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Ahojte,  

 je to tu! Už len necelé dva týždne a sú tu prázdniny. Aj keď to vonku zatiaľ vyzerá ako 

v apríli a chladnejšie dni sa striedajú s tými teplejšími, všetci sa už tešíme na vytúžený od-

dych. Tento školský rok bol naozaj náročný a za posledné dva mesiace sme toho zažili naozaj ne-

úrekom. Každému jednému z mojich spolužiakov, no hlavne učiteľom, by som dopriala oddych hoc 

aj dnes.  

Zažili sme slávnostnú akadémiu zorganizovanú pri príležitosti jubilejného výro-

čia školy, opravovanie známok, triedne výlety, na ktorých sme mali možnosť 

utužiť priateľské vzťahy v kolektíve a množstvo športových aktivít. Poniektorí 

sme boli aj v Oxforde. Výlet naozaj úžasný! Každému z vás by som dopriala 

vidieť to, čo sme tam videli my, štyridsiati štyria odvážni. Pred pobytom som 

bola plná zvedavosti ako to tam bude vyzerať. S odstupom času viem, že to bola neskutočná skúse-

nosť. Hlavne dorozumievanie sa s hosťujúcou rodinou. Mám predsa ruky a nohy.  Ako tak rátam, 

dní v školských laviciach nie je až tak veľa a preto oprava známok v tomto 

čase už nehrozí. Je potrebné si preto dať predsavzatie, že budúci rok to bude 

lepšie. Toto číslo je posledné v tomto školskom roku. Preto verím, že si kaž-

dý nájde v našom časopise niečo zaujímavé, poučné, alebo si ho prečíta len 

tak zo zvedavosti. 

Prajem vám všetkým príjemné prázdniny, množstvo slnečných lúčov, veľa zábavy a pohody bez 

nehody.                                                                                    Andrea Mackovjaková, šéfredaktorka 
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Čo nám dal a čo nám vzal 
Už tradične na konci školského roka sa zaujímame o postrehy našich prelomových ročníkov. 

Opäť sa naši prváci, piataci a deviataci zamysleli nad uplynulým rokom. Aký bol, čo prinie-

sol, prípadne aké zmeny nastali.  

„....tešil som sa do školy a potom som bol smutný, že nemôžem mať hračky so sebou...“ (Sebko) 

„.... bolo mi veľmi fajne, vždy keď kreslíme mám radosť....“  (Tamarka) 

„Našiel som si tu kamarátku, tiež chodí do lesa, nosí retiazku jeleňa.“ (Miško) 

O tieto názory sa s nami podelili prváci. A takto odpovedali piataci.  

„Druhý stupeň sa mi páči. V učení som sa zlepšila, hoci je to náročnejšie. Zistila som, že nielen na 

prvom stupni, ale aj na druhom sa cítim dobre. Hoci sa o učiteľoch na druhom stupni hovorilo, že 

sú prísni, nie je to celkom pravda. Platí tu: „Ako ty ku mne, tak ja k tebe.“ (Ema) 

„Prestup na druhý stupeň je trocha ťažší, ale keď som si zvykla, je mi fajn. Milí štvrtáci, nemusíte 

sa báť, že to nezvládnete. Všetko je také, ako k veci pristupujete.“ (Ráchel) 

 

Deviataci už odpovedali o čosi sofistikovanejšie a samozrejme ich názory boli veľmi ovplyvnené 

aktuálnym monitorom a prijímačkami na strednú školu.  

„Očakávala som, že to bude iné, ako to bolo doteraz. Deviatka je presne o rozhodovaní sa kam ďa-

lej, učení sa na prijímacie skúšky.“ (Katka) 

„Jeden múdry človek povedal: Kto nemá od Boha, ten už mať nebude. Avšak deviaty ročník tento 

fakt popiera. Ak ti pán Boh nenadelil, nadelí ti deviaty ročník, ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska 

prípravy na strednú školu. Ale samozrejme nie je to len o učení, je to aj o lúčení sa so školou 

a spomínaní na nádherné roky prežité na základke.“ (Edo) 

Jeden z deviatakov má dokonca cenné rady pre tých, ktorí považujú monitor v deviatom ročníku za 

strašiaka. 

„Deviaty ročník je v podstate taký, ako každý iný. Až na jeden zádrheľ, zvaný monitor. Strašne som 

sa pred ním stresoval. Ale je to vlastne test, ako každý iný. Dokonca mám pocit, že niektoré testy od 

našich učiteľov boli ťažšie. Veľa ľudí si myslí, že dobre napísať monitor je v tom, čo si dáte na ra-

ňajky, aké máte pero, atď. Lenže tak to nefunguje.  Je to hlavne o tom, byť v kľude. Netreba sa ni-

kam ponáhľať. Musíte hlavne čítať a všimnúť si každý detail. Nesmiete byť o hlade, takže si rozhod-

ne dajte vhodné raňajky. Taktiež vám treba veľa energie, aby ste nezaspali. Preto pite veľa vody. Ja 

som si do nej hodil jedno magnézium. A hlavne netreba spraviť hlúpe chyby. Skrátka a jasne.... mu-

síte byť flegmatik, dobre sa na to vyspať a žiadne učenia až do rána.“ (Juraj)   

                                                     Matúš Šuca, 9. A 
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Mamka nášho spolužiaka – známa osobnosť 

nášho mesta 

Pani Marieta Širáková patrí medzi známe osobnosti Spišskej Novej Vsi. 

Každoročne organizuje Ples Spišiakov, Miss Spiša a podieľa sa aj na 

rôznych akciách týkajúcich sa Spiša. Okrem toho je aj mamkou našich 

spolužiakov Jozefa Širáka zo 7. A triedy a Andreja Širáka z 1. B triedy. 

Položili sme jej niekoľko otázok, na ktoré nám s radosťou odpovedala. 

1. Ako ste sa dostali k svojmu povolaniu? 

Pôvodne som bola učiteľkou v škôlke. Popritom som sa zúčastňovala 

módnych prehliadok. Potom som začala pracovať v TV Redute. Mala som tam vlastnú reláciu Štýl. 

Keď toho bolo veľa, vytvorila som si agentúru Štýl. Bolo to pred 20 rokmi.  

2. Baví Vás Vaša práca? 

Baví. Mám prácu, ktorá mi je koníčkom. Keď som v práci mám pocit, akoby som v nej ani nebola. 

Tak veľmi ma baví.   

3. Čo je náplňou Vašej práce? 

Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí (eventov). Mojou nosnou prácou je Miss Spiša a 

Ples Spišiakov.  

4. Čo sa Vám páči na Vašej práci? 

Všetko. 

5. Čo sa Vám nepáči na Vašej práci? 

Neovplyvňuje ma žiadna negatívna energia. Ale veľa cestujem. No vďaka tomu mám veľa zná-

mych.  

6. Aké sú Vaše vízie do budúcnosti? 

Nemám veľké vízie. Kto má veľké očakávania má veľké sklamania. Momentálne pracujem na Miss 

Spiša, ktorá sa bude konať 12. júna 2015. 

7. Ako vnímate našu školu? 

Najlepšie! 

8. Prekáža Vám na nej niečo? 

Nič. Asi nie, keď máme vo vašej škole prváčika.  

Pani Mariete ďakujeme za príjemný rozhovor pri varenej čokoláde a prajeme jej veľa tvorivých síl 

a úspechov.                                                                        Kristína Horváthová, Aneta Frličková, 7. A 
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Obľúbené ročné obdobie 

JAR 

LETO 

JESEŇ 

ZIMA 

Minianketka 

Najobľúbenejšou aktivitou našich najmladších redaktoriek je kladenie otázok na rôzne témy. Ten-

tokrát sa pýtali svojich spolužiakov či kamarátov a učiteľov na to, aké je ich obľúbené ročné obdo-

bie.  

Anketa: Ktoré je Vaše obľúbené ročné obdobie a prečo? 

 Kristínka: „Jeseň, lebo som sa vtedy narodila a ešte pre-

to, lebo jeseň je plná farieb.“ 

 Laura: „Leto – Najviac sa mi páči leto, lebo mám 2 me-

siace prázdnin.“ 

 Samko: „Zima – Môžem sa sánkovať a dostávam darče-

ky.“ 

 Sebi: „Zima, lebo môžem hrať hokej. A ešte preto, lebo 

sú Vianoce.“ 

 Vilko: „Zima, lebo si môžem zo snehu stavať snehuliakov.“ 

 Lenka: „Zima, lebo si môžem zo snehu stavať snehuliakov.“ 

 Nina: „Zima, lebo sa  môžem sánkovať, v prírode je všetko biele.“ 

 Tomi: „Zima, lebo je sneh a to je super!” 

 Sheng: „Leto, lebo môžem plávať vo vode.“ 

 Erik: „Leto – Určite leto, lebo sa dá tancovať aj von na chodníku aj všade.“ 

 Marek Erhardt: „Zima, lebo môžem hrať hokej, lyžovať a taktiež preto, lebo sú v zime Viano-

ce.“ 

 Ľubomír Vaic: „Jeseň, keď je babie leto, všetko je farebné a je príjemne teplo.“ 

 Radmila Vaicová: „Jeseň, lebo je to najkrajšie a najfarebnejšie ročné obdobie.“ 

 Pán riaditeľ: „Zima, lebo vtedy je všetko čisté, pokojné a krásne. Taktiež nie je taká zima ako 

posledné  zimy.“ 

 Erika Erhardtová: „Leto. Mám rada slnko a neskoro sa stmieva. Rada bicyklujem a chodím na 

túry.“ 

 Ivana Brajerová: „Najviac sa mi páči jeseň, lebo je všade veľa farieb a slnko nie je také inten-

zívne.“ 

 Pani upratovačka: „Môžeme chodiť v kraťasoch, môžeme sa opaľovať, chodievame na dovo-

lenky. Čiže leto.“ 

 Mária Vaicová: „Mám rada jar,  pretože sa prebúdza príroda.“ 

 Stanislav Svoboda: „Jeseň, lebo som sa v jeseni narodil a na jeseň je babie leto.“ 

 Mária Babuščáková: „Jar, lebo sa v zime bojím chodiť von, že sa šmyknem a v lete sa mi ťažko 

dýcha.“ 

 

 

 

  

Lorelaj Vaicová, Lora Brathová, 3. A 
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Výlet do Londýna 

Ahojte! V tomto článku by som sa s vami chcel podeliť o zážitky a spomienky z môjho výletu 

v Londýne. Na tomto výlete som bol s bratom, mojou tetou, ktorá tu má dcéru.  Lietadlo nám letelo 

z Popradského letiska o šiestej hodine večer a do Anglicka sme dorazili približne o pol deviatej. Let 

bol celkom pokojný a keďže to bol môj prvý let lietadlom, skoro stále som sa vykláňal zo sedadla, 

aby som niečo uvidel vonku. Rozprával som sa s tetou, bratom a ani sme sa nenazdali, už sme boli 

na letisku Luton, ktoré sa nachádza v mestečku Luton, iba niekoľko kilometrov od Londýna. Na 

letisku na nás už čakala dcéra mojej tety, Maja. Má 43 rokov a v Londýne žije už 8 rokov. Našla si 

tu prácu opatrovateľky detí a neskôr aj pozíciu vedúcej v jednom hoteli v centre tohto mesta. Po 

troch rokoch práce v tomto meste sa rozišla s manželom a napokon so sebou zobrala do Londýna aj 

svoju dcéru Paťu, ktorá má teraz 17 rokov a do Londýna sa presťahovala ako 12 ročná. Po anglicky 

vie naozaj veľmi dobre, preto pre ňu nie je problém učiť sa a taktiež je v škole obľúbená a dosahuje 

vynikajúce výsledky. Ale späť ku nášmu pristátiu. S Majou bol na letisku aj jej kolega, ktorý nás 

mal odviezť do jej domu, keďže Maja nemá auto. Po polhodinovej ceste po londýnskych diaľni-

ciach sme sa dostali do časti mesta, ktorá sa volá West Acton. V tejto časti mesta bol Majin dom-

ček, v ktorom sme bývali. A keď hovorím domček, myslím tým naozaj malý dom, ktorý tvoril ko-

niec radovej výstavby typických anglických domčekov, anglicky nazývané terraced houses. Bol 

štvorizbový, útulný a moderný. Zjedli sme večeru, ktorú tvoril losos a iránska ryža a potom sme sa 

vybalili. Naša izba sa nachádzala v podkroví, z ktorého sme mali krásny výhľad na celú štvrť. Na 

druhý deň sme sa rozhodli, že pre prvú časť výletu navštívime Museum of Sherlock Holmes. Keďže 

moja teta už veľmi nevládze chodiť, povedala, že ona sa nám bude starať o domácnosť, kým bude-

me obdivovať Londýn. (Je to predsa jej dcéra ) To múzeum bola vlastne rekonštrukcia domu, 

v ktorom údajne  žil famózny detektív pán Holmes a jeho verný priateľ doktor Watson. Postupne 

sme si prezerali izby jeho domu, v ktorom boli rôzne historické nástroje ako ďalekohľad, mikroskop 

alebo jeho osobné zápisky, knihy a dokumenty. V každej izbe akoby sa odohrával iný príbeh 

o Sherlockovi Holmesovi. Prezeranie jeho domu nás doslova pohltilo. Prezreli sme si všetky izby 

a potom sme sa vydali navštíviť 5D kino, v ktorom sme sa všetci štyria (teda ja, môj brat, Maja 

a Paťa) výborne zabavili. Potom sme sa vydali metrom na Piccadily Circus. Keď sme vyšli 

z podzemia, naskytol sa nám prenádherný pohľad na túto historickú časť mesta. Všetky tie historic-

ké budovy, pamätníky a budovy vyrážali dychy všetkým turistom, ktorí sa v ten deň vydali na toto 

miesto. Poprechádzali sme sa dokonca aj po čínskej štvrti Londýna a navštívili rôzne krásne budo-

vy. A tak sa skončil náš druhý deň v Londýne. Na tretí deň sme sa rozhodli ísť na Westminster, teda 

do rušného srdca Londýna. Po približne pol hodine cesty metrom sme sa dostali von z podzemia  
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rovno pred preslávnu vežu Westminsterského parlamentu, ktorý vo svojich útrobách skrýval zvon 

Big Ben. Nevedeli sme od tejto budovy odtrhnúť oči. Po chvíli obdivovania sme si zakúpili lístok 

na plavbu na lodi po rieke Temža. Keď sme nasadli na loď, ktorá nás mala doviezť až ku mostu 

Tower Bridge, práve slnko kleslo za parlament. Celý tento komplex bol zahalený vlastným tieňom. 

Počas plavby sme videli rôzne ultramoderné stavby, ale aj krásnu katedrálu svätého Pavla. Pred 

Tower Bridge naša loď zastavila a my sme sa poprechádzali popri väznici Tower of London, 

v ktorej sa práve uskutočňovalo niečo ako pocta padlým hrdinom Anglicka. Za každú obeť vystavili 

na pozemku väznice jeden červený tulipán. A keďže obetí bolo, žiaľ veľa, pozemok väznice akoby 

sa kúpal v krvi. Bol to fakt neopísateľný zážitok. Poprechádzali sme sa po Tower Bridge a o pol 

siedmej sme vysadli znova na loď a išli späť pred parlament. Nočný Londýn je prenádherný. Všade 

je všetko osvetlené a dodáva budovám ten pravý moderný štýl. O siedmej sme navštívili londýnske 

akvárium, v ktorom sme videli tisíce druhov morských živočíchov. Prehliadka trvala približne ho-

dinu, lebo išlo o obrovský komplex. Po prehliadke sme sa poprechádzali pod Londýnskym okom 

a o deviatej sa vydali domov. Na štvrtý deň sme navštívili štadión Wembley, v ktorom sa odohráva-

jú významné futbalové zápasy. Potom sme zašli metrom na Marylebone rode, na ktorom sme na-

vštívili múzeum Madame Tussauds. Bola to výstava voskových figurín tých najznámejších osob-

ností. Odfotil som sa s Einsteinom, Hitlerom, následne na to s bývalým pápežom a aj s Barackom 

Obamom a ďalšími osobnosťami. Na piaty deň sme si doobeda zašli metrom do Hyde parku, aby 

sme si nenechali ujsť výmenu stráží anglických vojakov spred Buckinghemského paláca. Ani by ste 

neverili, koľko ľudí sa dokáže napchať na toľko desiatok metrov štvorcových. Toľko ľudí pokope 

som ešte nevidel. Poobede sme s bratom a s Paťou zašli na Ealing Broadway, v ktorom sa nachádza 

nákupné stredisko, v ktorom sme mali vyzdvihnúť balík, ktorý si Maja objednala cez internet. 

S Paťou si výborne rozumieme, čiže nám tento výletík prešiel rýchlo.  Ďalší deň bola nedeľa, čiže 

sme si dali pauzu a večer sme si zašli už aj s Majou do neďalekého kina. Ďalší deň už Paťa nastúpi-

la znova do školy, čiže s Majou, bratom a s Majinou kolegyňou a kamarátkou sme zašli znova do 

nákupného strediska, kde sme nakúpili suveníry pre rodičov a blízkych a večer zašli do kaviarne 

Starbucks na čaj. A na ďalší deň sme mali 

už odletieť domov. Celý deň sme sa balili 

a lúčili. Na letisku sme sa posledný krát roz-

lúčili s Majou a spoločne nasadli do lietadla. 

Tento výlet sme si všetci užili a určite by 

sme sa pri prvej príležitosti vrátili naspäť.   

Tower Bridge Jakub Pollák, 7. A 
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Filmovo - knižný update 
k sa chcete odtrhnúť od každodenných po-

vinností a starostí, tak neváhajte a poďte do 

kina. Na tieto mesiace je pre vás priprave-

ných zopár zaujímavých a pútavých filmov, ktoré 

ponúkajú Kino Mier a OC Madaras u nás v Spišskej 

Novej Vsi. 

Popoluška – romantický klasický rozprávkový prí-

beh o dievčati, ktorej sa pomocou kúziel zmení navždy život a ako to už v rozprávkach chodí, dobro 

zvíťazí nad zlom. 

Dobrodružstvá medvedíka Paddingtona – rodinná filmová rozprávka o medvedíkovi Paddingto-

novi, ktorý po smrti rodičov odišiel bývať k tete a tá ho poslala do Anglicka. Ako sa jeho cesta od-

víjala ďalej sa môžete dozvedieť, keď navštívite naše mestské kino. 

Malý pán – slovenská detská rozprávka, ktorá deťom všetkých vekových kategórií pripomenie 

animátorské bábkarské remeslo. Malý pán si žije spokojne vo svojom malom svete. Jedného dňa ale 

zistí, že mu niečo chýba, a tak opúšťa svoj domov a vydáva sa na cestu. Čo na konci svojej cesty 

nájde? 

Ovečka Shaun – animovaná rodinná komédia o ovečke Shaun, ktorá sa konečne dočkala svojho 

filmového spracovania a ponúka jej príbeh z farmy, kde je nekonečná nuda. Preto musí rýchlo niečo 

vymyslieť. 

Na svoje si prídu aj vyznávači dobrého humoru vo filme Dajte mi pokoj, prístupného od 12 rokov. 

Príbeh rozpráva o vášnivom milovníkovi hudby, ktorý na blšom trhu objaví vzácnu gramofónovú 

platňu. Doma sa teší, že bude mať kľud a vypočuje si ju. To ešte netušil, že ho zrazu začnú všetci 

otravovať. Ako to bolo ďalej, a či sa mu podarilo si ten album nakoniec vypočuť, si môžete pozrieť 

v kine. 

Sedem zhavranelých bratov - sedem nezbedných synov vyprovokuje svojím správaním matku k 

vyrieknutiu kliatby, ktorú vzápätí oľutuje. Bratom môže pomôcť už len ich najmladšia sestra obeta-

vým činom, ktorý by havranom prinavrátil ľudskú podobu. 

Verím, že si každý nájde niečo svoje a odreaguje sa pri niektorom z týchto filmov. 

 

Letné prázdniny sa neuveriteľne rýchlo blížia. Jednou z tisícich možností ako ich 

stráviť je čítanie. Ale akú knihu si vybrať? Mojím favoritom je dosť známy ro-

mán Hobit, alebo, Cesta tam a späť od otca fantasy literatúry J.R.R. Tolkiena. 

V knihe sa opisuje putovanie hobita Bilba Bublíka. Bilba na jeho ceste cez krajinu 

Stredozem, okrem čarodejníka Gandalfa, sprevádzajú trinásti trpaslíci. Cieľom ich 

výpravy je znovuvybudovanie trpasličieho kráľovstva v Osamelej hore a navrátenie 

veľkého pokladu ukradnutého drakom Smaugom. Počas cesty k Osamelej hore zažíva 

skupina putujúcich rôzne nebezpečné dobrodružstvá. Príbeh vrcholí Veľkou bitkou piatich armád, v 

ktorej sa zúčastnili trpaslíci, elfovia, ľudia, vlci a škreti.  Bilbo počas svojej výpravy nájde zázračný 

prsteň, ktorý sa stane kľúčovým motívom nasledujúcej trilógie Pán prsteňov. Zaujímavosťou pri 

tejto knihe je, že bola rozdelená do 3 filmov. Ak sa vám nechce čítať knihy, tak odporúčam pozrieť 

si ich (Hobit: Neočakávaná cesta, Hobit: Smaugova pustatina a Hobit: Bitka piatich armád). Určite 

neoľutujete.                                                   Zuzana Mackovjaková, 5. B  a Viktória Jakubcová, 7. A 

A 
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Čo si vezmem do batôžka na prázdniny... 
Určite sa už všetci tešíte na prázdniny a leto. Ja určite áno. Budeme prázdninovať u starých rodi-

čov, chodiť na dovolenky, kúpaliská či vonku s kamarátmi... Ja osobne sa už nemôžem dočkať! 

Možno vás inšpirujem mojim výberom módy na letné prázdniny.  

... k starým rodičom 

Na prázdninách u starých rodičov je vždy veľa zábavy a zážitkov. Starí rodi-

čia nás nikdy nenechajú len tak sedieť, vymýšľajú všelijaký program, aby sme 

sa nenudili a spomínali na každé prázdniny iba v dobrom. Stavím sa, že nikto 

z nás nemá rád balenie sa... Ale raz bohužiaľ nadíde ten deň, keď sa musíme 

zbaliť.  A čo si zbalím ja na prázdniny k starým rodičom? Inšpirujte sa! 

Tak, ako prvým bodom budú určite letné šaty, bez ktorých sa ja v lete nezao-

bídem. Toto leto bude trendy žltá 

farba, čiže určite siahnite po šatách 

žltej farby. Ak nenosíte šaty, tak po-

kojne skúste aj sukňu, top tričko alebo kabelku žltej farby. 

Ako ďalšiu nevyhnutnosť si určite vezmem sukňu. Toto 

leto bude trendová sukňa nad kolená v rôznych farbách. 

Mala by pôsobiť elegantne. Mne sa z novej kolekcie sukní 

najviac páči táto fialová. Pôsobí elegantne, je výrazná 

a určite by som ju vynosila cez letné dni. Veľmi by pasovala aj k žltému topu. Nemôžeme vynechať 

ani tričko, top či tielko. Toto leto budú „in“ vyšívané úplety s rôznymi aplikáciami, napríklad flitre,                

perly, koráliky, kamene, kvetiny, vtáčiky, motýle atď.   

Ak sa chystáte na turistiku so starými rodičmi, oblečte si troj-

štvrťové nohavice. Sú stále moderné, a nebude vám ani veľmi 

horúco a ani nebudete mrznúť. Z farieb skúste žltú, svetlo-

hnedú alebo siahnite aj po výraznejších farbách. A postupne 

prechádzajme na topánky... K starým rodičom by som si ne-

brala tzv. ,,štekle“  (teda topánky na podpätku), ale skôr teni-

sky, či baleríny, ktoré nosím veľmi rada alebo nejaké sandáli-

ky, v ktorých vám nebude horúco. Z farieb bude najviac 

prevládať zlatá farba, alebo iné metalické farby.  

Samozrejme, že si môžeme vziať aj doplnky. Čo sa týka 

kabeliek, ak by bolo na mne, vezmem si výraznú kabelku. 

Najdôležitejší bude v tomto prípade batôžtek, do ktorého 

sa zbalíme.  Veľmi sa mi páčia tieto trendy ruksaky, plá-

nujem si jeden kúpiť, veľmi ma zaujal a na leto sa veľmi 

zíde.  

Každé leto prináša so sebou bohužiaľ nielen                                                         

krásne horúce dni, ale aj búrky a upršané dni.                                                      

Na to sa treba pripraviť! Napríklad na turistiku, do hôr alebo hocikde 

inde sa treba lepšie obliecť.  
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Ak začne fúkať vietor, zahrejú vás trojštvrťové 

nohavice, ktoré som už spomínala, turistické topánky 

a bunda. Takáto kombinácia sa mi páčila najviac. Nie 

je síce vhodná na turistiku, ale skôr na letné 

prechádzky. 

Všetkým, čo som vám ponúkla sa môžete inšpirovať 

a využiť na prázdninách...   

 

... na dovolenku 

Oooo... dovolenka... oddych... more... pohoda... pláže... piesok... 

zábava... a tak ďalej. Ja už sa naozaj nemôžem dočkať! Môžete 

sa taktiež inšpirovať tým, čo si vezmem do svojho batôžka na 

dovolenku. 

Čo vás napadne, ak sa povie dovolenka??? Mňa určite more 

a s ním plávanie... A čo potrebujeme na plávanie? Plavky. 

A aké budú tento rok v móde? Inšpirujte sa! Čo sa týka farieb 

a vzorov, určite siahnite po fialovej, oranžovej či po modrej 

farbe. Taktiež 

budú trendy 

tropické potlače, 

plavky vo farbe 

bieleho piesku (teda biele ).  

 

Na prechádzku po pláži sú najvhodnejšie krátke plážové kraťasy, 

no aspoň ja to mám také najradšej. Mne sa najviac páčia výrazné, 

s množstvom vzorov alebo výraznejšie farby ako napríklad 

oranžová, žltá či ružová. Je to v nich pohodlné a hlavne je to 

trendy!  Z oblečenia volím najradšej tielka...  

Čo sa týka obuvi, sú najvhodnejšie šľapky alebo takzvané ,,žabky“. 

Cítim sa v nich skrátka pohodlne! Na farbách a vzoroch vôbec 

nezáleží... 

Keď svieti slnko, zídu sa vám slnečné okuliare nielen ako 

ochrana pred slnkom, ale aj ako módny doplnok. Mne sa 

najviac páčia okuliare weyfarer. Na 

farbách znovu nezáleží. 

Nezabudnite aj na dni, keď nebude 

pekne. Pobaľte sa aj podľa toho. Taktiež budete potrebovať nejaký 

ruksak, do ktorého sa zbalíte.   

 

To by bolo odo mňa všetko, inšpirujte sa a ahoj v budúcom čísle! Prežite pekné prázdniny 

a poriadne si ich užite! Nezabudájte aj na módu...  

Diana Tomšíková, 5. B 
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5. Pozri, tu sú letáky, môžeš sa 

tam dočítať o univerzite 

v Oxforde, o krásach Londý-

na, o kráľovskej rodine. 

1. Ahojte baby, poďte                   

so mnou, niečo vám uká-

žem! 

4. Skôr, ako sa do Londýna dosta-

neme, musíme spraviť ešte pár 

vecí. Napríklad zatrieďovaní test. 

Ten veru vôbec nebude ľahký. 

3. Ale, ale Laurika, nie Harry 

Potterovo, ale Oxford. Jedno 

z najkrajších anglických miest. 

2. Pozrite! Vraj sa chystá nejaký 

zájazd do Harry Potterova??? 

6. Už sa nevieme dočkať,        

6. júna to vypáli!!! 
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V prazvláštnej krajine 

oznám jednu krajinu. Je veľmi zaujímavá. 

Keby ste ju niekedy navštívili, ani by ste sa 

nestačili čudovať, koľko tajomných 

a neobyčajných vecí by ste v nej našli. Čože? Vy 

o nej chcete vedieť viac? No... tak dobre. No bude to 

na dlhé rozprávanie. Je to príbeh plný zrady, intríg 

a tajomna. Kde bolo, tam bolo, na jednej planéte menom Zem, existovala raz jedna krajinka. 

Ako som už povedal, bola plná zaujímavých a nevšedných vecí, a preto ak vám príde niečo 

nemožné, nečudujte sa. Krajine vládlo knieža všetkých kniežat, diktátor s neobmedzenou mo-

cou menom Kiko Najmúdrejší IX. Na trón sa dostal krutým spôsobom: pred tromi rokmi, keď 

sa rozhodol byť vládcom tejto krajiny, vymyslel krutý plán, ako zosadiť z trónu vtedajšieho 

kráľa Martina Slivku III. S pomocou svojich najlepších  priateľov Bruna Eštemúdrejšieho 

a Ivana Zvrhlíka vylákali Kráľa Martina z hradu a s pomocou hrubej sily ho uvrhli do väzenia 

a tam ho uspali pomocou akéhosi plynu. Kiko si veľmi rýchlo podmanil celú krajinu a svojich 

priateľov Bruna a Ivana vymenoval za vojvodcov svojho nového vojska. No neskôr sa karta 

obrátila a s pomocou udatných hrdinov sa kráľ Martin prebudil zo svojho spánku a títo hrdi-

novia ho dosadili na trón. A práve o tom je tento príbeh. V chudobnej časti tejto krajiny žil 

jeden trinásťročný chlapec menom Kubo Dunčo. Nebol by ničím zaujímavý, keby nemal nad-

ľudskú silu a skoro nikdy sa neunavil. Stalo sa to tak, že keď bol ešte malým Dunčom a nosil 

okuliare, na jednej hodine občianskej náuky prehrýzol tuhu od pera a napil sa atramentu. 

Akýmsi záhadným spôsobom to v ňom prebudilo záhadnú silu a odvtedy bol nepremožiteľ-

ným. Keď jedného dňa Kubovi praskli nervy a povedal si: „Dosť! Už mám dosť Kikovej kru-

tovlády!“ a rozhodol sa, že zhromaždí bratstvo alebo aj sesterstvo revolucionárov, ktorí by 

boli natoľko odvážni, že by sa postavili Kikovi. Ľahol si teda na seno a koncentroval sa, aby 

si vytvoril plán. Ako prvú časť plánu sa rozhodol ísť za štyrmi filozofkami z východu. Boli to: 

Alica Matička, Emma Jankošošovicová, Frederika Kočiarová a Anett Hrdličková. Tie mu 

poradili, že by mal ako prvých nájsť uja Marka Dama a jeho sestru Viktóriu Začítanú, naj-

udatnejších bojovníkov bývalého kráľa Martina. Tí súhlasili, že sa pripoja ku Kubovej skupi-

ne. Potom Kubo pokračoval vo svojej výprave po zháňaní ďalších odvážnych ľudí. A tak Ku-

bo postupom času zverboval ďalších udatných a milých ľudí. Spoznal napríklad obchodníka 

Jakuba Pollotovara,  udatnú  kováčku  Martinu  Ryšavú  s  jej  prasiatkom Šnopym, architekta  

P 
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Mateja Kartuša, ktorý navrhoval celý kráľovský 

hrad. Kubo si veľmi obľúbil umelkyňu 

a vynálezkyňu Radku Da Vinci Ráľovú, ktorá 

mu dodnes posiela nové a nové nákresy jej no-

vých vynálezov. Táto umelkyňa bola však až 

natoľko zvedavý človek, že kradla mŕtvoly vo-

jakov a kreslila ich „vnútro“, ak viete čo mys-

lím. A preto bolo pre ňu miesto, kde sa odohrala 

krvavá bitka, hotový raj. No asi najviac si Kubo obľúbil dvojicu šialených vedátorov Adama Švih-

nutého a Joža Širokého, ktorí robili veľké pokroky v oblasti fyziky a matematiky. Títo dvaja mali 

taktiež dve sestry, ktoré sa pripojili ku Kubovej skupine. Boli to: Janka Kamenistá, ktorá sa nezau-

jímala o nič, čo tých dvoch zaujímalo a Sandru Svaláčovú, najlepšieho atléta v krajine. No a to boli 

všetci. Toto bratstvo sa malo postaviť zradcovi Kikovi. Jednej noci sa naša skupina rozhodla zreali-

zovať dlho plánovaný útok na hrad. Sandra Svaláčová vyrazila obrovské vchodové dvere do hradu 

a všetci doň vstúpili. No, všetci okrem Adama, Joža a Radky. Títo traja totiž krúžili nad hradom 

s pomocou ich nového lietajúceho stroja a hliadkovali zhora. Prvým orieškom bol pre skupinu Ivan 

Zvrhlík a jeho vojsko. Toho, s pomocou bystrého umu Viktórie Začítanej, porazili a ani sa nestačili 

spamätať a už na nich útočil Bruno Eštemúdrejší. No v tejto situácii ich zachránila naša lietajúca 

trojica. S pomocou ich rýchlo navrhnutého samopalu odstrašili Brunových vojakov, a tak sa naša 

odvážna skupina dostala až ku samotnému zlému Kikovi. Ani vám nebudem opisovať, čo sa v tom 

čase dialo. Bola to dlhá a krvavá bitka a Kiko dlho odolával sile tejto skupiny, no potom mu došli 

sily aj plyn, a tak sa im musel podvoliť. Ináč by ho zabili. A takto bol Kiko definitívne porazený 

a uvrhnutý do žalára spolu s Brunom a Ivanom. Zostávala posledná úloha: ukradnúť Kikove kľúče 

od väznice a oslobodiť kráľa Martina. No zistili, že v cele nebol sám. Spolu s ním uväznili do väz-

nice aj jeho najlepšiu a najobľúbenejšiu slúžku Kristínu Hornádovú, a tak oslobodili aj ju. A tak sa 

táto krajina konečne dočkala dobrých vekov. Na trón nastúpil znovu kráľ Martin a keď už bol starý 

a nevládal spravovať svoju krajinu, na trón nechal zasadnúť jeho záchrancu atramentového Kuba 

a po ňom udatnú Martinu Ryšavú s jej prasiatkom Šnopym. Okrem toho všetko ostávalo po starom. 

A zacinkali meče, zakrochkal Šnopy, zazvonil zvonec a príbehu je koniec. Tak a toto bol koniec 

príbehu o tejto prazvláštnej krajine. Chceli by ste ju niekedy navštíviť aj vy? Je to veľmi jednodu-

ché. Stačí sa trochu zamyslieť, pozrieť sa na svojich spolužiakov, použiť trochu fantázie a o chvíľu 

sa môžete dostať do krajiny, kde nič nie je nemožné. A tak vám želám veľa šťastia v objavovaní 

nemožného.  KONIEC.                                                                                          Jakub Pollák, 7. A 
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Letné básne

V júni je leto, 

viete deti prečo? 

 

Na kvietkoch sedia lienky, 

slnko pekne svieti. 

 

Každý beží, gúľa sa, skáče 

a niekto si loptu hádže. 

 

Aj krik v škole počujem, 

veľmi, veľmi sa radujem. 

 

„Toto vysvečko je moje!“, 

„Ukáž mi to tvoje!“,  

 

Končí sa školský rok, 

nepremárni svoj prázdninový 

krok.  

Lorelaj Vaicová, 3. A 

 

Jún je prvý letný mesiac, 

tešia sa naňho deti najviac.  

 

Vtedy je Deň detí 

a každé dieťa prvého júna zo 

školy domov rýchlo letí. 

 

V júni sa končí aj školský rok 

a môj pes sa teší tak, že vždy 

preskočí susedov plot. 

 

Lora Brathová, 3. A 
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Rika tvorí 

Leto sa blíži a s ním aj dovolenky a následne spomienky na to najkrajšie obdobie 

roka. Preto si spoločne pripravíme rámček na fotku, ktorý isto spestrí každú izbič-

ku.   

Čo potrebujeme:   

 rámček na fotku (môže byť drevený, no ja som použila umelý) 

 gombíky (rôzne farby a veľkosti) 

 lepidlo 

Postup:   

1. Zoberieme gombík a spodnú časť natrieme lepidlom. Na lepidlo do dolného rohu rámčeka nale-

píme gombík.  

  

2. Tak to opakujeme aj s inými gombíkmi, lepíme ich na rôzne strany rámčeka. 

3. A hotovo! Tento originálny rámček dokonale spestrí fotku.  

 

 

 

 

Krásne prázdniny a veľa tvorivých nápadov.                   

Frederika Kočíková, 7. A 

Rámček na fotku Nalepené gombíky 

Hotový rámček na fotky 
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Veční hladoši: Berry koktail 

Leto sa blíži, a preto sme sa rozhodli vás osviežiť našim občerstvujúcim koktailom.  

Čo budeme potrebovať: (na dve porcie) 

 

Postup: 

1. Na začiatok dáme poháre vychladiť do chladničky. 

2. Do mixéru dáme jahody, černice, cukor a spolu to pomixujeme. 

  

3. Do mixéru pridáme sirup s mliekom a opäť pomixujeme. 

4. Koktail nalejeme do vychladených pohárov a ozdobíme podľa vlastnej predstavivosti. 

Mňam. Tak dobrú chuť!  

 

 

 

 

      

 

Aneta Frličková a Kristína Horváthová, 7. A 

Potrebné suroviny 

Vychladené poháre Zmixované ovocie 

Autorky receptu 

Hotový koktail 

 jahody 

 černice 

 cukor (4 čajové lyžičky) 

 jahodový sirup (8 čajových lyžičiek) 

 mlieko 
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Akadémia 

ž dlhé mesiace  sa chodbami našej školy ozývala hudba, spev a recitál. To, čo sa iba 

šepkalo, sa stalo skutočnosťou, keď dňa 21. mája 2015 naša VI. Základná škola oslávila 

svoje 50. narodeniny. Poviete si, že čože je to päťdesiatka. Avšak pre učiteľov a ich žia-

kov to znamenalo neúnavnú prípravu na veľmi vydarenú Akadémiu, z ktorej sme si všetci odniesli 

len tie najlepšie pocity. Redakcia školského časopisu OKO nesmela pri tejto udalosti chýbať 

a prináša vám formou dokumentu atmosféru osláv päťdesiatročnice. 

Veľkej premiére v kine Mier v Spišskej Novej Vsi predchádzala generálka počas ktorej sme sa vy-

stupujúcich žiakov spýtali na ich pocity, odporúčania  a funkcie, ktoré v Akadémii zastávali.  

Lenka 2. A: „Pred vystúpením sa cítim veselá, lebo sa 

teším. Predtým som vystupovala na Deti mestu a čísla 

na Akadémiu sme nacvičovali asi dva mesiace. Vôbec 

sa nebojím a veľmi sa teším.“ 

Táňa 6. A: „Pred vystúpením som nervózna aj na-

priek tomu, že som už veľakrát vystupovala. Na pred-

stavení vystupujeme so spartakiádou na pieseň Poupata.“ 

Števo 9. A: „Vystupujem každú chvíľu. Sa-

mozrejme, že pociťujem stres, pretože je to 

určitá zodpovednosť. Všetkým odporúčam, 

aby si dôverovali. Akadémiu moderujem 

a spievam v nej.“ 

Carlotka a Oliver 2. A: „Obaja sme už 

vystupovali na podobných predstaveniach. Aj sme spievali aj tancova-

li. Aby sa deti nebáli, mali by sa usmievať.“ 

Program sa  niesol v duchu histórie s prechodom do súčasnosti. Svoje 

miesto si tu našli malé iskričky, pionieri, spartakiádu tancujúce deti, čarodejnice Saxany, ľudové 

kroje, ruské tance, hip hop, moderný, ľudový i cudzojazyčný spev, ako aj dramatické predstavenia, 

či šport v umeleckom podaní. Počas vystúpenia sa na pódiu vystriedalo vyše 200 žiakov, 2 spieva-

júce učiteľky a dvaja, na hudobný nástroj hrajúci učitelia. Niekedy však slová nestačia, a preto ne-

chávame za seba rozprávať fotografie.  

U 
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Takto sme sa pripravovali ... 

 

 

 

  

Niektoré z čísel v programe... 

 

 

 

 

  

Príprava scény Akadémie Všetko záležalo od techniky... 

Zadná projekcia - digitálne 

Vystupujúci: tanec Saxana, Spartakiáda, iskričky, 

pionieri,... 
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Akadémia so sebou priniesla veľa zábavy, príjemných zážitkov, nostalgických spomienok,  priateľ-

stiev a mnohí z nás si uvedomili, koľko skrytého talentu na škole nachádzame. Redakcia časopisu 

OKO praje do ďalšej 50-tky veľa dobrých, šikovných a inteligentných žiakov, tvorivých učiteľov 

a správnych rozhodnutí.  

-RR- 

Scénický tanec, basketbalisti, Semafor,... hudobný doprovod,   

tanec Harry Potter, ... 

Slávnostné ukončenie Akadémie 
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EKOŠKOLA: Kam putuje jedlo zo školskej 

jedálne? 

noho žiakov sa stravuje v školskej jedálni. Každému však chutí 

niečo iné, preto sa veľakrát stane, že obed ostane nedojedený. 

Mladí reportéri si preto dohodli stretnutie s vedúcou školskej 

jedálne p. Máriou Böhmerovou, aby zistili informácie ohľadom nezjede-

ného jedla. Zaujímalo ich, kam putuje jedlo, ktoré sa na obedy nedoje, či 

sa môže použiť na prikrmovanie hospodárskych zvierat a či je možné ne-

vydané jedlo poskytnúť napríklad bezdomovcom. „Zvyšky z obedov každý 

týždeň zváža firma Brantner Nova, ktorá sa zaoberá zberom, prepravou 

a spracovaním odpadu nášho mesta. Nesmú sa dávať ošípaným, aby sa 

neprenášali rôzne vírusy a baktérie. Nevydané jedlo nie je možné dávať bezdomovcom, pretože sa 

po dvoch hodinách začne rýchlo kaziť. Taktiež preto, lebo pre každú osobu sú presné porcie.“ 

Na otázky ohľadom likvidácie odpadu z obedov 

odpovedala Ing. Švaňová, pracovníčka firmy 

Brantner Nova. „Zvyšky z jedálne sa odvážajú do 

firmy Kosit v Košiciach. Tam sa jedlo spaľuje. Zo 

školskej jedálne ZŠ Ing. O. Kožucha sa za rok 

2014 odviezlo 252 kg zvyškov a 5 litrov použitého 

oleja. V rámci mesta sa zo základných 

a materských škôl odviezlo 5 ton zvyškov a 230 

litrov použitého oleja.“ 

Mladí reportéri uskutočnili anketu medzi žiakmi 

školy, v ktorej položili štyri otázky. Na otázku 

koľkokrát za týždeň nezjedia celý obed, bola od-

poveď, že priemerne dvakrát. V druhej otázke zisťova-

li, prečo žiaci obed nezjedia. Najčastejšou odpoveďou 

bolo, že im jedlo nechutí. V ďalších dvoch otázkach ich zaujímalo, aké je najobľúbenejšie 

a najmenej obľúbené jedlo. Medzi najobľúbenejšie jedlá patria halušky, buchty a palacinky 

a naopak medzi najmenej obľúbené jedlá zaradili jedlá z rýb, jedlá z húb a vo všeobecnosti poliev-

ky. Pozorovanie spolužiakov v jedálni ďalej ukázalo, že napr. starší spolužiaci sa na polievku ani 

nepozrú a hneď si idú po druhé jedlo, ktoré taktiež často nezjedia. Párkrát sa stalo, že si žiaci ani 

nesadli s tanierom za stôl, ale plný ho odniesli k okienku, kde sa celý obed vyhodil medzi ostatné 

nedojedené zvyšky. Týmto správaním sa žiaci podieľajú na tvorbe zbytočného odpadu, ktorý sa 

musí následne zvážať a spaľovať, čím opäť podporujú produkciu znečisťujú-

cich látok v ovzduší. Jedným z riešení by mohlo byť, keby si deti napr. 

buchty, placky a iné jedlá, ktoré nedojedia, dali do desiatovníkov a následne 

zjedli na olovrant alebo ponúkli spolužiakov. Keďže jedálny lístok je uve-

rejnený na celý týždeň, ďalším by bolo odhlásenie sa z obeda, o ktorom ve-

dia, že im nebude chutiť. Je to vždy lepšie, ako obed vyhodiť.  

-EKO krúžok- 

M 

Zvyšky jedál v školskej jedálni 
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Lepšie jedny kliešte, ako milión rukavíc 
udia sa začali v posledných rokoch viac venovať životnému pro-

strediu. Nebezpečenstvo degradácie životného prostredia ohrozu-

je naše zdravie a životy. Veľmi silným faktorom je odpad. Naprí-

klad len menšie formy plastu sa rozkladajú 500 rokov. Ľudia každý deň 

navštevujú predajne potravín, v ktorých okrem iného nakupujú nebalené 

pečivo. V niektorých predajniach sa na naberanie pečiva používajú jedno-

razové plastové rukavice, v iných kliešte. Keďže členom EKO 

krúžku nie je ľahostajné životné prostredie, rozhodli sa uskutočniť 

prieskum, ako to vlastne funguje v predajniach v našom meste. 

Cieľom bolo získať informácie ohľadom problematiky produkcie 

odpadu z jednorazových plastových rukavíc, pokúsiť sa znížiť ich 

množstvo alebo aspoň prinútiť vedúcich predajní zamyslieť sa nad problémom. Členovia 

EKO krúžku sa rozdelili na pracovné reportérske tímy. Prieskum uskutočnili v 14 predajniach 

potravín. Prieskumom bolo zistené, že v desiatich predajniach používajú na naberanie jednorazové 

plastové rukavice a v troch kliešte. V jednom obchode majú zákazníci na výber a ako sa vyjadrila 

vedúca predajne, je to už len na ich rozhodnutí, aký spôsob naberania pečiva im viac vyhovuje. 

Prieskumom bolo ďalej zistené, že v troch predajniach sa použité rukavice neseparujú, ale končia v 

spoločnom komunálnom odpade. Nezanedbateľné je množstvo vyprodukovaného odpadu z rukavíc, 

ktorý závisí od veľkosti predajne. V menších použijú približne 500 rukavíc mesačne a vo väčších aj 

1500 denne. Dôvody, prečo sa predajne rozhodli pre konkrétny spôsob naberania pečiva sa líšili. 

Jedným raz vyhovovali rukavice, iným zas kliešte. Zaujímavé bolo zistenie v dvoch predajniach 

patriacich tomu istému reťazcu. Spôsob naberania pečiva v nich nebol rovnaký.                 

Zo získaných informácií vyplýva, že za desať rokov by bolo v predajniach po-

travín v Spišskej Novej Vsi použitých približne 8 miliónov plastových rukavíc. 

Zatiaľ čo plastové rukavice sú jednorazové, kliešte vydržia dlhšie obdobie. Je 

to teda oveľa ekologickejšie a ekonomickejšie riešenie ako používanie plastových 

rukavíc.  

Fotografie mladých reportérov pre životné prostredie: 

  

  

 

-EKO krúžok- 

Ľ 

Zrkadlo doby Bolestivý úsmev prírody 
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Life Reset (životný reštart) v podaní Zuzany 

Matúšovej-Girgoškovej 
ladá štvorčlenná slovenská rodina na prvý pohľad 

vyzerá ako každá iná rodina. Janči je stavebný inži-

nier, Zuzka je novinárka pochádzajúca z Levoče 

a ich drobci sú škôlkari. No predsa sú rozdielni svojou húževna-

tosťou, túžbou po slobode, snahou pomáhať a odstraňovať ste-

reotypy a v neposlednom rade žiť s prírodou a v prírode. Pred 

časom sa títo štyria odvážlivci vrátili z opačného konca sveta, 

kde dobrovoľníčili. Tri mesiace strávili rodičia s ich vtedy troj 

a jeden a pol ročnými synmi na novozélandských ekofarmách. 

Na Slovensku zanechali dom, prácu, rodinu a priateľov, aby reš-

tartovali svoj život a zároveň sa naučili ekofarmárčiť. Začítajte 

sa do ich motivačných riadkov, ktorých životný štýl isto zaujme 

aj našu ekoškolu.  

„Dlho sme snívali mať vlastnú farmu. Stále sme to odkladali. No 

jedného dňa sme si povedali, že keď to budeme odkladať, navždy 

to bude len sen a nie realita. Dobre poznáme, čo je to náročné obdobie a stav burnout. (Burnout - 

stav psychického vyčerpania, totálne vyhorenie, únava zo života. pozn. redakcie). Zažili sme si ho. 

Neexistuje presný postup ako reštartovať svoj život. Môžem vám len prezradiť, že nám sa to podari-

lo, pretože sme si uvedomili, že sny si treba plniť, bez ohľadu na náš vek či vek našich detí. Janči je 

stavbár. Celý život vyrastal v stavbárskom prostredí. Nápad odísť na ekofarmu so zameraním na 

stavanie ekodomov bol ihneď odsúhlasený rodinnou radou. Naším snom je postaviť si raz vlastný 

ekodom. Domy postavené z prírodných materiálov sú zdravé, v harmónii s prírodou a ešte sú aj 

lacnejšie, pretože sa väčšinou robia svojpomocne. Radi teda priložíme ruku k dielu, a ešte sa aj 

naučíme ako ich reálne stavať. A deti? Tie sa s nami budú capkať 

v hline, napríklad pri vyrábaní nepálených tehál. Najdôležitejšie pre 

nás je byť spolu a mať čas vychutnávať si detský smiech či prečítať 

deťom rozprávku na dobrú noc. Dobrovoľníctvo, ktorému sme sa 

venovali na Novom Zélande, nie je o výkone, ani o odpracovaných 

hodinách. Je  o dobrovoľnej dohode a ochote. Ľudia nám vyšli 

v ústrety a rozložili prácu, tak aby sme sa pri deťoch mohli striedať. 

Ja som plela, okopávala a sadila ráno, Janči začínal stavať za obe-

dom. Každý mohol robiť to, čo ho baví a toľko koľko vládze. Nový 

Zéland nie je práve ideálna destinácia pre mladé rodiny. No náš ži-

vot tu je často o improvizácií, o hľadaní rôznych kreatívnych riešení. 

Je možno jednoduchšie byť doma, v pohodlí, v teple, môcť si dať vždy 

teplú sprchu, vedieť aké ráno nás čaká. Ja viem, každý máme svoje 

predstavy o živote. Tá naša je prežiť ho naplno.  

M 

Rodinka Girgoškovcov 

Na farme 
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Škola je veľmi dôležitá, no v reálnom praktic-

kom živote na Novom Zélande  som vôbec 

nepotrebovala vedieť skladbu tela zvierat, či 

rastlín. Oveľa viac by mi  pomohlo vedieť ako 

sa sadia rastliny, ako a z čoho prichystať kr-

mivo pre zvieratá na zimu, alebo ako sa vyrá-

ba maslo. Presne to totiž robia novozélandskí 

učitelia tu na školách. Učia žiakov praktický 

život v spojení s prírodou. Možno práve preto 

nikde nenájdete odpadky na uliciach, ani pri 

riekach. Aj naše deti na Slovensku by sa tak 

dozvedeli ako sa to maslo do supermarketu 

dostalo a tiež by si vybudovali vzťah 

k vzácnemu pokladu. 

Naše deti chodili po uši špinavé. Nemuseli sme ich večne upozorňovať, aby sa nezašpinili, lebo 

v lese to aj tak nemalo význam. Naše babky sa pohoršovali zakaždým, keď sme im poslali nové foto-

grafie. Každý týždeň ich čakala iná posteľ. Niekedy v krásnych domoch, raz v triede školy a inokedy 

v chatrči. Náš názor je, že deti si na komfort nepotrpia, pokiaľ ich to rodičia nenaučia. Rodičia 

dávajú deťom vzory správania. Ak budú mať s tým problém oni, deti si to rýchlo osvoja. Jakubko 

a Maroško sa ani raz neponosovali kde bývame. Nevyjadrovali sme sa k tomu ani my. Preto to brali 

ako samozrejmosť. Príroda im je to najlepšie detské ihrisko a najzaujímavejšie hračky sú paličky, 

kamienky či chrobáky.  

Čo nám dobrovoľníčenie dalo? Veľké zmeny! 

Okrem toho, že po návrate na Slovensko sme 

si kúpili vytúžený sad a získali duchovné bo-

hatstvo v podobe vedomostí ako postaviť svoj 

vysnívaný slamený ekodom, vidíme neoceni-

teľné zmeny na vlastných deťoch. Kým sme 

boli doma, mysleli sme si aké pohodové deti 

máme. Dovtedy sme to nevedeli porovnať, no 

dnes vieme, že Maroško a Jakubko boli plač-

liví. Dnes sa z nich stali vyrovnanejší, spokoj-

nejší a odvážni malí cestovatelia, ktorí potre-

bujú rodičov bez nervov a vyčerpania skôr 

ako svoje hračky. Jakubko a Maroško s nami 

spolupracujú, takže nástojčivé NIE už chvalabohu nemusíme počúvať. Sú sebavedomejší a bezpros-

tredne komunikujú s cudzími. Predpokladám, že väčšina detí nebýva v domoch. Nikdy som sa netaji-

la tým, že som dieťa sídliska, no aj napriek tomu mám dnes ukážkovú permakultúrnu záhradu, pre-

tože kde je vôľa, tam je cesta. Vašej Zelenej škole k výročiu prajem kopec šikovných detí, ktoré ve-

dia akú hodnotu má to, čo máme všetci zadarmo a neboja sa priložiť ruku k zelenšiemu dielu.“ 

 

Celá redakčná rada časopisu OKO ďakuje Zuzke za zaujímavé postrehy a návody ako zmeniť to, čo 

je na prvý pohľad nezmeniteľné. Viac o ich dobrovoľníčení, cestovaní a inšpiratívnom prístupe 

k životu na rodinnom blogu www.lifereset.sk.                                                                               -RR- 

Nehostinná príroda Nového Zélandu 

Maroško a Jakubko 

http://www.lifereset.sk/
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Naše úspechy  

 11. 3. 2015 sa naši žiaci zúčastnili matematickej online súťaže Ma-

tematický expres. Do súťaže sa zapojilo 178 tímov z celého Slovenska. Naj-

viac sa darilo našim siedmakom (Martin Dam, Viktória Jakubcová, Bruno 

Jakubov, Alexandra Taláčová), ktorí zvíťazili v kategórii 7. ročníkov. Vý-

borne sa darilo aj deviatakom (Eduard Frlička, Sára Havašová, Matúš Šu-

ca, Štefan Vansač), ktorí skončili 3. v kategórii 9. ročníkov. Zabojovali aj 

naši ôsmaci (Dárius Beregházi, Denis Garčala, Štefan Jasečko, Stanislav 

Švec), ktorí obsadili v kategórii 8. ročníkov 15. miesto. 

 Súťaž s názvom „Veda je zábava“ sa uskutočnila 12. 3. 2015. Akcie sa zúčastnilo takmer 50 

záujemcov o fyziku, biológiu, chémiu a techniku. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé po-

kusy v učebniach chémie, biológie a fyziky.  

 Aj tento školský rok dosiahli naši žiaci v Pytagoriáde výborné výsledky. V kategórii P3: 1. 

miesto Filip Sabovčík 3. A, 3. miesto Vilko Karol Kubičár 3. A. V kategórii P4: 2. miesto 

Branislav Ječim 4. A. V kategórii P5: 2. miesto Branislav Ječim 4. A, 3. miesto Tomáš 

Hamrák 5. A. V kategórii P8: 1. miesto Bruno Jakubov 7. A. 

 19. 3. 2015, Stanislav Švec žiak 8. A triedy, úspešne reprezentoval v obvodnom kole fyzi-

kálnej olympiády. V kategórii F (žiaci 8. ročníka) obsadil výborné 3. miesto.  

 Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa konalo 24. 3. 2015. Tu sú umiestnenia: 

1. kategória (poézia): 1. miesto - Šimon Širilla, 3. A, 2. miesto - Sára Mária Hollaarová,            

3. A 

1. kategória (próza): 1.miesto - Adela Leibiczerová, 2. A 

2. kategória (poézia): 2. miesto - Nina Mokrišová, 5. A 

2. kategória (próza): 2. miesto - Emma Majerčáková, 5. A 

3. kategória (poézia): 2. miesto - Natália Mlynarčíková, 9. B 

3. kategória (próza): 2. miesto - Alexandra Čupáková, 9. A 

 Výsledky súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie. V kategórii Litter Less sa na            

2. mieste umiestnil článok „Lepšie jedny kliešte ako milión rukavíc“ - EKO krúžok. Na             

3. mieste bolo video  s názvom „Premrhané obedy“ od Martina Dama, Bruna Jakubova, 

Ivana Pencáka, Jozefa Širáka (7. A) V kategórii YRE Awards sa na 1. mieste umiestila fo-

tografia „Bolestivý úsmev prírody“ od Ivana Milana Dingu (7. B). 

 Dňa 30. 3. 2015 sa v CVČ Domino v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 7. ročníka dejepis-

nej olympiády. V kategórii E – 7. ročník súťažilo 18 žiakov. Víťazi okresného kola Viktória 

Jakubcová (7. A) sa umiestnila na 5. mieste a Bruno Jakubov (7. A) na 13. mieste.  

 Naši žiaci sa zapojili  do okresnej výtvarnej súťaže EURÓPA V 

ŠKOLE. V  I. kategórii obsadila Klaudia Ondrejčíková (4. C) a  v III. ka-

tegórii Zuzana Lapšanská (7. B) 1. miesto. Práce boli zaslané do Bratisla-

vy, kde budú reprezentovať náš okres v  celoslovenskom kole súťaže. 

 Dňa 9. 4. 2015 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo biologic-

kej olympiády. Žiak 7. B triedy Kamil Smorada obsadil v kategórii E - 

zoológia 3. miesto.  

 Aj v matematickej olympiáde na okresnom kole dosiahli naši žiaci 

výborné výsledky. V kategórií MOZ7 získal 1. miesto Bruno Jakubov, 7. A; 2. miesto Mar-

tin Dam, 7. A; 6. miesto Alexandra Taláčová, 7. A. V kategórií MOZ8 4. miesto Bruno 

Jakubov, 7. A. 

MAREC 

APRÍL 
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 13. apríla 2015 sa v Galérii umelcov Spiša  uskutočnilo okresné kolo poézie a prózy Hviez-

doslavov Kubín.  

1. kategória (poézia): 2. miesto - Sára Mária Hollaarová, 3. A, 3. miesto - Šimon Širilla, 3. A 

1. kategória (próza): 2. miesto - Adela Leibiczerová, 2. A 

2. kategória (poézia): 2. miesto - Nina Mokrišová, 5. A 

 Dňa 22. 4. 2015 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Shakespeare Memoriál v Základnej 

škole na Komenského ulici. Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu a skončili na po-

predných miestach: V kategórii1. a 2. ročník: 1. miesto Lenka Nováková,  2. A.                            

V kategórii 3. a 4. ročník: 2. miesto Sára Mária Hollaarová 3. A. A v kategórii 5. a 6. roč-

ník: 2. miesto Samuel Ján Hollaar, 6. A.        

 Dňa 22. 4. 2015 sa v kaštieli v Smižanoch konalo obvodné kolo v recitácii ruskej poézie a 

prózy Ars poetica – Puškinov pamätník. Našu školu vzorne reprezentoval Jakub Pollák,       

7.  A, ktorý vo svojej kategórii obsadil 1. miesto.   

 Okresný úrad  pri príležitosti „Európskeho dňa linky tiesňového volania 112“  vyhlásil IV. 

ročník výtvarnej súťaže „Deň 112 očami detí“. Do súťaže sa zapojilo 18 škôl  a výtvarnými 

prácami prispelo 149 žiakov.  V 1. kategórii  obsadila 2. miesto  Jessika Bigošová, 2. C, té-

ma „Požiar“. V 2. kategórii  sme získali  2. miesto Samuel Kačenga, 6. A, téma: „Pád lie-

tadla – záchrana vrtuľníka“  a 3. miesto Tomáš Hamrák, 5. A,  Téma: „112“. 

 

 Dňa 4. 5. 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalov-

ciach uskutočnili 21. METAMORFÓZY SLOVA. Našu školu v 1. kate-

górii v prednese prózy vzorne reprezentovala žiačka Adela Leibiczerová 

z 2. A triedy, ktorá získala 3. miesto a Sára Mária Hollaarová z 3. A 

triedy v 1. kategórii v prednese poézie sa umiestnila na 2. mieste. 

 Dňa 7. 5. 2015 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v rétorike 

Štúrov Zvolen, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. V l. kategórii bola 

úspešná žiačka Tamara  Geletková z 5. B triedy,  ktorá získala 2. miesto. 

 V máji 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. 

Timea Dimitrovova zo 6. B obsadila 2. miesto v prednese prózy; Ľudmila Slivová zo 6. B 

obsadila 3. miesto v prednese poézie. Alica Matisová, 7. A a Patrick Lorko, 8. A v prednese 

prózy obsadili 3. miesta. 

 Dňa 14. 5. 2015 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórii D. V teoreticko-

praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Viktória Jakubcová, 7. A, na 2. mieste Bruno 

Jakubov, 7. A a 7. mieste Sabina Vencelová, 6. A. V projektovej časti 1. miesto obsadil 

Ivan Dinga, 7. B a 3. miesto Kristína Horváthová, 7. A. 

 Dňa  22. 5. 2015 sa  žiaci Branislav Ječim, 4. A, Viliam. K. Kubičár, 3. A, Martin Dam,           

7. A a Petra Holečková, 9. A zúčastnili 3. ročníka finálového kola celoslovenskej Logickej 

olympiády intelektovo nadaných žiakov. Najviac sa darilo Branislavovi Ječimovi, ktorý v 

kategórii A  obsadil krásne 5. miesto. 

 Botanická záhrada v Košiciach organizovala pre žiakov piateho ročníka súťaž BOTANI-

KIÁDA. Zo školského kola postúpili Zuzana Mackovjaková, 5. B a Adam Kvasňák, 5. A. 

Adam Kvasňák získal aj odmenu za získanie plného počtu bodov. 

 Spišské osvetové stredisko organizovalo výtvarnú súťaž „Susedia malého princa 2015“. Na-

ši žiaci si vymaľovali v 2. kategórií: 1. miesto: Juraj Volčko, 4. C, Čestné uznanie Kristián 

Mička, 4. C. V 3. kategórií: 1. miesto: Nikola Kotlárová, Gabriela Kotlárová, 5. C, v            

5. kategórií: 1. miesto: Samuel Jančár, 4. C, 2. miesto: Šimon Maceják, 7. B, 3. miesto: 

Samuel Jančár, 4. C.  

                                       Blahoželáme!                                                

MÁJ 

-RR- 
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Školský klub detí 

Vítanie jari - žiaci prvého stupňa udržujú 

tradície a zvyky, ktoré sú typické pre obdobie 

začínajúcej jari. Významným dňom ľudového 

kalendára je Smrtná nedeľa, dva týždne pred 

Veľkou nocou, keď sa koná vynášanie More-

ny. Vyskúšali si to aj naši najmenší a pritom 

kričali tieto riadky: „Vedzeme Morenu, totu 

planu ženu, ta nas potrapila, pres tu calu ži-

mu.“ 

Strom života – v apríli sa malí družinári vy-

brali do Galérie umelcov Spiša, kde si mali 

možnosť prezrieť nielen výstavu vybraného 

výtvarného diela – Zobrazenie stromu ako 

symbolu, ktorý má dlhú tradíciu vo vizuálnom 

umení, ale si aj prakticky precvičili svoju kre-

ativitu pri výtvarnej technike „krkváž“. 

Sprievodné aktivity: 

Naši najmenší naozaj nezaháľajú a pravidelne 

navštevujú aj Spišskú knižnicu, rôzne mestské 

slávnosti (Malá vojna – spomienková sláv-

nosť v meste), divadelné predstavenia (Psíč-

kovo), taktiež pracujú tvorivo počas Dňa fi-

nančnej gramotnosti, v tvorivých dielňach 

Veľkej noci, pri aktivitách Dňa Zeme alebo 

počas Dňa matiek. 

Už neodmysliteľne k aktivitám družinárov 

radíme aj jednotlivé školské akcie ako Vý-

mennú burzu kníh, Eko popoludnie, Športové 

popoludnie, Detské dopravné ihrisko, Ovocný 

deň, Zeleninový deň či Deň bez sladkostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederika Kočíková, 7. A 
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Telefonát do Egypta 

Žiaci 3. A triedy si spríjemnili dlhé studené a sychravé popoludnia telefo-

nátom do ďalekého slnečného Egypta. Spojili sa so žiakmi a ich učiteľkou 

základnej školy, ktorým položili zopár zvedavých otázok. Otázky mali vo-

pred pripravené a teraz vám ich ponúkajú v písomnej podobe.  

 Ako sa vaša škola volá?  „Naša škola je zasvätená istej osobe 

a preto nesie jej pomenovanie, škola svätej Fatimy.“ 

 Máte tiež prázdniny ako my počas školského roka? „Tak ako každá škola v každej krajine, 

máme aj my prázdniny. Tie najdlhšie sú v  letných mesiacoch.“ 

 Koľko máte v triede žiakov? „V našej triede je 24 detí.“ 

 Boli ste niekedy v pyramíde, videli ste Sfingu alebo Tutanchamona? 

„Všetko toto sa samozrejme v Egypte dá vidieť a niektorí z nás to už na-

vštívili, iní sa iba chystajú.“ 

 Akú farbu má vaša škola? „Naša škola je prispôsobená prostrediu tak, 

aby veľmi nekričala a zapadla medzi ostatné budovy. A preto je hnedá.“ 

 Koľko minút od vašej školy sa nachádzajú pyramídy? „2 hodiny.“ 

Žiaci 3. A 

Zatmenie slnka 

atmenie slnka je prírodný úkaz, ktorý nastane, ak sa Slnko, Mesiac a Zem 

dostanú do jednej priamky. Na zemi sa to prejavuje tak, že Mesiac úplne, 

alebo čiastočne zatieni Slnko. Takýto prírodný úkaz sme mali možnosť vi-

dieť aj my 20. marca, kedy bolo možné na oblohe pozorovať čiastočné zatmenie slnka, 

ktoré mesiac zakryl až na 60%. Toto zatmenie mohli ľudia  pozorovať na celom svete len 

v inom čase. Ani naša škola nenechala žiakov ukrátených o tento jav. Ešte deň pred zatmením slnka 

sa ozval školský ohlas, v ktorom oznamovali aj informácie o tom, ako sa pozerať na zatmenie 

a neublížiť nášmu zraku. Znamenalo to zobrať si so sebou dostatočne tmavý filter, ktorý neprepúšťa 

infračervené žiarenie či CD-čka. V deň konania tohto zatmenia sa mali 

žiaci po tretej školskej hodine stretnúť na školskom dvore. Všetci si po 

príchode na dvor zakryli oko sklíčkom a mohli pozorovať tento úkaz. 

Každý bol týmto pohľadom uchvátený. Tento úkaz bol zaujímavý tým, 

že sa nekoná často. Naposledy sme mohli pozorovať čiastočné zatme-

nie slnka na Slovensku v roku 2011 a úplne zatmenie pred neuveriteľ-

nými 172 rokmi v roku 1842. Ďalšie zatmenie sa bude konať v roku 

2021 no len na 5%  a o rok nato na 25 %. No čiastočne zatmenie slnka 

bude výraznejšie až v roku 2026 na 86 %. Úplného zatmenia sa doč-

káme až v roku 2135, ktoré väčšina z nás asi neuvidí . Ak ste toto 

zatmenie zmeškali máte ešte pár príležitostí ho vidieť.  

Dominika Pamulová, 9. C, Viktória Jakubcová, 7. A 

Z 

Žiaci pozorujú zatmenie slnka 
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Basketbalista Filip Rákai 
 Čo ťa priviedlo k basketbalu?  

 Keď som bol v 3. ročníku môj bývalý tréner zakladal športovú 

triedu. Ja som bol vtedy o dosť vyšší ako moji spolužiaci, tak 

ma začal brávať na tréningy, aby som si mohol hádzať si na 

koš.  

 Ako dlho hráš?  

 Teraz to budú 4 roky, keď nepočítam to hádzanie.  

 Kde si hral pred príchodom do Spišskej Novej Vsi?  

 Najprv som hral za Rožňavu. Keďže som vysoký, hrával som aj 

za kategóriu 2000 a aj za moju kategóriu (2001). Takto to je až 

doteraz.  

 Bývaš na stredoškolskom internáte. Pociťuješ rozdiel v bý-

vaní doma a na internáte?  

 No tak hlavne na začiatku roka som si nevedel zvyknúť na to, 

že všetko si musím sám nakúpiť, navariť si atď..... Potom som 

mal problém s tým, že som sa mal sám učiť. Práve preto som mal prvý polrok také známky, aké 

som mal. Ale teraz som si na to už zvykol a je mi tu fajn.  

 Si s prestupom na našu školu spokojný, alebo ťa niečo sklamalo?  

 Na začiatku roka som bol strašne nervózny, pretože sám som sa musel učiť 

strašne veľa. Na starej škole sme sa neučili systematicky. Ale už som sa to 

naučil aj vďaka skvelým učiteľom a mám o dačo lepšie známky ako som 

mal.  

 Plánuješ sa venovať basketbalu aj v budúcnosti?  

 Áno. Strašne rád by som sa mu venoval pokiaľ mi to bude zdravie dovoľovať. Ale keďže 

v športe to chodí tak, že sa tam stávajú rôzne úrazy, rád by som si spravil výšku, kedy by som 

mohol trénovať deti v Spišskej Novej Vsi.  

 Ak by si mal porovnať svoju predošlú školu a našu, v čom by si porovnával?  

 Vybavenie hlavne. Nemali sme také vybavenie ako na tejto škole. Potom v učiteľoch. Boli 

strašne málo prísni. Neučili nás učiť sa systema-

ticky. Povedali nám dokonca aj to, čo sa máme 

naučiť na ďalšiu hodinu. Ale s niektorými bola 

sranda, no to je aj tu v Spišskej!!! 

 

Ďakujem Filipovi za jeho odpovede 

a inšpiratívny rozhovor.  

Andrea Mackovjaková, 8. C 

 

Posedenie s kamarátmi, ktorí Filipovi veľmi 

chýbajú. 
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Cvičíme moderne 
šetko v našom živote podlieha modernizácií a novým trendom. Už sme si na to zvykli. Občas 

je to náročné, inokedy veľmi príjemné. Zmenu máme radi a preto sme sa veľmi potešili, keď 

sa v našej telocvični začali objavovať nové, niektoré veľmi zvláštne a ešte aj strach naháňa-

júce, náradia a náčinia. V časopise OKO sme sa rozhodli, že vám postupne tieto pomôcky predsta-

víme. Náš seriál cvičení s modernými pomôckami začneme práve s DYNA BANDS. 

Dyna bands sú elastické tenké gumené pásy. Pôvodná myšlienka pochádza z Ameriky, kde sa ako 

prví rozhodli využívať odpor pásu pri cvičení. Dnes sa už stretávame s rôznymi druhmi dyna bands. 

Nie každý z nás však vie, ako s nimi cvičiť. Prezrite si pozorne naše obrázky a zacvičte si s nami!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné postavenie: stojíte s mierne rozkročenými nohami, gumený pás uchopte oboma rukami 

poza chrbát a s nádychom ruky roztiahnite, napočítajte v duchu do štyroch; s výdychom sa vráťte 

do východiskovej polohy. 

Základné postavenie: stoj s mierne rozkročenými nohami, v predpažených rukách držíte gumený 

pás a s nádychom ruky roztiahnite; s výdychom sa vráťte do východiskovej polohy. 

Základné postavenie: stoj s mierne rozkročenými nohami, stojíte na páse 

a ťaháte ho poza chrbát, držíte na pleciach, s nádychom pokrčíte mierne 

nohy v kolenách; s výdychom sa vyrovnáte. 

Sadnite si na stoličku, pohodlne si oprite chrbát, uchopte pás, pravá noha 

je na páse, s nádychom nohu dvíhajte; s výdychom sa vrátite do východis-

kovej polohy. 

Gumené pásy majú výbornú relaxačnú funkciu. Napomáhajú spružniť telo a rozhýbať si unavené 

svaly po celodennom sedení. Váš chrbát sa Vám určite poďakuje, tak smelo do toho! 

-RR- 

Hokejový výlet do Ostravy 
ko asi všetci viete, v uplynulých dňoch prebiehali MS v ľadovom hokeji. Konali sa v dvoch 

mestách v Českej republike. V Prahe a Ostrave. Samozrejme že na majstrovstvách hralo aj 

Slovensko. Preto fanúšikovia, ktorí chceli vidieť hokej, museli ísť za našimi do Ostravy.  Ja 

s mojou rodinou sme sa vybrali do Ostravy pozrieť našich ako hrajú proti Fínom. Fandili sme aj 

Rusom, lebo hrali výborne. Vyhrali vysoko 7: 0. Potom hrali naši. Cez 

prvú tretinu žiaden gól. Cez druhú tak isto. Cez tretiu Fíni viedli 2:0. 

ČEZ Aréna bola plná slovenských fanúšikov. Mexické vlny 

a povzbudzovania nemali konca kraja. (To už som zaspávala mamke na 

kolenách. ) Nakoniec sme prehrali 2:0, ale tá atmosféra stála zato. Po 

namáhavom dni sme sa zastavili na chate na večeru a domov sme prišli 

o jednej v noci . Bol to krásny zážitok, ktorý si budem dlho pamätať.   

                                                                             Lora Brathová, 3. A 

V 

A 

Lora s rodičmi a bratom na 

hokeji. 
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Hokejová pauzička 

okejová sezóna sa skončila a HK Spišská Nová Ves v nej splnila očakáva-

nia aj napriek tomu, že mužstvo mužov nepostúpilo do Extraligy. Sme 

vďační aj zato, že základnú časť prvej ligy vyhrala a celkovo obsadila      

2. miesto. Hokej tak prilákal do hľadiska množstvo fanúšikov. S jedným spišsko-

novoveským hráčom som sa rozhodol urobiť rozhovor. Je to práve Matej Hamrák,  

ktorý bol jeden z hlavných tvorcov tohto úspechu.  

 Sezónu ste začínali v Piešťanoch, no od nového roka ste začali hrať opäť 

za tím Spišskej Novej Vsi. Prečo? Nesedel vám extraligový hokej alebo ste sa tak rozhodli 

z iných dôvodov? V Piešťanoch som začal extraligovú sezónu kde som aj dosť veľa hral a dari-

lo sa mi celkom dobre, no postupne do mužstva začalo prichádzať viac hráčov a ja som hral čo-

raz menej. Keď som chcel hrať viac, musel som odísť do iného mužstva a rozhodol som sa vrá-

tiť späť domov aj kvôli rodine a malej dcérke. 

 Zahrali ste si aj v Česku. Chceli by ste dostať ďalší angažmán v zahraničí alebo ostanete 

hrať na Slovensku? V Česku sa mi veľmi páčilo. Preto by som chcel už aj v budúcej sezóne 

vyskúšať nejakú zahraničnú ligu. Láka ma to. 

 Ku koncu sezóny bola návštevnosť spišsko-novoveského štadióna vyššia ako extraligový 

priemer. Ste rád, že ste opäť priviedli hokejový ošiaľ do Spišskej Novej Vsi? Áno, som 

veľmi rád. Robili sme to aj pre divákov a hralo sa nám oveľa lepšie keď nás dobre povzbudzo-

vali. Dúfam, že diváci budú chodiť aj v ďalšej sezóne a hokej sa im bude rovnako páčiť. 

 Je novoveský divák lepší ako piešťanský? Myslím, že diváci v Spišskej patria medzi najlep-

ších na Slovensku. V Piešťanoch sú ľudia iní. Iný kraj iní mrav..., ale aj tam sa nájdu skvelí di-

váci, ktorí vedia povzbudiť a poďakovať. No Spišiaci sú emotívnejší, čo je ich výhoda . 

 Aké máte ciele do budúcna? Mojím cieľom je zahrať si aspoň raz v kariére na majstrovstvách 

sveta za Slovensko. 

 Aký máte vysnívaný klub alebo ligu? Už keď som bol malý chlapec páčilo sa mi kanadské 

mužstvo Toronto, ktoré hrá v NHL. 

 Určite máte svoj hokejový vzor. Kto to je a prečo? Nemám hokejový vzor, ale skôr športový. 

Je ním futbalista Lionel Messi. Páči sa mi aký je skromný a nerobí zo seba frajera. Aj napriek 

tomu, že je veľmi malinký, nebojí sa súperov, snaží sa a je veľmi dobrý. 

 Dnes je hokejových talentov čoraz menej. Čo by ste odkázali mladým chlapcom? 

Mladým chlapcom by som chcel odkázať, aby špor-

tovali namiesto sedenia pri telke. Aby chodili von-

ku a využili každú chvíľku na šport, pretože to je 

zábava. Človek sa pri ňom unaví a v noci sa mu 

potom dobre spí a z telky sa navyše kazia oči . 

Matejovi ďakujeme za podnecujúci rozhovor. Pra-

jeme mu veľa úspechov a veríme, že posmelí mla-

dých k športovaniu a tráveniu svojho voľného času 

zmysluplnejšie ako vysedávaním na rôznych sociál-

nych sieťach. 

Bruno Jakubov, 7. A 

H 

Matej Hamrák sa so mnou rád odfotil 
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Prečo sa mne chce, keď iným nie 

olám sa Nikola, mám 11 rokov a som Rómka. Život sa 

so mnou vôbec nemazná. Školu mám veľmi rada. Mo-

jím najobľúbenejším predmetom je matematika, slo-

venský jazyk a anglický jazyk. Rada tancujem, spievam 

a športujem. Na vyučovanie sa pripravujem tak, že si zopaku-

jem poslednú tému, naučím sa nové, pracujem s učebnicou, 

pracovným zošitom. Učím sa približne dve hodiny denne. 

Chcem sa stať sestričkou preto, lebo mám rada deti. Rómovia to častokrát nemajú ľahké, hlavne  

my, ktorí sa snažíme vystúpiť z radu a poprieť všetky predsudky. Rómovia by sa mali vzdelávať 

preto, aby si v budúcnosti mohli nájsť prácu a tak zabezpečiť slušný život pre svoje deti. Aj preto, 

aby ich deti mali nejaký vzor a tiež mali snahu učiť sa a niečo v živote dokázať. Pracujúci Rómovia 

nie sú odkázaní na dávky od štátu, majú viac peňazí a tým môžu viac kúpiť svojím deťom. Mojím 

rómskym vzorom sú moji obaja rodičia, pretože pracujú a snažia sa zabezpečiť nám dobrý život. 

Som na nich hrdá. Poznáme však množstvo iných Rómov ako napríklad: Šarköziovci, Kmeťovci, 

Anita Soul, alebo pán poslanec Pollák, ktorí vynikajú najmä vďaka svojmu hudobnému  nadaniu či 

láske k blížnemu. Na záver by som chcela odkázať všetkým Rómom, že vzdelanie je veľmi dôleži-

té. Treba sa snažiť učiť sa, mať dobré známky a pracovať. Najmä v kolektíve ostatných detí potre-

bujeme na sebe pracovať dvakrát tak ako ostatní, aby sme nielen deťom, učiteľom, ale aj celej spo-

ločnosti dokázali, že nie sme všetci leniví, a že na to máme. Týmto článkom sa nechcem nikoho 

dotknúť. Chcem ale povzbudiť mojich kamarátov, aby tiež bojovali zato, čo môžeme, ak budeme 

chcieť.                                                                                                                Nikola Kotlárová, 5. C 

Rasizmus 

asizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás. Aj my mladší vieme, že rasistické 

názory v minulosti v niektorých prípadoch, viedli ku genocíde, teda k vyhladzovaniu prí-

slušníkov inej rasy. Podľa známeho diplomata Joseph Arthur de Gobineaua, viedlo mieša-

nie rás k neschopnosti udržať pokrok, pretože podľa jeho názoru bola najvyššou rasou biela 

a najnižšou bola čierna. V Oklahome bolo dokonca na nádobách s vodou označenie „pre fareb-

ných“. Z týchto nádob mali piť iné rasy ako biela. Aj na našej škole sa nachádzajú jedinci, ktorí 

majú inú farbu pokožky ako ostatní. Bývajú terčom posmechu. Dokonca aj v mojej triede sa nachá-

dza človek, ktorý je inej farby. Keď sme boli mladší, 

robili sme si z neho častokrát žarty. Postupom času 

sme však pochopili, že sa síce líši farbou, ale ináč je 

to normálny človek ako my všetci. Nikto by nemal 

súdiť iných podľa farby alebo vzhľadu. Ak ste sa nie-

kedy niekomu pre niečo vysmievali, mohli by ste nad 

tým popremýšľať. Určite by sa vám nepáčilo, ak by si 

z vás niekto neustále robil srandu. Preto majte na pa-

mäti staré známe príslovie: „Správaj sa k ostatným 

tak, ako chceš aby sa správali k tebe.“ 

V 

R 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Genoc%C3%ADda_(pr%C3%A1vo)
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Pripravili sme si pre vás malý testík na otestovanie samého seba a vašej tolerancie voči okoliu. Za 

odpoveď áno si dajte dva body, za odpoveď nie jeden bod a za váhavú nula bodov. 

 

1. Sníval sa mi niekedy sen, v ktorom som prenasledoval inokožca?  

áno   neviem   nie  

2. Smial som sa na vtipoch o menšinách?  

áno   neviem   nie  

3. Keď ti povedali, že budeš mať suseda inej národnosti, zlostil si sa?  

áno   neviem   nie  

4. Zaváži farba pleti pri výbere miesta v autobuse? 

áno   neviem   nie  

5. Keby v autobuse napadla skupina mladých ľudí černocha, pokojne by si sa prizeral?  

áno   neviem   nie  

6. Keby na ulici mladí ľudia zastavili mladú mamičku a vyčítali by jej, že má dieťa mulata 

alebo inej, nie bielej rasy, pokojne by si vedľa nich prešiel?  

áno    neviem   nie 

7. Kričíš viac pri sledovaní športového prenosu z dôvodu prítomnosti inokožca? 

áno   neviem   nie  

8. Rozčuľuje ťa, že na mnohých trhoviskách pracujú Vietnamci alebo Číňania? 

áno    neviem    nie  

9. Vedel by si sa verejne, pred kamarátmi, v škole priznať, že si rasista a rasizmus podporu-

ješ?  

áno   neviem   nie  

10. Myslíš si, že v istej forme rasizmus by mal byť tolerovaný v každej slušnej spoločnosti? 

áno   neviem   nie 

Vyhodnotenie: Od 0 do 8 bodov: Práve vďaka takým váhavým ľuďom v rasovej otázke rasizmus 

ešte stále nachádza svoje miesto na zemeguli. Každý je strojcom svojho šťastia. Len nezabudni, že 

možno aj ty raz budeš v nejakej situácii potrebovať, aby ti niekto pomohol, niekto sa ťa zastal.  

0d 9 do 14 bodov Tebe je jasné, že rasizmus je veľké zlo, ktoré stále koluje po tomto svete. Rázne 

zasahuješ, len keď máš vo všetkom jasno. No niekedy treba po 

odvahe siahnuť, aj keď by si išiel do rizika.  

Od 15 do 20 bodov  V tebe je určite ukrytá snaha o spravodlivosť 

a dodržiavanie zákona. To je dobré. To sa však dá vyžadovať aj 

inou formou. Určite ju ty sám v sebe nájdeš a tvoj „nekompro-

misný“ rasizmus ťa privedie na iné myšlienky a cesty.  

Tak čo, už ste zistili, akí ste? Uvedomte si, že v dnešnej spoloč-

nosti nestačí mať iba otvorené oči, ale najmä srdce, na ktoré sa 

tak veľmi zabúda. Veď predsa aj v predošlom čísle sme písali, že 

láska hýbe svetom .                                                                                                                       

Martina Rišová, 7. A 
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Môj menovec 

remýšľali ste už nad tým, aké by to bolo, keby ste mali dvojča alebo menovca, ktorý by sa 

volal presne tak isto ako vy? Skúsme porozmýšľať nad možnosťou existencie človeka 

s rovnakým menom, ako je to vaše. Intenzita zvedavosti sa zvýši v momente, keď zistíte, že 

váš menovec bol známy. Keď som bol piatak, s „dejepisárkou“ sme šli na exkurziu do Spišského 

múzea. Mojím cieľom vtedy ešte nebolo nájsť môjho menovca, ale skôr si obzrieť zaujímavé expo-

náty, ktoré sa nachádzajú práve v tomto múzeu. Po asi trištvrte hodiny chodenia po múzeu sme sa 

dostali do časti múzea, kde boli vystavené exponáty a listiny ešte z čias, keď bolo naše mesto „v 

zálohu“. Ako sme si tak prezerali exponáty, pohľadom som zablúdil ku listine, na ktorej boli vypí-

saní všetci primátori mesta Spišská Nová Ves. Listinu som len tak preletel očami, pretože tie roky 

a mená mi samozrejme nič nehovorili. No moju pozornosť upútalo meno, ktoré sa začínalo písme-

nami JAK. Zaujalo ma to a tak som sa snažil to meno znova nájsť. Keď som ho našiel, skoro som si 

oči vyočil: meno primátora sa naozaj začínalo na Jak a samozrejme, bolo to meno Jakub, ale dokon-

ca aj jeho priezvisko sa stotožňovalo s mojim: Polák. Neveril som vlastným očiam! Môj menovec 

bol jedným z primátorov nášho mesta! Síce v priezvisku toho primátora bolo iba jedno „l“ ale stále 

som tomu nemohol uveriť. Vedľa neho boli napísané roky, kedy bol primátorom: 1575-1576. Po asi 

minútovom obdivovaní som zistil, že naša skupinka sa pohla dopredu. Pridal som sa k nim a ďalej 

sme pokračovali v prehliadke múzea. Celú triedu ale zaujala miestnosť, v ktorej sa nachádzali ex-

ponáty, ktoré sa týkali obchodov a trhov v našom meste. Na ľavej stene boli vystavené fotografie 

obchodníkov a trhovníkov z nášho mesta, ktorí o sebe nechali zmienku v podobe fotografie alebo 

listiny. Mňa znova skôr zaujala listina, alebo lepšie povedané ceduľka, ktorá zrejme pôvodne slúžila 

na to, na čo slúžia dnešné bilbordy. Bolo na nej napísané: JAKOB POLLAK. Tak toto už bolo na-

ozaj zaujímavé! Ďalší človek z nášho mesta, ktorý sa zase volal ako ja! Síce mal v mene namiesto 

písmena U písmeno O, stále som veril v to, že je možné, že som v minulosti mal menovca 

a dokonca nie jedného! To mi už nedalo a tak som sa spýtal našej sprievodkyne, že kto to bol, ten 

Jakob Pollak. Vysvetlila mi, že to bol jeden židovský obchodník z nášho mesta, ktorý mal obchod 

„pri Sintre.“ Vraj vlastnil obchod s potravinami a vraj sa mu dobre darilo. Ja som sprievodkyni zase 

vysvetlil, že ma to zaujalo preto, lebo má rovnaké meno ako ja. Potvrdila moju teóriu o tom, že by 

sa mohlo jednať o môjho predka, veď prečo nie? Nevieme s istotou povedať, či to bol naozaj môj 

predok alebo len menovec. Každopádne ma to veľmi 

prekvapilo. No keď som sa doma spýtal rodičov, či je 

možné, že by som mal takýchto predkov, odpovedali mi 

takisto: nie je to vylúčené, ale zase ani potvrdené. Skú-

šali ste už niekedy pátrať po svojich predkoch? Ak nie, 

určite to skúste, pretože vám garantujem, že sa pri tom-

to pátraní nebudete nudiť. Ja sám som na túto tému ten-

to rok vypracoval ročníkovú prácu a veľa zaujímavého 

som sa o mojej rodine dozvedel, no žiaľ som nenašiel 

žiadnu „stopu“ po spomínaných menovcoch.            

Jakub Pollák, 7. A 

 

P 

Pohľad na Levočskú ulicu v Spišskej Novej Vsi 



Mudrlanti                                                                                                                                         OKO 
 

 
 

34 

Nadanie: Matematické nadanie 

náme osobnosti ako napríklad Albert Einstein, Thomas Alva Edison a podobne môžeme bez 

pochyby považovať za nadané. Dokázali to svojimi novými, pokrokovými, originálnymi 

myšlienkami a prácami. Predbehli nimi svoju dobu o niekoľko storočí alebo zmenili smero-

vanie celého vedného odboru. Ako však rozpoznáme nadanie u detí a mladých ľudí, ktorí ešte ne-

majú dostatok skúseností, vedomostí a príležitostí, aby ho mohli jednoznačne preukázať výsledkami 

svojej činnosti? Rozpoznať nadanie už v detstve je dôležité preto, aby sme mohli vzdelávať a vy-

chovávať nadané deti smerom k upevňovaniu a rozvíjaniu ich nadania, čo je v konečnom dôsledku 

na prospech celej spoločnosti. Na našej škole máme veľmi veľa nadaných detí, či už na šport, hud-

bu,... no my vám v tomto čísle napíšeme o deťoch s matematickým nadaním. Určite ste už počuli 

mená ako Branko Ječim, Filip Krotký, Bruno Jakubov, Martin Dam alebo Eduard Frlička. Sú to 

naši žiaci, ktorí sú úspešní v matematických súťažiach a olympiádach v okresných a krajských ko-

lách.  Poviete si, že majú matematické nadanie, a tak môžu byť radi. Hoci sa s týmto nadaním naro-

dili, stále musia na ňom pracovať. Pretože z vecí, ktoré sa môžeme naučiť robiť, je len 1 % nadanie 

alebo talent, ostatných 99 % sú snaha a tréning. Aby ste aspoň z časti zistili, aké je to mať matema-

tické nadanie pripravili sme si pre vás rozhovory.  

 

Eduard Frlička, 9. A trieda: 

 Koľko zo svojho voľného času stráviš pri matematike? 

Prestávky v škole. 

 Odkedy sa aktívne venuješ matematike? 

Nevenujem sa. 

 Rozprávaš sa aj vo svojom osobnom živote (nerátame ško-

lu) o matematike?  

Nieeee... čo ste?! 

 Porovnávaš sa s ostatnými? 

Trošku... 

 Má matematické nadanie nejaké výhody alebo nevýhody? 

Ehm... počkať... výhoda je taká, že sa na ňu nemusím učiť... nevýhoda, že keď idem na nejakú 

súťaž, musím jej venovať svoj voľný čas... výhoda je, že mám zo súťaží body na strednú školu.... 

 

Bruno Jakubov, 7. A trieda: 

 Koľko zo svojho voľného času stráviš pri matematike? 

15-20 minút denne. 

 Odkedy sa aktívne venuješ matematike? 

Od 2. ročníka. 

 Rozprávaš sa aj vo svojom osobnom živote (nerátame školu) 

o matematike? 

Občas. 

 Porovnávaš sa s ostatnými? 

Samozrejme. 

 Má matematické nadanie nejaké výhody alebo nevýhody? 

Výhodou je, že sa nemusím učiť na matematiku. Nevýhodou je, že keď 

idem na súťaž, mám veľké očakávania a keď ju pokazím, som nahnevaný. 

Z 
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Martin Dam, 7. A trieda: 

 Koľko zo svojho voľného času stráviš pri matematike? 

Čo najmenej. 

 Odkedy sa aktívne venuješ matematike? 

Od 1. ročníka. 

 Rozprávaš sa aj vo svojom osobnom živote (nerátame ško-

lu) o matematike? 

Nie. 

 Porovnávaš sa s ostatnými? 

Ani nie. 

 Má matematické nadanie nejaké výhody alebo nevýhody? 

Nad tým som nikdy nerozmýšľal, zabralo by to veľa času. 

 

Filip Krotký, 4. C trieda: 

 Koľko zo svojho voľného času stráviš pri matematike? 

Málo. Vo voľnom čase veľmi nepočítam. 

 Odkedy sa aktívne venuješ matematike? 

Spočítavať som vedel jeden rok pred nástupom do školy a to 

boli číselné výpočty do 30. 

 Rozprávaš sa aj vo svojom osobnom živote (nerátame ško-

lu) o matematike?  

Nie. V súkromí  nie, iba pred písomkou  

 Porovnávaš sa s ostatnými? 

Niekedy. 

 Má matematické nadanie nejaké výhody alebo nevýhody? 

Výhodou je, že mám jednotky. A nevýhodou, že som vždy prvý 

a nudím sa.  

 

Braňo Ječim, 4. A trieda: 

 Koľko zo svojho voľného času stráviš pri matematike? 

Málo. 

 Odkedy sa aktívne venuješ matematike? 

Ani neviem. 

 Rozprávaš sa aj vo svojom osobnom živote (nerátame 

školu) o matematike?  

Nie. 

 Porovnávaš sa s ostatnými? 

Občas. 

 Má matematické nadanie nejaké výhody alebo nevýhody 
Neviem. 

 

Kristína Horváthová, Aneta Frličková, 7. A 
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Diana Tomšíková, 5. B 

Nie je mesiac ako mesiac 

Čeština je slovanský jazyk. Veľakrát pozeráme rozprávky a filmy v češtine 

a nerobí nám problém rozumieť jej. No problém nastáva v prípade me-

siacov v roku. Skoro každý štát má mesiace pomenované  podobne, no 

Česi nám to trošku skomplikovali . Skúste si pospájať slovenské a české 

mesiace. Rodičia vám s tým iste radi pomôžu. Je to riadna zaberačka.  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lora Brathová, Lorelaj Vaicová, 3. A                                                    

1. Najlepší priateľ človeka (der) 

2. Zvonku sa tam už tešíme, je tam teplo... (das) 

3. Nájdi, aká farba bude mať tento rok prívlastok TOP 
(das) 

4. Vo vode pláva... (der) 

5. Nosievame ich každý deň  (die) 

6. Máme ju radi, jeme ju na oslavách (die) 

7. Farba, ktorá sa skladá z hnedej a sivej (das) 

8. Sú užitočné, nájdeme ich na veži, na rukách ich 

nosíme ako náramok (die) 

9. Po ňom nasleduje noc  (der) 

 U                                  

 H   S  

   

 E    

    CH 

 H  S  
 

 O   E 

   

 E  G E  

  
 H  

 A  

Květen Január 

Červenec Február 

Březen Marec 

Srpen Apríl 

Leden Máj  

Prosinec Jún  

Únor Júl  

Listopad August  

Červen September  

Září Október  

Duben November  

Říjen December 

 

 

Nemecká tajnička 
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Vtipy 

Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, za siedmimi lesmi, za siedmimi lúka-

mi, za siedmimi riekami stojí malá chalúpka. Otvoria sa dvere, vyjde babka 

a hovorí: „Joj, ale bývam ďaleko.“ 

 

Stretnú sa dva kliešte a jeden sa pýta druhého: „Ako sa máš?“.... A on mu na to: „Dnes ma už dva-

krát vytočili...“ 

Stretnú sa dve žaby. Prvá hovorí: „Je mi zle.“ A druhá odpovie: 

„Vidno, si celá zelená.“ 

Najvtipnejšie zážitky 

Kvôli veľmi pozitívnemu ohlasu na prvácke vtipné odpovede vám prinášame túto mini čerešničku. 

Preto som sa spýtal dvoch najaktívnejších prvákov zopár otázok. Vybral som pre vás tie najlepšie 

odpovede. Nech sa páči. 

 Kedy je ľavé poludnie ak pravé je o dvanástej? 

O 10, lebo sa teším na obed. 

 Akú farbu má červené more?  

Krvavú. 

 Kto bol Napoleon Bonaparte?  

Ruský prezident. 

 Čo je to autobiografia? 

Niečo, čo má kolesá. 

 Koľko a aké zmysly má človek? 

4 - pre humor,..... 

 Prečo sa naša škola volá zelená škola? 

Učíme sa o stromoch a chránime prírodu aby sa nerúbali stromy.                 Bruno Jakubov, 7. A 
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