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Vianoce sú sviatok krásny, 

 Iste o nich mnoho ľudí básni, 

Ako určite už viete, diétu vtedy neberiete.  

Na Vianoce narodil sa náš Pán, 

On nám dal lásky oceán.  

Celý svet na chvíľku stíchne, 

Ej, to je čas Vianoc, tej prekrásnej chvíle. 

                                                                            

                                                                    Martin Kuchár, 6. D 
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AAhhoojjttee!!  
 

ilí čitatelia časopisu OKO, dovoľujem si Vás privítať v novom školskom roku 

2011/2012. Možno si teraz hovoríte, že tento rok už dávno nie je nový a zima nám už 

neodbytne klope na dvere, ale z toho si nič nerobte. Práve tento fakt je znamením, že je 

už najvyšší čas, aby sa ďalšie číslo časopisu dostalo do Vašich rúk. Ďalšie číslo časopisu. Keď sa 

teraz pokúsite rozpamätať, koľko čísel ste už držali v rukách, môže sa ľahko stať, že napočítate 

peknú kôpku. Na vytvorenie takej kôpky je ale potrebný určitý čas. Aby ste zistili, ako dlho už vy-

chádza tento časopis, museli by ste si poriadne ponamáhať pamäť. Preto Vám ušetrím prácu a radšej 

Vám to poviem. Dvanásť rokov. Je to tak milí čitatelia. Práve dnes, práve teraz, práve týmto číslom 

si pripomíname dvanáste výročie založenia tohto  časopisu. Dvanásť rokov je dlhá doba a rovnako 

dlhú cestu prešiel aj náš časopis od svojich začiatkov až k dnešnému dňu. Z roka na rok, od žiakov 

k žiakom sa menil a zdokonaľoval, až sa konečne dostal do podoby, ktorú držíte v rukách. To ale 

neznamená, že nič sa už zmeniť nemôže. Každým novým nápadom sa časopis obohatí. Ak teda má-

te nejaké básne, príbehy alebo nápady, o ktoré by ste sa chceli podeliť, oslovte členov redakčnej 

rady a my Vám ich kedykoľvek uverejníme. Aj tento rok sme pre Vás pripravili množstvo zaujíma-

vých článkov a rubrík od našich školských spisovateľských talentov. Dozviete sa novinky o živote 

našej školy, zoznámite sa s učiteľmi tak, ako ich doteraz nepoznáte, precvičíte si cudzie jazyky 

v jazykovom okienku a nebude chýbať ani tradičná zbierka vtipov, kvízov, krížoviek a tajničiek... 

Samozrejme tu nájdete aj rôzne iné rubriky, ktoré sa skvejú v obsahu, preto ich nebudem všetky 

vypisovať. No ďalej Vás už nebudem trápiť zdĺhavým úvodom, ktorý ste možno ani vôbec nečítali. 

Je čas obrátiť stránku. 

                                                                                Lucia Bajtošová, šéfredaktorka 

NNaa  sslloovvííččkkoo  ppaannii  zzáássttuuppkkyyňňaa    
 

Čo čaká našu školu tento školský rok? 

Len to najlepšie. Ako každý rok. Viem to celkom presne urči-

te. Včera mi to ukázala čarovná skrinka. Videla som školu 

plnú šikovných žiakov, úspešných v rôznych vedomostných či 

športových súťažiach a olympiádach. Školu plnú spokojných 

žiakov a hrdých pedagógov. Skrátka školu, v  ktorej sa všetci 

cítime príjemne. Je opravená, vymaľovaná, pekná....Neveríš? 

Klikni na www.zskozuchasnv.edupage.sk  a uvidíš, čo všetko 

sme dokázali. 

Aké sú vaše očakávania? 

Očakávame, že „skrinka“ neklamala. Spoločnými silami to v tomto školskom roku dokážeme ešte 

lepšie. Zoženieme všetkých škriatkov, ktorí by nám to chceli pokaziť. Veď nikdy nie je tak dobre, 

aby mohlo byť lepšie. 

Ako ste prázdninovali? 

Do školy chodím od malička. Najprv ako žiačka, teraz ako učiteľka. Školu mám rada, ale na prázd-

niny sa teším tak ako vy. Tento rok som si ich vychutnávala doma na Slovensku. Slnko, voda, pre-

chádzky v prírode a leňošenie. Čo môže byť lepšie ako letné prázdniny? Zmrzlina? Možno aj zimné 

prázdniny. Už sa na ne teším.  

                         Domča, 8. B  

MM  
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VViiaannooččnnéé  ttrraaddíícciiee  
 

ianoce sú čas lásky pokoja a skromnosti. Stoly sú plné rýb a zemiakového šalátu. Za okna-

mi je všade bielo a mráz zdobí okná. Vianočné stromčeky svetielkujú v našich izbách 

a vôňa sladkých a slaných koláčov sa nesie po celom dome. Obchody majú výklady vyzdo-

bené  vianočnými motívmi a svietiacimi žiarovkami. Deti sa vonku guľujú a stavajú snehuliakov. 

Mesto je celé vyzdobené a ľudia sú na seba 

milí. Navzájom si vymieňajú darčeky 

a sladkosti. Počúvajú vianočné koledy 

a tancujú. A tento rok nám už Vianoce klopú na 

dvere. Vonku je už zima a niekde už aj sneží. 

Ani tento rok nebudú chýbať vianočné trhy. 

Znovu strávime tieto sviatky s rodinou alebo 

s priateľmi. Ako som už spomínala k príjemnej 

atmosfére Štedrého večera patrí aj nádielka 

darčekov od najbližších. Tento rok nás to takis-

to neminie a znova budeme plniť svojim naj-

bližším tie najkrajšie želania. A budeme sa sna-

žiť pomáhať aj tým,  ktorý Vianoce až tak 

šťastné nemajú a pomôžeme im vyčariť radosť 

z Vianoc aj na ich tvárach. Želám Vám príjemné sviatky a nech dostanete to, čo si želáte. 

                                                                           Petra Maguláková, 7. C 

 

 

CCuuddzziiee  cchhyybbyy  mmáámmee  nnaa  ooččiiaacchh,,  ssvvoojjee  zzaa                              

cchhrrbbttoomm  
ávam vám minútu, aby ste porozmýšľali o tomto arabskom prísloví. Za ten čas nečítajte 

ďalej! Teraz keď ste si trochu ponamáhali mozgové bunky, možno ste prišli k záveru, že na 

tom niečo bude. Pravidelne vnímate chyby, ktoré nemusíte vidieť, pretože ich nemôžete 

napraviť a prehliadate pri tom svoje vlastné omyly, lebo máte priveľa práce s kontrolovaním iných 

a nezostáva vám čas na také maličkosti (len sa s tým trochu potrápte - cha cha cha). Ľudia často 

vnímajú iba to, čo chcú vidieť, preto im nikdy neunikne, že ich sused je neporiadny, má krivý nos 

a vždy si pripáli obed. Na druhej strane usilovne prehliadajú, že oni vždy zabudnú zastaviť vodu, sú 

malicherní či nepozorní. Pravdaže nemôžem stopercentne tvrdiť, že to je váš prípad. Možno ste 

veľkodušný človek tolerujúci ostatných, snažiaci sa odstrániť všetky svoje nedostatky.  Ak áno, toto 

vôbec nemusíte čítať.  Problém je v tom, že nie všetci ľudia, čo si to o sebe myslia, takí naozaj sú. 

Ako teda rozoznáte, či ste príkladný človek, alebo nie? Jednoznačný spôsob asi neexistuje, ale od-

poveď bude na 99,9% nie. Na svete sa ťažko nájde niekto dokonalý. Preto od vás nikto nemôže 

žiadať, aby ste takým boli. Teraz automaticky nasleduje otázka: „Prečo sa mám teda snažiť odstra-

ňovať svoje chyby, keď aj tak nebudem dokonalý?“ Odpoveď by mala byť jednoduchá, ale bohu-

žiaľ nie je, pretože ani po desiatich minútach rozmýšľania neviem prísť na žiaden presvedčivý dô-

vod. Ide len o to, či chcete byť lepším. Netreba sa báť neúspechu. Pokrok je už len to, keď si človek 

prizná, že má nejaké chyby a nie je najlepší na svete. Ich odstraňovanie je už oveľa zdĺhavejší pro-

ces, nie vždy sa končiaci úspechom. Koniec koncov, nemusíte byť bezchybný - treba si len uvedo-

miť, že takým nie ste.   

                                                                                                Lucia Bajtošová, 9. B 

VV  
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MMoožžnnoo  rraazz  pprrííddee  ddeeňň,,  kkeeďď  mmaa  bbuuddee  zzaauujjíímmaaťť  

ttvvoojj  nnáázzoorr  nnaa  mmôôjj  žžiivvoott  
 

iektorým z vás môže táto veta znieť príliš kruto či povýšenecky. Možno mnohí z nás, žia-

kov, povedia v závale zlosti svojim rodičom: „Nestaraj sa do mňa!“ Určite sa každý z nás 

miešal do vecí, ktoré sa ho netýkali. Snažili sme sa riešiť niečo za druhých, mnohokrát 

s dobrým úmyslom, no mohli sme zistiť, že nikto nedokáže vyriešiť problém, v ktorom sa nenachá-

dza. Prečo nás častokrát zaujímajú ľudia v našom okolí viac, ako sa zaujímame o seba? Prečo si 

najskôr nevyriešime svoje ťažkosti a problémy? Na tomto svete neexistuje ani jeden človek, ktorý 

vo svojom živote nemá alebo nemal ani jeden ťažko riešiteľný problém či nejaké trápenie. Ale kto 

ho dokázal vyriešiť? Jedine on. Existuje veľa vecí, ktorým nerozumiem. Ale jedna z najväčších, nad 

ktorými si lámem hlavu už pár rokov je, že ako môže niekto posudzovať, ak si 

neprežil to, čo prežili iní. Nikdy by som si nedovolila nikomu povedať, že toto 

si nemal urobiť, alebo urobil si to zle. Ako môžeme posudzovať, ak sme sa 

neocitli v určitej situácii? Každý človek má právo slobodne sa rozhodnúť. Tým 

nechcem povedať, že deti majú rozhodovať o tom, o čom musia rozhodnúť 

rodičia. Skúsme sa zamyslieť nad tým, koľkým ľuďom sme mohli naším pre-

hnaným staraním sa a zvedavosťou uškodiť. Samozrejme, rady môžeme dávať. Veď 

mnohokrát nás o ne naši blízki žiadajú. Ale je obrovský rozdiel poradiť a starať sa. Ak nám na ľu-

ďoch záleží, nechajme ich žiť vlastný život. 

                                                                                                Erika Duľová, 9. B 

ČČoo  jjee  nnoorrmmáállnnee??  
 

opäť je tu naše, pre niekoho obľúbené, no pre niekoho nezaujímavé, okienko pre kritiku. 

Niekto kritiku znáša ťažko, ale niekto sa s ňou veľmi rýchlo vyrovná. Ja si neviem predsta-

viť, že by kritika neexistovala. Nikto z nás by si neuvedomoval, že robí chyby a všetci by 

sme sa nazývali „dokonalými“. Ale vďaka kritike vieme, že to tak nie je. Vďaka nej nechodíme                  

s nosmi nahor, takých ľudí je len pár. Často v určitých situáciách sa aj my stávame takýmito „hore-

nosmi“. A keď som už pri namyslených ľuďoch, musím podotknúť, že aj mnoho žiakov na našej 

škole sa takto niekedy správa. A mnohokrát to nie sú len žiaci, ale aj učitelia. Často si mýlime kriti-

ku s namyslenosťou. Ale medzi nimi je obrovský rozdiel. Kritika má pomôcť, namyslenosť uško-

diť. Prešla by som na konkrétnu situáciu. Vďaka vedeniu našej školy a rodičovskej rade máme my – 

žiaci možnosť chodiť na rôzne exkurzie, autosalóny či výlety. Samozrejme, že každý, kto môže, sa 

takejto akcie zúčastní. My – žiaci sa predovšetkým tešíme na cestu, lebo v autobuse si každý užije 

zábavné reči svojich spolužiakov. Väčšinou u žiakov prevláda dobrá nálada, no dobrá nálada veľmi 

výrazne hraničí s drzosťou. Ak žiaci medzi sebou hrajú hry, ktoré nevyrušujú ostatných, hovoria si 

vtipy a zasmejú sa, nevyjadrujú sa vulgárne, čo je na tom zlé? Rozumiem, ak sa žiaci niečím oha-

dzujú, alebo si nadávajú. V tomto prípade je povinnosťou učiteľa zakročiť a riadne dať žiakom naj-

avo. Dnes je väčšina žiakov schopná správať sa nemiestne a drzo. A čo učitelia? Hlučné a drzé deti 

treba upozorniť. No mnohí z nás, a hovorím z vlastnej skúsenosti, sme boli neprávom vykričaní. 

Zdá sa, že existuje spoločná vlastnosť žiakov a učiteľov, ktorá ma vždy dokáže nahnevať. A tou je 

súdenie bez overenia. Ako sa cíti neprávom obvinený žiak? Rozmýšľa nad tým niekedy i učiteľ?  

Veď pre mnohých učiteľov sme my – žiaci len drzé deti. Stále nám učitelia prízvukujú, že oni sú 

naši nadriadení, že máme poslúchnuť a urobiť to, čo povedia.. S tým úplne súhlasím. Ale keď nám 

hovoria, že ich máme rešpektovať, vždy sa mi v hlave vynorí jedna otázka: Prečo aj niektorí učitelia 

nerešpektujú žiakov? Veď tí, žiaci či učitelia, ktorí nerešpektuje, nemajú právo na rešpekt. 

                                                                                                             Erika Duľová, 9. B 

NN  
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PPoo  ssttooppáácchh  nnaaššiicchh  bbýývvaallýýcchh  rreeddaakkttoorroovv  
 

Mnohí si iste pamätajú Simonu Suchú, výbornú žiačku, vynikajúcu 

šéfredaktorku OKA, úspešnú športovkyňu. A práve ju sme oslovili 

a položili jej niekoľko otázok 

 

OKO: Na akej škole študuješ po skončení základnej školy? 

Na Gymnáziu na Školskej ulici. 

 

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

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

redaktorkou stredoškolského časopisu? 

Spomínam si naň veľmi dobre. A som rada, že som mohla pracovať 

v OKU. Ja som nikdy nepatrila k ľuďom, ktorí radi písali a zo sloho-

vých prác mali stále jednotky, no v OKU som si k tomu nejako našla cestu a teraz k tým ľuďom už 

patrím. Na škole máme iba anglický internetový časopis Orindžik, ale do toho ja neprispievam, 

takže nie, redaktorkou nie som. 

 

OKO:  Na akej vysokej škole chceš po zmaturovaní študovať? 

Rada by som vyštudovala Farmaceutickú fakultu v Bratislave na 

Univerzite Komenského alebo v Hradci Králové v Česku na Karlovej 

univerzite. No uvidíme, ako pochodím na prijímacích skúškach. Dú-

fam, že ma aspoň na jednu z týchto univerzít prijmú. Rozmýšľam 

však ešte aj o medicíne a prírodných vedách. Najviac ale do úvahy 

pripadá farmácia. 

 

OKO:  Uvažuješ pod vplyvom Tvojej úspešnej práce v OKU aj 

o masmediálnej komunikácii? 

Dlho som nad tým uvažovala, no nakoniec som sa rozhodla pre far-

máciu. Ale ktovie, možno nakoniec predsa len skončím ako novinár-

ka alebo niečo podobné. Stále rada píšem, takže stať sa to môže. 

 

OKO:  Čo by si odkázala žia-

kom základnej školy a čo svojim 

bývalým učiteľom? 

Asi iba to, aby ste sa všetci mali 

na škole dobre, užili si nové telo-

cvične (čo som ja už nestihla), 

mali chuť do učenia, no 

a samozrejme, aby ste čítali OKO, 

aby sa našli žiaci, ktorí budú do časopisu radi prispievať a tiež, 

aby ste mali stále nové nápady, ako možno časopis vylepšiť.  

 

                                                             Dominika Kuchárová, 8. B 
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MMoonnuummeenntt  hhiissttóórriiee  
 

áno 14.10.2011 sa žiaci deviateho ročníka vy-

dali na bádateľskú cestu, aby mohli navštíviť 

Múzeum Slovenského národného povstania 

v Banskej Bystrici.  Nasledujúca časť článku je spraco-

vaná podľa výpovede očitého svedka. Po vyše dvoch 

hodinách cesty sme plní očakávania zastali pred zvlášt-

nou  predelenou budovou, ktorej tvar (ako sme sa ne-

skôr dozvedeli) symbolizoval vojnu dvoch strán. Hneď 

na to sme sa kochali pohľadom na súsošie znázorňujúce 

obete a víťazov Slovenského národného povstania, či 

pálili si prsty na večnom ohni. Potom už nadišiel čas na 

samotnú prehliadku. Do celkovej atmosféry nás vtiahol 

úvodný film. Následne sme počúvali sprievodcu a prechádzali udalosti prvej a druhej svetovej voj-

ny, prezerali si zbierky zbraní, uniforiem a rozličných predmetov z tej doby, prípadne hádali, komu 

patrila ktorá uniforma, či na čo slúžil niektorý predmet. Na konci nás opäť čakal film - tentoraz 

o živote detí počas vojny. Po výstupe z budovy sme si mohli dobrovoľne pozrieť okolitý areál, 

v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom pov-

staní. Najviac nepochybne upútalo obrovské lietadlo, ktoré v časoch Slovenského národného pov-

stania slúžilo na prepravu osôb a rozličných materiálov. Na záver nás čakala prechádzka po nádher-

nom centre mesta, krátky rozchod a zdĺhavá cesta domov. Exkurzia sa naozaj vydarila a pevne ve-

rím, že si každý účastník  z nej odnesie príjemné spomienky. 

                                                                                                 Lucia Bajtošová, 9. B 

HHrrddoossťť  nnaa  rreeggiióónn  SSppiišš  
   

ňa 5. októbra 2011  sa žiaci 6. ročníka vybrali pozrieť  na krásy zapísané do svetového kul-

túrneho dedičstva  UNESCO – Spišský hrad a okolie. Ráno sme sa všetci zhromaždili pri 

škole a mohlo sa vyraziť! Cestou na Spišský hrad sme sa zastavili na Sivej Brade, kde vy-

viera minerálny prameň. Potom sme sa už mohli vrátiť späť o niekoľko storočí  na Spišskom  hrade. 

Tam nám pani sprievodkyňa poukazovala všetko zaujímavé a zvláštne z histórie hradu. Najviac nás 

zaujala zbrojnica a mučiareň, kde si všetci vyskúšali, aké to bolo, keď v minulosti mučili ľudí. Ale 

čas nepočkal a my sme sa presunuli do malého, ale zato veľmi pekného a vzácneho kostolíka sv. 

Ducha v  Žehre, kde nám pani sprievodkyňa roz-

právala o významných  freskách  na stenách. Kládla 

nám aj rôzne otázky a tí šťastní, ktorí vedeli odpo-

vedať, dostali pohľadnicu. Všetko nám však nestih-

la povedať, lebo sme ešte mali pred sebou prehliad-

ku Spišskej Kapituly - kostol Sv. Martina. Tu sme 

sa dozvedeli o oltároch, orgánoch a o iných cennos-

tiach kostola. Mali sme šťastie, pretože  v tento deň 

tam nakrúcali dokumentárny film o krásach Spiša 

a rodine Zápoľských a my sme mohli toho zúčast-

niť. Po zaujímavej prednáške sme sa už však museli 

presunúť do autobusu a vrátiť sa do školy. Týmto sa 

končil deň plný zaujímavých zážitkov, poznatkov 

a zábavy a my všetci sme zrazu boli hrdí na to, aké krásy a pamiatky sa nachádzajú v regióne Spiša. 

                                                                              Katarína Majerníčková, 6. B       

RR  
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AAuuttoossaallóónn  vv  NNiittrree  
 jedno septembrové ráno (30. 9. 2011) 

sme sa my, žiaci 9. ročníka, vybrali 

na autosalón do Nitry. Museli sme 

vstávať o štvrtej ráno, pretože o štvrť na šesť 

sme už mali vyrážať, ale nakoniec sme vyra-

zili neskôr, lebo sme ešte čakali na niektorých 

oneskorencov. Cesta bola dosť dlhá a únavná. 

Niektorí žiaci ešte v autobuse dospávali minú-

ty, ktoré by ináč ešte strávili v posteli. Na 

určené miesto sme dorazili o trištvrte na de-

sať. Asi pol hodiny sme netrpezlivo čakali 

pred vchodom do autosalónu, kým nám učite-

lia kúpili lístky. 

Bolo tam straš-

ne veľa ľudí. 

Chodili sme po 

pavilónoch, kde 

boli vystavené 

rôzne automo-

bily. Mali sme možnosť sadnúť si do hocikto-

rého auta, vyskúšať si jeho pohodlnosť a 

chlapci sa mohli odfotiť s hosteskami, čo 

mnohí i využili. Neskôr sme mali zabezpeče-

ný veľmi dobrý obed, krúpovú polievku, re-

zeň s varenými zemiakmi a zeleninovou prí-

lohou. Keď sme sa najedli, nasadli sme do 

„traktorbusu“, ktorý nás odviezol na začiatok 

autosalónu. Potom nám dali učitelia rozchod a 

okolo štvrtej sme celí vyčerpaní vyrážali pred 

našu školu. Veľmi by sme sa chceli  poďako-

vať Rade rodičov pri našej ZŠ, ktoré nám 

vybavilo tento výlet do Nitry. Takúto mož-

nosť nemajú všetky školy. Je to dôkazom to-

ho, že naša škola i naši rodičia robia pre svo-

jich žiakov naozaj maximum.                                                                                   

                               Dominika Novottová, 9. B 

NNáávvšštteevvaa  KKooššíícc 

ol to 6. október 2011 - deň, kedy sme 

my, štvrtáci, navštívili planetárium 

a technické múzeum v našom kraj-

skom meste.  Po príchode do planetária sme 

s veľkým nadšením očakávali chvíľu zozná-

menia  sa  s  hviezdnou oblohou a inými ne-

obyčajnými úkazmi. Pani sprievodkyňa nám 

ukázala a porozprávala o súhvezdiach Škor-

pión, Veľká medvedica a aj o súhvezdí Orion, 

ktoré je pomenované po známom mužovi. 

Najviac nás však zaujali legendy a mýty. 

Mohli sme si vyskúšať aj rôzne ďalekohľady. 

Bolo to veľmi pútavé a poučné. Potom sme sa 

presunuli do múzea, v ktorom sme videli veľa 

zaujímavostí. Zistili sme, že za roky svojej 

existencie múzeum zhromaždilo viac ako 14 

tisíc zbierok. Mnohé z nich majú jedinečnú a 

nenahraditeľnú hodnotu. V zbierkovom fonde 

je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, 

strojárstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika, 

fotografické a kinematografické prístroje, 

geodézia, kartografia, hodinárstvo a astronó-

mia. Dozvedeli sme sa, ako sa zabávali ľudia 

v minulosti, videli sme rôzne písacie stro-

je, telefóny a pochopili sme, ako rýchlo po-

stupuje veda a technika. Nakoniec sme usku-

točnili prehliadku Košíc. Videli sme mnoho 

pamiatok, ktoré robia mesto krásnym 

a jedinečným, napr. Urbanovu vežu, divadlo 

a Dóm svätej Alžbety. Najviac sa nám páčila 

hrajúca fontána. Exkurzia bola naozaj skvelá 

a získané vedomosti určite využijeme v škole. 

Kristína  Horváthová, 4. A 

 

ÚÚssppeecchh  nnaa  ffeessttiivvaallee  
 

talo sa už tradíciou, 

že úspešní žiaci 

najmä z IND tried 

nás svojimi prácami 

v jesennom období re-

prezentujú na Festivale 

Asociácie mládeže, vedy 

a techniky na Prírodove-

deckej fakulte UK 

v Bratislave. A tento rok 

i keď opäť patrili k najmladším účastníkom, 

boli mimoriadne úspešní.  Porotu zaujali a 

Andrej Mokriš so svojou prácou Prečo sa roz-

padávajú zuby získal Cenu Prírodovedeckej 

fakulty UK v Bratislave, Erika Duľová 

s prácou Jóga získala Ocenenie Americkej 

psychologickej spoločnosti. Veronika Sebőo-

vá a Lujza Kočíková so svojím spoločným 

projektom Nie som ľavý, iba ľavák získali 

postup na európsku prehliadku vedeckých 

prác do Namuru do Belgicka. K úspechu im 

srdečne blahoželáme!                                                                                                                 

                                                                - RR - 

VV  

BB  
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BBeesseeddaa  ss  JJaappoonnkkoouu  
 

ňa 20. septembra 2011 sme mali na 

škole neobvyklú návštevu. Z japonské-

ho mesta Kyoto, zo školy Teradotyo 

Sannotubo, s ktorou naši žiaci udržujú kontakt 

formou listov v angličtine, k nám už druhýkrát 

zavítala pani učiteľka Hiroko Nakano. So zá-

ujmom si prezrela 

našu školu a prišla sa 

bližšie pozrieť aj do 

niektorých tried. Takto 

mali žiaci možnosť 

otestovať si svoje zna-

losti anglického jazyka 

v rozhovore s ňou 

a zároveň sa dozvedieť množstvo nových in-

formácií o živote v Japonsku. Keďže každá trie-

da je jedinečná, ani rozhovor sa neuberal 

v žiadnej z nich rovnakým smerom. Niektorí sa 

zaujímali o tradičné japonské jedlá a jedli suši, 

z ktorého chute vyjadrili zmiešané pocity. Trie-

da 9.A to zas pojala vedecky a debatovala 

o ničivých účinkoch zemetrasenia. Iní sa skôr 

zaujímali o žiakov z Japonska či 

o pamiatky tejto krajiny. Kyoto bolo pred vyše 

1000 rokmi hlavným mestom Japonska. Okrem 

rozličných prvkov architektúry tam nájdete aj 

nádherné záhrady, pričom každá z nich je preja-

vom japonskej lásky k prírode. Pani učiteľka sa 

tak dozvedela o našej krajine rovnako veľa, ako 

žiaci o Japonsku. 5.A od nej dokonca dostala 

nakreslenú strigu s podpisom a my všetci sme 

dostali prísľub ďalšej návštevy v budúcnosti. Už 

sa na ňu tešíme.                                                                                                            

                                          Lucia Bajtošová, 9. B 

  

NNoocc    vvýýsskkuummnnííkkoovv    
iaci 5. A triedy sa 23. 9. 2011 zúčastnili 

podujatia organizovaného Múzeom Spiša. 

V samostatných stánkoch  na nádvorí mú-

zea boli zastúpené prírodovedné odbory: zooló-

gia -vtáky, hady, geológia, paleontológia, bota-

nika, parazitológia - kliešte, archeológia... Veda 

bola prezentovaná „naživo“ prostredníctvom 

názorných ukážok prírodnín: živočíchy, rastliny, 

minerály, skameneliny, živé hady a plazy,  po-

mocou mikroskopov a lúp- pozorovanie peľo-

vých zŕn, anatomická štruktúra rastlín. Získali 

sme zaujímavé informácie, dotkli sa hada, držali 

skutočné kosti rôznych živočíchov, poznávali 

horniny a mäsožravé rastliny.                                                                                     

                                  Michaela Seebővá, 5. A 

OOllyymmppiiááddaa                                                    

vv  sslloovveennsskkoomm  jjaazzyykkuu  
Dňa 13. 10. 2011 sa uskutočnilo školské kolo  

súťaže Olympiáda v slovenskom jazyku. Preve-

riť vedomosti a zručnosti  si prišli  žiaci  8. a 9. 

ročníka. V prvej časti to boli teoretické vedo-

mosti  z daného predmetu, teda slovenského 

jazyka a literatúry. Druhá časť bola pre nich tou 

náročnejšou, pretože išlo o vlastnú tvorbu. Za 

úlohu mali zoštylizovať rečnícky prejav na za-

dané španielske príslovie. Po vyhodnotení  zís-

kala suverénne 1. miesto žiačka Lucia Bajtošová 

z 9. B triedy, 2. miesto patrilo Kristíne Barbu-

šovej z 8. A triedy a  3. miesto Martinovi Ka-

čengovi z 9. A triedy. Srdečne blahoželáme 

a Lucii prajeme veľa úspechov v okresnom ko-

le.                                Veronika Seebővá, 8. A 

ÚÚssppeecchh  vvoo  vvýýttvvaarrnneejj  

ssúúťťaažžii  
 

ňa 11.11.2011 som sa zúčastnila sláv-

nostného odovzdávania cien vo výtvar-

nej súťaži. Toto oceňovanie sa uskutoč-

nilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 

v Bratislave. Odovzdávali sa tam ceny v literár-

nej, výtvarnej a fotografickej súťaži, ktorú vy-

hlásil Slovenský olympijský výbor. Slávnostné 

odovzdávanie moderovala Alena Heribanová. 

Medzi pozvanými hosťami bol aj primátor Bra-

tislavy Milan Vtáčnik. Ja som získala cenu za    

1. miesto v  2. kategórii výtvarnej súťaže. Medzi 

odovzdávaním cien jednotlivých kategórii vy-

stupovala hudobná skupina Fragile. Cenu, ktorú 

som získala, ma veľmi potešila a pobyt 

v Bratislave sa mi veľmi páčil.                                                                                        

                                Stanislava Kollárová, 9. B 

DD  

ŽŽ  
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AAkkoo  ssoomm  cchhooddiill  nnaa  uunniivveerrzziittuu  
ačiatkom prázdnin, počas najväčších júlových horúčav som začal chodiť do školy. Poviete 

si, že som asi čudný,  keď cez prázdniny chodím namiesto kúpaliska do školy. Mojou školou 

sa na celý týždeň stala detská univerzita v Košiciach. Technická univerzita v Košiciach 

(TUKE)  prišla s iniciatívou priblížiť vysokoškolský život deťom 3. – 8. ročníka ZŠ. Bola to z ich 

strany možnosť pre deti v tomto regióne Slovenska zoznámiť sa s fungovaním a organizáciou TU-

KE.  Počas piatich dní som každý deň zasadal do vysokoškolských lavíc a počúval prednášky. Den-

ne sme mali dve, jednu doobeda, druhú poobede. Každá prednáška bola na pôde inej fakulty a bola 

pod vedením univerzitných docentov, profesorov a pedagógov deviatich fakúlt TUKE. Prednášky 

boli doplnené o praktické ukážky a experimenty v laboratóriách, výstavných priestoroch, ateliéroch 

a prehliadky priestorov univerzity. Po každej prednáške sme mohli klásť vyučujúcim otázky. 

Témy jednotlivých prednášok boli: 

 Mikroorganizmy ochraňujú Zem (Hutnícka fakulta) 

 Navrhnime si veci pre šťastie (Fakulta umení) 

 Príroda, energia a človek (Fakulta elektrotechniky 

a informatiky) 

 Tri groše v praxi (Ekonomická fakulta) 

 Čo sa môže skrývať v kameni? (Fakulta baníctva, eko-

lógie, riadenia a geotechnológií) 

 Od saní k automobilu (Fakulta výrobných technológií 

so sídlom v Prešove) 

 Prejdi cez rieku suchou nohou! (Stavebná fakulta)  

 Postav si svojho LEGO robota! (Strojnícka fakulta) 

 Od balónu až po raketoplán (Letecká fakulta) 

Najviac ma zaujala najmladšia z fakúlt TUKE - Letecká fakulta. Bola tam stíhačka L-39 albatros. 

Očaril ma aj simulátor dopravného lietadla, no a super  bol tiež pohľad na obrazovku radaru a ko-

munikovania cez vysielačky. Na monitoroch sme videli rôzne modelové situácie, letové dráhy a 

pristávanie lietadiel. Tento veľmi pekný týždeň bol zakončený veľkou slávnosťou, riadnou promó-

ciou,  kde som pred svojimi  najbližšími z rúk rektora TUKE Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, 

CSc. prevzal diplom o absolvovaní Detskej univerzity. Nuž niekto chodí na vysokú školu päť rokov 

a ja som bol promovaný už po piatich dňoch. Ak vás to zaujalo, viac informácií nájdete na 

http://www.detskauniverzita.tuke.sk/.                                                                 Bruno Jakubov, 4. A 

 

ŠŠkkoollaa  ssoo  zzeelleennoouu  vvllaajjkkoouu  
 

„Keď veľa mladých ľudí na mnohých miestach urobí veľa malých skutkov, mô-

žu zmeniť tvár sveta.“  Tieto zmeny robia už 6. rok i naši žiaci. Zapájajú sa 

do medzinárodného environmentálneho projektu Zelených škôl. Dňa 20. 10. 

2011sa riaditeľ školy PhDr. B. Vaľko  a koordinátorka projektu Mgr. D. Dingo-

vá zúčastnili v Bratislave na slávnostnej certifikácií a odovzdávaní zelených vlajok školám, ktoré sú 

zapojené do medzinárodného projektu  Eco-Schools.  Medzi 70 školami, ktoré si certifikáty prebe-

rali z rúk predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a z rúk pána  Richarda Medala, bola aj naša  ško-

la, ktorá obhájila titul aj v školskom roku 2010/2011. Zároveň sa zaviazala, že aj tento školský rok 

bude realizovať množstvo praktických aktivít s cieľom ochrany a tvorby životného prostredia 

a bude plniť certifikačné podmienky. Do programu Eco-Schools je globálne v súčasnosti zapoje-

ných vyše 35 tisíc škôl zo  všetkých kontinentov. Sme hrdí na to, že tam patrí aj naša škola, lebo za 

týmto titulom je obrovské množstvo práce  žiakov, učiteľov i rodičov.  

                                                                                                         Erika Duľová, 9. B 

ZZ  
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VViieettee,,  žžee......  

 v bedmintonovom turnaji  Grand Prix v kategórii mladší ţiaci získal Filip Pacoň zo 6. A  2. 

miesto a v kategórii starší ţiaci obsadili Tomáš Barbuščák z 8. A a Lukáš Kún z 9. B  5. a  

6. miesto, 

 ţiaci 7. A si pre pani Hiroko Nakano z Japonska pripravili prezentáciu o našej škole a odo-

vzdali vzácnej návšteve CD a listy pre rovesníkov v Japonsku, 

 v októbri sa na našej škole po druhýkrát uskutočnil Deň jablka, ktorý organizovalo Malé 

kolégium Zelenej školy, 

 v októbri sme nazbierali 8962,87 kg papiera, 

 Martin Jiroušek, Tomáš Ratkovský, Florián Kočiš 9. A sa zúčastnili praktického seminára 

v rámci projektu Monitoring vôd pod názvom Biomonitoring a ochrana vodných ekosysté-

mov v Keţmarku,  

 ţiaci 7. – 9. ročníka si v novembri v rámci Dňa 

bez cigariet prezreli zaujímavú prezentáciu 

o negatívnych účinkoch fajčenia, 

 na obvodných majstrovstvách v bedmintone 

v kategórii starší ţiaci Tomáš Barbuščák 8. A,  

Lukáš Kún 9. B, Alexandra Riemerová, Martina 

Stanková 9. B obsadili 3. miesto,  

 ţiaci 5. C triedy dňa 15. 11. 2011 vymenili škol-

ské lavice i učiteľku dejepisu Mgr. M. Šiškovú za 

príjemnejšie prostredie Múzea Spiša a jeho pani 

sprievodkyňu a počas netradičnej vyučovacej ho-

diny dejepisu si doplnili svoje vedomosti o múzeách v našom regióne a prezreli si exponáty 

v archeologickej i paleontologickej časti doplnené o zaujímavý výklad sprievodkyne,  

 Olympijský klub začal plniť prvú oblasť - Spoznávame nový šport a športoviská a jeho čle-

novia spolu s kamarátmi si boli zaplávať na mestskej plavárni.  

                                                                                 Františka Tekáčová, 7. C 

OOcceenneenniiee  šškkoollsskkééhhoo  ččaassooppiissuu  
rišiel október a my sme sa tešili, ţe sa blíţi vyhodnotenie celosloven-

skej súťaţe školských časopisov PRO SLAVIS 2011. A netešili sme 

sa zbytočne. Pani učiteľka nám  s radosťou  oznámila, ţe aj v tomto 

roku sme ocenený. A tak sme 26. októbra 2011 cestovali do Ţiliny, teda ja 

Paťa a Mgr. M. Šišková. Miestnosť primátora Ţiliny na starej mestskej rad-

nici, kde sa odovzdávali ceny, má naozaj očarila. Svojím zariadením dýchala 

históriou a naša prítomnosť ju urobila súčasnou. Slávnosť otvorili tóny pre-

krásnej hudby a spevu študentov konzervatória. A nasledovalo to, čo čakali 

všetci prítomní od Bratislavy aţ po Košice. Odovzdávanie cien. Náš časopis 

OKO získal Cenu Matice slovenskej, ktorú nám okrem iných slávnostne odo-

vzdal predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč. Na záver sme si vypočuli hodnotenie predsed-

níčky poroty Mgr. Márie Striššovej, ktorá viackrát vyzdvihla i náš časopis OKO. Domov sme ces-

tovali s peknými pocitmi a s tým najcennejším - s diplomom Cena Matice slovenskej.                                                                                       

                      Patrícia Petrušková, 7. C                                                                                      

PP  
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  VVáámm  MMggrr..  ĽĽuuddmmiilluu  VVaarrggoovvúú  

Obľúbený film? Zoznámte sa s Joe Black (Anthony Hopkins). Tento 

film môžem sledovať aj niekoľkokrát za sebou a vždy ma prinúti uva-

žovať nad našou pominuteľnosťou. 

Obľúbená hudba? Piesne od Bruna Marsa. 

Obľúbené jedlo? Bolonské špagety, brokolicový krém, ale samo-

zrejme ako žena a matka si viem vážiť každé jedlo, no vychutnať si ho 

viem najmä v spoločnosti ľudí, s ktorými sa cítim príjemne. 

Čo vás vie rozčúliť? Nespravodlivosť, arogantnosť a neslušnosť. 

Čo Vás rozosmeje? Ľudská hlúposť, ale vzápätí je mi z nej smutno. 

Čo Vás vie dojať?  Pohľad na šťastné deti. 

Máte radi zvieratá? Áno, sú súčasťou môjho života. 

Máte nejaké zviera? Psa (plnohodnotný člen našej  rodiny). 

Obľúbené ročné obdobie? Jar, leto, jeseň, zima, ale snažím si vy-

chutnávať život a v každom ročnom období nachádzam pozitívne 

okamihy. 

Čo by ste urobili, keby ste vyhrali 1 000 000 eur? Precestovala by 

som so svojou rodinou celú našu zemeguľu a svojim blízkym by som splnila ich priania.                                                                           

                                                                                                                          Petra Maguláková, 7. C 

NNaaššaa  jjuubbiillaannttkkaa  
Naša redaktorka Dominika oslovila našu pani kuchárku Darinu Friedmanovú, ktorá nedávno 

oslávila svoje životné jubileum a položila jej niekoľko otázok, na ktoré naša teta kuchárka rada od-

povedala. 

OKO: Ako dlho varíte v školskej jedálni? V školstve pracu-

jem už 25 rokov, v školskej jedálni varím 12 rokov. 

OKO: Prečo ste si vybrali práve prácu kuchárky a prácu 

v školskej jedálni? Varenie ma baví. Predtým som pracovala 

v Materskej škole, ale v školskej jedálni sa mi páči viac, nemu-

síme pripravovať desiaty a olovranty. 

OKO: Ktoré jedlo pre svojich stravníkov pripravujete naj-

radšej? Pre mňa je príprava každého jedla veľmi dôležitá. Mo-

jím cieľom je to, aby deťom naozaj chutilo. 

OKO: Čo by ste vytkli svojim stravníkom – deťom a za čo 

ich pochválili? Deťom vyčítame, že pripravené jedlo odo-

vzdávajú naspäť bez toho, aby ho aspoň ochutnali. Vždy nás 

poteší, keď je tanier čistý a deti si požiadajú o dupľu.  

OKO: Mohli by ste nám čosi zaujímavé prezradiť i zo 

svojho súkromia? Moje súkromie? To sú chvíle strávené 

s mojou rodinou. Najväčšiu radosť mám zo svojich vnúčat, 

ktoré veľmi milujem. 

 

OKO: Ďakujeme Vám za rozhovor, prajeme veľa zdravia a dobrých stravníkov. 

                                                                                                                    Dominika Novottová, 9. B 
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AAkkoo  ssttee  ooddddyycchhoovvaallii??  
Oddychovať sa dá rôzne. Môžeme len tak leňošiť, spoznávať krásy prírody či nášho sveta, čítať 

knihy, pracovať v záhradke a takto by sme mohli vo výpočtoch pokračovať donekonečna. A ako 

sme oddychovali počas prázdnin? Opýtali sme sa našich učiteľov.                                                    

 

Mgr. Magdaléna Šišková 

 

OKO: Ako ste oddychovali? 

Prvú polovicu prázdnin som bola v zahraničí. Navštívila som Taliansko 

a potom Španielsko. V auguste som bola na Slovensku a väčšiu časť 

som strávila na kúpaliskách, na slovenských hradoch a v prírode. 

 

OKO: Čo Vás najviac zaujalo? 

Taliansko som už navštívila viackrát, ale v Španielsku som bola prvý-

krát. Ako dejepisárku má samozrejme uchvátili unikátne historické 

pamiatky i netypická príroda v Junte de Castilia y León. Je to územný 

celok podobný nášmu kraju, ale s obrovskou rozlohou. Ak tam budete, 

určite vám odporúčam navštíviť mesto Segovia, v ktorom vynikajú 

obrovské akvadukty, ktoré tu zanechali Rímania, či nádhernú gotickú 

katedrálu na Plaza Mayor (Hlavné námestie), alebo hrad Alcázar - sídlo 

španielskych kráľov, ktorý sa so svojimi vežičkami majestátne týči nad 

mestom i jeho okolím. Mimo-

chodom poslúžil ako návod 

na stavbu Disneylandu. Zau-

jímavým mestom je i historické 

mestečko Ávila, obklopené mohutnými hradbami, po kto-

rých sa môžete prejsť a z výšky obdivovať celé mesto 

z rôznych strán. Nádhera! Nie nadarmo hradbám hovoria 

Malý čínsky múr. Veľkolepá je i gotická katedrála, ktorá 

je zároveň i múzeom. A k Španielsku patrí Madrid - hlav-

né mesto. Nádherné ulice, historické pamiatky, kráľovský 

palác, Don Quijote, zeleň, čistota, metro, trhy, typické 

španielske jedlo, obchody, ruch množstvo ľudí.   

 

Mgr. Martin Sliva 

OKO: Ako ste oddychovali? 

Leto som strávil s rodinou. Boli sme viac-menej doma, 

no dovolili sme si aj úžasný výlet do Egypta. 

 

OKO: Čo Vás najviac zaujalo? 
Bol som uveličený z luxusu a bezstarostného pohodlia, 

ktoré nás obklopovalo. Vynikajúco som si oddýchol. 

                                                                                                              

Františka Tekáčová, 7. C 
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AAkkoo  iicchh  nneeppoozznnáámmee  
Naša redaktorka Dominika vystopovala že, pani učiteľka Mgr. Anna Prachová má zaujímavé ko-

níčky a položila jej niekoľko otázok.                                                                                                                                                        
 

Ako trávite svoj voľný čas? Po náročnej učiteľskej práci najradšej trávim 

svoj voľný čas v prírode, v horách. Počas leta spoznávam krásy Slovenska, 

venujem sa turistike. Moje najobľúbenejšie miesta sú rokliny 

v Slovenskom raji a najkrajšie je Skalka na Košariskách pri Hrabušiciach, 

kde som strávila od svojich 16 rokov skoro každé prázdniny v letných det-

ských táboroch. Okrem toho v lete trávim niekoľko týždňov pri mori – 

najradšej pri Jadranskom na Makarskej riviére, kde sa venujem hlavne plá-

vaniu a prechádzkam po okolí.  V zime naberám energiu pri zjazdovom 

lyžovaní, ale najradšej pozorujem zimnú prírodu počas bežkovania v okolí 

Granjára. 

Máte nejaké stále miesto kde chodíte počas víkendov a prázdnin? Mo-

jím obľúbeným miestom je dedinka Hnilčík, kde mám chalupu, na ktorej trávim svoj voľný čas, kde 

okrem práce relaxujem, dopĺňam stratenú energiu, stretávam sa s rodinou, priateľmi.  

Ktoré z miest, ktoré ste navštívili Vás najviac očarilo? Paríž, Rím, Benátky, Monaco, Monte 

Carlo, francúzska riviéra – Saint Tropéz,... ale aj čistota a poriadok v Mníchove. 

Aké miesta by ste chceli ešte navštíviť? Rada cestujem a spoznávam - to je pravda, prešla som 

niektoré európske štáty. Chcela by som ešte absolvovať turistický výlet a navštíviť talianske Dolo-

mity alebo francúzske Alpy a vyskúšať si svoje schopnosti.                       Dominika Novottová, 9. B  
SS  mmiikkrrooffóónnoomm  mmeeddzzii  uuččiitteeľľmmii 

1. Aký zimný šport máte najradšej? 

2. Prečo sa tešíte na Vianoce? 

 

Mgr. Ivana Brajerová  

1. Zima sama osebe je nádherným ročným obdobím. Uplatniť sa dajú rôzne športy, no ja najradšej 

praktizujem prechádzky zasneženou krajinou, občas oprášim korčule, keď zájdem na zamrznutý 

rybník s priateľmi, fandím hokeju, nechám sa nahovoriť aj na guľovačku  či sánkovanie. Tento rok 

by som chcela vyskúšať lyžovanie, a preto si navzájom prajme veľa snehu na horách. 

2. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Mali by byť plné radosti, lásky, pokoja, no častokrát sú plné 

zhonu a nákupov. Hoci som ich už zažila 24 krát, aj teraz sa teším na ich atmosféru, ktorú vyčarí 

nielen vôňa ihličia a koláčov, ale hlavne radosť v očiach najbližších. Počas týchto sviatkov môžeme 

načerpať novú energiu a silu do ďalšieho roka, spomalíme svoje stereotypné tempo, snažíme sa 

konať dobro a radosť ľuďom vo svojom okolí. 

Mgr. Jozef Bakó 

1. V minulosti to bola zimná turistika. Teraz, keď mám doma malé deti, sa viac venujeme zjazdo-

vému lyžovaniu. Využívame svahy v blízkom okolí Rittenberg, Poráč, Tatranská  Lomnica, najmä 

tie, ktoré deti zvládnu. 

2. Vianoce sú mojím obľúbeným obdobím už od detstva. Mám rád ich atmosféru, radosť v očiach 

detí, keď si nájdu pod stromčekom svoju vysnívanú hračku. Je to pre mňa aj obdobie rodinného 

stretávania sa, ochutnávania dobrôt, výletov, relaxu. Už sa teším. Prajem všetkým krásne sviatky. 

Mgr. Viera Muchová 

1. Kedysi som lyžovala, dnes je to viac krasokorčuľovanie. V televízii si pozriem rada hokej. 

2. Stretne sa celá rodina, všade je taký zvláštny pokoj, pohoda. K tomu patria samozrejme aj darče-

ky.                                                                             Dominika a Stanka, 9. B 
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  VVáámm  bbrraattoovv  VVaannssááččoovvccoovv  
Štefan a Adam sú bratia. Už od malička tancujú ľudové a spoločenské tance. 

 

OKO je zvedavé, a preto sa ich opýtalo: 

1. Ako dlho sa venuješ tancu? 

2. Kto ťa priviedol k tancu? 

3. Máš aj iný koníček okrem tancovania? 

4. Mal si aj súťaže, ak áno, ako si dopadol? 

5. Máš v pláne v budúcnosti tancovať aj profesionálne? 

 

ADAM 

1. Tancu som sa začal venovať asi v 4 rokoch. To som len skúšal 

napodobňovať to, čo som videl na rôznych festivaloch. O pár 

rokov som začal navštevovať kurz, ktorý bol zameraný hlavne na 

spoločenské tance. Potom som začal navštevovať folklórny súbor 

Levoča a tiež folklórny súbor Čačinare. 

2. K tancu ma priviedla mamka, ona nás brala na rôzne festivaly 

a vystúpenia. 

3. Áno, veľmi obľubujem aj spev. Som vlastne bronzový slávik 

Slovenska, cenu som dostal od slávneho Petra Dvorského. 

4. Áno, nedávno sme boli s FS – Čačinare na súťaži 

v choreografiách, kde sme uspeli veľmi dobre. Skončili sme 

v striebornom pásme. Súťaž sa uskutočnila v Michalovciach. 

5. Profesionálne nie, ale tancovať nechcem prestať nikdy.  

 

 

 

ŠTEFAN 

1. Tancu sa venujem od 4 rokov. Začal som teda tancovať v škôlke. Už vte-

dy sme mali vystupovať.  

2. K tancu ma priviedla mamka, ktorá v škôlke učila tanec. A okrem mam-

ky ma k tancu priviedlo veľa vecí. Napríklad to, že sa mi páčilo, ako tancujú 

iní tanečníci. 

3. Áno, veľmi rád spievam. Aj v speve a aj v hre na cimbal som už vyhral v 

súťažiach prvé miesta. 

4. Bohužiaľ v súťaži 

v tancovaní som ešte ne-

bol. No bol by som rád, 

keby nejaká príležitosť 

prišla. A dúfam, že aj prí-

de. 

5. No áno, mám. Ale premýšľal som nad rôznymi 

inými možnosťami, ale nehovorím, že sa to nemôže 

stať. A keby som profesionálne tancoval, boli by to 

latinsko-americké tance. 

                                                                                                                                

Petra Maguláková, 7. C                                                                                                                  
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                                               Navštívte múzeum! 

 

Naša redaktorka Františka sa obrátila na lektorku Múzea Spiša Mgr. Zuzanu Štrau-

chovú v našom meste s otázkou Prečo navštíviť múzeum?                               

 

Je mi jasné, že v dnešnej 

rýchlej dobe plnej techniky 

slovo múzeum vyvolá na 

vašich tvárach úsmev. Hoci 

21. storočie prinieslo so 

sebou množstvo technic-

kých vynálezov, ktoré vás 

vťahujú do virtuálneho sveta 

internetu, väznia vás na sto-

ličke pri počítači, poskytujú 

neskonalé množstvo rôznych 

aktivít jednak na ďalšie do-

vzdelávanie, jednak pre zá-

bavu, ale...Práve to ALE je 

zdvihnutý prst nás rodičov, 

ale i vašich pedagógov. 

Opakujeme:...choď niekam...“, „...neseď za tým počítačom...“, „...rob niečo iné!“ 

a pod. Ja mám teraz možnosť vám ponúknuť aj iné využitie voľného času. Navštívte 

múzeum! V našom múzeu si nájde určite každý aspoň jednu, pre neho zaujímavú vec. 

Dozviete sa mnoho o najkrajšej budove v meste, ktorá slúžila v minulosti ako radnica, 

súčasťou ktorej bolo okrem iného aj mestské väzenie s derešom. Zastavíte sa 

v obchodíku so zmiešaným tovarom zo začiatku 20. storočia, prezriete si historické 

papierové bankovky, sadnete si do starej školskej lavice z toho obdobia (ale nik vás 

skúšať nebude!). Ak vám história nevonia, stačí vystúpiť po niekoľkých schodoch 

a ste v prírode. Zblízka si obzriete najväčšieho dravca nočnej oblohy - výra skalného, 

kráľa vtákov - orla skalného, ale aj rôzne druhy sýkoriek, ďatľa obyčajného, rybárika 

obyčajného a iných letcov. Zo štvornohých obyvateľov našich lesov spomeniem aspoň 

rodinku jeleňa obyčajného, ale i nebezpečnej svine divej, našu najväčšiu mačkovitú 

šelmu - rysa ostrovida, vlka dravého. Nájdete si tu však aj vzácne chránené druhy rast-

lín, huby a zaujímavosti neživej prírody. V oddelení paleontológie (čo je veda, skúma-

júca skameneliny) vás okrem skamenených pozostatkov vyhynutých zvierat, kostí 

medveďa jaskynného určite prekvapí maketa mláďaťa mamu-

ta. Môžete nás navštíviť  s rodičmi popoludní, cez víkendy, 

alebo presvedčte svojich učiteľov, aby ste vyučovaciu hodinu 

strávili v múzeu. Vedomosti, ktoré nadobudnete vnímaním 

viacerými zmyslami a nenásilnou formou sú trvácnejšie, hlb-

šie a občas aj zábavné. 

Teším sa, že sa stretneme v Múzeu Spiša v Spišskej Novej 

Vsi. 

OKO: Pani Štrauchovej ďakujeme za vyčerpávajúcu odpo-

veď a tešíme sa na stretnutie s ňou. 

                                                                                                                            

                                                                                            Františka Tekáčová, 7. C  
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JJoozzeeff  MMuurrggaašš  
tudoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde vynikal bystrosťou a výnimočnosťou, ale predo-

všetkým ho zaujalo maliarstvo. Od roku 1889 - 1890 študoval maliarstvo v Budapešti, potom 

štyri roky v Mníchove. Vo všetkých kostoloch, kde pôsobil ako kňaz, namaľoval oltárny obraz. 

V roku 1896 odchádza do USA do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre, kde žilo 300 sloven-

ských rodiniek. Začal sa hlbšie zaujímať o elektrotechniku. 

Predovšetkým je známy ako prvý vynálezca bezdrôtové-

ho prenosu hovoreného slova. Vôbec prvý raz sa mu to 

podarilo už 27. apríla 1905. Bol známy aj ako zberateľ 

húb, nerastov a rastlín, mal unikátnu zbierku hmyzu, asi 9 

000 exemplárov. Na základnej škole v rodisku vynikal 

bystrosťou a výnimočnosťou. 

 Narodil sa 17. februára 1864 v Tajove na Sloven-

sku, 

 v roku 1880 - 1882 študoval v bratislavskom se-

minári a neskôr do roku 1884 v ostrihomskom seminári, 

 2. októbra 1903 podal vo Washingtone prvú pri-

hlášku na uznanie patentu svojho vynálezu, 

 bol vedcom, umelcom, politikom, kňazom a vý-

nimočne šľachetným človekom,      

 11. mája 1929 zomrel vo Wilkes Barre na násled-

ky srdcovej choroby. 

 

 

 

Pamätná izba Jozefa Murgaša  

Patrícia Petrušková, 7. C 

ŠŠ  

Pracovňa Jozefa Murgaša 
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EEiinn  kkuurrzzeess  WWeeiihhnnaacchhttqquuiizz  ooddeerr  --  wweeiiββtt  dduu  ddiiee  

rriicchhttiiggee  AAnnttwwoorrtt??  
 

1. Du kannst es unter dem Weihnachtsbaum finden.... 
2. Wie heißt der typische  Weihnachtsbaum? 

3. Es ist weiß und kalt - was ist das? 

4. Wie viele Tage hat Dezember? 

5. Was fairen wir am 6. Dezember in der Slowakei? 

6. Wer bringt die Weihnachtgeschenke in Deutschland? 

7. Welches Lied singen wir alle durch die Weihnachten? 

8. Wir machen es aus Schnee. Was ist das? 9. Wann feiern wir die Weihnachten?        

10. Was heißt Fröhliche Weihnachten auf English?      

11. Wer bringt die Wihnachtgeschenke in Amerika? 

     

Eine kleine Hilfe für dich:Der Schneemann, Im Dezember, Die Geschenke, Der Schnee, Stille 

Nacht Heilige Nacht,  Das Christkind, Santa Claus, Der Nikolaustag, Merry Christmas, 31, der 

Tannenbaum. 

kolektív žiakov 5. B triedy 

  

CChhrriissttmmaass  
It is always Christmas in the heart of those who show their love 

and attention to the others! 

May you experiment this Christmas spirit daily this year end 

and throughout 2012! 

 

Merry Christmas and Happy New Year for everybody 

                                                                                                                                                                    

Erika Duľová, 9. B 

  

  

  

ККррооссссввооррдд  
 

mäso 

obed 

zjedol 

kino 

voda 

ženské meno 

Зашифрованное слово: ––––––––––––––––––––– 

                                                                                                   Sandra Labancová, 7. C 
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PPiittbbuullll  
udem písať o americkom rapperovi Amando Christánovi Peré-

zovi, ktorý patrí medzi interpretov žánru elektro – hop.                   

Armando Christian Pérez, narodil sa 15. januára 1981. Známy 

pod svojím umeleckým menom Pitbull. Je to americký rapper, spevák, 

producent a textár. Jeho hudobná kariéra sa začala v roku 2002, keď 

spolupracoval na Lil Jonovom albume Kings of Crunk (skladba „Pitbulls 

Cuban Rideout“). O rok neskôr spolupracuje na soundtracku k filmu 

Rýchlo a zbesilo 2, popri čom produkuje remixy a mixtapy. Od roku 

2004 vydal 5 albumov, z ktorých najväčší úspech zaznamenal album 

Rebelution (2009) so singlami „I Know You Want Me  (Calle Ocho)“, 

„Krazy“ či „Hotel Room Service“, ktorého sa predalo viac ako 7,5 mi-

lióna digitálnych kópií po celom svete (spolu aj so singlami vydanými    

z neho).  

Electro-Hop typicky predstavuje tvrdšie zvuky syntetizátoru oproti iným štýlom hip-hopu, často             

s využitím skreslených vodiacich a basových zvukov, rovnako ako „pípanie“ umocnené vodiacimi a 

drsnými mosadznými digitálnymi efektmi. Bubnové riadenie je typicky viac minimálne ako pri 

ostatných žánroch a často má charakteristické segmenty, kde kopnutie bubnu sa zastaví alebo je 

skrátený a krokový štýl vírivého vzoru prevažuje dvom a viac pásiem pred návratom do typického 

bubnom ovládaného kopu hip-hopového beatu. Hnutie Electro-Hopu začalo a ostalo prominentné 

v 80-tych rokoch. Z hlavného prúdu sa v 90-tych rokoch ale vytratil. Okolo roku 2003 sa ale vrátil 

aj je doteraz veľmi populárny predovšetkým kvôli interpretom ako Kid Cudi, Locnville, Flo Rida, 

LMFAO, Far East Movement, 3OH!3, Uffie, Diddy-Dirty Money, Pitbull, Hyper Crush, Timba-

land, Pharrel Williams, Kanye West, Three 6 Mafia a The Black Eyed Peas. Najmodernejšia forma 

je mix hip-hopu a electro housu. Niektoré skladby môžu byť zamieňané s electropopom, grime či 

hip housom kvôli vzájomnej zameniteľnosti a podobným štýlom. 

OKO:  Poznáš niektoré skupiny Elektro-Hop? 

Adam Jackovič, 6. D: Áno, páči sa mi skupina LMFAO, pretože majú bombové pes-

ničky. 

Petra Maguláková, 7. C: Veľmi sa mi páčia pesničky skupiny Flo Rida a často ich 

počúvam. 

Matúš Šuca, 6. A: Poznám iba skupinu LMFAO - je to pecka a keď to dlho počúvam, 

už sa mi na to podobá každý zvuk. 

 

                                                                        Františka Tekáčová,7. C  
TTvvoorriivvéé  ppííssaanniiee  
 

Balada o jabĺčku 

 

Jabĺčko sladké, šťavnaté 

Na jabloni visiace, 

O osem  týždňov obraté, 

Ach, ale letia tie mesiace! 

        

BB  

Keď nastal ten deň, 

Jabĺčko pozerá ako peň. 

Kto si príde preň? 

Ostane smutné celú jeseň, 

Až kým ho nechytí pleseň. 

 

Jana Krajňáková, 7. A 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mixtape&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rebelution
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Krazy&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotel_Room_Service&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kid_Cudi&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Locnville&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Flo_Rida
http://sk.wikipedia.org/wiki/LMFAO
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Far_East_Movement&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/3OH!3
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Uffie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diddy-Dirty_Money&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pitbull_(rapper)
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyper_Crush&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Timbaland
http://sk.wikipedia.org/wiki/Timbaland
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharrel_Williams&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kanye_West
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Three_6_Mafia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/The_Black_Eyed_Peas
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Electropop
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Hip_house
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SSeerrggeejjoovvee  zzáážžiittkkyy  –– DDžžuunnggľľaa  ddžžuunnggllíí  ((ččaassťť                        

pprrvváá))  
 

oje meno je Sergej (určite ste už o mne počuli). Bojoval som s krokodílmi, strašil domo-

rodcov, lámal skaly, naháňal po pláňach savany stovky levov, poznám indonézsku džun-

gľu ako vlastnú dlaň... Ale teraz vám idem porozprávať o mieste, na ktoré ma nepripra-

vili ani zuby toho najstrašnejšieho krokodíla. Moja obdivuhodná statočnosť však nesklamala a ja 

som sa so slávou a cťou (a zlomenou končati-

nou či menším otrasom mozgu) prebil cez ná-

strahy najväčšej a najhrozivejšej džungle 

džunglí... Slnko nemilosrdne pražilo na sivú 

asfaltovú pokrývku zeme a v dusivej atmosfére 

vysokých budov sa horúčava stávala neznesi-

teľnou. Myšlienky sa zastavovali na polceste 

a neschopné pohybu sa škvarili v mozgových 

závitoch. Nikde ani stopy po osviežujúcom 

zvuku padajúcej vody či nebadanom záchveve 

nedýchateľného vzduchu. Sedel som na kraji 

chodníka a z posledných síl sa pokúšal pohnúť. 

Vedel som, že musím vstať a nájsť vodu. 

Ostrieľaný zálesák ako ja sa predsa nedá len tak zastaviť obyčajnou horúčavou. Napokon sa mi to 

podarilo. Vyvliekol som sa z opustenej uličky a namieril si to krížom cez námestie. Odvtedy čo ma 

tu vysadilo to záchranné lietadlo, blúdil som uličkami a hľadal cestu von. Nepil som nič už aspoň 7 

hodín a horúčava sa neustále stupňovala. Z menších miest som sa doteraz vždy dokázal vymotať, 

ale toto... Môj vyprahnutý zrak spočinul na prepychovej vodnej nádrži. Nasucho som prehltol 

a začal sa k nej vliecť najvyššou možnou rých-

losťou. Dokonca som skoro vyplašil skleslé 

holuby sediace na jej okrajoch. Premklo ma 

neblahé tušenie. Skokom som preklenul zvyšok 

vzdialenosti, naklonil sa nad okraj a uvidel to. 

Totiž nič. Iba vyprahnuté dno nádrže, nikde ani 

kvapôčka vody. Vtedy ma opustili aj posledné 

zvyšky síl. Akosi sa mi podarilo dovliecť až 

k okrúhlemu stolu pod obrovským dáždnikom 

a klesol som na stoličku v slabom náznaku tie-

ňa. Bezducho som hľadel pred seba, keď mi 

obzor zaplnila čierna škvrna. Zdvihol som zrak 

a zbadal človeka navlečeného v divnom čiernom obleku. „Čo si želáte?“ spýtal sa ma zdvorilo. Ne-

chápavo som zažmurkal (no čo asi). „Vodu!“ zachripel som. Človek sa trochu prekvapene poklonil 

a vzdialil sa. Hneď na to mi doniesol vysoký pohár plný krištáľovo-čistej životodarnej tekutiny. 

Vyvalil som oči a rýchlo si nalial obsah pohára do hrdla aby si to náhodou nerozmyslel. Pocítil som 

ako sa mi do údov vracia sila, preto som vstal a chcel som odísť. Chyba. Očividne sa mu to nepáčilo 

a nahnevane sa rozkričal. Usúdil som, že lepšie bude utiecť. Pustil som sa  kadeľahšie a narazil do 

ozrutnej postavy. „Nie tak rýchlo,“ ozval sa hlboký hlas a na rukách som pocítil čosi pevné 

a železné. 

Pokračovanie nabudúce.                                                                                   Lucia Bajtošová, 9. B 

MM  
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MMeeddzziinnáárrooddnnýý  oollyymmppiijjsskkýý  ttáábboorr  mmllááddeežžee  
  

de bolo, tam bolo, bola raz jedna učiteľka, ktorá nás zobrala na olympijskú súťaž. Keďže 

sme boli úspešní, chcela nás odmeniť. Jedného dňa nám prišla oznámiť, že ideme na me-

dzinárodný olympijský tábor. Keď sme sa dozvedeli, že ideme do Aquaparku 

v Liptovskom Mikuláši, začali sme kričať od radosti.  Prišiel júl a očakávaný deň odchodu, ako 

inak, zase sme trošku meškali. Po pár hodinách strávených v aute sme došli do cieľa. Po príchode 

sme sa ubytovali  do našej spoločnej chatky, kde sme bývali piati. Naše družstvo tvorili štyri diev-

čatá, no večer sa k nám pridala i Nika z Liptovského Mikuláša. Večer sa uskutočnila poznávacia  

konferencia, na ktorej sme prezentovali dôležité fakty 

o Slovensku. Deň zavŕšila chutná večera s dvomi chodmi. 

Ráno nás zase čakali raňajky vo forme švédskych stolov, 

po ktorej začal slávnostný otvárací ceremoniál. Ešte pred 

obedom nás pán Junger uviedol do tajomstva antických 

olympijských hier.  Poobede nasledovala adrenalínová jaz-

da vo vodnom kanáli Liptovský Mikuláš – rafting. Druhá 

časť prezentovania svojich krajín bola večer, tentokrát sa 

do nich pustili zahraniční hostia. O ďalšom dni sme ani 

netušili, aký bude dramatický. V pláne bola prechádzka na 

Štrbské pleso, Hrebienok, Studenovodské vodopády, avšak už ráno deň znepríjemnila malá autone-

hoda autobusu. Po príchode náhradného autobusu sme pokračovali v ceste. Príroda Tatier bola, ako 

vždy, krásna , obzvlášť vodopády s krištáľovo-čistou vodou. Počas toho ako sme sa tam prechádza-

li, jeden Poliak nešťastne spadol do vody, no našťastie bol Boris, dvojmetrový volejbalista, po ruke. 

Na ceste naspäť sme sa zastavili v Grant hoteli Belvedere na obed. Keď sme došli naspäť, mali sme 

voľný čas, ktorý sme využili v aquaparku. Ďalší deň sa niesol v znamení lana a ľadu. Navštívili sme 

lezecké centrum Tarzania a Demänovskú ľadovú jaskyňu.  Sobotňajším slávnostným vyhodnotením 

v hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši vyvrcholil štvordňový Medzinárodný olympijský tábor 

mládeže (MOTM), ktorý s mottom „Všetci máme spoločný sen,“  na Liptove zorganizoval Sloven-

ský olympijský výbor. Účastníkmi tábora boli mladí športovci a študenti vo veku 14 – 16 rokov zo 

šiestich krajín – Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Slovenska.  

                                                                                      Martina, Kristína 9. B 

CCeelloorrooččnnýý  pprroojjeekktt  KKlluubbuu  oollyymmppiioonniikkoovv  
 

j tento školský rok pokračujeme už v dlhoročnej tradícií propagácie olympijského hnutia na 

našej škole. Opäť sme si pripravili celoročný projekt pod názvom Dokonalosť, priateľstvo 

a rešpekt – ako naše posolstvo hrám XXX. olympiády v Londýne. Veríme, že všetky pri-

pravované aktivity sa Vám budú páčiť. Rozdelili sme si ich do 4 oblastí: 

- Spoznávame nové športy, športoviská 

a športovcov, 

- spoznávame náš región, 

- spoznávame Slovensko, 

- spoznávame nové obzory. 

Prijali sme aj nových členov, a to z radov 

piatakov, aby sme mali nasledovníkov. Aby 

sme ich motivovali, prezreli sme si spolu film 

z Medzinárodného olympijského tábora 

v Tatralandii. Tak, a môžeme začať.                                                                                                      

        Martina Strelová, 9. B 

KK  

AA  
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TTiipp  nnaa  ddoobbrrúú  kknniihhuu  
ie vždy má čitateľ možnosť stretnúť 

a porozprávať sa priamo s autorom 

dobrej knihy. My sme tú možnosť 

mali 14. októbra, keď sme od Galérie umel-

cov Spiša dostali pozvanie 

na besedu s českým spiso-

vateľom Martinom                   

Vopěnkom o jeho novej 

knihe Spiace mesto. Kniha 

je prvou časťou sci-fi triló-

gie určenej pre mládež. 

Príbeh je o štyroch súro-

dencoch, ktorým tak, ako všetkým ostatným 

deťom, rodičia zaspali a nemohli sa prebudiť. 

Najprv si deti myslia, že sa len tak tvária. No 

potom to pochopia 

a začína sa ich možno ne-

konečné dobrodružstvo. 

Deti, ktoré sú vždy obklo-

pené láskou a šťastím, sú 

zrazu samé a musia sa 

o seba postarať. Viacej 

však neprezradím. Knihu 

sme získali i pre našu 

školskú knižnicu, a tak som si ju hneď po 

besede požičala. Pri čítaní ma zaujala od sa-

mého začiatku a nevedela som sa od nej od-

trhnúť. Príbeh bol úžasný, zaujímavý 

a napínavý, oveľa lepší, ako som očakávala. 

Už teraz sa teším na pokračovanie a ak máte 

radi dobrodružstvo, túto knihu vám vrelo od-

porúčam.                                                                             

                                    Lujza Kočíková, 8. A 

 

ČČoo    nnaabboonnzzoovvaallii            

ššttvvrrttááččiikkoovviiaa  nnaa                          

ssvvoojjuu  ppaannii  uuččiitteeľľkkuu    
1.Čo sa ti páči, nepáči na Tvojej 

pani učiteľke? 

2.Tipni si, aký darček by 

chcela Tvoja pani učiteľka na 

Vianoce? 

3.Myslíš si, že Tvoja pani učiteľka sa teší na 

Vianoce? 

PaedDr. Ružena Brezovská, 4. A 

Kristína Horváthová  

1. Páči sa mi, že je milá, nepáči sa mi, keď 

kričí. 

2. Oblečenie. 

3. Áno. 

Matúš Bačovský 

1. Páči sa mi, že dobre učí. Nepáči sa mi, že 

niekedy kričí. 

2. Topánky. 

3. Áno. 

Mgr. Beáta Zacherová, 4. B 

Pavlína Dunčková 

1. Páči sa mi, že dobre učí, nepáči - nemám čo 

povedať. 

2. Oblečenie. 

3. Áno. 

Michal Volčko 

1. Páči sa mi, že je dobrá, nepáči sa mi, že 

kričí. 

2. Kávu. 

3. Áno. 

Mgr. Daniela Dingová, 4. C 

Ľudovít  Ofčák 

1. Páči sa mi, že je dobrá, nepáči - nemám čo 

povedať. 

2. Neviem. 

3. Áno. 

Kristián Kompczyk 

1. Páči sa mi jej oblečenie, nepáči sa mi, že 

ma niekedy neakceptuje. 

2. Televízor, počítač. 

3. Áno. 

Kamila Okályová, 4. D 

Katka Kedžuchová 

1. Páči sa mi, že nekričí, nepáči sa mi, že nám 

dáva veľa úloh. 

2. Mp4. 

3. Áno. 

Vanesa Capaková 

1. Páči sa mi, že nekričí, nepáči sa mi, že nám 

dáva veľa úloh. 

2. Notebook. 

3. Áno.                            Sandra, Patrícia, 7. C 

NN  
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VVaarríímmee  ss  OOKKOOMM  
Recept od pani učiteľky  PaedDr.  Rii Centko-

vej 

Zapekaná brokolica so syrom 
Brokolicu umyjeme, nakrájame na 

menšie kúsky a necháme uvariť 

v slanej vode do zmäknutia. Kým sa 

varí, postrúhame tvrdý syr (ementál a 

pod.). Potom necháme brokolicu od-

kvapkať. Nádobu, v ktorej budeme 

brokolicu zapekať, vymastíme ole-

jom. Brokolicu trošku osolíme, vlo-

žíme do nádoby a posypeme postrú-

haným syrom. Necháme to zapiecť          

30 - 45 minút.  

DOBRÚ CHUŤ !!!!!!!!!!!!!!!!                                                               

                                    Patrícia Petrušková, 7. C  

 

RRaaddyy  ddoo  žžiivvoottaa  
 

1. Čo môžeš zjesť dnes, neodkladaj na zajtra. 

2. Nenatieraj sa medom blízko včelína. 

3. Nesvieť silnou baterkou grizlymu do očí. 

4. Nevar rybu, keď máte rizoto. 

5. Nesadaj na ježka. 

6. Nebúchaj paličkou do leva. 

7. Nerozbi mahagónovú skriňu. 

8. Nikdy nejedz tekuté mydlo Mýthia. 

9. Neroluj sa do koberca. 

10. Neroď sa ako otrok. 

11. Nedus sa. 

12. Nejedz knihy - listy má aj šalát. 

13. Nezatváraj tento časopis!   

                                         Lucia Bajtošová, 9. B 

                                                                                                                             

NNaajj  oo  SSlloovveennsskkuu  
Najväčší drevený oltár na svete  

Kostol sv. Jakuba v Levoči -  výška 18,6 m, 

šírka 6,3 m  

Najrozsiahlejší hradný komplex Európy  

Spišský hrad  - najväčší hrad v strednej Európe 

Najvyšší vrch Karpát 
Gerlachovský štít vo Vysokých Tatrách - výška 

2655 m/nm 

Jedna z najstarších mincovní na svete 

 

 

Kremnická mincovňa v Kremnici  - založená 

roku 1328 

Najstarší verejný park v strednej Európe 

Sad Janka Kráľa v Bratislave - založený  v 70-

tych rokoch 18. storočia 

Najvýchodnejšie ležiaca gotická katedrála 

západného typu  

Dóm sv. Alžbety v Košiciach 

Jedno z najpočetnejších zoskupení ľudových 

stavieb v strednej Európe 

74 drevených zrubových domov v Ružomberku 

a okolí 

Jedna z najznámejších paleontologických 

lokalít v Európe  
Važecká jaskyňa vo Važci 

Miriam Kuchárová, 7. B      

 

 

SSvveettoovvýý  ddeeňň  zzvviieerraatt  
vetový deň zvierat sa oslavuje 4. októbra.  

Prvýkrát bol oslavovaný v roku 1931 vo 

Florencii počas stretnutia ekológov. Ten-

to deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok 

sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milov-

níkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. 

Zvieratá, hoci nevedia svoje pocity a potreby 

formulovať do slov, majú ako každá živá bytosť 

právo na citlivé zaobchádzanie. Milióny z nich 

sú uväznené vo veľkochovoch, za bránami la-

boratórií, mrežami klietok či na krátkych reťa-

ziach. Sloboda zvierat pracuje pre zlepšenie 

tejto situácie 365 dní v roku už 14 rokov. Je to 

práca náročná na energiu, trpezlivosť, finančné 

prostriedky, ale má zmysel. Len v bratislav-

skom útulku pre zvieratá bolo počas jeho exis-

tencie dočasne prichýlených a ošetrených 

17270 zvierat, z toho 4728 sa vrátilo pôvodným 

majiteľom a 10945 bolo úspešne ponúknutých 

na adopciu.                                                                                                          

                                    Veronika Sebőová, 8. A 

SS  



Zabavme sa                                                                                                                                                                                                                                                                        OOKKOO                                                                         

  

2233 

  

PPrrvvááččiikkoovviiaa  ttoo  vveeddiiaa  nnaajjlleeppššiiee  
 

Čo je to TELEPATIA? 

Opýtali sme sa našich prváčikov. Zasmejte sa s nami!  
Pes. (Katarína Šucová, 1. A) 

Cvičenie. (Daniel Klešč, 1. A) 

Hranie sa vonku. (Filip Kolesár, 1. C) 

Učenie. (Viktória Lapšanská, 1. C) 

Dom. (Bruno Labuda, 1. B) 

Zajac. (Kristína Holečková, 1. B) 

Telepatia je prenos informácií z jednej osoby k druhej osobe na väčšiu vzdia-

lenosť bez účasti zmyslov.                                                                                                                    

                                                                                                                       Veronika Sebőová, 8. A  
  

OOvvooccnnýý  kkvvíízz  
1. Ktoré ovocie má 

vitamín B12 

a vitamín E? 

a) jablko 

b) ananás  

c) hruška 

2. Ktoré ovocie obsahuje mangán? 

a) jahoda 

b) hrozno 

c) čerešne 

3. Kôstky, z ktorého ovocia sú jedova-

té? 

a) čerešne 

b) marhule 

c) broskyne 

4. Ktoré ovocie pozitívne vplýva na ná-

ladu? 

a) slivka 

b) jahody 

c) banán  

5. Ktoré ovocie pomáha pri poruchách 

spánku? 

a) kivi 

b) avokádo 

c) melón  

6. Ktoré ovocie je účinné pre mozog 

a nervy? 

a) malina 

b) pomaranč 

c) hruška        

Správne  odpovede kvízu z čísla 2/2011:                 

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

                                                                                             

Sandra  Labancová, 7. C 

 

AAkkéé  rroollyy  bbyy  ssaa  hhooddiillii  

nnaaššiimm  uuččiitteeľľoomm??  
 

Winnetou (Winnetou): Vla-

dimír Burík – bojuje za spra-

vodlivosť, tak ako sa o to po-

kúšal Winnetou. 

 

Susedia (Marta Sladká):  

Anna Prachová – jej povestný 

smiech v spojení s energickou 

ženou, tak to je naša pani uči-

teľka Mgr. Anna Prachová. 

 

 

Susedia (Zuzana):             

Danica  Rimská – aj ona 

musí mať zorganizovanú 

prácu. 

                         

 

Domča, 8. B 
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ZZaauujjíímmaavvoossttii  zzoo  ssvveettaa  

mmóóddyy  
 

Aké farby sa nosia?  

Čierna  
Nájsť by ste ju mohli na všetkom, od klobúkov, 

svetrov, cez blúzky, sukne, kabáty, nohavice, 

šaty, až po topánky, kabelky a rukavice. 

Biela 
Na šatách, kostýmoch, ale aj kabátoch, blúzkach 

či sukniach.  

Bordová 
Tmavo bordová či baklažánová sa objavuje na-

ozaj často. Najmä na kabátoch, kde doplnená 

kožušinou pôsobí veľmi pekne a elegantne.  

Oranžová   
Na kabátikoch, šatách, ale dokonca aj kabelkách 

či rukaviciach. 

                                              Simona Suchá, 9. B  

VVýýrrookkyy  sslláávvnnyycchh  
 

 Albert Einstein:  

-Len dve veci sú ne-

konečné. Vesmír a 

ľudská hlúposť. Pri 

tej prvej si však nie 

som taký istý. 

-Keby som to bol 

vedel, radšej by som 

sa stal inštalatérom. 

-Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo risko-

vať. 

-Neviem, ako sa bude bojovať v tretej svetovej 

vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene. 

- Učivo rozumiete bezpečne vtedy, ak ste to 

schopný vysvetliť vlastnej babke. 

Pytagoras: 

- Najkratšie odpovede – áno a nie – vyžadujú 

najdlhšie rozmýšľanie. 

- Mlč, alebo povedz niečo, čo je lepšie ako ml-

čať. 

Platón: 

- Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať 

aj malé veci veľkými. 

- Čo neviem, o tom si nemyslím, že to viem. 

- Múdri hovoria, aby niečo povedali, blázni roz-

právajú, len aby vraveli. 

 

-Polovica toho, čo zjeme, udržuje nažive nás, 

druhá polovica udržuje nažive lekárov.                                                                                                                    

                                           Lucia Bajtošová, 9. B 

 

VVttiippyy  
 

Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí druhej : 

Včera  keď sa vypol prúd, ostala som tri hodiny 

zaseknutá vo výťahu! 

To je nič, ja som tri hodiny stála na pohyblivých 

schodoch! 

 

O štvrtej ráno zvoní učiteľovi 

doma telefón. Rozospatý učiteľ to 

dvihne.   

Haló? a zo slúchadla sa ozve: - Spíš? 

Spím... 

No, a my sa ešte učíme!!!!!! 

 

Náčelník polície si kúpil trezor, zavolal podria-

dených a hovorí: 

Toto je najbezpečnejší trezor na celom svete .. 

Má 80-miestny kód. Sú to samé 4, ale nepoviem 

v akom poradí.                                                                                                

                                                           Sima, 9. B 

SSuuddookkuu  
 

3 1 7 4  6    

 8  3 2    6 

9     7 4   

  6  9   7  

4   6  2   1 

 9   8  6   

  8 9     4 

1    6 8  2  

   2  1 8 6 9 

 

Správne odpovede z čísla 2/2011: 
5,3,2,1,1,2,5,9,8,4,4,6,1,8,5,3,4,1,6,9,6,3,2,4,1,1

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

                                        Stanka Kollárová, 9. B 
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VVeerriiťť  ččii  nneevveerriiťť??  
 

12. októbra si naša škola bude netradičným spô-

sobom pripomínať výročie objavenia Ameriky. 

Každý žiak, ktorý príde na vyučovanie oblečený 

ako Indián, dostane k obedu pečené bizónie 

stehno. 

 

Bolo vedecky dokázané, že žiaci, ktorí doma 

chovajú akváriové rybičky, sú na dopoludňaj-

šom vyučovaní sústredenejší. Preto dôrazne 

prosíme rodičov, aby svojim deťom nejaké za-

obstarali. 

 

Každý (vrátane učiteľov a rodičov), kto bude 

pristihnutý, že sa pohybuje po škole 

vo vonkajšej obuvi, bude musieť v daný deň od 

14
00

 do 15
00 

leštiť priestory školy v sprievode 

niektorej z upratovačiek.  

 

Vyhlasuje sa súťaž o najkrajší zošit. Hodnotí sa: 

vzhľad obálky, úhľadnosť písma, gramatické 

chyby a celková výzdoba zošita. Záujemcovia  

o účasť nech sa hlásia u svojich triednych učite-

ľov. 

 

Prvý človek, ktorý zarecituje pred 9. B triedou 

celú báseň Marína (t. j. 291 strof), bude odme-

nený zaslúženým aplauzom.                                                                                                  

                                           Lucia Bajtošová, 9. B 

VVeeddeell  ssii,,  žžee  ......??  
 

šte aj 

dnes mô-

žeš 

v Ríme obdivo-

vať zrúcaniny 

Kolosea, slávne-

ho divadla pod 

šírym nebom, 

ktoré dal postaviť 

cisár Vespasianus a dokončil ho Titus roku 80 n. 

l. Neďaleko neho stáli kedysi školy gladiátorov, 

zbrojnica  a márnica. Na tribúny najväčšieho 

rímskeho cirkusu Circus  Maximus sa zmestilo 

až 250 000 divákov! Konali sa v ňom preteky na 

vozoch a konské dostihy.                                                                             

                                            Matúš Pohanka, 5. C 

 

UUhhááddnneešš??  
 

 

la                    vička 

 

 

                              ón 

 

 

 mar  

 

 

 

 

                     ica 

 

 

 

 

                        ta 

 

 

 

 

 

                             Adie                            

 

 

 

 

 
Miriam Kuchárová, 7. B 

EE  
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DDeejjeeppiissnnáá  ttaajjnniiččkkaa  
 

            

       

         

             

        

          

         

              

       

          

         

            

1. Racionálny slovník vied, remesiel a umení 

2. Vodca boja za zjednocovanie Talianska na diplomatickom poli 

3. Zariadenie na stínanie hláv 

4. Rukodielňa, v ktorej dochádzalo k deľbe práce 

5. Predstaviteľ osvietenského absolutizmu, syn Márie Terézie 

6. Oblasť so slovenským osídlením v Srbsku 

7. Belgické mesto, pri ktorom sa odohrala bitka, ktorá znamenala definitívnu porážku Napoleona  

8. Hospodárska politika vo Francúzsku (17. stor.), ktorá uprednostňuje vývoz nad dovozom 

9. Súpis pozemkového majetku a povinností poddaných 

10. Občiansky zákonník 

11. Ozdobná keramika 

12. Neobmedzená moc panovníka 

 Tajnička: Zväzok suverénnych štátov sa nazýva ......................... 

                                                                                                       Lucia Bajtošová, 9. B 

VVaaššee  ddoottaazzyy  aa  ooddkkaazzyy  
OKO odpovedá na otázku  z čísla 2/2011: 

Mikuláš Pružinský:  „Chcel by som sa opýtať, koľkokrát  do roka sa môže udeliť riaditeľské voľ-

no?“   

PhDr. Bohuslav Vaľko:  „Je to 5 dní v priebehu školského roka. Môžem potvrdiť, že jedno už 

máme naplánované a stihneme to ešte v novembri.“ 

Vaše nové dotazy a odkazy: 

Laura Hangalová, 7. B: „Kedy sa vymenia stoly a stoličky v školskej jedálni?“ 

Natália Gallschneiderová, 7. B: „Pozdravujem Tomáša Želikovského zo 6. B.“ 

Michaela Filipová, 7. B: „Ján Boroň, učes sa a dones domov mamke čisté jednotky!“ 
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