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PRÍHOVOR 

ŠÉFREDAKTORKY

ak, výpis už máme 

za sebou. Niektorí 

úspešne a iní menej, ale 

hlavné je, že teraz 

máme celý polrok na 

opravenie známok. Je tu 

jar a s ňou nádej na 

nové začiatky. Ten čas 

ale rýchlo letí. Nedávno 

sme sa tešili na zimu a Vianoce, teraz sa tešíme  

na Veľkú noc. Ohľadom Veľkej noci mám pre 

chlapcov návrh, ktorý sa určite bude páčiť 

všetkým dievčatám: „Milí chlapci, keďže ste 

žiakmi Zelenej školy, čo keby ste tento rok nás 

dievčatá neoblievali a ušetrili tak vodu? Buďme 

predsa trochu ekologickí.“ Príroda sa 

onedlho začne zobúdzať a všetko bude opäť 

krásne kvitnúť. Konečne dlhé, zimné večery 

nahradia jarné, slnečné dni. Veď kto by sa 

nepotešil, keď o šiestej je vonku stále slnko? 

V tomto čísle v novom šate sa dozviete určite 

veľa zaujímavých informácií a tipov, týkajúcich 

sa jari a veľkonočných sviatkov, ako aj .... 

budete mať možnosť si zasúťažiť. Tak čítajte 

pozorne milé triedy. Otočte stranu a zahryznite 

sa do našich výtvorov.                          

Viktória Jakubcová                                                        

šéfredaktorka 
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BRUNO MEDZI BASKETBALISTAMI 
 

ROZHOVOR S BASKETBALISTOM 

V Spišskej Novej Vsi je okrem iného 

populárny aj basketbal. Najväčší úspech 

prišiel v sezóne 2012/13, kedy boli v lige 

tretí, čo dokázali aj v roku 2010. 

V polovici sezóny sú Spišiaci na 

poslednom mieste s nelichotivou bilanciou 

0 výhier. Spišiakom sa však túto sezónu 

nedarí, no aj tak patria medzi extraligové 

stálice.  Pre náš časopis som pripravil  

krátky rozhovor s basketbalistom 

Stanislavom Petrekom. 

Odkedy hráš basketbal a prečo si sa rozhodol práve pre basketbal? 

„O basketbale som sa dopočul od svojich bratov, ktorí ľutovali, že 

nepraktizovali žiaden šport odmala a vďaka našim rodinným dispozíciám sa 

rodičia rozhodli práve pre basketbal. Prehovárali ma, aby som to vyskúšal. 

A tak basketbal hrávam od svojich deviatich rokov, čiže teraz to bude niečo 

cez desať rokov.“ 

Ktorého basketbalistu máš ako vzor a prečo? 

„Keď sme boli malí, radi sme sa rozprávali o zámorských basketbalistoch. 

No ja si myslím, že po vzor netreba chodiť ďaleko a mojim vzorom sa už 

v detstve stal Vladimír Hovaňák, ktorého hra bola vždy dych berúca.“ 

Chcel by si sa živiť basketbalom aj v budúcnosti? 

„Veľmi rád by som sa živil basketbalom, no neviem, či by som na to mal. 

Osobne si myslím, že som mal na sebe viac pracovať v mládežníckych 

kategóriách.“ 

 

Chcel by si hrať basketbal aj v zahraničných tímoch? 

„Určite áno. Euroliga by bol asi najvyšší cieľ.“ 

 

Novoveským basketbalistom sa túto sezónu nedarí, myslíš si, že 

zopakujete play-off z minulého roku? 

„Ťažko vytvárať urýchlené závery. Je polovica sezóny a máme zranených 

dvoch novoveských odchovancov hrajúcich na pivote.“ 

 

Čo by si odkázal mladým basketbalistom? 

„Basketbal nie je len šport, ale aj životný štýl. Človek si tu nájde dobrú 

partiu. V Spišskej máme perfektné podmienky pre tento šport, od miesta na 

trénovanie po trénerov, ktorí do toho dávajú srdce. Ak by niekoho čo i len 

trochu chytil tento šport, určite by ho mal vyskúšať.“ 

 

Stanovi ďakujeme za rozhovor a prajeme mu veľa zdaru v začatej sezóne, 

hlavne veľa optimizmu a zdravia. 

Bruno, 8.A 

Basketbalista Stanislav Petrek 
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ZÁŽITKY - VÝLET V 

ZAHRANIČÍ  

akže pokúsim sa vám opísať moje zážitky zo zimnej 

lyžovačky. Ocitneme sa vo chvíli, keď mi rodičia 

oznámili, že ideme na výlet do Rakúska. Na poslednú 

chvíľu! No dobre, niekoľko dní dopredu, ale pre mňa to 

bolo neskoro, lebo na vytvorenie predstáv o tom, aké to 

tam bude, čo si tam na seba  zoberiem a rozmýšľanie o 

iných nepodstatných veciach mi pár dní nestačilo. Z 

domu sme vyrazili skoro ráno a čím viac som sa tešila, 

tým viac bola 

cesta 

nekonečná. 

Prišli sme tam 

až večer, 

ubytovali sme 

sa a išli sme sa 

konečne 

najesť. Bývali 

sme v malom mestečku s názvom Windischgarsten. Toto 

mestečko sa nachádza medzi dvoma úžasnými 

lyžiarskymi strediskami Hinterstoder a Wurzeralm. V 

prvý deň sme sa rozhodli ísť na stredisko Hinterstoder. 

Všetko bolo fajn, až na to, že keď sme sa chceli vyviezť 

na kopec, museli sme čakať najmenej 15 minút v rade. 

Mňa, ako veľmi netrpezlivého človeka, zakaždým 

poriadne nahnevalo, keď sa predbiehali nejakí vysmiati 

Rakúšania. S tým čakaním to bolo ešte horšie ako čakanie na obed v školskej jedálni. 

A samozrejme, keď som si obúvala lyžiarky, zapla som si ich najviac, ako sa dalo a už po prvom 

takomto nekonečnom čakaní na 6 - sedačku ma boleli celé chodidlá. Ale čo sa lyžovačky týka, tak 

to bolo fakt bezchybné. Ešte aj počasie nám prialo, bolo naozaj krásne a tie skalnaté vrchy 

týčiace sa všade okolo, no proste niečo úžasné! Na druhý deň sme išli na druhé stredisko, 

Wurzeralm, ktoré sa mi osobne viac páčilo, lebo tam bolo neporovnateľne menej ľudí. Tým 

pádom tam bola aj lepšia atmosféra, veď lepšie sa lyžuje, keď máte celý kopec skoro pre seba. 

Ale najlepší na tom bol aj tak koláčik v krčme pod svahom Bärenhütte. Keďže moji rodičia sú 

vášniví bežkári, na tretí deň sme sa vybrali na bežky do strediska Wurzeralm, aj napriek tomu, že 

nikde nebola upravená bežkárska trať. No o to lepšie. Aspoň som vyskúšala doslova chodenie na 

bežkách, lebo v 30 centimetrovom snehu sa nič iné ako chodiť na bežkách nedalo, no aspoň mne. 

Aj keď nerada to priznávam, nebolo to až také strašné. Aspoň dovtedy. Potom sme  sa rozhodli 

isť po stopách skialpinistov. Mali vychodené koliečko, ktoré viedlo cez potôčik. Myslím, že je vám 

nemusím hovoriť, kto doň spadol... Po tomto namáhavom dni sme museli trošku zrelaxovať. 

Vydali sme sa na potulky po mestečku. Dobre, potulky po obchodoch. A  potom celí vyčerpaní, 

rýchlo na večeru. Už sa dostávame ku 

koncu. Na štvrtý deň sme išli opäť na svah 

Wurzeralm, no už to bolo o čosi horšie ako 

prvýkrát, keďže sneh bol ťažší v dôsledku 

toho, že sa začal roztápať. Ale nebolo to 

nejako veľmi zlé, pokým sme sa s bratom 

nezačali guľovať. Hádajte, kto to najviac 

schytal? Čo už... A posledný deň cesta 

domov. Na tú som sa tešila najmenej, ale 

predsa len, všade dobre, doma najlepšie. 

Anet, 8.A 

Aneta Frličková s bratom a mamkou na lyžovačke 

Aneta v Rakúsku 
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ROZHOVOR S LUJZOU 

ývalou  

žiačkou našej 

školy je Lujza 

Kočíková, moja 

staršia sestra, 

ktorá si takto 

zaspomínala na 

časy strávené v na 

Zelenej škole. 

 

Čo ti dala ZŠ?  

Na základke som sa naučila, že na to, aby sa človek 

niečo naučil, potrebuje iba chcieť. Vďaka viacerým 

skvelým učiteľom som sa naučila, že motivácia je 

základ úspechu. Naučila som sa odprezentovať seba 

a svoju prácu. Dokonca môžem povedať, že práve 

to, čo som sa naučila na ZŠ položilo základy tomu, 

kým som dnes. Od prvého ročníka vo mne totiž 

rozvíjala všetky vlastnosti, ktoré potrebujem a ešte 

dlho budem potrebovať. 

 

Prečo si sa rozhodla ísť práve na GBAS do 

Sučian? 

Bilingválne gymnázium, ktoré navštevujem už 

štvrtý rok, sa mi páčilo hlavne vďaka výzvam, ktoré 

ponúkalo. Mohla som sa osamostatniť, bývať na 

internáte, no hlavne sa zdokonaliť v cudzom jazyku 

natoľko, aby som hovorila úplne plynulo. Zároveň 

mi kvôli dlhodobej tradícii prišla kvalitnejšia ako 

Javorka. Mala som pocit, že tam môžem plne 

využiť moje nadšenie z angličtiny. A mala som 

pravdu. Je to síce ťažká škola, ale naozaj stojí za to. 

 

Ako sa ti tam študuje? Neľutuješ svoje 

rozhodnutie? 

Ako som povedala, je to naozaj ťažká škola. 

Mávam obdobia, keď som rada, že spím 4 hodiny 

denne a počas dňa sa nemám čas ani poriadne 

najesť. Napriek tomu však vôbec neľutujem, že som 

šla na GBAS. Vnímam, ako ma GBAS od prvého 

ročníka postupne pripravuje na život. Vyrovnávam 

sa so stresovými situáciami, učím sa pracovať 

v kolektíve, dokážem asertívne vyjadriť svoj názor. 

Na GBASe je každý svojím spôsobom čudák a to 

z nás robí jednu veľkú rodinu, kde sa všetci 

navzájom akceptujeme. Síce na školu nadávam 

každú chvíľu a trieskam si hlavu o stenu kvôli 

množstvu povinností, na ktoré mám málo času, ale 

o rok, keď odídem, mi bude určite veľmi chýbať. 

 

Kam chceš ísť po strednej škole? 

Hm, to by som aj ja rada vedela . Určite chcem 

študovať v Anglicku. Rozmýšľam nad informatikou 

v Manchestri, alebo pôjdem do Liverpoolu a budem 

študovať za učiteľku v materskej škole. Tieto dve 

odvetvia si nie sú podobné absolútne v ničom, ale 

neviem sa medzi nimi rozhodnúť. Asi len uvidím, 

kam ma vezmú. Ale možno sa ešte rozhodnem pre 

niečo úplne iné, preto si budúcnosť nechávam 

otvorenú a uvidím, čo zo mňa nakoniec bude . 

 

Bola si aj redaktorkou OKA. Máte na GBASe 

časopis? Publikuješ v ňom? 

Áno, máme. Volá sa KARIS (podľa zakladačov, 

ktoré väčšina študentov, vrátane mňa, používa na 

poznámky). Nemám vlastnú rubriku, publikujem 

len sporadicky. O akciách, ktoré sa stali, alebo sem 

tam urobím rozhovor s učiteľom. V KARISe som si 

však našla niečo iné, čo ma napĺňa. A tým je 

vedenie propagačného tímu. Spolu s asi desiatimi 

študentami sa staráme o plagáty, spinkovanie, či 

predaj časopisu. Takisto som hlavnou korektorkou, 

čiže všetky články prečítam a opravím gramatické 

a štylistické chyby v nich. A to ma baví ešte viac 

ako samotné písanie článkov. 

 

Čo by si chcela odkázať žiakom našej ZŠ? 

Choďte za svojimi snami. Nech sa deje čokoľvek, 

nech vám ľudia hovoria čokoľvek, nenechajte sa 

odradiť. A medzi nami žiakmi, učenie je síce 

podstatné, ale známky nie sú až také dôležité. 

Omnoho dôležitejšie je to, čo naozaj viete. 

A takisto, skúste oceniť snahu učiteľov. Čím milší 

budete vy k učiteľom, tým milší budú oni k vám 

a hodiny budú hneď znesiteľnejšie . A ešte jedna 

vec, užívajte si zšku, kým môžete, pretože si to už 

nikdy nebudete môcť zopakovať. 

 

Máš aj nejaký odkaz pre učiteľov? 

Nenechajte sa odradiť kyslými ksichtami žiakov 

a majte radi svoju prácu – žiaci vedia vycítiť, keď 

sa učiteľ na hodine nudí. A, hm, už som vás dávno 

nebola pozrieť. Tešte sa, určite sa čoskoro ukážem 

;).                                                              Rika, 8.A 

Lujza 
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RIKA TVORÍ - PEČIATKA 

Čo budeme potrebovať? 

 korkové zátky 

 nôž (s vyrezávaním vám môžu pomôcť rodičia) 

 podušky s atramentom- môžete použiť aj 

temperovú farbu 

Nožom si jemne 

načrtneme srdiečko na 

okrúhlu stranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

SÚŤAŽ 

 

Milí Okáči, avizovaná súťaž sa týka moderných antistresových maľovaniek a vašich šikovných 

triednych rúk. Každá trieda pravidelne dostáva svoje vlastné číslo časopisu OKO. Teraz je šanca 

využiť to. Zapojte sa aj vy; vymaľujte, vystrihnite, podpíšte sa a prineste nasledujúci obrázok do 

kabinetu k zodpovedným vedúcim časopisu OKO. Redaktorské bystré očká posúdia a najlepšiu 

triedu odmenia rozhovorom v nasledujúcom čísle.                                         

Potom vyrežeme 

všetko okrem 

toho srdiečka 

tak, aby nám 

vznikla pečiatka 

ako na obrázku. 

 

Srdiečko  pritlačíme 

na podušku (resp. 

temperu) a otlačíme 

na papier. 

                 

 

Hotovo. Do spečiatkovania okáči.  Rika, 8.A 
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FYZIKA 

V BÁSNÍ 

yzika, tá veda, 

zaujala aj Archimeda. 

Vzorce, veličiny, 

príklady, 

postavte sa do rady! 

Isaac Newton vás 

popočíta 

a hneď zapíše do 

zošita. 

Prečo? 

Znie otázka na hodine, 

šum v triede ako na 

dedine. 

Čo? 

Pýta sa Jožko zmätený, 

už sme z toho všetci 

popletení. 

Na fyziku išiel Fero, 

zabudol si doma pero. 

Požičal si od triednej 

šikulky, 

zabudol si však 

tabuľky. 

Všetci žiaci mali 

kalkulačky, 

on mal namiesto nej 

hračky. 

A tak nevedel Fero z fyziky nič, 

teraz pestuje vinič. 

Adam skoro ráno vstáva, 

prípravu na fyziku nezanedbáva. 

 

Prečíta si látku, napíše úlohy, 

v škole niet pre neho ťažkej úlohy. 

Hmotnosť, objem, hustota, 

fyzikálna hodnota. 

To sú pojmy naše, 

dostanú nás z kaše. 

Príklady vyriešime, 

učiteľa (možno) potešíme. 

Fyzika je veľmi ľahká, 

stačí sa ju učiť zľahka. 

Všetky vzorce, príklady, 

narvem si ich do hlavy. 

Náš fyzikár učiť vie, 

aj o písomke nám povie. 

Fyziku mám veľmi rád, 

som s ňou veľký kamarát. 

Fyzika to je veda, 

každý z nej rád odpovedá. 

Vzorce, čísla, výpočty, 

nie je to ťažké, skús to aj ty. 

Fyzika je potrebná, 

je tu takmer odveká. 

Nie je to ťažké, skús to aj ty, 

možno sa ti to zapáči. 

Sila nie je ťažká vec, 

poviem ti na ňu aj vzorec. 

Na fyzike rozmýšľaj a logicky počítaj.                        

                                       Triedy 8.A a 8.B 

 

VEĽKONOČNÁ POVIEDKA 

,, uchú!“ Zas je tu Veľká noc. Konečne môžem moju 

staršiu sestru poriadne vypráskať korbáčom.  No chcel by 

som, aby to tento rok bolo trochu iné, lepšie, zábavnejšie. 

Vytiahol som z garáže starý, špinavý, zaprášený 

a smradľavý korbáč. ,,Mám nápad!“ napadlo mi zrazu. 

A poviem vám taký nápad som už dávno nedostal. Na 

Veľkonočný pondelok som vstal veľmi skoro. Myslím, že 

o štvrtej. Rýchlo som  napúšťal vaňu ľadovou vodou. 

Potom som v špajzi rozmixoval plesnivé ovocie a iné 

smradľavé jedlo, ktoré som našiel. Smradľavý mix som 

nasypal do prázdnej krabice od voňavky, navliekol som si 

na seba kostým veľkonočného zajaca z požičovne a ide sa 

na vec. Vošiel som do sestrinej izby, pootvoril som si 

dvere, prešiel k posteli, no na moje počudovanie, keď som 

odkryl perinu, nebola tam. „Asi išla spať k rodičom,“ 

pomyslel som si. No nebola ani tam. A tak som sa 

začudovaný vracal späť do kúpeľne. No keď som prešiel 

prah, spoza dverí na mňa vyskočila sestra a v rukách mala 

hadicu, z ktorej striekala ľadová voda. Zo zlosti som ju 

zhodil do vane s ľadovou vodou a utekal som pre 

smradľavý sprej. Keď som prišiel, začal som na ňu 

striekať smradľavý sprej. Takto nás tam našli rodičia: ja 

na ňu smradľavým sprejom, ona na mňa hadicou 

s ľadovou vodou. A tak sme skončili obidvaja  

s domácim väznením a bez šibačky. 

                                                                               Lóra, 4.A 
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VEČNÍ HLADOŠI 
 

Čokoládové kocky s mascarpone 

Suroviny 

Cesto:                                      

5 ks vajec                                                  

5 PL polohrubej múky                   

3-4 PL trstinového cukru 

2 PL oleja                    

1 ČL prášku do pečiva             

2 PL kakaa                              

Biela plnka:                 Čokoládová plnka: 

200 g horkej čokolády        600 g mascarpone                     

400 ml kyslej smotany        150 ml vaječného likéru            

 

POSTUP 

1. Žĺtky oddelíme od bielkov. Bielka vyšľaháme spolu s cukrom na pevný 

sneh. Do snehu postupne zašľaháme po jednom žĺtku. Pridáme múku, 

prášok do pečiva, kakao, olej a premiešame. 

2. Plech o rozmeroch 45 x 35 cm vystelieme papierom na pečenie a cesto 

rovnomerne roztrieme. Pečieme 15 minút pri teplote 170 °C. Keď sa 

začne cesto oddeľovať od okrajov je určite hotové. Necháme ho 

vychladnúť a rozrežeme na polovicu. 

3. Je čas na plnku. Tu nie je ani veľmi čo písať :) Mascarpone vyšľaháme s 

vaječným likérom, cukor sme nepridávali, nám stačí, komu nie nech si 

prisladí. Čokoládu rozpustíme vo vodnom kúpeli a do rozpustenej 

čokolády primiešame kyslú smotanu. 

4. A ideme vrstviť. Poradie je nasledovné: cesto, plnka s mascarpone, 

čokoládová plnka, cesto, plnka s mascarpone, čokoládová plnka a hotovo. 

Necháme vychladnúť a ide sa jesť... 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Kika a Anet, 8.A   
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KNIŽNÁ RECENZIA: JAMES DASHNER – LABYRINT: ÚTEK 

„... voj nový život začal postojačky, obklopený 

studenou tmou a plesnivým vzduchom plným 

prachu. Kov zaškrípal o kov, dlážka sa pod ním 

nečakane zachvela. Spadol, oprel sa o ruky a 

spätkoval ako obrátený pavúk...“   

Kniha je celkovo veľmi pútavá a musím povedať, že 

pri jej čítaní som sa nikdy nenudila. Autor vytvoril 

vlastný slang pre „Flekárov“, ktorý je dosť 

zaujímavý. Pri niektorých knihách už od začiatku 

tušíte, aký bude koniec. Lenže pri tejto knihe je to inak, je plná zvratov 

a nečakaných udalostí, ktoré vám zabraňujú odložiť knihu do poličky a ísť 

spať. Labyrint: Útek má aj pokračovanie s názvom Labyrint 2: Zhorenisko – 

Skúška a tretia časť vyjde až na budúci rok s názvom Labyrint 3: Vražedná 

liečba. A ak sa predsa len nájdu nejakí tí ľudkovia, ktorí knihy veľmi v láske 

nemajú, tak odporúčam si pozrieť aspoň filmové spracovanie. Ale ja som 

zástankyňa názoru, že kniha je vždy lepšia.   

HUDOBNÁ RECENZIA: SAM SMITH 

–  WRITING'S ON THE WALL 

ajnovšia pieseň mladého britského 

speváka Sama Smitha (preslávený najmä 

singlom Stay with me) s názvom  Writing's 

On The Wall je titulnou piesňou 

k najnovšej „bondovke“ Spectre. Pieseň ma 

zaujala už od prvého akordu. Keď som si čítala o tejto piesni, našla som 

niekoľko negatívnych názorov, že pieseň sa nevyrovná singlu Skyfall od 

Adele, ale podľa mňa to nie je pravda. Sam Smith ma veľmi neobyčajnú 

farbu hlasu a celkovo aj text je zaujímavý. Spevák je zároveň aj autorom 

textu a ako sám povedal, pieseň mal napísanú za 20 minút.  

Ako však vraví staré slovenské príslovie: Sto ľudí, sto chutí. Neznamená to, 

že pesnička sa má páčiť aj vám, veď každý má rád iný druh hudby.  

Viki, 8.A 

ĽADOVÁ SEZÓNA 

lavný hrdina rodinného filmu je medveď 

Norm. Ľadové medvede sú obávané šelmy. 

Dokážu plávať až 100 km a majú obrovskú silu. 

Pri svojej mohutnosti môžu bežať rýchlosťou 

40km/h. Ale na normy ľadových medveďov 

Norm kašle. Tuleňov má rád ako kamarátov a ku 

šťastiu mu stačí trocha zábavy a priateľov 

a žiadni turisti na Antarktíde. Lenže vtedy tam 

príde bláznivý podnikateľ, ktorý chce postaviť 

apartmány a obchody so suvenírmi pre turistov. Preto sa Norm rozhodne ísť 

so svojimi priateľmi, troma severskými lumíkmi, do New Yorku. Tam chce 

zaraziť šialený nápad a prekaziť ho za každú cenu. Zrazu sú z nich tiež 

turisti. Betónová džungľa je totižto niečo úplne iné ako stará dobrá 

Antarktída. Norm začína zisťovať, že je maskot veľkej spoločnosti. Ale to 

nie je len tak. Tento film odporúčam každému, kto má rád filmové zápletky. 

Daniel, 5.A 

Obal Knihy 

Obal cédečka 

Plagát k filmu 
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BUĎ MÔJ VALENTÍN 

rčite sa už každý z nás stretol s láskou: narodili sme sa 

z lásky, boli sme vychovaní z lásky a opätovali sme lásku. Ak 

sa pozrieme na svet, musíme 

sa nad týmito slovami 

zamyslieť. Zamyslime sa nad 

terorizmom, vojnami, hladom, 

emigráciou... Je vo svete naozaj 

tak málo lásky? Láska je síce 

v každom z nás. No niekto ju dokáže rozdávať okolo seba, 

učiť ju a prenášať ako to najkrajšie dedičstvo z generácie na 

generáciu. No sú aj ľudia, ktorí vplyvom svojho tvrdého 

presvedčenia pre zlo a násilie „udupú“ v sebe i ten posledný 

zvyšok lásky. Takýmto 

ľuďom je potrebné čo najviac 

prejavovať  lásku pomocou  

skutkov pomoci, ochrany, 

starostlivosti a štedrosti. Tieto 

drahokamy lásky môžu 

v ľuďoch vzbudiť záujem o dobro. No ak chceme poskytnúť 

pomoc a navrátiť dobro u človeka, musíme sa najprv pozrieť 

na seba. Neprinesie nám to škodu? Nezačneme sa 

povyšovať nad druhých a iných brať ako menejcenných? 

Zmeňme najprv seba, lebo ak sa v nás zakorení pýcha, 

nebudeme môcť  rozosievať lásku.  

Riaďme sa heslom: „Láska je dobrodenie, vždy sa 

navracia k darcovi.“ Nech je toto príslovie hnacou silou 

v našom živote. Preto vám, milí čitatelia želám, aby ste 

nikdy nestrácali optimizmus, 

lebo príde chvíľa, keď budete 

vďaka vaším skutkom lásky 

právom na seba pyšní! Lebo 

lásku je vidieť len vďaka 

skutkom. 

Aj na našej škole mohli žiaci 

prejaviť lásku, úctu, či 

náklonnosť svojim kamarátom 

i učiteľom prostredníctvom valentíniek, ktoré vhodili do 

valentínskej krabice. Milá udalosť, ktorú si iste 

zopakujeme aj budúci rok.                                                     

 Anička, 8.C 

 

EKOKARNEVAL 

V mesiaci február je už tradíciou, že sa konajú rôzne 
fašiangové zábavy 
a karnevaly. Krúžok Zelenej 
školy má vo zvyku v tomto 
čase oslavovať v štýle 
ochrany životného 
prostredia. Žiaci si vyrábajú 
masky z rôznych odpadových 
a ekologicky prijateľných 
materiálov. Redakcia OKA na 
malú chvíľu nakukla svojím 
bystrým očkom do 

slávnostne 
vyzdobenej 
miestnosti, kde 
zazrela veľké 
množstvo rôznych 
bytostí. Veď 
presvedčte sa sami.  
 

          -RR-                                                        

Zúčastnené masky 

Predstavovanie masiek 

Obľúbený tanec 
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ŠKD A PRVÝ STUPEŇ 
Žiaci školského klubu 

absolvovali  tradičné vianočné 

posedenia s rodičmi a taktiež 

si zaspomínali na vianočné 

tradície v smižianskom 

národopisnom múzeu. 

Okrem toho si zatancovali na  

fašiangovom karnevale, kde 

opäť  

prekvapili nespočetným 

množstvom zaujímavých 

masiek. 

Najobľúbenejšou aktivitou 

tohto obdobia sa stalo 

divadlo APLAUZ-      

animatronické   

  dinosaury. 
 

ŽIVÝ BETLEHEM 
Advent, čas očakávania narodenia dieťaťa Ježiš, sme si aj tento 

rok spríjemnili už tradičným vianočným vystúpením. 

V programe odzneli vianočné koledy, vinše, spevy i scénka 

Adventné sviece. Tento rok  

nám žiaci priblížili Legendu 

o štvrtom kráľovi Artabánovi. 

V programe účinkovali žiaci 

III. A triedy, IV.  

 

A triedy – Sára Hollaarová, 

VII. B triedy Martina Dovčíková. Na vystúpenie sa prišli 

pozrieť žiaci MŠ i spolužiaci z prvého stupňa. Svojim spevom 

sa tiež zapojili do programu a prispeli tak k sviatočnej 

atmosfére, ktorá vládla na našej škole.        
–RR- 

NAŠE ÚSPECHY 

Naši žiaci nás úspešne 

reprezentujú v rozličných 

predmetových súťažiach. 

V uplynulých mesiacoch sme 

zaznamenali niekoľko 

výborných výsledkov, na čo sme 

právom hrdí. 

V mesiaci December: 

Patrik Mlynár (9.C) a Marek Skyba (9.B) – 

Technická olympiáda 

Laura Vaicová (4.A), Sára Lesňáková (4.A), 

Šimon Širilla (4.A), Viktória Jakubcová (8.A), 

Alexandra Taláčová (8.A), Bruno Jakubov 

(8.A) – Mestská súťaž Naše mesto 

V mesiaci Január: 

Samuel Ján Hollaar (7.A), Viktória 

Jakubcová (8.A) – Okresné kolo olympiády 

v NEJ 

Martin Dam (8.A), Alexandra Mistríková 

(7.A) – Okresné kolo olympiády v ANJ 

Branislav Ječim (5.A), Alica Kvasňáková 

(5.A), Šimon Kirňák (5.A), Bruno Jakubov 

(8.A), Denis Garčala (9.A) – Okresné 

kolo matematickej olympiády 

Adela Leibiczerová (3.A), Sára Mária 

Hollaarová (4.A) – Šaliansky Maťko 

Ivan Dinga (8.B), Kristína Záhradníková 

(9.A), Michaela Sebȍová (9.A), 

Daniel Dzurňák (9.C), Viktória Jakubcová 

(8.A), Bruno Jakubov (8.A), Martin Dam 

(8.A) – Okresné kolo biologickej olympiády 

V mesiaci Február: 

Branislav Ječim (5.A), Šimon Kirňak (5.A), 

Šimon Dluhoš (5.B) – Okresné kolo geografická 

olympiáda 

Adam Kvasňák (6.A), Lucia Zajacová (6.A), 

Samuel Hollaar (7.A), Alexandra Mistríková 

(7.A), Bruno Jakubov (8.A), 

Viktória Jakubcová (8.A), Štefan Jasečko 

(9.A), Andrea Mackovjaková (9.C) – Okresné 

kolo dejepisnej olympiády 

Martin Dam (8.A), Emma Jantošovitšová 

(8.A), Bruno Jakubov (8.A), Viktória 

Jakubcová (8.A) – Celoštátne kolo Matematický 

expres 2016 

Patrick  Lorko (9.A) – Krajské kolo olympiády 

v NEJ 

Matej Lacuš (8.A), Matúš Vresilovič (1.A), 

Jordan Boiadjiev (2.A) – Tadeášov šachový 

turnaj    

Tešíme sa s vami a držíme palce i naďalej! 

-RR- 

2.D v maskách 

V múzeu 

          Betlehem  
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OLYMPIJSKÝ KRÚŽOK: 

KRASOKORČUĽOVANIE  
 

 olympijským krúžkom sme 

sa vybrali do Bratislavy. Pani uč. 

Murgáčová nám pripravila krásny 

program. Hneď ako sme nastúpili 

do vlaku, bolo množstvo tém na 

rozhovor. Čas ubiehal veľmi 

rýchlo. Zabávali sme sa, jedli, 

pili, počúvali hudbu a nenudili sa.  

 

Vedeli sme, že to bude krásny zážitok. Keď bolo vidieť Bratislavu, 

nadšenie stúpalo. Na ubytovni sme neboli ani 10 minút. Šli sme do mesta na 

obed. Mali sme voľno 1 hodinu. Kamarátky Emmka a Aďka sa naučili piť 

bubble tea. Je to čaj s toppingom. V obchode na bubble bol chlap a žena. 

Rozprávali sme sa s nimi o všetkom. Napríklad o tom, že odkiaľ 

pochádzame. Mali strašne srandovný prízvuk. Poradili nám aj super 

pizzeriu Tulipán. Keď nám dali bubble išli sme hneď do pizzerie. Pizza 

bola lacná a veľká, ale vôbec sme nerozumeli jednému predavačovi. Bol to 

Číňan.  

Pani učiteľka na nás pripravila búdu. Mali sme si hľadať cestu počas 

celého pobytu v Bratislave sami. Autobus, električka, vpravo, vľavo? Kde 

máme ísť. GPS na internete nefunguje. Stratili sme sa. Ale nie. Všetko bolo 

pekne naplánované a vždy sme sa dostali na plánované miesto. 

Po dobrom jedle začal náš program. Električkou sa presúvame na 

Zimný štadión Ondreja Nepelu. Bol tam chaos. Množstvo ľudí, vietor, 

zima, tma. Po dlhšom čase sa nám podarilo dostať na štadión. Boli tam 

majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní. Krásny otvárací ceremoniál, 

voľné jazdy mužov a vidieť to naživo 

odporúčame každému. Bolo to tam 

naozaj krásne.  

Večera v Centráli, pešo na 

ubytovňu a je večer 21:00. Do 22:00 

sme mali časť sa umyť. Nikomu sa 

nechcelo ísť spať. Niektorí išli spať 

hneď, no iní to potiahli aj dlhšie.  

 

Na druhý deň ráno bol budíček o 7.00 hod. Ranná hygiena, raňajky, 

balenie a o 8.30 odchod na návštevu. Čakali nás na Slovenskom 

olympijskom výbore. Stretli sme sa s prezidentom SOV pánom Chmelárom. 

Bolo to tam príjemné. Mali sme občerstvenie a dostali sme bloky papierov, 

kalendáre a knihy. Porozprával nám o olympijskom hnutí na Slovensku, ale 

aj o nadchádzajúcej olympiáde v Brazilskom RIU. 

Presunuli sme sa do Národnej rady SR. 

Na začiatku nás to nebavilo. Počúvali 

sme históriu vzniku ústavy, vlajky, 

hymny. Ale keď sme vstúpili do 

rokovacej miestnosti, už to bolo 

o inom.  Milá pani, ktorá nás celý čas 

sprevádzala, nám na mieste priblížila, 

ako to tu chodí. Mnohí si vyskúšali aj 

miesta, kde niektorí poslanci, ale aj 

predseda vlády a prezident, sedia.   

Presunuli sme sa pred prezidentský palác a do jeho záhrad. Z Bratislavy 

máme krásne zážitky a fotky.  

 

Žiaci olympijského krúžku                                                                 

Žiaci pred prezidentským palácom 

Zaujímavý program 

Žiaci s pánom  Chmelárom 
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 LYŽIARAK 

Siedmaci sa nevedeli dočkať na ten 

deň, kedy konečne vyrazia do hôr 

a oprášia svoje lyžiarske schopnosti. 

O tom, že sa na lyžiaraku mali veľmi 

dobre sa dozvedáme nielen z ich 

rozprávania, ale aj z denníčkových 

zápiskov, ktoré si v zrýmovanej forme 

vytvorili.  

 

DEŇ 3. 

Ráno sme vstali 

a hneď na svah utekali. 

Všetci sme šli hore, 

zlyžovali dole. 

Nič sa nám nestalo, 

aj keď pár z nás popadalo. 

Začali sa tvoriť hrudky,  

zmenili sme smer prudký. 

Kartičky sa musia vrátiť,  

nemohli sa predsa stratiť. 

Na obed sme risku mali, 

a do wellness utekali. 

Tretí deň je za nami, do štvrtého 

ideme,  stále ešte žijeme! 

 

DEŇ 4. 

Hneď keď sme sa zobudili, 

budíček nám pripravili. 

Rozcvička ako každý deň, 

bez nej by to nebol sladký sen. 

Na svahu bol i karneval, 

každý sa dobre zabával. 

Zajtra je posledný deň,  

ale každý by tu ostať chcel. 

Lebo tento týždeň zbehol ako voda, 

a zajtra ideme domov, to je veľká 

škoda. 

 Samuel Hollaar, 7.A 

MODERNÉ CVIČENIE – BEH 

eden človek raz zažíval každodenné stresy v práci, 

nedarilo sa mu v súkromí, bol unavený, znechutený 

a pomaly ho táto situácia začala nudiť. Potreboval niečo 

spraviť. Tým NIEČO mohlo byť čokoľvek, čo ho vyvedie zo 

zlej životnej situácie. Rozhodol sa vstať, obuť si bežecké topánky 

a utekal...utekal, nevedel prečo uteká, no bežal. Snažil sa ujsť pred problémami? 

Naháňal sa za lepším životom? Znamenal ten beh viac ako iba pohyb? Možno. 

V každom prípade, keď už bežal pomerne dlhý čas a zastavoval iba kvôli 

základným životným potrebám, uvedomil si, že nič nebolo pre neho dôležitejšie 

ako prázdna myseľ. Vyčistená hlava, bez problémov. Vyzerá to ako známa scéna 

z filmu? Možno. Je však isté, že ľudia čoraz viac prepadajú potrebe športovať, 

zdravo žiť a jedným z dobrých športových zvykov sa stal beh alebo jogging. 

Kupujeme si krásne joggingové súpravy, neónove botasky, krokomery, baterky 

na hlavu, termo prádlo. Bežíme. Utekáme pred problémami? Ženieme sa za 

lepšou postavou? Možno. Isté je jedno, že beh ma neuveriteľný očistný účinok, 

či už na našu myseľ, tak pre naše telo. Môže to byť posledná záchrana alebo 

prvá cesta k niečomu krajšiemu...telu, mysleniu, životu. Nikdy nebolo nič 

jednoduchšie, ako beh. Nepotrebujeme sa ho učiť. Každý si nájde svoj štýl, ktorý 

mu vyhovuje. A síce existuje mnoho štýlov behu, je jedno či budeme klusať alebo 

bežať vzad, hlavne, že nám ten náš beh dáva to, čo by musel riešiť psychológ, či 

nebodaj niečo viac nezdravé pre náš organizmus. Poďme sa teda vybehať zo 

starostí. Pred problémami síce neujdeme, no môžeme sa naučiť v tom behať.  

Zdravému telu a behu ZDAR, milí Okáči !        -RR- 

 
Jedna zo skupín na lyžiaraku 

Celá partia 

siedmakov 
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RADY NA OBED 
 

Dlhé, hlučné, nepríjemné. Tak by sa dala 

označiť väčšina radov na obed. Dalo by sa toto 

riešiť? Možno áno, možno nie. No viac hláv 

viac vie, a preto som položil niektorým žiakom 

a učiteľom 2 otázky: 

 

1. Čo vám vadí na radoch na obed? 

2. Ako by ste to riešili? 

 

Bohuslav Vaľko, riad. školy: 

1. „Že sa deti opierajú o sklenné tabule a veľa 

rozprávajú.“ 

2. „Priebežné príchody na obedy a zlepšený 

dozor.“ 

 

pani učiteľka Ria Frankovičová Centková 

1. „Vadí mi, že sa deti predbiehajú a štuchajú, 

že nečakajú trpezlivo. Často mám obavy, aby 

nedošlo k úrazu.“ 

2. „Nech sa deti medzi sebou rozprávajú, aby 

im zbehol čas.“ 

 

Patrícia Geciová, 5.A 

1. „Že dlho čakáme.“ 

2. „Neviem.“ 

 

Emma Majerčáková, 6.A (bývalá žiačka) 

1. „Sú dlhé a nekonečné.“ 

2. „Každú polhodinu by išla iná trieda.“ 

 

 

 

 

Samuel Hollar, 7.A 

1. „Všetko.“ 

2. „Neviem.“ 

 

Anonym, 8.A 

1. „Že sú dlhé a že sa ostatní 

predbiehajú.“ 

2. „Dával by som poradové 

lístočky, napríklad.“ 

 

Andrej Mokriš, 9.A 

1. „Že tam musím čakať 

a strácať tým čas.“ 

2. „Neviem, asi sa to inak nedá 

riešiť, len tým čakaním v rade. 

Veľa detí chce ísť na obed 

naraz.“ 

 

 

A nakoniec moja rada. Pevne verím, 

že nie zavrhnutiahodná, ale niečo na 

spríjemnenie čakania. Žiaci by sa 

poskladali na malú knižnicu 

a doniesli by do nej knihy: čítali by, 

nenudili by sa a robili by tak 

v diktátoch menej chýb . 

 

Šimon, 5.A 
 

 

 

TÍNEDŽERSKÝ SLANG 
 

langové slová sú neodmysliteľnou súčasťou našich 

každodenných dní. Používame ich a veľakrát si to ani neuvedomujeme. 

Vytvárame si nimi skratky, zjednodušujeme slová, alebo (čo je najčastejší 

prípad práve u nás, detí) namiesto slovenských slov používame termíny 

v angličtine, vďaka ktorým sa nami vyrieknuté vety stávajú atraktívnejšími 

alebo „modernými“ pre okolie, najmä pre staršie generácie. Namiesto prepáč 

poviem sorry, z pomôž mi sa stalo helfni mi, dnes sa už neprezerá ale čekuje...

     

Spýtal som sa rodičov: „Aké slangy ste používali, keď ste boli 

v mojom veku?“ Na chvíľu sa zamyslia a odvetia: „V našich časoch leteli 

slová ako digišky, zemák, deják...“ Väčšine slov som rozumel, dokonca aj že 

zemákom bol kedysi zemepis, no čo znamená slovo digišky, tam veru moja 

slovná zásoba nezasahuje. Opýtal som sa na to rodičov. „Keď si mal digišky 

v našich časoch, to si bol iný frajer!“ No na ich hádanku som stále nepoznal 

odpoveď. „Digitálne hodinky predsa!“ Na tomto príklade aspoň vidno, že 

slangové slová tu boli aj oveľa skôr a nie je to len výmysel našej doby.               

Medzi slang taktiež patria nadávky, ktoré sú v iných jazykoch a dá sa 

to považovať za trend dnešnej doby. Nadávkami si odbúravame nervy 

a priznajme si to, používame ich všetci. A zanadávať si v spoločnosti ľudí je 

veru nepríjemné, pretože to môže v nich o nás naštrbiť mienku. Ale odbúrať 

si nervy pomocou cudzojazyčného slova je niečo iné, pretože veľa ľudí 

nebude vedieť, o čom hovoríte. Takéto „perly“ našej slovnej zásoby väčšinou 

pochytáme práve my deti a to zväčša z internetu a zo  sledovania videí od 

zahraničných tvorcov.  Z tohto všetkého plynie jediné a to, že slangovými 

slovami si zjednodušujeme našu výslovnosť, pretože naše jazyky sú veľmi 

lenivé. Slang každopádne nie je ničím zlým a patrí k našej slovnej zásobe.  

       

        Jakub, 8.A                                                                   
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PSYCHOLOGICKÉ 

OKIENKO: JARNÉ 

PREBÚDZANIE 

rčite všetci poznáte, aké ťažké 

je vyskočiť z postele plný energie. 
Ešte ťažšie to je po zime, keď je naše 
telo unavené zo sychravého počasia 
a zo skorého západu slnka. Tu je 
niekoľko rád, aby ste sa prebúdzali 
svieži a nabití energiou.  
 
Pred spánkom  
Choďte do postele s čistou mysľou 
Jedným z najlepších spôsobov, ako 
sa zaručene dobre vyspať je líhať si 
s čistou mysľou. Mať plnú hlavu 
starostí vám zaručene skazí spánok. 
Dobrá rada teda je nepúšťať sa pred 
spaním do vážnych rozhovorov, 
ktoré by mohli končiť hádkou.  
 
Upokojiť sa pred spaním 
Zaťažujúce myšlienky a pocity sú 
zabijakom hlbokého a zdravého 
spánku. Veľa ľudí sa 
počas zaspávania venuje 
premýšľaniu o starostiach 
zajtrajška. Naučte sa nechať starosti 
zajtrajška plávať a sami uvidíte, že 
už len vďaka kvalitnému spánku sa 

prebudíte pozitívne naladení a aj starosti pominú. 
 
 
Po prebudení 
Vypite pohár vody 
Každé ráno pred raňajkami vypite pohár čistej 
studenej vody. Naštartujete tak organizmus 
aj  metabolizmus. Ak si do pohára kvapnete pár 
citrónových kvapiek, účinok ešte znásobíte. 
 
Cvičenie 
Ak ste odhodlaní 
skutočne zdravo 
a aktívne žiť, 
mali by ste 
pouvažovať 
nad ranným 
cvičením. 
Napríklad 
ranný beh je 
skutočné 
efektívny prostriedok ako sa po prebudení 
naštartovať a zotrvať tak aktívny celý deň. 
 
Natiahnite svaly a dýchajte zhlboka 
Hneď po prebudení si poriadne popreťahujte 
stuhnuté svalstvo, aby ste ho nielen prekrvili, ale aj 
okysličili. Natiahnutím svalov zároveň uvoľníte aj 
kĺby - bude sa vám lepšie hýbať. 
 
AKO SI ODDÝCHNUŤ A NABRAŤ ENERGIU ?  

Pohybová aktivita prospieva zdraviu. Pohyb nielen 
formuje telo a ozdravuje organizmus, ale uvoľňuje 
aj hormóny šťastia. Pre introvertne založené typy 

je skvelou príležitosťou prechádzka alebo pobyt v prírode. 
Prechádzka je balzamom na dušu. Extroverti ocenia hodiny 
aerobicu, zumby alebo vymoženosti posilňovne. Naučte sa 
"vypnúť" a na chvíľu zabudnúť na starosti všedného života.  
 
Relaxácia 
Na relaxáciu sú vhodné pokojné večery. Večery osvetlené 
svitom mesiaca a zahalené tichom. Počúvali ste niekedy 
ticho popretkávané len tikotom hodín? Nie? Tak to niekedy 
skúste. Tieto chvíle majú svoje nezabudnuteľné kúzlo. 
  
Nájdite si to, čo vás baví 
Každý z nás vie niečo lepšie ako ostatní. Dôležité je to 
"niečo" v sebe nájsť. Ručné práce, varenie, pečenie, hra na 
hudobný nástroj, písanie básní, či poviedok ... možností je 
nekonečne veľa. Pozerajte sa na to, ako sa veci dajú a nie 
nedajú. Človek môže dosiahnuť všetko, po čom túži. Len 
musí naozaj chcieť.  
 
A na záver 
Dôležité je naučiť sa tešiť z drobností, ktoré nám život 
prináša a zároveň pozerať sa na veci z tej lepšej stránky. 
Ak to nedokážeme, budeme sa utápať vo večnom smútku 
a nespokojnosti a o tom predsa život nie je. Súhlasíte?    
       

Kika a Anet, 8.A 
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TOP 5 – AKO SI CHYSTAŤ UČEBNICE 

DO ŠKOLY 
Tieto typy pomáhajú dnešným žiakom, ktorí keď 
prídu domov, hodia tašku za posteľ a zapínajú 
počítač. Ak človek oddychuje tak, že je na počítači, tak 
to je do určitej miery dobré. Aj ja, keď sa vrátim zo školy, 
tak si najprv také 2-hodiny oddýchnem a až potom si robím 
úlohy. Ale nie je zdravé, ak niekto do večera sedí na počítači a potom si robí úlohy 
o polnoci. Ale tiež nie je dobré sa pri úlohách rozptyľovať. Mne sa to niekedy stáva 
a preto občas nemám úlohu. Ale nesmiete si vytvoriť taký režim, že sa rozptyľujete, 
lebo vás to nakoniec „stiahne“ ako mňa. A potom som si zabúdal úlohy dosť často. 
Ale našťastie som prestal a vytvoril si nový systém učenia. Aby som vám pomohol 
vytvoriť si podobný systém aký mám ja, je tu TOP 5 ako si chystať učebnice do 
školy. Poďme teda na to:  
1. Urob si úlohy hneď ako prídeš domov, ak potrebuješ, je dobré si oddýchnuť. 
2. Úlohy si nerob neskôr ako o 5-tej, neskôr by si bol unavený a vyrušovali by ťa iné 
veci. 
3. Knihy si rozlož na dve kôpky:  

A) Spamäti vieš, že ich na druhý deň určite budeš potrebovať 
B) Spamäti vieš, že ich na druhý deň nebudeš potrebovať. 
Do 1. Kôpky pridaj knihy podľa rozvrhu a vlož si ich do tašky. 
  

Opýtali sme sa našej spolužiačky, ktorá skoro vždy má úplne všetko, čo by mala 
mať. 

MY: „Ema ako si chystáš učebnice do školy?“ 
EMA: „Nepotrebné dám do šuplíka a potrebné dám do tašky, večer ešte 
skontrolujem, či mám všetko.“ 
MY: „Ďakujeme za tvoj čas!“ 
 
Aj naša najvzornejšia spolužiačka používa túto overenú metódu. Dúfam, že 
sa vám môj článok páčil, a že ste si vytvorili podobný režim ako ja. Dúfam, 
že vám to pomohlo a „dočítania“ v ďalšej TOP 5.  

                                                             Daniel, 5.A 

AKO SA NEZBLÁZNIŤ Z POČÍTAČOV 
 

Ocitli sme sa v dobe počítačov, počítačových technológií a aplikácií, ktorá 
nás neustále núti na sebe pracovať. Na svojich starých rodičoch vidím, že im 
moderná technológia nič nevraví, respektíve k nej nemajú žiaden vzťah. 
Preto som sa rozhodol pomôcť komukoľvek, kto by mal záujem nezblázniť sa 
a zároveň zlepšiť svoje vedomosti v počítačovej oblasti. Najprv vám 
poskytnem skratky, ktoré sa na počítači využívajú pre plynulejšiu prácu 
a potom vám predstavím nový Windows 10. Nech sa páči.  
Alt+Shift= Prepnutie klávesnice. 
Alt+Tab= Prepnutie medzi otvorenými kartami napr. Word a Excel. Ak máte 

otvorených viac kariet, tak stačí stlačiť Alt, potom ťuknúť Tab, 
a ďalej ťukať Tab, kým sa neprepnete na kartu, ktorú 
chcete, potom pustiť Alt.  (Tab sa nachádza nad klávesom 
“CapsLock”). 

Win+M= Minimalizovanie všetkých otvorených kariet. 
Win+L= Uzamknutie počítača. 
Alt+F4= Ukončenie otvoreného okna. 
Na trh sa dostal nový operačný systém Windows 10 už koncom júla 2015. 
Prechod naň je jednoduchý a do 29. júla 2016 bezplatný. Ak si chcete 
vyskúšať Windows 10 na našej škole, choďte do učebne Informatiky. 
Ako inovovať na Windows 10? 
Proces inovácie je jednoduchý a pohodlný. Ak používate legálnu verziu 
systémov Windows 7 a 8, stačí kliknúť na ikonku s logom Windows, ktorá sa 
nachádza v spodnej lište vedľa hodín. 
Potom potvrďte záujem o inováciu a o 
všetko ostatné sa postará služba Windows 
Update. Windows 10 sa do vášho počítača 
nainštaluje ako bežná aktualizácia. 
 
 
 

Neberte počítače tak vážne. Kedykoľvek budete 

potrebovať poradiť, bez hanby sa ma spýtajte. 

Adam, 8.A 

 

            Windows 10 
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LOGICKÉ HRY 

Algebrogramy! Stavím sa, že ste toto slovo už veľa krát (ne)počuli. Nuž vám 

to teda s pomocou internetu vysvetlím: 

Algebrogramy (taktiež nazývané kryptagramy) sú aritmetické problémy, v 

ktorých hlavnou úlohou je nahradiť písmená číslicami (rovnaké rovnakými, 

rôzne rôznymi) tak, aby vyznačené matematické operácie boli pravdivé. 

Chápete? Znie to ťažko. No, vyskúšajte. A pomôžem vám: 

SEND        Riešenie:  9567 + 1085 = 10652     Teraz to už skúste sami. 

MOREALFA+BETA+GAMA=DELTA 

-----RE+MI=FA DO+SI=MI  

                                                                         LA+SI=SOL 

MONEY 

SEVEN + SEVEN + SIX = TWENTY 

Ale riešenia nečakajte. Musíte na to prísť sami.  

 

 

 

                                                                             

Šimon, 5.A 

OTÁZKY ŽIAKOV 

Každý správny učiteľ privíta od svojich žiakov otázky. Vidí tak, že žiaka 

učivo zaujalo a poslúchal ho, zatiaľ čo iní žiaci si lúštili krížovky (áno, aj 

takí žiaci sú). Ale čo ak žiak položí učiteľovi otázku, ktorá je úplne 

zbytočná, smiešna a niekedy dokáže daného vyučujúceho poriadne nazlostiť. 

Naši redaktori zozbierali niekoľko absurdných otázok, ktoré žiaci skutočne 

kladú učiteľom. Tu sú niektoré:  

„Akou farbou to máme vyfarbiť?“ 

„To sa máme učiť?“  

„To sme sa mali učiť?“  

„A ten test bude na známky?/ To je na známky?“ Učitelia na túto otázku 

najradšej odpovedajú takto: „Nie, na cukríky.“  

Pani učiteľka zadá presné témy, ktoré budú na písomke a žiak sa spýta: „A 

to bude aj toto na písomke?“   

„Skončíme dnes skôr, aby sme boli prví na obede?“  

Celú hodinu sa horlivo rozprávame o filme Marťan, keď vtom sa spolužiak 

spýta: „A aký film?“ 

                                                                                                                                                

Viki, 8.A 
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UNIKÁTY MAJÚ 

SMUTNÚ 

BUDÚCNOSŤ 

Žijeme v dobe, keď sa do 

popredia dostáva téma 

globálneho otepľovania. Ide 

o proces roztápania 

a otepľovania ľadovcov na 

našej zemeguli. Hladiny 

stúpajú a ostrovy zanikajú. 

Mnoho ľudí sa nad danou problematikou 

nezamýšľa. Dôvodom je, že sa nás to veľmi netýka. No týka sa to 

obyvateľov ostrovov, ktorí tieto nepríjemné zmeny nespôsobili. Ako 

príklad by som chcela uviesť ostrov Maldivy..  

Maldivy pozostávajú z viac ako 1 100 ostrovov. Nachádzajú sa v západnej 
časti Indického oceánu.  Obyvatelia- Maldivčania sú najnižšie žijúcim 
národom na našej Zemi. Ostrovy vyčnievajú len 1,3 m nad hladinou mora, 
čo znamená, že ak by hladina stúpla len o jeden meter, ostrovy by prestali 
skrášľovať našu Zem.  Ostrov obýva 400 000 obyvateľov vrátane 100 000 
pracovníkov. V roku 2007 vláda Maldív zverejnila správu, že hladina stúpa 
ročne v priemere o 1,7 mm ročne. To do konca storočia predstavuje od 9 
do 88 cm. No už v súčasnosti niektoré z ostrovov hlásia záplavu a zánik 
pláží... 
Preto nezatvárajme oči pred „neprirodzenými zmenami“, lebo: 
„Problémy samé neodídu preč. Musíme na nich pracovať, pretože inak 

zostanú a budú navždy tvoriť bariéru nielen nám, ale i budúcim 

generáciám”.        

  Anička, 8.C 

PLANÉTA ZEM SA 

PRESTÁVA TOČIŤ!  

Počuli ste už niekedy o tom, že Zem sa 

prestáva točiť? Ak  nie, tento článok je 

práve pre vás! Neváhajme a vydajme 

sa do ríše tajuplných zaujímavostí, 

ktoré sa nám dejú pred očami a my si 

ich nechávame ujsť.  

Ak by sme vypúšťali do atmosféry o 20% 

viac škodlivých plynov, Zem by sa prestala točiť už o 5 

rokov. Aké dôsledky by malo zastavenie otáčania Zeme?  

2 TÝŽDNE PO ZAČATÍ VYPÚŠŤANIA o 20% viac škodlivých plynov: Deň má 28 

hodín a noc rovnako. Zem sa otepľuje a Slovensko by malo 60°-vé horúčavy. 

Antarktída 10 stupňov nad nulou. 

3 ROKY NESKÔR: Deň má 620 hodín. Mesiac sa neprestáva točiť okolo Zeme, 

a preto ho niekoľkokrát za noc nemusíme vidieť. V takomto štádiu noci by 

bola na neosvetlených častiach Zeme úplná tma. Vznikajú zemetrasenia na 

miestach, kde neboli a sopky sa vynárajú takmer všade. Zem sa trhá na kusy. 

Dalo by sa dôjsť pešo z Londýna do Paríža. Ľudia trpia únavou a snažia sa cez 

deň spať. Čína už nedováža všetko do sveta. To znamená, že budeme musieť 

jesť to, čo si vypestujeme. 

O 5 ROKOV NESKÔR: Deň je nekonečný. Zem sa prestala točiť, lebo sme to 

prehnali s plynmi vypúšťanými do ovzdušia. Všade je ticho a v ľudskom svete 

tiež. Zničili sme jedinú planétu, na ktorej je život. 

 

Ak nechceme, aby sa toto stalo, chráňme si najúžasnejšiu planétu ZEM. 

Daniel, 5.A                                                                                                                                                             
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ĽUDOVÍT ŠTÚR 
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) .... Štúr 

presahoval konvencie – pre národnú vec 

nadchýnal aristokratov, katolíkov, predstaviteľov 

iných národností. Vedel mladíkov oduševniť, 

pomáhal im však aj zháňať lacné bývanie, 

zahovoriť si u profesorov hodiny, vyučoval ich, 

v noci opravoval práce, písal básne... Z rovesníkov 

mal najbližšie k Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. 

Hurban mu bol rovnocenným partnerom, hoci 

bol v mnohom Štúrovým opakom. Štúrovi údajne 

imponovalo, že mu vie aj odporovať a keď sa 

Hurban ženil, Štúr vraj všade vyhlasoval, že mu 

ide na pohreb. Priatelil sa so Samom Chalupkom, 

Augustom Horislavom Škulétym a Jankom 

Franciscim, u ktorého si vážil schopnosť preniesť 

myšlienku do praxe, nepáčila sa mu len jeho 

samoľúbosť a taktizovanie. Ľudovít Štúr sa 

nechcel vedome viazať. Asi jediná žena, do ktorej 

sa kedy zaľúbil, bola Mária Pospíšilová. Ostatné 

sú nánosy spisovateľov a publicistov – ako Adela 

Ostrolúcka. Štúr učil jej brata a jej otec Mikuláš 

Ostrolúcky ho presadil za poslanca do uhorského snemu. Keď 

prišiel Štúr do ich rodiny, vzdal jej úctu ako hostiteľovej dcére. 

Navzájom na seba iste zapôsobili. Štúr v listoch manželom 

Ostrolúckym dal v závere Adelu vždy pozdravovať – ale nič 

viac. 

S Máriou 

Pospíšilovou to ale vraj bolo iné, to bolo vraj dievča krv 

a mlieko zo starej vlasteneckej rodiny. Bol ňou očarený, vedela 

po nemecky, na úrovni diskutovala. Ako študent bol 

vyhladovaný po pozornosti a tam ho zrazu zraneného 

opatrovala krásna, vzdelaná dievčina. A aj keď ho Hurban 

nahováral, nech sa oddá láske, Štúrova vízia jeho budúcnosti 

a budúcnosti národa vyhrala.     

     Jakub, 8.A 

VEDELI STE, ŽE... 
 

... leňochod chodí rýchlosťou 3cm za minútu? Aj to 

iba ak sa ponáhľa, 

... zabitie pandy v Číne znamená trest smrti, 

... makaky v Japonsku dokážu používať automaty, 

vhodiť mincu a vybrať si dobrotu, 

... vydry majú v srsti tajné vrecko, kam si ukrývajú 

svoj obľúbený kameň, 

... potkany sa smejú, keď ich šteklíte, 

... priemerný človek zje počas svojho života až osem 

pavúkov. Samozrejme nevedomky, pretože sa to odohrá v 

spánku. Takže pozor na spanie s otvorenými ústami.  

... najznámejšie slovo na planéte je OK, druhé je 

Coca-cola, 

... žiaci základných škôl v Nórsku nedostávajú 

známky, 

... keď sa pokúsite mať pri kýchnutí otvorené oči, 

môže vám ich vytlačiť z hlavy, 

... golfová loptička má 360 bodiek, 

... nie je dokázané, či bol Neil Armstrong na 

Mesiaci. Na záberoch vlajka viala, čo nie je možné, 

lebo na Mesiaci nie je vietor. 

... Eskimáci používajú chladničku na to, aby im 

nezamrzli potraviny, 

... u nás sa pred II. svetovou vojnou jazdilo vľavo, 

... najdlhší železničný tunel je dlhý 58 kilometrov.  

 

Jakub a Bruno, 8.A 
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TRADÍCIE VEĽKEJ NOCI 

V CUDZÍCH KRAJINÁCH 

amýšľali ste sa niekedy 

nad tým, ako trávia Veľkú noc 

Nemci? Ak si myslíte, že 

chlapci naháňajú dievčatá 

s korbáčmi a vodou, tak ste na 

omyle. Nemci majú zvyky 

podobné tým americkým – 

hľadanie vajíčok a veľkonočného zajaca.  

Najznámejšia nemecká tradícia je hľadanie vajíčok. 

V predvečer Veľkej noci deti vyrábajú slamené hniezda, ktoré 

rodičia skryjú v dome alebo v záhrade. Do nich potom der 

Osternhase (veľkonočný zajac) zanesie rôzne farebné Eier 

(vajíčka). Na Osternmontag (veľkonočný pondelok)  ich potom 

deti hľadajú. Veľkonočný zajac však deťom vôbec nemusí 

priniesť vajíčka. Niekedy si deti môžu namiesto vajíčok nájsť aj 

nový bicykel. Zaujímavá je aj hra zvaná čokoládový bozk. Hrajú 

ju najmä menšie deti. Ako taký bozk prebieha? Podstatné je 

prehltnúť čo najviac čokoládových cukríkov zo želatíny a cukru 

bez toho, aby ti ostatní kamaráti stihli rozmazať čokoládu po 

tvári. Vyhráva ten, kto zje najviac cukríkov a má najčistejšiu 

tvár. Zahrali by ste si takú hru aj u nás?  

Nemecké veľkonočné zvyky sú však výnimočné aj niečím iným. 

Tak napríklad peknou tradíciou je das Osternfeuer (veľkonočný 

oheň). Prebieha to tak, že na dohodnutom mieste sa uložia staré 

vianočné stromčeky a na začiatku Veľkej noci sa podpália. 

Symbolizuje to pálenie posledných zvyškov zimy. Tento zvyk 

mi príde podobný nášmu páleniu Moreny.  

Tak čo? Brali by ste radšej nemecké zvyky alebo tie naše 

tradičné a „mokré“? Mne sa osobne páčia aj naše, aj tie 

nemecké. Síce sú dievčatá menej mokré, ale nebudú po celý rok 

zdravé a pekné ako my.  

Tak veselú Veľkú noc! Vlastne Frohe Ostern! 

Viki, 8.A 

 

Veľká noc, pascha, je 

pre pravoslávnych 

veriacich v Rusku 

najväčším sviatkom, 

ktorý sa slávi v 

rodinnom kruhu. 

Oslavuje sa neskôr ako v ostatnom kresťanskom svete, pretože 

ruskí pravoslávni používajú starý juliánsky kalendár. Naša Biela 

sobota sa nazýva Великая Суббота  (Velikaja subota) 

a Veľkonočná nedeľa sa nazýva Светлое Христово 

Воскресенье (Svetloje Christovo voskresenie). Týždeň pred 

Vzkriesením sa volá Страстная седмица  (Strastnaja 

sedmica) – veľmi bolestivý týždeň, (седмица = sedem dní), 

týždeň po Vzkriesení sa volá Светлая седмица (Svetlaja 

sedmica) – svetlý, radostný týždeň. 

Medzi ruské tradície patrí predovšetkým farbenie a zdobenie 

vajíčok. Kraslice sa varia vo vode s cibuľovými šupkami, ktoré si 

nechávajú požehnať v kostole a potom sa uvarené konzumujú 

na veľkonočný obed. So zafarbenými a vychladnutými vajíčkami 

zvyknú Rusi hrať hru, pri ktorej sa snažia protivníkovi rozbiť 

vajíčko bez toho, aby poškodili to svoje. Ak sa im to podarí, 

môžu si zaželať to, po čom túžia. Priatelia si vajíčka vzájomne 

darujú na dôkaz vzkriesenia. Potom si prajú veľa zdravia a 

trikrát sa pobozkajú na tvár. Počas veľkonočných sviatkov sa 

podávajú len jedlá studenej kuchyne, žiadne teplé jedlá ani ryby. 

Na slávnostnom veľkonočnom stole sú tradičné jedlá, ktoré 

majú symbolický obsah - veľkonočný kulič - sladký chlieb 

s hrozienkami, ktorý sa posväcuje na veľkonočnej bohoslužbe, 

zdobené kraslice a pascha - veľkonočná hrudka (jedlo 

pripravené obyčajne z tvarohu, vajec, masla a hrozienok). 

Rusi poznajú aj barančeka alebo mazanec. Chýba však pletenie 

korbáča a klasická šibačka. Rovnako v regáloch obchodných 

reťazcov neuvidíte žiadnych čokoládových zajačikov alebo 

barančekov. V preplnených nákupných košoch môžete vidieť 

kartóny vajíčok, kulič, suroviny potrebné na prípravu paschy a 

tradičných veľkonočných pokrmov.  

Tradície Veľkej noci v Rusku sa dodržiavajú aj dnes, pretože pre 

väčšinu ľudí je Veľká noc sviatok symbolizujúci znovuzrodenie 

a obnovu.  

Пасха – Veľká noc, veľkonočná hrudka 

крашеные яйца – kraslice, maľované vajíčka 

пасхальный кулич – veľkonočný kulič 

Kika, 8.A                                                    

http://gotovim-doma.ru/view.php?r=387-recept-Krashenki
http://gotovim-doma.ru/view.php?r=40-recept-Kulich-paskhalnyi
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VTIPY 
"Kde si bola?", pýta 

sa kamarátka . 

"Na röntgene 

hlavy.", odpovedá jej 

kamarátka. 

"A ako to dopadlo?"  

"Dobre, nič mi nenašli." 

 

Chirurg odrezal pacientovi obe nohy a 

utešuje ho:  

„Viem, je to strašné, ale na druhej 

strane, nebudú vám smrdieť a nebudete 

musieť kupovať topánky.“ 

 

- Viete, čo je to optimizmus?  

- Kúpiť si za posledné peniaze 

peňaženku. 

 

Revízor sa pýta malého chlapca:  

- Koľko máš rokov?  

- Päť.  

- A kedy budeš mať šesť?  

- Keď vystúpim z autobusu. 

Bruno, 8.A 

AJ UČITELIA SÚ VTIPNÍ 
...keď na matematike nevieme... 

Pani učiteľka: „V hlave máte diery ako po atómovom výbuchu. 
                        Dlhé vlasy, krátky rozum.“ 

 

Žiačka má na katedre diktáty. Otvorila ich pani učiteľka a vraví: „Tvrdé y? Mäkké iii? Ja som si 
myslela, že tebe nejde len matematika.“ 

 

Spolužiak niečo kreslí na papier počas hodiny. 
Pani učiteľka na to: „Dones to sem. Kto to je?“ 

Spolužiak:  „Pani učiteľka.“ 
Pani učiteľka: „Hmmm, aká kočka. Nekresli vyučujúcich, radšej kresli svoju mamu.“ 

  

Pán učiteľ sa vyjadruje k diktátom. „No, sú tri päťky.“ 
Spolužiak: „Ježiš, Mária, Jozef.“  

Pán učiteľ: „Hej... veru tak Jožko.“ 
   

Pani učiteľka upozorňuje žiačku: „Kráľová, tichooo, lebo ťa vyrútim na Kráľovu hoľu.“ 
 
  

 Pán učiteľ: „Určte mi gramatické kategórie slova Jano.“ 
Spolužiačka: „Minulý čas!“ 

Pán učiteľ: „Noo, vyzerá to tak, že dobré známky u niekoho sú minulý čas.“  
 
 

 Pani učiteľka: „Ten, kto nemá žiacku knižku, nech si do žiackej knižky napíše, že 
nemá žiacku knižku.“                                   

                                                                                                                        Sandra, 8.A 
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