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SSlláávviikk  
 

Keď  v lese znie krásny spev,  

nikto nemá  chuť na hnev. 

 

Kto to spieva? 

Žeby nejaká lesná deva? 

Nikto to nevie, 

okrem sovy, ktorá si čistí perie 

 

Kto to je? 

Vari nám to nikto nepovie? 

To je predsa jasné . 

Slávik , vtáča krásne. 

                                                                              

                           Viktória Jakubová, 3. C 
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NNaa  sslloovvííččkkoo  ppáánn  zzáássttuuppccaa    
 

Ako hodnotíte tento školský rok?     
Tento školský rok bol pre mňa výnimočný. Po 

viacerých rokoch pôsobenia v ZŠ v Spišskom 

Hrhove som zmenil pôsobisko. Spoznal som no-

vých kolegov, žiakov, nové prostredie. Vyučova-

nie prebieha v moderných učebniach, ktoré patria 

k tým najlepším na Slovensku. Problémy, ktoré 

sú a ktoré patria k práci v škole, mi pomáhajú 

zvládať kolegovia. Školský rok  pre mňa na no-

vej a zároveň vynovenej škole môžem hodnotiť 

veľmi pozitívne. 

Čo Vás najviac potešilo? 

Najviac ma potešia úspechy našich žiakov. Nie-

len na súťažiach, olympiádach, ale aj tie na vyu-

čovacej hodine. Mám osobne blízko k športu, 

a preto ma teší naša výborná telocvičňa.  Najčer-

stvejším úspechom  je vystúpenie našich žiakov na kultúrnom podujatí ku Dňu matiek. 

Načo by ste čo najrýchlejšie najradšej zabudli? 

Na zlé som už zabudol. Ale nie. Našťastie väčšie problémy sme v škole nemali, a tak ma „trápili“ 

len prehry hokejistov na MS v hokeji. 

Prajem všetkým žiakom a kolegom krásne prázdniny.  

                                                                                                     Simona Suchá, 8. B 

LLeettoo    

  

eto patrí medzi moje najobľúbenejšie ročné obdobie, veď predsa idú prázdniny, horúce dni, 

plné slnka a vody a taktiež k letu patrí aj láska. Keby sme mali charakterizovať leto, tak je 

to jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po jari a predchádzajú-

ce jeseni. Astronomicky začína letným slnovratom (okolo 21. júna na Severnej pologuli a 21. de-

cembra na Južnej pologuli), a končí jesennou rovnodennosťou (okolo 23. septembra na Severnej 

pologuli a 23. marca na Južnej pologuli). V meteoro-

lógii sa podľa konvencie počíta ako celé mesiace jún, 

júl a august na Severnej pologuli a december, január a 

február na Južnej pologuli. Ale leto je aj oddych, re-

lax, slnenie sa (nezabudnite používať opaľovacie kré-

my, slnečné okuliare s UV filtrom a hlavne pamätajte, 

že všetkého veľa škodí), zmrzlina, dovolenka,  piesoč-

naté pláže a ešte omnoho viac. Každý si svoje ideálne 

leto predstavuje inak, ale ja si myslím, že je dobré, 

keď dovolenku strávime spolu s rodinou. Nemusíme 

ísť ani ďaleko do zahraničia, pretože hoci to možno 

znie neuveriteľne, aj Slovensko ponúka mnohé krásne 

miesta oddychu. Dôležité však je, aby sme si oddýchli, načerpali nové sily, našli si možno nových 

priateľov, spoznali zaujímavé miesta a po prázdninách sa s chuťou vrhli do učenia. Leto je predsa 

krásne ročné obdobie a tak mu dovoľme, aby nám odhalilo všetky svoje krásy a tajomstvá, čo 

v sebe skrýva.                                                                                                         

Lucia Havašová, 9. B  
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Umenie života spočíva v tom, že sa naučíme 

oceniť vzdelanie 

 

nohokrát si neuvedomujeme, čo všetko máme. Všetko berieme ako samozrejmosť. Ako 

príklad by som zobrala školu. Mnohí z nás ju považujú za nepodstatné a nepriateľské 

miesto, kde musia každý deň povinne chodiť, kam 

sa musia každý deň pripravovať na vyučovanie.  No vôbec si 

neuvedomujeme, čo nám škola vlastne poskytuje. Poskytuje 

nám niečo, čo je pre náš život veľmi dôležité – vzdelanie. Bez 

neho by sme len veľmi ťažko žili. Možno sa nám zdajú niekto-

ré predmety ťažké, ale nikdy nemôžeme vedieť, či sa práve im 

nebude  me v budúcnosti venovať. Niektorí z nás si myslia, že 

na niektorých predmetoch  chcú od nás učitelia veľa. Ale pre-

čo chcú od nás veľa? Aby nás niečo naučili. Aby sme si do 

života niečo z tej školy vzali. Nemôžeme vedieť, či sa nám 

v budúcnosti nezíde to, čo práve teraz považujeme za najnepo-

trebnejšie. Preto by sme si mali uvedomiť, že učitelia nás nechcú trápiť. My máme možnosť vzde-

lávať sa, ale nie všetci ju využívame. Čo by za takéto vzdelanie dalo nejaké dieťa v Afrike? Keby 

mohlo, určite by sa chcelo naučiť písať, čítať či počítať. A my máme dokonca možnosť vzdelávať 

sa z mnohých  predmetov. Prečo sa k tomu niektorí tak ľahostajne staviame?  
                                                                                                                         Erika Duľová, 8. B 

 

SSvveettoovvýý  ddeeňň  bbeezz  ppooččííttaaččaa  
 

rvá vec, ktorú si väčšina z vás pomyslí pri pohľade na nadpis, bude pravdepodobne - aj taký 

existuje? Nuž, existuje. Deň 24. marec bol vyhlásený za Svetový deň bez počítača, hoci 

veľa ľudí o tom asi nevie. Cieľom tohto dňa je presvedčiť vás, aby ste 24 hodín nezapli svoj 

(ani ničí iný) počítač a robili niečo iné. V prípade, že nemáte počítač vám odporúčam prejsť na ďal-

ší článok, ak ste to už dávno neurobili. Vráťme sa k nášmu problému - ako môžem prežiť celý deň 

bez toho, aby som zapol počítač? Možností je naozaj neúrekom a je iba na 

vás, ktorú si vyberiete. Ísť do lesa na maliny, hľadať poklad v zeleninovej 

záhradke, presťahovať sa za polárny kruh a loviť 

mrože, vytapetovať si izbu novými plagátmi, pre-

čítať Slovenskú národnú knižnicu či navštíviť 

svoju babičku. Kým si budete vyberať, kliknite na 

pracovnej ploche na ikonku kalkulačky a vypočítajte, koľko hodín ročne 

strávite pri svojom „personal computer“. Keď sa zotavíte z prvotného 

šoku pri pohľade na to číslo, môžete ho rýchlo vynulovať, aby si ho nie-

kto náhodou nevšimol a porozmýšľať, kde všade dnes ľudia používajú 

počítače. Stretneme sa s nimi kdekoľvek – doma, mnohí aj v práci, na 

dovolenke v hoteli, vo vlaku, v knižnici, v internetovej kaviarni, niektorí ho dokonca ťahajú so se-

bou aj do lesa. Takisto ich používame na čokoľvek, od písania dôležitých dokumentov po dorozu-

mievanie sa s príslušníkom rodiny sediaceho vedľa seba. Často sú pre nás nevyhnutne potrebné, no 

na druhej strane nás oberajú o čas. Preto si rýchlo bežte zaznačiť do kalendára dátum 24. 3. 

a naplánujte si ho bez počítača. Som si istá, že vám to neuškodí. 

                                                                                                         Lucia Bajtošová, 8. B 

MM  

PP  
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ČČoo  jjee  nnoorrmmáállnnee??  
Pre potešenie niektorých z vás je tu opäť naše okienko pre kritiku. Asi by som opäť pripomenula to,  

že kritika má pomôcť napraviť nedostatky, nie uškodiť. Ak by sme sa 

cez prestávku prešli len po troch triedach, tak by sme zistili, že slovo 

poriadok žiakom nič nehovorí. Ak by sme sa pozreli len na kôš, tak by 

nám prišlo zle. Rožky, chleby, kelímky od jogurtov či potrhané papiere 

len tak pohodené okolo koša.  Na čo potom máme v triedach zberové 

krabice?  Je také ťažké papier zahodiť do krabice a nie na zem? Hroz-

né. Lavice žiakov nevyzerajú o nič lepšie. Hocikde po zemi pohádzané 

otvorené tašky, neobalené knihy či zošity, peračníky s vysypanými 

perami, kriedy, fľašky s vodou či postúpaná desiata. Je to normálne?  Žiaci si nič nevážia. Nájdu sa 

len výnimočné triedy, v ktorých je poriadok. Taktiež správanie žiakov je strašné. 

Ak by sme sa poprechádzali po škole cez prestávku, mohli by sme vidieť, ako sa 

k sebe žiaci navzájom správajú. Ohadzujú sa perami, kriedami, knihami, dokonca 

aj desiatou. Taktiež si môžeme všimnúť bitky najmä chlapcov, no v poslednom 

čase i dievčat. Bežné sú aj naháňačky pomedzi lavice, popri ktorých sa z nich bež-

ne zhodia knihy a zošity. A to ešte nie je všetko. Najhoršie je však vyjadrovanie 

žiakov. Stačilo by, ak by sme prešli čo i len okolo nejakého šiestaka a mohli by 

sme počuť, ako nadáva na učiteľov. Vôbec si neuvedomuje, čo preňho učitelia robia? Vďaka komu 

vie to všetko, čo vie? Nad tým sa my žiaci nezamýšľame, ale mali by sme sa. Po tom, ako ideme 

plní ľútosti nad správaním žiakov po prvom poschodí školy, tak je také prázdne, také smutné. Chý-

ba mu kvetinová výzdoba. Sem - tam kvietok na takéto veľké poschodie nestačí. No to sa dá určite 

ľahšie napraviť, ako neporiadok v triedach. Dúfam, že to bude stále lepšie a raz, keď sa vyberieme 

na prechádzku po škole, uvidíme krásne čisté triedy plné slušných žiakov. Čo vy na to? 

                                                                                                                                  Erika Duľová, 8. B 

ŽŽiivvoottnnáá  cceessttaa  vvááššhhoo  tteelleevvíízzoorraa  

  

okazené a nepotrebné spotrebiče odnesieme do zberne, aby ich rozložili a recyklovali s čo 

najmenším škodlivým vplyvom na životné prostredie. To je štandardný postup, ktorý 

nepochybne väčšina z nás dobre pozná. Kde však končia skutočné spotrebiče, to je naozaj 

podivuhodné rozprávanie. Najbežnejším osudom, ktorý stíha pokazené spotrebiče je odstavenie do 

neobývaných priestorov. Takto sa za tie roky nakopia celé hromady spotrebičov rôzneho stupňa 

pokazenia. Od starodávnych televízorov značky Orava po moderné rádio 

obliate pohárom Coca - Coly. Tam si spokojne užívajú dni zaslúženého 

dôchodku, zbytočne zaberajú priestor a poskytujú domov unikátnym 

druhom hmyzu žijúcom na našom území. Niektoré možno skončia 

v rukách potulných bezdomovcov, ktorí sa z nich budú snažiť vyžmýkať 

posledné zvyšky niekdajšieho výkonu, alebo im vymyslia novú, origi-

nálnu funkciu. Iné možno svedomití smetiari odnesú do zberne, ale to 

vám nikto nemôže zaručiť. Časť spotrebičov, ktorú sa teraz chystám 

spomenúť, má ten najzaujímavejší život zo všetkých. Myslím, že nie som 

jediná, kto si tu - tam všimne dobrodružne založený televízor splavujúci miestnu rieku, či starú hr-

dzavú chladničku snažiacu sa splynúť s tmavozeleným riedkym porastom. Keď si už niekto dal tú 

námahu, aby vytrepal chladničku do lesa, prečo ju už rovno neodnesie do zberne? Tieto dobrodruž-

né spotrebiče, ak sa rýchlo neodpracú, sú pre naše životné prostredie asi najnebezpečnejšie. Týmto 

chcem povedať, že niekedy naozaj nie je tak veľa zaniesť tie spotrebiče na správne miesto. Koniec 

koncov, robíme to pre seba.  

                                                                                                                      Lucia Bajtošová, 8. B 

PP  
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DDeejjeeppiissnnoo--lliitteerráárrnnaa  eexxkkuurrzziiaa  vv  MMaarrttiinnee  

 

 apríli sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie v Martine. Ako to 

všetko prebiehalo, to sa dozvieme z nasledujúcej výpovede jedného z účastníkov exkurzie. 

Prvým cieľom našej výpravy bol skanzen neďaleko Martina - Múzeum slovenskej dediny. 

Skanzen bol rozdelený na niekoľko častí ako múzeum oravskej dediny, liptovskej dediny 

a podobne. Pani sprievodkyňa nás v rýchlosti povodila celým skanzenom a my sme mali možnosť 

porovnať dom bohatého zemana s domom chudobného roľníka, prezrieť si krosná a iné súkennícke 

nástroje, či pohladkať kozu na sedliackom dvore. Po jej 

skončení sme sa presunuli na Národný cintorín, kde sme 

mohli uvidieť hroby významných ľudí, ktorých sme poznali 

z učebníc, ako Janko Jesenský, Andrej Sládkovič alebo 

Martin Kukučín, no i takých, ktorých sme ešte nepoznali. 

Ďalej sme navštívili pôvodnú budovu Matice slovenskej, 

kde je teraz zriadené múzeum. Sprievodkyňa nás najprv 

oboznámila s významom a úlohami Matice slovenskej. Po-

zreli sme si obrovské portréty Štefana Moysesa a Karola 

Kuzmányho či busty iných národovcov. Potom sme absol-

vovali rýchly let dejinami Slovenska od čias Veľkej Moravy, cez renesanciu, Habsburgovcov, proti-

reformáciu, národné obrodenie až po najnovšie dejiny. Odchádzali sme s hlavami preplnenými in-

formáciami, unavení a šťastní, že sa môžeme pobrať domov. Z výletu sme si odniesli nové skúse-

nosti, vedomosti a pekné spomienky.  

                                                                                                                        Lucia Bajtošová, 8. B 

OOttvváárraanniiee  ssttuuddnniiččiieekk  

 

áto akcia sa uskutočnila 14. mája v sobotu. Objednali sme ideálne počasie a objednávka 

bola včas doručená. Príjemným prekvapením bolo, že sme tam mohli stretnúť mnohé slávne 

osobnosti, akými sú: páni učitelia. Dingová, Centková,  Lisoňová, Lacušová, Meliorisová, 

Burdigová, Burík, Peťkovský, Sliva s dcérkou, pán zástupca Bakó s rodinou a mnohé ďalšie hviez-

dy našej školy. Vypochodovali sme na Šulerloh plní energie a cestou sme obdivovali krásu okolitej 

prírody. Po príchode na určené miesto sme si na chvíľu oddýchli a nadesiatovali sa. Zrazu sme 

v diaľke začuli akési hromové dunenie. Po chvíľke napätia sa ozval detský výkrik: „Hasičííí!“ Vše-

tci sa rozbehli smerom k blížiacemu sa veľkému autu. Vystúpili z neho traja solídne vyzerajúci mu-

ži. Porozprávali nám ako postupovať pri prvej pomoci 

s názornou ukážkou na nevinnom dievčatku. Mali sme 

možnosť vyskúšať si striekanie hadicou do lesa. Onedlho 

začal hlavný program. My (autorky článku) sme sa presu-

nuli na nám zverené stanovište pri studničke. Tam sme 

mali za úlohu rozprávať žiakom a učiteľom o význame 

vody a upozorniť ich, aby z bezpečnostných dôvodov nepi-

li vodu zo studničky. Okrem nás boli aj ďalšie stanovišťa, 

ako napríklad hasiči či skauti. Každé družstvo malo za úlo-

hu získať z každého stanovišťa červené papiere s kúskami hesla, ktoré potom mali poskladať. Na 

záver sme si všetky heslá prečítali a každý, kto poskladal heslo správne, dostal sladkú odmenu. Vý-

let bol naozaj vydarený a budeme mať naň krásne spomienky. Veríme, že na budúci rok nás príde 

minimálne toľko, koľko tohto roku a zapojí sa do otvárania studničiek. 

                                                                                          Erika Duľová a Lucia Bajtošová, 8. B 

VV  
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BBeesseeddaa  ssoo  ssppiissoovvaatteeľľkkoouu  GGaabbrriieelloouu  FFuunnttoovvoouu  

  

ňa 10. 5. 2011 sa na našej škole uskutočnila beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou, 

ktorá pochádza z Prešova. Redaktorky OKA Lujza s Veronikou túto príležitosť využili 

a položili jej niekoľko otázok: 

OKO: Chceli ste sa stať spisovateľkou už ako dieťa? 

Spisovateľka: Áno. Už keď som mala 5 rokov a nevedela som ešte pí-

sať, obdivovala som mamin rukopis a hrala som sa, že tiež píšem. 

OKO: Od koľkých rokov píšete? 

Spisovateľka: Od šiestich. Rada som písala mame listy, a potom som jej 

ich dávala do schránky. 

 OKO: Ktorú knihu ste napísali ako 

prvú? 

Spisovateľka: Knihu NAŠA MAMA JE 

BOSORKA. Chcela som síce písať pre 

dospelých, ale neodvážila som sa. A tak som sa rozhodla písať pre 

deti. Keď píšete pre deti, môžete si veľa vymýšľať. A práve v tejto 

knihe som si mohla veľmi veľa vymýšľať o deťoch, mame...  

OKO: Píšete radšej básne alebo príbehy? 

Spisovateľka: Určite príbehy. Báseň som písala len raz, aj to len 

do je  dnej rozhlasovej hry. A to ma o ňu požiadali. Ale že by som 

si sama sadla a začala písať báseň, to nie. 

OKO: A píšete radšej komické alebo dramatické príbehy? 

Spisovateľka: Myslím, že je samozrejmé, že tie komické. Ja píšem 

len komické príbehy, tie sú podľa mňa najlepšie. Dramatické prí-

behy  som nikdy nepísala a ani písať neskúšala.  

OKO: Témy svojich kníh si beriete z vlastného života, alebo si ich vymýšľate? 

Spisovateľka: Niektoré témy si vymýšľam a niektoré si beriem z vlastného života. Ale radšej si ich 

vymýšľam.  

OKO: Ďakujeme Vám za rozhovor!                                                               Veronika, Lujza,  7. A 

 

 

NNaavvššttíívviillii  ssmmee  kkaaššttiieeľľ  aa  lleettoohhrrááddookk                                                                

DDaarrddaanneellyy  vv  MMaarrkkuuššoovvcciiaacchh  
 

iaci IV. B triedy, rodičia a pani učiteľka sa 14. mája 

2011 rozhodli navštíviť Markušovce. Boli sme sa 

pozrieť na kaštieľ a letohrádok v netradičnom večer-

nom čase. Veľmi sa tam páčilo nielen nám, deťom, ale aj 

rodičom a samozrejme aj pani učiteľke. Všetkým návštev-

níkom povedali veľmi veľa informácií o minulosti 

a dokonca nám zahrali divadielko o stratenej princeznej 

Eulálii. Po krátkej  prehliadke v letohrádku sme si vypoču-

li  hru na klávesových nástrojoch. Večerný výlet sa vydaril 

a nám zostali pekné spomienky. 

                                      

                                                                         Lenka Krišandová, 4. B 

DD  

ŽŽ  
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OOddmmeennaa  pprree    

ddeevviiaattaakkoovv  
no, tak uţ je to tu. Pomaly, ale isto sa 

blíţi koniec školského roka, a teda aj 

čas kedy našu školu opustíme my, čiţe 

deviataci. Uţ sme vyrástli zo školských lavíc 

a teraz je čas, na ktorý všetci veľmi netrpezli-

vo čakáme. Pre nás všetkých bola deviata 

trieda akýmsi utuţujúcim, zbliţujúcim, ale aj 

preverovacím rokom našej konečnej púte. 

Úspešne sme napísali monitor, a teda aj zloţi-

li skúšku, ktorou sa končí naša cesta na tejto 

škole.  Rodičovská rada a vedenie školy sa 

nám preto rozhodlo venovať darček. Dar-

ček, ktorý skutočne stál za to. Našou odme-

nou bol výlet do Bratislavy, nášho hlavného 

mesta. No nebola to len taká „obyčajná“ pre-

chádzka po Bratislave alebo nakupovanie, aj 

keď to sme tieţ vyskúšali. V tom najhlavnej-

šom bode to bol Autosalón. Kaţdý si prišiel 

na svoje, či uţ chlapec alebo dievča. Ja osob-

ne som ešte nikdy predtým nebola na Autosa-

lóne a práve preto mám z toho určite neza-

budnuteľný záţitok na celý ţivot. Škoda, ţe 

cesta do Bratislavy je taká dlhá, no aj tak si 

myslím, ţe Autosalón nám to bohate vyna-

hradil. Všetci sme veľmi vďační za tento dar-

ček a veríme, ţe tak ako my nezabudneme na 

našu školu a samozrejme na náš bratislavský 

výlet, tak ani naša škola nezabudne na nás, 

deviatakov, ktorí uţ čoskoro roztiahnu svoje 

krídla a odletia do neznáma.  

                                                                                               

Lucia Havašová, 9. B 

GGeeooggrraaffiicckkáá                                    

vvyycchhááddzzkkaa  

  

eografická vychádzka do Spišského 

Podhradia a na Spišský hrad sa usku-

točnila 13. 5. 2011. Zúčastnili sa jej 

ţiaci šiesteho ročníka. Cesta autobusom netr-

vala dlho. Zastavili sme sa pri minerálnom 

prameni, ktorý sa volá Sivá brada. O chvíľu 

sme navštívili Spišský hrad, kde sme si popo-

zerali rôzne historické pamiatky, budovy, 

nádvoria, balkóny, hradnú veţu a hradnú ka-

plnku. Sprievodkyňa nám porozprávala rôzne 

zaujímavé príhody viaţuce sa k ţivotu stredo-

vekých ľudí na hrade. Najviac nás zaujala 

hradná veţa, z ktorej bol výborný výhľad. 

Takisto nás zaujala aj mučiareň, kde boli ka-

tove nástroje. Potom sme išli do malého kos-

tolíka v Ţehre, kde nám sprievodkyňa ukázala 

fresky a obrazy. Zistili sme, ţe je zapísaný do 

cirkevnej pamiatky UNESCO. Vrátili sme sa 

do autobusu. Neskôr sme išli na Spišskú Ka-

pitulu, kde sme si popozerali kostol, oltáre, 

maľby, sochy, ornamenty. Exkurzia sa nám 

veľmi páčila a domov sme si priniesli veľa 

nových záţitkov.                                                                         

Patrícia Petrušková, Sandra Labancová, 6. C 

DDeeňň  mmaattiieekk  

  

aţdý rok si druhú májovú nedeľu  

pripomíname sviatok, ktorý je pre 

kaţdého syna či dcéru významný. Je 

to Deň matiek. Kaţdé dieťa by malo aspoň 

malým dobrým skutkom vyjadriť matkám to, 

ţe nám na nich záleţí, lebo sa o nás celé roky 

starajú. Od 

malička sme 

počuli jej 

jemný hlas, 

videli jej 

milý úsmev. 

Keď nám 

niečo nešlo 

alebo sme 

niečo neve-

deli, vţdy nás svojou rukou pohladila 

a pomohla nám. 

Aj na našej škole 

je uţ tradíciou, ţe 

pre naše mamy 

pripravujeme 

vlastné zhotovené 

darčeky, ktoré 

predávame na 

burze. Tohto roku sa predali darčeky za 130€, 

ktoré pouţijeme na charitatívne účely. Tieţ 

sme pre nich nacvičili kultúrny program, 

s ktorým sme vystúpili pred návštevníkmi 

nášho mesta v kine Mier. Vystúpenie sa nám 

vydarilo a malo úspech.  

Sandra Labancová, 6. C  

ÁÁ  

GG  

KK  
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NNáávvšštteevvaa  OOrraavvsskkééhhoo  

hhrraadduu  aa  mmúúzzeeaa  

vv  DDoollnnoomm  KKuubbíínnee  
iaci 7. ročníka sa dňa 26. 5. 2011 vybrali 

na literárno-dejepisnú exkurziu na Orav-

ský hrad a do Hviezdoslavovho múzea 

v Dolnom Kubíne. Zraz sme mali 7:45 pred 

školou. Na hrad sme išli o 11:00 hod. Tam nám 

sprievodca Ján Pagáčik hovoril o histórii hradu. 

Oravský hrad bol vybudovaný a taktiež pochá-

dza z 13. storočia. Slúžil ako obranná pevnosť. 

Hrad sa skladá z troch častí: dolnej, strednej 

a hornej. Najznámejší rod, ktorý obýval tento 

hrad, boli Turzovci, ktorí si ho zakúpili 

v polovici 16. storočia. Dozvedeli sme sa veľa 

nových informácií o histórii hradu. Sprievodca 

nám ukázal zrkadlo, ktoré bolo uložené 

v obývacej izbe hradu a každá žena, ktorá sa do 

tohto zrkadla pozrie, si zachová mladosť a krásu 

naveky. Ale má to aj jeden háčik, keď sa do 

tohto zrkadla pozriete, tak sa už nikdy nebudete 

môcť pozrieť do nejakého iného zrkadla. Súčas-

ťou hradu je aj kaplnka, v ktorej sú uložené 

hrobky Turzovcov. Po prehliadke hradu sme 

navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava 

v Dolnom Kubíne. Tam nám sprievodkyňa roz-

právala o živote Hviezdoslava. Rozprávala nám 

o tom, ako sa P. O. Hviezdoslav v Maďarsku 

takmer „odrodil“, no uvedomil si, že on je Slo-

vák a do Maďarska nepatrí. Na tento námet 

vznikla báseň „Mňa kedys´ zvádzal svet“. Tak-

tiež sme sa dozvedeli, že Hviezdoslavove básne 

boli preložené do množstva jazykov. Domov 

sme sa vracali s mnohými novými zážitkami 

a veľmi spokojní.                                                                           

Natália Smatanová, Ivana Repaská, 7. B 

RRoozzpprráávvaanniiee  kkňňaazzaa                        

aa  rreehhooľľnnííkkaa  
 

a hodinách náboženskej výchovy, etic-

kej výchovy a geografie sme sa dňa  4. 

4. 2011 zúčastnili na besede Izrael, kra-

jina kde žil Ježiš. O svojom pôsobení v tejto 

krajine nám prišiel porozprávať kňaz a rehoľník 

- františkán Ján Kalinský. Ján Kalinský je rodá-

kom zo Spišskej Novej Vsi. Za kňaza študoval 

v Izraeli, kde potom aj 7 rokov pôsobil. 

V súčasnosti často organizuje púte do Izraela 

a sprevádza pútnikov po Svätej Zemi. V úvode 

besedy nám porozprával o zakladateľovi rehole 

sv. Františkovi a o činnosti svojej rehole. Svätý 

František žil v 12. storočí.  Veľmi sa ho dotýka-

la bieda chudobných. Stal sa mníchom. Okrem 

služby najbiednejším, opravoval  opustený kos-

tol v okolí mesta Assisi. František požiadal pá-

peža o schválenie svojho rádu – rehole. Pápež 

Honorius III. v r. 1223 rehoľu schválil. Františ-

káni pôsobia v mnohých častiach sveta. Jednou 

z nich je aj Izrael. Majú tam svoje kláštory 

a starajú sa o miesta, ktoré sú bezprostredne 

spojené s Ježišovým poslaním a životom v tejto 

krajine. V Jeruzaleme sa starajú napr. o Boží 

hrob. Pôsobia aj medzi mládežou. Zaujalo nás aj 

rozprávanie o prírodných podmienkach tejto 

krajiny, kde je úroda 2 krát ročne. Beseda nás 

určite  obohatila a už sa tešíme na podobné pod-

ujatia.                                                              

                              Viktória Kapsdorferová, 6. A 

ŽŽ  
NN  
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PPoo  ssttooppáácchh  nnaaššiicchh  bbýývvaallýýcchh  rreeddaakkttoorroovv  
 

Martin Bajtoš, ktorý (ako sa iste pamätáte) sa pred niekoľkými rokmi za-

slúžil o rozvoj tohto časopisu, na strednej škole nezaháľa a pokračuje 

v tvorení. Zašli sme za ním, aby sme  sa dozvedeli, na čom v poslednom 

čase pracuje. 

 

OKO:  Dozvedeli sme sa, že na svojej škole realizuješ tvorbu nového 

školského časopisu. Mohol by si nám o tom povedať niečo bližšie? 
V tomto časopise sa mi spája-

jú takmer všetky záľuby. 

Písanie, angličtina 

a počítače. Čo majú počíta-

če a angličtina spoločné s časo-pisom? Je to tak tro-

chu internetový časopis a je po anglicky. Ja som 

vytvoril webstránku (blog), starám sa o jej hladký 

chod a prispievam článkami na spôsob ,,Vedeli ste, 

že...?“ o starých kultúrach. Časopis začal len tento 

rok a nevydávame ho na papieri, ale dúfam, že ča-

som vyrastie z plienok. Sami sa môžete pozrieť na 

logo vo forme milého pomaranča na 

www.orindzik.cz.cc.  

 

OKO:  Ako si spomínaš na obdobie na základnej škole? Sú ti teraz skúsenosti, ktoré si získal 

prácou v OKU užitočné? 
Na základnú školu mám rôznorodé spomienky  ako každý (kto ju už ukončil).  Ja osobne mám viac 

príjemných spomienok. Určite som tam nechodil zbytočne. Každý deň skvelý obed... (smiech).  

Naučil som sa veci, ktoré sa mi zídu po celý život a ktoré budú sprevádzať spomienky na to, kde 

a ako som sa ich naučil. Keby som nebol redaktorom v OKU, pochybujem, že by som zakotvil 

v ďalšom časopise. Na tú kotvu by som bol priviazaný a klesal by som do oceánu nekreativity. 

OKO zapálilo pochodeň a tú teraz nesiem ďalej. 

 

OKO: Aké máš plány do budúc-

nosti? Uvažoval si 

o masmediálnej komunikácii? 
Chcem sa zamerať hlavne na in-

formatiku, ale to mi nebude brániť 

sem - tam sa presláviť nejakým 

článkom  či knihou. Nechcem celý 

deň sedieť v kancelárii Microsoftu 

a programovať. Môjmu srdcu bliž-

šie sú webstránky a dizajn, ktoré 

môžem robiť dokonca aj v lese. 

S počítačom, samozrejme.  

 

OKO:  Chcel by si niečo odkázať 

bývalým spolužiakom? 
Tešte sa zo života a užívajte si ho. A vždy robte niečo navyše, aby ste na seba mohli byť hrdí. 

                                                                                                           Dominika Kuchárová, 6. B 
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VViieettee,,  žžee......  

 na okresnom kole recitačnej súťaže Ars poetika Puškinov pamätník sa v svojich kategóriách 

na 1. mieste umiestnila Simona Safková z 5. A, na 3. mieste Nikola Focková, Daniela Kollá-

rová 7. B, pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková, 

 v 5. ročníku mestskej súťaže Naše mesto žiaci z 1. stupňa Michaela Seböová, Andrej Mok-

riš, Denis Garčala 4. A obsadili 2. miesto, pripravovala Mgr. Valéria Jendrálová, z  2. stupňa 

Kristína Barbušová, Martin Beer, Alexander Kling 7. A obsadili 3. miesto, pripravovala 

Mgr. Zuzana Vojčíková, 

 v XI. ročníku školskej súťaže Historia est magistra vitae sa na 1. miestach umiestnili druž-

stvá z 5. B, 6. C, 7. B, 8. B, 

 v 3. ročníku školského kola súťaže Poznaj svojich predkov boli ocenené najlepšie práce Sla-

vomíra Gregoríka 8. A, Kristíny Klaučovej 6. B, Martiny Stankovej 8. B, pripravovala             

Mgr. Magdaléna Šišková, 

 na krajskom kole biologickej olympiády sa Martin 

Jiroušek 8. A umiestnil na 5. mieste, pripravovala 

PaedDr. Ria Centková, 

 v projekte Botanikiáda online test zo žiakov                          

5. A a 5. B úspešne zvládli Leonard Sabovčík 

a Juraj Dunčko 5. B a zúčastnili sa regionálneho 

kola v Botanickej záhrade v Košiciach, 

 na novej webovej stránke o športe 

http://skolskysport.wordpress.com si môžete prečí-

tať o úspechoch našich žiakov a iné zaujímavostí           

o športe, 

 v Testovaní 9 – 2011 naši deviataci nesklamali a ich úspešnosť bola 59, 6%, kým úspešnosť 

na Slovensku bola iba 58, 2%, 

 v mestskom kole recitačnej súťaži Shakespeare´s Memorial sa v svojich kategóriách                  

na  1. mieste umiestnila Lucia Havašová 9. B, na 2. mieste Erika Duľová 8. B, na  3. mieste 

Kristína Klaučová 6. B, pripravovala Ing. Mária Lacušová, 

 v okresnom kole Pytagoriády sa najlepšie darilo a na 1. miestach sa umiestnili Bruno Jaku-

bov 3. A, pripravovala PaedDr. Ružena Brezovská, Daniel Broško 6. A, pripravovala               

Mgr. Danica Rimská, Lujza Kočíková 7. A, pripravoval Mgr. Ľubomír Jakubov, 

 žiaci 8. A triedy, ktorí pracujú nad projektom o Matici slovenskej, si medzi seba pozvali 

predsedníčku miestneho odboru MS Mgr. Jolanu 

Prochotskú, 

 deti v Školskom klube sa v apríli s Pani zimou roz-

lúčili starodávnym zvykom pálením Moreny,   

 na okresnom kole Slávik Slovenska 2011 sa                

Július Okály z 8. A  triedy umiestnil na 3. mieste,  

 25. mája sa konal Deň otvorených dverí a prítomní 

hostia sa priamo zúčastnili vyučovania hlavne 

v triedach IND.    

                                                                                                             

- RR -  

http://skolskysport.wordpress.com/
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  VVáámm  ppaannii  uuččiitteeľľkkuu  KKaammiilluu          

OOkkáállyyoovvúú  
V čom vyniká: Sú činnosti, ktoré robím lepšie ako iné, ale nemyslím 

si, že v niečom vynikám. Vynikal Beethoven, Mozart, Edison, Fle-

ming, ľudia vo vojnách. 

Čo jej nejde: Mám problém hovoriť v cudzej reči.   

Čo ju vie najviac nahnevať: Neskromnosť, neslušnosť, nespravod-

livosť, narcizmus, arogantnosť. Tieto vlastnosti sa začínajú množiť 

geometrickým radom. 

Jazyk, ktorý by chcela ovládať: Ten, ktorý potrebujem v krajine, 

v ktorej momentálne som. Ak poznáte jazyk, ste slobodný. Asi angličtinu, španielčinu. 

Obľúbené jedlo: Nemám obľúbené jedlo, sú to skôr chvíle, ktoré pri ňom strávim s tými správny-

mi ľuďmi. Pre mňa je veľmi dôležitý pocit, že ľudia okolo mňa nehladujú. 

Obľúbený film: Je ich veľa, napr. nemecký vojnový film Biele peklo, filmy s J. P. Belmondom, 

Mel Gibsonom, Robertom de Nirom, Nicolasom Cagom... Rada si pozriem detektívne seriály Co-

lomba, Poirota, Monka. 

Slávna osobnosť, s ktorou by sa chcela stretnúť: S mojou mamou, ktorá umrela pred 2 rokmi. 

Záľuby: Knihy, sauna, tanec, kino, plávanie, posedenia s priateľkami, bicykel... Veľmi rada počú-

vam vtipy. 

Obľúbená kniha: Bohyňa v domácnosti, Bod klamu,...Je ich veľmi veľa, len noci sú krátke. 

Obľúbené miesto: Egypt - len je trochu ďaleko.  

Čo by ste spravili, keby ste vyhrali milión?: Hovoríme o milióne € ? Polovicu by som dala sestre 

a jej rodine. S priateľkami by som šla na cestu loďou. Aspoň na mesiac. Všetkým blízkym by som 

splnila priania. Zvyšok odložím deťom na štúdiá a sebe kúpim kníhkupectvo PANTHA REI. Už sa 

neviem dočkať.                                                                                                Dominika a Stanka, 8. B 

AAkkoo  iicchh  nneeppoozznnáámmee  

Redaktorky Petra a Františka sa dozvedeli o zaujímavých koníčkoch 

pani vychovávateľky Zuzany  Duračinskej. 

OKO: Vaším koníčkom je spev. Kto Vás k nemu priviedol a aké 

úspechy ste dosiahli? 

K spevu ma priviedli moji rodičia, keďže sme muzikálna rodina. Spevu 

sa venujem od malička. Najčastejšie som spievala ľudové piesne, ale 

ani modernými piesňami som nepohŕdala. Keď som mala 12 rokov, 

začala som sa ľudovému spevu venovať profesionálnejšie. Navštevovala som folklórny súbor Čači-

na. Vďaka súboru som mohla vidieť viacero krajín. Napríklad Grécko, Taliansko, Lotyšsko. Spiš-

skú Novú Ves som reprezentovala od roku 2003 na súťaži Mak. Struna – prehliadka rusínskych 

a ukrajinských piesní. Tam sme v trio speve vyhrali v roku 2008 Laureáta a hneď rok na to opäť. 

Vyskúšala som aj SuperStar v roku 2007. Chcela som vedieť, ako som na tom so spevom moder-

ných piesní. Dopadla som celkom dobre. Síce som nevyhrala, no dostala som sa do päťdesiatky 

z celého Slovenska. Spievam veľmi rada. Chodím spievať na svadby, čepčiť a odpýtavať nevesty. 

OKO: Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme Vám veľa radostí zo spevu.                                                                                              

Petra, Františka 6. C  
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NNaaššii  jjuubbiillaannttii    

V tomto roku svoje okrúhle jubileum oslavovali aj páni učitelia Mgr. Valéria Mecková                 

a Mgr. Vladimír Burík. Preto sme im poloţili niekoľko otázok, na ktoré nám ochotne odpovedali. 

Mgr. VALÉRIA  MECKOVÁ 

OKO: Ako dlho učíte?  

37 rokov.  

OKO: Prečo ste sa rozhodli učiť matematiku a chémiu? 

Od prvej hodiny, keď som sa stretla s chémiou, stala sa mojou srdcovou 

záleţitosťou. V čase, keď som sa uchádzala o prijatie na vysokú školu, 

bola chémia v kombinácii s matematikou, a tak som vyštudovala tieto 

dva predmety. V praxi som učila 13 mesiacov chémiu a celý svoj ţivot 

učím matematiku. Ţivot je uţ taký.  

OKO: Aké úspechy ste vo svojej profesii dosiahli? 

Mojím najväčším úspechom je, ţe sa moji ţiaci úspešne zaradili do ţi-

vota, niektorí veľmi úspešne. Je úţasné, keď stretnem po rokoch ţiaka, ktorý si ma pamätá (aj po 37 

rokoch) a ktorý sa mi poďakuje za to, čo som ho naučila.    

OKO: Mohli by ste nám čosi zaujímavé prezradiť i zo svojho súkromia? 

Čo robím vo voľnom čase? Som vášnivá čitateľka. Čítam všetko, čo má písmená. Neviem si pred-

staviť deň bez knihy. Nosím knihu všade. Aj keď som nesmierne unavená, musím si prečítať aspoň 

10 strán. Mám doma kniţnicu, v ktorej mám moţno aj 300 kníh všetkých moţných ţánrov - básne, 

ţivotopisy, cestopisy, encyklopédie, literatúru faktu, odbornú literatúru... aţ po detektívky. Aj keď 

je tento rozhovor venovaný môjmu ţivotnému jubileu, nepociťujem tento vek vďaka mladým ľu-

dom, ktorí ma obklopujú a ktorí nedovolia mojej duši zostarnúť.   

Mgr. VLADIMÍR BURÍK  

OKO: Ako dlho učíte? 

Učím uţ 26 rokov 

OKO: Prečo ste sa rozhodli učiť slovenský jazyk a občiansku vý-

chovu? 

Slovenský jazyk v prvom rade preto, pretoţe mám rád Slovensko, svoju 

rodnú zem a prekrásnu ľubozvučnú slovenčinu a chcel som k tomu 

viesť aj ďalšie generácie. Občiansku výchovu, aby sa mládeţ (ţiaci) 

vedela orientovať v praktickom ţivote, aby si vedela poradiť, poznala 

svoje práva a povinnosti, váţila si starších ľudí a zodpovedala za svoje 

činy. 

OKO: Aká úspechy ste vo svojej profesii dosiahli? 

Moţno by bolo zaujímavé spýtať sa ţiakov, ktorým som sa snaţil dať najviac, čo som vedel, za 

všetko dva príklady. Prvý príklad, krásny pocit z toho, ak vám bývalý ţiak, dnes 32 - ročný povie 

v zástupe v obchode: ,,Ďakujem za všetko, čo ste mi dali, klobúk dole pred vami“, alebo druhý prí-

klad, stretnete bývalú ţiačku, ktorá vám ďakuje za to, ţe pri skúškach na VŠ najlepšie zo všetkých 

vedela úlohy zo syntaxe a všetci okolo sa čudovali, ako to ovláda. V takýchto situáciách nemôţu 

nevyhŕknuť z očí aj slzy šťastia a dobrého pocitu. 

OKO: Mohli by ste nám čosi zaujímavé prezradiť i zo svojho súkromia? 

Mám rád prírodu, kým som bol zdravý, rád som športoval, mám dve dospelé deti, ktoré sú mi tým 

najvzácnejším pokladom, ktorý mám. Snaţím sa ţiť tak, aby som im bol príkladom a kedykoľvek, 

komukoľvek sa vedel pozrieť do očí. Vţdy mám na mysli jedno: „Ak nemôţeš človeku pomôcť, 

aspoň mu neubliţuj“. 

OKO: Ďakujeme za rozhovor a jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov. 

              Dominika a Stanka, 8. B 



Naši učitelia                                                                                                                                                                  OOKKOO                                                                       

  

1133  

                                                                                                                                                                         

                                                                                            

ČČoo  nnaabboonnzzoovvaallii          

ttrreettiiaaččiikkoovviiaa  

nnaa  ssvvoojjuu  ppaannii  

uuččiitteeľľkkuu    
 

Čo nabonzovali tretiačikovia na svoju pani 

učiteľku? 

OKO: 

Čo sa ti páči, nepáči na tvojej pani učiteľ-

ke? 

Myslíš si že tvoja pani učiteľka sa rada 

opaľuje?   

Má podľa teba tvoja pani učiteľka rada 

more? 

3. A: PeadDr. Ružena Brezovská  

Bruno Jakubov: 

1. Páči sa mi, že nás dobre učí, nepáči sa mi - 

nemám čo povedať. 

2. Nie. 

3. Nie. 

Kristína Horváthová: 

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

dáva veľa úloh  

2. Asi áno.  

3. Áno. 

3. B: Mgr. Beáta Zacherová 

Peter Karaščák: 

1. Páčia sa mi jej vlasy, nepáči sa mi, že nám 

dáva poznámky. 

2. Áno. 

3. Neviem. 

Ivan Milan Dinga: 

1. Páči sa mi na nej to, že sa snaží byť vtipná 

a že je dobrá, nepáči sa mi, že nám dáva veľa 

úloh. 

2. Nie. 

3. Asi áno. 

3. C: Mgr. Daniela Dingová  

Erika Šmelková: 

1. Páči sa mi, že na nás nekričí, nepáči sa mi - 

nemám čo povedať. 

2. Nie. 

3. Áno. 

Richard Kukoľ: 

1. Páči sa mi, že nám dáva málo úloh, nepáči  

 

sa mi, že kričí.  

2. Áno. 

3. Áno. 

3. D: Kamila Okályová 

Katarína Kedžuchová: 

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

kričí. 

2. Nie. 

3. Nie. 

Damián Smik: 

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

nám dáva veľa úloh. 

2. Áno.  

3. Áno. 

Paťa, Sandra, 6. C 

SS  mmiikkrrooffóónnoomm  mmeeddzzii  

uuččiitteeľľmmii  
 
Máte radi leto? 

Ako strávite tohtoročné leto? 

Mgr. Zuzana Vojčíková: 

Leto mám veľmi rada, spája sa 

mi s chvíľami oddychu, teplými 

slnečnými dňami a ranného leňošenia. 

Tu na Slovensku, na chate, na záhrade 

a stretnutia s rodinou. 

Mgr. Andrea Kožíková: 
Mám veľmi rada leto. 

Tohtoročné leto strávim s rodinou. Chystáme 

sa na dovolenku do Talianska, splavovať rie-

ku Moravu, navštíviť krásy nášho Slovenska. 

Mgr. Martin 

Sliva: 

Radšej mám 

zimu, pretože 

moja pracov-

ná teplota je 

do 23°C, ok-

rem toho ne-

mám rád bo-

davý hmyz, úpal a vyvaľovanie na pláži. 

S rodinou. Chystáme sa na dovolenku, obeh-

neme rodinu na Slovensku i v Čechách 

a chcem dokončiť to, čo som cez školský rok 

nestihol. 

  Dominika a Stanka,8. B 
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  VVáámm  SSáárruu  HHaavvaaššoovvúú,,  žžiiaaččkkuu  55..  BB  

ttrriieeddyy  
Sárka je piatačka a uţ od svojich šiestich rokov sa venuje aktívne plávaniu. Moţ-

no si poviete, plavkyňa, tých tu uţ bolo. Ale pre mňa je toto milé modrooké 

a vţdy usmiate dievčatko niečím výnimočné. Je to totiţ moja mladšia sestra. 

Ako dlho sa venuješ plávaniu?   

Zoznamovať s vodou som sa začala v troch rokoch, ale aktívne plávam od šies-

tich, čiţe plávaniu sa venujem pribliţne päť rokov a stále ma to baví. 

Čo považuješ za svoj najväčší     

úspech? 

Za svoj najväčší úspech povaţujem 

výhru na detských plaveckých prete-

koch ako sedemročná, keď som pre 

seba aj moju rodinu vyhrala predĺţe-

ný víkend v Nízkych Tatrách. Ďalej 

sú to výhry na rôznych oblastných majstrovstvách, memo-

riáloch, pohárových pretekoch, ale aj umiestnenie na Maj-

strovstvách SR. 

Kto ťa priviedol k tomuto krásnemu športu? 

Ku plávaniu ma priviedla moja mamina, ktorá bola vo vý-

bere reprezentácie Slovenska a je niekoľkonásobnou majsterkou Československa. To ona mi dala zá-

klady, na ktorých som začala budovať svoju plaveckú karié-

ru. 

Máš aj nejaké iné záľuby?   

Áno, mám. Rada sa bicyklujem, behám, tancujem a lyţujem. 

Máš aj plány do budúcna, čo sa týka plávania? 

Stále by som sa chcela zlepšovať, aj keď viem, ţe do neko-

nečna to nepôjde, no ja spravím všetko preto, aby som do-

siahla v tomto športe čo najlepšie výsledky. 

                                                                                                         

Lucia Havašová, 9. B 

 

 

PPrrvvááččiikkoovviiaa  ttoo  vveeddiiaa  nnaajjlleeppššiiee  
Čo je to autobiografia?  
Samuel Širila, 1. A: Rýchle auto.  

Barbara Birošová, 1. A: Autosalón. 

Zora Frankovičová, 1. B: Auto, ktoré nosí deti do školy. 

Anna Mária Pataridisová, 1. B: Počítač. 

Kristína Kriváková , 2. A: Opravovňa áut. 

Nina Radkovská, 2. A: Špeciálna opravovňa áut. 

 

Zdajú sa Vám ich odpovede vtipné? Vyberte najvtipnejšiu a hodnotenie vhoďte do schránky Odkazy 

pre OKO. V čísle 1/2011 ste vybrali odpoveď Lucii Zajacovej z 1. A (Čo je to argument? Ulica alebo 

dokument.) 

A čo je autobiografia? Ţivotopis o sebe, ktorý napísal sám autor. 

                                                                  Františka Tekáčová, Petra Maguláková, 6. C 
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Slnko má na človeka blahodarné, ale aj škodlivé účinky. Ako sa máme v lete pred 

ním chrániť?  

Odpovedá Mgr. Gabriela Baková, magistra v lekárni na Letnej 

 

Je pravdou, že slnečné žiare-

nie je pre ľudský organizmus 

dôležité. Vplýva na našu psy-

chickú pohodu a jeho pôsobe-

ním sa v našom tele vytvára vitamín D. Na to, aby sa ho vytvorilo dostatočné množstvo, 

stačí, ak budete denne vonku 20 - 30 min. a to aj pri zamračenej oblohe. Za túto dobu sa 

väčšina ľudí nespáli, výnimku tvoria ľudia s veľmi bledou pleťou. V lete trávime 

v prírode, pri vode, na prechádzkach celé hodiny. Ak by sme sa nechránili, pocítili by 

sme škodlivé účinky slnka. Ochrana nespočíva len v používaní ochranných krémov. 

Dôležitý je aj dostatočný príjem tekutín. Najvhodnejším nápojom je voda, nie však ľa-

dová, mohli by ste skončiť bez hlasu a s bolesťami hrdla. Oblečenie by malo byť 

vzdušné, z prírodných materiálov alebo zo syntetických, ktoré sú špeciálne upravené 

tak, že neprepúšťajú UV žiarenie a umožňujú odparovanie vody z povrchu tela. Ne-

smieme zabudnúť na vhodnú pokrývku hlavy a kvalitné slnečné okuliare. V lete by sme 

sa medzi 11. - 15. hod. mali vyhýbať slnku. Spálenie pokožky nie je jediným dôsled-

kom nadmerného slnenia. Patrí sem aj tvorba vrások, vznik pigmentových škvŕn 

a hlavne sa zvyšuje riziko rozvoja rakoviny kože.                                                         

Túžime byť pekne opálení. Máme pred letnou sezónou užívať nejaké vitamíny? 

V ponuke lekární je viacero prípravkov s obsahom betakaroténu. Pôsobí antioxidačne, 

napomáha pokožke dosiahnuť peknú farbu a zároveň ju chráni pre škodlivými účinkami 

slnečného žiarenia. Je dobré, ak sa užíva s dvojtýždňovým predstihom pred slnením 

a samozrejme aj počas neho. V žiadnom prípade nesmie byť jediným spôsobom ochra-

ny pred slnečným žiarením. 

Ktoré ochranné krémy nám odporúčate? 
Pri výbere ochranného krému sa riaďte podľa typu pokožky. Prípravok musí chrániť 

pred UVA aj UVB žiarením. Stupeň ochrany pred UVB žiarením býva označovaný ako 

SPF, maximálna hodnota je 50+. Toto číslo vyjadruje koľkonásobne si  môžete predĺžiť 

pobyt na slnku bez spálenia oproti nechránenej pokožke. Ak vaša pokožka vydrží na 

slnku bez spálenia napr. 10 min. a vy použijete prípravok s SPF 20, tak sa tento „bez-

pečný“ čas slnenia predĺži na 200min. samozrejme, za predpokladu, že prípravok použi-

jete v dostatočnom množstve, dobre ho rozotriete a každé 2 hod. sa prekrémujete. Po-

zornosť treba venovať „exponovaným“ častiam - nos, uši, pery, dekolt a priehlavky. 

Účinnosť ochranných prípravkov sa znižuje utieraním, kúpaním vo vode a potením. 

Prajem vám pekné slnečné leto.  

                                                          Stanka, Dominika 8. B 
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JJaammeess  WWaatttt  
 

ol škótsky mechanik, vynálezca a fyzik. Je známy 

predovšetkým ako vynálezca parného stroja. 

V skutočnosti nebol vynálezcom tohto stroja, uro-

bil ib a opatrenia, aby sa mohol stroj priemyselne 

využiť.  Jeho prvé stroje slúžili najmä na čerpanie 

vody z baní, pretože neboli schopné krútiaceho pohybu, 

nedokázali preniesť silu na roztočenie kolesa. Aby sa vyu-

žitie parných strojov rozšírilo, Boulton (Wattov obchodný 

partner a spoločník) prinútil vynálezcu, aby parné stroje 

preniesli svoju silu aj na rotovanie kolesa. Parné stroje sa 

stali bežnou súčasťou ekonomiky a zefektívnili výrobu. 

Wattov vynález naštartoval priemyselnú revolúciu a pri-

niesol rozvoj v mnohých oblastiach. Postupne sa objavili 

ďalšie zariadenia využívajúce paru na pohon, ako lokomo-

tívy či parníky. 

 

 Narodil sa  19. januára 1736 v Greenocku 

v Švédsku. 

 V roku 1755 sa učil u mechanika Morgana v Londýne. 

 Ako 22 - ročný si založil dielňu na Glasgowskej univerzite s podporou tamojšieho profesora 

fyziky a chémie Josepha Blacka. 

 V roku 1759 sa dozvedel o parnom stroji Thomasa Newcomena.  

 V roku 1765 zostrojil oddelený kondenzátor pary, čím výrazne zlepšil stroj. 

 Zaviedol jednotku konská sila, ktorú neskôr nahradil po ňom pomenovaný watt. 

 Zostrojil dvojčinný parný stroj, odstredivý regulátor, vyriešil utesnenie piestu a nezávisle 

objavil zloženie vody. 

 Zomrel 19. augusta 1819 v Handsworthe v Anglicku.   

  
                             Wattov parný stroj                                                                  Lucia Bajtošová, 8. B 

BB  
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TThhee  pphheeaassaannttss  
 

The pheasants don´t  live in our woods always. They were brought from 

Asia. Some people eat pheasants, but I don´t understand them. The 

pheasants are ornamental birds. On the chest they have got  gold feath-

ers and on the neck they have got gold-colored collar. The pheasants and  

hens have much in common. They have similar feet, strong beak and 

nice tail. They haven´t got a teeth. The pheasant is cock cousin. The 

hens sleep in a perchery, because it is safer than on land. In the night the 

pheasants fly on the tree. The pheasants like sand.  They issue sounds 

then hens. The pheasant lives in the woods and in the fields, but they can 

be kept in the yard. Their natural environment is on the place, where are trees with dry branch and 

stones.  

                                                                                                               Erika Duľová, 8. B 

KKaarrll  MMaayy 

 

Karl Friedrich war ein deutscher Schriftsteller. Bekannt wurde er vor allem 

durch seine so genannten Reiseerzählungen, die vorwiegend im Orient, in 

den Vereinigten Staaten und im Mexiko des 19. Jahrhunderts angesiedelt 

sind. Viele seiner Werke wurden verfilmt, für die Bühne adaptiert, zu Hör-

spielen verarbeitet oder als Comics umgesetzt. Karl May entstammte einer 

armen Weberfamilie. Er war das fünfte von vier-

zehn Kindern, von denen neun bereits in ihren ers-

ten Lebensmonaten starben. Er gab in seinem Hei-

matort Privatunterricht, schrieb Erzählungen, kom-

ponierte und deklamierte. 1879 erhielt er vom Deut-

schen Hausschatz, einer katholischen Wochenzei-

tung aus Regensburg, das Angebot, alle Erzählungen zuerst dort anzubie-

ten: 1880 begann May mit dem Orientzyklus, den er mit Unterbrechungen 

bis 1888 fortsetzte. Parallel schrieb er aber auch noch für andere Zeitschrif-

ten. Karl May starb  am 30. März 1912. Todesursache war laut Bestat-

tungsbuch „Herzparalyse, akute Bronchitis, Asthma.“ Heute wird ein Lun-

genkrebs nicht ausgeschlossen. May wurde auf dem Friedhof Radebeul-Ost 

im sogenannten May-Grabmal beigesetzt.       

                                                                                          Lucia a Erika, 8. B 

ШШууттккаа  
 

Они встретились 

 

Папа, где ты родился? 

Я родился в Москве. 

А мама? 

Мама родилась в Санкт - Петербурге. 

А я? 

А ты родился в Киеве. 

Как хорошо, что мы встретились!                                                                       Martin Baluch, 6. C 
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 EEvvaanneesscceennccee  
 

Evanescence je americká gothik - metalová skupina. Bola založená v Little Rock v USA v roku 

1995. Založili ju speváčka Amy Lee a gitarista Ben Moody. Piesne upravovali obaja umelci, takže 

obaja majú na ich tvorbe rovnakú zásluhu. Skupina sa objavila aj na živom koncerte a stala sa jed-

nou z najpopulárnejších v oblasti. Prvý album s názvom  Fallen vydala v roku 2003. Ich prvými 

piesňami sú Solitude a Give Unto Me, ktoré napísala Lee a Understanding a My Immortal napísané 

Moodym. O rok neskôr vydali Evanescence ich prvý live album Anywhere But Home. V roku 2006 

skupina vydala druhý album The Open Door. Zloženie skupiny sa menilo niekoľkokrát. V roku 

2002 odišiel gitarista David Hodges, v roku 2003 skupinu opustil spoluzakladateľ Ben Moody,                  

v roku 2006 basgitarista Will Boyd, po ktorom nasledoval gitarista John LeCompt. Po experimen-

tovaní s názvami sa rozhodli pre názov Evanescence, čo v preklade znamená zmiznutie.  

 

Členovia skupiny:    

 

 
Amy Lee                                                                                                                                                                                                

speváčka, skladateľka 

a klaviristka     

 
Terry Balsamo 

bass gitarista, sólový gitarista 

 

 
Tim McCord                                 

bass gitarista                                                    

 
Will Hunt – bubeník 

 

 

 

 

 

 

OKO: Aký názor máš na túto hudobnú skupinu? 

 

Ján Boroň, 8. B: Nepoznám ich. 

Simona Sabovčíková, 8. B: Majú pekné pesničky. 

Mgr. Martin Sliva: Nepoznám ich, nepočúvam ich hudbu.  

 

Erika Duľová, 8. B  
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SSeerrggeejjoovvee  zzáážžiittkkyy  ––  AAffrriicckkéé  ssaavvaannyy  ((33..  ččaassťť))  
 

tvoril som oči a takmer som zajačal od prekvapenia. Našťastie som sa ovládol – nie som 

predsa v džungli. Namiesto toho som sa pokúšal postaviť na nohy, čo bolo oveľa obtiažnej-

šie, ako sa na prvý pohľad zdá. Mal som ich totiž uväznené pod trámom. Mykajúc nohou 

som zaškúlil na postavu predo mnou a poskytol jej tak dôvod na začiatok konverzácie. „Udrel si sa 

o rúru,“ načala zdvorilo rozhovor. Prekvapene som vytiahol nohu spopod trámu. Myslel som si to-

tiž, že útočníkom bol človek predo mnou. Pravdupovediac, nevyzeral veľmi nebezpečne, ale zdanie 

môže klamať. „Hej,“ prikývol som duchaplne na odpoveď a konečne som sa postavil, „tak ja už 

pôjdem.“ Len čo som dokončil vetu, prebudila sa vo mne zvedavosť. „Čo to bol za zvuk?“ vyhŕklo 

zo mňa. Človek nasadil prekvapený výraz: „Čo za zvuk?“ „Nič,“ odpovedal som a v duchu si za-

značil do zoznamu úloh návštevu 

u psychológa. Vtedy ho našťastie osvietilo. 

„Ach, ty myslíš ten piskot!“ Pokyvkal som 

hlavou v rytme symfónie č. 9 na znamenie 

súhlasu. „To bola tá rúra, čo si pred chvíľou 

zrazil hlavou k zemi,“ objasnil mi. Upokoji-

lo ma, že zvuk už prestal a chcel som sa 

pobrať spať. Samozrejme, tým to skončilo. 

Človek ako ja nemôže len tak prežiť taký 

pokojný deň a potom ísť spať. Vo chvíli, 

keď som sa obrátil na odchod, stali sa dve 

veci: 1. začul som kdesi v hĺbke mohutné 

dunenie, 2. následkom toho dunenia sa zo 

stropu odtrhol stalaktit a zatarasil mi cestu späť. Ako náhle som sa sklonil k nemu s cieľom zistiť, 

u koho by sa dal reklamovať, dopadol mi na chrbát mohutný prúd horúcej vody. Len moja železná 

vôľa a skutočnosť, že som nemohol otvoriť ústa mi zabránili, aby som nezačal kričať. Človek vedľa 

mňa, ktorý nemal také šťastie, očividne prepadol hystérii. Šikovne som sa uhol prúdu vody a chvíľu 

sledoval, ako nás tu pomaly zaplavuje. Len nepanikár, 

hovorilo moje rozumné ja a vzápätí som prepadol panike. 

Trikrát som obehol vnútro jaskyne a splašene som okolo 

seba mával rukami. Potom som zmenil smer, nabral rých-

losť, prerazil múr a vybehol vonku. Napriek mojej statoč-

nej povahe som na päť sekúnd upadol do šoku. Potom 

som neveriacky zažmurkal, cez otvor vliezol do jaskyne 

a našiel tam človeka v hlbokom šoku. Po troch hodinách 

nezmyselného mávania rukou pred jeho očami som usúdil, 

že bude lepšie zavolať záchranku. Zakutral som vo vrec-

ku, vytiahol mobil a zistil, že nemám signál. Smutne som 

si vzdychol. Tak teda ručne. O týždeň neskôr: „Nikdy viac nechoď na savany, nikdy viac nechoď na 

savany, nikdy viac nechoď na savany...“ Túto prostú vetu som si vštepoval do hlavy odvtedy, čo 

vzlietlo lietadlo a pridŕžal sa pri tom márnej nádeje, že nemám otras mozgu. Vykonal som síce dob-

rý skutok a zachránil Človeka tým, že som ho pomocou dvoch palíc odvliekol do najbližšej osady 

vzdialenej asi 5 km, ale na savany sa už nevrátim. Nikdy. Čo sa tej steny, nikdy sa mi celkom nepo-

darilo vysvetliť, ako som ho prerazil. Potom som sa zdôveril jednému známemu, že mám možno 

nadľudskú silu. Ten sa na pár týždňov stratil, potom mi doniesol kúsok z tej jaskynnej steny 

a povedal slávnu vetu: „Bola zo sadrokartónu.“  

                                                                                                                             Lucia Bajtošová, 8. B 

OO  
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VVeeddoommoossttnnáá  ssúúťťaažž  oo  oollyymmppiizzmmee  
 

o množstve súťaží sa naši žiaci zúčastnili aj vedomostnej 

súťaže o olympizme. Presnejšie žiačky 8. B a 6. B triedy. 

Dlhé hodiny strávené nad knihami sa nakoniec vyplatili 

na okresnom kole dňa 7. 4. 2011. Prvé pocity po príchode do 

súťažnej siene boli obavy, strach a pochybnosti o našich kvali-

tách. Dôvodom boli 

ostatní žiaci, evidentne 

starší ako my. Našťastie 

pre nás sa ukázalo, že 

nie vždy byť starší zna-

mená múdrejší. Nakoniec žiačky 8. B triedy úspešne obsa-

dili 1. miesto, ktoré znamenalo postup na celoslovenské 

kolo. A opäť nastupovalo obdobie učenia: „A všetko od-

znova!“  Až prišiel deň „D“. Pocity a emócie sa vrátili, 

keď sme prišli na miesto diania - Žilinská univerzita. Vošli 

sme do miestnosti, v ktorej sa už nachádzali žiaci z iných 

škôl Slovenska. Uvideli sme rôznych dôležitých ľudí, nám 

známych iba po mene. Po úvodnom príhovore šli na rad 

písomné testy. Tie dopadli, ako na okresnom kole, výborne. 

Nasledovali ústne otázky. Napätie sa čoraz stupňovalo, až 

prišlo na nás. Po 1. položenej otázke sme sa, samozrejme, 

poradili a rozhodcovi povedali odpoveď. Čakali sme a keď 

povedal, že získavame 12 bodov z 12, začali sme sa rado-

vať . To sa párkrát opakovalo, až nakoniec sme 

z poslednej otázky stratili 1 bod. Ten nás posunul na 3. 

miesto. No aj to nás veľmi potešilo, keďže škôl nebolo málo. Na olympijskej súťaži samozrejme 

nemohli chýbať medaily a tak sa tie bronzové ušli nám. Po obede sme sa so šťastným srdcom po-

brali domov.  

 

 
    Riešenie písomného testu na okresnom kole                              Víťazné družstvo:  

                                                                                              M. Stanková, I. Ogurčáková,  

      M. Ochmírová, 8. B 
                                                                    

Martina Stanková, 8. B 

PP  
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AAkkoo  ssaa  cchhrráánniiťť  pprreedd  

ssllnnkkoomm    
am chodí slnko, tam nechodí lekár – 

platí len vtedy, ak slnečné lúče uží-

vame rozumne. Slnko má nesporne 

priaznivé účinky na náš organizmus. Vo všet-

kých vrstvách kože sa pod vplyvom slneč-

ných lúčov začínajú procesy látkovej preme-

ny. Urýchľuje metabolické procesy, hojenie 

rán, zvyšuje počet červených a bielych krvi-

niek, upravuje mazotok a dezinfikuje pokož-

ku. Slnko má aj terapeutický efekt. Pomáha 

bojovať proti niektorým kožným chorobám. 

Posilňuje náš 

imunitný sys-

tém a pomáha 

vytvárať v tele 

vitamín D, po-

trebný na stav-

bu kostí, zubov 

a vlasov. Mýtus 

slnka pochádza 

zo starých kul-

túr. Rovnako 

ako naši pred-

kovia aj my 

vieme, že slnko 

nám dáva ener-

giu, vitalitu a 

stará sa o našu dobrú náladu. Ako sa však 

chrániť? Najlepšie v tieni, pod klobúkom, 

slnečníkom, stromom, správnym odevom... 

Ochrana odevom je závislá od jeho farby. 

Najlepšie chránia farebné šaty, ktoré pohlcujú 

nielen viac UV lúčov, ale aj viditeľného svet-

la a infračerveného žiarenia. Tým sa však 

nepríjemne zohrievajú. Tenké, biele, alebo 

dokonca vlhké tkaniny, chránia menej. Upo-

zornenie: Na Slovensku je rakovina kože dru-

hým najrozšírenejším typom rakoviny.                                                                                                   

                                      Simona Suchá, 8. B 

 

PPrree  bbyyssttrréé  hhllaavviiččkkyy  
 

1. Nachádzaš sa v miestnosti s tromi vypí-

načmi. Vo vedľajšej miestnosti sú tri žiarov-

ky, každý vypínač patrí k nejakej žiarovke. Z 

jednej miestnosti do druhej nevidno. Ako zis-

tíš, ktorý vypínač patrí ku ktorej žiarovke, ak 

do miestnosti so žiarovkami smieš vstúpiť iba 

raz? 

 

2. Šejk mal dvoch synov. Na smrteľnej posteli 

im povedal, že dedičstvo získa ten z nich, 

koho ťava dôjde do mesta ako druhá (z oboch 

tiav). A tak sa synovia vydali z domovskej 

oázy na cestu do mesta. Po troch dňoch poma-

lého poflakovania na ceste stretli múdreho 

starca. Keď mu povedali o svojom trápení, 

niečo im poradil. Hneď potom vyskočili obaja 

na ťavy a uháňali k mestu. Čo im poradil? 

 

3. Je správne sedem a päť je trinásť alebo 

sedem a päť sú trinásť? 

 

4. V záhrade je niekoľko stromov. Na jednom 

z nich, na hruške, rastú hrušky. Zafúkal sil-

nejší vietor a spôsobil, že na strome už nie sú 

hrušky, avšak hrušky nie sú ani pod stromom 

(ani nikde vedľa stromu). Viete to vysvetliť? 

 

5. V košíku máte 5 jabĺčok. Viete, ako ich 

treba rozdať piatim deťom, aby každé dostalo 

jedno celé jabĺčko, a aby 1 jabĺčko zostalo v 

košíku? 

 

6. Neďaleko od brehu kotví loď. Tá má rebrík 

(začínajúci aj končiaci priečkou), ktorého 

spodná priečka sa dotýka vody. Vzdialenosť 

medzi jednotlivými priečkami je 20 cm a dĺž-

ka rebríka je 180 cm. Príliv vody zdvíha vodu 

rýchlosťou 15 cm za hodinu. 

Za aký dlhý čas bude voda na tretej priečke 

zhora? 

 

7. Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo 

v jednosmernej ulici opačným smerom, ale 

neporušilo žiaden právny predpis. Prečo? 

 

8. Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dva-

krát v každom momente, ale ani raz v roku? 

 

9. Prečo nemôže byť muž žijúci v USA po-

chovaný v Kanade? 

Lucia Bajtošová, 8. B 

KK  
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RRoozzpprráávvkkoovvýý  kkvvíízz  

  

1. Kto napísal rozprávku 

Dievčatko            

so zápalkami? 

a) Ľudovít Štúr 

b) Hans Christian Andersen 

c) Samo Chalupka  

 

2. Ako sa volal zlý čarodejník 2. triedy,  

ktorý neraz skrížil cestu princeznej Arabe-

le? 

a) Rumburak 

b) Voldemort 

c) Gargamel 

 

3. S kým sa ka-

maráti včielka 

Maja? 

a) Janko 

b) Vilko 

c) Kubko 

 

 

4. Aká je slabosť medveďa Jogiho? 

a) zmrzlina 

b) med 

c) piknikové košíky 

 

5. Aký pôvod má rozprávka 

„No počkaj, zajac“? 

a) ruský 

b) poľský 

c) slovenský 

 

6. Škaredé káčatko bola 

v skutočnosti: 

a) sliepka 

b) kačka 

c) labuť 

                                                                                                    

Lucia Havašová, 9. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAkkéé  rroollyy  bbyy  ssaa  hhooddiillii  

nnaaššiimm  uuččiitteeľľoomm??  
 

Harry Potter (Hag-

rid): Martin Mucha – 

nosí dlhú bradu a vždy 

pomôže  

 

Červená čiapočka: Má-

ria Lacušová – väčšinou 

chodí v červenom  

 

 

Profesionáli (Karol 

Hurka): Jozef Bakó – 

„maniak“ do fyziky 

a Karol Hurka je „ma  

niak“ do klobás 

 

Mrázik (Nastenka): 
Zuzana Vojčíková – 

dobrosrdečná, pekná, 

milá, spravodlivá, 

krásne modré oči  

                                             

Adam, Miťo, 8. B 

 

VVaaššee                            

ddoottaazzyy  aa  ooddkkaazzyy  
Mikuláš Pružinský, 8. B: „Chcel by som sa 

opýtať, koľkokrát do roka sa môže udeliť ria-

diteľské voľno?“ 

OKO: Na túto otázku musí zodpovedať pán 

riaditeľ, ktorý takéto voľno môže udeliť. (Po-

známka: Odpoveď uverejníme  v budúcom 

číslo) 

Adam Juraj Vansáč, 8. B: „Pozdravujem 

celú školu... hlavne 8. B (Adama, Denisku, 

Kristínku, Dominiku)“ 

Nina, 8. B: „Pozdravujem Denisu Čubanovú, 

prajem veľa chuti do učenia. Teším sa na pia-

tok  13., mám narodky. Teším sa!“ 



Zabavme  sa                                                                                                                                                                               OOKKOO                                                                                            

  

2233 

VVaarríímmee  ss  OOKKOOMM  
Recept od pána učiteľa Mgr. Martina Slivu 

 

Karamelovo - citrónové rezy 

Cesto: klasická piškóta zo 6 vajec (prípadne 

kakaová) 

Citrónový krém:  

 6 lyžíc hladkej múky, 

 25 dkg cukru,  

 6 dl mlieka, 

 šťava a postrúhaná kôra z 1 citróna, 

 30 dkg masla alebo Hera. 

Postup: Z mlieka, múky a cukru uvaríme krém 

- časť mlieka dáme variť s cukrom, do zvyšku 

studeného mlieka postupne vmiešame múku. 

Do vriaceho mlieka vlejeme zmes a miešame, 

kým sa nevytvorí hustý krém. Pozor, aby krém 

neprihorel! Hustý krém dáme vychladnúť na 

studené miesto. Keď je úplne chladný, spojíme 

ho s maslom, prisypeme citrónovú kôru 

a odložíme ešte do chladu – 15 - 20 minút 

v chladničke. 

Karamelová pena:  Skaramelizujeme 3 lyžice 

cukru, zalejeme 4 dl mlieka a necháme bez 

miešania na miernom ohni rozvariť. Vychladí-

me a v chladničke riadne schladíme ďalších 15- 

20 minút. Do vychladenej tekutiny dáme 3 

práškové smotany a riadne  (najlepšie strojovo) 

vyšľaháme. Musí vzniknúť hustá, tuhá, tvarova-

teľná pena. Na piškótu navrstvíme krém, na 

krémovú penu. Vrch koláča ozdobíme vidlič-

kou, alebo vychladíme a posypeme (polejeme) 

čokoládou - podľa fantázie. 

Spôsob servírovania: Vezmeme veľkú lyžicu 

a sfutrujeme celý koláč priamo z plechu. 

Dobrú chuť !!!                              

                          Sandra, Paťa, 6. C 

 

                                                                                                                             

VVttiippyy  
Kurz lyžovania sa skladá z troch častí:  

1. Pripnúť si lyže.  

2. Spustiť sa po svahu.  

3. Naučiť sa chodiť o barlách. 

 

Idú dvaja skialpinisti a zrazu jeden spadne do 

priepasti. Ten druhý sa nahne nad priepasť a 

volá: „Jano si tam a žiješ?” „Som.” „A si celý?” 

„Som celý.” „A ruky aj nohy máš v poriadku?” 

„Hej mám!” „Aj chrbticu máš v poriadku, ne-

máš porušenú miechu?” „Nie nemám.” „No tak 

čo tam toľko robíš? Vylez von!” „Nemôžem! 

Ešte som nedopadol.” 

 

Chlapček vbehol s krikom do vidieckeho ob-

chodu:  

- Pomôžte mi, prosím vás! Na neďalekej lúke 

rozzúrený býk naháňa môjho otca.  

- Ako ti mám pomôcť, chlapče?  

- Potrebujem ihneď nový film do kamery. 

 

Letuška sa pýta cestujúceho:  

- Prosíte si niečo jesť?  

- A z čoho si môžem vybrať?  

- Áno alebo nie.  

Čo pre vši znamená plešina?  

Hotová ekologická katastrofa. 

 

- Pán hlavný, rýchlo polievku, než sa začne 

škandál! Dožaduje sa rázny hosť v reštaurácii.  

Po rýchlom obslúžení sa to znova zopakuje:  

- Rýchlo rezeň, než sa začne škandál!  

Hlavný sa ide potrhať a zabraňuje škandálu aj 

zákuskom a pivom. Potom sa osmelí:  

- A môžete mi prezradiť, prečo by mal byť ten 

škandál?  

- Už sa začína, - ubezpečuje ho hosť.  

- Nemám čím platiť!                                                                                                                             

                                          Lucia Havašová, 9. B 
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VVýýttvvaarrnnéé  pprrááccee  

  

 
Františka Tekáčová, 6. C  

TTvvoorriivvéé  ppííssaanniiee  
  

Osud žiaka 

 

Taška ma na chrbte ťaží, 

slnko mi na hlavu smaží. 

Mám úlohu, no nie celú, 

výhovorky sa mi hlavou melú. 

Pri pohľade na školu oči bolia,  
odpovedať práve mňa zvolia! 

 

S hrôzou vyjdem pred tabuľu, 

kolená sa mi podlamujú. 

Všetci na mňa zízajú, 

vydýchnuť mi nedajú. 

Infarkt chytá ma,  

už tu nie je nič, len tma... 

 

                  Erika Duľová, 8. B 
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VVeerriiťť    ččii  nneevveerriiťť??  
 

Každému, kto 27. 

6. 2011 zahrá na 

harfe turecký po-

chod, bude udele-

ná peňažná od-

mena 50€. Prosí-

me záujemcov 

o súťaž, aby sa 

o 14.00 dostavili 

do 8. B triedy. 

 

V júni sa pravidelne každú stredu budú konať 

prednášky o Problematike zamerania historickej 

pamiatky ruiny Slanského hradu v okrese Koši-

ce - okolie. Prosíme učiteľov, aby sa prišli po-

zrieť v rámci triednických hodín. 

 

Počas letných prázdnin sa plánuje uskutočniť 

niekoľko školských brigád. Bližšie informácie 

Vám s radosťou poskytne pán školník. 

 

Dňa 2. 9. 2011 (začiatok budúceho školského 

roku) sa začína súťaž „Autogramiáda“. Kto 

prvý zozbiera podpisy od všetkých učiteľov 

školy a donesie ich Erike Duľovej do 9. B trie-

dy, môže vyhrať zaujímavú cenu.   

                                                                                                              

Lucia Bajtošová, 8. B 

 

NNaajjťťaažžššiiee  aa  nnaajjľľaahhššiiee  

jjaazzyykkyy  ssvveettaa  
 

Medzi najľahšie jazyky sveta patria: 

10.  mongolčina 

9.  aramejština 

8.  gréčtina 

7.  nórština 

6.  taliančina 

5.  rumunčina 

4.  chorvátčina 

3.  bulharčina 

2.  angličtina 

1.  najľahší jazyk na svete je španielčina  

 

Priečky najťažších jazykov sveta obsadili:  

10.  nemčina 

9.  francúzština 

8.  čínština 

7.  japončina 

6.  kórejčina  

5.  perzština 

4.  arabčina 

3.  fínština 

2.  maďarčina 

1.  najťažším jazykom je slovenčina  

 

Erika Duľová, Lucia Bajtošová, 8. B 
 

 

NNeellooggiicckkéé  hhááddaannkkyy  
 

1. Koľko kamienkov 

je na asfaltovej ceste? 

    38, rozsypal ich 

tam ujo s batohom. 

 

2. Koľko áut je 

v autoumyvárke? 

    Ani jedno. Všetky 

sú pokazené. 

 

4. Koľko má auto kolies? 

    Ani jedno. Kotúľa sa aj bez nich. 

 

6. Koľko prešlo po ceste áut? 

    300, viac je zakázané. 

 

7. Koľko viet mal diktát? 

   10, došlo mi pero. 

 

8. Koľko nôh má pán cyklista?  

    Tri. Jednou pedáluje a dvoma riadi. 

 

9. Koľko hláv má mamut? 

   Tri. Je to mamutant. 

 

11. Koľko domov má komín? 

    A to je čo za otázka? 

 

12. Prečo máš rozbitý televízor? 

     Lebo mi spadol. 

 

Erika Duľová, 8. B 
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OOsseemmssmmeerroovvkkaa    
 

M V T Á P O I K R Í Ž E T 

R I A I D A I Z L E B A N 

T A L V T F M O M E N E J 

N Á A O I T T A R A Š M O 

T H B T S S P O K Á N I E 

A O N I O R H E F E Z N L 

S O L K L K D R Á N D V A 

P U Y S H E O E A A E E K 

E U T M J R C Z N D Š B N 

V I N A Á K A E O S B U O 

L O N T N R C N T L T A D 

M I Y Á E O CH O I Ó T V K 

S I T T R P C CH R C L Á O 

M I S Á L O O A Ú A A K R 

R O K I N N N CH K Ž T Ň T 

Ť E R CH E I R H A U Ó A O 

L I E H H P E K Á R M Z U 

 

ATÓM, ÁBEL, ÁRON, CELIBÁT, CENA, DEKANÁT, DUŠA, EDEN, EFEZ, ENOCH, 

EPOCHA, HOREB, HRAD, HRANICA, HRIECH, HROM, CHRÁMY, JOEL, KOSTOL, KŇAZ, 

KRÍŽ, KRST, LEKÁR,LIEH, LITÁNIE, MANNA, MILOSRDENSTVO, MISÁL, MISIE, 

NAZARET, NEBO, OCOT, ODEV, ODVAHA, OLTÁR, OMŠA, OPÁT, OTROK, PEKÁR, 

PILÁT, POKÁNIE, PONTIFIK, RORÁTY, RUŽA, SINAJ,SMRŤ, SOBOTA,SPEV, SUTANA, 

TÓRA, ÚCTA, VINA, VLAK. 

 

SPRÁVNA ODPOVEĎ OSEMSMEROVKY Z ČÍSLA 1/2011: ZMYSEL A RADOSŤ ZO  

ŽIVOTA NÁJDEŠ V HĽADANÍ BOŽEJ SPÁSY. 

                                      Dominika, 8. B 
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Správne odpovede z čísla 1/2011: 
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Stanka, 8. B 

 



       

 

  
Vydáva: ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 

Ročník: XII. 

Číslo: 2/2011 

Náklad: 50 

 

 

Redakčná rada:   

 

Šéfredaktor: Lucia Bajtošová, 8. B 

Zástupca šéfredaktora: Erika Duľová, 8. B 

Grafická úprava: žiaci 7. B triedy 

 

 

Redaktori:  Lucia Havašová, 9. B 

 Simona Suchá, 8. B 

Lujza Kočíková, 7. A 

 Veronika Sebőová, 7. A 

 Sandra Labancová, 6. C  

Patrícia Petrušková, 6. C 

  Miriam Kuchárová, 6. B 

Dominika Novottová, 8. B 

 

Zodpovední: Mgr. Magdaléna Šišková  

Mgr. Anna Prachová 

  

Uzávierka čísla:    31. 05. 2011 

 

http://zskozuchasnv.edupage.org/ 

 

  
ŠŠkkoollsskkýý  ččaassooppiiss  žžiiaakkoovv  ZZŠŠ,,  IInngg..  OO..  KKoožžuucchhaa  1111,,  SSppiiššsskkáá  NNoovváá  VVeess  

http://zskozuchasnv.edupage.org/

