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BBáásseeňň  oo  lleettee  
 

Školské dni ešte stále plynú, 

teplé časy však už idú. 

Ide to tak už od apríla, 

do prázdnin však dlhá chvíľa. 

Žiakom to už nemyslí. 

Potrebujú letný kyslík. 

 

Chcú ísť na lúku a do parku, 

nie počúvať matikárku. 

Tráva vonku zeleneje, 

to však všetko ešte nie je. 

Slnko svieti ostošesť, 

letu a prázdninám na počesť. 

 

                         

 

Terézia Janikovská, 6. A 
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Ahojte! 

 

eto už klope na dvere, alebo výstižnejšie povedané, vošlo bez zaklopania a nastal čas, aby 

konečne vyšlo nové, netrpezlivo očakávané číslo časopisu OKO. Nuž, je tu, ak ste na to do-

teraz neprišli, slávnostne vám oznamujem, že ho práve držíte v ruke. Teraz, keď je to jasné, 

viem, že by ste boli najradšej, ak by sa tento úvod už skončil a vy by ste mohli pokračovať v čítaní 

zaujímavejších článkov, ale bohužiaľ som ešte neskončila. Keďže toto je posledné číslo tohto škol-

ského roku, rada by som vám všetkým popriala krásne, slnečné a primerane teplé prázdniny, aby ste 

si mohli dopriať (viac či menej) zaslúžený oddych. Čitateľom vo veku od 6 do 15 rokov, samozrej-

me, prajem aj uspokojujúce vysvedčenie, ktoré 

by vymazalo všetky nepríjemné spomienky na 

školu, ktoré by náhodou mohli mať, a nabilo by 

ich elánom a dobrou náladou do nasledujúcich 

dvoch mesiacov nič nerobenia. Druhý bod tohto 

článku bude vychádzať z faktu, že toto je 

s najväčšou pravdepodobnosťou posledné číslo, 

ktoré uvádzam, preto sa chcem s čitateľmi (či-

že aj s vami) rozlúčiť a zaželať vám príjemné 

a poučné čítanie ešte mnoho ďalších rokov. 

Zároveň vyjadrujem nádej, že môj nástupca 

bude mať viac zľutovania a nebude vás zaťažo-

vať takými zdĺhavými úvodmi. 

A konečne...prichádza vaša obľúbená 

časť, nastal čas otočiť stránku. 

                                                                                           Lucia Bajtošová, šéfredaktorka 

  

NNaa  sslloovvííččkkoo  ppáánn  zzáássttuuppccaa    
 

1. Ako hodnotíte tento školský rok? 

 

Tento školský rok hodnotím veľmi pozitívne. Naša 

škola nám z vnútra opeknieva, pribudli nové násten-

ky, začalo sa s úpravou vstupnej chodby a chodby do 

telocvične. Žiaci, za pomoci kolegov, sa umiestňujú 

na popredných miestach v predmetových olympiá-

dach. Teším sa z toho, že sa začíname presadzovať aj 

v športových súťažiach (gymnastika, bedminton). 

Som rád, že sme uspeli s projektom „Vzdelávanie bez 

hraníc“, financovaným ESF. 

 

2. Prichádza leto. Ste letný typ? 

 

Nerozmýšľal som nad tým, ale ak sa mám otypovať, tak sa nepovažujem za letný typ. Z leta mám 

najradšej prázdniny, to mi zostalo z detstva. Horúčavy nemusím, pri vode sedieť dlhšie tiež nie. Ak 

by som si mohol vybrať, tak najviac by mi sedela jar. Prajem všetkým žiakom, kolegom zaslúžené 

prázdniny so všetkým, čo k tomu patrí. 

                                                                                                Stanislava Kollárová, 9. B 

LL  
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TTeeššíímmee  ssaa  nnaa  lleettoo    

 

 niekoľko týždňov budeme mať letné prázdniny. Rezké slnko vymenia 

krásne a teplé lúče letného slnka. Hoci leto začína až v júni, teplé dni si 

užívame už teraz. No až letnými prázdninami začína plnohodnotné leto 

plné vody a smiechu. Niektorí si pôjdu leto užiť niekde k moru a iní strávia leto 

pri babke alebo na záhradke. Na kúpalisku bude  hlasná hudba a každý si určite 

príde na svoje. Na detských ihriskách bude kopu smiechu a deti budú behať, 

skákať a hrať sa. Už teraz sú otvorené zmrzlinárne a v lete, myslím, že mi dáte za 

pravdu, chutí zmrzlina každému. Nebudú chýbať rôzne festivaly, na ktorých sa ako stále 

bude spievať a tancovať. Tričká na ramienka, šortky, sukne a šaty. To bude náš každodenný šatník. 

Prechádzka okolo vody, alebo si iba niekde sadneme a vypijeme kofolu. Dúfam, že si leto užijete 

bez úrazu a že už teraz sa na leto tešíte tak, ako ja. Prajem vám veľa vody, slnka a zábavy.   

Krásne prázdniny! 

                                                                                                          Petra Maguláková, 7. C 

 

ČČoo  nnáámm  šškkoollaa  ddaallaa??  
 

kolský rok sa už pomaly chýli ku koncu a núti tým niektoré nostalgické duše navštevujúce de-

viaty ročník obzerať sa späť a pýtať sa samých seba: „Čo mi prinieslo posledných deväť ro-

kov? Zobrala mi škola niečo? Chcela by som ich prežiť ešte raz? (NIE!?) Prečo mám na lavici 

prilepenú žuvačku?!“ a mnohé podobné filozofické otázky. Tie nám natoľko zamestnávajú mozgo-

vé bunky, až nakoniec prídeme 

k rozličným odpovediam. Ozaj, čo nám 

škola dala? Tradičná odpoveď na túto 

otázku znie: vedomosti, veľa vedomostí. 

Keďže tradičná odpoveď znie uspokoji-

vo, nie je potrebné sa ďalej zamýšľať. 

Rovnako nie je potrebné spomínať, že 

v mnohých prípadoch, keď sa dostaví 

otázka a vedomosti sú potrebné, akosi 

nenájdu cestu k mozgovej centrále. Áno, 

pravdaže, sem-tam sme si niečo aj za-

pamätali, ale sú vedomosti skutočne 

všetko, čo nám škola dala? Určite nie.   

Najprv bola pre nás škola akýmsi úvodom do každodenných povinností, pravidelnou činnosťou, 

ktorá vypĺňala náš čas a pripravovala nás na prácu v budúcnosti. Taktiež nám umožnila začleniť sa 

do spoločnosti, nájsť si miesto v kolektíve, získať nových kamarátov a naučiť sa úcte k učiteľom 

ako našim nadriadeným. Učili sme sa trpezlivosti, disciplíne, formovali nás, vychovávali nás a pra-

videlne či menej pravidelne sme vstrebávali aj nejaké tie vedomosti. Zobrala nám škola niečo? 

Voľný čas, znie tradičná odpoveď. Je to samozrejme pravda, ale na druhej strane, dokázali by sme 

ten čas naozaj lepšie využiť? V konečnom dôsledku dosť pochybujem. Možno sme stratili nejaký 

ten čas, ktorý by sa dal vyplniť zábavou, ale predchádzajúci zoznam získaných cností to iste plne 

vynahradí. Nech sa na to pozerám akokoľvek, škola nám nevzala až tak veľa. Prečo mám na lavici 

tú žuvačku?! Ehm...., vlastne nič. Preto teraz, ako nostalgickí deviataci obraciame hlavy späť 

v hlbokých úvahách a napodiv zisťujeme, že máme za čo ďakovať. 

                                                                                               Lucia Bajtošová, 9. B 

OO  
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JJee    ttoo  nnoorrmmáállnnee??  

päť je tu naše okienko pre kritiku, ktoré má už svoju tradíciu, hoci nie dlhú, ale dúfam, že 

pre niektorých poučnú. V tomto čísle by som sa chcela venovať najmä správaniu žiakov, 

no je mi ľúto, že budem musieť spomenúť aj učiteľov, no to len okrajovo. V slovníku 

dnešných mladých ľudí sa bežne vyskytujú nadávky, hrešenia, neslušné slová či výrazy. A najhoršie 

na tom je, že nemajú problém to povedať hocikomu, či už kamarátom, rodičom, alebo dokonca uči-

teľom. V minulosti, v dávnejších dobách, sa nikto, ani dospelý, a už vôbec nie dieťa, neopovážil 

povedať niečo neslušné. Mohli byť nespokojní, chudobní, trýznení, väznení, žiť v nespravodlivosti, 

v nepokoji, mohli sa báť o svoj holý život. No vedeli, že ak povedia čo i len slovko zlého na svojho 

pána alebo nadriadeného, mohli by za to veľmi pykať. Ako? V stredoveku za nadávky i trestom 

smrti. A dnešné deti? Idem po chodbe, a je ešte len ráno, a už počujem vety typu: „Ty debil sprostý. 

Ty idiot....“ A ešte oveľa horšie. Hrozne zle sa to počúva a neverili by ste, že také niečo dokáže 

vypustiť z úst aj tretiačik, ktorý by ani nemal vedieť, čo tieto slová znamenajú. A to už vôbec neho-

vorím o vyšších ročníkoch. U ôsmakov či deviatakov sú takéto slová na dennom poriadku, ako keby 

ste povedali niekomu ahoj. Nevážime si ľudí okolo seba, veď každý je jedinečná ľudská bytosť 

s chybami. A čo je ešte horšie, takéto nadávky nepoužívajú len žiaci, ale aj niektorí učitelia dokonca 

z našej školy. Nič také by som si nedovolila tvrdiť, ak by som nebola priamym svedkom. Ja som 

nebola len svedok, ja som si také niečo zažila na vlastnej koži. A slovné útoky sú niekedy oveľa 

horšie ako fyzické. Lebo z fyzického útoku sa telo po čase zotaví, ale z takéhoto sa nemusí ani po 

dlhom čase. Ja sa naozaj snažím vážiť slová, hoci všetci sme ľudia s chybami. Ak je niekto naozaj 

nahnevaný, má zlý deň, nedarí sa mu, tak sa mu to občas môže stať. Ale rozhodne by to nemalo byť 

na dennom poriadku. No snažme sa o to, že ak sa už niekomu rozhodneme povedať niečo, čo ho 

môže uraziť, čo sa ho môže dotknúť, nech je to oprávnené. Hoci ja som toho názoru, že ubližovať 

ľuďom nebolo, nie je a ani nikdy nebude oprávnené. Tak sa skúsme navzájom rešpektovať, aby 

nenastala situácia, že sa človeku budeme chcieť ospravedlniť a už na to nebudeme mať možno prí-

ležitosť. 

                                                                                                           Erika Duľová, 9. B 

KKrriittiizzoovvaaťť  ččii  nneekkrriittiizzoovvaaťť??    
„Kritizovať – to je usvedčiť autora, že to nerobí tak, ako by som to urobil ja, keby som to dokázal“. 

Kritika umožňuje ľuďom zdokonaľovať to, čo vytvorili. Nachádza chyby, pomáha nám odstrániť 

nedostatky, zdokonaľovať to, čo je dobré a celkovo sa vyvíjať vpred. Kritika je 

užitočná. Napriek tomu s ňou, podobne ako so všetkým ostatným, treba 

zaobchádzať opatrne. Kritizovať môžeme naozaj všeličo. Od nevkusnej 

farby susedovej omietky cez nepekné počasie, nechutné jedlo až po 

všeobecnú súhrnnú kritiku celého sveta. Kritizujeme a ani sa nad tým 

poriadne nezamyslíme. Toto je zlé, ja by som to urobil lepšie, toto by 

išlo spraviť aj inak a na toto sa nedá ani pozerať. Každý má ale svoj 

vlastný pohľad na vec a vlastný vkus, takže ak sa vám niečo celkom ne-

páči, nemusí to nevyhnutne znamenať, že to nie je dobré. Treba si tiež 

uvedomiť, že vec, ktorú vy nemilosrdne skritizujete, mohla stáť iných 

ľudí veľa vynaloženého úsilia a námahy. Ako by ste sa cítili, keby ste sa zo 

všetkých síl snažili urobiť danú prácu a potom by vám niekto povedal, že ste to mohli urobiť aj lep-

šie? Predpokladám, že u väčšiny ľudí odpoveď znie: „Nie najpríjemnejšie“. A pritom to možno pra-

videlne robievate iným ľuďom. Nechcem vás týmto odradiť od vyjadrovania vášho vlastného názo-

ru, ale skôr než otvoríte ústa s cieľom ostro ohodnotiť niečí výtvor, skúste sa najprv zamyslieť, či je 

to naozaj také zlé a či by ste to dokázali urobiť lepšie. Nemá predsa každý právo na pochvalu, rov-

nako ako na kritiku?                        

                                                                                                                             Lucia Bajtošová, 9. B  
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PPoo  ssttooppáácchh  nnaaššiicchh  bbýývvaallýýcchh  rreeddaakkttoorroovv  
ašou bývalou redaktorkou bola i gymnazistka Jaroslava Jurčíková. I vďaka 

jej skvelým článkom mal náš časopis dobrú úroveň a neraz zaujal svojich 

čitateľov. 

 

OKO: Na akej škole študuješ po skončení základnej školy? 

Po ukončení štúdia na základnej škole som bola prijatá na Gymnázium na Školskú ulicu, kde teraz 

študujem.  

 

OKO:  Bola si žiačkou našej školy a úspešne si pracovala 

ako redaktorka nášho časopisu. Ako si spomínaš na toto 

obdobie? Si redaktorkou stredoškolského časopisu? 

Na toto obdobie mám len tie najlepšie spomienky. Zažili sme 

kopec srandy pri vymýšľaní článkov, vytváraní kvízov či 

hľadaní zaujímavostí zo sveta. Táto práca mi aj pomohla, 

pretože som písala hlavne úvahy, čo ma veľmi bavilo, zlepši-

la som sa a teraz s tým nemám žiaden problém. Som veľmi 

rada, že som mohla byť toho všetkého súčasťou. Týmto 

chcem pozdraviť všetkých redaktorov a teším sa,  že časopis 

ďalej funguje, zlepšuje sa a prajem im veľa trpezlivosti 

a úspechov. Veľkú zásluhu na tom má pani učiteľka Šiš-

ková a Prachová, ktoré odvádzajú naozaj skvelú prácu. 
Na terajšej škole však máme iba anglický časopis, do ktorého 

neprispievam.  

 

OKO:  Uvažuješ pod vplyvom Tvojej úspešnej práce 

v OKU aj o masmediálnej komunikácii? 

Rozmýšľam o práve alebo ekonómii, ale ešte som sa neroz-

hodla. Samozrejme, do úvahy prichádza aj masmediálna ko-

munikácia či psychológia, takže uvažujem aj nad tým. Keďže 

maturujem až o rok, mám ešte trochu čas na premyslenie, 

a dúfam, že sa rozhodnem správne a po vyštudovaní si nájdem uplatnenie.  

 

OKO:  Čo by si odkázala žiakom základnej školy a čo svojim bý-

valým učiteľom? 

Chcela by som všetkých pozdraviť, učiteľom poďakovať za výborný 

štart do života a za všetku tú prácu, ktorú každodenne vykonávajú. 

Žiakom by som chcela odkázať, aby sa učili, lebo to je naozaj dôleži-

té byť vzdelaný, zúčastňovali sa všetkých možných aktivít, tešili sa 

z vynovenej školy, zo života, mali stále úsmev na tvári, pozitívne 

mysleli a hlavne, aby sa nevzdávali, keď sa im niečo nepodarí 

a pracovali na sebe.  

 

OKO: Ďakujeme za pekné odpovede a povzbudivé slová 

a prajeme Ti, aby sa Ti darilo a bola si úspešná. 

                                                                   

 Dominika Novottová, 9. B 
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CCeessttaa  ookkoolloo  BBeellggiicckkaa  zzaa  ppääťť  ddnníí  
 

iete, čo sa dá dosiahnuť s jednou jednoduchou, ale zato zaujímavou ročníkovou prácou? 

Z triedneho kola môžete postúpiť na školské, potom na celoslovenský Festival vedy 

a techniky v Bratislave a potom Vás môžu vybrať...napríklad do Belgicka! A presne to sme dosiahli 

aj my s ročníkovou prácou Nie som ľavý, iba ľavák. Začiatkom novembra minulého roka sme boli 

na spomínanom Festivale vedy a techniky v Bratislave, z ktorého nás porota vybrala reprezentovať 

Slovensko do belgického mesta Namur. Pred odletom v Bratislave sme ešte navštívili Bratislavský 

hrad. Potom sme už plní očakávania nastúpili do lietadla a odvtedy to boli už len úžasné zážitky 

s úžasnými ľuďmi v úžasnej krajine. Už len let lietadlom bol pre nás nezabudnuteľným zážitkom, 

keďže ani jedna z nás ešte lietadlom neletela. Okolo piatej sme došli na obrovské letisko v Bruseli, 

kde nás už čakali milí Belgičania, ktorí sa o nás postarali. Bývali sme v Namure v nádhernom mote-

li pod názvom La Seqouia.  Boli 

sme izbami fakt uchvátené, neča-

kali sme taký luxus. Na izbách 

sme si zložili veci a zistili sme, 

že spolu s nami prišli aj Španieli, 

Maročania a vraj aj Američania. 

Všetci boli veľmi priateľskí 

a milí. Nasledujúci deň sme boli 

navštíviť „Benátky severu“, pre-

krásne mesto na vode, Brugge. 

Najvyššia kostolná veža 

v Európe, hŕba kvetov a voda, 

malebné domčeky, veľa turistov 

plných očakávaní a krásne biele 

labute – tým všetkým nás toto mesto uchvátilo. Potom sme absolvovali výlet loďou po celom mes-

tečku. Prechádzali sme pomedzi štíhle tehlové domy plné kvetov a fotili sme všetko, čo sa dalo. 

Máme nádhernú fotku spred veže, ktorá je vraj naklonená až o 1 meter! Ďalší deň sme strávili v 

Bruseli. Bol nádherný tak, ako o ňom každý hovoril. Budovy, zámky, kostoly, sochy...a čokoláda! 

Čo tak múzeum čokolády? Presne tam sme boli. Kopy a kopy malých čokoládových guličiek na 

ochutnávku, čokoládové sochy ťažšie ako 10 kg, najväčší cukrový bonbón či kakaové bôby. 

A prišiel  deň  D. Prezentácia a zároveň reprezentácia našej krajiny. Hneď ráno sme prišli do urče-

nej budovy a začali sme si pripravovať poster i všetko, čo sme potrebovali. Poster bol dokončený, 

teraz už len čakať na prvých záujemcov. Ako prvý prišiel milý ujo, ktorý sprevádzal španielskych 

reprezentantov a pýtal sa nás na mnoho vecí. Snažili sme sa mu na všetko odpovedať a aj sa nám to 

podarilo. Povedal, že máme veľmi zaujímavú tému. Všetci Belgičania mali zaujímavé projekty: 

Hélium, Psychopati, Dinosaury, Pivo a iné. Tesne pred obedom sme sa však presunuli na 1. pos-

chodie a čakali sme slovenskú ambasádu. Ale tá sa asi pozabudla. Čo už! A potom rýchla večera 

a hneď večerný program. Idú sa predstavovať krajiny. Obliecť kroje, flautu do ruky a ideme pred-

staviť Slovensko v dobrom. Myslíme, že sa nám to podarilo. Ochutnali naše tatranky a ukázali sme 

im naše veľhory – Tatry. Na konci sme zožali veľký potlesk. Španieli nás naučili macarenu 

a Maročania nám dali ochutnať svoje čaje, krémy a zákusky. Chutné! No a potom už len posledná 

výmena kontaktov, rozlúčka a ideme spať.  Už len pri pomyslení, že ideme domov, nám bolo smut-

no za tým všetkým. Za úžasnými ľuďmi, krajinou, zážitkami...Tento týždeň nám dal neskutočne 

veľa a neľutujeme, že sme tu boli. Získali sme nové priateľstvá, zážitky, spomienky, ale i sme zno-

vu videli niečo nové, o čo nikdy neprídeme. Bol to týždeň, na ktorý sa len tak ľahko nezabúda. Te-

raz každý deň spomíname, aké by bolo byť znovu tam ešte aspoň týždeň. :) 

                                                                                        Veronika Sebőová a Lujza Kočíková, 8. A 

VV  
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VViiddeellii  ssmmee  ssttrraacchh                        

vv  ooččiiaacchh  
 

rišiel májový deň, kedy sme sa zúčast-

nili exkurzia do koncentračného tá-

bora Osvienčim. Najprv sme sa zasta-

vili vo Wadowiciach, kde sme navštívili nád-

herný kostol. Bol tam veľký a krásny orgán, 

pekne vyzdobený zlatý oltár. Potom sme sa 

presunuli do domu, kde boli presťahované 

veci Jána Pavla II., pretože jeho rodný dom 

práve opravovali. Autobusom sme sa presu-

nuli do múzea 

koncentračného 

tábora. Najprv 

sme išli do prvej 

časti, ktorá sa 

volala Aus-

chwitz. Videli 

sme vstupnú brá-

nu, kde je napísané „Arbiet macht frei”, veľa 

budov, ktoré boli označené Block 15, 21... 

V každej z nich boli fotky deportovaných 

Židov, ich vychudnuté telá, ich strach 

v očiach. Ďalej sme videli vitríny s veľkou 

kopou topánok dospelých i detí, kufrov, oku-

liarov, protéz, košíkov, štetiek na holenie, 

britiev, hrncov. Ale jedna bola veľmi nechut-

ná, pretože tam bola hromada ľudských vla-

sov. V iných vitrínach bolo väzenské obleče-

nie. Pani sprievodkyňa nám rozprávala, že 

keď už nemala dostatok oblečenia, dávali 

väzňom civilné oblečenie a kus väzenskej 

látky im prišili na chrbát, aby esesáci vedeli, 

že sú to väzni. Tak isto sme videli konzervy 

od cyklónu B, ktorý sypali cez malé otvory 

v plynových komorách, aby zabili Židov. 

Plynové komory boli veľmi chladné a temné. 

Vo vedľajšej miestnosti sa nachádzali pece, 

kde mŕtve telá spaľovali. Potom sme sa pre-

sunuli do druhej časti koncentračného tábora 

Birkenau. Tam bola vstupná brána, cez ktorú 

viedli koľajnice. Vlakom deportovali Židov, 

ale aj Rómov. V drevených vagónoch boli 

veľmi natlačení, mnohokrát tam vykonávali 

svoje potreby. Po otvorení vagónu len málo 

z nich žilo. Na jednej strane stáli vagóny so 

ženami a na druhej s mužmi. Spali 

v drevených budovách, ktoré vyzerali ako 

maštale. Dnu mali drevené trojposchodové 

postele. Okná otvárať nemohli. Veľakrát sa už 

niektorí neprebudili. Väčšinou boli obhrýzaní 

potkanmi. Po celej dĺžke mali kúrenie, ale 

nekúrili, lebo nemali čím. V ďalšej budove 

boli záchody a umývadlá. Ale nie také, aké 

my dnes poznáme. Záchody, to boli diery 

vyrezané do betónu. Mnoho budov po oslo-

bodení Červenou armádou bolo zbúraných. 

Ostali tam iba komíny a každý z nich predsta-

voval jednu budovu. Návšteva koncentračné-

ho tábora nás určite všetkých veľmi dojala. Aj 

keď sme už veľmi veľa o tom vedeli z hodín 

dejepisu, prehliadka bola pre nás veľmi pouč-

ná a bola dôkazom toho, že z histórie sa treba 

poučiť a nedopustiť, aby sa taká hrôza opako-

vala.     

Denisa Čubanová, 9. B 

HHľľaaddáá  ssaa  pprraammeeňň  

HHrroonnaa  
Dňa 28. 4. 2012 sa uskutočnila akcia Zelenej 

školy  Hľadá sa prameň Hrona. Prešli sme od 

zastávky autobusu hlavnou cestou cez most 

nad riečku 

Hnilec a 

tunelom 

pod želez-

ničnou tra-

ťou do 

Tiesňavy, 

kde sme 

prechádzali cez rebríky a taktiež cez lavičku. 

Videli sme kaňon, na dne ktorého je potôčik, 

ktorý pramení niekde v útrobách kopca Hani-

sej. Je to krásna  a  nenáročná  prechádzka, 

ktorá trvala približne tri hodiny. Videli sme aj 

parný vláčik, ktorý išiel z Červenej skaly do 

Dobšinskej ľadovej jaskyne. Na úpätí Kráľo-

vej Hole v malej drevenej búdke začína svoju 

takmer 300 – kilometrovú púť druhá najdlhšia 

rieka Slovenska – Hron. Na lúkach Hrona 

rastie veľmi veľa chránených rastlín. Meandre 

Hronu sú vyhlásené za Národnú prírodnú re-

zerváciu. Bol to nádherný výlet 

s nezabudnuteľnými zážitkami.                               

                                   Katarína Lacušová, 6. B 

PP  
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VVýýlleett  nnaa  OOrraavvuu  
 marci sa žiaci siedmeho ročníka zú-

častnili exkurzie na Oravu. Cestovali 

sme autobusom. Cesta bola dlhá, ale 

prešlo to rýchlo. Keď sme dorazili na Oravský 

hrad, museli sme čakať, kým ho otvoria. 

O hrade sme sa dozvedeli, že prvá písomná 

zmienka pochádza z 13. storočia. Hrad patrí 

medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného sta-

viteľstva a je jednou z najvyhľadávanejších  

kultúrnych pamiatok na Slovensku. Potom sme 

ešte navštívili literárne Múzeum P. O. Hviezdo-

slava v Dolnom Kubíne. V múzeu sa nachádzala 

aj Čaplovičova knižnica, v ktorej sú umiestnené 

knihy najväčších zberateľov kníh z 19. storočia. 

Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná.  

                                    Sandra Labancová, 7. C  

NNáášš  aanniimmoovvaannýý  ffiillmm  
j vy poznáte tu jednotvárnosť hodín 

výtvarnej výchovy? Nám žiakom 7. B 

triedy sa vďaka pani učiteľke Mgr. Da-

niele Dingovej pošťastilo zažiť niekoľko neoby-

čajných hodín, keďže k nám pozvala študentku 

vysokej školy Eriku Grendelovú, s ktorou sme 

potom pracovali na 

animovanom filme 

Zima a pomoc. Rozda-

la nám úlohy  a dala 

nám papier, na ktorý 

sme napísali mená 

nami vymyslených postavičiek, budúcich hrdi-

nov nášho filmu. Pozadie sme vytvorili kombi-

náciou  modrého a bieleho papiera a fólie. Pos-

tavičky, chlapčeka a dievčatko, sme vymodelo-

vali z plastelíny a stromy z papiera.  Konečným 

výsledkom bola zimná zasnežená krajinka s 

kopcami a stromami, ktorým sme za pomoci 

počítača vdýchli život a film bol na svete. Film 

nás potom reprezentoval na regionálnej postu-

povej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej 

tvorby CINEAMA 2012. Organizátorom akcie 

bolo Spišské osvetové stredisko v Spišskej No-

vej Vsi. A boli sme úspešní a postúpili sme na 

krajské kolo. Veľmi nás to potešilo a dodalo 

chuti do tvorby ďalšieho malého filmového 

dielka.                                                                           

Nikola Danišovská a Alena Baluchová, 7. B  

NNaavvššttíívviillii  ssmmee  JJaazzddeecc--

kkýý  kklluubb  SSlláávviiaa  
 stredu 18. 4. 2012 nás naša spolužiačka 

Marianka po prezentácii svojej ročníko-

vej práce Kôň domáci pozvala ku ko-

ňom do Jazdeckého klubu Slávia. Videli sme 

starostlivosť 

o kone - kŕmenie, 

čistenie podstiel-

ky, ktorá sa musí 

vymieňať každý 

deň.  Veľmi sa 

nám páčilo, že 

sme ich mohli 

nakŕmiť senom. 

Najviac sme sa potešili, keď nám osedlali koní-

ka Zorka, na ktorom sme si mohli zajazdiť. Mali 

sme z toho krásny zážitok. 

  Emka a Marianka, 1. A 

UUččíímmee  ssaa  vv  ZZOOOO  
čiť biológiu sa môžeme aj inde než 

v škole. O tom sa presvedčili žiaci 5. 

A a  6. A, ktorí navštívili ZOO 

v Spišskej Novej Vsi. Po zaujímavej prednáške 

o zvieratách žijúcich voľne v prírode a tých, čo 

žijú v ZOO, sme mohli premýšľať nad tým, čo 

je pre zvieratká lepšie. Okrem toho sme sa učili 

poznávať zvieratá podľa zvukov, siluety 

a ďalších poznávacích znamení. A čo by to bolo 

za návštevu ZOO, keby sme sa potom po nej 

neprešli? Hneď po skončení prednášky sme sa 

s radosťou vybrali na prehliadku. V ZOO sme 

strávili príjemné chvíle, naučili sa čosi nové 

a do školy sa vrátili opäť o niečo múdrejší.    

                                                                                                       

                                                                                                         

 

 

Štefan Jasečko, 5. A 

VV  

AA  

VV  
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VVáážžmmee  ssii  nnaaššuu  ZZeemm  
22. apríla 2012, ako vám je už určite známe, sme oslavovali Deň Zeme. Asi si položíte otázku. Čo 

má Zem? Narodeniny alebo meniny?  Nie, tak to nie je. Na deň Zeme si pripomíname, že našu Zem 

treba chrániť. Prečo chrániť Zem? Prečo sadiť stromy? Na obidve otázky vám ľahko odpoviem. Po 

prvé, Zem treba chrániť. Keby bolo všetko znečistené, pomaly by zahynuli všetky generácie ľudí 

a zvierat a nakoniec by na Zemi nebol nikto, iba neporiadok a špina. Po druhé, stromy treba sadiť, 

lebo nám dávajú kyslík a energiu. To bolo aj hlavnou témou Dňa Zeme, ktorý  sme na našej škole 

už v predstihu strávili veľmi aktívne. Na prvej vyučovacej hodine sme mali tvorivú dielňu - Liečivý 

bufet. Na druhej hodine sme si v našej školskej jedálni pozreli poučné ekodivadielko. Tretiu vyučo-

vaciu hodinu sme strávili vonku. Na pre-

chádzke v okolí školy sme si všímali našu 

prírodu. Projekty MAPU ŠŤASTIA 

a MAPU SMÚTKU sme si vytvorili na 

poslednej vyučovacej hodine.  Dňa 26. 

apríla 2012  sa robili na školskom dvore 

atrakcie pôvodne plánované na Deň Ze-

me. Kreslilo sa kriedou na chodník 

a nalepovali sa prírodniny na papier. Vi-

deli ste už rozprávku Walle? Ak áno, tak 

vám určite neušlo, že ľudia sa z planéty Zem odsťahovali, lebo si ju sami znečistili. Nakoniec sa ale 

vrátili a naučili sa upratovať, sadiť rastliny a vážiť si Zem. Mali by sme si dávať pozor, aby sa to 

nestalo aj nám, lebo sa to nemusí tak dobre skončiť ako v tej rozprávke. 

                                                                                                                        Samuel Ján Hollaar, 3. A 

 

VVyyddaarreennéé  eekkooddiivvaaddiieellkkoo  

  

lenovia EKO krúžku sa rozhodli na 

Deň Zeme nacvičiť ekodivadielko, 

ktoré 20. 4. 2012 zahrali žiakom            

1. a 2. stupňa. Medzi divákmi sme však 

privítali aj deti z materskej školy. Cieľom 

divadielka bolo hravým a jednoduchým 

spôsobom upozorniť na nevyhnutnosť 

ochrany zelene, ako aj na celkovú ochranu 

prírody pred negatívnym vplyvom 

a zásahom človeka do nej. Upozornili sme aj 

na nesprávne zaobchádzanie s odpadom. 

Svoje vystúpenie sme obohatili kulisami, 

ktoré sme si vlastnoručne vyrobili, spevom 

a tancom, ktorý sme si sami vybrali 

a nacvičili. Veľký potlesk divákov bol dôka-

zom toho, že divadielko bolo vydarené. Na 

záver sme si zaspievali hymnu Zelenej školy 

a získali pocit, že sme urobili niečo dobré pre 

prírodu, z čoho máme veľkú radosť.                                                                                                                 

Erika Duľová, 9. B 

ČČ  
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VViieettee,,  žžee...... 

 v obvodnom kole Pytagoriády sa na 1. mieste vo svojich kategóriách umiestnili Bruno              

Jakubov 4. A, Tomáš Barbuščák 8. A a Filip Dam 4. A , ktorý súťažil s piatakmi, 

 v krajskom kole geografickej olympiády vo svojej kategórii obsadil  3. miesto Daniel 

Broško 7. A,  

 v krajskom kole dejepisnej olympiády sa na 6. mieste vo svojich kategóriách umiestnili 

Lucia Bajtošová 9. B, Alexander Kling 8. A, 

 v krajskom kole biologickej olympiády vo svojej kategórii obsadila 7. miesto Lucia Ma-

jerníčková 9, A, 

 v okresnom kole biblickej olympiády Lujza Kočíková, Veronika Seböová 8. A a Peter 

Štark 7. B získali 2. miesto,  

 v okresnom kole recitačnej súťaže Ars poetika Puškinov pamätník sa Patrik Bednár 8. B 

umiestnil v 2. kategórii na 3. mieste, 

 v obvodnom kole Shakeseare´s Memorial sa na 1. miestach umiestnili Martin Dam 4. A, 

Natália Ružena Mlynarčíková 6. B, Erika Duľopvá 9. B, 

 v okresnom kole chemickej olympiády sa Lucia Bajtošová 9. B umiestnila na 2. mieste, 

 v okresnom kole fyzikálnej olympiády sa Lucia Bajtošová 9. B umiestnila na 1. mieste, 

 v obvodnom kole matematickej olym-

piády 1. miesto obsadili Eduard Frlička 

6. B, Dalibor Sokolák 7. B, Alexander 

Kling 8. A,  

 v obvodnom kole Slávik Slovenska sa 

na 3. mieste umiestnila Ľudmila Slivová 

3. B, 

 v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín 
obsadila vo svojej kategórii 2. miesto            

Simona Suchá 9. B,   

 v dejepisnej súťaži sa na 1. mieste umies-

tnili družstva 5. C, 6. A, 7. B, 8. B triedy, 

 v súťaži Hráme sa s azbukou 

k najúspešnejším patrili Sandra Labancová a Patrícia Petrušková 7. C,  

 vo výtvarnej súťaži Európa v škole sa na 1. miestach umiestnili Ľudovít Ofčák 4. C, Peter 

Štark 7. B, Miriam Kuchárová 7. B, 

 vo výtvarnej súťaži EKO výkres sa na 1. mieste umiestnil Filip Pacoň 6. A, 

 na turnaji Grand Prix v bedmintone v kategórii U13 zvíťazil Denis Jaroš 5. C,  

 Zelená škola úspešne zorganizovala akcie Vodný bufet, Deň Zeme, Otváranie studničiek, 

Burza ku Dňu matiek, Zelená burza, 

 žiaci 9. A, pracujúci nad projektom Po stopách detských obetí holokaustu, navštívili miestny 

archív a Gymnázium na Školskej ulici,  

 žiaci 7. C navštívili Múzeum Spiša, Slovenské technické múzeum a Dóm sv. Alžbety 

v Košiciach, 

 žiaci 6. ročníka navštívili pamiatku UNESCO Vlkolínec, 

 žiaci 5. A a 5. B sa zúčastnili besedy s pánom Divokom Ochrana lesov, 

 víťazmi ročníkových prác IND tried v školskom kole boli Samuel Zima 4. A a Tomáš Rat-

kovský 9. A. 

                          Sandra Labancová, 7. C 
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NNaaššaa  jjuubbiillaannttkkaa  

ozvedeli sme sa, že v tomto školskom 

roku oslavuje svoje jubileum 

i špeciálna pedagogička  Mgr. Ľudmi-

la Vargová. Naša redaktorka Františka jej polo-

žila niekoľko otázok, na ktoré veľmi rada odpo-

vedala. 

OKO: Ako dlho učíte?  Výchove a  vzdeláva-

niu detí sa venujem 22 rokov s krátkymi pre-

stávkami, ktoré som venovala vlastným deťom.                                                                                                    

OKO: Prečo ste si vybrali svoju aprobáciu?                                

Špeciálnu pedagogiku som si vybrala z dvoch 

dôvodov. Prvým bola láska k deťom. O tomto 

smerovaní som vedela od malička a tak nejako 

prirodzene sa vo mne vyvíjala. V neposlednom 

rade to máme pravdepodobne v krvi, keďže mo-

ji súrodenci pracujú tiež v školstve. A tým dru-

hým a rozhodujúcim dôvodom bola taká zvlášt-

na potreba pomáhať, či správne nasmerovať 

tých, ktorí to potrebujú, alebo to sami nedokážu. 

Vždy som veľmi trpela pri pohľade na nešťast-

né, smutné deti. A práve štúdium Špeciálnej 

pedagogiky na Univerzite Komenského 

v Bratislave bolo tým mojím správnym výbe-

rom. Počas štúdia som musela absolvovať 

množstvo hodín v rôznych diagnostických ústa-

voch, školách, kde sa vzdelávajú postihnuté 

deti. A to bola naozaj škola života. Mojou túž-

bou bolo práve takýmto deťom pomáhať 

a urobiť ich aspoň na chvíľku šťastných. 

V priebehu môjho štúdia sa začal vyvíjať nový 

odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý zastrešoval 

deti s poruchami učenia. Z teoretického hľadi-

ska ma zaujal a prakticky sa tejto oblasti venu-

jem dodnes.  

OKO: Aké úspechy ste vo svojej profesii do-

siahli? Úspechy v učiteľskom povolaní sa neda-

jú zmerať, ani sa nedá určiť ich konkrétna hod-

nota. Obrovské pocity šťastia a zadosťučinenia 

prežívam v úplne jednoduchých, náhodných 

stretnutiach s bývalými žiakmi, ktorí sa stali 

plnohodnotnými ľuďmi aj  napriek nemalým 

problémom, ktoré prežívali v školských lavi-

ciach. Aj tie malé osobné úspechy, ktoré ma 

stále naštartujú a tešia pri individuálnej práci 

s deťmi. Tie určite nie sú také viditeľné a často 

viem o nich len ja a moji žiaci. Každý malý krô-

čik pri korekcii čítania, písania vedie k cieľu 

čiastočnej nápravy difúznej poruchy učenia 

a samozrejme k úspešným výkonom v škole. 

OKO: Mohli by ste nám povedať čosi zaují-

mavé i zo svojho súkromia? Neviem, čo by 

mohlo byť zaujímavé v mojom súkromí. 

S manželom vychovávame dcéru Ivanu a syna 

Adama. Bývame v rodinnom dome a naším ro-

dinným miláčikom sa stal rodezský ridgeback 

Amy. Veľmi radi cestujeme a spoznávame nové 

krajiny. V zime každú voľnú chvíľu trávime na 

našich okolitých svahoch, keďže spoločným 

rodinným koníčkom je lyžovanie a turistika. 

Naša dcéra sa športovo venuje parkúrovému 

jazdectvu a syn aktívne trénuje futbal. Svoj voľ-

ný čas prispôsobujeme aktivitám detí, ktoré sa-

mozrejme podporujeme. A po často namáha-

vých bežných pracovných povinnostiach sa 

vždy stretávame v rodinnom kruhu.   

OKO: Ďakujeme Vám za rozhovor, prajeme 

veľa zdravia, rodinnej i pracovnej pohody.                                                                                                           

           Františka Tekáčová, 7. C  

DD  
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Predstavujeme Vám Mgr. Valériu Jendrálovú 

Obľúbený film: Mojím obľúbeným hercom je Johny Deep a práve preto milujem všetky jeho fil-

my: Alica v krajine zázrakov, Charlie a továreň na čokoládu a hlavne všetky diely Pirátov 

z Karibiku. Mám však veľmi rada aj kriminálny seriál Kosti a Dexter.  

Obľúbená hudba: Každý štýl hudby má v sebe niečo pekné. Ja však 

uprednostňujem klasiku ako Whitney Houston, Michael Jackson, Elton 

John,  muzikálové piesne od Michala Dávida,  skupinu Elán, ale  rada si 

vypočujem aj niektoré piesne od Rytmusa. 

Obľúbené jedlo: V jedle nie som prieberčivá. Milujem však cestoviny 

na rôzny spôsob a hlavne zeleninu.  

Čo vás vie rozčúliť? Ľudská hlúposť, bezohľadnosť,  arogancia a na-

myslenosť 

Čo vás rozosmeje? Najviac ma vedia pobaviť moje deti.  

Čo vás vie dojať? Dojať ma vie nešťastie ľudí v mojom okolí, ale aj 

nespravodlivosť dnešného sveta, v ktorom žijeme. 

Máte radi zvieratá? Áno, mám a veľmi. Celý svoj život prežívam na dedine obklopená zvieratami, 

takže mám k nim pozitívny vzťah. 

Máte nejaké zviera? Doma na dvore máme mačky a nášho psieho miláčika zlatú retrieverku Ais-

hu, v malom jazierku na záhrade korytnačky. Na veľké naliehanie mojich detí máme v dome aspoň 

rybičku. Zvieratá totižto podľa mňa patria vonku do prírody, nie do bytu.  

Obľúbené ročné obdobie: Každé ročné obdobie má svoje čaro. Ja však uprednostňujem leto 

a teplé počasie, kedy môžeme celý deň stráviť v záhrade a na čerstvom vzduchu. 

Čo by ste robili, keby ste vyhrali 1 000 000 eur? Určite by som v prvom rade zabezpečila svoje 

deti, niečo by som investovala a určite by som chcela cestovať.                                                                                                   

                                                                                                                     Soňa Fabinyová, 7. C 

S mikrofónom medzi učiteľmi 
1. Čo Vás v tomto školskom roku najviac potešilo? 

2. Prichádza leto. Ste letný typ? 

Mgr. Bibiána Bobková 

1. Najviac ma teší spokojnosť a radosť v očiach žiakov, ich úspechy  v škole, na vy-

učovacích hodinách a samozrejme aj na súťažiach či olympiádach. V tomto škol-

skom roku sa nám ich podarilo spoločne viacero, azda tým najčerstvejším je úspech žiaka Martina 

Dama zo 4. A  triedy v súťaži v anglickom jazyku Shakespeare´s memorial. 

2. Každé ročné obdobie prináša zmenu a príliv novej energie, preto pozitívne vnímam všetky ročné 

obdobia a leto zvlášť. Je pre mňa zdrojom načerpania novej sily a energie do ďalšieho obdobia.  

Slnko, voda, zmrzlina, teplé letné večere, cestovanie, oddych, relax, rodina a priatelia...už sa te-

ším 

Mgr. Mária Žukovská 

1. V tomto školskom roku sme sa v rámci náboženskej výchovy opäť zapojili do Biblickej olympiá-

dy. V dekanátnom (okresnom) kole, kde súťažili žiaci štátnych i cirkevných škôl,  sme získali pekné 

2. miesto. Naši žiaci sa tiež zúčastnili výtvarnej súťaže Biblia očami detí, ktorej cieľom je ilustro-

vanie príbehov zo Svätého Písma. Veľkú radosť som prežívala počas vianočnej besiedky, kde žiaci 

3. A triedy divadelne stvárnili udalosť – Narodenie Ježiša Krista v Betleheme a tým umocnili atmo-

sféru prichádzajúcich Vianoc.  

2. Áno, som letný typ. Leto patrí nesporne k môjmu najobľúbenejšiemu ročnému obdobiu. Je pre 

mňa časom oddychu a relaxu, prechádzok v prírode. Časom, kedy som viac so svojom rodinou, 

priateľmi.                                                                                                   Petra Maguláková, 7. C 
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AAkkoo  iicchh  nneeppoozznnáámmee  
Bicyklovanie je veľmi zaujímavým športom. Tomuto koníčku sa venuje i učiteľka prvého stupňa 

Mgr. Mária Filipová, ktorá odpovedala na otázky redaktorky OKA. 

 

OKO: Je pravda, že Vašou záľubou je bicyklovanie? 
Áno, je. Ale nie je to len záľuba, ale predovšetkým psychic-

ký a fyzický relax, ktorý prospieva môjmu zdraviu. Patrím 

medzi tých ľudí, ktorí sú v sústavnom pohybe.  

OKO: Ako ste sa dostali k tomuto koníčku? 
Bicyklujem sa od detstva a vždy ma to bavilo. Na bicykli sa 

dá dostať skoro všade, ste na čerstvom vzduchu, v krásnej 

a tichej prírode a práve tu človek spoznáva svoje hodnoty, 

čo je v živote dôležité a čo nie. V tichu, pri speve vtákov, 

za šumenia lístia, za žblnkotu horských potôčikov si doká-

žem oddýchnuť. Jednoducho povedané: „Hory, lesy, doliny 

i rokliny, to je moje.“ 

OKO: Športujete a zároveň spoznávate zaujímavé mies-

ta. Ktoré Vás najviac  a prečo uchvátili?  
Tých miest je strašne veľa a najmä tu v našom okolí. Už len Slovenský raj je niečo úchvatné. Veľmi 

ma fascinuje dedina Stratená a Stratenský kaňon. Vraciam sa sem v každom ročnom období, vždy 

je rozprávkovo krásny a obdivuhodný. Spomeniem niektoré iné miesta, na ktoré sa určite vrátim: 

Kráľova hoľa, na ktorú bol náročný výstup, ale samotný výhľad do širokého okolia je niečo neza-

budnuteľné a slovami neopísateľné. Ďalšie miesto a krásny hrad s priehradou, ktoré kedysi patrilo 

Slovensku je poľská Niedzica. Je jednou zo spišských obcí, ktoré po prvej svetovej vojne pripadli 

Poľsku. Len pre zaujímavosť, odtiaľto pochádzal Michal Dočolomanský. Nedá mi nespomenúť 

čarokrásnu dedinku Podproč pri Spišskom Podhradí. Vedie k nej lesná cesta, žiaden asfalt a treba 

prekonať veľa prekážok, kým sa k nej dostanete. Ľudia sa z nej vysťahovali už dávno a zo zachova-

ných domov sú dnes chalupy (asi 20). V dedinke je kostolík, ktorý rekonštruujú a škola, v ktorej sa 

kedysi učili tunajšie deti. Ďalšími zaujímavými miestami sú Vysoké a Nízke Tatry, Levočské vrchy, 

Pieniny, Spišská Magura, Slovenský kras, Muránska planina a mnoho iných, za ktorými sa stačí 

vybrať a spoznávať ich krásy. 

OKO: Prezradíte nám, s akou vtipnou situáciou ste sa pri bicyklovaní stretli? 

Teraz sa z toho smejem, ale v ten deň to bola dráma. Po dlhom čase bol nádherný slnečný deň. Vy-

brali sme sa do lesa. Naša cesta lesom začala v Novoveskej Hute, pokračovala cez Hnilčík, Bindt, 

Šafárku. Prechádzali sme lesné cesty a chodníčky. Všetko bolo v pohode, až kým som kolesami 

neprešla veľkú vretenicu, ktorá mohla mať dobrých 60 cm. Začala som mať pocit, že je omotaná 

okolo špicov, okolo pedálov, skrátka niekde na bicykli. Doslova ma začala prenasledovať a ja som 

sa prestala sústrediť na terén, ktorým sme prechádzali. Začala som padať a cítiť, že nie som na takú-

to túru dostatočne psychicky pripravená. Tak sme sa pustili domov. Samozrejme, že sme zle odbo-

čili a dostali sme sa na cestu, ktorú sme vôbec nepoznali. Lesná cesta bola rozrytá od lesných trak-

torov, celá z mazľavého blata a plná protivných komárov, ktorý si na nás poriadne pochutili. Nema-

la som už síl na odháňanie, len som odtiaľto chcela čím skôr zmiznúť. Konečne sme z lesa vyšli 

a zbadali sme chatovú oblasť pod Tepličkou. To bolo radosti. Komáre zmizli, ja som zabudla na 

vretenicu, konečne sme videli ľudí a v tom ma prehodilo cez bicykel a bola som na zemi. Doráňaná 

a poštípaná s pokazeným bicyklom som sa dostala podvečer domov. Potom som  mesiac nebicyklo-

vala, pokiaľ som seba a bicykel dala do poriadku. Verím, že to bola prvá a zároveň posledná moja 

takáto skúsenosť. 

OKO: Ďakujeme Vám za milý a zaujímavý rozhovor a prajeme Vám ešte veľa zdarne                  

prejdených kilometrov.                                                                                Patrícia Petrušková, 7. C 
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PPrreeddssttaavvuujjee  ssaa  VVáámm  PPaattrríícciiaa  PPeettrruušškkoovváá,,  žžiiaaččkkaa                      

77..  CC  ttrriieeddyy  
re na klavír som sa začala venovať asi v 8 rokoch a momentálne som žiačkou piateho ročníka 

na ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. Priviedla ma k tomu moja mamka, ktorá hrala na klavír 13 ro-

kov. Pred prijatím som musela prejsť talentovými skúškami a predstavte si, že chodím k tej 

istej pani učiteľke, ako kedysi moja mamka. Postupne mi pani učiteľka dávala ťažšie a ťažšie prednesy, 

s ktorými som sa dostala na rôzne súťaže a koncerty. V 10 rokoch som bola na svojej prvej súťaži, kde 

som uspela hneď v školskom kole. Umiestnila som sa na 1. mieste,  čo znamenalo postup do okresného 

kola. Veľmi ma to povzbudilo a cvičila som ešte oveľa viac. V okresnom kole som sa síce umiestnila 

v zlatom pásme, ale postupovalo len 1. miesto.  Teraz na 

jar som bola na ďalšej súťaži, kde som postúpila zo škol-

ského kola do okresného  a  umiestnila  som sa v peknom 

bronzovom pásme. Hrala som približne na 18 koncertoch, 

ako sú napríklad triedne, jarné, vianočné, koncert pri príle-

žitosti Dňa detí ... V budúcnosti nemám v pláne hrať profe-

sionálne, ale na klavír hrať neprestanem, lebo ma to baví a 

s dobrým pocitom si vždy sadnem za klavír a zahrám si. 

Ďalším koníčkom  už v škôlke bol spoločenský tanec, na 

ktorý som chodila 2 roky,  vyhrala som menšie ocenenie 

ako najmladšia tanečnica. Venovala som sa aj rock´n rollu 

a výtvarnej na ZUŠ. V marci tohto roku som sa ako žiačka 

ZUŠ zúčastnila  na súťaži z hudobnej náuky Hnúšťanský 

akord. Bola som súčasťou trojčlenného tímu, darilo sa nám 

a postúpili sme až na celoslovenské kolo. Zo Spišskej No-

vej Vsi sme išli až 3 skupiny v rôznych kategóriách. Nikto nestrácal nádej a všetci sme dúfali v prvé 

miesto. Z deviatich družstiev sme obsadili 4. miesto, čo bolo pre nás troška sklamanie, ale celkovo to 

bolo veľmi pekné umiestnenie. Nabrali sme veľa nových skúseností  a poučili sa na svojich vlastných 

chybách. Som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť na takýchto súťažiach a dúfam, že táto nebola po-

slednou. 

                Patrícia Petrušková, 7. C 

 

Zo života školy                                                                                                                           
 

NNeettrraaddiiččnnee  zzaa  úússppeecchhoomm  
OKO: Mohli by ste nás bližšie oboznámiť s projektom Netradične za úspechom, ktorý sa realizuje na 

našej škole?                                                                                                                     

Mgr. Marcela Bilpuchová: „Pod týmto názvom sa v našej škole realizuje projekt, ktorý je určený pre 

žiakov so špecifickými poruchami učenia v inklúzii s bežnými žiakmi. V rámci tohto projektu sa od 

začiatku kalendárneho roka uskutočnili už tri podujatia. Prvým z nich bolo divadelné predstavenie pre 

žiakov 7. ročníka pod názvom Krása krás v podaní hercov Spišského divadla. V marci sa siedmaci  

zúčastnili na exkurzii na Orave, kde si prezreli Múzeum P. O. Hviezdoslava a oboznámili sa s  histó-

riou Oravského hradu. Pekný zážitok z divadla si odniesli aj  žiaci 6. ročníka, ktorí sa predstavením 

Snehová kráľovná symbolicky rozlúčili s odchádzajúcou zimou. Moderné spracovanie rozpráv-

ky, pekné pesničky a kontakt s hercami mali u žiakov veľmi pozitívny ohlas.  Už teraz sa všetci tešíme 

na ďalšie akcie a na to, že  s príchodom jari a teplého počasia sa opäť vydáme takýmto netradičným 

spôsobom za novými vedomosťami.“                                                                    Sandra Labancová, 7. C 

HH  
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NNaavvššttíívvttee  aarrcchhíívv 

Naša redaktorka Petra navštívila archív v našom meste a opýtala sa riaditeľky Archívu 

v Spišskej Novej Vsi Mgr. Niny Palkovej  Prečo navštíviť archív? 

Mgr. Nina Palková: Štátne archívy sa začali formovať v 50. rokoch minulého storočia. 

Počas tohto obdobia prešlo slovenské archívnictvo právnymi úpravami a organizačnými 

zmenami, ktoré upevnili spoločenské postavenie archívov, ako odborných inštitúcií. 

V štátnych archívoch sú uložené cenné písomné dokumenty, ktoré sú súčasťou národ-

ného kultúrneho dedičstva. Archív v Spišskej Novej Vsi je pobočkou Štátneho archí-

vu v Levoči. Jeho úlohou je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich spraco-

vanie a sprístupňovanie  pre verejnosť, ďalej na  vedecké, kultúrne a iné účely. Starost-

livosť o archívne dokumenty znamená ich zhromažďovanie, preberanie archívnych do-

kumentov od ich pôvodcov alebo ich nadobudnutie kúpou, ďalej fyzickú ochranu do-

kumentov, bezpečné uschovanie a evidenciu.  

A prečo navštíviť náš archív?  Žiaci základných a študenti stredných škôl navštívia 

v rámci vyučovania dejepisu alebo dejepisného seminára archív, kde si vypočujú pred-

nášky z regionálnych dejín, o archívnictve, ktoré sú spojené s ukážkami dobových do-

kumentov a malou exkurziou archívu. V depotoch štátneho archívu sú uložené archívne 

dokumenty a materiály v dĺžke 1 154 bežných metrov. Medzi najväčšie a najcennejšie  

patrí Magistrát mesta Spišská Nová Ves, v ktorom sú uložené písomnosti od 14. storo-

čia až do roku 1922. Najcennejšími archívnymi dokumentmi sú listiny, privilégiá, ktoré 

mestu udelili uhorskí a poľskí panovníci, napríklad potvrdenie starých  výsad Spišským 

Sasom, privilégium konať slobodné týždenné 

trhy a jeden výročný trh, právo skladu 

a oslobodenie od cla, právo pečatiť svoje pí-

somnosti červeným voskom  a ďalšie. Privilé-

giá znamenali pre mesto hospodársky, spolo-

čenský, politický a kultúrny rozvoj.  

A čo sa môžete dozvedieť z mest-

ských originálov? Z historického hľadiska sú 

vzácne mestské úradné knihy (protokoly za-

stupiteľstva), z ktorých sa žiaci dozvedia 

o všetkých významných udalostiach, ktoré sa 

týkali mesta, voľba richtára, banského maj-

stra, ďalej zaujímavosti zo života mešťanov, 

ale aj chudobnejších vrstiev obyvateľstva. Ďalej sú to daňové knihy a súpisy, z ktorých 

sa žiaci zase dozvedia o majetnosti mešťanov a počte domov v meste, účtovné knihy, 

z ktorých žiaci získajú prehľad o hospodárení mesta, o príjmoch z mestských majetkov, 

obchodu, ale aj o  výdavkoch mesta, ako boli napríklad platy mestských zamestnancov, 

príspevky na kostoly, mestský špitál (nemocnicu), opravy mestských nájomných domov 

a iné. Do fondu patrí aj bohatá korešpondencia mesta, listy od kráľovských 

a cirkevných inštitúcií, šľachty a rôznych miest. Bádatelia majú v archíve k dispozícii 

aj odbornú  knižnicu, ktorá obsahuje cez 6 000 zväzkov kníh. Po stáročiach zachované 

písomné pramene spišskonovoveského archívu sú súčasťou bohatých regionálnych de-

jín Spiša. Návšteva archívu znamená pre žiakov a študentov stretnutie s dávnou 

históriou rodného mesta, do ktorého sa budú radi vracať. 

OKO: Mgr. Palkovej ďakujeme za vyčerpávajúcu odpoveď a cenné informácie 

a tešíme sa na stretnutie v archíve. 

                                                                                              Petra Maguláková, 7. C                                   
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HHaaddrriiáánn  
 Narodil sa 24. januára 76 v Italice v Španielsku, 

 celým menom Publius Aelius Traianus Hadriánus, 

 bol to rímsky cisár z Nervovsko-antoninovskej dynastie, 

 narodil sa v zámožnej rodine italského pôvodu, cisár Traján bol 

jeho vzdialeným príbuzným, 

 venoval sa štúdiu, mal rád grécku literatúru, podľa čoho dostal aj 

prezývku: Graeculus, Malý Grék, 

 v roku 117 ho krátko pred svojou smrťou cisár Traján adoptoval a 

stanovil za svojho nástupcu, 

 bol to vynikajúci vojvodca, uvážlivý štátnik, vyhýbal sa väčším vojenským konfliktom, 

 na severných hraniciach Británie a na južných hraniciach provin-

cie Afriky dal postaviť nový obranný val - Hadriánov val, 

 zaviedol zmeny v správe ríše: cisárska rada sa stala oficiálnym 

štátnym orgánom a zvýšil sa počet cisárskych úradníkov, 

 dodnes sú známe budovy postavené za jeho vlády ako Panteón, 

Anjelský hrad, 

 roku 138 si adoptoval Tiberia Aurelia Antonia, ktorý sa stal jeho 

nástupcom. 
 
 
 

Hadriánov val 

Je to kamenné a hlinené opevnenie, tiahnuce sa naprieč severným Anglickom, val tvoril severnú 

hranicu Rímskej ríše. O účele tohto valu diskutovali archeológovia a historici po celé stáročia. Had-

riánov životopisec podáva jednoduché vysvetlenie: cisár postavil tento múr, aby oddelil Rimanov 

od barbarov. Bol dlhý 117 km, jeho rozmery sa pohybovali v rozmedzí 3 až 6 metrov. Tiahol sa od 

Severného mora po Írske more. V priebehu stáročí sa Hadriánov val používal ako kameňolom  a na 

niektorých miestach bol dokonca úplne rozobraný. 

Od roku 1987 sú zvyšky valu zaradené do Sve-

tového dedičstva UNESCO. 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Bajtošová, 9. B 
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MMootthheerr´́ss  DDaayy  iiss  cceelleebbrraatteedd  oonn  tthhee  sseeccoonndd  

SSuunnddaayy  iinn  MMaayy..  
Can you describe your mummy? 

My mum is very tall /short or quite tall/short. She has got wavy curly/long/short/straight/shoulder 

length, brown/blonde/black/grey/ ginger hair. She´s pretty/beautiful. She 

is my friend. She kisses me before I go to bed. Her eyes are green or 

brown or grey or blue. 

Father´s Day is on the third Sunday in June. 

Can you describe your father? 

My father´s handsome/helpful/kind. I admire him. His eyes are black or 

brown or blue or grey or 

blue. He´s tall/short/overweight/slim/fat.  

We love mother and father. Don´t forget to be really nice to your 

parents. 

 

                                                                                     Katarína Lacušová, 6. B  

EEiinn  TTeelleeffoonnggeesspprrääcchh  
 

Eure Aufgabe: Probiert diese Telefongespräche in Ordnung zu bringen! 

                           Findet  die richtige Reihenfolge!  

A                                                                      B 
*Bis Morgen Oma, Tschüss!                          *Harri? Da bin ich aber überrascht! Wie geht es dir? 

*Hallo, Oma!                                                  *Dann bis morgen Harri! Tschüss! 

*Oh ja, ganz bestimmt! Da bin ich                 *Das freut mich.  

  sofort wieder gesund.                                    *Was meinst du, hilft es wenn ich dich besuchen           

*Danke, schon viel besser. Mein                       komme?           

  Knie tut nicht mehr so weh.  

                                                                   Daniel Dzurňák, 5. C  

ВВыыссттааввккаа  ррууссссккиихх  ссууввеенниирроовв  
 мае ученики 5-oгo – 8-oгo классов,  которые 

учатся русский язык как второй 

иностранный язык, приготовили выставку 

русских сувениров в классе для общественно-

научных предметов. Ученики принесли разные 

русские вещи: большие и маленькие самовары, 

матрёшки, деревьянные ложки, тарелки, коробки – 

хохлому, олимпийского Мишу, деньги – копейки, 

фотографии, русские книги и журналы и другие 

сувениры. Найболее сувениров принесли ученик 5-

oгo а класса Степан Ясечко и ученик 6-oгo ц 

класса Адам Кожик. Выставка, кажется, остальным 

понравилась.                                                                                     

Радослава Слободникова, 8-oй б 

Слова в кроссворде в номере 1/2012: идти, госпожа, окно, остоновки, журналист, картина, 

надолго, ошибка.                                                                                   

ВВ  
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OOnnee  ddiirreeccttiioonn    
ne Direction je britsko-írska chlapčenská skupina, 

ktorú tvorí Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, 

Niall Horan a Louis Tomlinson. Umiestnili sa tretí 

v siedmej sérii X-Factoru. Louis Tomlinson sa narodil            

24. decembra 1991 a je najstarším členom skupiny. Pochá-

dza z mestečka Doncaster v Južnom Yorkshire v Anglicku. 

Harry Styles sa narodil 1. februára 1994  a je tak najmlad-

ším členom skupiny. Pochádza z dedinky Holmes Cheshire 

v Anglicku a bol lídrom skupiny White Eskimo. Vymyslel 

názov skupiny "One Direction".Zayn Malik sa narodil 12. 

januára 1993, má pakistanský pôvod a pochádza z Bradfor-

du v severnom Anglicku. Niall Horan sa narodil 13. sep-

tembra 1993 v írskom Westmeath, v mestečku Mullingar. Liam Payne sa narodil 29. augusta 1993 

v anglickom meste Wolverhampton, v západnom Midlands. Študuje hudbu a prvýkrát súťažil v X-

Factore v roku 2008, no Simon Cowell mu odporučil prísť o 2 roky. Ich debutový singel "What 

Makes You Beautiful" vyšiel 11. septembra 2011 a umiestnil sa ako NO. 1 v UK Singles Chart. 13. 

novembra 2011 vyšiel ich druhý singel "Gotta Be You" a 21. novembra aj prvý album Up All 

Night. Album sa dostal na druhé miesto v UK Albums Chart a za rok 2011 sa ho predalo 468 tisíc 

kópií. 6. januára 2012 im vyšiel ich tretí singel "One Thing".                                 

         Harry Styles                                         Niall Horan                            Zayn Malik          
 

 

        

 

 

 

 

                                                       

 

 

             Liam Payne 

 

              Louis Tomlinson                                                                                                       

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Otázka pre vás: Páči sa Vám skupina One Direction?                                                                                 
Soňa Fabinyová, 7. C: Áno, páčia sa mi veľmi.           

Paťa Šmelková, 7. C: Áno, páčia.                                                                                                                         

(Spracované za pomoci Wikipédie)                                                         

OO  

Petra Maguláková, 7. C 
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Džungľa džunglí (3. časť) 
„Topím sa!“ zvonilo mi v hlave, kým mi moje rozumnejšie ja nevnuklo myšlienku, že ju mám vy-

tiahnuť spod prúdu vody. Ustúpil som teda a chvíľu sa kochal výhľadom. Ktosi práve solídnym 

výbuchom narušil pevnosť múru mojej cely a neznámy pán v čiernej kombinéze usilovne mieril 

dlhou hadicou na miesto, kde som prednedávnom stál, zalievajúc ho silným prúdom vody. Zvonku 

sa ozýval zvuk sirén a výkriky: „Horí! Opustite priestor!“ Horí? Prekvapene som zažmurkal, mne sa 

skôr zdalo, že sú záplavy. Ďalej som sa tým už nezaoberal, pretože sa ozval hasič. „Pohni sa, ne-

máme na to celý deň“, zagánil na mňa a kývol hlavou niekde za seba. Opatrne som prekročil zvyšky 

múru a nasadol do ošúchaného auta, ktoré tam stálo. Keďže nikto neprotestoval, usúdil som, že tam 

čakalo na mňa. Zavreli sa dvere, muž v čiernom (tento krát obleku, nie kombinéze) dupol na plyn 

a vyrazili sme. Onedlho sme sa už viezli po poľnej ceste lemovanej priekopou porastenou niečím, 

čo malo od okrasných kríkov ďaleko. Vtedy sa muž rozosmial: „Ale sme im dali šéfko.“ „To teda 

hej“, súhlasil som. Istý čas sme si ničím nerušení vychutnávali jazdu a počúvali spev škovránkov, 

až kým sa doň nezamiešalo neharmonické kvílenie sirén. Muž sa zamračil, zamrmlal niečo 

o toxických jedoch a zrýchlil. „Doháňajú nás, vezmite volant!“ prikázal mi a vyklonil sa z okna. 

Prikývol som a skusmo zatočil volantom. No...a vtedy sa to pokazilo. Auto opísalo ukážkový oblúk 

a rovnako ukážkovým skokom vletelo do priekopy, t.j. do náruče divých ostnatých kríkov. Točila sa 

mi hlava a keď som konečne prišiel na to, kde je hore a kde vpravo, zistil som, že nás obkľúčila 

skupina áut rovnakých ako to, na ktorom som sa viezol do mestskej väznice. Z nich sa vyrojili poli-

cajti, ktorí činorodo zakladali okovy môjmu spoločníkovi a môj starý známy „chlapík“ ma ťahal 

z vraku auta. Obkolesil ma dav a ozvali sa výkriky: „Ste v poriadku?“ „To bolo hrdinské!“ „Preka-

zil tým zločincom útek.“ „Strhol auto rovno do priekopy!“ A podobne až do vyčerpania. Urobil som 

krok vpred a stratil vedomie. O dva týždne neskôr: Sedel som v malom dusnom priestore jedného 

z arktických iglu, v bezpečnej vzdialenosti od akýchkoľvek znakov civilizácie a hľadel do plame-

ňov ohňa. Potom som pozrel na papier v mojej ruke: Čestné uznanie, zásluhy za rozvoj mesta..., 

stálo tam. Opäť som pozrel do plameňov a opäť na papier. Natiahol som ruku a hodil papier nená-

sytných plameňov. Niektorým veciam nikdy neporozumiem. Vyšiel som z iglu, nadýchol sa chlad-

ného vzduchu a vyrazil do divočiny.                                                                                                                     

                                                                                                                             Lucia Bajtošová, 9. B 

Zabavme a poučme sa 

  

VVššiimmllii  ssttee  ssii  hhoo??  
e krásny, vysoký, majestátny, ale veľmi starý . Nazýva sa ja-

vor horský. Jeho obvod kmeňa je 320 cm, výška 22 m, prie-

mer koruny 11 m. Odhadovaný vek je 250 rokov. Však  pozo-

ruhodné? Rastie v blízkosti našej školy, v areáli rodinnej záhrady 

pri obchode 100+1 drobností a je vyhlásený Krajským úradom ži-

votného prostredia za chránený strom. Dôvodom jeho ochrany je 

to, že patrí medzi najstaršie stromy v meste a aj v rámci Košického 

kraja je to jediný 250 - ročný javor horský. V roku 2011 bol odborne 

ošetrený orezom suchých  a poškodených konárov, vyviazaním 

a spevnením koruny. Zaslúži si vašu pozornosť. Skúste sa s ním 

zoznámiť v rámci vychádzky. Je dobré poznať okolie našej školy.                                                                              

 

                  

Ivan Dinga, 4. B 

JJ  
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OOllyymmppiioonniiccii  
omaly sa nám končí školský rok a my už začíname bilancovať. 

Olympijsky klub na škole si na tento rok pripravil celoročný pro-

jekt pod názvom  Dokonalosť, priateľstvo a rešpekt - ako naše 

posolstvo hrám XXX. olympiády v Londýne, o ktorom sme vás bližšie 

informovali v OKU číslo 3/2011. V rámci projektu pod vedením                

Mgr. Evy Murgáčovej sme sa venovali plávaniu, korčuľovaniu, bowlin-

gu, frestelingu, vodnému lyžovaniu, severským športom, gymnastike 

s Mikulášom, minigolufu a badmintonu. Navštívili sme Košiarny brie-

žok, ZOO, Košice, Štrbské pleso, Hron. Zorganizovali sme výtvarnú, 

literárnu, fotografickú súťaž, vedomostnú súťaž o olympizme. Aktivity 

v týchto dňoch finišujú. Slovenský olympijský výbor odštartoval reťaz 

podujatí, ktoré majú upriamiť našu pozornosť  smerom k blížiacim sa 

Olympijským hrám v Londýne a sú súčasťou Posolstva Slovenska Hrám XXX. olympiády Londýn 

2012. Celoslovenská štafeta s olympijským ohňom s týmto názvom a s mottom „Sme jeden tím” 

odštartovala v nedeľu 30. marca. Od 1. apríla až do 23. júna 2012 štafeta prejde cez celé Slovensko. 

Púť štafety v rámci Slovenska zabezpečujú regionálne olympijské kluby, ktorých je v súčasnosti 

devätnásť. SOV klubom odporučil, aby všetky tradičné aktivity v regiónoch, ktoré sa každoročne 

konávajú v rámci Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska a Olympijského dňa, tohto 

roku sústredili do obdobia, keď cez príslušný región bude prechádzať štafeta s ohňom. Do Spišskej 

Novej Vsi príde štafeta 11. – 13. mája. Takže tu je priestor pre náš Olympijsky klub a jeho akcie do 

konca školského roka: Gym fit pre deti z materských škôl a žiakov 1. stupňa našej ZŠ, vedomostná 

súťaž o olympizme či školská kalokagatia. Už teraz sa na Vás tešíme!   

                                                                                                               Martina Stanková, 9. B 

Tvorivé písanie 

  

ŠŠkkrreeččookk,,  mmyyšš  aa  kkoonnee  ((bbáájjkkaa))  
 

Jeden pekný škrečok stretol malú myšku,  

chcel aj pekný darček, čo mal veľkú výšku.  

Neuveríte, čo chcel, hnedého 

ešte vysokého koňa pekného. 
 

Potom prišli Vianoce. Už sa všetko ligoce! 

Darčekov už mali veľa. No a stromček? Krásna jedľa.  

Tešíš sa na darčeky? Dobrá bola večera?   

Čakal ja som tvojho koňa až do včera večera.  
 

Prišiel aj mne. Chvála Bohu. Ale má boľavú nohu.  

Iba ty máš zdravého. Vymeň môjho za neho.  

 No tak dobre, povedal som si ja škrečok smutný.  

Chudák koník môj zlatý, hrozne sa trápiš. 

 

A po rokoch až sa škrečok a myš pohádali.  

Dobré, že si všetku srsť neodtrhávali.  

Myš sa odsťahovala od kamaráta škrečka.  

Pozerajú: silný kôň, no a za ním vlečka.  

 

PP  

Neuveríte, škrečkov kôň, to bol pretekár.   

Ešteže si ho nekúpil herec Peter Sklár.  

Všetko sa to dozvedela tá myš protivná. 

A bola to závisť. Že vraj nevinná.  

 

Jednu noc sa myš ku škrečkovi vlúpala 

a už aj koňovi reťaz strhávala.  

Vraj, že vyhrám súťaž, chválila sa do nebies. 

Vymenila som kone a to je hrozný des. 

 

Nakoniec myši kôň už zomrel, 

za posledné miesto na súťaži omdlel.  

Chcela som to vyhrať, sťažuje sa psovi,  

ja som ale prehrala, dali medailu škrečkovi.  

A teraz len škrečok si na koňa sadne. 

Kto druhému jamu kope, sám si do nej 

spadne.                                                                                                         

                                       Štefan Vansač, 6. A 
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Tip na dobrú knihu 
ráve som dočítala dobrú knihu a trochu 

Vás s ňou oboznámim. Je od anglickej 

spisovateľky Jacqueline Wilsonovej 

a volá sa Projekt Lottie. Hlavnou predstavi-

teľkou je Charlotta Martinová, ktorú všetci 

volajú Charlie. Má jedenásť rokov a žije  

s mamou v malom byte. Jej 

mama má otrasného priateľa 

s ufňukaným malým synom. 

Ten lezie Charlie veľmi na 

nervy. A to nie je všetko. 

Život jej strpčuje aj učiteľka 

Beckwortová.  Na hodine 

dejepisu jej dala za úlohu 

urobiť projekt z viktoriánskych čias. Charlie 

začala robiť projekt s názvom „Služobníctvo 

vo viktoriánskom období“. Vystupuje v ňom 

slúžka Lottie. Má jedenásť rokov ako Charlie, 

ale musela odísť zo školy a nájsť si prácu. 

Stará sa o malé deti z bohatých rodín. Má 

veľmi ťažký život.  Dej v tejto knihe je po-

prepletaný rôznymi udalosťami zo života 

Charlie a Lottie. Ak chcete vedieť, ako to 

všetko pokračovalo, prečítajte si túto super 

knihu.                  Andrea Mackovjaková, 5. C 

SSppoommiieennkkyy  nnaaššiicchh  

pprreeddkkoovv  
ak ako my rastieme a s vekom sa me-

níme, mení sa aj naše mesto. Neverí-

te? Stačí sa pozrieť na staré fotografie 

nášho mesta či vypočuť si informácie z jeho 

histórie. A keďže nám niekoľko hodín dejepi-

su  na to nestačilo, opýtali sme sa našich rodi-

čov a starých rodičov, ako vyzeralo naše mes-

to počas ich detstva či mladosti.                                                                                  

Spomienka mojej babky                                                                                                                           

Na mieste, kde sa nachádza sídlisko Tarča, 

boli v minulosti polia, na ktorých pestovali 

zemiaky. Tam, kde je teraz parkovisko pred 

futbalovým štadiónom, stáli rodinné domy. 

Rad domov stál aj na mieste našej školy. Dom 

a veľká záhrada s kvetinárstvom stáli na mies-

te dnešného kúpaliska.                                                                                  

                           Andrea Mackovjaková, 5. C 

Spomienka mojej tety                                                                                                                      

Na mieste dnešného hotela Metropol v minu-

losti stála krásna vila. Popod Levočskú bránu 

chodili autobusy do Levoče. Pri ZŠ na Levoč-

skej ulica bolo železničné priecestie a cesta          

do Levoče. Autobusová stanica bola na mieste 

dnešného mestského trhoviska. Na  mieste 

obchodného centra Sintra boli rodinné domy.                                                      

                                            Jakub Lipták, 5. C 

Spomienka mojej mamy a babky                                                                                                            

Moja mamka si 

spomína, že nie-

kedy v našom 

meste bolo me-

nej obchodov, 

ktoré boli menšie 

a bolo tiež menej 

áut. V okolí mes-

ta bolo viac po-

lí. Deti chodili von, lebo neboli počítače. Mo-

ja babka si spomína, že vonku sa predávali 

zemiakové placky, na 1. mája bol sprievod, 

neboli čínske obchody a skoro všetky výrob-

ky boli československé.                           

                                             Kamil Fedor, 5. C 

Spomienka mojich rodičov                                                                                                                      

Tam, 

kde 

teraz 

stojí 

Kauf-

land, 

nieke-

dy stá-

la 

škrobáreň. Od železničnej stanice 

k terajšiemu obchodnému domu NAJ viedli 

koľajnice. Tam, kde je teraz parkovisko, boli 

veľké násypníky, v ktorých sa skladovali ze-

miaky.                                 

Patrik Mlynár, 5. C  

A OKO dodáva                                                                                                                         

Na ulici Za Šestnástkou na mieste Zimného 

štadióna bolo 16 domov, ktoré v čase, keď 

mesto v 18. stor. bolo sídlom Provincie 16 

spišských miest, slúžili na ubytovanie richtá-

rov týchto miest. Každé mesto postavilo pre 

svojho richtára jeden dom.                     

Andrea Mackovjaková, 5. C 

PP  

TT  
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ŠŠkkoollaa  vv  pprríírrooddee  
eden májový týždeň (21. 5. – 25. 5 2012) sa žiaci druhého stupňa zúčastnili školy v prírode. 

Boli sme ubytovaní  v peknom hoteli Javorná v Drienici blízko Sabinova.  Všetci sme sa tešili 

a boli  plní očakávania. Počas celého pobytu sme boli rozdelení na dve skupiny – starší 

a mladší žiaci. Deň nám začínal o siedmej ráno každodennou rozcvičkou, s ktorou sme neboli veľmi 

spokojní, no potom sme si už zvykli. Náš deň bol „spríjemnený“ bodovaním izieb, takže chtiac-

nechtiac sme si museli udržiavať poriadok. Nemyslite si, že sme sa tam len ulievali. Každý deň sme 

totiž mali 5 vyučovacích hodín. Až na stredu, kedy starší žiaci absolvovali náročnú túru na štvrtý 

najvyšší vrchol pohoria Čergov – Lysá v nadmorskej výške 1068  m a mladší žiaci sa vydali na ces-

tu k neďalekému jazierku. Popoludní sme mali odpočinok, potom nasledovali rôzne športové 

a spoločenské aktivity. V utorok 

a v stredu sme plávali v neďalekej pla-

várni a wellnes centre. Vo štvrtok popo-

ludní nás navštívil chovateľ koní a žiaci 

sa mohli povoziť na dvoch koníkoch, 

no samozrejme využili to iba tí najod-

vážnejší. To, že sme boli v prírode, sme 

využili najviac: prechádzky po okolí, 

športové hry, futbal, volejbal, rôzne 

súťaže, ...V zlom počasí sme využívali 

spoločenské miestnosti. Stravovali sme 

sa v jedálni hotela, kuchárky varili su-

per. Každý deň  po večeri sme sa od 

vedúcej školy v prírode pani učiteľky 

Murgáčovej dozvedeli, čo nás čaká na nasledujúci deň. Po večernom programe nasledovala večier-

ka, ktorá nám veľmi nevoňala, pretože práve večer sme mali najviac energie. Najlepšie večerné 

programy boli určite karaoke šou a diskotéka, na ktorej sa nám predviedli najmä chlapci z ôsmeho 

a deviateho ročníka. Učitelia a vychovávatelia si dali záležať na tom, aby sme po 22. hodine boli na 

izbách a nerobili hluk. Tento pobyt bol super, aj počasie nám vyšlo tak ako málokedy. Niektorí sú 

na našej škole posledný rok, a tak sa snažili užiť si tento týždeň oveľa viac. Dúfame, že sme našich 

učiteľov a vychovávateľov priveľmi netrápili a ak áno, tak sa im ospravedlňujeme. Chceli sme sa 

len odreagovať. 

Ďakujeme Vám, že ste to s nami zvládli a starali ste sa o nás. Dúfame, že tento pobyt v škole v prí-

rode nebol posledný. :)                                                           Natália Smatanová, Ivana Repaská, 8. B 

 

VVooddnnáá  eelleekkttrráárreeňň    
a rieke Hornád, v blízkosti sídliska Mier v Spišskej 

Novej Vsi, je súkromná vodná elektráreň. Počas Dňa 

Zeme ju navštívila aj naša trieda. Vodná elektráreň je 

v súkromnom vlastníctve od roku 1992. Prevádzkuje ju pán 

Králik, ktorý nám umožnil prehliadku tohto vodného diela 

a zaujímavo nám o ňom porozprával. Voda vo vodnom diele 

prekonáva prevýšenie 3,4 m. Výkon elektrárne je 30 kW za 

hodinu. Podzemným prívodom je prepojená do verejnej siete. 

V minulosti boli malé vodné elektrárne na rieke Hornád 

v blízkom okolí na miestach dnešného závodu VILA FARMA, v priestoroch našej školy a závodu 

MPC. Dozvedeli sme sa tiež, že v našom okolí sú súkromné vodné elektrárne v blízkosti miest 

Spišské Vlachy, Krompachy a Prakovce. 

                                                                                             Miroslava Kuchárová, 7. B 

JJ  

NN  
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Varíme s OKOM 

a pani kuchárkou   

Andreou Vlčekovou   
Kuracie prsia   

Potrebujeme: 

kuracie prsia, pochúťkovú smotanu, 

strúhanku, tvrdý syr, soľ, čierne mleté 

korenie, vegetu 

Ako na to: 
Kuracie prsia narežeme na rezne, osolí-

me, okoreníme, najmenej na 3 hodiny 

namočíme do smotany ochutenej vege-

tou. Rezne potom vyberieme a obaľu-

jeme v strúhanke zmiešanej s tvrdým 

syrom. Vyprážané do ružova podávame so ze-

miakmi alebo zeleninovým šalátom.  

Dobrú chuť!  

Dominika Novottová, 9. B 

ZZmmrrzzlliinnoovvýý  kkvvíízz  
1. Aká je najpredávanejšia zmrzlina na svete? 

a) čokoládová 

b) vanilková 

c) jablková 

2. Kde sa jedla prvá zmrzlina?  

a) v Amerike 

b) v Afrike 

c) v Číne 

3. Pred koľkými rokmi sa jedla prvá zmrzlina?  

a) pred päťtisíc rokmi 

b) pred dvetisíc rokmi 

c) pred päťsto rokmi 

4. Kto vymyslel prvý stroj na výrobu zmrzli-

ny? 

a) žena  

b) muž 

5. V ktorom roku bol vyrobený prvý klasický 

kornútok?  

a) 1500 

b) 1903 

c) 1910 

6. V ktorom roku bol vyrobený prvý nanuk - 

zmrzlina na paličke? 

a) 1800 

b) 1915 

c) 1921 

Správne odpovede kvízu z čísla  1/2012:        

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

                    Sandra Labancová, 7. C  

Aké roly by sa hodili 

našim učiteľom? 
Narnia (biela čarodejnica Jadis): 

Mgr. Katarína Dovčíková -   

prísna, vyžaduje disciplínu 

 
 

 

 

 

Titanic (Rose): Mgr. Valéria 

Ilavská - milá, tichá, pomalá  

 
Tom&Jerry (Jerry-myš):             

Mgr. Mária Žukovská -             

slušná, tichá, trpezlivá 

 

                                                       

Natália Mlynarčíková, 6. B 

 

MMôôjj  ppssííkk  FFooxx  
 

ôj pes sa volá Fox. Veľký je asi              

40 cm. Má čiernu srsť a malé tmavé 

oči. Keďže je to poľovnícky pes, tak 

je pozorný, rozhodný a nebojácny. K nám de-

ťom je prítulný a hravý. Je výborný sliedič zve-

ri a výborne pracuje aj vo vode. Náš pes má 

svoje 

miesto 

v záhrade 

vo svojom 

výbehu. 

Mám 

svojho 

psíka 

veľmi rád. 

                                           

Ľudovít Ofčák, 4. C 

MM  
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VVeerriiťť  ččii  nneevveerriiťť??  
25. 5. 2012 sa môžu dobrovoľníci zúčastniť 

pochodu do Bratislavy, kde si otestujú svoje 

odhodlanie a vytrvalosť. Žiaci budú počas 

celej akcie oslobodení od vyučovania. 

6. 6. 2012  v rámci procesu vzdelávania sa 

pokúsime ručne postaviť na školskom dvore 

pyramídu. Poproste čo najviac priateľov 

o pomoc (najlepšie každý žiak aspoň sto) 

a doneste si metlu. O zvyšok sa postará per-

sonál školy. Tešíme sa na pekný deň plný 

poučnej práce.  

Prvý júnový týždeň sa naša telocvičňa pre-

mení na exkluzívne terárium. Uskutoční sa 

v nej totiž Výstava neobvyklých domácich 

zvierat, ktorá chce poukázať na najrôznejšie 

varianty domácich maznáčikov. Žiaci si môžu 

priniesť svoje hady, škorpióny, pavúky 

a podobné zvieratká.  

V novom školskom roku sa vyučovanie plá-

nuje rozšíriť o nový voliteľný predmet „Ume-

nie vojny“, kde budú žiaci študovať bojové 

stratégie a plány bitiek z minulosti. Záujem 

hláste triednym učiteľom.                                                                                          

Lucia Bajtošová, 9. B 

MMáággiiaa  mmúúmmiiíí  
 

Vedel si, že...? 

1. Múmia je slovo arabského pôvodu. 

V arabčine označuje živicu, vzácny druh 

používaný ako liek. Arabi ako prví objavi-

li egyptské múmie a mysleli si, že sú oba-

lené živicou. Preto tento názov. 

2. Egypťania verili, že jedného dňa príde 

koniec sveta. Keď sa tak stane, presťahujú 

sa na druhý svet. Ale na dlhú cestu budú 

potrebovať svoje pozemské telá. Ak by im 

telo zhnilo, nemohli by putovať. Logické, 

nie? 

3. Muži, ktorí balzamovali mŕtve telá, sa 

nazývali balzamovači. Telá umiestnili do 

budov, ktoré nazývali Domy krásy a tam 

ich spracovali... Hm, ten ich Dom krásy 

pripomínal skôr mäsiarstvo... 

4. Spočiatku si balzamovanie mohli dovoliť 

len tí najbohatší. Neskôr sa z balza-

movania stal výnosný obchod a po jeho 

službách túžili aj tí najchudobnejší. 

                                       Matúš Pohanka,  5. C 

DDiivvyy  nnááššhhoo  mmeessttaa  

aa  SSppiiššaa  

 

S – Spišský hrad 

P – Provinčný dom 

I  – Iglov 

Š – šošovkovité námestie 

S – Slovenský raj 

K – kostol gotický a jeho 87-m veža  

Á – ach, aká krása 

 

N – Nálepka Ján a jeho socha 

O – oltár v Kostole Nanebovzatia Panny Má-

rie 

V – Villa Nova 

Á – áno, v meste je ZOO 

 

V – veľmi pekná ZOO 

E – EMBRACO 

S – Spišská Kapitula 

                                  Viktória Jakubcová, 4. C   
PPrrvvááččiikkoovviiaa  ttoo  vveeddiiaa  

nnaajjlleeppššiiee  
Naši prváčikovia nás tentokrát pobavili svo-

jimi odpoveďami na otázku Čo je to pod-

met?  
Lenka Koščová, 1. C: Podložka. 

Ema Zajacová, 1. C: Majetok. 

Filip Kolesár, 1. C: Škola. 

Viktória Lapšanská, 1. C: Novi-

ny.  

A aká je správna odpoveď? Podmet je  jeden 

zo základných vetných členov.                                                                                                   

                                  Františka Tekáčová, 7. C 
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ZZoo  SSppiiššsskkýýcchh                        

kkllaappaanncciiíí  
 

Taňečna zabava  

V Markušofcoh kermeš zvikul bic na Jana, 

mladzeš si muziku na ten dzeň poshaňa 

a u Majerňika tiranska zabava, 

Dirda z jeho bandu tanca vihrava. 

 

Dzjefčata ňepľaca, dľa stareho zviku, 

ľem paropci zloža trovi za muziku. 

Hoc časi še meňa, no zvik ňevihiňe, 

bo to taki mores, fšadzi na dzedziňe. 

 

Cigaňi zahraju, fto jaku si pita :  

Či poľku, či rovnu abo do šafľika. 

A každi parobek si dzjefče vikruci. 

Do basoh odmenu korunu – dva ruci. 

 

Ľem Štefan Kapusta ophadza ih bokom, 

Dirda už ot skorša škuľi naňho z okom ; 

Dňeš ešči ňevidzel od ňeho korunu 

A treba, bo urval calkom novu strunu. 

 

Večar i Kapusta prišol do naturi, 

Dobre ňeviskočil z vlastnej svojej skuri. 

Stanul pred muziku – „Ta šak ja ňe vdovec, 

zahraj cigan totu – Poňižej Fričovec...“ 

Dirda aľe hvari – na tim mu zaľeži: 

„Fto sce do Fričovec, muši mac peňeži !“ 

                                      Patrícia Petrušková, 7.C 

 

PPrríísslloovviiaa,,  ppoorreekkaaddlláá  

aa  iinnéé  oonnéé  
Narazila kosa na krtka. 

Studený ako studenina. 

V rakete ďalej zájdeš. 

Na Gregora zúri veľká potvora. 

Katarína v ľade, treba ju vysekať. 

Oči ako sova. 

Barbora ťahá sane do mora.  

Čo môžeš zjesť dnes, neodkladaj na zajtra. 

Všade doma, dobre najlepšie. 

Lepšia hrsť dukátov ako voz priateľov. 

Tvrdý ako tvrdí.                                                                                        

Lucia Bajtošová, 9. B 

Sudoku 
   4    3  

5  3   1 8 2  

   3  2  7  

7  5  9   4  

 9  6 2 4  5  

 3   8  1  6 

 5  8  6    

 4 8 2   7  3 

 2    9    

 

Správne odpovede z čísla 1/2012: 

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

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

Stanislava Kollárová, 9. B 

 

 

OKO odpovedá na otázku z čísla 1/2012: 

 

Žiaci 5. A triedy: „Kedy budeme mať v triede 

keramickú tabuľu?“ 

PhDr. Bohuslav Vaľko: „Skôr ako vyjde toto 

číslo.“    

 

VVaaššee  nnoovvéé  ddoottaazzyy  

aa  ooddkkaazzyy    
 

Žiaci 6. B triedy: „Pani učiteľka Bilpuchová, 

ďakujeme za vaše pevné nervy s našou triedou.“ 

„Pani učiteľky Centková a Šišková, máme Vás 

veľmi radi.“ 

„Pani učiteľka Brajerová, nebuďte na nás už 

taká prísna!“ 

Eduard Frlička, 6. B: „Chcel by som vedieť, či 

bude stojan alebo miesto na bicykle. Ak bude, 

chcel by som vedieť kedy.“ 

Tinka Ondovová, 6. B: „Pozdravujem Tomáš-

ka z 1. A a aj celú triedu a pani vychovávateľku 

Bušovskú a pani učiteľku Kollarčíkovú.“ 

Janka Gajdošová, 6. B: „Pozdravujem Danielu 

Gajdošovú z 3. B.“ 

Nemenovaní: „Pozdravujeme  Dávida Fulku 

z 8. A.“                                  

                      - RR - 
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Osemsmerovka 

 

A N G L I Č T I N A P 

S R E I Á Z L A T O P 

T Z O T D I N Š Y M R 

É I G E R M A N N A Á 

K Y R R J A R S J T C 

O Ý A A A E S I Ú E A 

V U F T O M S N P M Ž 

I Z I Ú T M A E O A L 

A A A R E O S T Ň T O 

V I V A L D I D I I P 

V E K A Č K A R A K T 

L Ý T K A M A Č K A A 

B I O L Ó G I A M I  

  

Tajnička:  PRÁZDNINY............                                                                 Petra Holečková, 6. A 

 

Správna odpoveď osemsmerovky z čísla 1/2012: Jablko 

 

TTaajjnniiččkkaa  

  

1. Aké pramene skúma archeológia? 

2. Ako sa nazýva veda, ktorá skúma 

minulosť? 

3. Ako sa volá veda, ktorá sa zaoberá 

tvorbou máp? 

4. Ako sa volá grécka bohyňa umenia? 

5. Čím je človek v dobe kamennej? 

6. Ako sa volá otec dejepisu? 

7. Ako sa volá obdobie, v ktorom mala 

rozhodujúce postavenie žena, matka? 

8. Čo vzniklo spájaním rodov? 

9. Ako sa volá spoločenstvo pravekých 

ľudí? 

 

 

 

Tajnička: Veda, ktorá skúma erby sa nazýva ...........................               Andrea Mackovjaková, 5. C 

 

Správna odpoveď tajničky z čísla 1/2012: Dejepis 

 

 

    1.          

 2.             

  3.            

 4.             

    5.          

6.              

7.              

    8.          

9.              

ANGLIČTINA, 

GEOGRAFIA, 

LITERATÚRA, GERMAN, 

AZTÉKOVIA, 

GRAMATIKA, 

MATEMATIKA, VIVALDI, 

MOTYKA, PRÁCA, VÝR, 

ZIMA,  JAR, JESEŇ, 

LETO, MYŠ, PES, DOM, 

ZLATO, TENIS, RAJ, 

BIOLÓGIA, KAČKA,  

BÝK, LÝTKA, LOPTA, 

MAČKA 
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