tajov výroby škol-

ského časopisu OKO a kto vie, možno vás to osloví tak hlboko v srdci, že sa rozhodnete k nám pri-

dať. A teraz k našej práci.  

 Každý článok je na začiatku iba myšlienkou, ktorú prejednávame spoločne na redakčnej rade, 

pod dohľadom pani učiteliek Mgr. Táni Tekáčovej a Mgr. Ivany Brajerovej. Myšlienky 

pracne spisujeme a búrlivo diskutujeme o ich prepracovaní a možnostiach rozvinutia. Takéto 

sedenia sú niekedy prekvapivo zdĺhavé a hoci si to neuvedomujeme, čas pri takýchto stretnu-

tiach letí ako divý. (Možno to pripomína sedenia parlamentu.) 

 Neskôr si články prerozdelíme a každý sa vyberie po svojom skúmaní, bádaní, pýtaní sa 

a spisovaní informácií. Najviac nás bavia ankety, ktoré robievame práve s vami, našimi spolu-

žiakmi a učiteľmi. 

 Zistené informácie je potrebné zaznamenať a neskôr spracovať do zmysluplného článku, ktorý 

nám naše vedúce redakčného krúžku ešte veľa krát vrátia. Samozrejme to neznášame, ale bez 

nich by tie články neboli „učesané“, ale iba strapaté. 

 Spísané a opravené články posielame našej grafickej 

správkyni, pani učiteľke Prachovej. Tam sa do práce za-

poja žiaci grafického krúžku. Odrazu zistia, že články 

sú príliš dlhé, že sa nechcú ani za svet pomestiť do šab-

lóny. Takže nastáva dlhé kolo dohadovania sa a úprav na 

počítači. 

 Pre nás zábavná, ale v skutočnosti neuveriteľne náročná 

etapa výroby školského časopisu je jeho tlačenie 

a zopínanie. Chodíme dookola stola ako vojaci 

a spájame, rovnáme, pritláčame, uhladzujeme a zisťujeme, že niečo chýba, potom to robíme od-

znova.  

 Kým príde časopis do tlače, prejde ešte recenziou po jazykovej strán-

ke a hor sa do tlačenia. Máme síce iba jednu farebnú laserovú (starú) tlačia-

reň, kde musíme každý papier otočiť, aby sa vytlačila aj druhá strana a potom 

ich dať dohromady,... 

 Potom nastáva fáza úpravy časopisu tepelnou väzbou, na to nám slúži 

malý ale výkonný prístroj. Keď máme časopisy hotové, roznesieme ich do 

tried. 

 Najkrajšia časť (aj keď my máme najradšej tie vtipné sedenia na 

úvod) výroby OKA je práve jeho výsledok, ktorý keď držíme v rukách a prezeráme si starostli-

vo každú jeho stranu, vnímame ako veľký dar. Teší nás robiť časopis. Je to náročná, ale krásna 

práca. Radi sa staráme do všetkého, ešte radšej sa vás pýtame na vaše názory a špehujeme no-

vinky na škole. Sme skvelý tím, ktorý by nebol taký skvelý, ak by nevyrábal školský časopis 

OKO!!                                                                                                  Andrea Mackovjaková, 7. C 

Č 
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Mladí reportéri pre životné prostredie 
iakom našej školy nie je životné prostredie ľahostajné. Práve preto sa pravidelne zapájajú do 

súťaží a aktivít Zelenej školy a iných, týkajúcich sa životného prostredia. Tentokrát vám ča-

sopis OKO prináša fotografie našich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže „Mladí reportéri pre 

životné prostredie“. Je to medzinárodná sieť mladých ľudí, zapojených do vzdelávania pre 

udržateľný rozvoj. Program koordinuje Nadácia pre environmentálnu výchovu.  Cieľom programu 

Mladí reportéri je zapojiť mladých ľudí do riešenia environmentálnych problémov.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zábava a poučenie aj s nefunkčnou elektroni-

kou 
„Ach bože, to je ale nuda,“ toto si občas hovoria žiaci, ktorí sedia v školských laviciach. Určite ste 

sa už aj vy zamysleli nad tým, aké by to bolo vyskúšať  si počuté veci v praxi. Mám rada veľa 

predmetov, ale zo všetkého najmenej mi sadla informatika. Nemám vzťah k počítačom a ani k iným 

elektrospotrebičom. Podľa mňa sú dobré akurát tak na rýchlejšie dorozumievanie sa. Na jednu ho-

dinu informatiky priniesol pán učiteľ základnú dosku z už nefunkčného počítača. Pán učiteľ na nej 

ukázal všetko, o čom nám rozprával. Po hodine sme boli nadšení. Zrazu som si položila otázku: „To 

sa vážne ešte nikto nezamyslel nad tým, ako sa tieto staré elektrospotrebiče dajú ešte využiť?“ 

Všetky staré chladničky, televízory, mikrovlnné rúry dokonca aj žiarovky by sa pokojne dali využiť 

ako učebná pomôcka, či už na informatiku,  alebo aj na  iné predmety,  ako  napríklad  fyzika  alebo  

Ž 

Leo  Sabovčík, 8. B: Les netreba chrá-

niť, ak mu nebudeme ubližovať. 

Katarína Pirháčová, 7. A: Využitie starých elek-

trospotrebičov ako pomôcky na škole. 

Ivan Dinga, 6. B: Aj príroda sa vie brániť. Denis Horváth, 7. B: Slepé oči. 
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technické vyučovanie. Na vlastnej koži som zistila, že je to oveľa zábavnejšie a poučnejšie, ako len 

sedieť a počúvať. Z nepotrebných vecí sa stanú využiteľné pomôcky, dostanú druhú šancu. Zaují-

malo ma, či si to isté myslia aj naši učitelia. Preto som sa ich opýtala a na svojich odpovediach sa 

zhodli. „Používať staré elektrospotrebiče ako učebné pomôcky je dobrý nápad. Veď, ak sa dajú ešte 

využiť, tak prečo nie.“ Dokonca mi niektorí sľúbili, že sa posnažia využívať staré elektrospotrebiče 

na hodinách, pokiaľ to bude možné.                                                               Katarína Pirháčová, 7. A 

„Uvažuj globálne, konaj lokálne“ 
sídlenie okolo vodných tokov bolo už oddávna obľúbené. Okolo riek je veľa bytových jed-

notiek, a tak je to aj v našom meste - Spišskej Novej Vsi. Pokojná priezračná voda plná rýb 

a plávajúcich kačiek na hladine, zelené brehy posiate kvetmi...pekná predstava. 

V skutočnosti, môj pohľad z okna vyzerá celkom inak. V rieke Hornád, ktorá preteká našim mes-

tom, a na ktorú mám výhľad, pláva namiesto rýb vedro, plastová fľaša, lopta a veľa iného, čo do 

rieky vôbec nepatrí. Na brehoch „rastú“ plechovky, vreckovky, plastové vrecká. Pri pohľade na 

druhý breh človek vidí pomaly, ale iste rozrastajúcu sa skládku harabúrd pod stromom. Dokonca už 

aj kačky si začali zvykať na odpad vo vode. Nemajú problém vyliezť na plastové vedro, či kúpať sa 

medzi PET fľašami. Ale čo s tým urobiť? Dá sa nejako tomu zabrániť, či predísť? Ako v mnohých 

mestách, tak aj v tom našom, funguje rybársky zväz. Ako som sa minulého roku presvedčila aj na 

vlastné oči, tento zväz organizuje niekoľkokrát do roka brigády, kedy čistia vody Hornádu. Skon-

taktovala som sa s tajomníkom Rybárskeho zväzu v Spišskej Novej Vsi. Opýtala som sa ho, čo je 

úlohou ich členov a či čistia okrem vody aj brehy rieky Hornád. Od pána Vladimíra Paločka som 

dostala odpoveď: „MO SRZ neorganizuje čistenie brehov Hornádu. Naši členovia majú povinnosť 

zachovať čistotu lovného miesta. To znamená, že aj keď ho neznečistili, pri odchode musí ostať čis-

té. Organizovanú akciu čistenia brehov rieky Hornád organizuje firma Embraco.“ Najbližšia brigá-

da organizovaná rybárskym zväzom je plánovaná na 26. apríla 2014. Dobrovoľníci z firmy Embra-

co taktiež každoročne čistia brehy rieky Hornád 

v spolupráci s miestnym rybárskym zväzom. Na po-

slednej takejto veľkej brigáde sa vyzbieralo okolo 6 ton 

odpadu. Do týchto akcií je zapojené aj samotné mesto, 

ktoré zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu. A čo ďa-

lej s vytiahnutým odpadom? Pán Paločko pokračuje: „V 

rieke každú brigádu nachádzame koberce, chladničky, 

košíky zo supermarketov, mŕtve zvieratá, pneumatiky, 

tuhý komunálny odpad. Odpad sa potom odvezie na 

skládku komunálneho odpadu.“ A kto túto rieku znečis-

ťuje? Pán Paločko sa o tomto vyjadril takto:„ Brehy sú 

každoročne znečisťované. Hlavným znečisťovateľom sú obyvatelia obcí pri rieke Hornád, rómovia 

a asociáli.“ Sú to tiež obyvatelia, ktorí umiestňujú k rieke a jej prítoku odpad z domov 

v domnienke, že veľká voda to odnesie preč. Keďže organizované brigády sú plánované na určité 

termíny a na vstup do vody treba mať špeciálne povolenie, rozhodli sme sa my, obyvatelia okolia 

rieky Hornád, zveľadiť aspoň brehy a chodník v okolí našej bytovky. S ochotnými kamarátkami 

sme 12. marca zorganizovali brigádu. Za necelé dve hodiny a po pár metroch sme mali plné vrecia. 

Aj keď sme touto malou brigádou nevyčistili rieku, či všetky brehy, aspoň sme si zveľadili svoje 

okolie. Možno sme naučili okoloidúcich či zvedavých susedov, že sa nemajú báť vyjsť von 

s rukavicami a vrecom v ruke, a že to nie je žiadna hanba. Je to pre nás výstražným signálom, aby 

sa každý zamyslel, v akom prostredí chce žiť. Táto malá brigáda bola v duchu hesla: „Uvažuj glo-

bálne, konaj lokálne.“                                                                                   Adriána Henčeková, 9. A 

O 
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Tak teda kam? 
Ako ste si určite všimli a iste viete, naši deviataci už od septembra pilne na sebe pracujú, aby 

sa dostali tam, kam ich srdce ťahá. Raz to čaká každého, a keďže to nie je ľahká voľba, roz-

hodli sa naši deviataci a ôsmaci prezradiť vám ich túžby a predstavy o budúcnosti, aby vás 

včas inšpirovali začať na sebe „makať“. 

„... vybrala som si Strednú pedagogickú školu v Levoči, odbor animátor 

voľného času, pretože mám rada zábavu, hudbu, tanec, leto, slnko, pláva-

nie,... V budúcnosti chcem ísť do zahraničia a stať sa animátorkou.“ (Sára)                               

„... pôjdem na Strednú školu drevársku, odbor fotografovanie, pretože ma 

baví fotografovať a kresliť. Začala som chodiť na výtvarnú a pripravujem sa 

na talentové skúšky. Po škole pôjdem na výšku do Bratislavy. (Jana) 

„... mojou voľbou je Gymnázium Školská, a to preto, lebo v budúcnosti chcem byť lekárka, a na toto 

povolanie ma táto škola super pripraví. Teraz sa veľa učím a robím preto všetko, aby som sa tam 

dostala.“ (Naty) 

„...chcel by som ísť na Technickú akadémiu, pretože ma zaujímajú technológie a záleží mi na mojej 

budúcnosti. Je to jediné, čo ma oslovuje a hodí sa to ku mne. Táto škola mi určite otvorí cestu 

k ďalšiemu vzdelávaniu a k tomu, čo ma zaujíma.“ (Boris) 

„... vybrala som si Obchodnú školu, lebo ma baví práca vo firme. Veľmi mi záleží na monitore 

a prijímacích skúškach. Robím preto všetko, aby som v živote nemusela robiť nič nútene.“ (Katka) 

„... vybral som si odbor mechatronika, pretože sa vyznám v počítačoch a zaujímam sa o stroje. Mu-

sím priznať, že sa až tak veľa neučím, čo ma trochu mrzí, pretože monitor nebude vôbec ľahký.“ 

(Jakub) 

„... mojou voľbou je povolanie učiteľa. Chcela by som učiť angličtinu. Angličtine sa venujem 24 

hodín denne a chystám sa na Gymnázium, ktoré mi poskytne odrazový  mostík k dosiahnutiu mojich 

predstáv.“ (Peťa) 

K našim žiakom sa rada pripojila aj minuloročná deviatačka Veronika Seboövá, ktorá už triš-

tvrte roka zarezáva na gymnáziu a nemala problém podeliť sa s vami o prvé dojmy, radosti 

a starosti.  

Aké to bolo, opúšťať základnú školu s pocitom, že sa do nej už viac nevrátiš?  Aký to bol po-

cit? Neviem. Zvláštny. Zmiešaný. Na jednej strane, nás, každého deviataka čakala stredná škola- 

najkrajšie roky života, avšak, opúšťali sme budovu, ktorá bola naším domovom. Práve tu sme strá-

vili 9 rokov, spoznali nové tváre a zažili nespočetne veľa príjemných i nepríjemných zážitkov.  

Aký je tvoj pohľad na novú školu? So školou som spokojná aj napriek tomu, že mnohí neboli 

nadšení mojím výberom strednej školy. Neľutujem, že som šla práve na toto gymnázium. Samo-

zrejme, že mi trochu trvalo, kým som si zvykla na nový systém, nových ľudí, ale postúpila som o 

„level vyššie“, takže si myslím, že to k tomu patrí.  
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Chýba ti občas naša škola? Ak áno, čo asi najviac? Jasné, že mi stará škola chýba. Aj keď na ňu 

nemyslím každý deň, občas si poviem „to boli časy“. Najviac mi asi chýba pán učiteľ Jakubov 

a taká tá uvoľnenejšia atmosféra žiakov a učiteľov. 

Čo ti zatiaľ nová škola dala? Keďže som na strednej škole len prvý polrok, neviem s istotou po-

vedať, čo mi nová škola dala. Ale určite nové skúsenosti, zážitky, iný systém, prísnejší prístup a 

určite viac sebazaprenia, čo sa týka mňa. 

Akí sú na novej škole učitelia? Sú dobrí, alebo máš na nich aj nejaký ten kúsok kritiky? S nie-

ktorými som veľmi spokojná, s inými menej. Myslím, že naučiť vedia dobre. Ostatné záleží na nás, 

žiakoch.  

Kam až by si to chcela vo vzdelaní dotiahnuť? Určite som rozmýšľala o vysokej škole, ale keďže 

som veľmi nerozhodný človek, vôbec neviem, kam pôjdem. Láka ma práca s ľuďmi, rada rozprá-

vam a tvorím nové veci, tak uvidíme, čo z toho raz bude. 

Aký je podľa teba rozdiel medzi základnou a strednou školou? Rozdielov medzi strednou a 

základnou školou je myslím celkom dosť. Hlavný a najväčší rozdiel je ten, že na základnej škole sa 

so žiakmi „bavia", aj keď sa žiakom niektoré veci zdajú ťažké. Avšak na strednej škole sa musí 

každý postarať sám o seba. Učitelia neprilepšujú, nemajú so žiakmi tak osobný vzťah, ako to bolo 

na základnej. Jediný, kto ti môže pomôcť, je dobrý spolužiak. Ďalej, učivo preberáme oveľa rých-

lejšie. A ak náhodou nepíšeš písomku, nerobí sa to tak, že si ju napíšeš na nasledujúcej hodine, ale 

až pred zakrúžkovaním známky, čo je dosť nevýhoda, pretože dovtedy to zabudneš... 

Ďakujeme ti za odpovede a všetci dúfame, že sa Ti bude na novej škole ešte viac dariť.  

Jakub Pollák, 6. A 

Psychologické okienko – šikana 

eďže školské chodby nie sú plné iba detského smiechu a džavotu, ale aj rôznych fo-

riem problémov (aj skrytých), rozhodla sa naša redakčná rada o zaradenie pravi-

delného psychologického okienka do nášho časopisu. Toto okienko je vám prístupné 

24 hodín, spokojne sa pýtajte, prípadne informujte. Aj toto je jedna z foriem, ktorá slúži iba 

vašej pomoci, milí žiaci.  

Šikana je závažný problém, ktorý sa objavuje v školských kolektívoch naozaj často. Nato, aby 

ste vy, naši čitatelia, mali komplexné informácie o šikane, sme si pre vás pripravili rozhovor 

s pánom učiteľom Buríkom, koordinátorom prevencie.  

1. Aké deti patria medzi obete šikanovania? Slabšie, osobnostne nestále, tie, ktoré sú tiché, ne-

výrazné, nepriebojné, zväčša sú to aj deti, ktoré sa ťažšie socializujú. Najčastejšie sa stáva ter-

čom šikanovania dieťa vtedy: 

 ak sa od skupiny odlišuje pre nejakú zvláštnosť (dobrý žiak, alebo handicap),  

 ak má v škole málo kamarátov,  

 ťažšie nadväzuje kontakty,  
 

K 
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 na ostatných pôsobí dojmom citovo labilného,  

 dieťa zo sociálne slabšej vrstvy ( menej atraktívne oblečené, hygienická zanedbanosť),  

 provokuje agresiu vlastným správaním.  

Obeť máva nízke sebavedomie, má sklon pociťovať zanedbanie bez dostatočného dôvodu, považuje 

sa za hlúpu a nezaujímavú, submisívne sa podriaďuje. Ťažko sa presadzuje medzi vrstovníkmi.      

2. Koľko ľudí zo 100 sa dopúšťa šikany? Presné štatistiky mi  

nie sú známe, ale tento problém je čoraz aktuálnejší a šikanovanie sa 

žiaľ rozširuje, a to najmä medzi školopovinnými deťmi.                      

Podstatnými znakmi šikanovania sú:                                                                        

a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému 

ublíženiu druhému, 

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, 

c) opakované útoky,      

d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou. 

3. Je ohováranie šikana? Áno, aj ohováranie je šikana, pokiaľ 

je dlhodobé, resp. sa viackrát opakuje. 

4. Ako šikana ovplyvňuje žiaka? Žiak je počas 

prestávok často osamotený, ostatní o neho nejavia záujem, nemá kamarátov, ide o ignorovanie obe-

te. Pri tímových športoch býva jedinec volený do mužstva medzi poslednými, počas prestávok vy-

hľadáva blízkosť učiteľov, ak má žiak prehovoriť pred  triedou, je neistý, ustrašený, pôsobí smutne, 

nešťastne, stiesnene, má blízko k plaču, stáva sa uzavretým, jeho školský prospech sa niekedy náhle 

a nevysvetliteľne zhoršuje, jeho veci sú poškodené alebo znečistené, prípadne rozhádzané, má za-

špinený alebo poškodený odev, stále mu chýbajú nejaké jeho veci, odmieta vysvetliť poškodenie a 

stratu vecí alebo používa nepravdepodobné výhovorky, mení svoju pravidelnú cestu do školy a zo 

školy, začína vyhľadávať dôvody pre absenciu v škole, odreniny, modriny, škrabance alebo rezné 

rany, ktoré nedokáže uspokojivo vysvetliť. 

5. Prečo dochádza k šikane, a je možné sa pred ňou brániť? V prípade agresorov často ide o  

jedincov: nadpriemerne telesne zdatných, silných, obratných (hlavne pri fyzických útokoch),            

s veľmi dobrou inteligenciou, ktorá umožňuje vymýšľať rafinované formy agresie, čím môžu na-

hrádzať nedostatok fyzickej sily, sebaistých, neúzkostných, často však poškodených nevhodnou 

výchovou, typická je túžba dominovať, ovládať druhých, bezohľadne sa presadzovať, ľahko sa ura-

zia, sú vzťahovační, ubližovať druhým je pre nich radosť, určitú úlohu tu majú temperamentové 

predpoklady (vznetlivosť, impulzivita), vždy však posilňované rodinnou výchovou (nedostatok zá-

ujmu, citový chlad, ponižovanie, fyzické násilie, agresívne správanie rodičov), ide o deti, ktoré sa 

chcú týmto spôsobom zaradiť do partie. Obeť šikany  potrebuje čo najskôr odbornú pomoc. Je nut-

né, aby sa s tým zdôveril niekomu blízkemu (kamarát, rodič, učiteľ, koordinátor prevencie). 

6. Je správne, ak o šikane poviem dospelému? Samozrejme! Najhoršie, čo môže byť je, ak si to 

nechá obeť len pre seba. 

7. Sú šikanované viac dievčatá alebo chlapci? Presná štatistika na Slovensku neexistuje, ale je to 

podľa môjho názoru približne rovnako. 

8. V akom veku je najviac rozšírená šikana? U školopovinných detí. 

Pánovi učiteľovi ďakujeme za rozhovor a veríme, že šikanovaných detí bude na našej škole 

čoraz menej.                                                                                                          Štefan Vansáč, 8. A 
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Čo sa nám oplatí 
Ako ste si iste všimli, počítačov a techniky je všade čoraz a  viac a viac. Dostávame sa k priamej 

úmernosti! Viac počítačov= viac problémov; viac problémov= viac ľudí na riešenie týchto problé-

mov IT. Práve s týmito dvoma písmenami sa dennodenne stretávame a možno na nich nekladieme 

extra veľký dôraz, ale práve IT-čkári sa nachádzajú medzi najlepšie platenými pracovnými pozí-

ciami na Slovensku. Veď sa na to lepšie pozrime! 

 

 

 

 

 

 

Práve týmto nadmerným používaním počítačov sa v dnešnej dobe množstvo ľudí stretne                     

s poruchami zraku. Preto bude v budúcnosti očný optik považovaný za výborne platenú pozíciu. 

Nárast dopytu kvôli pokazeným očiam neuveriteľne stúpa.  Počítače sú na 99% budúcnosťou ľud-

stva, a preto ľudia so znalosťami v tejto oblasti zarobia. Avšak pozor! Dobre zarobia len tí naozaj 

dobrí, a nie každý, čo vyštuduje takú školu.                                                               Matúš Šuca, 8. A 

Tekuté zlo 
Dobre známe energetické nápoje sa stali veľmi populárnymi, najmä medzi mladými ľuďmi. Energe-

tické nápoje sú nápoje s vysokým obsahom kofeínu, ktoré podľa výrobcov poskytujú konzumentom 

viac energie ako akékoľvek bežné nápoje. Energetické nápoje ob-

sahujú štrnásťkrát viac kofeínu ako obyčajné nápoje. Už keď 

ich ochutnáte, zistíte, že je to až nezdravo sladké – doslova ume-

lé. Energetické nápoje obsahujú okrem kofeínu aj cukry alebo sla-

didlá, glukuronolaktón, aminokyseliny, ako napr. taurín, vitamíny a 

anorganické alebo rastlinné látky. Pre deti predstavuje energetický 

nápoj príjem kalórií vo výške 10 až 270 kJ. Je to obrovské množ-

stvo, ktoré deti nemôžu „spáliť“,  pretože nie sú dostatočne fy-

zicky aktívne. Takýto nápoj určite nepatrí deťom. Doktori varujú 

pred vznikom chorôb, ktorými sú diabetes, srdcové problémy, 

poruchy v správaní, ba dokonca skorá smrť. Deti, ktoré konzu-

mujú energetické nápoje môžu s vysokou pravdepodobnosťou 

trpieť nespavosťou, samovoľným únikom moču počas spánku, 

úzkosťou a zvýšenou nervozitou. Pitiu energetických nápojov by sa mali vyhnúť deti v predtíne-

džerskom veku. Tak, milí malí čitatelia, ak sa náhodou cítite unavení a túžite siahnuť po niektorom 

z nápojov, mrknite najskôr očkom na Matúšov článok o jarnej únave a skúste to tentokrát inak!                                                                                          

Natália Mlynarčíková, 8. B 

Štúdia uskutočnená na Slovensku - 

zdroj internet 
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Z Kožušky do Hollywoodu 

Naša škola pripravuje do života veľa ľudí, ktorí majú úspech a dosahujú vysoké životné ciele. 

Jedným z nich je aj náš bývalý žiak Ing. Igor Rusnák, ktorý navštevoval matematickú triedu 

a absolvoval ju v roku 2004. Oslovila ho naša šéfredaktorka.  

 Zdravím ťa Igor, spomínaš si ešte na malú sympatickú školičku v centre Spišskej Novej 

Vsi, v ktorej si strávil krásnych 5 rôčkov? Ako si na tie roky spomínaš? Ahojte, no keď sa 

na to pozriem spätne, tak to boli pekné časy, aj keď to určite nebolo vždy ľahké. V tom veku 

som bral mnohé veci veľmi poctivo. Na druhej strane si spomínam aj na mnoho zábavy, čo sme 

zažili so spolužiakmi a učiteľmi. Taktiež si vždy spomeniem na futbalové a hokejbalové turnaje, 

ktoré naša trieda od nejakej 6. - 7. triedy vyhrávala vďaka niektorým  z nás.  

 Kde viedli tvoje kroky po skončení základnej školy? Po skončení som sa rozhodoval medzi 

Strojníckou priemyslovkou, odbor technické lýceum a Gymnáziom na Školskej. Boli sme prvý 

ročník, ktorý si mohol zvoliť dve stredné školy. Prijali ma na obidve, ale nakoniec som sa roz-

hodol pre gympel. Po maturite som pokračoval na vysokej škole v Žiline. 

Na fotografiách vidíme krásneho plavčíka, si to naozaj ty? Ako si sa 

dostal k niečomu takému? No spolužiak z výšky mi povedal o tejto 

možnosti už rok predtým ako som tam ja šiel, len som sa nevedel roz-

hodnúť, či ísť alebo nie. Jednalo sa o prácu plavčíka v americkom Wash-

ingtom D. C, na fotografiách sa ale nachádzam v Santa Monice, kde som 

po náročnej práci dovolenkoval. Najprv som absolvoval krátky pohovor 

v angličtine, následne som musel spraviť test v angličtine. Keď som pre-

šiel, nasledoval dvoj či trojdňový tréning a následne test od American 

Red Cross na základe čoho som získal certifikát, že môžem túto prácu 

vykonávať. Potom bolo potrebné vybaviť všetky formality ohľadom víz 

a leteniek a šiel som.   

 Ako sa ti teraz darí? Kde žiješ a čo robíš? Momen-

tálne som už nejaký čas v Londýne, kde pracujem na 

svojej angličtine a popritom pracujem a študujem na 

College. Nejaké skúšky mám už za sebou, ale ešte 

ma toho dosť čaká. 

 Čo by si odkázal našim usilovným žiakom 

a svojim bývalým učiteľom? Hmm, žiakom určite, 

aby sa zapájali do čo najviac aktivít aj mimoškol-

ských, lebo to je asi naj spôsob ako si rozšíriť svoj obzor, stretnúť nových ľudí, nadviazať kon-

takty. Každá skúsenosť vás niečím obohatí. A učiteľom asi len poďakovať, že nás do niečoho 

tlačili  , ale nakoniec to samozrejme bolo na niečo dobré. 

Ďakujeme ti za rozhovor. Držíme ti v živote palce. 

Andrea Mackovjaková, 7. C 
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Kalendár nášho mesta 
Žiakom našej školy sa dostalo veľkej pocty. Samotný 

pán primátor mesta Spišská Nová Ves, PhDr. Ján 

Volný, PhD., si ich pozval, aby sa im poďakoval za 

spoluprácu na krásnom kalendári nášho mesta na 

rok 2014. Našu redakciu táto správa náramne poteši-

la a zaujímalo nás viac. Poprosili sme dve zo zúčast-

nených (Zuzku Lapšanskú a Moniku Gurčíkovú) 

o krátky rozhovor.  

 

 Priblížte nám trochu túto akciu, o čo presne išlo? 

„Naša pani učiteľka výtvarnej výchovy, pani Dingo-

vá, nás oboznámila s touto akciou,  ktorá bola na-

zvaná: „Moje mesto má narodeniny“. Našou úlohou 

bolo namaľovať obraz motivovaný touto témou.“ 

 Ako si vedela, čo budeš kresliť? „Dlho som nad tým premýšľala, ale naše mesto je tak krásne, 

že ma napadali samé super veci.“ 

 Tak čo ste teda kreslili? Monika: „Ja som kreslila deti, ako sa tešia, že sú dni mesta.“  Zuzka: 

„Nakreslila som kostol, zvon, radnicu a deti.“ 

 Ako dlho sa venujete maľovaniu? Monika: „Maľovaniu sa nijako extra nevenujem, ale baví 

ma to.“ Zuzka: „Maľujem už  5 rokov.“ 

 Ako prebiehalo stretnutie s pánom primátorom? „Prijal nás sám primátor mesta, ktorý nám 

odovzdal darčeky a kalendáre. Neskôr sme sa spoločne odfotili. Veľmi sa nám to páčilo, ja som 

sa niečoho takého zúčastnila prvýkrát, ale Zuzka už druhý.“ 

Za rozhovor Vám veľmi pekne ďakujeme. Za redakciu časopisu pripájame informáciu, že 

v kalendári sa objavili aj maľby ďalších žiakov našej školy, ako sú: Šimon Maceják, Pavol 

Baluch, Katka Csonková, Oliver Kotlár.                                              Andrea Mackovjaková, 7. C 

Veterné mlyny a tulipány 

Volám sa Samko Hollaar, chodím do 5. A triedy a chcem sa podeliť o zážitky z Holandska, 

ktoré som niekoľkokrát navštívil.  

„Veterné mlyny a tulipány“, tak sa opisuje Holandsko v turistických príručkách. Ale pre mňa zna-

mená iné veci, napríklad more a pláž. Holandská pláž nie je ako povedzme chorvátska pláž, kde len 

ležíš a vypekáš sa na slnku. Na holandskej pláži sa športuje, tam sa žije, púšťajú sa šarkany, surfuje 

sa, hrá sa volejbal, hrá sa futbal. Holandská pláž je piesková pláž, ťažko sa tam behá a chodí, ale to 

sa mi páči. Holandské more (Severné more – Noordzee) je studené a býva tam veľa vĺn. Rád sa do 

vĺn hádžem a skúšam, či sú dostatočne silné. Je to  zábava. Najkrajšia  a  najpopulárnejšia  pláž  je 

v Scheveningen. Vo veľkej zime na Nový rok sa tam všetci masovo vrhajú do vĺn. Volá sa to Niew-

jaarsduik (v preklade Novoročný ponor). Ľudia tam vlezú s radosťou a vylezú so slovami „už nikdy  



V škole nás to baví  - zážitky                                                                                                           OKO 

 

 
 

13 

viac!“. Na Holandsku mám rád aj to, že je tam veľa múzeí 

a galérií. Mnoho som ich už navštívil. Najviac sa mi páčila 

Mesdagova panoráma. Je to veľká kruhová miestnosť a jej 

steny boli pomaľované ako holandská krajina. Pozorovali sme 

ju z rozhľadne vo výške tretieho poschodia. V meste Den Ha-

ag je slávna galéria Mauritshuis, kde sú vystavené slávne 

Vermeerove a Rembrandtove obrazy. V Holandsku je na kaž-

dom kroku nejaké detské ihrisko. Keď sme boli na prázdni-

nách u babky, a momentálne sme nemali nič v pláne, skočili 

sme na najbližšie ihrisko, a tam sme sa zabavili. V Den Haa-

gu, kde bývame najčastejšie, sú tri prístavy. V dvoch kotvia 

kontajnerové, pracovné a rybárske lode. V tých dvoch sa pracuje. Ale v treťom kotvia luxusné jach-

ty a plachetnice. Typické pre Holanďanov sú hranolky „Vojna“ (frietje oorlog). Volá sa to preto 

„Vojna“, lebo majonéza a arašidová omáčka sa v hranolkách v kornúte spolu miešajú. Holandské 

národné jedlo je boerenkool – to je zemiaková kaša pomiešaná s niečím ako tmavozelená kapusta. 

Je sa to s klobásou a slaninou - hlavne v zime. Moje obľúbené holandské jedlo je zuurkool schotel – 

to je zemiaková kaša, v ktorej sú ukryté šunkové rolky naplnené kyslou kapustou, zapečené 

s holandským syrom. Holandské syry sú mimochodom veľmi dobré a svetoznáme. Väčšina Holan-

ďanov má podlhovasté tváre a sú blonďaví, a preto ich volajú aj kaaskopen (syrové hlavy) . Tra-

dičné holandské domy majú strechu a okenice v tvare pyramídy. Fasády sú tehlové, bez omietky. 

Holanďania si v minulosti zarábali na živobytie rybolovom a obchodom. Holandsko je malá, ale 

bohatá krajina. Je tam málo prírody a skoro žiadne hory, je to však krajina bohatá na kultúru. Rád sa 

tam vraciam.                                                                                                         Samuel Hollaar, 5. A 

Spätný pohľad na živý Betlehem a vianočnú 

burzu 

Vianoce sú pre ľudí sviatkom,  kedy slávime narodenie Božieho 

dieťaťa – Ježiša. Pastieri boli prví, ktorí uvideli svetlo Betlehem-

skej hviezdy, ktorá ukazovala cestu do Betlehema k malému Je-

žiškovi. Toto svetlo nasledovali aj traja mudrci z Východu: Gaš-

par, Melichar, a Baltazár. Aj oni  sa prišli pokloniť a uctiť si Spa-

siteľa sveta. Svetlo Betlehemskej hviezdy svieti počas Vianoc aj 

nám.  Pripomínajú nám ho svetlá vianočných symbolov, ktoré 

zdobia naše domy, kostoly, námestia. Žiaci 5. A, 5. B a 1. A triedy 

pripravili pod vedením pánov učiteľov vianočné vystúpenie - Živý Betlehem, na ktoré pozvali svo-

jich spolužiakov, a tiež aj deti z okolitých materských škôl. Taktiež je tradíciou na našej škole veľ-

mi obľúbená Vianočná burza. Tento rok sa uskutočnila 4. 12. 2013. Všetci si mohli vybrať spome-

dzi rôznych zaujímavých výrobkov, ako napríklad stromčeky šťastia, vianočné sviečky, anjelikov, 

krásne náramky a medovníčky, ktoré piekli deti Eko krúžku. Tento rok sa však burza niesla aj 

v znamení Dajme veciam druhú šancu. Deti doniesli do školy hračky, ktoré už nepotrebovali. Vy-

zbierané hračky sa za symbolické ceny predávali tým, ktorým ešte urobili radosť. Získané peniažky 

pôjdu na environmentálne účely.                                                                         Samuel Hollaar,  5. A 
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Naše milé pani vychovávateľky sa žiakom 

neúnavne a kreatívne venujú v školských 

kluboch každé popoludnie. O tom svedčia 

aj zaujímavé akcie a výlety, ktoré pre deti 

niekoľkokrát do mesiaca organizujú. Pri-

nášame vám, milí naši čitatelia, zopár 

z nich. 

Výlet do ZOO       

AQUATERRA 
14. februára 2014 sa deti 1., 4. a 5. oddelenia 

ŠKD zúčastnili výletu do ZOO v Spišskej 

Novej Vsi, kde navštívili pavilón Aquaterra. 

Boli  v ňom rôzne plazy, všelijaké ryby, pár 

krokodílov, pavúkov a iných živočíchov. Zá-

roveň nám zamestnanci ZOO porozprávali 

o primátoch, ktoré sa nachádzajú v ZOO 

Spišská Nová Ves.  

Lucia Zajacová, Barbara Birošová a Adam 

Kvasňák, 4. A  

Deň zdravej výživy 
Dňa 21. februára 2014 sme mali v   4. a 5. 

oddelení ŠKD Deň zdravej výživy. Robili 

sme šalát z ovocia a krájali sme ovocie. Ovo-

cia sme mali naozaj dosť. Bolo tam veľa ja-

bĺk, banánov, pomarančov, jahôd, hrozna, ale 

kiwi dodalo fantastickú chuť. Pani vychová-

vateľka nám dokonca priniesla med, vyrobený 

v jej rodine. Na záver sme urobili pár skve-

lých fotiek a zjedli sme šalát. Šalát bol natoľ-

ko chutný, že bol zjedený za pár minút. 

Adam Kvasňák, 4. A, Daniel Klešč, Ema            

Frniaková, 3. A     

Karneval na ľade 

20. februára 2014 sa deti zo 4. a 5. oddelenia 

ŠKD zúčastnili Karnevalu na ľade, ktorý or-

ganizovalo CVČ ADAM Spišská Nová Ves. 

Deti sa perfektne zabavili, poriadne vymrzli, 

ale stálo to zato. Niektoré deti z našej školy si 

odniesli pekné ceny: Emma Murdžáková, 2. 

B, Jerguš Dunčko, 1. A a Oliver Novák, 1. A.  

 

           Lucia Zajacová, 

Barbara Birošová 

a Adam Kvasňák, 4. A  
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Mamička olympionika 
Málokto z nás vie, niektorí trošku tušia, iným sa čosi marí, že súčasťou pedagogického kolek-

tívu našej základnej školy je aj hrdá mamka športovca a trénera, reprezentanta Slovenskej 

republiky na zimných olympijských hrách 2014 v Soči, Mgr. Eva Murgáčová. Poprosili sme 

ju, aby nám pre vás, našich čitateľov, priblížila svoje pocity, dojmy a podelila sa o svoje ra-

dosti. 

Pani učiteľka, na našej škole pôsobíte už dlhé roky ako telocvikárka, a športu venujete celú 

svoju dušu. Viedli ste k športu aj svojich synov?  Sme športová rodina. Ja sama od základnej 

školy som sa venovala atletike, manžel vodnému pólu a je len samozrejme, že aj synov sme od ma-

lička viedli k športu, resp.  všetok voľný čas sme trávili pri športe. Chlapci hrali hokej až po junior-

skú kategóriu. Počas vysokoškolského štúdia na FTVŠ UK sa im zapáčilo viacej lyžovanie, a tak 

presedlali na lyžovanie. Teraz sa tomuto športu venujú aj profesionálne ako tréneri. 

Ako ste sa dozvedeli o účasti vášho syna na olympiáde?  Keď dve členky reprezentačného druž-

stva akrobatických lyžiarov, ktoré ako tréner vedie, nazbierali potrebný počet bodov na európskych, 

či svetových pohároch a majstrovstvách sveta, ktoré stanovila FIS, vedeli, že majú nádej dostať sa 

na OH v SOČI 2014. Potom už len čakali, či ich tam SOV nominuje. SOV na svojom valnom 

zhromaždení nominoval 62 člennú výpravu športovcov a aj realizačný tím, a ich mená sa tam obja-

vili. Takže sme sa to dozvedeli z médií a vzápätí mi túto krásnu správu  zatelefonoval aj syn. 

 Ako ste sa cítili?  Veľmi som sa tomu 

potešila a som hrdá na neho. Prežívala som 

túto radosť spolu s nimi, ako aj celá naša ro-

dina. 

 Bol to vždy jeho sen?  Keď sa dozvedeli 

pred 3 rokmi, že akrobatické lyžovanie a ich 

disciplína slopestyle je zaradená na OH 

v SOČI, tak  vtedy začal môj syn snívať svoj 

sen, byť na OH, a tomu podriadil všetku prí-

pravu akrobatických lyžiarov a samozrejme aj 

svoj súkromný život.  

 Ako ste prežívali chvíle, ktoré váš syn 

trávil v Soči?  Ako inak, pri TV a na interne-

te, ale boli sme so synom aj v telefonickom 

spojení. Čakala som na fotky a články a bola som veľmi hrdá že je tam. 

Podporovali ste zverenkyne vášho syna?  Samozrejme. Sú to milé, vždy usmievavé dievčatá, slo-

vom ako slniečko, pritom odvážne a disciplinované športovkyne.  

Sledovali ste ich jazdy?  Sledovala. S búchajúcim srdiečkom. Bolo mi  ľúto, keď  ich  na  konci  

jazdy postihol pád, čo v konečnom dôsledku znamenalo koniec nádejam na finále.  

Existuje podľa vás nejaký tajný recept na tak úspešné dieťa? Je to individuálne, pretože každé 

dieťa je jedinečná osobnosť, ale dôvera a podpora v jeho aktivitách, s istou dávkou disciplíny už od 

malička môžu tomu pomôcť. 

Okrem vášho syna sme si všimli aj perfektné aktivity na našej škole, ktoré ste  vy, spolu so 

žiakmi olympijského krúžku pripravili. Prezraďte ako sa im darilo? Mali úspech medzi 

žiakmi? Myslím, že áno, ale na to by vedeli najlepšie odpovedať samotní žiaci. My sme to pripravi-

li v duchu olympijského hesla zakladateľa olympijských hier Pierra de Cuberténa: „Nie je dôležité 

zvíťaziť, ale zúčastniť sa“, slovom, aby aj my sme boli účastní tohtoročnej zimnej olympiády 

v SOČI.  

Milá pani učiteľka, ďakujeme vám za váš čas a zaujímavý rozhovor. Prajeme vám a vášmu 

synovi veľa športového zdaru a chuti do tréningov.                           Andreja Mackovjaková, 7. C 
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Ocenení učitelia                       Ak sa má stať človek človekom,  
musí sa vzdelávať. 

J. Á. Komenský 

Každoročne, 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov sú oceňovaní učitelia, ako aj nepedagogickí 

zamestnanci školy. Učitelia našej školy si aj v tomto roku prevzali ocenenia za svoju prácu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenením učiteľom a pani kuchárke srdečne blahoželáme a do ďalšej práce im želáme veľa 

zdravia, úspechov v práci, rodinnú pohodu a hlavne veľa dobrých žiakov.                                                                 

    -RR- 

  

Mgr. Anna Prachová, získala Plaketu J. A. Komenského za 

záslužnú prácu v školstve, ktorú jej udelil Krajský úrad Košice – 

odbor školstva. 

PaeDr. Katarína Burdigová, Mgr. Martin Sliva a Mgr. Renáta Kolárčiková boli ocenení za vyni-

kajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci Plaketou J. A. Komenského, ktorú im udelilo mesto 

Spišská Nová Ves. Zároveň bola ocenená aj pani kuchárka Darina Friedmanová.  
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Dňa 18. novembra 2013  sa uskutočnila v rámci Mestskej športovej olympiády 

pre žiakov a žiačky I. stupňa, prvá športová súťaž - Vybíjaná chlapcov a dievčat.  

Naše družstvá  sa pravidelne každý týždeň stretávali na tréningoch pod vedením 

pani učiteliek Mgr. Aleny Majerníčkovej a Mgr. Viery Muchovej. Tréningy nám 

priniesli  prvé úspechy v rámci MŠO, ktorej sa zúčastňujú všetky mestské školy. 

Družstvo chlapcov sa po skvelom výkone umiestnilo na 1. mieste. 

 

Dňa 2. decembra 2013 sa uskutočnila MŠO - Bedminton žiakov a žiačok 1. 

stupňa. Našu školu reprezentovali - družstvo chlapcov: Ján Dzurňák 2. B, Timotej 

Tomala 4. B a Kristián Hyroš 4. C. Družstvo dievčat: Barbora Danišová 4. B, Iva-

na Hanáková a Natália Plencnerová zo 4. C. Chlapci i dievčatá priniesli pre našu 

školu ďalšie víťazstvá – 1. miesto v družstve žiakov a 1. miesto v družstve žiačok.  

Dňa 13. decembra 2013 reprezentovali žiaci 1. stupňa Maximiliana Ferencová           

2. A, Katarína Šucová 3. A, Terézia Hrubá 3. B, Ivana Hanáková 4. C, Erik Er-

hardt 4. B, Ladislav Mizera, Kristián Hyroš a Štefan Kedžuch 4. C.  Našu školu 

v ďalšej súťaži   MŠO – Plávanie. Žiaci a žiačky súťažili v disciplínach – 25m 

VS, 50m VS, 25m P, 50m P, štafeta. A tu sú úspechy: 2. miesto - 25m VS Ivana 

Hanáková, 2. miesto - 50VS  Ladislav Mizera, 2. miesto - štafeta chlapcov,              

3. miesto – štafety dievčat. 

 

Dňa  11. januára 2014 sa  v Kultúrnom dome v Smižanoch uskutočnilo tretie 

kolo Ligy mládeže Spiša v šachu jednotlivcov, ktorého sa zúčastnilo neuveriteľ-

ných 115 detí.  Našu školu reprezentovalo osem žiakov, ktorí v rôznych vekových 

kategóriách dosiahli veľmi pekné výsledky: v kategórii dievčat do 14 rokov, obsa-

dila Katarína Lacušová, 8. A ziskom 4,5 bodu (zo sedem možných) 3. miesto vo 

svojej kategórii. V kategórii chlapci do 14 rokov, reprezentovali školu traja žiaci. 

Martin Dam získal 5 bodov a obsadil vo svojej kategórii 3. až 5. miesto. 

Dňa 15. januára 2014  sa  uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom 

jazyku  žiakov  základných škôl okresu Spišská Nová Ves. V kategórii starších 

žiakov,  Terézia Janikovská,  8. A trieda, obsadila  5. miesto.  Veľmi úspešný bol 

Denis Garčala,  7. A trieda,  ktorý  získal  pre našu školu 2. miesto.     

Dňa 23. januára 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v nemeckom 

jazyku. V kategórii starších žiakov obsadil Peter Hamráček, 9. A 1. miesto. Kata-

rína Pirháčová, 7. A získala pre našu školu 3. miesto. 

 

Geografická olympiáda - obvodné kolo sa konalo 6. februára 2014. 1. miesto: 

Jakub Šťastný, 5. A,  1. miesto: Bruno Jakubov,  6. A, 2. miesto: Daniel Broško, 

9. A, 3. miesto: Eduard Frlička, 8. A. 

Dňa 11. februára 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády, na 

ktorom sa zúčastnili víťazi školského kola. Žiaci, Bruno Jakubov, 6. A, Šte-

fan Jasečko, 7. A, Peter Štark, 9. B, sa v svojich kategóriách umiestnili na 1. mies-

te. Žiaci, Viktória Jakubcová, 6. A, Matúš Pohanka, 7. C, sa v svojich kategóriách 

umiestnili na 2. mieste.                                                                                                                    

21. februára 2014 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo 1. ročník Logickej 

olympiády. Táto celoslovenská súťaž je určená pre žiakov so všeobecným intelek-

tovým nadaním. Realizovala sa v dvoch kategóriách. Kategória A je pre žiakov 1. 

– 4. ročníka a kategória B pre žiakov 5. – 8. ročníka. Víťazom kategórie A sa stala 

Dovalová Juliana zo 4. A triedy, v kategórii B zvíťazil Frlička Eduard z 8. 

A triedy. 

Víťazom blahoželáme!                                                                                         Štefan Vansáč, 8. A 
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Marec - mesiac knihy 
Kniha je malý predmet, ktorý nám často pri-

náša veľa zábavy, ale aj ponaučenia. Kniha je 

naša druhá pani učiteľka. Knihy prezradia 

čitateľom mnoho múdrostí, človeka pobavia 

a sú jeho priateľom 

v čase smútku, voľného 

času i radosti. Život 

knihy začína jeho tvor-

com – spisovateľom. 

Ten sa snaží čitateľov 

zaujať i pobaviť. Z kníh sa učíme, ale sú ur-

čené aj na bežné čítanie. Od mala sme v nich 

spoznávali prvé písmenká, rozprávkové pos-

tavy. Keď som bola malá, bála som sa zlých 

postáv v rozprávkach – ježibáb, drakov 

a obdivovala som princezné a princov. Nerada 

som zo začiatku čítala, ale potom, čo som sa 

dostala ku knihám, ktoré ma zaujali, začali 

patriť k mojim kamarátom a odvtedy som 

spoznala mnoho nových vecí a dozvedela som 

sa mnoho nových poznatkov. Niekedy, aj keď 

žiak nie je dobrý v škole, ale veľa číta, vie 

oveľa viac ako tí, čo sa učia  a nečítajú. Kto 

veľa číta, má dobrú slovnú zásobu a vie sa 

ľahko a pekne vyjadrovať. Čaro kníh je aj 

v tom, že nás dovedie tam, kde sa nikdy na-

ozaj nedostaneme. Preto si skúsme dať každý 

záväzok, že sa častejšie pozrieme do kníh 

a navštívime knižnicu nielen v marci – mesia-

ci kníh, a že kniha bude v našich rukách čas-

tejšie.                         Martina Dovčíková, 5. B 

Veľká noc 

Veľká noc je sviatok, keď my, kresťania osla-

vujeme, že náš pán, Ježiš Kristus, sa obetoval 

na kríži a tam aj zomrel. To preto, aby nás 

vykúpil. Najväčšia radosť pramení z toho, že 

neostal navždy mŕtvy, ale premohol smrť 

a vstal z hrobu. Veľkú noc oslavujeme počas 

Veľkonočného trojdnia. Začíname na Zelený 

štvrtok, vtedy si pripomíname poslednú veče-

ru pána Ježiša s apoštolmi. Pokračujeme na 

Veľký piatok, vtedy si pripomíname umuče-

nie a smrť pána Ježiša. Biela sobota je Vigí-

liou zmŕtvychvstania, vtedy sa zídeme po 

zotmení a pripomíname si noc, kedy Ježiš 

opustil hrob a vstal z mŕtvych. Je to najdlhšia 

liturgia roka, niekedy trvá aj tri hodiny. Je 

v nej veľa symbolov, ktorým sa treba naučiť 

porozumieť. Vo Veľkonočnú nedeľu 

a pondelok si pripomíname a slávime Ježišo-

vo zmŕtvychvstanie.  Je rozdiel v tom, ako 

slávia Veľkú noc kresťania a nekresťania, 

ktorí sa tešia hlavne na šibačku a stretnutie 

s rodinou a priateľmi. Moja babka, ktorá býva 

v Holandsku, hľadá s nami vajíčka poschová-

vané v záhrade. To je taký zvyk. Hlavným 

symbolom Veľkej noci je tam zajac.  

Samuel Hollaar, 5. A 

Jarná únava 

Vonku je čoraz krajšie, teplejšie, ale ty sa z 

toho nedokážeš tešiť? Cítiš sa oťapený, nevieš 

sa sústrediť? Do-

konca v posled-

nom čase registru-

ješ viac depresií 

ako obvykle? Prá-

ve o tom je jarná 

únava, spájajúca 

sa s príchodom 

teplých dní. Predpokladám, že väčšina z vás 

obmedzila počas sviatkov a zimy pohyb a s 

nedostatkom slnečného svetla bol veru rovna-

ký problém! Dôležité je však jarnú únavu 

nepodceniť, pretože sa z nej môže ľahko vy-

kľuť chronická únava, teda dlhodobá.  A teraz 

zopár osvedčených rád, ako cez toto obdobie 

prekĺznuť a zbaviť sa jarnej únavy! 

 Strava 

Ako pri množstve iných problémov, je strava 

jedným z najdôležitejších riešení. Mali by 

sme jesť množstvo zeleniny, ovocia, vlákniny, 

ľahké   šaláty   a  podobne.  Piť  by  sme  mali  



Téma obdobia                                                                                                                                           OKO 

 

 
 

19 

hlavne čaje, a to bylinkové, alebo čistú vodu. Hlavne pamätajte na dostatok tekutín! 

 Spánok 

Spánok je druhý, veeeľmi dôležitý faktor! Okrem spánku v noci /8-10hodín/, by sme si mali dopriať 

poobedňajšiu siestu na dobitie síl na zvyšok dňa. 

 Pohyb na čerstvom vzduchu 

Nie nadarmo sa hovorí o čerstvom vzduchu ako o lieku na všetko. Kombinácia pohybu a čerstvého 

vzduchu je proti jarnej únave jednoducho ideálna! Okrem iného si pri pohybe na čerstvom vzduchu 

budujeme aj svoju imunitu. 

Tieto tri body by vám mali pomôcť premôcť únavu a urobiť svoj život lepším:) 

Matúš Šuca, 8. A 

Valentín 

V mesiaci február slávime krásny, láskou nabitý sviatok, Valentín. Žiaci našej školy si tento sviatok 

uctili zaľúbenými odkazmi, ktoré si posielali medzi spolužiakmi a učiteľmi, ale aj rôznymi aktivi-

tami. Zopár z týchto odkazov môžete vidieť na fotografiách za článkom. K slovu „láska“ neodmys-

liteľne patrí prvé rande. Pre nás tínedžerov je to obzvlášť stresujúca udalosť. A preto vám prináša-

me užitočné rady našich ostrieľaných ôsmačok.  

  

Prvé rande 

Dôležitý okamih, pri ktorom môžete stretnúť človeka, s ktorým možno budete už navždy. Preto 

treba byť na prvé rande pripravený čo najlepšie, ako to len viete. Verte či nie, môže to byť pre vás 

stresujúce, ale môže to byť aj veľmi zábavné. Len treba vedieť ako na to. Hlavné je, aby ste sa ne-

správali, ako keby ste už boli unudení. Nadväzujte témy a stále hľadajte niečo, čo máte spoločné a 

zaujíma vás to. Je to veľmi dôležité. Najhlavnejšou vecou je, aby ste boli vždy sami sebou a nesna-

žili sa zaujať toho druhého tým, že sa budete vychvaľovať a správať ako niekto úplne iný.  

Petra Holečková, Franciska Tižová, 8. A 



Naša tvorba                                                                                                                                            OKO 

 

 
 

20 

Rika tvorí 

Popusťte uzdu svojej tvorivosti a vyrobte si s nami včeličku !  Čo potrebujete:   zaváraninová 

fľaša, temperové farby, plyšový drôtik, polystyrénová guľa, lepidlo. 

Postup: 

 

 

 

 

 

1. Na fľašu namaľujeme temperou  žlté pruhy.          2. Na polystyrénovú guľu namaľujeme tvár.      

 

 

 

                       

 

3. Potom, na fľašu namaľujeme čierne pruhy.             4. Vrchnák od fľaše namaľujeme na žlto. 

 

 

    

 

 

5. Na hlavu nastokneme plyšový drôtik ako tykadlá.     6. Hlavu nalepíme na vrchnák.            

 

 

7. Fľašu zatvorme a HOTOVO! 

Frederika Kočíková, 6. A 

 



Naša tvorba                                                                                                                                            OKO 

 

 
 

21 

Komiks           

 Samuel Hollaar, 5. A 
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Moja tajná záľuba 
Niekedy človek ani netuší, čo všetko sa v tom druhom skrýva. Táto myšlienka presne vystihu-

je nášho spolužiaka Paťka Mlynára. Je žiakom 7. C triedy, síce nenápadný, ale my, jeho spo-

lužiaci ho poznáme úplne inak. Super chlapec, nápomocný a vtipný a k tomu ešte taký šikov-

ný. Každý deň nás prekvapuje svojimi kreatívnymi nápadmi. Podarilo sa nám zistiť, že svoju 

kreativitu realizuje v krásnej aktivite, o ktorej vám teraz sám porozpráva.  

 Prezraď nám, čo je tvoja tajná záľuba. Moja najkrajšia záľuba je skladanie papierových mo-

delov.  

 Čo to znamená? To znamená, že rád skladám mo-

dely . 

 Aké modely? Rôzne modely budov, automobilov 

a iné, ktoré zliepam z papiera alebo kartónu.  

 Čo ťa priviedlo k tejto záľube? V prvom ročníku 

som začal odoberať časopis Fifík a v ňom bola kaž-

dý mesiac vystrihovačka. 

 Takže ako dlho sa tomu venuješ? Asi od šiestich 

rokov a prvý model mi postavil ocko. Bol to model 

budovy. 

 Koľko ti trvá, kým vyrobíš jeden model? Približ-

ne týždeň, ale niekedy aj mesiac. 

 Kedy vystrihuješ a kde naberáš nápady? Vystrihujem väčšinou cez víkendy, vtedy sa nemu-

sím toľko učiť. Návrhy si hľadám v časopisoch, v knihách o vystrihovaní a na internete.  

 Pamätáš si ešte, výroba ktorého modelu ti trvala najdlhšie? Najdlhšie mi trvala výroba pre-

tekárskeho auta. To trvalo okolo štyroch týždňov.  

 Bolo aj niečo, čo si nedokázal dokončiť? Zatiaľ ešte nie, ale určite to príde. 

Čo by si odkázal tým, ktorí chcú začať s vystrihovaním? Nech sa neboja, nie je to vôbec zložité. 

A keby niekto niečo nevedel, rád mu s tým pomôžem. Nájdete ma v 7. C.                                                                                           

                                                                                             Andrea Mackovjaková, 7. C                    

Pohankova poviedka na pokračovanie 
V minulom čísle časopisu sa začal odvíjať zaujímavý príbeh malej Rebeky. Ten v tomto čísle 

pokračuje. Čítajte pozorne a sledujte, kam sa Rebekine kroky na jej ceste ďalej vydali.  

Cestou stretla   Chcel Rebeku okradnúť. Rýchlo sa okolo seba poobzerala 

a jediné, čo zazrela bola hromada vysokých stromov. Tak vyliezla na     . 

Keď zlodej odišiel, zliezla zo stromu a vydala sa k babkinmu  .                                                              

Babkin  domček však nebol   obyčajný, ale vyzeral ako .  

Keď tam prišla ... 

 

Spoločne sledujme Rebeku a jej príbeh v ďalšom čísle časopisu.                  

                                                                                                                               Matúš Pohanka, 7. C 
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Cibuľa nás dojala 
ominika Cibulková je naša najúspešnejšia tenistka. Jej karié-

ra sa rýchlo rozbehla a očarila množstvo ľudí. Odohrala 

množstvo zápasov a veľa z nich aj vyhrala. Slovensko naj-

viac potešila, keď postúpila do finále Australian open v roku 2014. 

Dominika Cibulková sa narodila 6. mája 1989. Meria  161 cm a váži 

asi 55 kilogramov. Narodila sa v Bratislave. Dominika začala hrať 

tenis pomerne neskoro, až vo  svojich 10. rokoch a tvrdo makala, len 

aby mohla byť niekedy dobrou kvalitnou hráčkou. Dominike zo za-

čiatku veľmi neverili, a to pre jej nízku výšku, ale ona prekvapila 

a dohnala to svojou túžbou po víťazstve a bojovnosťou.  Jej súperky 

sa najviac obávajú jej forhendu a rýchlych nôh. Pred svojím posled-

ným a najväčším úspechom strávila štyri a pol týždňa v tenisovej aka-

démii Chris Evertovej-Lloydovej na Floride. Na ceste do finále strávi-

la na kurte najmenej času v porovnaní so súperkami. V súčasnosti je v rebríčku v najlepšej 10-tke.. 

Na záver možno povedať, že je malý pracant, ktorý v tréningu nefrfle. „Cibuľa“ rozplakala Sloven-

sko a kričala pomééé, čo  nás preslávilo po celom svete viac, ako ktokoľvek iný. Preto  je šport 

krásny, že spája ľudí a dokáže zjednotiť aj najväčších nepriateľov.                                                                                                                   

Martina Dovčíková, 5. B 

ZOH Soči 
oči je prístavné a kúpeľné mesto v Rusku. Nachádza sa medzi pobrežím Čierneho mora a 

úpätím Kaukazu. Mesto bolo zvolené ako hostiteľ Zimných olympijských hier v roku 2014. 

Počas sedemnástich súťažných dní (súťažilo sa už pred otvorením) rozdelili v Soči, 

v siedmich športoch a pätnástich športových odvetviach, celkovo 98 medailových kompletov. Na 

ZOH 2014 sa predstavilo 2856 športovcov z 88 krajín. Z toho 62 našich športovcov. Najviac nás 

potešila zlatom biatlonistka Anastasia Kuzminová. Taktiež Adam Žampa 5. miestom v kombinácii 

a 6. miestom v slalome. Náš zmiešaný biatlon (Gereková, Kuzminová, Hurajt, Kazár) obsadil 6. 

miesto, no pre diskvalifikáciu Nemcov sa posunuli na 5. miesto. Veľké sklamanie prišlo od hokejis-

tov, ktorí boli na posledných dvoch olympiádach 4. a 5. Tohto roku skončili na predposlednom 

(11.) mieste. V celkovom hodnotení sme skončili na 21. mieste, čo je oproti minulej olympiáde o 

štyri miesta horšie. Hry XXIII. zimnej olympiády sa budú konať vo februári 2018 v juhokórejskom 

Pchjongčchangu. Hosťujúce mesto bolo vybraté 6. júla 2011 v juhoafrickom Durbane. 

Bruno Jakubov, 6. A 

Olympiáda v škole  

7. februára 2014 sa začali  XXII.  Zimné  olympijské hry v Soči. Aj žiaci našej školy, svojimi  

aktivitami,  podporili Slovenských športovcov. Olympijský krúžok na našej škole si pripravil  

množstvo aktivít pre žiakov prvého aj druhého stupňa.  

D 

S 
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Ešte v novembri sme navštívili pána primátora, kde sme sa chceli dozvedieť o ocenení, ktoré do-

stal od SOV ešte v apríli, aká je podpora športu v meste, hlavne mládežníckeho a podobne. 

V mesiaci január SOV vyhlásil literárnu súťaž. Príspevky boli zasielané na predtlačenej pohľadni-

ci, vydanej SOV. Deti písali športovcom, povzbudzovali ich, držali palce na ZOH. A oplatilo sa. 

Z 5 169 zaslaných pohľadníc, ešte počas OH, vybrali športovci tie najlepšie a medzi nimi bola aj 

naša žiačka Alica Matisová, 6. A. A prišiel mesiac február, kedy sa odohrávalo gro aktivít. Na za-

čiatok sme  si urobili panely (plagát, olympijské kruhy, obrázky športovcov, členov Slovenskej 

výpravy, aktivity žiakov našej školy), ktoré sme dali do vstupného vestibulu. V spolupráci 

s olympijským klubom Spiš sme nainštalovali aj banery o antických a novodobých olympijských  

hrách. Takto vyzdobený  vestibul si mohli pozrieť žiaci, rodičia a návštevníci našej školy počas  

celého mesiaca. Nástenky v triedach si žiaci mohli urobiť z plagátov a obrázkov, ktoré im poskytol  

olympijský krúžok  Spiš a doplniť  podľa vlastnej fantázie. Každý 

druhý deň sme informovali o priebehu Zimnej olympiády v Soči, 

ale aj školských aktivitách v školskom rozhlase. V školskej je-

dálni ste taktiež mohli vidieť výstavku Ruských suvenírov, počuť 

Ruskú muziku a hlavne jesť Ruské jedlo. Ďalšou z aktivít bolo 

oblečenie vo farbách olympijských kruhov. Každý druhý deň bola 

vyhlásená iná farba. A tak škola svietila žltou, červenou, modrou, 

zelenou a čiernou farbou. Je to krásny pohľad na žiakov, ale aj 

učiteľov v jednej farbe niektorého svetadielu. Počas hodín  infor-

matiky sa žiaci zapojili  do dvoch súťaži. Na stránke Slovenskej asociácie športu vypracovali otáz-

ky k Veľkému olympijskému kvízu. Na stránkach SOV sa zase zapojili do súťaže s vlastnou fotkou 

a odznakom – fandíme Slovenským olympionikom v Soči.  A aj tu vyhrali dve  naše dievčatá: Kao-

lína Hyrošová, 7. B a Alica Matisová, 6. A. Žiaci prvého stupňa sa oboznámili zo symbolmi olym-

pizmu, antickými a novodobými olympijskými hrami pri prezentáciách, ktoré im pripravili 

a prezentovali deti olympijského  krúžku.  Prezentáciu olympijského krúžku sme pripravili aj počas 

dňa otvorených dverí pre budúcich prvákov a ich rodičov. Naopak, žiaci druhého stupňa si už nado-

budnuté vedomosti overili pri školskom kole kvízu o Olympizme. Veľký úspech mali aktuálne 

otázky. Počas  veľkých prestávok  o  9:30 pre prvý stupeň a o 10:30 pre druhý stupeň boli vo vesti-

bule školy pripravené deti olympijského krúžku, ktoré dávali otázky. Za správnu odpoveď boli žiaci 

odmenení sladkosťou  a mohli si vybrať  obrázok olympionika podľa vlastného výberu. Žiaci tak-

tiež na rôznych hodinách – dejepis, nemčina, angličtina,... tvorili  básne, postery, prezentácie 

a pozdravy pre športovcov, kreslili  športovcov, maskotov, zimné športy na hodinách výtvarnej vý-

chovy a  v školskom klube. Od 24. do 28. februára sa uskutočnil zber papiera. Upratovali sme aj 

okolie školy. Naša škola sa taktiež zapojila do zberu vrchnákov vo farbách červená, žltá, modrá, 

čierna a zelená, z ktorých si žiaci urobili olympijské kruhy. Veľmi pekné boli športové aktivity. 

Netradičná Zimná olympiáda pre ročníky 1. – 4. mala veľký úspech. Deti si vyskúšali biatlón, bež-

ky, hokej, krasokorčuľovanie, snowboard, sánkovanie. Po každej olympiáde sa koná paraolympiá-

da. Aj na našej škole trénujú telesne postihnuté deti, a tak sme ich boli pozrieť, keď hrali hru Boc-

ca. Naučili sme sa pravidlá a dokonca sme si aj spolu zahrali. Asi najemotívnejšia aktivita bol záve-

rečný ceremoniál. Nástup športovcov, živých olympijských 

kruhov, vlajky OFDM, bohýň s holubicou, vavrínovým ven-

com a ohňom, ukončil celomesačný kolotoč olympijských 

aktivít. Podujatiu dodala punc jedinečnosti aj prítomnosť 

priamych účastníkov olympijských hier – Tatiany Bodovej 

(schortrek) a Tomáša Murgáča  (slopestyle). Deti boli ocenené 

sladkosťami a diplomami za jednotlivé aktivity. Redakcii škol-

ského časopisu OKO bolo doručené aj nádherné prekvapenie 

v podobe olympijského pozdravu priamo zo Soči.                                                                                                                               

 Štefan Vansáč, 8. A 
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Kniha, ktorú odporúčam 
aute. Rozhodla som sa, že vám napí-

šem o jednej z mojich kníh, ktoré som 

už prečítala. Je to dobrodružný diev-

čenský román, ktorý sa vola Tigrova kliat-

ba. Napísala ho Colleen Houcková. Táto 

kniha je preložená z angličtiny. Odohráva sa 

sčasti v Oregone a sčasti v Indii. Boli raz 

dvaja bratia, starší sa volal Dhiren (prezýva-

vý Ren) a mladší sa volal Kišan. Ren bol 

zasnúbený s dcérou vládcu susedného krá-

ľovstva. Kráľ sa volal Lokeš a jeho dcéra 

krásna Yesubai. Lokešovi sa podarilo zajať 

Rena a oklamať jeho brata Kišana. Lokešovi 

išlo o dva amulety, ktoré patrili Dhirenovi a Kišanovi. Keď mu ich odmietli dať, zaklial ich  na tig-

rov, ktorí sa môžu premeniť na ľudí iba na 24 minút po dobu 24 hodín. Po 300 rokoch po tejto uda-

losti sa nachádzame v Oregone, kde si naša hlavná hrdinka Kelsey hľadá brigádu. Kelsey je štvrtáč-

ka na strednej. Pomocou poradkyne si našla dvojtýždňovú brigádu v cirkuse Maurizio, kde  sa stara-

la o psov pána Davisa a o tigra s menom Dhirem. Pán Davis bol krotiteľ v cirkuse. Kelsey si Dhire-

na rýchlo obľúbila a začala ho volať Ren. Mala svoju knihu s básňami, ktorú mu po večeroch číta-

vala. Ren bol dobrý poslucháč. Keď sa 1. týžden blížil ku koncu, objavil sa pán, ktorý mal o tigra 

veľký záujem. Tigra predali pánovi Kadamovi, lebo boli presvedčení, že tiger bude v dobrých ru-

kách. Pán Kadam ho chcel odviesť do tigrej rezervácie. Poprosil Kelsey, či by sprevádzala Dhirena 

do Indie. Počas letu sa Kelsey a pán Kadam rozprávali o rôznych indických mýtoch... Po lete ich 

čakal objednaný kamión. Keď zastavili na odpočívadle,  Kelsey sa išla najesť. No keď sa vrátila 

naspäť,  kamión tam už nebol. Na ceste bol vyhodený ruksak a vedľa neho sedel Dhiren. Dhiren 

odviedol Kelsey do džungle, po dlhej chôdzi ju Ren priviedol na čistinku, kde bola malá chatrč. 

Dhirena priviazala o strom a vybrala sa ku chatrči, a keď išla zaklopať, vtom sa ozval mužský hlas. 

Kelsey sa zľakla, otočila sa a tiger bol fuč... Ak si prečítate Tigrovu kliatbu a budete spokojní, po-

tom sú ešte ďalšie knihy: Tigrova misia, Tigrova plavba, Tigrov osud - ešte nie je preložený. Tieto 

knihy nepustíte z rúk a prečítate ich na jeden hlt. 

Bianka Krotká, 9. C 

Čo vidíme v kinosálach  
ompeje – Pompeii: Veľkolepé katastrofické divadlo, ktoré spája skazu prekvitajúceho an-

tického mesta s akčným a milostným príbehom. „Titanic na súši“, tak sa hovorí o novom 

filme Pompeje. Bohaté mesto plné prepychu a zhýralosti prosperovalo a plnými dúškami si 

užívalo heslo „chlieb a hry“. Až do osudného dňa 24. augusta roku 79 nášho letopočtu, keď sa pre-

budila sopka Vezuv a v smršti ohnivých erupcií pochovala celé mesto a zatienila slnko na pravé 

poludnie. Tvárou v tvár strašnej katastrofe musí gladiátor, ktorého čakal posledný boj o konečnú 

slobodu, zachrániť svoju lásku... alebo to aspoň skúsiť. V hlavnej úlohe sa predstaví Kit Harington, 

ďalej hrajú Emily Browning, Kiefer Sutherland, Carrie-Anne Moss či Jared Harris. 

 

Č 
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Babovřesky 2: Letná komédia Zdeňka Trošku je 

úsmevným obrázkom zo života na súčasnej dedine, 

ktorá s komediálnym nadhľadom, tak trochu v duchu 

Slunce, seno… sleduje kopiace sa nedorozumenia a 

zhody náhod, ktoré poriadne zamotajú hlavu jej oby-

vateľom. V príbehu nechýba láska, žiarlivosť, zá-

visť, intrigy a najmä vtipné okamihy, v ktorých sa 

niektorí z nás aj nájdu.  

 

Všetky moje deti: Ústrednou postavou filmu je charizmatický farár Marián Kuffa. Vo filme ho ale 

divák vidí skôr v zašpinených montérkach a sleduje drámu misie do prostredia biedy a beznádeje v 

zabudnutých rómskych osadách. Namiesto kázania sa Kuffa snaží strhnúť Rómov vlastným príkla-

dom a ľudským záujmom. Pomáhajú mu bývalí kriminálnici a alkoholici z komunity, ktorú pred 25 

rokmi založil v Žakovciach. Film šokujúcim spôsobom odkrýva problémy, s ktorými rómska ko-

munita zápasí. Divák so zatajeným dychom sleduje dramatické mikropríbehy Rómov a sysifovský 

boj Kuffu s drsnou realitou: chce, aby „jeho deti“ objavili svoje schopnosti, naučili sa nezávidieť si 

a pomáhať jeden druhému.                                             Terézia Janikovská, 8. A 

 

Čo vo mne zanechala pieseň 
My Chemical Romance -The light behind your eyes 

 

So long to all of my friends,        

Everyone of them met tragic ends,           

With every passing day,  

I’d be lying if I didn’t say,  

That I miss them all tonight…  

And if they only knew what I would say,  

 

If I could be with you tonight…  

I would sing you to sleep,  

Never let them take the light behind your eyes…  

One day, I’ll lose this fight…  

As we fade in the dark,  

Just remember you will always burn as bright  

 

Be strong, and hold my hand.  

Time becomes for us, you’ll understand.  

We’ll say goodbye today,  

And we’re sorry how it all ends this way…  

If you promise not to cry, then I will tell you just  

What I would say  

 

 

Táto pieseň vo mne nezanechala stopu, pretože je hudobne skvelá alebo preto, aký má nádherný 

text, ale hlavne preto, lebo ja, ako fanúšička My Chemical Romance, ju považujem za niečo ako 

osobné rozlúčenie kapely s fanúšikmi. Ľutujú, že končia a týmto nám hovoria aby sme nesmútili, 

ale usmievali sa, že tu pre nás boli. A tak sa týmto budem riadiť, i keď sa nikdy pri počúvaní tejto 

piesne neubránim slzám.                                                                                 Terézia Janikovská, 8. A 

Zbohom, všetkým priateľom 

každého z nich stretol strašný koniec 

každým dňom 

klamal by som, ak by som nepovedal 

že mi všetci dnes chýbajú 

a keby tak mohli počuť, čo by som im povedal.  

 

Keby som mohol dnes byť s tebou 

spieval by som ti na dobrú noc 

nikdy ich nenechal, aby zobrali svetlo z tvojich očí 

raz prehrám tento boj... 

tak ako mizneme v tme 

a ty iba pamätaj, že vždy budeš horieť takto jasno. 

 

Buď silná a drž sa ma 

keď po nás príde čas, pochopíš 

dnes sa lúčime 

a ospravedlňujeme sa, že to takto končí 

a keď sľúbiš, že nebudeš plakať, poviem ti čo by 

som povedal.  
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   1. d       

 2.   e      

  3.  u     

4.    s       

    c  5.     

6.    h       

  7.  l     

   8. a      

 9.   n       

 10.   d       

Katarína Kedžuchová, 6. C 

Príbeh neživej veci 

Blouse 

Everything started last month, when I was made. It happened in italian fashion 

house Versace. Then I went to shop in London. Some people give me paper, 

where was written “79 £“. I don´t know what does it mean. There were many 

women, some of them were trying me, but then they brought me back on the hanger. But there was 

one girl, lady is better word, it was lady Angelina. She bought me, and brought me to her house. 

Now, I´m here in her wardrobe and I don´t know what will happen. Oooo, wow, I can see light!“ 

She dressed me, and hmmmm, there is some smelling water. Now, we are running to the taxi. We 

are going somewhere, but I am scared. Oh, we stopped. There is one man outside, he looks pretty 

good. “Hi, Jake.“  “Hi, Angelina.“ My lady knows him. We are going with him to park. They are 

speaking about some games, but I don´t understand much. There is one house in the middle of this 

park. Wooow, we are going to this building. I am pressed to his shirt! O, no..... he grabs me and he 

wanna take me off from my lady..... heeeeelp!!! After everything, I won´t describe to you what hap-

pened, but my lady said:  “Where is my blouse?!“ Man said: “ I don´t know, but you can take one of 

my shirts.“ Noooo, my lady left me alone here! Next day telephone rang.  “You are an idiot!!! I saw 

you with her!!!! It was Angelina. I know her voice very well! The man throws his mobile and he 

shouted many ugly words. But he saw me and he is going to me, now. Oh no, he throws me outside 

the window exactly in the trash. It was my sad story.                                                Matúš Šuca, 8. A 

Красáвица какáя! 

   и   св   ó св ркáя. 

Как пышн  убранá. 

 ка и   , к    нá? 

                (ё ка)                                                                                          

Тáe  сн  óк. 

Ó и   у óк, 

Д нь прибывá  . 

К гдá э   бывá  ? 

                (В снóй)  

Martina Ondovová, 8. B 

 

1. Delfín                                                                                

2. Slon  

3. Pes 

4. Myš 

5. Jeleň 

6. Líška 

7. Mucha 

8. Opica 

9. Panda 

10. Had 
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Účesy, účesy, ach tie účesy! 

česy sú jedným z najvýznamnejších prvkov, ktorým človek prezentuje seba vo svojom oko-

lí. Sú ovplyvnené módou, kultúrnym prostredím aj okolitou spoločnosťou. Počas každého 

obdobia sa účesy menili. Napríklad u žien sa najprv  nosili dlhé, potom krátke vlasy. Teraz  

sú moderné obidvoje.  V terajšej dobe sa účesy stávajú obrazom vášho vnútra = stávajú sa čoraz 

extravagantnejšie. Ľudia si nefarbia vlasy len bežnými farbami ako sú blond, hnedá a čierna, ale aj 

na odvážnejšie farby, ako sú napríklad modrá, ružová, fialová, zelená, niekedy melírované spojenie 

týchto farieb. 

História: Človek sa oddávna staral o svoj vzhľad. Najskôr za pomoci bronzových a kostených 

ozdôb, neskôr sa snažil o celkovú úpravu zovňajšku. Z histórie poznáme vývoj spoločnosti, rozdiely 

medzi spoločenskými triedami, jednotlivé etapy kultúrneho vývoja spoločnosti. Oblečenie, celková 

úprava vzhľadu, teda aj účes, sú neoddeliteľnou súčasťou týchto etáp. V starove-

ku a stredoveku existovali účesy pre vyššie vrstvy obyvateľov aj pre nižšie, a tiež 

i náboženstvo malo na vývoj účesov svoj vplyv. Islam a kresťanstvo začali vyžadovať krátke upra-

vené vlasy u mužov a dlhé u žien. Napríklad ostrihanie vlasov u mužov bývalo často symbolom ich 

konverzie k islamu. Až do 19. storočia boli v Európe rozšírené zložito zdobené účesy, a to hlavne u 

žien, menej už u mužov. Vynález gélu v 80. rokoch a ďalších pomôcok vo vlasovej kozmeti-

ke neskôr viedol k ešte širšiemu výberu rôznych účesov. Tie sa mnohokrát stali symbolom rôz-

nych pop kultúr (napríklad emo, afro). 

 

 

 

10. roky: Muži nosili vlasy krátko zastrihnuté, s cestičkou 

na strane. Chlapčenský štýl v dámskej móde sa prejavil aj v 

kaderníctve - mladé ženy nosili krátke účesy. Vlasy boli 

napomádované a ľahko zvlnené.  

 

 

Ú 
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20. roky: V pánskej i dámskej móde začala byť dôležitá 

praktickosť. Muži nosili vlasy krátke a napomádované, sče-

sané dozadu. Hitom u žien je mikádo. Nosilo sa buď rovné s 

ofinou alebo zvlnené bez ofiny. 

 

 

30. roky: Muži nosia vlasy napomádované; po stranách 

krátko zostrihané, hore dlhšie a sčesané dozadu. Ženy nosili 

pri tvári zvlnené, na zvyšku hlavy natočené do trubičiek.  

    

40. roky: Módne sú blond vlasy, ktoré nosí aj väčšina celeb-

rít. Staršie ženy majú vlasy dlhšie, vysoko vyčesané a s mno-

hými vlnami. Muži nosia vlasy napomádované s vlnou vpre-

du. 

 

 

50. roky: Trendom sú polodlhé vlasy. Okolo kontúr sú vlasy 

kratšie a zvlnené, dlhšie sú na temene a v tyle. Muži nosia 

vlasy napomádované a s cestičkou na strane alebo podľa vzo-

ru Elvisa Presleyho - s vlnou. 

 

60. roky: Dámske účesy vyzerali mohutne a bohato. Mohlo 

za to tupírovanie, príčesky a veľké drdoly. Muži nosili pätku 

a cestičku na strane. Hnutie hippies zase prinieslo dlhé roz-

pustené vlasy u mužov i žien. Objavujú sa dredy (sú  to stra-

paté pramene vlasov). Vznikajú niekoľkými spôsobmi buď 

umelo, zachumlaním v štúdiu, alebo prirodzene, hlavne neče-

saním a mnohými ďalšími spôsobmi (zlepením morskou vodou). 

 

70. roky: Trvalá sa stala novým hitom. Muži nosili vlasy cez 

uši, často kotlety a fúzy. Afroameričania nosia afro. Stúpenci 

punku šokujú svojimi farebnými a silne nalakovanými účes-

mi. 

 

80. roky:  Najmódnejší je akýkoľvek účes z krátkych vlasov. 

Ideálne podholený s dlhšími vlasmi na temene, ktoré sa dali 

všemožne upravovať. U mužov je častý krátky strih na hornej 

časti hlavy s dlhšími vlasmi na temene.  

 

 

90. roky: Ideálom bol praktický účes, ktorý sa dal príleži-

tostne meniť. Hitom je strih podľa hrnca. Vlasy si skracujú 

aj muži. Moderné začínajú byť veľmi krátke vlasy. 

 

 

Martina Ondovová, Natália Mlynarčíková, 8. B 
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Najvtipnejší zážitok  

Pýtal som sa žiakov 6. A na najvtipnejší zážitok. Tu sú tie 

naj: 

 Išli sme z konzultácie a nemali sme kľúč od skrinky. 

Požičali sme si ho z kľúčov od triedy. No nepozorne 

sme odomykali kľúčom od druhej skrinky. Tak sme išli za pánom školníkom a ten nám dal ten 

druhý kľúč. Vtedy nám to bolo strašne trápne. 

 Na hodine mi spadlo pero. Išla som si ho zdvihnúť, ale pani učiteľka ma upozornila : „Nehádžte 

si tu perá!“ 

 Spolužiakovi slzilo oko: „Lejú sa mi očné kanáliky.“ 

 V televízii som videla, že bolo v jednom vajíčku druhé. Reakcia spolužiakov: „Matrioška“ 

 Sliepky dávajú : vajcia, mäso. Spolužiačka doplnila: „mlieko“ 

Vtipy 

Rybár chytí zlatú rybku a tá mu hovorí: „Pusti ma a ja ti splním jedno želanie." 

Rybár ju pustí a želá si: „Chcem, aby Európu a Ameriku spájala diaľnica."  

Rybka sa začne vykrúcať: „Ale to je strašne veľa roboty." 

Rybár teda povie druhé želanie: „Tak chcem, aby moja žena bola krásna."  

Rybka na to: „A máš fotku?"  

Rybár jej ukáže fotku a rybka sa zľakne: „JAJ, a tá diaľnica má byť troj alebo štvorprúdová?" 

Mami, mami, zabil som päť múch! Dvoch samčekov a tri samičky...  

Ako vieš, ktoré boli samičky a samčekovia?  

Dve boli na pohári od piva a tri sedeli na zrkadle...                                             Bruno Jakubov, 6. A 

Motto na záver 

Učíme sa pre život, nie pre školu 

Mám desať prstov na rukách a desať na nohách. Päť plus päť je desať.  Ak chceš vyjadriť svoj ná-

zor, prihlás sa. Leva si len tak doma chovať nemôžeš. Prírodou sa musí šetriť, je k nám milá, tak 

nebuďme k nej zlí. Two tickets, please. Danke schön a spasiba. Vypni vodu, ak 

ju nepoužívaš a vypni svetlo, ak svieti slnko. Odkiaľ poznám to všetko? Potre-

bujeme tieto veci neodmysliteľne k životu, ale neprišli sme na ne sami. To 

naozaj nie. Pretože to, čo v živote robíme, čím sa stávame, čím chceme byť 

a čím sme boli, nám, či chceme alebo nie, dala najmä škola. Tá nás pripravi-

la na výzvy, tá nám dáva základ nášho správania. Uvedomme si preto, že ak 

máme ťažšie chvíle, ak sa nám zdá, že chémia, matematika, angličtina, či fyzika od 

nás žiada niečo, čo je pre nás nedosiahnuteľným cieľom, nevzdávajme sa!  Ani len netušíme, kedy 

v živote si povieme: „Vďaka ti škola, že viem žiť!“                               Andrea  Mackovjaková, 7. C 
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