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Po stopách našich 
bývalých redaktorov 

Predstavuje sa  Vám 
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Čo je to za noc? 
 

Keď tá noc znovu nastane,   

rozkvitnú zeleňou všetky háje. 

Korbáče sa budú pliesť  

a koláče s vervou piecť. 

 

Vajíčka maľované, 

na oknách povešané. 

Potrebujete s hádaním pomôcť?  

No predsa je to Veľká noc. 

 

                             

 

  Terézia Janikovská, 7. A 
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Ahojte! 

 

urá,  konečne je tu nové jarné číslo nášho časopisu. 

Práve ho držíte v rukách. Dúfam, že sa niečo nové 

dozviete a tento časopis Vám vyčarí úsmev na pe-

rách . Na dvere nám klope jar. Ročné obdobie, v ktorom sa 

prebúdza príroda . Na teplomeroch si všímame, ako nám 

pribúda teplota. Príroda sa prebúdza spod zimnej bielej sne-

hovej prikrývky. Slnko čoraz viac silnie a sneh sa nám po-

maly roztápa. Tak si dávajte pozor, aby ste sa neutopili !;DD                            

A nielen sa topte, ale aj čítajte i píšte. ;). Tajničky, básničky, 

rôzne zaujímavosti, príbehy... A aby som nezabudla, chcem 

Vám v novom roku popriať veľa úspechov v škole aj mimo 

školy, dobré známky, zdravia, šťastia a lásky (keďže onedlho 

je Valentína ). Dosť bolo zdĺhavého rozprávania, prichádza 

Vaša obľúbená vec. Otočte stranu a s chuťou sa pustite do 

čítania nového, verím, že zaujímavého OKA.  
 

                                                                                     Patrícia Petrušková, šéfredaktorka 

NNaa  sslloovvííččkkoo  ppáánn  zzáássttuuppccaa  

 

án riaditeľ nás na začiatku školského roka informoval, že na našej škole sa uskutočňu-

je projekt Vzdelávanie bez hraníc a naši učitelia sa vzdelávajú. Mohli by ste nám pove-

dať v čom a ako konkrétne sa vzdelávajú?  

Projekt vzdelávania bez hraníc, ktorý je spolu-

financovaný ESF, štátnym rozpočtom SR a na-

ším mestom, sa úspešne rozbehol. V prvom 

roku projektu absolvujú naši kolegovia 4 kurzy 

vzdelávania. Práve prebieha kurz angličtiny. V 

rámci kurzu postupne zvládame základné frázy 

a konverzáciu v anglickom jazyku. Pravidelne 

sa pripravujeme a aj preto sa naše jazykové 

znalosti každý týždeň zlepšujú. Vyučujúci ang-

lického jazyka končia kurz použitia metódy 

CLIL pri výučbe anglického jazyka. V rámci 

tohto kurzu sa naučia pomôcť ostatným kole-

gom s metódou CLIL v ich predmete. Ostatní 

vyučujúci v svojom predmete budú môcť vyu-

žívať anglický jazyk, a tak sa s ním stretnete aj 

na hodinách slovenského jazyka, matematiky, 

dejepisu a pod. Myslím si, že sa máme žiaci aj učitelia na čo tešiť.  

Aký ste mali vzťah k cudzím jazykom ako žiak základnej školy ? 

Pochádzam z juhozápadného Slovenska a aj preto zvládam základy maďarského jazyka. V škole 

som mal ruský jazyk a nemal som s ním väčšie problémy. Nemám síce dar na jazyky, ale už sa te-

ším na angličtinu v rámci fyziky. SEE YOU LATER!  

Aký štýl oblečenia vám vyhovuje ?  

Mám rád športový typ oblečenia. Slovo štýl, by som však určite nepoužil. Ja som praktický človek a 

obliekam sa tak, aby mi nebola zima. Typ oblečenia je až na druhom mieste. 

Soňa Fabinyová, 8. C  

HH  
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KKooľľkkoo  jjaazzyykkoovv  vviieešš,,  ttooľľkkookkrráátt  ssii  ččlloovveekkoomm  
amyslel sa už niekto z vás nad výhodou ovládania cudzích jazykov? Dnes nie je už ničím 

výnimočným, že deti v predškolskom veku sa učia prvý cudzí jazyk. Všetko prebieha hravo, 

a tak si nenásilnou formou osvojujú základy iného jazyka okrem svojho materinského. Po 

nežnej revolúcií v roku 1989 a otvorením hraníc ľudia dostali možnosť vycestovať takmer do celé-

ho sveta. Otvorili sa nám nové obzory pri spoznávaní nových krajín, rozličných kultúr, tradícií 

a samozrejme sa ľudia začali vo zvýšenej miere zaujímať o štúdium cudzích jazykov. Na školách 

dominuje výučba anglického a nemeckého jazyka, ale 

v poslednom období sa opäť do popredia dostáva výučba 

ruského jazyka. Študenti stredných a vysokých škôl u nás na 

Slovensku majú možnosť absolvovať rôzne študijné 

a vzdelávacie pobyty v zahraničí. Najlepším spôsobom je žiť 

v cudzom prostredí, byť nútený rozprávať, riešiť každoden-

né situácie a postupne začať premýšľať v jazyku krajiny, 

v ktorej sa človek nachádza. Otvorením hraníc u nás na Slo-

vensku vzniklo veľa zmiešaných manželstiev a v takýchto 

rodinách sa deti vychovávajú viacjazyčne. Takýmto deťom vôbec nerobí problém plynule prechá-

dzať z jedného jazyka do druhého. A od útleho detstva si perfektne osvoja cudzí jazyk. To je asi 

najlepší spôsob na ovládanie cudzieho jazyka. A čo z toho všetkého vyplýva? Ovládaním cudzieho 

jazyka sa človeku otvárajú mnohé možnosti: spoznávanie nových krajín, možnosť cestovania, lepšie 

pracovné príležitosti, zvýhodnenie v zamestnaní, ale aj lepšie uplatnenie sa v živote vôbec.  

Takže milí spolužiaci, učte sa cudzí jazyk, pretože si tým otvoríme lepšie príležitosti do budúcnos-

ti. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ 

                                                                                                     Sára Havašová, 7. B 

 

 

PPrreeččoo  ččííttaaťť  kknniihhyy??  
 súčasnosti si už ani neuvedomujeme dôležitosť kníh, preto-

že informácie čerpáme z rôznych moderných zdrojov, ktoré 

nám zabezpečujú rôznorodé odpovede na naše otázky. Čím 

ďalej, tým menej ľudí číta knihy. Je pravdou, že mnohí ľudia sú 

zaneprázdnení, vôbec nestíhajú a nemajú čas. K čítaniu kníh nás 

viedli rodičia už od mala - najskôr sme si len prezerali ilustrácie, 

potom nám rodičia čítali rozprávky a nakoniec sme sa aj my naučili 

čítať. Odvtedy sme si pred spaním čítali už sami. Ale teraz je to 

úplne inak. Nevieme sa prinútiť k čítaniu kníh, pretože veľa času 

trávime pri počítačoch a vôbec si neuvedomujeme, že pri čítaní mo-

zog vníma aj pravopis slov a obohacuje nás o slovnú zásobu. V súčasnosti dospelí ľudia, ale aj my 

žiaci sme veľmi vyťažení povinnosťami, a preto máme stále menej času na oddych a relax. Kým 

niekto oddychuje pri televízii s vyloženými nohami, druhý si ide zabehať, alebo zacvičiť do posil-

ňovne, ten ďalší možno siahne po dobrej knihe, pri ktorej zabudne na každodenné povinnosti 

a starosti, príde na iné myšlienky a odreaguje sa od každodenných stresov. V súčasnosti má každý 

z nás možnosť vybrať si zo širokej ponuky knižných žánrov, ako sú napríklad romány pre ženy 

a dievčatá, horory, sci-fi, fantasy, detektívky, ale aj rozprávky či encyklopédie. Každý si tam nájde 

to, čo mu je blízke, a preto nezabúdajme na knihy, veď nie nadarmo sa hovorí, že KNIHA JE NAJ-

LEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA.  

Sára Havašová, 7. B  

ZZ  
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RRoobbiiaa  ššaattyy  ččlloovveekkaa??  
 súčasnosti sa kladie veľký dôraz na výzor človeka. Na ľu-

ďoch si všímame oblečenie, vlasy, v podstate ich celkový 

vzhľad. Aj napriek tomu, že nie je dôležitý vzhľad, ale vnútro 

človeka, šaty zohrávajú v našich životoch veľmi významnú úlohu. Ako 

dobrý príklad slúži pracovný pohovor. Treba dbať o to, aby sme mali 

správny odev na daný druh práce, ktorú hľadáme. Veď si len predstavte, 

keby napríklad riaditeľ školy chodil v športových nohaviciach a rozťaha-

nom tričku. Žiaci by ho určite nepovažovali za autoritu a vedúcu osobnosť, ktorej treba prejavovať 

úctu. To sa však týka samozrejme aj žiakov. Do školy musíme chodiť upravení a čistí,  je to predsa 

miesto, kde sa chodíme vzdelávať. Pri významných udalostiach, ako sú napríklad udeľovanie rôz-

nych cien, diplomov, vysvedčení, na to musíme dbať dvojnásobne. Vidíme však, že mnohí naši 

spolužiaci na to nedbajú a v podstate im je jedno, čo si oblečú. Samozrejme to ešte neznamená, 

že šaty robia človeka. Šaty sú dôležité najmä na prvý dojem, ktorý hrá významnú úlohu v živote, ale 

ten nemusí byť neomylný. Keď istá osoba pozná nejakého človeka lepšie, tak ten si môže obliecť, 

čo len chce. Vtedy už totiž nezáleží na prvom dojme na základe šiat, ale na povahe, schopnostiach, 

vlastnostiach, osobnosti toho človeka. A potom je už len na dotyčnej osobe, či si svoj prvý dojem 

potvrdí, alebo sa jej názor radikálne zmení. Aj keď sa nám to niekedy nepáči, posudzujeme a posu-

dzujú nás podľa oblečenia. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Už oddávna ľudia boli rozdelení na 

bohatých a chudobných, na múdrych a hlúpych, na dobrých a zlých, a toto všetko určovali a nazna-

čovali práve šaty. Ja si teda myslím, že šaty síce človeka nerobia, ale dokážu ovplyvňovať ná-

zory okolitých ľudí naňho a na to mnoho ľudí častokrát zabúda. 

Natália Smatanová, 9. B 

MMôôjj  ppoohhľľaadd  aajj  zz  ookknnaa  
„Choď vysypať smeti!“ Takto sa začína mnoho hádok s mamou. Prečo? Sú naozaj smeti dôvod na 

hádku? A ako sa ich máme zbaviť? Neochotne som nakoniec vstala a pobrala sa vyhodiť vrecko so 

smeťami. Kontajner bol už takmer plný. Keď nás v sobotu ráno zobudí hlučné smetiarske auto, tak 

máme nervy v koncoch, ale nakoniec si 

uvedomíme, že čoby len týždeň neprišli, 

smetiaky by boli preplnené. Tak ako asi 

každé mesto, aj to naše, má jednu legálnu 

skládku za mestom, kde sa ten všetok ne-

poriadok nosí a ľudia tam bežne nechodia. 

No problém je iný. V tejto súvislosti vzni-

ká zaujímavá otázka. Prečo, keď je o odpad v mestách a blízkych obciach ako tak postarané, vzni-

kajú nelegálne skládky? Takáto nelegálna skládka je aj v blízkosti môjho bydliska. Táto skládka je 

v jednej rozostavanej budove, ktorá tu stojí už nejaký ten rok. A to vám poviem, že takýto pohľad 

z okna vôbec nie je príjemný. Mám v pláne navštíviť Mestský úrad Odbor životného prostredia 

a opýtať sa, čo sa s tým dá robiť.  Navrhovala by som, aby sa verejne vyhlásilo, že kto má záujem 

pomôcť s upratovaním,  nech sa nahlási  na tomto odbore. Určite by sa našla skupinka dobrovoľní-

kov. Ale aj keby sa to nejako podarilo upratať a vyviezť na legálnu skládku odpadu, po čase by sa 

história opakovala. Musel by sa zabrániť prístup k danému objektu. To by sa mohlo vyriešiť zatara-

sením vchodov do tejto budovy. No všetci chceme druhých poučovať, ako sa majú správať 

k prírode, nerozhadzovať na zem odpadky, a tým neznečisťovať prostredie. Takýto prístup nie je 

správny. Každý musí začať sám od seba. Keď každý iba trošku priloží ruku k dielu a zahodí odpa-

dok tam, kde patrí, skrášlime tým svoje okolie. Na záver ostáva už len posledná otázka: ,,Naozaj 

chceme žiť v takomto prostredí?“ Ale na to si musí odpovedať už každý sám. Nielen o tom rozprá-

vať, ale začať konať.                                                                                     Adriána  Henčeková, 8. A 

VV  
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PPoo  ssttooppáácchh  nnaaššiicchh  bbýývvaallýýcchh  rreeddaakkttoorroovv  
ašou bývalou redaktorkou bola teraz už Ing. Katarína Richnavská, bývala žiačka našej 

školy (1999-2004). A tak sme ju vyspovedali.  

 

OKO: Na akých školách ste študovali  po skončení základnej 

školy? 

Po základnej škole moje kroky smerovali najprv na gymnázium 

a po jeho ukončení som úspešne absolvovala štúdium na Pardu-

bickej univerzite, konkrétne ekonomiku a menežment malých 

a stredných podnikov. 

 

OKO:  Boli ste žiačkou našej školy a úspešne ste pracovali 

ako redaktorka nášho časopisu. Ako si spomínate na toto 

obdobie? Pracovali ste aj ako redaktorka stredoškolského či 

vysokoškolského časopisu? 

Zvykne sa hovoriť, že najkrajšie obdobie života je štúdium na 

VŠ, kedy sa mladí ľudia vrhajú bezhlavo do všetkého nového. 

Snažia si plniť svoje sny, užívajú si život bez rodičovskej kontroly. Za mňa však musím povedať, že 

čas strávený na základnej škole je to, na čo spomínam najčastejšie a veľmi rada. Musím sa priznať, 

že i vedomosti získané na nej čerpám dodnes. Bohužiaľ ani na strednej, ani na vysokej škole sme si  

neviedli školský časopis, takže ani môj “redaktorský talent“ nemohol byť využitý.  

 

OKO:  Uvažovali ste pod vplyvom Vašej úspešnej práce 

v OKU aj o štúdiu masmediálnej komunikácie? Prečo ste si 

vybrali terajšiu Vašu profesiu? 

Asi by som klamala, keby som tvrdila, že som sa s tou myš-

lienkou nepohrávala, ale nakoniec zvíťazila iná voľba. Keďže 

som od základnej školy navštevovala triedy s rozšíreným vyu-

čovaním matematiky, ekonomický smer bol pre mňa lepší. Stá-

le sa však nevylučuje možnosť publikovania článkov do eko-

nomických periodík. 

 

OKO:  Čo by ste odkázali žiakom našej školy a čo svojim 

bývalým učiteľom? 

Žiakom by som chcela odkázať, aby si toto obdobie užili, aby 

sa nenechali obrať o detstvo, ale zároveň, aby stále mysleli na 

to, že základná škola sa nenazýva základnou pre nič za nič. 

Skutočne to, čo sa na nej naučíme, nám poskytne základ nielen 

pre ďalšie štúdium, ale i pre život ako taký. Učiteľom by som 

chcela v prvom rade poďakovať za čas a nervy, ktoré nám obe-

tovali. Možno osobitné poďakovanie by malo patriť mojej bývalej triednej učiteľke Mgr. Anne Pra-

chovej, ktorá ma svojím prístupom dokázala priviesť k lepším výkonom, chápala nielen mňa, ale 

i ostatných žiakov a do učenia vkladala kúsok seba. 

 

OKO: Ďakujeme za príjemný rozhovor, za Váš čas a prajeme Vám, aby sa Vám darilo v práci 

i osobnom živote.                                                                     

Sandra Labancová, 8. C 

NN  
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NNaazzrreellii  ssmmee  ddoo  ssúúkkrroommiiaa  jjaappoonnsskkýýcchh  žžiiaakkoovv  
kola Teradotyo Sannotubo z mesta Kyoto je našou druhou partnerskou školou. Mesto Kyoto 

je centrálnou časťou ostrova Honšu. Má 1,5 milióna obyvateľov. Pred vyše 1000 rokmi bolo 

toto mesto hlavným mestom Japonska. Kyoto je známe svojou rôznorodosťou, ktorú vidieť na 

zaujímavej architektúre mesta. Naša trieda, teda 8. A, sme si s našimi rovesníkmi z ďalekého vý-

chodu vymenili niekoľkokrát listy, čo už nie je v dnešnej dobe obvyklé. Trvalo to samozrejme dlh-

šiu dobu,  kým nám odpísali, ale veľmi sme sa tešili, keď sme ich už držali v ruke. Bol to zvláštny 

pocit nazrieť do súkromia niekoho, koho ani nepoznáme a je z ďalekého sveta. Získali sme touto 

cestou aspoň nových kamarátov. Mali sme tú možnosť stretnúť 

sa osobne s pani učiteľkou Hiroko Nakano, ktorá nás poctila 

svojou návštevou v našej škole. Porozprávala nám niečo o ich 

kultúre, tradičných jedlách a školskom systéme. Dozvedeli 

sme sa veľa netradičných vecí ako napríklad, že majú iný sys-

tém stravovania, ktorý sa nazýva Kyushoku. To znamená, že 

všetci študenti triedy jedia obed spoločne v triede a každý deň 

sa striedajú v prestieraní stolov a pri obede počúvajú relaxačnú 

hudbu. U nás stoly pripravujú pani kuchárky a pri obede je 

počuť len vravu od stolov.  Hlavnou zložkou potravy v Japonsku je ryža, zelenina a chlieb. Pani 

učiteľka Hiroko nás naučila skladať ich tradičné origami, čo bolo pre nás zaujímavé a trošku sme si 

pri tom oddýchli. Taktiež nás naučila napísať svoje meno jedným znakom  technikou čínskej kali-

grafie. Za jej návštevu a čas jej ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s ňou, ale i s japonskými 

žiakmi.  

Adriána Henčeková, 8. A 

TTeeššíímmee  ssaa  nnaa  lliissttyy  aa  mmaaiillyy  oodd  ďďaalleekkééhhoo  kkaammaa--

rrááttaa  
si už ako všetci vieme, našou partnerskou školou je Luiz Gomes Municipal School 

v Jonville. Joinville je malé mesto v južnej Brazílii v štáte Santa Catarina. Má približne 520 

tisíc obyvateľov. Sme radi, že práve nám sa naskytla možnosť spoznať rovesníkov pre nás 

málo známej kultúry. A aj tento školský rok pokračujeme v našej komunikácii s priateľmi spoza 

„veľkej mláky“. V minulosti sme si vymenili pár listov a stále sme nedo-

čkavo čakali na ich odpoveď. V týchto listoch si píšeme niečo o sebe, 

o úspechoch v škole, ako trávime prázdniny, čomu sa venujeme... Pri 

písaní listov si precvičujeme a zdokonaľujeme našu angličtinu a keď si už 

nevieme dať rady, tak nám pomôžu naše ochotné pani učiteľky. Tieto 

listy sú prínosné aj pre našich piatakov, ktorí získajú nových kamarátov. 

Pri poslednej príležitosti sme si vymenili milé maily, v ktorých sme si 

popriali veľa úspechov a zhodnotili minulý rok. Zatiaľ čo my tu drkoce-

me  zubami od veľkej zimy, oni sa opaľujú pri mori a my im môžeme len 

ticho závidieť. Ale ne-

máme sa na čo až tak 

sťažovať, pretože naši rovesníci sa učia aj dlho 

poobede, majú kratšie letné prázdniny a to len 1 

mesiac. V tomto roku si naše školy plánujú vy-

meniť kalendár celoročných sviatkov. Určite to 

bude zaujímavé. Už teraz sa tešíme, že dostaneme 

nejaký list či mail od nášho ďalekého kamaráta. 

Adriána Henčeková, 8. A 

ŠŠ  

AA  
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RRoozzpprráávvkkoovvoo  pprreekkrráássnnaa  jjaasskkyyňňaa  
edného pekného zimného dňa sme sa vybrali 

na vlakovú stanicu. Náš cieľ bol jasný. Vybra-

li sme sa navštíviť Stanišovskú jaskyňu. Cesta 

vlakom ubiehala rýchle. Spríjemnil nám ju horúci, 

ale výborný ovocný čaj. A je tu naša cieľová stanica 

- Liptovský Mikuláš. Nebola však konečná. Auto-

busom sme ešte cestovali asi 20 minút. Ďalšiu pol 

hodinu sme kráčali ku chate, ktorá je pri jaskyni. 

Vošli sme do nej a nadesiatovali sa. A konečne sme 

vstúpili do jaskyne. Bola rozprávkovo prekrásna. Na 

hlavách sme mali iba malé čelové baterky, lebo 

v jaskyni bola neskutočná tma. Obdivovali sme kvaple rôznych neskutočných tvarov a malé jazier-

ka. Neskôr sme narazili na maličkého pekného netopiera, ktorý visel dole hlavou a zrejme sladko 

spal. Zvuk mu vôbec nevadil. Snáď by reagoval, keby sme sa ho dotkli. Naša exkurzia v jaskyni sa 

pomaly končila. Bol to nádherný zážitok. Odporúčam vám, aby ste túto krásu v našej malej, ale na 

krásy bohatej krajiny určite navštívili. 

Franciska Tižová, 7. A 

KKaarrnneevvaall  ssaa  vvyyddaarriill  
 opäť prišiel. Karneval. Dlho sme sa naň pripravovali a tešili sa. Deti z prvého stupňa boli 

oblečené v rôznych maskách. Tancovali sme, zabávali sme sa, hrali sme rôzne hry. Každý 

musel predstaviť svoju masku. Niektorí boli veľmi vtipní a pobavili ostatných. Hlavným 

zabávačom však bola pani učiteľka Katarína Meliorisová. Bola prezlečená za žiačku 1. D triedy. 

A zahrala ju naozaj dobre. Dlho sme šantili, až prišiel čas, kedy sa vyhodnocovali masky. Každý, 

kto vyhral, si vybral nejakú cenu. Cien bolo naozaj veľmi veľa. Každý dostal sladkú odmenu a bol 

spokojný. Karneval sa vydaril a my sa už teraz tešíme na ďalší karneval. 

Timea Dimitrovová a Ľudka Slivová zo 4. B     

ŤŤaahhaall  ddeeddkkoo  „„ttuurrnniipp““  
vitlo pekné sobotné ráno, chladné, ale nám to nevadilo, pretože nás hrial pri srdci pocit, že už 

o chvíľu si zahráme divadlo, ktoré sme tak dlho nacvičovali. Na našej škole sa uskutočnil 

Deň otvorených dverí pre materské škôlky z nášho okolia. Rozhodli sme sa, že i my, v rámci  

nemeckého a anglického krúžku, pod vedením pani 

učiteliek Mgr. Brajerovej a Mgr. Tekáčovej, prispe-

jeme svojou troškou. Pripravili sme si anglické divad-

lo o tom, ako „dedko ťahal repku“. Nebolo jednodu-

ché nacvičiť texty v angličtine, avšak za pomoci na-

šich učiteliek sa tvrdé nacvičovanie zmenilo na kopec 

zábavy. Všetko prebehlo najlepšie, ako sa dalo. Ran-

ný strach sa zmenil na skvelý pocit po predstavení. 

Repku sa nám podarilo vytiahnuť, dokonca škôlkari 

s nami počítali po anglicky a prekvapili nás výbor-

nými základmi v anglickom jazyku. Hrať pre detské 

publikum je veľká zábava. Pre veľký úspech sme si divadlo zopakovali ešte niekoľkokrát, znova pre 

škôlkarov, ako aj pre našich spolužiakov v škole. Aby sme preniesli trošku našej divadelnej nálady 

i na vás ostatných, odporúčame si pozrieť fotografie na webovej stránke školy a samozrejme, pozý-

vame i vás ostatných, nebojte sa zapájať do podobných aktivít v budúcnosti, čaká vás veľa skvelých 

zážitkov.                                                                                                                     Adam Širila, 6. C 

JJ  

AA  

SS  
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OObbkkllooppoovvaallaa  nnááss  nnááddhheerrnnáá  zziimmnnáá  pprríírrooddaa  

  

o februári  sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Bývali sme vo Vyšnej 

Slanej v ubytovni Július. Ubytovňa bol náš prvotný nepríjemný šok, ale behom týždňa sme 

si zvykli. V pondelok,  potom čo sme sa ubytovali, sme išli na svah. Svah bol pre nás veľ-

kým plus, pretože bol dostatočne dlhý a široký. Neskôr sme sa rozdelili do štyroch skupín: 1. naj-

lepší lyžiari, 2. pomerne dobrí lyžiari  3. nelyžiari a 4. snowboardisti. Na svahu sme sa naučili nové 

techniky a užili sme si neskutočne veľa zábavy. Dokonca sme sa dozvedeli, že budeme 

musieť naše izby udržiavať v akej-takej 

čistote, keďže budú bodované. Zvyčajný  

režim dňa bol asi takýto. Budíček sme 

mali okolo 7:00. Po budíčku sme mali 

menej príjemnú činnosť, a to rozcvičku. 

Neskôr sme mali raňajky. Kuchárky nás 

milo prekvapili, ich jedlá boli skutočne 

dobré. Nasledovalo lyžovanie a za ním 

obed. Po obednej pauze sme sa stretli 

opäť na svahu. Potom sme mali večeru 

a zvyčajne nejaký zaujímavý večerný 

program. V stredu sme si užili večerné 

lyžovanie, ktoré bolo pre mnohých z nás 

výborným zážitkom, keďže sme ho vyskúšali po prvýkrát. Vo štvrtok sme mali karneval. Prezliekli 

sme sa do mnohých nápaditých a zaujímavých masiek a skvele sme sa zabavili. Celý týždeň nás 

obklopovala nádherná zasnežená príroda. Dokonca sme si to tam vyskúšali pre kalamitu aj deň  bez 

elektriny a večer sme prežili pri sviečkach. Romantické. Každopádne sme si lyžiarak užili naplno 

a všetci by sme si ho určite zopakovali. Nielen pre srandu sa hovorí, že lyžiarak je najlepší výlet na 

základke.                                                                                                                 

P.S.: Dúfam, že sme pani učiteľkám, učiteľom a pani vychovávateľkám počas výcviku  nespôsobili 

veľkú psychickú traumu a tiež srdečne pozdravujeme Bratislavčanov, s ktorými sme sa tam stretli.  

Simona Safková, Terézia Janikovská,  7. A 

VVýýbboorrnnéé  pprraaccoovvnnéé  vvyyuuččoovvaanniiee  

  

anuár je často obdobím chrípok a prechladnutí. My, žiaci zo 4. A, 

vieme, že chorobám sa v zimnom období dá predchádzať športom, 

otužovaním, hygienou, ale aj správnou životosprávou. A preto sme 

si na pracovnom vyučovaní  vyrobili jednoduchý ovocný šalát. Ovocie, 

ktoré sme si priniesli, sme si očistili, nakrájali, pridali sušené hrozienka, 

poriadne premiešali a servírovali. Ovoc-

né poháre sme si ozdobili a s veľkou 

chuťou zjedli. Boli veľmi chutné 

a zdravé, vlastnoručne sme si ich pri-

pravili. Niet pochýb, že nám všetkým 

chutilo. Potom sme ich ponúkli aj našim 

pani učiteľkám. Tak to bolo výborné 

pracovné vyučovanie. Nezabudneme naňho do konca života. 

  

Simona Slivošová a Sandra Uharčeková zo 4. A 

VV  

JJ  
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VVyyddaarreennéé  vvyyssttúúppeenniiee  
iete, že medzi štvrtákmi je veľa takých, ktorí sú obdarení herec-

kými a speváckymi schopnosťami? A tieto sme práve využili 

a nacvičili sme biblický príbeh. Potešili sme ním svojich spo-

lužiakov, ale aj pozvaných rodičov i detí z materskej škôlky. Deťom 

sme urobili radosť vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Príbeh 

o narodení Ježiška rozpráva malý chlapček Šimon. Príbeh bol sprevá-

dzaný aj spevom. Páčili sa i naše dobové kostýmy. Na záver sme všetci 

spolu zaspievali Tichú noc 

a navzájom sme sa obdarovali 

malými darčekmi. Po predsta-

vení sme ešte svojich rodičov 

pozvali na malé občerstvenie do 

našej triedy. Boli sme  všetci 

spokojní. Bolo to ozaj vydarené 

vystúpenie.  

Sandra Uharčeková, 4. A 

 

 

DDeettii  mmeessttuu  
j v tomto školskom roku sme sa so svojím programom zúčastnili v priestoroch kina Mier  

benefičného koncertu Deti mestu. Žiaci z  5. B a z  5. C triedy sa predstavili zábavnou pan-

tomímou Štyria chrobáci. Ich vystúpenie malo veľký úspech a odmenou pre nich bol veľký 

potlesk. Dievčatá zo 4. ročníka sa predstavili veselým tanečným číslom pod názvom Kvietky 

a včielky. Divákom sa tanec veľmi páčil, a preto nešetrili potleskom. Počas deviatich rokov sa všet-

ky základné školy v našom meste už zapojili do programu Deti mestu. Každý rok držala patronát 

nad kultúrnym podujatím iná škola. Tento rok cyklus ukončila benefičným koncertom Základná 

umelecká škola na Fabiniho ulici. Benefičný koncert zožal veľký úspech a kinosála na sídlisku Mier 

bola obsadená do posledného miesta.                                                                                 

                                                         Sandra Uharčeková, 4.  A a Mgr. Andrea Kožíková 

 

VV  

AA  
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VViieettee,,  žžee......  
 v  2. kole šachovej súťaže Liga mládeže Spiša sa v svojich kategóriách umiestnili na             

2. mieste Matej Lacuš z 5. A a 3. mieste Katarína Lacušová 7. B, 

 družstvo našich chlapcov sa stalo majstrom okresu v hádzanej za školský rok 2012/2013, 

 v okresnom kole Olympiády slovenského jazyka sa na 2. mieste umiestnil Alexander Kling 

z 9. A, 

 v mestskej Športovej olympiáde v bedmintone pre 1. stupeň sa družstvo v zložení  Ľudmila 

Slivová, Kamila Jarošová a Martine Dovčíková zo 4. B triedy umiestnili na 1. mieste, 

 v okresnom kole Šaliansky Maťko sa v svojich kategóriách na 2. miestach umiestnili Tama-

ra Geletková z 3. B a Martina Dovčíková zo 4. B, 

 v obvodnom kole Matematickej olympiády sa v svojich kategóriách umiestnili na 1. mies-

tach Bruno Jakubov z 5. A a Alexander Kling z 9. A, 

 v obvodnom kole Olympiády anglického jazyka sa na 2. mieste umiestnila Terézia Janikov-

ská zo 7. B, 

 v obvodnom kole Dejepisnej olympiády sa v v svojich kategóriách umiestnili na 1. miestach 

Matúš Pohanka zo 6. C, Katarína Lacušová zo 7. B, Peter Štark z 8. B, Alexander Kling z 9. 

A a na 2. miestach Andrej Mokriš zo 6. A, Miriam Kuchárová z 8. B, Ivana Repaská z 9. B, 

 v obvodnom kole Olympiády ruského jazyka sa na 1. mieste umiestnila Katarína Lacušová 

zo 7. B, na 2. mieste Simona Safková zo 7. A, 

 v krajskom kole Nemeckej olympiády sa na 7. mieste umiestnil Patrik Lorko zo 6. A, 

 v bežeckom lyžovaní v mestskom areáli na Grajnári sa v svojich kategóriách na 1. mieste 

umiestnil Daniel Broško z 8. A, na 2. mieste Viktória Roguľová z 5. D, na 3. mieste Tomáš 

Barbuščák z 9. A.           

                                                                                                      Dominika Kuchárová, 9. B  

SS  mmiikkrrooffóónnoomm  mmeeddzzii  VVaammii  
Kedy si prežíval svoju prvú lásku?   

V deň, keď sa obchody začnú hmýriť červenými srdiečkami a darčekmi pre zamilo-

vaných, je tu 14. február, Sviatok sv. Valentína. V tento deň si zaľúbení vyznávajú 

lásku častejšie a intenzívnejšie ako inokedy. Túlia sa k sebe bližšie a obdarúvajú sa 

nielen malými darčekmi, ale aj pohladeniami a nežnými osloveniami. Aj medzi nami 

sú už, alebo boli zaľúbení, a tak sme im položili otázku.  

 

OKO: Kedy si prežíval svoju prvú lásku? 

Simona Hovančíková, 7. A: V piatom ročníku. 

Filip Pacoň, 7. A: Hneď po narodení, materinskú. 

Katka Majerníčková, 7. B: Počas škôlky som bola zaľúbená asi 3 roky do Lukáša. 

Bianka Krotká, 8. C: Nepoviem, ha, ha. 

Simona Drabiščáková, 9. B: Svoju 1. detskú lásku som prežívala v 1. triede, keď som sa zahľadela 

do Dominika. 

Diana Suchá, 9. B: V 1. triede sa mi páčil Adrián. 

Martin Beer, 9. A: Práve ju prežívam. 

 

OKO: A ako odpovedal náš pán zástupca? 

Mgr. Jozef Bakó: Nie tak „dávno", bolo to na základnej škole. Ona chodila do vedľajšej triedy a 

bola najkrajšia. 

Soňa Fabinyová, 8. C 
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NNaaššaa  jjuubbiillaannttkkaa  
ieme, že v tomto školskom roku oslavuje svoje jubileum uči-

teľka slovenského jazyka a dejepisu Mgr. Zuzana Vojčíková. 

A preto jej naša redaktorka Františka položila niekoľko otázok, 

na ktoré ochotne odpovedala.   

OKO: Ako dlho učíte? Ani sama tomu nemôžem uveriť, ale už mám 

odučených 15 rokov. Nastúpila som do našej školy presne 1. 2. 1997 

a odvtedy tu učím. V poslednom ročníku gymnázia som sa rozhodovala 

medzi farmáciou a učiteľstvom, ale s chémiou som sa ,,pohnevala“ 

a snom môjho otca bolo mať zo mňa učiteľku, tak bolo rozhodnuté. 

OKO: Prečo ste si vybrali svoju aprobáciu? Odmalička som mala 

rada knihy, čítala som ich aj tajne pod paplónom s baterkou v ruke. Hl-

tala som dobrodružstvá detských hrdinov, ich úspechy a sklamania. Utvrdzovala som sa 

v myšlienkach, že kniha mi pomáha lepšie vidieť svet, ľudí, alebo skôr ma učí, ako ten svet vidia 

iní. S ňou môžem snívať alebo si potvrdzovať sny realitou života iných ľudí. A prostredníctvom 

historických románov som privoňala  k dejinám, k  významným historickým osobnostiam, ktoré 

som obdivovala. Keď sme už pri knihách, nedávno som čítala naozaj  kvalitnú knihu s názvom Ti-

síc žiarivých sĺnk, autor Khaled Hosseini. 

OKO: Aké úspechy ste vo svojej profesii dosiahli? Tie úspechy sa nedajú vyjadriť nejakým čís-

lom. Ale za úspech považujem to, ak žiaci sú úspešní  v prijímacích pohovoroch, v testovaniach, 

v živote. Poteší ma, ak radi siahnu po knihe. Úspechom je pre mňa to, že sa zo žiakov aj mojím pri-

činením stanú čestní  dospelí ľudia, plní empatie. 

OKO: Mohli by ste nám povedať čosi zaujímavé i zo svojho súkromia? Súkromie? Tvorí ho 

moja rodina, ktorá je u mňa na 1. mieste. V rodine mám veľkú oporu, teším sa, keď idem domov 

z práce na moje deti. Pred 3 rokmi sme si kúpili záhradu, ktorá sa stala mojou záľubou. Ani som  

nečakala, že sa tak veľmi dokážem tešiť z púčikov kvetov, rozkvitnutých stromov.  

OKO: Aký ste mali vzťah k cudzím jazykom ako žiačka základnej školy? Veľmi pozitívny, 

naozaj. Ruštinu som mala veľmi rada, azbuka mi nerobila problémy a učila som sa ju s radosťou, 

kupovala som si aj ruský časopis Družba. Dokonca som reprezentovala školu v recitácii – Puškinov 

pamätníkov, dopisovala som si so Svetlanou z Moskvy a vymieňali sme si v obálkach servítky, ná-

lepky. Bolo to veľmi milé a rada na to spomínam. 

OKO: Aký štýl oblečenia Vám vyhovuje? Predovšetkým pohodlný. Obliekam si to, v čom sa 

dobre cítim. Páčia sa mi pestré farby a úpletové materiály.  

OKO: Ďakujeme Vám za milý rozhovor, prajeme veľa zdravia, rodinnej i pracovnej pohody, 

potešenia z Vašich detí i záhradky.                                                        

Františka Tekáčová, 8. C 

VV  
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  VVáámm  MMggrr..  VViieerruu  MMuucchhoovvúú  
 

Váš obľúbený film?  Rainman 

Vaša obľúbená kniha?  Rada čítam sci-fi román, ale aj napr. poviedky o Janovi Werichovi, alebo 

humorné knihy.   

Vaša obľúbená hudba?  Folková, vážna i relaxačná. 

Vaše obľúbené jedlo?  Bryndzové pirohy. 

Čo Vás vie rozčúliť?  Ľudská závisť. 

Čo Vás rozosmeje?  Detská úprimnosť v dobrom slova zmysle. 

Čo Vás vie dojať?  Ľudia s ťažkými  životnými situáciami, ktoré im dodajú pokoru –                       

k ľuďom, práci, všetkým životným situáciám, no v konečnom dôsledku ich úžasne posilnia.  

Máte radi zvieratá?  Áno. 

Máte nejaké zviera?  Nie, lebo bývam v paneláku a myslím si, že napríklad psíčkovia potrebujú 

voľnosť a priestor na behanie. 

Aký štýl oblečenia Vám vyhovuje?  Športovo - elegantný. 

Aký ste mali vzťah k cudzím jazykom ako žiačka základnej školy?  Celkom dobrý, chodila som 

so sestrou  na nemčinu, s ktorou nám pomáhal ocko, lebo ju výborne ovládal.  

V škole sme mali ruštinu, čo bol celkom ľahký cudzí jazyk na komunikáciu, ale trochu ťažšie to 

bolo s ruskou azbukou.                                                                                                                                                  

Čo by ste robili, keby ste vyhrali 1 000 000 eur?  Rozdala by som časť rodine, kúpila dom rodi-

čom, išla na cestu okolo sveta a prispela na detskú onkológiu. 

Dominika Kuchárová, 9. B 

SS  mmiikkrrooffóónnoomm  mmeeddzzii  uuččiitteeľľmmii  
1. Aký ste mali vzťah k cudzím jazykom ako žiačka základnej školy? 

Mgr. Alena Majerníčková: Ako žiačka základnej školy som absolvovala ruský 

jazyk, ktorý bol v tejto dobe aj povinným  cudzím jazykom na všetkých školách. 

Vôbec neľutujem, že  som sa musela učiť ruský jazyk. Veľmi rada som sa ho učila, 

lebo azbuka je zvukomalebná a blízka nášmu rodnému jazyku. Zaujalo ma, keď sme boli na dovo-

lenke v Turecku, že práve azbuka a ruský jazyk nám pomohol pri dorozumievaní sa.  

Mgr. Marcela Bilpuchová: My sme sa vtedy učili len jeden cudzí jazyk – ruský. Celkom ma to 

bavilo a dodnes spomínam na dopisovanie s rovesníkmi. Vždy som dostala hrubú obálku plnú krás-

nych pohľadníc, ktoré sme si potom v škole vymieňali. Moja ruská kamarátka sa volala Irina. 

2. Aký štýl oblečenia Vám vyhovuje? 

 Mgr. Alena Majerníčková: Už od detstva ma zaujímala móda.  Snažila som sa počas svojho živo-

ta stále zladiť svoj šatník podľa aktuálnej ponuky. V dnešnej dobe je to veľmi jednoduché, lebo 

móde sa medze nekladú. Zistila som, že najradšej sa cítim v športovom oblečení, ale ak mám príle-

žitosť ísť do spoločnosti, rada si vyberám aj elegantné oblečenie zo svojho šatníka, ktoré mi v ňom 

tiež nechýba. 

Mgr. Marcela Bilpuchová: Doma a v práci uprednostňujem oblečenie, v ktorom sa cítim pohodlne 

a prirodzene. Ak ide o spoločenské podujatie, treba sa aj primerane obliecť.  

                                              Petra Maguláková, 8. C 
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AAkkoo  iicchh  nneeppoozznnáámmee  
Záhrada. Pre niekoho relax, pre iného práca. I pani učiteľka 1. stupňa  Mgr. Valika Jendrálová má 

veľmi peknú záhradu a netají sa tým, že je to jej hobby. 

 

OKO: Patrí medzi Vaše koníčky 

i záhradkárčenie? 

Áno, záhrada je pre mňa relax, pohyb na čerstvom 

vzduchu a oddych. 

OKO: Ako ste sa dostali k tomuto koníčku? 

Keďže máme rodinný dom a okolo neho veľkú zá-

hradu, tak ma k tomu dohnali aj okolnosti. Ale mám 

veľmi rada kvety a všetko pekné a vkusné, tak som 

sa začala realizovať aj v záhrade. 

OKO: Čo všetko máte vo svojej záhradke?  

Je toho veľa, ale mám tam aj malé jazierko pre ko-

rytnačky, rôzne dreviny, hojdačku a hlavne veľa kve-

tov, ktoré keď rozkvitnú,  tak je to pastva pre oči aj dušu. 

OKO: Ktorý kút Vašej záhradky je Vaším najobľúbenejším? 

Celú svoju záhradu mám veľmi rada a starám sa o ňu s láskou. Človeka veľmi poteší, ak niekto prí-

de a povie, akú máme peknú záhradu. 

OKO: Čo z toho, čo ste vypestovali, si najviac ceníte? 

Ja nepestujem zeleninu, z ovocia máme len maliny a jahody. Moja záhrada je skôr okrasná. Ale som 

hrdá na svoj levanduľový záhon, ale aj ruže. 

OKO: Pomáhajú Vám pri práci v záhrade Vaše deti či manžel? 

No niekedy ich prinútim, aby pomohli, ale väčšinu si urobím všetko sama. Chlapi mi pomôžu 

s kosením a ak si náhodou vymyslím niečo zložitejšie. Inak najčastejšie využívajú náš altánok, 

v ktorom si celé leto opekáme. 

OKO: Ďakujeme Vám za veľmi príjemný rozhovor a prajeme Vám, aby Vaša záhrada ne-

ustále prekvitala a tešila Vás i Vaše okolie. 

Patrícia Petrušková, 8. C 

 

Zabavme a poučme sa 

PPrrvvááččiikkoovviiaa  ttoo  vveeddiiaa  nnaajjlleeppššiiee  
Naši prváčikovia nás tentokrát pobavili svojimi odpoveďami na otázku: Čo je to seizmograf? 

 

Lucia Kozubová, 1. B: Fotenie. 

Tomáš Hudzík, 1. B: Veľký chlap.  

Bibiána Birošová, 1. A: Tanec. 

Bibiána Ogurčáková, 1. A: Fotoaparát. 

Viliam Karol Kubičár, 1. A: Film. 

Samuel Hasaj, 1. C: Telka. 

 

A aká je správna odpoveď?  Seizmograf je prístroj na meranie veľkosti zemetrasenia. 

 

Františka, Petra, 8. C  
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PPrreeddssttaavvuujjee  ssaa  VVáámm  SSáárraa  HHaavvaaššoovváá,,  žžiiaaččkkaa  77..  BB  
 

äčšina ľudí má v živote svoj koníček, ktorý ho 

napĺňa radosťou, spríjemňuje mu život a dáva 

mu jeho zmysel. Mojou najväčšou záľubou je 

plávanie, bez ktorého si život nedokážem predstaviť. 

Ako štvorročná som spolu s maminou začala chodiť na 

bazén, pretože moja mamina bola a stále je trénerkou 

a bývalou plavkyňou. Kým mamina trénovala deti, ja 

som sa pri nej hrala. Po určitom čase som začala navšte-

vovať plaveckú prípravku. Najskôr som sa ako každé 

dieťa vody bála, bála som sa ponoriť si hlavu pod vodu. 

Ale po niekoľkých týždňoch sa voda stala mojou veľkou 

kamarátkou. Po absolvovaní prípravky som aj naďalej 

chodila na tréningy k starším plavkyniam. Strach z vody som už prekonala, takže postupne som sa za-

čala učiť jednotlivé plavecké spôsoby. V šiestich ro-

koch som sa zúčastnila svojich prvých pretekov, boli 

to preteky plaveckých nádejí v Púchove. Veľmi som 

sa bála, ale dopadlo to výborne. Okrem zlatých meda-

ilí som vyhrala aj dovolenku v Tatrách pre celú rodi-

nu. Každoročne pribúdali úspechy, majstrovské tituly 

a samozrejme ťažké tréningy. V súčasnosti trénujem 

dvojfázovo každý deň, pretože som sa začala venovať 

aj triatlonu.  Tento šport mi dal veľmi veľa do života: 

mám veľa nových priateľov, spoznávam nové miesta, 

musím sa vedieť podriadiť a rešpektovať pokyny tré-

nera, vedieť si správne zadeliť čas, musím byť samo-

statná a zodpovedná, prijímať kompromisy v kolektíve ostatných plavcov. Častokrát som veľmi unave-

ná, ale nemenila by som. Plávanie je môj život!!! 

Sára Havašová, 7. B 

 

NNáášš  pprríírrooddoovveeddeecc  SSaammkkoo  FFaabbiiaann,,  žžiiaakk  44..  CC                            
 

Čo je na ňom zaujímavé: 

 Na hodinách prírodovedy dopĺňa výklad pani učiteľky, pozná takmer všetky zvieratá a vtáky. 

 Počas zimy vyhotovil kŕmidlo pre vtáky a my sme cez okno sle-

dovali vtáčiky, ktoré tam prilietali za potravou, a tak sme mali 

priamy kontakt s prírodou. 

 Svoje poznatky nám obohacuje zbierkami pierok, hadej kože, 

množstvom príbehov pri skúmaní prírody. 

 O sebe hovorí, že bude ornito-

lóg a my žiaci 4. C triedy mu pri 

tom jeho pláne držíme palce, aby 

mu to vydržalo a ďakujeme mu za 

všetko, čo sme sa od neho naučili.  

Samko prispieva k ochrane prírody a my sa tiež pripájame...                              

 

 Spolužiaci zo 4. C 

VV  
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PPrreeččoo  ssaa  uuččiiťť  ccuuddzziiee  jjaazzyykkyy??  
 
Naša redaktorka Petra oslovila pani učiteľku anglického jazyka                

Mgr. Ivanu Brajerovú a položila jej otázku Prečo sa učiť cudzie 

jazyky?  

 

Prečo sa učiť anglický jazyk? Dôvody sú rôzne, no skôr praktické, ale bez ohľadu na ne 

si myslím, že súčasné deti sa angličtinu učia radi, zžívajú sa s ňou, pretože chtiac-

nechtiac je na každom kroku a vo veľkom množstve z nej prenikajú mnohé slová do 

materskej hovorovej reči. Kedysi sme chodili na výberové konanie a stretnutia, dnes 

chodíme na kástingy a meetingy, voľakedy sme písali listy, dnes píšeme ímejly, 

z riaditeľov sú directori. Platili sme na ruku, dnes platíme kešom. Naši rodičia kontro-

lovali a komunikovali, my dnes čekujeme a četujeme. Je zrejmé, že angličtina je všade 

okolo, a deti sú si toho vedomé.                                    

 

Preto si prečítajte názory na angličtinu 

ako takú spomedzi vašich kamarátov, 

našich žiakov.  

„Myslím si, že by sme sa mali učiť anglič-

tinu, pretože sa s ňou dohovoríme skoro 

všade. Niekomu sa angličtina nepozdáva, 

ale raz pochopí, že je potrebná a je po-

trebné sa ju učiť pre seba a nie pre učite-

ľov alebo pre rodičov a dobré známky.“                  

Janka Kamenická, 5. A 

 

„Ak ovládame anglický jazyk, je väčší predpoklad, že si nájdeme kvalitné zamestnanie. 

Dá sa povedať, že angličtina dokáže otvárať nové dvere či príležitosti. Na angličtine je 

úžasné, že ňou hovorí naozaj každý. Nie všade sa hovorí napríklad nemecky, rusky ale-

bo francúzsky. Ale anglicky rozpráva azda  každý, či už je Talian, Nigérčan alebo Tai-

wančan. No nie je to úžasné?  Preto by sme nemali zanedbávať vyučovanie anglického 

jazyka.                     

Žiaci 9. A 

 

 „Som rád, že sa v škole učíme po anglicky, pretože v dnešnej dobe je jazyk polovica 

úspechu. Angličtina je svetový jazyk a je podľa mňa veľmi praktické, že sa ju učíme. 

Veď nie nadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.“                            

Matúš, 7. A 

OKO: Pani učiteľke i spolužiakom ďakujeme za zaujímavé odpovede a pani uči-

teľke prajeme, aby mala čo najviac šikovných a dobrých žiakov, ktorí sa chcú učiť 

angličtinu.       

Františka Tekáčová, 8. C                                   



Z histórie                                                                                                                                                                                                                                                                              OOKKOO                                                                                                

 

  

1166  

                                                                                                                                                                         

2200..  vvýýrrooččiiee  vvzznniikkuu  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  
 

iete, že v tomto kalendárnom roku si pripomíname 20. výročie vzniku Slovenskej republi-

ky? O jej histórii sa určite dozvedáte na hodinách dejepisu či občianskej náuky. Mnoho 

počujete i v masmédiách.  

 

A tak si pripomeňme históriu našich predkov aspoň              

v kocke: 

 5. – 6. storočie príchod Slovanov na naše územie 

 7. storočie Samova ríša 

 833 Veľká Morava 

 1000 Uhorsko, ktorého súčasťou sa postupne stáva 

i územie Slovenska 

 1526 – 1918 Slováci žijú v Rakúsko – Uhorsku 

 28. október 1918 vznik Československej republiky 

 1. január 1993 vznik Slovenskej republiky  

 apríl 2004 vstup SR do NATO 

 máj 2004 vstup SR do EÚ 

 

Slovenská republika je bohatá na svoju históriu, zvyky, tradície a veľmi bohatá na prírodné krásy. 

A tak nečudo, že mnohých zahraničných návštevníkov očarí svojimi hradmi, zámkami či prekrás-

nou prírodou. Boli sme zvedaví, na čo ste hrdí vy, a tak sme vám položili túto otázku. 

 

OKO: Na čo si hrdý na Slovensku? 

Nina Mokrišová, 3. A : „Ja som hrdá na športovcov.“ 

Jakub Pollák, 5. C: „Najmä na hrady, zámky, ktorých tu máme hojne a ešte na jas-

kyne.“ 

Kristína Záhradníková, 6. A: „Na Slovensku som hrdá najmä na prírodu a naše národné parky.“ 

Katarína Majerníčková, 7. B: „Hrdá som asi na slovenských chlapcov.“ 

Simona Vasilová, 8. C: „Na Slovensku som hrdá na našich športovcov.“ 

Diana Suchá, 9. B: „Na náš slovenský hokej.“ 

 

OKO: A ako odpovedali naši učitelia? 

PaedDr. Ružena Brezovská: „Snáď prvé, čo každému  napadne, keď vysloví slovo Slovensko, sú 

Vysoké Tatry. Sú príliš malé na to, aby konkurovali gigantickým pohoriam Európy či sveta, ale 

príliš veľké na to, aby si človek uvedomil, že treba rešpektovať ich krásu, veľkosť a silu. Takže, 

som hrdá na krásnu prírodu, historické pamiatky a samozrejme na náš krásny ľubozvučný sloven-

ský jazyk.“ 

Ing. Mária Lacušová: „Slovensko sa môže pýšiť najmä prírodnými krásami a práve na ne som 

hrdá.“                                                                                                                                      

  Veronika Sebőová, 9. A 

VV  
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PPiicckk  oouutt  tthhee  nnaammeess  ooff  tthhee  aanniimmaallss  iinn  tthhee  ffoolllloo--

wwiinngg  bblloocckk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Lacuš, 5. A 

  

EErrggäännzzee  ddiiee  rriicchhttiiggeenn    

WWöörrtteerr  iinnss  LLiieedd  
 

 

 

 

                                                                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Lea Sopková, 7. D, Marek Skyba, 6. B 

 

Q E L E P H A N T G R C 

A A I Q W E R T I V R A 

L E O P A R D H G O A T 

A S N O Z A E B E H B A 

M F J R W B E A R N B T 

B G H C O W R Q H C I Y 

S N T U G S F I R A T H 

D H R P V D G I M M Q N 

F Y F I B R H S H E E P 

G U V N N T J U Z L A I 

B J Z E B R A I X K K G 

N M V N R H Q T B M L K 

ММыы  ббыы  ххооттееллии  

ппооссееттииттииьь  ССааннкктт  

ППееттееррббуурргг  
 

На уроках русского языка мы знакомимся и с 

интересными городами России. Таким 

городом является и город Санкт Петербург. 

Городу говорят и Северная Венеция. Он 

расположен на реке Нева на 101 остров и в 

нём находится более 600 мостов. В городе 

много исторических памятников. Известная 

Дворцовая площадь, где находится Эрмитаж. 

В ней находятся шедевры русского и 

мирового исскуства. В июне в городе 

красивые Белые ночи. На улице бывает и 

ночью свет как днём. Мы бы хотели в 

будущем посетитиь этот красивый город. 

                                                                                          

Штефан Вансач, 7- ой а класс 
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JJuussttiinn  BBiieebbeerr  
Justin Bieber, vlastným menom Justin Drew Bieber, 

 
je kanad-

ský  spevák,  ktorého preslávil internetový videopor-

tál Youtube. Na tomto portáli ho objavil jeho aktuálny mana-

žér Scooter Braun. Braun pre neho zariadil stretnutie s Ushe-

rom v Atlante. Onedlho Justin podpísal zmluvu s Raymond 

Braun Media Group, spoluprácu s Braunom a Usherom a po-

tom nahrávací kontrakt s Island Records.  Jeho prvý plne štú-

diový album My World 2.0 sa umiestnil v top 10 v niekoľkých 

krajinách a bol ocenený platinovou platňou po necelých dvoch 

mesiacoch od vydania v USA. Preslávil ho aj medzinárodný 

hit Baby. Jeho štúdiový album Under the misteotle sa umiestnil 

na prvej priečke albumového rebríčka Billboard 200. Je to prvý spevák v histórii, ktorý získal tri 

prvé miesta v rebríčku ešte pred dovŕšením 18 rokov. V roku 2011 začal nahrávať aj svoj tretí štú-

diový album s názvom Believe, ktorý bol vydaný v polovici júna 2012. Na albume je 13 pesničiek. 

Známe sú hity As long as you love me, Beauty and a beat. Album mal veľké úspechy. Jeho pokra-

čovaním bude album Believe acoustic. Teraz cestuje  po celom svete, pretože má Believe turné, 

ktoré bude pokračovať aj v lete tohto roku.  

Zdroj: Príspevok spracovaný za pomoci internetu.  

 

OKO: Páči sa Ti Justin Bieber? 

Patrícia Petrušková: Podľa mňa je úžasný, zbožňujem ho. 

Soňa Fabinyová: Je pekný. Veľmi sa mi páčia jeho pesničky.  

                                                                                                         Petra Maguláková, 8. C 

Zabavme a poučme sa 

KKvvíízz  pprree  VVááss  

  

1. Akým písmom sa píše ruština? 

a) latinkou 

b) azbukou 

c) hlaholikou 

2. S koľkými krajinami celkovo hraničí Rusko? 

a) 10 

b) 8 

c) 16 

3. S koľkými krajinami hraničí Rusko po súši? 

a) 9 

b) 14 

c) 3 

4. S ktorým štátom má Rusko najdlhšiu hranicu? 

a) Kazachstan 

a) Slovensko 

b) Čína 

5. V koľkých klimatických pásmach sa rozkladá 

Rusko ? 

a) dvoch 

b) štyroch 

c) šiestich 

6. Koľko morí obýva brehy Ruskej federácie ?  

a) 6 

b) 12 

c)  4 

Správne odpovede kvízu z čísla 2/2012: 1 b),              

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

                         Sandra Labancová, 8. C 
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BBaabbyylloonnsskkáá  vveežžaa  
 

Keď sa veža Babylonu stavala, 

veľká vrava nastala. 

Niekto na nás zoslal trest, 

každému človeku inú reč. 

 

Dá sa však tento trest, trestom zvať? 

Veď jazykom sa dá predsa chvastať. 

Ten, kto do sveta urobiť dieru chce, 

Dúfajme, že aspoň náš jazyk sa mu učiť za-

chce. 

Terézia Janikovská, 7. A 

KKrráássyy  jjaarrii  
 

rásne obdobie, ktoré prichádza po 

jeseni, je jar. Spod snehovej prikrýv-

ky vykúkajú prvosienky a snežienky 

a oddýchnutá príroda sa opäť prebúdza z dl-

hého zimného spánku. Sneh, ktorý sa roztápa 

pri slnečných lúčoch, pomaly mizne. Vtáky 

začnú spievať. Príjemné teplé počasie ťahá 

ľudí von. Všetko dookola nadobúda jasné 

farby. Ľudí vábi príroda. Zvieratá sa pomaly 

prebúdzajú zo zimného spánku. Sťahovavé 

vtáky sa vracajú po dlhej púti z teplých krajín. 

Stavajú si svoje hniezda na korunách stromov. 

Občas spŕchne dážď a kvapky vody zobúdza-

jú lesnú zver. Jarná príroda má svoje čaro, 

prináša do života radosť, smiech a dobrú ná-

ladu. Pri lesnej čistinke svieti rozkvitnutý 

gaštan. Deti sa pri ňom hrajú. Potôčik si po-

spevuje svoju známu pieseň. Ľad sa na ňom 

roztápa a vytvára priehľadné zrkadlo. Vtáčiky 

čvirikajú v záhradách. Mráz mizne a teploty 

stúpajú. Farebná perina prikrýva krajinku a 

prináša so sebou dobrú náladu. Celá príroda 

sa zobudila. Zo studenej ľadovej krásy sa sta-

la nádherná lúka hrajúca pestrými farbami.  

                                  Miriam Kuchárová,  8. B 

I have blue eyes,  

and I have short hair. 

I have good mood, 

and I wear a blue shirt. 

You have green eyes, 

and a long hair, 

you have good mood, 

and wear a red shirt. 

We are super friends, 

cause we are so different. 

You can see us every day, 

in colourful shirts and with happy face. 

 

My name is Nikola, 

and I love my umbrella. 

Its colour is red, 

I always sleep with it in my 

bed. 

When I open my eyes, my 

feet are cold like ice. 

And my umbrella? 

Is watching a cinderella. 

 

I live my life on my own 

my life is like voleyball. 

Everywhere are my friends, 

my life is full of fun. 

My life is my home, 

my life is my school and eve-

rywhere I am. 

There are many barries that 

are so difficult, 

but there is a fortune and achie-

vement too. 

This is my life, 

this is my way and nobody can take it away. 

 

Žiaci 9. B a 9. C triedy  

KK  
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Naše práce 

 

 
 

 

 
 Matúš Greňa, 9. A 

Imaginatívne umenie 

Secesia - šperk 

Garafitti 

Fotomontáž 

Veronika Sebőová, 9. A 

 

 
 

Peter Hamráček, 8. A 

Samuel Cabadaj, 8. A 
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OOllyymmppiijjsskkýý  kklluubb  nnaa  šškkoollee  ––  OOllyymmppiijjsskkéé  ddeettii  
 

j v školskom roku 2012/2013 pokračuje činnosť školského Olympijského klubu. Opäť sme 

si pripravili aktivity, ktoré sme zahrnuli pod motto: „Šport ako škola života.“ 

Pierre de Coubertin, zakladateľ novodobých olympijských hier, vo svojej básni Óda na 

šport nazýva šport elixírom života. Hovorí o ňom, že je krása, spravodlivosť, odvaha, čestnosť, ra-

dosť, plodnosť, pokrok, ....a:          „Ó, šport, si mier! 

                                                   Si puto, ktoré spája národy, 

                                                   čo ako bratia spoločne sa podriaďujú 

                                                   sile a disciplíne, sebaovládaniu. 

                                                   Od teba mládež učí sa i sebaúcte, 

                                                   ceniť si iné národy, ich vlastnosti.... 

                                                   to nech je cieľom - 

                                                   súťažiť jeden s druhým v mieri.“ 

Krásne slová, ktoré sú poučné i dnes aj pre nás. 

Členovia Olympijského klubu pokračujú v športových aktivitách, ako sú korčuľovanie, lyžovanie, 

plávanie, kolky. Spoznávajú krásy našich miest – Košíc, Levoče, Hrebienka či Slovenského raja. 

Organizujú besedy a kvízy o histórii olympijských hier, ale aj výtvarné a literárne súťaže na tému 

šport. A pripravia i celoškolské súťaže, ako sú Gym fit či Olympijský odznak všestrannosti. Verí-

me, že sa do nich zapojíte i vy. Už teraz sa tešíme. 

 

A na záver ešte Desatoro zásad správania fair play všetkých športovcov, teda i nás: 

 

1. V súťaži bojujem čestne a podľa pravi-

diel. 

2. Ak je súper lepší, uznám to a v cieli alebo 

po zápase mu podám ruku, vzdám mu tým 

česť. 

3. Víťazstvo  nie je dôvod k nadradenosti. 

4. Porazený si zaslúži uznanie, nie je terčom 

posmechu, ani skrytého.  

5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všet-

kých súťažiacich. 

6. V súťaži rešpektujem pokyny 

a nariadenia a usporiadateľov, riadim sa 

nimi. 

7. Chcem vyhrať, ale nie za každú cenu. 

8. Diváci sú súčasťou športovej akcie, potle-

skom vzdávajú česť víťazom a porazeným. 

9. Férové športové správanie je mi vlastné 

i v každodenných situáciách. 

10. Svojím správaním idem príkladom mladších športovcom.  

Kristína Klaučová, 8. B 

AA  
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TTiipp  nnaa  ddoobbrrúú  kknniihhuu  

  

amätáte sa na knihu Lola prichádza? 

Teraz Vám prinášam pokračovanie 

tejto knihy - Lola na titulnej strane. 

Lola sa zase kamaráti s Renou. V škole majú 

hodiny so známym novinárom Olafom Wil-

denhausom, ktorý im dá domácu úlohu vytvo-

riť článok do škol-

ských novín. Lola 

s Renou budú pra-

covať spolu. Chcú 

vymyslieť taký 

článok, ktorý by 

mohol byť na ti-

tulnej strane. Keď 

Lola nemôže za-

spať, predstavuje 

si, že je slávna 

reportérka Lo.Ve. 

Každý deň Lola 

s Renou hľadajú 

niečo, o čom by 

mohli napísať článok. Lola dáva otázky všet-

kým z jej rodiny, ale nič sa nehodí do novín. 

Raz Rena našla v mestských novinách článok 

o lupičovi s vodnou pištoľou. Dievčatám na-

padlo, že by ho mohli chytiť. Ak sa chcete 

dozvedieť, či lupiča chytili a aký článok do 

novín napísali, prečítajte si túto knihu.                                                                                     
Andrea Mackovjaková, 6. C 

 

TTiipp  nnaa  ddoobbrrýý  sseerriiááll  

áte radi dobré seriály? Tak vám 

odporúčam, aby ste pozreli seriál 

The Carrie diaries. The Carrie 

diaries je seriál o 16- ročnej Carrie 

žijúcej na predmestí Connecticutu,  Je rok 

1984 a Carrie nedávno zomrela matka, čo 

znamená, že žije len s otcom a sestrou Dorrit. 

Carrie je v poslednom ročníku na strednej 

škole, kde zažíva vzrušujúce zážitky s jej naj-

lepšími priateľmi a novým chlapcom. 

V živote sa jej naskytne nielen príležitosť mať 

novú prácu v advokátskej kancelárii na Man-

hattane, ale aj príležitosť zoznámiť sa 

s Larrisou, módnou editorkou v časopise In-

terview, ktorá jej ponúkne stáž v tomto živote 

módy. Carrie sa snaží prísť na to, kto vlastne 

je, pomocou najlepších priateľov a rodiny. 

Podarí sa jej to?                                                                           

Simona Safková,  7. A 

ČČoo  rroobbiiaa  sskkaauuttii  nnaa  

jjaarr??  
au som tu znova. Tentoraz by som ti 

chcela povedať, čo robia skauti na jar. 

V zimných mesiacoch sa venujeme skôr 

činnosti v klubovni. Spolu s jarnými mesiac-

mi sa zvyšuje počet akcií v prírode, ako sú 

napríklad výlety, výpravy,... Výlety sú jedno-

dňové. Počas cesty hráme rôzne hry, získa-

vame nové skúsenosti a niekedy aj opekáme. 

Výpravy sú trojdňové akcie. Väčšinou sa ko-

najú na chate, ale občas spíme aj v stanoch. 

Určite najzákladnejšie veci, ktoré musíme 

mať so sebou je spacák a karimatka, pretože 

by sme nemali v čom spať. Potom ešus, lyžič-

ka, baterka (čelovka) a veci na prezlečenie. Sú 

tam všetky vekové kategórie: vĺčatá (do 10 

rokov), skauti, roveri (nad 16 rokov).   

Keď prídeme na miesto, organizátori nás uve-

dú do deja. Potom nás rozdelia do skupín a 

máme rôzne aktivity. Na ďalší deň máme 

program vonku. Vždy dostaneme nejaké za-

danie, ktoré musíme ako skupina splniť. Raz 

máme niečo alebo niekoho nájsť, druhýkrát 

niečo vytvoriť. Občas sa vyskytne aj nočná 

hra. Na konci dňa je „bojovka“, kde sa roz-

hodne o víťaznej skupine. Potom sa už hrajú 

iba tradičné skautské hry. Jedlo nám pripravu-

jú organizátori, ale hrnce, ešusy a lyžičky 

umývame sami. Na tretí deň sa zbalíme, 

ohodnotíme výpravu a ideme domov. 

Veba – Kristína Ďuráková, 9. B  

PP  

MM  

ČČ  
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Varíme s OKOM                  

Baklava je sladký zákusok, ktorý pochádza z 

Grécka. 

Čo budeme potrebovať? 

10 plátkov lístkového 

cesta 

180 ml rozpusteného 

masla 

250 ml medu 

60 ml citrónovej šťavy 

60 ml pomarančovej šťavy 

125 kryštálového cukru 

10 ml škorice 

 

Príprava: Vyhrejte rúru na 180 °C. Jeden plát 

lístkového cesta potrite maslom a uložte naňho 

ďalší. Tento opäť namažte a posypte mandľami. 

Posledný krok opakujte ešte 7-krát. Zvyšný plát 

lístkového cesta len potrite maslom a položte 

navrch posledný plát. Naskladané vrstvy cesta 

narežte do trojuholníkov a dajte piecť na 60-65 

minút. Zmiešajte med, šťavy, cukor a škoricu 

na panvici. Priveďte do varu a varte 3 minúty. 

Šťavou zalejte upečenú baklavu. 

Dobrú chuť!                                                                                               

Simona Safková, 7. A 

Aké roly by sa hodili 

našim učiteľom? 
 

Šmoulinka (Šmolkovia): Mgr. Andrea Koží-

ková - milá, pekná, vtipná, múdra, má blond 

vlasy  

Nastenka (Mrázik): PaedDr. Ružena Brezov-

ská - ochotná, pracovitá, vytrvalá, milá  

Dedo Vševedo (tri vlasy deda Vševeda) Ale-

xander Hreha - múdry, vtipný, milý, podobá 

sa na deda Vševeda                                                                                               

Žiaci 4. A 

                                     

VVeerriiťť  ččii  nneevveerriiťť??  

Od budúceho mesiaca sa váš obľúbený školský 

časopis OKO premenuje na UCHO!  Zmena 

bude len v názve, jeho obľúbené rubriky sa 

vôbec nezmenia. 

 

Riaditeľ a celý pedagogický zbor školy sa roz-

hodol že sa od marca začne stavať vedľa našej 

školy krytý bazén. Za každú finančnú pomoc 

dopredu ďakujeme. Bazén sa bude nachádzať  

na mieste, kde je teraz bežecká dráha. 

 

Na našej škole bude od apríla sprevádzkované 

bilingválne štúdium. Žiaci sa môžu hlásiť od 

začiatku februára. Na výber budú jazyky ne-

mecký a anglický. Každého žiaka radi prijme-

me. 

 

18. 5. 2013 sa na našej škole usporiada Festival 

vedy pod názvom Nárez. Budeme radi, keď 

prinesiete svoje projekty, alebo sa len prídete 

pokochať prácami mladých vedcov a technikov. 

Simona Safková, Terézia Janikovská, 7. A 

 

LLooggiicckkéé  úúlloohhyy  
 

1. Otec mal tri dcéry. Každá z nich mala jedné-

ho brata. Koľko detí mal otec? 

 

2. Mal som dva roky. Môj brat bol o polovicu 

mladší. Teraz mám sto rokov. Koľko rokov má 

môj brat ?  

 

3. Na obrázku máte 9 bodov. 

Dokážete ich spojiť iba štyr-

štyrmi rovnými čiarami tak, 

aby ste nezdvihli pero 

z papiera (jedným ťahom) ? 

 

 
4. Máte 12 zápaliek, ako 

vidíte na obrázku.               

Presuňte 3 zápalky tak, 

aby po presunutí vznikli 

3 rovnako veľké štvorce. 

 

 

Veronika Sebőová, 9. A 

VVttiipp    
Na hodine ruštiny sa pýta učiteľka:  

Kto z vás vie, ako sa povie po rusky pes čau-

čau?  

Prihlási sa Jožko:  

Prosím, sabaka, zdravstvuj, zdravstvuj!   

                           

Soňa Fabinyová, 8. C  
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RRoozzhhoovvoorr  ssoo  ZZuuzzaannoouu  GGiieerrttlloovvoouu  
 

iektorí naši bývali spolužiaci  so svojimi rodičmi dnes žijú v zahraničí. Takou je i Zuzka 

Giertlová, ktorá v minulosti písala i do OKA, dnes žije v USA. Matúš Pohanka jej elektro-

nicky položil niekoľko otázok. 

   

OKO: Kde ste sa po skončení  5. ročníka na našej ZŠ presťahovali?  

My sme sa presťahovali do Actonu, čo je malé mestečko blízko pri Bosto-

ne v štáte Massachusetts.  

OKO: Akú školu si navštevovala v USA? 

Základnú a strednú školu som skončila v Acton, nazývala sa Acton-

Boxborough Regional High School.  

OKO: Na akej vysokej škole študuješ? 

Momentálne študujem na Barnard College, Columbia University v New 

York City v štáte New York. Túto školu som si vybrala hlavne kvôli mies-

tu, lebo New York ako mesto ponuka možnosti, ktoré ťažko hľadať niekde 

inde. Okrem toho Barnard College spolu s Columbia University sú jednými z najlepších škôl 

v Amerike, a tak mi ponúkajú veľmi kvalitné vzdelanie.  

OKO: Mohla by si porovnať školy u nás a v USA? 

Čo sa týka vysokej alebo strednej školy, porovnať ne-

dokážem, lebo na strednej a vysokej škole som už bola 

v Amerike. Základná škola tu končí šiestou triedou a 

potom začína „Junior High“, čiže ten systém nie je 

rovnaký a teda do určitej miery neporovnateľný. Cel-

kovo školstvo v Amerike má svoje dobré aj zlé strán-

ky, ktoré väčšinou závisia od miesta danej školy. Na-

príklad Massachusetts je známe tým, že má veľmi dob-

ré školy, ale napríklad štátne školy v New York City 

sú známe práve pre ich slabšie vzdelanie. Ja osobne 

som spokojná so vzdelaním, ktoré som dostala aj doma 

na Slovensku a aj v Amerike.  

OKO: Akej si národnosti? 

Národnosti budem do konca života slovenskej, aj keď som občanom Ameriky i Slovenska. Prečo 

mám americké občianstvo?  Žijem tu už skoro 9 rokov a byť občanom USA je podľa mňa oveľa 

jednoduchšie – ľahšie sa cestuje, môžem podávať prihlášky na rôzne štátne štipendiá a granty, ale aj 

pracovať pre americkú vládu v budúcnosti.  

OKO: Ako si spomínaš na našu ZŠ? 

V prvom rade sa chcem poďakovať za krásne spomienky a úžasné zážitky z môjho detstva. Bez ZŠ 

na Ul. Ing. O. Kožucha a bez pani učiteľov a učiteliek by moje detstvo bolo oveľa chudobnejšie. 

Pravdaže, čo som sa naučila v triede a z učebnice, mi dalo základy môjho terajšieho vzdelania, ale 

ľudia, ktorí ma to naučili, mi dali svojou trpezlivosťou a porozumením oveľa viac než chemické 

prvky alebo matematiku. Na ZŠ Kožucha som sa naučila, ako si vážiť vzdelanie a vzdelávajúceho, 

tiež mojich spolužiakov a kamarátov, čo sa stane, keď sa deti cez prestávku naháňajú a niekto spad-

ne, ako sa s niekým pohádať a byť zase najlepšími kamarátmi na druhý deň, ako utrieť tabuľu a že 

naozaj treba poliať kvety. Toto sú všetko iba malé detaily každodenného života, ale aj tak ukazujú 

dôležité hodnoty ako zodpovednosť, pozornosť, ohľad na druhých, empatiu, rešpekt k starším atď. 

Som rada,  že som získala moje vlastné základy na základnej škole.  

OKO: Ďakujeme za veľmi zaujímavý rozhovor a prajeme Ti veľa úspechov v škole i osobnom 

živote.                                                                                                              

       Matúš Pohanka, 6. C 

NN  
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 OO  šškkoollee  vv  šškkoollee 

Povedali naši spolužiaci na hodinách cudzích 

jazykov:   

Na hodine angličtiny 

Čo znamená Independence 

day? Sanitárny deň. 

(správna odpoveď: Deň 

nezávislosti) 

Čím je známy Manchester? Výrobou futbalis-

tov. (správna odpoveď: Futbalom) 

Na hodine nemčiny 

Bolí ma hlava. Ich habe Hlavenschmerzen. 

(správna odpoveď: Kopfschmerzen) 

Číslovky po nemecky: eins, zwei, drei, vier, 

um, sex...( správna odpoveď: ... fünf, sechs) 

Na hodine ruštiny 

Čo nasleduje po prvej hodine? Prázdniny. 

(správna odpoveď: prestávka) 

Kde sa nachádza Sankt Peterburg? Vo Volgog-

rade. (správna odpoveď: Na severe Ruska.) 

Volgograd leží v južnom Rusku.)  

Sandra Labancová, 8. C 

OO  šškkoollee  ppoo  šškkoollee  
Odpovedali naši rodičia: Aký ste mali vzťah k 

cudzím jazykom ako žiak základnej školy? 

Pani Mária Labancová:  

„Mala som ruský jazyk a veľmi ma bavil.“ 

Ing. Vladimír Šolc:  

„Učili sme sa ruský jazyk a môj vzťah k nemu 

bol kladný, mal som ho rád.“  

Paťa Petrušková, 8. C 

VVaaššee  ddoottaazzyy  aa  ooddkkaazzyy  
OKO odpovedá na otázky z čísla 3/2012: 

Alexander Kling, 9. A: „Zaujímalo by ma, na-

čo je dobrá prechádzacia prestávka, keď sa na 

nej minimálne na druhom stupni nikto nepre-

chádza a podľa mňa ani nie je možné prinútiť 

žiakov, aby sa prechádzať začali. Ak sa aj nie-

kto rozhodne prejsť za niekým, kto je na druhej 

chodbe, väčšinou ho zastavia, aby sa vrátil 

späť.“  

PhDr. Bohuslav Vaľko: PhDr. Bohuslav 

Vaľko: „To nie je len o prechádzaní, ide 

o psycho-hygienické hľadisko, potrebu prevet-

rať si hlavy, zmenu prostredia a v neposlednom 

rade i o dôsledné prevetranie priestorov samot-

ných tried“. 

Andrej Zavačan, 9. A: „Chcel by som sa Vás 

spýtať, prečo musíme robiť ročníkové práce aj 

v deviatom ročníku, keď máme toľko iných po-

vinností?“ 

PhDr. Bohuslav Vaľko: „Ročníkové práce 

patria k IND triedam od 1. po 9. ročník a keď 

ich robíte so záujmom, určite pre vás nie sú zá-

ťažou. Takže odporúčam lepší výber témy 

a pôjde to samo. Nie ste asi prví ani poslední 

deviataci, ktorí to majú pred sebou a všetci to 

doteraz zvládli.“  

VVaaššee  nnoovvéé  ddoottaazzyy  

aa  ooddkkaazzyy                                
Samuel Ján Hollaar, 4. A: „Prečo tak často 

varíte boršč?“ 

Lenka Dzurňaková, 4. A: „Kedy budú vo 

všetkých triedach dataprojektory a počítače?“  

Tatiana Komárová, 4. A: „Budú v triedach 

interaktívne tabule?“  

Nina Ratkovská, 4. A: „Kedy sa opravia 

a doplnia preliezky a kolotoč na detskom ihris-

ku?“  

Veronika Sebőová, 9. A 

Sudoku 
9 2  4  6  7 1 

   9 3 7    

7    1    5 

1 7  8  5  4 6 

   1  2    

4 9  7  3  2 8 

5    2    7 

   6 8 7    

3 1  5  9  8 4 
 

Správne odpovede z čísla 3/2012: 

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

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

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

Andrea Mackovjaková, 6. C 
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Osemsmerovka 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

TTaajjnniiččkkaa  
  

          

          

          

          

          

          

  

 

Tajnička: Mesto v Austrálii 

Správna odpoveď z čísla 3/2012: Porekadlo 

Diana Richnavská a Andrea Mackovjaková, 6. C 

B O A R D E W G L U E C 

R R U L E R O P N G X L 

E L I P I S R E H L A A 

A A N E G U D N A N M S 

K F G N F E S B G I C S 

P L A C E C O U S I R M 

R O V I E O A R S Y E A 

O W L L K G I S M P B T 

J E O C E O O R E T B E 

E R O A A R N T F O U S 

C R CH S S T E A CH E R L 

T I S E W I N D O W F E! 

BOARD, BOOK, BREAK, 

BRIEFCASE, CLASSMATES, 

EXAM, FLOWER, GLUE, 

LANGUAGE, OWL, PENCIL 

CASE, PEN,  PLACE, PROJECT, 

RUBBER, RULER, SCHOOL, 

SCISSORS, TEACHER, 

WINDOW, WORDS 

 

Správna odpoveď osemsmerovky 

z čísla 3/2012: Slovenský jazyk... 

                                                                                                        

Simona Safková, 7. A 

 

 

1. Kokteil 

2. Obloha 

3. Pes 

4. Okno 

5. Dom 

6. Žltý 
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