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om rada, že ste si opäť našli čas 

a nakuknete do nášho nového čís-

la časopisu OKO. Tak čo, aké 

boli známky na vysvečku? Dúfam, že 

v pohode. Poniektorí ste už iste zabudli, že 

nejaké vysvečko vôbec bolo. Ak ste s ním 

neboli spokojní, nastal najvyšší čas na op-

ravovanie. Táto zima bola bohatá na sne-

hovú prikrývku. Mohli sme sa do sýtosti 

lyžovať, sánkovať a guľovať a poniektorí 

možno aj stavať snehuliakov . Ja osobne 

sa už teším, že je jar 

a hlavne na leto, 

kedy sa už nebu-

dem musieť  toľko 

obliekať. Dám si na 

seba tričko, kraťasy 

a vybehnem  von na 

vzduch. O chvíľu je 

tu Veľká noc a jasné že aj veľkonočné 

prázdniny, na ktoré sa všetci tešíme. Budú 

spojené zase s oblievačkou a šibačkou. 

Takže chlapci, buďte k nám dievčatám 

prosím zhovievaví a šetrite vodou 

a korbáčmi. V novom čísle časopisu opäť 

nájdete mnoho zaujímavých a pútavých 

článkov, rubrík a zábavy. Tak neváhajte 

a otočte prvú stranu... 

Andrea Mackovjaková, šéfredaktorka 
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Milan Čarňanský – Marec, mesiac kníh 
 

Milan Čarňanský, jeden z najznámejších spisovateľov v Spišskej Novej Vsi, nikdy nemal ambíciu 

písať. Vždy skôr vášnivo čítal, takže sám seba  považuje skôr za čitateľa ako za autora. Nájdu sa 

však obdobia, keď nemôže nájsť text s témou, o ktorej premýšľa, a tak si sadá a píše.  

 

Kto alebo čo vás inšpiruje pri písaní? 

Pri písaní v prvom rade potrebujem pokoj. To je moja inšpirácia.                             

V podstate neverím na kopanie múz. Tvoriť, to je v prvom rade 

sebadisciplína. Vedieť si sadnúť a pravidelne písať. Ak túto otáz-

ku trochu viac rozšírim, tak nápady, či skôr námety pre texty, ne-

prichádzajú. Píšem o tom, čo ma trápi, čo znepokojuje, o čom 

pochybujem a k čomu sa potrebujem vyjadriť. 

Sú vaše postavy vymyslené alebo reálne? 

S postavami je to trochu komplikované. Najprv nie sú. Potom si ich vymyslím, aby boli hodnover-

né. Skladám si ich z viacerých ľudí. A keď je postava poskladaná, odrazu zistím, že ožila a už fun-

guje svoj život a ja len za ňou utekám a snažím sa písaním zachytiť, čo práve robí. 

Je vo všeobecnosti známe, že deti čítajú knihy, ktoré boli sfilmované. Ktorú knihu by mali deti 

prečítať podľa vás? 

Verím, že deti skôr siahajú po knihách, ktoré sú sfilmované, keď vychádzame z faktu, že majú oči 

viac zabodnuté do televíznej obrazovky ako do knihy. Možno sa tým ochudobňujú o knihy, ktoré 

nie sú svojou podstatou pripravené na adaptáciu, ale možno sú o to bohatšie svojím obsahom. Ne-

dokážem odporúčať knihu, ktorú by deti mali čítať. Jediné, čo môžem odporúčať je, aby čítali. Čo-

koľvek. A čo v najväčšom množstve. Myslím si, že u detí je problém čítať a ešte si aj predstavovať, 

no keď veľa čítajú, naučia sa čítať tak, že už nevnímajú, že čítajú a v tej chvíli vnímajú, čo čítajú a 

keďže každý šetrí svoj čas, tak si začnú vyberať, čo čítajú. A to už stoja pred dverami, za ktorými sú 

knihy, ktoré ich potešia. Lebo každého poteší niečo iné. 

Ktorú z vašich kníh by ste odporučili žiakom našej školy? 

Veľký problém, ktorú moju knihu by som odporúčal. Úprimne, asi ani jednu, lebo nepíšem pre deti. 

Ale je všeobecne známe, že každá nasledujúca generácia dozrieva skôr. Možno už táto dozrela aj na 

dospelácke knihy. Neviem. Ak by dozrela, tak asi tú prvú novelu V spleti ciest. 

Čím ste chceli byť ako dieťa? 

Ako dieťa som chcel byť pastierom oviec. Bolo to pre mňa úchvatné. Taký pastier je s ovcami, kto-

ré sa pasú samé, pastier si sedí, je v prírode a má veľa času. Čo s časom? Tak si ho vyplní čítaním.  
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A tak popri robote získava aj vedomosti. Pastierom som sa nikdy 

nestal, ale tu detskú túžbu nosím v sebe doteraz. A myslím si, že to 

nie je na škodu.  

Máte svoj profesionálny vzor? 

S tými vzormi je to trochu také problematické. Chvíľu pomáhajú, ale 

ak si človek nedá pozor, začne sa po vzoroch opičiť. A stratí svoju 

tvár. Takže poviem to inak. Veľmi rád som čítal Hemingwaya, mám prečítaného celého Kuvajeva, 

Šukšina, zo slovenských autorov mám rád poviedky od Petra Jaroša a za najlepšieho slovenského 

autora považujem Václava Pankovčina, pochádzal od Humenného a veľmi mladý zomrel. Ale napí-

sal texty, ktoré sú skvosty. 

Narodili ste sa a bývate v Spišskej Novej Vsi. Pove-

dali by ste, že naše mesto je vhodným literárnym 

podnetom pre autora? 

Spišská Nová Ves je miesto, kde mám zapustené ko-

rene. Každý človek má nejaké miesto s koreňmi. U 

mňa je to Spiš. Spiš je tajomný, magický, dobrosrdeč-

ný, má zmysel pre humor, je to miesto, kde sa všetko 

križuje, kvasí, rastie. A aby potom človek nepísal. To 

sa ani nedá, keď žije na Spiši. 

Aké je vaše nesplnené želanie? 

Nesplnených želaní mám veľmi veľa. Možno ešte na-

písať poviedku, či román, na ktoré by som bol hrdý. 

Urobiť knihu fotografií poviazaných textom... Som 

tvrdohlavý a pomaly si idem za svojimi túžbami. Tak-

že možno raz... 

Čo vás v poslednom čase najviac pobavilo? 

Asi pred týždňom som sa smial, až som stratil dych. 

Prehrabával som sa medzi textami a začítal do jednej 

poviedky. Veľmi sa mi páčila. Až do chvíle, kým som 

nezistil, že som to napísal ja. :)   

Redakčná rada je veľmi vďačná za zaujímavý 

a inšpiratívny rozhovor. Autorovi prajeme veľa tvori-

vosti, podnetných myšlienok a inšpirácii.  

-RR- 
Diela Milana Čarňanskeho 
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Čo sa skrýva v slúchadlách 
eľmi rada počúvam piesne žánru latin pop, preto by som 

vám chcela predstaviť  môj najobľúbenejší album:   

Eclipse de luna - Maite Perroni. Tento album je debu-

tovým albumom mexickej speváčky Maite Perroni. Nahrával sa 

v New Yorku a do sveta sa dostal 27. augusta 2013. Album ob-

sahuje viac žánrov, napr. bachata s akordeónom, balady 

s husľami a celé je to skombinované s popom. Každý fanúšik si 

tam nájde niečo svoje. Mne sa z tohto albumu najviac páčia dve 

piesne – “Ojos Divinos“ a “Tu y Yo“. Songy sú veľmi romantic-

ké, optimistické a veľmi chytľavé. Dokázala by som ich počúvať 

od rána do večera. Vo chvíli, keď začujem tóny niektorej piesne 

od Maite Perroni, zlepší sa mi nálada. Vrelo vám ktorúkoľvek z jej piesní odporúčam .                                              

Zuzana Mackovjaková, 5. B 

S ktorou knihou prežijem jar  

ar je už tu. V minulom čísle sme riešili problém, čo čítať cez dlhé zimné večery. Tentoraz je 

pred nami otázka: Čo čítať na jar? Mojím tipom je kniha Krídla od Aprilyne Pikeovej. Túto 

knihu som náhodou objavila v kníhkupectve a veľmi ma zaujal jej názov a obálka. Hneď vy-

svitlo, že je to fantasy. Autorka sa rozhodla písať o vílach. Americká tínedžerka Laurel bola už od 

mala iná. Živí sa len zeleninou, ovocím, necíti chlad a nikdy nebola u doktora. Do školy ide po prvý 

krát v 15 rokoch, pretože dovtedy ju učila jej mama doma. Hneď prvý deň v škole sa zoznámila 

s Davidom, ktorý sa stane jej dobrým kamarátom a neskôr aj jej frajerom. Zoznámi ju zo svojou 

partiou. Tu spozná Chelseu, veľmi výrečné dievča. Príbeh sa začne zauzľovať vtedy, keď si Laurel 

na chrbte  nahmatá vyrážku, ktorá sa 

postupne zväčšuje. Jedno ráno sa 

zobudí s tým, že jej z nej vyrástol 

obrovský prekrásny kvet. Laurel čo-

skoro zistí, že je víla a jej rodičia  

vôbec nie sú jej praví rodičia. Kedysi 

ju k nim priviedli víly v košíku. Lau-

rel si na nič nepamätá, lebo jej šikov-

né víly vymazali pamäť. Lenže Laurel netuší, v akom nebezpečenstve je svet víl a zároveň aj jej 

rodina a najbližší priatelia. Rodičia chcú predať ich dom čudnému mužovi menom Barnes, ktorý má 

niečo nekalé za lubom... Laurel sa ocitne v otvorenej vojne medzi trolmi (odvekými nepriateľmi víl) 

a samotnými vílami, v ktorej má zohrať dôležitú úlohu. Zároveň sa dostáva do takzvaného milost-

ného trojuholníka medzi ňou, Davidom a vílym chlapcom Tamanim. Zistí, komu patrí jej srdce? 

Dokáže odvrátiť troliu hrozbu a zachrániť životy jej najbližších? To sa dozviete v knihe. Knihu 

hodnotím ako veľmi pútavú a zaujímavú. Nechýba tam napätie, akcia a samozrejme láska. 

A navyše, ako vraví aj samotná autorka, tento príbeh navždy zmení všetko, čo ste si doteraz mysleli 

o vílach.                                                                                                         Viktória Jakubcová, 7. A  

V 

J 
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Môj rybí život – tvorivé písanie 

Redaktori časopisu sa občas zamýšľajú nad zvláštnymi vecami. To ale k životu žurnalistu patrí. 

Tento krát povolili uzdu svojej fantázii dvaja z redaktorov počas hodín biológie. Ponorte sa spolu 

s nimi do akvária a nechajte sa unášať vlnami ich myšlienok v tvorivom písaní.  

hoj! Ja som Red. Trápne meno, však? 

Pravdepodobne sa tak volám, lebo 

som celý červený. Pomenovali ma 

tak žiaci 6. C. Raz prišiel ku mojej miske ma-

lý, asi desaťročný žiak. Povedal: „Aha, tá ryba 

to je Stanly.“ Spýtavo som sa pozrel na uči-

teľku. – „Nie, to je Redie.“ – „Prosím?“ opýtal 

sa žiak. –„No Redie, ako Červeňáčik.“ pove-

dala učiteľka. No zbohom! V angličtine nevy-

nikám, preto som si to nevedel preložiť. Ale 

Červeňáčik, to je vrchol. Musím zistiť, či si ryby môžu požiadať o úradnú zmenu mena. Áno, som 

ryba. Môj predchodca, istý Blue, tu dlho nevydržal. Hádajte prečo sa volal Blue? Bývam v malej, 

no... ako by som to nazval, štvorhrannej nádobe a polovicu môjho osobného priestoru zaberajú ne-

jaké rastliny. Nádoba stojí na katedre v učebni biológie. Občas sa tu vyučuje aj geografia. Navzdory 

môjmu malému mozgu nikto nemôže tvrdiť, že som nevzdelaná ryba. V predmetoch biológia, geo-

grafia ma nikto neporazí. Dovoľte mi porozprávať vám, ako prežívam svoj deň v škole. O jednej 

v noci nespím, lebo si čítam knihu, ktorú si niekto zabudol na katedre. My ryby máme výborný 

zrak, vidíme aj v úplnej tme. Čítam dookola len tú istú stranu, lebo ju nemôžem pretočiť. Je 

o kaprovi. Zaujímalo by ma však, ako taký kapor môže dobre vidieť v kalnej vode. Pradedo žil ešte 

v Hornáde a môjmu otcovi hovoril, že plávať v spenených vlnách je to najkrajšie, čo môže byť. 

Závidel som mu a snívam, že aj ja tie vlny raz zažijem. Ráno vojde do triedy učiteľka. Zloží na stôl 

kabelku, zapne počítač a ide si uvariť kávu. Nikto nežije vo väčšom zhone ako učiteľka. Celý deň 

jej pozvoľna nabúravajú trpezlivosť žiaci a doma, aby ešte tým malým nespratníkom opravovala 

písomky. Súcitím s učiteľkou, jej povolanie je ťažké. Zazvoní na prvú hodinu. Usadím sa na svoju 

rastlinu a pozerám, ako do učebne prúdia žiaci. Strkajú sa, potkýnajú, kričia. Pre rybu je hrozné, 

keď niekto v jej prítomnosti kričí. Pomyslíte si, že v tej vode aj tak nič nepočuť, ale nie je to tak. 

K mojej miske sa privalí päť žiačok. Začnú strkať prsty do vody a pokúšajú sa ma dotknúť. Vraj 

pohladkať. Akurát! Tak už len o to stojím! Fakt dúfam, že raz, keď mi budú meniť vodu, tak omy-

lom vymenia aj mňa. Do učebne vchádza učiteľka. Žiaci si sadnú a viac-menej počúvajú. Takto mi 

ubehne sedem hodín. Poobede tu žiaci majú ekologický krúžok. Neviem síce čo to je, ale určite ich 

to baví. Mňa na tom najviac teší to, že na krúžku mi vymieňajú vodu. A ja stále dúfam, že sa mi 

vtedy podarí uniknúť výlevkou. Teraz nastala tá chvíľa! Žiak ma vypustil do plného umývadla 

a začal čistiť moju misku. Nepozerá sa a to je moja chvíľa. Ponorím sa do temných hĺbok umývad-

la. Svojimi malými, ale silnými zúbkami vytiahnem štupeľ. Predo mnou sa objavila čierna prázdno-

ta školského kanála. Teraz alebo nikdy! Rýchlo sa prepchám cez úzke priečky výlevky a som voľ-

ný!                                                                                                                   Samuel Jan Hollaar, 6. A 

A 



Tvorivá dieľňa                                                                                                                                       OKO 
 

 
 

7 

Môj rybí život iným pohľadom 

onečne to príde! Po dlhom čakaní sa zmením z ikry na 

malú rybu a môžem si voľne plávať po ryžových poliach a 

nechať sa unášať slabým prúdom takmer stojatých vôd. 

Mám strach, že sa v tom obrovskom svete plnom rastlín a vody stra-

tím, ale budem si dávať pozor a moja zvedavosť prevyšuje akýkoľvek 

strach. Každá minúta strávená v hniezde plnom ikier sa mi zdá neko-

nečná. Mám pocit, že sa niečo začína diať. Pomaly sa vzďaľujem od 

hniezda a dokážem ovládať svoje plutvy! Je to nádherné. Tak neopísa-

teľný pocit slobody. V momente zabudnem na všetky obavy, začínam zrýchľovať. Prišlo to nečakane. Cítim 

bolesť. Môj svet sa točí a ja sa zmätene pokúšam o útek pred neznámym nepriateľom. Zmätene lietam hore 

dole a dostávam úder za úderom. Môj súper je však, ako sa zdá, omnoho rýchlejší a silnejší než ja, dokonca 

by sa dalo povedať, že je všade a ja ho vôbec nevidím! Začínam si uvedomovať, že asi nemám žiadnu šancu. 

Prestávam preto plávať a ostávam na mieste, čakám čo bude nasledovať. Chcem konečne vidieť, čo ma takto 

trestá. Snažím sa ostať na mieste dlhší čas, ale žiaden útok neprichádza. Začínam si uvedomovať, že môj 

súper ma napáda iba keď sa hýbem. Denne sa mi stáva, že si chcem len trochu zaplávať a dostávam ranu za 

ranou. Môj svet je v skutočnosti iný, ako boli moje predstavy. Neďaleko odo mňa vidím plávať iné ryby, ale 

keď sa snažím k nim priplávať, príde útok a bolesť. Takto to ide deň za dňom a začínam z toho šalieť. Už 

som tu naozaj dlhú dobu a množstvo času prespím. Spím aj teraz. Nečakane sa prebúdzam a vidím, ako ma 

neznámy predmet chytá a vyťahuje z vody. Nemôžem dýchať a čakám na smrť. Opäť sa ocitnem vo vode, 

ale teraz sa už nemôžem vôbec hýbať. Všade okolo mňa je neviditeľná hranica, ktorú nemôžem prekročiť. 

Celý tento malý svet sa natriasa a hompáľa vo vzduchu. Dúfam, že to čoskoro skončí, ale na druhej strane 

cítim radosť a víťazstvo nad neviditeľným nepriateľom. Po chvíli ma unáša prúd vody a prichádza náraz na 

dno čohosi neznámeho. Vidím okolo seba množstvo pobehujúcich ľudí a detí. Keď sa snažím pohnúť, nemô-

žem. Môj nepriateľ je tu stále so mnou a nedovolí mi už žiaden pohyb. Pomaly sa vznášam a moja krása už 

celkom ochabla. Som obyčajná vyblednutá ryba. Na moje plutvy už nie sú žiadne ryby zvedavé, žiadne tu 

nie sú. Občas sa mi celý svet zatrasie. To vtedy, keď detské prsty udierajú o kraj pohára. A ten jeden keby 

len videl, ako sa tvári. Ešteže nie som žralok. Odrazu počujem, akoby ľudský hlas, po prvýkrát v živote, 

ustarostene konštatoval, že už nie som asi veselá. V ruke drží niečo zelené a pokúša sa ma znova uloviť. 

Vraj: „vyčistím jej vodu a nakvapkám niečo, nech sa leskne“. Prvé dni sa na to pozerám skepticky, no keď sa 

moje šupinky krásne menia a každým dňom ma chváli ktosi viac a viac, začína sa mi to páčiť. Dokonca ani 

za potravou už nemusím bojovať, keďže deti sa dennodenne bijú o to, kto ma nakŕmi. Počas jednej hodiny 

som začula čosi o mojich kamarátkach z predošlého domova. Vraj v nejakej krajine si ich dávajú na večeru. 

Kiežby som mala tú moc, priniesť ich sem. Určite by sa tie deti starali aj o ne. Nikdy by som si nepomyslela, 

že môj rybí život môže byť tak krásny a spokojný v spojení s tým ľudským.                Matúš Šuca, 9. A 

K 
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Príbeh v bublinách 
Na našej škole sa už tradične na Valentína navzájom potešujeme milými odkazmi o tom, ako máme 

niekoho radi. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli znázorniť, ako to u nás počas Valentínskeho času 

vyzeralo. Za herecký výkon ďakujeme Miške a Erikovi, ako aj Zorke a Táničke .                   -RR- 
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Komix 

 

...pokračovanie v budúcom čísle                                                                   Samuel Jan Hollaar, 6. A 
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Rika tvorí 

Veľká noc sa blíži. Ponúkam vám tip, ako si skrášliť svoje izbičky touto 

veľkonočnou ovečkou. Nie je to nič náročné. Veď posúďte sami. 

Čo budeme potrebovať:  vata,   lepidlo, vajíčko, nožnice, hnedý papier,  

čierna fixka. 

Postup: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prajem vám krásnu Veľkú noc .  

        Frederika Kočíková, 7. A 

1. Vajíčko uvaríme natvrdo (rodičia vám 

s tým pomôžu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chytíme vajíčko a natrieme ho lepid-

lom. 

 

3. Zoberieme vlnu (vatu) a pomaly               

začneme obmotávať vajíčko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tváričku nalepíme na vajíčko. 

A beéé . 
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Veční hladoši 

Čo budeme potrebovať: lístkové cesto, šunka, vajíčko na potretie,           

korenie, kečup. 

Postup: 

 

 

 

Takúto chutnú maškrtu sme pre              

redakčnú radu OKO pripravili my. 

Dobrú chuť. 

 

 

 

Aneta Frličková a Kristína Horváthová 7. A          

1. Lístkové cesto necháme rozmraziť a roz-

vaľkáme ho na tenko. 

 

2. Polovicu natrieme kečupom, okoreníme 

a poukladáme šunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Potrieme vajíčkom a nakrájame rolky, ktoré poukladáme na plech a dáme piecť.  
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Kanadský hokejový sen 

k máme sny, tak je to vždy krásne. Sny by sa mali plniť. Nášmu spolu-

žiakovi Timotejovi, žiakovi 5. B triedy, sa podarilo takýto sen 

splniť. Od mala sníva o hokeji. O tom, ako bude veľkým hráčom. 

Kto sa aspoň trochu zaujíma o hokej, tak vie, že pre hokejistu je splneným 

snom hrať vo veľkých mestách, krajinách, pre známe tímy. Hrať v Amerike, 

Rusku, Švédsku, či napríklad Fínsku. Už v novembri sa na tréningu dopočul o možnosti zahrať si 

v zámorí. Zúčastnil sa výberu, postúpil a vďaka svojim rodičom sa odrazu ocitol na letisku vo 

Viedni. Spolu s ďalšími devätnástimi hráčmi cestoval na veľký hokejový 

turnaj do ďalekej Kanady. Na tomto turnaji hrajú hráči narodení v rokoch 

1998-2006. Chlapci zo Slovenska si tu majú možnosť vyskúšať veľký 

štadión, zmerať si sily s hráčmi iných krajín a okúsiť veľký kus sveta. 

V neposlednom rade je tu možnosť ostať prvý krát v živote sám bez rodi-

čov a postarať sa o seba. Chlapci sú ubytovaní v kanadských rodinách 

a každodenne sa zúčastňujú zápasov aktívne, aj ako diváci. Pre Timoteja, 

ako sám povedal, bol tento výlet prínosom nielen pre jeho hráčsku karié-

ru, ale uvedomil si aj to, ako veľmi potrebuje svojich rodičov k životu 

a za čo všetko im musí byť vďačný. Na tento zážitok nikdy nezabudne.  

 

  

-RR- 

A 

Hokejový tím Na letisku vo Viedni 
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Lyžiarsky výcvik  

Ako každý rok,  

vyrazili sme v pondelok. 

Autobusom sme sa vybrali 

a obed sme spapali, 

preto sme od rána padali. 

 

Druhý deň bol náročný, 

i pre tých najlepších. 

Čech nám vždy padal, 

bufet nám hľadal. 

 

V tretí deň sme videli srnky, 

papať veľké trnky. 

Na bežky sme vyrazili, 

a všetkých sme zarazili. 

 

Dni nám ubiehali, 

diskotéku sme mali, 

veľmi sme sa zabávali. 

Tancovali sme do noci, 

nemali sme pomoci. 

 

Piaty deň boli preteky, 

takmer sme popadali do rieky. 

Na svahu sa vybláznili, 

a lyžovania sa nasýtili. 

 

                                                                                

Kristína Horváthová a Aneta Frličková, 7. A 
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Rozhovor s volejbalistom Miroslavom               

Jakubovom 

 novembri sa v médiách objavila správa o zrušení jedného z najúspešnejších volejbalo-

vých klubov na Slovensku VK             

Chemes Humenné. V zapätí sme sa 

dozvedeli, že klub nebude zrušený, iba zatiaľ 

presťahovaný do nášho mesta Spišská Nová 

Ves. Vedel som, že v tomto klube hrá hráč 

s priezviskom rovnakým ako moje, Jakubov, 

a tak som sa pýtal rodičov na prípadné príbu-

zenské vzťahy. Otec mi vysvetlil, že naši dedovia 

boli bratia, a že sa stretli niekedy v detstve. 

Začali sme chodiť na volejbalové zápasy a po 

jednom z nich sme si na „neho“ s malou dušič-

kou počkali, aby sme sa zoznámili. Položil som 

mu aj zopár otázok.  

 Ako vnímate to, že hráte za ten istý 

klub, s tými istými hráčmi a trénerom, ale  v inom meste?  

Tak náš presun do Spišskej Novej Vsi  vnímam veľmi pozitívne. V Humennom sme síce mali svoje 

zázemie, domov, rodiny, ale udiali  sa veci, ktoré nebudem veľmi rozoberať. Spišská Nová Ves nám 

poskytla nový volejbalový domov, začo som veľmi vďačný. Hlavne kvôli tomu, že sme ostali celé 

mužstvo pokope, lebo sa tu vytvoril super kolektív s kvalitným trénerom. 

 V Humennom ste nastupovali na poste univerzála. Ešte stále nastupujete na tomto poste? 

Na poste univerzála som hral v podstate celý čas. Až dva roky dozadu som sa rozhodol pre post 

smečiara. Veľa trénerov mi vravelo, že na poste smečiara ma čaká lepšia volejbalová budúcnosť, 

tak uvidíme, či mali pravdu . 

 Ako  hodnotíte publikum v Spišskej Novej Vsi? Máte pocit, že vás prijali za svojich?  

Myslím si, že nás prijali v dobrom. Chodia sem aj naši fanúšikovia, ktorí vedia spolu vytvoriť per-

fektnú atmosféru. Je to hlavne na nás hráčoch, aby sme si svojim výkonom a hrou získali srdcia 

fanúšikov zo Spišskej. 

 Ako vyzerá taký bežný deň zápasu extraligového volejbalistu? 

V 

Rozhovor s M. Jakubovom 
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Deň to je ako každý iný. Ráno sa naraňajkujem, potom máme tréning. Nasleduje ľahký obed, trocha 

si pospať, pustiť si motivačnú hudbu, kávička a ide sa na zápas. 

 Stihli ste si už poobzerať Spišskú Novú Ves? Ak áno, čo sa vám na nej najviac páčilo a ako 

trávite svoj voľný čas?  

Ztiaľ som si stihol prejsť iba námestie, ktoré je krásne. I inak chodím iba po nákupných centrách, 

nakúpiť si nejaké drobnosti. Určite sa chystám aj do Slovenského raja, keďže bránou do neho je 

práve Spišská Nová Ves. A svoj voľný čas trávim hlavne na izbe v posteli, keďže som veľký spach-

toš . 

 Hrali ste aj v Nemecku.  Po sezóne, v ktorej ste so svojím klubom vyhrali druhú najvyššiu 

nemeckú ligu, ste sa vrátili na Slovensko. Prečo?  

No podarilo sa nám tam vyhrať a postúpiť, ale do novej sezóny nenašli žiadneho sponzora, tým 

pádom sa to tam všetko rozpadlo a ja som si musel hľadať nový angažmán. Hneď, ako sa dopočuli 

o mojej situácii Humenčania, tak ma oslovili a ja som neváhal a vrátil sa domov. 

 Myslíte si, že vás pôsobenie v Nemecku posunulo vpred? Neláka vás ešte zahraničie?  

Určite ma to posunulo ďalej. Spoznal som niečo nové.  

 A čo reprezentácia Slovenska?  

Som veľmi rád, že som mohol dostáť tú možnosť a reprezentovať krajinu a byť pri niektorých jej 

veľkých úspechoch. Je to pre mňa veľká česť stáť tam pred zápasom a spievať Slovenskú hymnu.  

 Podľa čoho ste si vyberali číslo dresu v klube a v reprezentácii?  

V Humennom som si číslo vybral sám. Zatiaľ čo v reprezentácii mi pridelili také, ktoré bolo akurát 

voľné. V podstate je mi jedno, aké číslo mám na drese. 

 Aký je váš  športový sen? 

Mojím snom je hrať pekný volejbal, ktorý pobaví fanúšikov čo najdlhšie. A samozrejme, aby som 

bol spokojný sám zo sebou.   

 Čo by ste odkázali mladým športovcom - volejbalistom?  

Skôr poviem, čo dal volejbal mne. Hlavne mi dal dis-

ciplínu, spoznal som nových kamarátov, nových ľudí, 

precestoval  kopec krajín a som veľmi rád, že sa volej-

bal stal aj mojou prácou. 

Ďakujem vám za váš čas, želám veľa zdravia a úspe-

chov v športovej kariére  a držím vám palce v obhajobe 

majstrovského titulu. 

Miroslav Jakubov                                                                                              Bruno Jakubov, 7. A 
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Projekt Vzdelávanie bez hraníc a záverečná 

konferencia 

 decembri sa v koncertnej sále Reduty konala záverečná konferencia k projektu „Vzdelá-

vanie bez hraníc“, v ktorom pracovali učitelia a žiaci našej školy. Práve pri príležitosti 

konferencie, poverení učitelia a žiaci, zhodnotili priebeh a prínos celého projektu pre skva-

litnenie vzdelávania. Projekt bol financovaný z európskych fondov a trval dva a pol roka. V rámci 

projektu bolo zrealizovaných niekoľko aktivít. V prvom roku bol projekt zameraný hlavne na vzde-

lávanie učiteľov.  

Učitelia sa vzdelávali v oblasti IKT, metódy CLIL, anglický jazyk a v neposlednom rade si oprášili 

vedomosti v oblasti pedagogicko-psychologických kompetencií učiteľa.  

  

V druhom roku projektu sme teoretické vedomosti využívali v praxi, kedy sme zavádzali moderné 

technológie do vyučovacieho procesu. Taktiež sme znovu zaviedli staro-nový predmet Jazykový 

sprievodca v 8. a 9. ročníku. Jednou z najobľúbenejších aktivít, ktorú sme uplatnili v praxi ako po-

slednú, boli exkurzie v regióne Spiš, kde  deti hľadali 

„kešky“ a plnili náročné úlohy.  Tie roky príprav 

a plnenia projektu boli náročné. No tá drina stála zato, 

hlavne v prípadoch, keď to ocenia samotní žiaci.                                                 

                                               -RR- 

V 

Vzdelávanie učiteľov Vzdelávanie v anglickom jazyku 

Záverečná konferencia 
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Myslíme environmentálne 

aša škola je známa nielen tým, že je zelená svojou konštrukciou, 

ale je zelená aj svojimi aktivitami. Žiaci sa radi aktívne zapájajú 

do zberu druhotných surovín, či už sú to batérie, papier alebo 

plastové fľaše a stále sa podieľajú na realizácii „zelených“ aktivít. Touto 

činnosťou sa angažujú pri riešení jednej zo závažných úloh súčasnosti vo 

vzťahu k životnému prostrediu spoločne so svojimi pani učiteľkami Riou Frankovičovou Centkovou, 

Monikou Marcinovou, ako aj so svojimi triednymi učiteľmi. Opýtala som sa vedúcej EKO krúžku na 

aktuálny stav aktivít. 

Ako sa ujala aktivita separovania odpadu v triedach? 

Pomaly sa to rozbieha. Sú triedy viac aktívne, ktoré už poctivo separujú, no niektoré sa musia ešte 

posnažiť. Verím však, že to spoločne zvládneme. 

Vedia sa deti starať o kvety, ktoré majú v triedach? 

Myslím si, že vo väčšine tried sa deti ukážkovo starajú o svoje kvety, no opäť sú aj triedy, kde by sa 

to mohlo zlepšiť. Potešilo by ma, keby naše kvety boli zdravé a keby ich aj pribudlo.  

Aké „domáce“ zvieratá sa nachádzajú v škole? 

Máme rybku bojovnicu, ktorá nám v učebni robí radosť.  

Staráte sa o rieku Hornád, ktorá tečie popri našej škole? 

Musím priznať, že tu máme rezervu. Boli sme síce na jeseň čistiť priľahlé brehy pri škole, no určite 

by sa to dalo zlepšiť. Ideálne by bolo, keby všetci hádzali smeti do košov. Avšak, keďže to tak ľu-

dia nerobia, máme na škole aktivitu „Upratovanie okolia školy“, kde si s týmto problémom vieme 

ako-tak poradiť. 

Sú nálepky „Šetri vodou“, „Zahas svetlo“ ob-

ľúbené? 

Myslím si, že sa stali súčasťou našej školy, tak 

verím, že áno... Obľúbené sú najmä vtedy, keď 

ich môžu žiaci EKO krúžku lepiť.  

Pani učiteľke Rii Frankovičovej Centkovej ďaku-

jeme za rozhovor a držíme palce jej celej skupine 

EKO krúžku a veríme, že pôjdu príkladom ostat-

ným žiakom. 

Frederika Kočíková, 7. A 

N 

Žiaci 5. B triedy pri upratovaní okolia školy 
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EKO karneval 

o vianočných prázdninách sa začali fašiangy, ku ktorým neodmysliteľne patria masky, 

ktorých historické korene siahajú až do 9. storočia. Tie mali v minulosti ochrániť pred 

negatívnymi silami a zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Boli i 

masky, ktorých výzor sa poväčšine dedil z generácie na generáciu. Tohtoročnú karnevalovú sezónu 

odštartovali žiaci navštevujúci EKO krúžok a nielen tak hocijako. Počas štvrtkových  stretnutí si 

vlastnoručne vyrobili masky, ktoré následne dňa 22. januára 2015 odprezentovali.  Okrem sladkej 

odmeny zúčastnených potešil fakt, že sa na karnevale mohli zabaviť s maskami, z ktorých nezostal 

skoro žiadny odpad, nakoľko všetky z nich boli vyrobené z ekologicky prijateľných materiálov 

a neminuli pritom žiadne peniaze.                                                                  Vanesa Labancová, 5. B 

 

 

 

 

Slávnostný zápis do prvého ročníka                               

aša základná škola pripravila 7. februára 2015 pre svojich budúcich prváčikov a ich ro-

dičov slávnostný zápis do 1. ročníka. Rodičov a deti privítal pán riaditeľ. Bohatý prog-

ram sme pripravili pre obidve skupiny. Budúci prváci  odišli  pod ochranou milých pani 

učiteliek  do tried, kde zábavnou formou pracovali na Kernovom teste školskej zrelosti. Za vynika-

júci výkon boli odmenení zábavou a darčekmi. Rodičia sa zúčastnili prehliadky školy, besedy so 

špeciálnou pedagogičkou a prezentácie Zelenej školy. 

Viac ako dve hodinky ubehli veľmi rýchlo. Niektorým 

predškolákom sa v škole tak páčilo, že sa im nechcelo ísť 

domov. Teší nás záujem rodičov o našu školu, lebo vie-

me, že zápis dieťaťa do školy je vážnym krokom v živote 

každej rodiny.                                                             -RR- 

 

P 

N 

Karneval EKO krúžku 
Naše masky 

Prváci na zápise 
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-RR- 

 

 V priestoroch Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi sa 3. decembra 2014 

uskutočnilo obvodné kolo Technickej olympiády. V kategórii B sa na 5. mieste 

umiestnil náš žiak Matej Holotňák zo 7. C triedy. V kategórii A vyhrali Pat-

rik Mlynár 8. C, Marek Skyba 8. B.  

 Dňa 16. decembra 2014 prebehla ďalšia bedmintonová súťaž v rámci Mestskej 

športovej olympiády žiakov a žiačok I. stupňa základných škôl. Táto športová 

disciplína bola na našej škole.  Zúčastnilo sa 7 škôl nášho mesta. Deti súťažili v 

štvorhre. V kategórii žiakov sme získali 1. miesto. Reprezentovali nás: Ján 

Dzurňák, 3. B, Branislav Ječim,  4. A a Tomáš Ondov, 4. A. V kategórii 

žiačok sme získali 1. miesto. Reprezentovali nás: Katarína Šucová,  4. A, 

Ema Frniaková, 4. A a Mariana Dovalová, 4. B.  

 Do  okresného  kola v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry postú-

pil Štefan Vansač 9. A a z jeho reprezentácie máme veľkú radosť, pretože sa 

umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola, kde obsadil 6. miesto.  

 V tento vianočný čas žiaci úspešne odohrali tradičné betlehemské predstavenie. 

Toto radostné posolstvo odovzdávali žiaci našej školy svojim spolužiakom 

i deťom z materských škôlok. V Živom Betleheme vystupovali žiaci 2. A, 3. A, 

6. A, 6. B a 9. A triedy. Nádherné koledy umocnili v každom z nás vianočnú 

atmosféru.  

 

 V utorok 13. januára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo z nemeckého jazyka, 

kde boli úspešní aj naši žiaci. V kategórii 1A Viktória Jakubcová                               

7. A obsadila 4. miesto a v kategórii 1B získala 2. miesto Katarína Pirháčová 

8. A. 

 O deň neskôr sa konalo okresné  kolo olympiády v anglickom jazyku. Terézia 

Janikovská z 9. A triedy sa umiestnila na veľmi peknom 3. mieste a Martin 

Dam zo 7. A triedy  postúpil do krajského kola, kde obsadil 7. miesto.  

 V stredu 21. januára 2015 sa v zasadačke MsÚ v SNV konalo okresné kolo 

matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. Zapojili sa aj naši žiaci a 

boli opäť úspešní. Lucia Zajacová a Tomáš Hamrák z 5. A skončili obaja 

na 2. mieste, Juliána Dovalová 5. A na 7. mieste a Barbara Bírošová 5. A 

na 11. mieste. U deviatakov skončil Eduard Frlička 9. A na 5. mies-

te a Matúš Šuca 9. A na 6. mieste. 

  Začiatkom februára žiaci 8. a 9. ročníka úspešne reprezentovali našu školu 

v okresnom kole biologickej olympiády kategórie C. Umiestnili sa na krásnych 

miestach: Michaela Seboová, 8. A - 3. miesto, Daniel Dzurňák, 8. C -             

4. miesto a Kristína Záhradníková, 8. A - 5. miesto. 

 Dňa 11. februára 2015 sa konalo Krajské kolo nemeckej olympiády v Koši-

ciach. Patrick  Lorko, žiak 8. A, získal v kategórii 1C pekné 2. miesto. 

 V ten istý deň sa uskutočnilo okresné kolo 7. ročníka dejepisnej olympiády, 

ktorého sa úspešne zúčastnili i naši žiaci. V kategórii F - 6. ročník: 2. miesto 

obsadil Samuel Ján Hollaar a 3. miesto Samuel Kačenga, v kategórii E  -

7. ročník: 1. miesto Bruno Jakubov a 2. miesto Viktória Jakubcová, v ka-

tegórii D - 8. ročník:  3. miesto Matúš Pohanka a 4. miesto Daniel Dzur-

ňák. I žiaci 9. ročníka Katarína Lacušová a Terézia Janikovská bo-

li úspešnými riešiteľmi.                                                        Blahoželáme! 
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Činnosť školského 

klubu detí 

GUS – Ukrajinský ľudový súbor Čabarok - 

začiatkom januára mali detičky možnosť spo-

znať kultúru iného národa. Tanečníci im pred-

stavili ukážky rôznych tancov. 

V ten istý mesiac, dňa 9. januára 2015, sa 

v Múzeu Spiša zrealizovalo poznávanie kultú-

ry, zvykov, obyčajou o živote ľudí iného ná-

roda pod názvom „Spomienky na Zambiu“. 

Deťúrence sa oboznámili so všeobecnými 

i špecifickými znakmi obyvateľstva, zúčastni-

li sa prehliadky výstavy s odborným výkla-

dom pani lektorky, bubnovali na afrických 

bubnoch, obliekli sa do tradičných odevov 

a oboznámili sa s rozdielmi medzi Sloven-

skom a Afrikou.  

Veľmi príjemná akcia pod názvom „Vtáčie 

búdky“ bola zrealizovaná 15. januára 2015, 

kde sa žiaci prvého stupňa zúčastnili prikr-

movania a ukážky starostlivosti o vtáčiky 

v zime. 

 

Dlho očakávaný karneval sa na škole usku-

točnil 17. februára 2015 v našej jedálni. De-

tičky predviedli svoje krásne masky, zúčastni-

li sa súťaží, tancovali pri hudbe a všetci sa 

výborne bavili. Na záver boli najlepšie masky 

ocenené.  

-RR- 
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Farby jari  

šetci sa tešíme, že je tu konečne jar. Myslím, že všetci sme prekonali jar-

nú únavu. Teraz je tu konečne čas chcieť sa páčiť. Nájdi si svoj štýl.     

Pozri, čo je práve trendy a skombinuj sa.  

 

Žltá  

Očakáva sa, že žltá dostane túto jar prívlastok TOP a bude jedna z hlavých             

farieb tohto roka. 

Modrá a biela 

Minulý rok to bola čierna a biela. Tento rok to ale bude modrá s bielou. Nosenie 

bude menej klasické a viac moderné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocôčky 

Známy károvaný vzor vystrieda na jar kockovaný vzor.  

Výrazné pásiky 

Trendy budú hrubé pásiky v rôznych farebných kombináciách. 

Vojenčina 

V silných prvkoch, predĺžený strih, gombíky, vystužené ramená. 

 

Masívne kvetiny 

Výrazné kvetinové vzory patria k jarnej aj letnej sezóne.  

Overaly 

Na jeseň sa nosili v tmavších farbách. Čierna v kurze zostáva, pri-

dávajú sa výraznejšie vzory, žiarivejšie tóny. 

 

Deti - Farby 

Citrónovožltá, chladná zelenomodrá, detská ružová, tisíce odtieňov 

modrej, bielej, zlatej, striebornej, ale aj pieskovej. 

 

 

Vzory 

V podobe horizontálne kladených prúžkov, kvetiny, trblietavé efekty, patchwork, čipky atď. 

 

Ak sa vám páčia moje články o móde, v ďalšom čísle nájdete znova niečo zaujímavé, čím sa môžete 

inšpirovať. 

Diana Tomšíková, 5. B 

V 

Autorka článku 
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Originalita ľudí 

ladí ľudia majú mnoho problémov, ktoré sa snažia alebo nesnažia vyriešiť. Pokladáte 

za problém aj ORIGINALITU? Ľudia sa k tomu stavajú rôzne. Niekto sa nad tým 

zamýšľa často, iný vôbec. My sme toho názoru, že tento problém je väčší ako sa zdá, 

a preto sme sa rozhodli vám ho priblížiť.  

Možno s nami nebudete súhlasiť, no my si myslíme, že veľa mladých v dnešnej dobe nie je samým 

sebou. Originalita je znakom každého z nás. Odlišuje nás od iných ľudí. Netýka sa to len oblečenia, 

ale aj správania, účesu, hudby, záľub, výberu povolania, a takto by sme mohli menovať kopu ďal-

ších vecí. Za toto všetko môžeš byť v dnešnej dobe odsúdený. To je dôvod, prečo sa mnoho mla-

dých bojí byť samým sebou. Chcú napríklad zapadnúť do partie, preto si z nej vyberú niekoho za 

vzor a správajú sa, obliekajú sa a dokonca sa pokúšajú aj rozmýšľať ako on. Ako niekto, kto tam 

skvele zapadol. A čo je na tom celom najhoršie? Ľudia postupne strácajú samých seba. Je správne 

mať niekoho za vzor a pokúšať sa dosiahnúť to, čo on. Ale nie je dobré, ak pri pokuse stať sa ním, 

zabudneme na to, kým sme my. Ak máme vzor, mali by sme si z neho brať príklad len v dobrých 

vlastnostiach. Čo vám môže hroziť, ak si zoberiete aj tie zlé vlastnosti? Čudovali by ste sa, ale je 

toho mnoho. Tu sú niektoré možnosti: prejde vás slon skrížený s mamutom, ktorý zožral vašu mač-

ku, uniesol vášho psa, ktorý pobozkal koňa, pretože žaba prečítala knihu....  Ale teraz vážne. Ako 

sme už spomínali, keď stratíš sám seba, ťažko sa hľadá cesta späť. Postupne zabudneš čo ťa baví, 

čo ťa napĺňa, prečo si ešte stále tu. Prestaneš sa baviť, stratíš priateľov, ktorí ťa mali radi takého aký 

si bol a nie takého na akého sa hráš. Samozrejme budú ľudia, ktorým budeš takýto vyhovovať. Ale 

vieš prečo? Pretože oni sú takí istí a chcú ťa mať takého aký teraz si. My ale veríme, že takýchto 

priateľov by si ty nikdy nechcel. Takto nikdy nebudeš šťastný. A čo z toho plynie? Buďte sami se-

bou a nepremárnite svoj život hraním sa na niekoho, kým nie ste. Berte život s tým, čo vám prine-

sie. To dobré aj to zlé vám niečo dá, 

ale nikdy sa nesnažte napodobniť 

druhých na úkor seba.  

 

 

Kristína Neupauerová, Dominika Pamulová, 9. C 

 

M 
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Spomienky na workshop 

a školu Ing. O. Kožucha neustále spomínajú bývalí žiaci. Redakcia časopi-

su OKO sa rozhodla umožniť týmto žiakom obnoviť svoje spomienky 

a pripomenúť sa svojim bývalým spolužiakom, kamarátom, učiteľom 

a povzbudiť nových žiakov školy, s ktorými sa nemali možnosť stretnúť. Bývalá 

žiačka Aďka Henčeková i naďalej s veľkou chuťou píše a tvorí, o čom svedčí aj jej 

nasledujúci príspevok, s ktorým sa s nami v našej Listárni podelila.  

„Ja, Aďka Henčeková, spoločne s Leom Sabovčíkom, som mala obrovskú príležitosť zúčastniť sa na 

fantastickom medzinárodnom workshope Mladých reportérov, ktorý sa konal na prelome októb-

ra/novembra v portugalskom mestečku Cascais. Piati mladí reportéri pod vedením národnej operá-

torky a pedagogického dozoru šťastne doleteli do Lisabonu. Prvý deň, po niekoľkých privítaniach a 

inšpiratívnych prednáškach, prišiel čas zadelenia do tímov. Bolo sedem národnostne i vekovo zmie-

šaných tímov, ktoré pracovali pod vedením srdečných portugalských vedúcich. Každý tím sa oboz-

námil so svojou úlohou. Celý tento deň sa niesol v radostnom duchu zoznamovania sa so všetkými 

účastníkmi. Na záver dňa nás čakala kultúrna noc, kde sa každá z tých 9 zúčastnených krajín pred-

stavila národným tancom, pesničkou, hrou, občerstvením... Na ďalší deň sa už začalo pracovať. 

Téma nášho  tímu bola: „Odpadové hospodárstvo v Hoteli Baia a iné environmentálne postupy.“ 

Po krátkom rozmýšľaní sme sa vybrali priamo do hotela. Tento hotel má značku „ECO HOTEL“ 

kvôli svojmu zodpovednému prístupu k životnému prostrediu. Zaujímavosťou bolo napríklad, že 

v tomto hoteli sú namontované špeciálne výťahy na odpad, ktoré putujú do suterénu, kde sa tento 

odpad triedi a neskôr sa recykluje. Zaujali nás tiež úsporné žiarivky na chodbách, systém na vodu, 

ktorý bráni zbytočnému úniku vody či vymieňanie 

uterákov len na požiadanie hostí. Všetci z tímu 

sme sa zhodli, že tento hotel si naozaj zaslúži 

environmentálnu značku, a že veľa hotelov by si 

z tohto mohlo zobrať príklad. Poznatky, ktoré sme 

sa dozvedeli sme spracovali formou článku 

a fotoreportáži, ktoré sme odprezentovali na zá-

verečnej prezentácií. Posledný deň sme išli na 

zaslúžený výlet. Nevedeli sme odtrhnúť oči od 

toho nádherného pohľadu na oceán. Na zatiaľ najkrajší  západ slnka sme si počkali v najzápadnej-

šom bode Európy - Cabo da Roca. Unavení, ale s úžasnými obrazmi v hlave sme odišli naspäť do 

hotela. Po výbornej večeri nás čakala goodbye party, ktorá sa niesla vo výbornej nálade, speve 

a tanci. Predstava, že si máme už baliť kufre nás desila. Posledné vymene-

né pohľady s niektorými reportérmi nám naháňali slzy do očí. So smutným 

pohľadom sme sa usadili na svoje miesta v lietadle a celú cestu sme si 

v hlavách prehrávali krásne chvíle, ktoré sme počas tých piatich dní zažili. 

Videli sme zase nový kúsok sveta, zažili krásne chvíle a spoznali sme skve-

lých ľudí, na ktorých sa proste nedá zabudnúť .“                                                                                                                                             

Adriána Henčeková 

N 
Autorka článku 

Účastníci workshopu Mladých reportérov 

Mladí reportéri zo Slovenska 
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Jarný kútik poézie 

 

 

 

Vláda pani Jari je tu a Zima odchádza, 

slniečko dlhé zimné večery nahrádza. 

Čítali sme v zime, na jar tiež, 

tak v posteli len tak nelež! 

 

Kika a Kubo, 7. A  

 

Slniečko sa zobudilo,   

vykuklo spod mrakov, 

zobudilo vtákov. 

Zajace pozerajú von, 

vidia tam veľký strom.  

Na strome je hniezdo vtákov, 

smeje sa z oblohy kopa oblakov. 

Hovoria: „A koho je to hniezdo?“ 

Chichocú sa chi, chi, chi, 

hojdajú pri tom všetkými konárikmi.   

Lorelaj a Lora, 3. A 

Kvety kvitnú, vtáčiky spievajú, voda v rieke žblnkoce, nejednému sa 

báseň písať zachce. Z redaktorov časopisu sa na malú chvíľočku stali 

básnici a na nasledujúcej strane vám ponúkajú jarné zamýšľanie sa. 
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Školák vtedy, dnes a zajtra 

edeli ste, že naša škola oslávi tento rok 50. výročie svojho založenia? Napriek tomu, že na-

ša škola má len  50 rokov, deti ako my chodia do školy už 238 rokov. Veľa čo? V roku 1777 

vydala rakúsko-uhorská cisárovná Mária Terézia Všeobecný školský poriadok (známy aj 

ako Ratio Educationis), ktorým umožnila aj bežným deťom navštevovať školu. Ako to v škole vyze-

ralo? No určite nie tak ako dnes. Ako vyzeral bežný školák? Čo mali vtedajší školáci spoločné 

s nami? Porovnáme si minulosť, prítomnosť a tipneme aj budúcnosť.  

Ako vyzerala trieda, žiak, či pomôcky v minulosti?  

Trieda v minulosti sa dosť líši od tej terajšej. Pre porovnanie tu máme dve triedy. Našu súčasnú 

triedu a triedu spred 70 rokov. Lavice boli jednoduché a drevené. V triedach bývalo často aj počí-

tadlo ako pomôcka pre menších žiakov. Za katedrou sedel väčšinou veľmi prísny pán učiteľ. Verte 

mi, učitelia v tej dobe bývali naozaj prísni. Vravela mi to aj moja babka. Dnešní učitelia žiakov ne-

bijú, no vtedy boli tresty ako trstenica na dennom poriadku. V triede bolo niekedy aj umývadlo, 

a keďže v triedach bývalo väčšinou chladno, v rohu stála piecka, do ktorej museli jednotliví žiaci 

prikladať drevo. Podľa 

obrázkov môžeme vidieť, 

že učitelia využívali na 

učenie rôzne pomôcky. 

Napríklad už spomínané 

počítadlo, glóbus, mapy 

a knihy... 

Aký je rozdiel medzi ško-

lákom v  minulosti 

a školákom dnes? Kedysi boli deti v škole úplne iné ako my. Nemali žiadne mobily, tablety, atď. Aj 

sa inak obliekali. Väčšinou chodili v jednoduchom oblečení, alebo v niektorých školách aj 

v uniformách (ale to len veľmi  zriedkavo). Deti chodili do školy bosé! Len na zimu mali jeden pár 

topánok. Deti sa vždy na začiatku aj na konci vyučovania pomodlili. Ak mali špinavé ruky, tak do-

stali trstenicou. Deti museli sedieť vystreté a ak nič nepísali, tak museli mať ruky za chrbtom. Veci 

si nosili v jednoduchých taštičkách alebo v ruke. Zvláštnosťou je, že deti vtedy nemali písomné 

domáce úlohy. Namiesto toho museli chodiť pásť husi alebo kravy a pomáhať v domácnosti.  

V minulosti deti písali brkom a neskôr atramentovým perom. Atrament mali na lavici v takzvaných 

kalamároch a väčšinou si ho vyrábali sami. Prváci čítali zo šlabi-

károv a písali do písaniek. Okrem atramentu sa používali aj griflí-

kové tabuľky. Na rysovanie používali ceruzu a malé pravítko. 

Čítali aj z čítaniek a jednu takú čítanku máme ešte aj my dodnes 

doma.    

 

V 

Griflíková tabuľka 

 

Trieda v minulosti                                         Trieda v súčasnosti 
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Ako vyzerá trieda, žiak, či pomôcky dnes?  

Dnešné triedy sú poväčšine zrekonštruované a vybavené modernou technikou. V minulosti sa žia-

kom o niečom takom, ako je napríklad počítač, projektor alebo interaktívna tabuľa, nemohlo ani len 

snívať. Lavice sú dnes taktiež pohodlnejšie ako tie v minulosti. V triedach máme radiátory, vďaka 

ktorým nám nie je zima a nemusíme prikladať do piecky. A učitelia? Tí sú dnes tiež iní ako 

v minulosti. Veď si len uvedomte, že naši učitelia nás nebijú trstenicou a ani netrescú inými fyzic-

kými trestami. Naši učitelia využívajú kvalitné pomôcky a modernú 

techniku, vďaka ktorej sa nám snažia výučbu obohatiť a spríjemniť. 

A aj známkovanie je trochu iné ako kedysi.   

Dnešní školáci chodia do školy obutí, moderne oblečení a majú mo-

derné školské pomôcky. Porovnajte si napríklad seba a takého žiaka 

školy spred 70 rokov. Máme mobily, tablety a notebooky. A takisto aj 

veľké a ťažké tašky plné učebníc. Nenosíme školské uniformy (aj keď 

v niektorých školách ich majú zavedené).  

Dnes máme oproti deťom v minulosti bohatý výber školských potrieb. 

Z pier sa ešte stále používajú aj atramentové perá, ale sú plnené bombič-

kami. Takéto pero používam aj ja. Máme možnosť si kúpiť aj gumovacie 

perá, ktoré sú veľmi obľúbené. Takisto máme na výber z tisíc modelov školských tašiek od rôznych 

výrobcov. A o farbičkách, ceruzkách a zošitoch ani nehovorím. Proste dnes máme bohatý výber 

školských pomôcok. Vieme aká bola škola kedysi a aká je dnes. No kto vie, aká bude v budúcnosti?   

Aká bude trieda, žiak, či pomôcky v budúcnosti?  

Ako bude vyzerať trieda o 100 rokov? Tak na túto otázku nevie nikto z nás odpovedať. No to nám 

nebráni odhadovať a snívať o predstave školy budúcnosti. Podľa mňa bude trieda v budúcnosti vy-

zerať trošičku inak. Budú tam najmodernejšie technické vychytávky. Žiaci sa budú učiť z tabletov 

a čítačiek kníh. Niektorí vravia, že učiteľov v budúcnosti nahradia roboty. No to je len predpoklad, 

ale podľa mňa žiaden robot nenahradí „živého“ učiteľa. 

Ťažko tipovať budúcnosť, no je možné, že 

školáci budú používať rôzne moderné 

technológie. Ako bude vyzerať? To si 

môžeme len predstaviť vo svojej fantázii. 

V budúcnosti sa v škole podľa mňa nebu-

dú používať perá, ceruzy či iné pomôcky 

na písanie. Budú sa využívať tablety, na 

ktoré sa bude interaktívne písať aj ryso-

vať. No opäť len je to moja teória.  

Viktória Jakubcová, 7. A  

 

Taška dnešného školáka 

Možno takto bude vyzerať škola v budúcnosti 



Mudrlanti                                                                                                                                               OKO 
 

 
 

27 

Viete, že... 
 

 ... hmotnosť Zeme je trikrát väčšia ako hmotnosť Mesiaca? 

 ... slovenčina je úradným jazykom aj vo Vojvodine (územie na severe Srbska)? 

 ... oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog? 

 ... Cookove ostrovy majú trojuholníkovú dvojdolárovú mincu? 

 ... najstarší žiak ZŠ mal 84 rokov? 

 ... priemerná dĺžka života vážky je 24 hodín? 

 ... jediné jedlo, ktoré šváby nezjedia je uhorka? 

 ... Bill Gates v osemdesiatom prvom roku 20. storočia povedal, že nikto nebude nikdy potrebo-

vať viac ako 640kB RAM? 

 ... rekord v státí na jednej nohe bez opory je 34 hodín? (Ja viem, neuveriteľné, no je to tak.) 

 ... najstarším písmenom anglickej abecedy je O? Nezmenilo sa od roku 1 300 p. n. l.. 

 ... každý z nás prejde za svoj život v priemere cca. 25 000 km? 

 ... najzložitejší čínsky znak má 64 ťahov a znamená „uvravený“ (alebo ukecaný)? 

侃侃而谈 
 ... si môžete vyfarbiť svojho mudrlanta? 

 

 

 
 

Jakub Pollák, Bruno Jakubov, 7. A 
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lympiáda, slovo spájané najmä so starovekým Gréckom a športovými hrami konanými 

každé štyri roky. V oblasti vzdelávania však tento pojem zahŕňa súťaženie 

a zrovnávanie si síl v rôznych oblastiach vedy a techniky, umenia, lingvistiky či športu. 

Žiaci našej školy olympiády obľubujú a zúčastňujú sa každoročne hneď niekoľkých. Na výber majú 

z týchto možností: 

 matematické olympiády (pokladané za najstaršie z predmetových olympiád) 

 jazykové olympiády 

 technické olympiády 

 prírodovedné olympiády 

 dejepisné olympiády 

 športové olympiády 

 náboženské olympiády  

Prečo chodiť na olympiády? 

ednoduchá otázka, na ktorú má každý jeden žiak svoju vlastnú odpo-

veď. Väčšina z nás sa zhodne v tom, že olympiády navštevujeme 

kvôli istej jednotke, čo je veľmi silným motivátorom z daného 

predmetu, no pochopiteľne sú tu i iné výhody. Napríklad ja, žiačka devia-

teho ročníka, mám v prípade postupu do okresného a vyššieho kola  pri 

umiestnení sa na prvých troch miestach plusové body na prijímacích skúš-

kach. Dokonca na školu, kam sa hlásim, žiakovi odpustia prijímaciu skúš-

ku v prípade umiestnenia na prvých troch miestach z olympiád. Viem, že 

to sa týka iba deviatakov, ale prečo si to nevyskúšať i roky predtým? Ďal-

šou výhodou je už len samotné preskúšanie seba samého. Ak zvládnete škol-

ské kolo a prebojujete sa vyššie, overíte si vedomosti v pomerne náročnom teste a ak zvládnete ten, 

skutočne si máte k čomu gratulovať. A možno dokonca zistíte, v čom ste dobrí. Pretože ten, kto 

zmákne matematickú, či fyzikálnu olympiádu, môže sa potľapkať 

po pleci, pretože na to nemajú všetci. Ja teda beriem olympiádu ako 

veľkú šancu, takmer vždy sa zapojím, a preto by ste sa mali určite aj 

vy! A ak vás nepresvedčí tento článok, tá jednotka v žiackej knižke 

určite áno.  

Terézia Janikovská, 9. A 

O 

J 
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Najvtipnejšie zážitky 

 Najčastejšia veta v našej triede: „To je trápne“. 

 Učiteľka celú hodinu: „Kubo, pichnem ti to kružidlo do 

zadku!“ 

 Spolužiak rozbil obraz. O pár týždňov sa na obraz pozerá 

učiteľ a pýta sa: „Nebolo tam sklo?“ 

 Žiak na lyžiach narazil do bufetu...alebo bufet do žiaka?  

 Učiteľ: „Valasi prišli v 14. storočí na územie dnešného Slovenska kvôli práci. Bývali a pracova-

li na menších kopcoch. Aká bola ich práca.“  

Žiak: „Horolezci“  (správne: drevorubači) 

Aprílové žarty 

 Učiteľ sa pýta Móricka:  

-Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by ti ich ostalo? 

-Sedem!  

 

 Pani učiteľka vysvetľuje žiakom:  

- Deti, dekagram má desať gramov, kilogram má tisíc gramov…  

  Vtom sa prihlási malý Jožko a pýta sa:  

- Prosím, a koľko gramov má telegram? 

 

 Prečo berieš do školy bicykel? 

-Pani učiteľka mi chce prehovoriť do duše. 

 

 Večer pred spaním číta mamička dcérke, aby zaspala na dobrú noc rozprávku. Po polhodine 

hovorí dcérka mamičke: 

-Mami, nemohla by si si ísť čítať niekde inde? Ja chcem už spať! 

 

 Leží mucha na stole a trepe nohami. Letí okolo druhá a pýta sa:  

-Aerobik, aerobik?  

-Biolit, biolit!                                                                                                   Bruno Jakubov, 7. A 
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