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PRÍHOVOR 

ŠÉFREDAKTORKY 
  

hojte! 

Tak a po polročnom 
„vysvedčení“ sme sa 
prehupli do druhého 
polroka. Mám pre vás tri 
správy. Jednu zlú a dve 
dobré. Ktorú chcete počuť 
najprv? Ta zlá je, že treba 
znova zamakať, aby sme nachytali dobré 
známky a obhájili, prípadne opravili naše 
známky z predchádzajúceho vysvedčenia. No 
nebojte sa, mám predsa ešte dve dobré správy. 
Tá prvá je, že zima pomaly, ale isto odchádza. 
Za chvíľku sa na nás usmeje jarné slniečko 
a spod snehu vykuknú biele hlávky snežienok. 
Už sa všetci tešíme na jarné dni plné slnka 
a smiechu. Spolu s jarou k nám zanedlho 
zavíta aj Veľká noc, takže dievčatá pozor na 
chlapcov! A tá druhá dobrá správa? No predsa 
to, že je tu nové číslo nášho OKA! Toto číslo 
bude zamerané na jarnú a veľkonočnú 
tematiku, ale okrem toho sme si už tradične 
pre vás pripravili veľa zaujímavých článkov, 
rozhovorov, tipov ako tráviť voľný čas a kopu 
iného. Tak vás pozývam, aby ste sa s radosťou 
začítali do nášho časopisu.               

       Viktória Jakubcová, 9.A 
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ROZHOVOR S PANI 

UČITEĽKOU LUCKOU 

ŠTUNDOVOU 

e čerstvou posilou učiteľského zboru  na 

našej „Kožuške“. Zanietená športovkyňa 

obľubujúca beh, turistiku i každý jeden pobyt 

vo voľnej prírode, vášnivá automobilová 

vodička, propagátorka zdravého životného 

štýlu, literárna čitateľka, rada experimentuje 

v kuchyni, obľubuje vôňu levandule  a robí veselším každého, kto sa ocitá 

v jej milej blízkosti. Poskytla nám rozhovor a my sa veľmi tešíme. Potešte sa 

s nami! 

Dostali ste ,,pod ochranné krídla" triedu žiakov štvrtého ročníka. 

Pamätáte si na dobu, keď ste boli v ich veku? Aké bolo vaše detstvo? 

Na moje detstvo spomínam s veľkou vďačnosťou, predovšetkým za všetku 

bezhraničnú lásku mojich drahých rodičov, ktorí mi odovzdali to 

najcennejšie čo niekedy chýba aj mojim milovaným žiakom a  to je ČAS. 

Pravdaže sa nedá zabudnúť  na bezstarostné a zábavné školské časy 😊. 

Aké boli vaše známky počas základnej školy? 

Najhoršiu známku som mala z matematiky, s ktorou som sa najmenej 

kamarátila ☹.  

Ktorý bol váš najobľúbenejší predmet? 

Od malička som zbožňovala knihy a tým sa stali hodiny literatúry mojím 

najobľúbenejším predmetom a súčasne s ním to bola telesná výchova, ktorej 

som stále verná. 

Ako ste sa správali k učiteľom? 

V materskej škole som sa snažila byť pani učiteľkám nápomocná pri práci 

s menšími deťmi a už vtedy sa začal prejavovať vo mne učiteľský duch. 

Každého učiteľa bez rozdielu som mala vo veľkej úcte. 

Ste spokojná so svojím rozhodnutím stať sa učiteľkou? 

S radosťou môžem konštatovať, že si plním jeden zo svojich ,,detských" 

snov.  

Kde ste študovali? 

Vyštudovala som Strednú pedagogickú školu v Levoči a následne sa moja 

nádejná učiteľská duša formovala na Pedagogickej fakulte v Prešove. 

Učili ste už aj na iných školách?  

Mojím prvým a nezabudnuteľným ,,štartom" bola Základná škola 

s materskou školou v Markušovciach, kde som pôsobila 5 rokov. Keďže 

mojou srdcovou záležitosťou bola vždy Základná škola sv. Cyrila a Metoda 

– škola, kde ma naučili byť nielen dobrým kresťanom, ale predovšetkým byť 

dobrým človekom. Verím, že toto poslanie si nesú moji bývalí žiaci – terajší 

piataci. 

Páči sa vám na našej škole? 

Úprimne sa teším každému dňu 

na tejto škole a tú spokojnosť mi 

vidieť aj na mojich očiach 

a úsmeve, ktorý tak rada 

venujem kolegom a kolegyniam.  

Pani učiteľka pri behu 
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Koľko času denne venujete svojmu učiteľskému povolaniu?  

Svoje povolanie vnímam ako poslanie a nerátam to na hodiny a minúty. 

Venujete sa i športu. Ktorému a aké výsledky ste už dosiahli? 

V jeden januárový večer roku 2015 sa moje nohy rozbehli zasneženým 

cestným chodníkom a bežia vďaka Bohu dodnes.... Nikdy NEZABUDNEM 

na môj prvý POPRADSKÝ  POLMARATÓN, kedy bolo vonku 

,,príjemných" 35̊ C a moje nohy ma doviedli v zdraví a nadšení do cieľa. 

Vidíte nejaké rozdiely medzi dnešnou mládežou a tou predošlou? 

Každé dieťa je jedinečné, ale nedá mi  

konštatovať, že dnešná generácia je iná. Ide 

o technicky najbystrejšiu generáciu všetkých 

čias. Aby sme mohli porozumieť dnešným 

deťom, musíme neustále skúmať vplyvy 

a faktory, ktoré ovplyvňujú ich život. Len 

toto poznanie nám môže pomôcť pri ich 

jemnom a nenásilnom usmerňovaní. 

 

Vyhrali ste internetové hlasovanie 

v projekte „Od slov k činom“. Aké máte 

predstavy či ciele pre využitie peňažných 

prostriedkov pri práci s vašimi žiakmi? Táto výhra náš kolektív VEĽMI 

potešila a považujem to za úspech celej triedy. Prajem si, aby bola naša 

trieda príjemným miestom ako pre žiaka, tak pre učiteľa. Ak sa toto prianie 

splní, bude to náš spoločný úspech.  

Vaše meno Lucia je latinského pôvodu a v preklade znamená svetlá, 

žiariaca, majúca v sebe iskru, energiu, silu a chuť do boja o lepší svet, 

ale aj o vlastný úspech. Ste taká aj vy? 

Snažím sa byť takým svetielkom pre 

druhých a teším sa, ak sa mi darí svietiť 

iným na cestu, nielen na tú bežeckú. 

Najviac energie mi dodávajú moje 

jedinečné krstné deti, za ktorými  

neváham cestovať niekoľko 100 km. 

😊😊 

Ako ste spokojná so žiakmi našej 

školy? Čo by ste im chceli odkázať? 

Neverili by ste, ako ma teší každý 

pozdrav žiaka, ktorého ani nevyučujem 

– dáva mi tým pocit istoty, že už sem 

patrím. ĎAKUJEM 😊 

 

...Nemusíme robiť veľké veci. Stačí drobné veci naplnené veľkou láskou. 

- Matka Tereza –  

 

Milej a sympatickej pani učiteľke ďakujeme za rozhovor a prajeme 

veľa bežeckých i pracovných úspechov na našej škole 😊. 

Samko Dluhoš, 4.B 

Pani Štundová miluje prírodu 

Silu naberá v prírode 
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AKO SA MÁ PANI UČITEĽKA NA 

MATERSKEJ DOVOLENKE 

ožno ste si už mnohí 

všimli, že jedna z našich 

obľúbených učiteliek, 

konkrétne pani Frankovičová 

Centková, na krátku chvíľku 

vymenila svoje učiteľkovské 

povinnosti za tie rodičovské. 

Áno, áno naša milá pani 

učiteľka má malé bábätko a nám veľmi chýba, preto sme sa rozhodli opýtať 

na pár otázok a najmä na to, kedy sa medzi nás opäť vráti. 

Čo pre vás znamená byť mamou?  

Je to jedinečný, najkrajší a ničím neopísateľný pocit. Som šťastná, že to 

môžem prežívať. 

Ako sa vám páči byť na materskej dovolenke? 

Veľmi sa teším, že môžem tráviť čas so synčekom, venovať sa mu a užívať si 

ho. Veľmi rýchlo to však uteká.  

Je to pre vás naozaj dovolenka? 

Nooo... tak je pravda, že stále je čo robiť, ale keďže pekne spinká, tak mám 

čas aj na oddych (aspoň trošku). 

V škole ste sa venovali EKO veciam, budete vychovávať aj svoje dieťa 

v EKO myšlienke? 

 

 

 

 

Samozrejme, synčekovi sa už teraz veľmi páčia kvietky . 

Kto vyberal meno pre vaše bábätko? 

Mali sme viacero mien na zozname, ale meno Leo som navrhla ako prvé 

a nakoniec sme pri ňom aj ostali. Páčilo sa mi, že je krátke, jednoduché 

a hneď som si ho spojila s bábätkom. 

Chceli by ste mať väčšiu 

rodinu?  

Určite by sme chceli pre Lea 

súrodenca.  

Kedy sa plánujete vrátiť späť 

do školy? 

Momentálne nad tým 

neuvažujem, rada by som sa naplno venovala dieťatku. Ale musím sa priznať, 

že chýba mi aj škola, hodiny, krúžok a žiaci. Ak príde čas, určite sa budem na 

návrat do školy tešiť.  

Pani učiteľke veľmi pekne ďakujeme za milý rozhovor. Leuškovi 

prajeme veľa zdravia, domácej pohody a lásky od rodičov a tešíme sa, 

kedy budeme mať možnosť stretnúť tohto malého fešáka u nás v škole.  

Zora Frankovičová, 7.B 

 

Pani učiteľka s Leonkom 

Malý vodič  
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SÚŤAŽ:NAJZAUJÍMAVEJŠÍ ZIMNÝ  

DOPLNOK 

ilí Okáči! 

Keďže vieme, že radi súťažíte, rozhodli sme sa pre vás v tomto čísle 

časopisu OKO pripraviť súťaž, o ktorej sme vás informovali vopred 

formou rozhlasu.  Hľadali sme najzaujímavejší zimný doplnok.  

Toto sú výsledky nášho prieskumu a vášho súťažného zápolenia 

Meno: Vek: Trieda: Doplnok: 

Lara Tomajková 6 rokov 1.D Farebné rukavice 

Tamara Slobodníková 7 rokov 1.B Mikulášska čelenka 

Nella Kováčová 7 rokov 1.A Zimný koník 

Viliam Karol Kubičár 11 rokov 5.A Lyžiarka čiapka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojeným ďakujeme a blahoželáme. Výhercovia sa môžu tešiť na odmenu.   

                                                                       Bibi a Lorelaj, 5.A 

Vilko 

Tamarka 

Lara 

Nellka 
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Sima Slivošová, 8.A 
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VEČNÍ HLADOŠI  
Lávový koláčik 

hojte hladoši! V tomto čísle OKA vám ukážeme recept na tento 

výborný koláčik plný čokoládového prekvapenia, ktorý určite väčšina z vás 

pozná. A ak nie, tak tento recept je tu aj pre vás. Určite si ho zamilujete. 

Tento koláč je veľmi jednoduchý, ale za to účinný. Pretože čo nevyriešia 

slová, vyrieši dobrý koláč! 

Čo budeme potrebovať? 

200g čokolády 

2 vajcia 

80g masla 

50g cukru 

1PL kakaa 

2PL hladkej múky  

džem a prípadne šľahačku na zdobenie 

 

1. Na vodnom kúpeli si roztopíme 

čokoládu spolu s maslom a cukrom. 

 

 

2. K roztopenej zmesi primiešame múku, 

kakao a vajcia. 

 

3. Môžeme použiť formičky 

na muffiny. Formičky si 

vymastíme maslom a 

vysypeme ich múkou. Takto 

pripravené formičky naplníme 

zmesou do 2/3 formičky. 

 

 

 

 

4. Vložíme do rúry a pečieme 12 - 15 

minút pri 180°. 

 

 

 

5. Koláčiky necháme trochu 

vychladnúť, opatrne ich vyklopíme na 

tanieriky a dozdobíme. Koláčik sa dá aj 

odložiť do chladu a na druhý deň 

zohriať v mikrovlnke. 

 

Dobrú chuť! 

Aneta Frličková, Kristína Horváthová, 9.A 
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LAURIKA TVORÍ   

hojte! 

Veľká noc sa blíži a aká by bola Veľká noc bez vajíčok. A tak 

som sa aj s mojím hosťom Sárkou rozhodla , že vám ukážeme 

pár netradičných tipov, ako si ozdobiť veľkonočné vajíčka. 

 

Potrebujeme: 

 vyfúknuté vajíčka, tekuté lepidlo, farebný papier, 

temperové farby, štetce, paletu, vodu , fixky 

 

Hamburger 

 

1. pripravíme si vyfúknuté vajíčko 

 

 

 

2. fixkami a 

temperovými farbami nakreslíme paradajky, 

mäso a vrchné zrniečka 

 

3. z farebného 

papiera vystrihneme niečo ako 

prstenec v tvare šalátu a 

trojuholníky na syr 

 

 

4.tekutým lepidlom prilepíme trojuholníky 

a šalát nasunieme na vajíčko 

 

 

 

 

Huba: 

 

1. pripravíme si 

vyfúknuté 

vajíčko 

 

 

2.z farebného papiera vystrihneme kruh a 

nalepíme ho na vajíčko 

 

 

 

3.vajíčko vymaľujeme 

slabohnedou farbou 

 

4.necháme zaschnúť. 

 

HOTOVO. Veselú Veľkú noc.  

Laura Brathová, Sára Lesňáková, 5.A 
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POVIEDKA: AKO SI MAJKA 

UŽILA TREST 

„ ajka, čo to robíš ?!“- zakričala mama na 

Majku, ktorá si práve skúšala jej topánky.  

„Hrám sa na modelku.“ 

„Tak sa na ňu nehraj, veď sú to nové topánky a krásne, 

červené, ó bože, a ešte k tomu robíš taký hluk, 

okamžite prestaň!“ 

 „To sú ale rodičia, ani deťom nedovolia rozvíjať 

detskú hravosť.“- mrmlala  si Majka pod nos. 

„Čo si to povedala, decko nepodarené !?“  Majka 

zopakovala to, čo práve povedala .  

„V tom prípade si choď detskú hravosť pekne rozvíjať 

do svojej izby a vráť sa s ospravedlnením a ešte lepšie 

s kvetmi!“ 

„No iste!“ – povedala Majka a odišla. Vošla do svojej 

čerstvo upratanej izby.  

„Čo budem robiť? Kvety tej ježibabe nikdy 

nedonesiem ani sa jej neospravedlním, nikdy, nikdy, 

nikdy!“ - povedala  si Majka. 

 „Keby tu bol ocko, ten by jej určite dačo povedal, on 

bol ku mne vždy dobrý, no raz  ochorel a odišiel  

navždy, navždy, navždýýýý!“ Rozplakala sa. Chvíľu 

plakala, až zrazu pocítila maličkú rúčku na svojich 

vlasoch. Prekvapene zodvihla hlavu. „Neplač,  Majka.“ 

Pozerá, kto jej to hovorí, ale nič. „Kto si, kde si?“ Obzerá 

sa dookola, hľadá na stole a čo nevidí?   

Majka zbierala anjelikov, mala ich cez sto. Prihovoril sa 

k nej malý anjelik, ktorému dala meno Saška. „Ty vieš 

rozprávať, veď si soška, malá soška !?“ „No to som, ale 

veď všetky anjeliky vedia rozprávať, aj hračky. Ty si 

o tom nevedela?“  „Nie, nevedela.“ – odpovedala Majka 

prekvapene. „Ak chceš predstavíme sa ti vlastným 

menom.“ Jeden anjelik s modrými šatami sa predstavil 

ako Eleonóra, ďalší bol Spáčik, potom Strážca, Mlčko, 

Modlidba, Sväté písmo...  

„To sú krásne mená, ale tie mená nie sú v ľudskom svete 

také bežné.“  „Ja viem.“ - povedal anjelik Spáčik. Tie 

mená vyjadrujú naše vlastnosti, napríklad ja rád spím.“  

„Viete čo, ja o vás idem napísať poviedku.“ Majka začala 

písať až kým sa nedostala k poslednej vete a tá znela 

takto: „A to, o čom som teraz písala, je totálna pravda 

a nie lož.“ Anjelikom sa to tak veľmi páčilo, až tlieskali 

o dušu. Tlieskali tak nahlas, že to privolalo mamu.  

„Čo tu robíš taký hurhaj?“- povedala mama. „Ale nič, 

spadla mi kniha.“ – zaklamala Majka. Majka jej 

odovzdala papier s poviedkou, mama si ju prečítala 

a povedala: „No vidíš, ako krásne si si rozvila detskú 

tvorivosť.“ Majka si zas mrmlala dačo pod nos , že jej 

nikto neverí a keď mama odišla tak slávnostne vyhlásila:  

„TOTO BOL NAJKRAJŠÍ TREST V MOJOM 

ŽIVOTE!“ 

 

 

 

 

 

 

 

Sára Mária Hollaarová, 5.A 
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FILMOVÉ RECENZIE 

Sherlock 

to 

by 

nepoznal 

Sherlocka Holmesa? Najznámejšieho 

súkromného detektíva, ktorý vďaka svojmu 

intelektu pomáha vyriešiť prípady 

Metropolitanskej polícii v Londýne? Ktorého 

vytvoril ser Arthur Conan Doyle ešte v 19. 

storočí. Mohli ste ho spoznať 

v trojzväzkových zbierkach poviedok 

Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa, 

v ktorých spolu so svojím spolubývajúcim, 

doktorom Watsonom, riešia prípady, ktoré 

sa na prvý pohľad zdajú nevyriešiteľné. No 

ak sa vám nechce čítať staré (no stále 

vynikajúce) knihy z obdobia viktoriánskej 

éry Anglicka, vrelo odporúčam seriál stanice 

BBC - Sherlock. Moderné spracovanie 

„klasických“ prípadov vás po pár sekundách 

vtiahnu do deja a zaručene si tento seriál 

obľúbite. Ak nie ste v obraze, o čom je celý 

príbeh Sherlocka, tak vám to trochu 

objasním: vojnový lekár John Watson sa po 

zranení utrpenom v Afganistane ocitá 

v Londýne, kde chce začať nový život. Hľadá 

nejaký lacný byt, v ktorom by mohol bývať 

a jeho známy mu povie o istom detektívovi, 

ktorý hľadá spolubývajúceho, aby mu 

pomohol splácať jeho apartmán na Baker 

Street. A tak sa John zoznámi so 

Sherlockom Holmesom, ktorý mu otvorí 

doposiaľ nepoznaný svet kriminálneho 

Londýna. Určite si poviete, že kriminálnych 

seriálov je dnes nespočetne veľa, no hovoriť 

o Sherlockovi ako o obyčajnej béčkovej 

kriminálke je chyba. V pozadí každej vraždy 

sa skrýva čosi väčšie, než obyčajný vrah, 

a preto sa naša dvojica často ocitá na prahu 

smrti. Epizódy na seba nadväzujú, pretože 

každá z nich odkrýva príbeh v pozadí 

hlavných hrdinov. Pred nedávnom bola na 

stanici RTVS1 odvysielaná finálna štvrtá 

séria, ktorou sa uzavrel celý príbeh 

Sherlocka a doktora Watsona. Každá zo 

sérii má 3 epizódy, čiže dokopy je to 12 

epizód plus jedna bonusová epizóda, ktorá 

sa odohráva v Londýne v 19. storočí. Nie je 

to veľa, avšak jedna časť má až hodinu 

a pol, preto je jedna epizóda na jeden deň 

až-

až. 

Kompletné série Sherlocka môžete nájsť na 

www.topserialy.sk, kde si môžete nájsť kopu 

seriálov v tej najlepšej kvalite, či už 

v českom alebo slovenskom dabingu alebo 

priamo po anglicky s českými titulkami. A 

čo je najhlavnejšie, všetko je tam zadarmo 

. Tak hor sa do riešenia vrážd a zločinov. 

Pri pozeraní dostanete rovnaké indície ako 

sám Sherlock, tak kto vyrieši záhadu prvý? 

Hra sa začína.   

Jakub Pollák, 9.A 
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PRIEREZOVÝ DEŇ - 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

ento deň sa už od rána niesol v duchu blížiacich sa Vianoc. 

Už niekoľko dní predtým sme sa tešili na piatok, kedy mala 

vianočná atmosféra netradičný punc v našom vyučovaní. 

Pripravili sme si pohostenie, vianočnú výzdobu, program, 

pracovný list, ktorý bol zameraný k blížiacim sa sviatkom, 

a pripravila ho pre nás Tamarka Hrubá. Všetci sme sa zapojili do 

výroby vianočných pozdravov a stromčekov šťastia, ktoré sme 

venovali na vianočnú burzu. Naučili sme sa krásnu vianočnú pieseň, s ktorou sme vystúpili 

v programe venovanom všetkým žiakom 1.-4. ročníka. Po 

vianočnej burze a vystúpení  v školskej jedálni sme sa vrátili do 

triedy, kde sme mali naše vianočné posedenie. Krásnu pieseň 

Tichá noc zahrali žiaci Martin Sliva a Andrej 

Krempaský,  Jessika Bigošová vystúpila s tanečným číslom.   

Počas posedenia sme si púšťali vianočné piesne, koledy, 

zarecitovali básničky, pochutnávali sme si na vianočných 

koláčikoch, ktoré sme si priniesli z domu. Od pani učiteľky sme 

dostali krásne vianočné prianie a malý darček v podobe dreveného sobíka. Pani učiteľka v dnešný 

deň vyhlásila výsledky výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Okresný 

úrad SNV pod názvom Volaj číslo 112. Krásne  2. miesto obsadila 

Tamarka Hrubá a Zoja Priatková, ktoré  dostali pekné vecné ceny. 

Všetci zúčastnení žiaci obdržali krásny diplom, na ktorom mali 

zobrazenú výtvarnú prácu. Dnešný deň sa nám veľmi páčil, všetci 

sme prežívali vianočnú  atmosféru a umocnili sme ju zapálením 

prskaviek, želaniami a  natešení sme odišli domov.    

                                            Soňa Meliorisová, 4. C 

ŠALIANSKY MAŤKO 

rajské 

kolo súťaže v 

prednese 

slovenskej 

povesti 

ŠALIANSKY 

MAŤKO J. C. 

Hronského sa uskutočnilo 22. februára 2017 v 

Košiciach. Poroty mali veľmi ťažkú úlohu vybrať 

tých najlepších, lebo úroveň v prednese bola 

vynikajúca. Nezabudnuteľnú atmosféru krásy slova a 

dojmu vytvorila recitátorka Adela Leibiczerová, 

žiačka 4.A triedy, 

ktorá sa v II. 

kategórii 

umiestnila na 

vynikajúcom 2. 

mieste. Adelke 

ďakujeme za 

výbornú 

reprezentáciu 

a prajeme jej veľa úspechov v ďalších recitačných 

súťažiach.  

Adela Leibiczerová, 4.A 

Prskavky 

Maľovanie 

Spokojní žiaci 

V hľadisku 

Výhercovia 
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ŠETRENIE 

ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA  

eľký problém môže 

nastať, ak si nedáme pozor 

na našu planétu. Ako ju 

chrániť? Čítajte ďalej. 

V ŠKOLE: Cez školský rok 

minieme veľa odpadu, ktorý 

by sme ešte mohli 

recyklovať, a pritom tak 

nerobíme. Pozorujem, ako sa 

nám veľmi rýchlo míňajú 

zošity a to len preto, lebo 

míňame stranami a naša 

planéta tým trpí. Kupujme si 

recyklované zošity 

a neplytvajme stranami! Na 

obed dostávame skladkosti 

a jogurty. Tieto potraviny sú 

balené v plastových obaloch, 

ktoré potom nevyhadzujme 

do obyčajného koša, ale do 

koša na plasty, ktorý je 

umiestnený na chodbách 

školy. Zapájajme sa do zberu papiera a tetrapakov. 

DOMA: Doma spotrebujeme veľa odpadu, a to 

vôbec nie  je nič nové.  Fľaše a papiere používajme 

viackrát. Pokiaľ to nejde, tak ich aspoň vhoďme do 

kontajnerov na to určených. Jedzme radšej ovocie, 

namiesto cukríkov v plastovom obale. A ak už 

potrebujeme nákupnú tašku, uprednostňujme radšej 

látkovú pred plastovou. 

V PRÍRODE: Netrhajme kvety a nevyrubujme 

zbytočne naše lesy. Venujme sa viac vysádzaniu 

kríkov, zelených rastlín a nových stromčekov.  Za 

väčšinu zničení môžu ľudia, no príroda sa neohrozí 

sama. A myslíme na to, že príroda je síce schopná 

všetkého, no trvá to nejaký čas. Čím viac odpadkov 

tam je, tým dlhšie potrvá jej obnova. Veď si 

vezmite len takú žuvačku. Rozkladá sa 5 rokov. 

Niektorí známi výrobcovia sa zaoberajú týmto 

problémom. Napríklad Adidas poukazuje na 

znečisťovanie oceánov zaujímavým konceptom, 

kedy topánky z väčšej časti vyrábajú z vylovených 

materiálov. 

Chráňme si prírodu pre ďalšie generácie!         

 

 

                                             Ema Magnuševská, 7.C 

 

 KRÚŽKOVÁ 

ČINNOSŤ: Výlet 

do Tricklandie 

„Keď  sme v sobotu ráno 

vstali, 

na stanicu sme utekali. 

Čakal tam už na nás vlak, 

stihli  sme ho len tak-tak...“ 

 

ybrali sme sa na výlet do Vysokých Tatier. Dorazili sme 

do Starého Smokovca. Bolo ešte veľmi skoro  a chladno, preto 

sme sa išli zohriať do cukrárne. Dali sme si vynikajúce 

kakavko. Potom sme išli do Tricklandie. Mali sme sa tam veľmi 

dobre a zabávali sme sa. Bolo tam aj zrkadlové bludisko, 

obrátený svet, nekonečná knižnica, rôzne obrazy, do ktorých 

sme sa postavili 

a vyzeralo to, ako 

keby sme boli 

namaľovaní... Potom 

sme išli na Štrbské 

Pleso. Videli sme  

skokanské mostíky. 

Tento výlet sa nám 

páčil. Čas už pokročil 

a my sme vyrazili na 

cestu domov. Doma na nás už čakali rodičia, no na výlet sme 

dlho spomínali   

Amy&Lucy, 5.B 

Žiaci sa bláznia 

Pani učiteľka 
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  NAŠE ÚSPECHY:  Všetky úspechy našich žiakov si môžete pozrieť na webovej stránke školy  v aktualitách ,  ako aj v kronike.  

 -RR- 

ŠKD 
KRYPTOZOOLÓGIA 

Snežný muž Yeti, Kraken, morské 

panny, Lochnesská príšera, draci... 

Žili, existovali tieto mýtické 

tvory alebo je to len výplod 

ľudskej fantázie??? Ľudí odpradávna 

fascinovali tieto historky.  Zoológ Mgr. Denis Kuzl, pracovník Múzea 

Spiša, dokázal zaujať deti svojím pútavým výkladom doplneným 

o fotografie, a tak nám čas veľmi rýchlo ubehol. Je už len na každom 

z nás, či uveríme alebo nie.                          Oľga Krausová 

HOBBY KREATÍV 

Pani Jitka Nováková je majiteľka 

obchodu s kreatívnymi potrebami. 

Pozvali sme ju do ŠKD, kde s nami 

vyrábala vianočné darčeky z 

netradičných materiálov. Mladšie deti 

si zhotovili anjelikov z 

polystyrenových srdiečok a staršie deti kaktusy - ihelníčky z 

keramických črepníkov, polystyrenových gulí a zbytkov farebných 

látok. 

Anjelikov aj ihelníčky sme si vyzdobili a dotvorili podľa vlastnej 

fantázie. Tieto aktivity 

sa nám veľmi páčili a 

darčekmi sme urobili 

radosť našim blízkym. 

Pani Jitke ďakujeme a 

tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.         

Lucia Dugasová, 6. oddelenie ŠKD 

 

ZIMNÁ OLYMPIÁDA 

V piatok 27.1.2017 sme sa my, deti z ŠKD, 

zúčastnili zimnej 

olympiády, ktorú 

pre nás pripravili 

naše pani 

vychovávateľky. 

Súťaže boli 

zaujímavé, najviac sa nám páčila prekážková dráha 

a zberanie vtáčieho zobu. Súťažili sme aj 

v hádzaní na cieľ, vytváraní obrázkov z konárikov 

a kreslení do snehu. Bolo to veľmi zaujímavé 

a krásne športové popoludnie. 

Viktória Bjelončíková a deti z III. oddelenia 

Nadšené deti 

Kreativitky 

Výrobok 

Deti na snehu 
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LYŽIARSKY VÝCVIK  

        onečne prišiel 

ten očakávaný týždeň 

lyžiarskeho výcviku. 

Autobus nás doviezol do 

lyžiarskeho strediska 

Plejsy v Krompachoch. 

Ubytovali sme sa 

a vybalili si veci na 

izbách v hoteli Plejsy.  

        Ešte v dopoludňajších hodinách sme sa rozdelili do skupín na 

dobrých lyžiarov, miernych lyžiarov, nelyžiarov a vybrali sme sa 

na svah. Ja som bol v skupine nelyžiarov, kde sme sa na začiatku 

učili manipuláciu s lyžami, výstrojom a základy lyžovania. 

Popoludní sme už takmer všetci zdolávali menší svah. Boli sme 

prekvapení, že nám to išlo tak dobre. Každý večer sme sa 

stretávali 

v spoločenskej 

miestnosti, kde sme 

hrali rôzne zábavné 

hry.  

        Na druhý deň sa 

väčšina z nás už 

dostala na mierny 

svah. Spočiatku sme sa 

báli, ale strach sme 

prekonali. Postupne sme 

si skúšali nejaké 

náročnejšie prvky, a tí 

šikovnejší si mohli 

vyskúšať aj ten najvyšší 

svah. Našťastie sa to 

podarilo aj mne a mohol 

som si pozrieť celý areál 

z najvyššieho bodu lyžiarskeho strediska a potom si vychutnať 

jazdu dole. To, čo sa nám zdalo nepredstaviteľné, keď sme prišli, 

sa stalo skutočnosťou už na tretí deň.  

        Lyžiarsky výcvik nebol len o lyžovaní, ale aj o zábave. Užili 

sme si karneval na svahu, wellness a na záver sme mali 

diskotéku. Lyžiarsky výcvik sme zavŕšili súťažou v zjazde na 

lyžiach, aby každý ukázal, čo 

sa naučil.  

        Nakoniec nám bolo ľúto, 

že to prešlo tak rýchlo, radi by 

sme ešte ostali na lyžovačke. 

Ostanú nám pekné spomienky 

a dúfame, že sa na lyže znovu 

postavíme.  

                                                                                                           

Denis Olejník, 7.C 

Karneval na svahu 
Skupinka 

Na zjazdovke 
So snehuliakom 
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COSMOS DISCOVERY 

ak ako každý školský rok, tak aj tent,o mali žiaci 

nadaných tried príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti 

v rámci výletu do Bratislavy. Prinášame vám krátky 

denníkový zápis dvoch z účastníkov.  

Náš prvý pokus  

nevyšiel. Vlakom 

sme vtedy došli 

len do Žiliny 

a späť do Spišskej 

Novej Vsi. Neboli 

sme si istí, či išlo o železničnú exkurziu, alebo 

o vesmírnu. No v každom prípade vyššia moc 

zasiahla a dňa 20. 12. 2016 sa nakoniec uskutočnila 

dlho očakávaná exkurzia do Bratislavy.  Išli sme 4 

hodiny vlakom. Keď sme došli, nastúpili sme do 

autobusu a ponáhľali sa na výstavu. Tam sme dostali „telefóny“,  

ktorými sme si mohli prehrávať informácie o jednotlivých modeloch 

a obrazoch súvisiacich 

s vesmírom. Bolo tam veľa 

skafandrov, ale aj prototypy 

rakiet a raketoplánov. Bol tam 

dokonca aj vesmírny záchod. Po 

výstave sme mali možnosť kúpiť  

si suvenýri a vyskúšať  rôzne 

atrakcie. Navštívili sme aj malý 

bufet. Po výstave sme šli na 

vianočné trhy do centra Bratislavy, 

kde sme mali možnosť nakupovať. 

Mnohí spolužiaci dokúpili posledné 

vianočné darčeky.Potom sme šli na 

vlak, s ktorým sme šli domov. Cesta 

opäť trvala 4  

hodiny a prišli sme o 21:00. Všetci 

sme si deň užili a tešíme sa opäť na zaujímavé školské akcie. 

 

Tomáš Jakubec, Viliam Karol Kubičár, 5.A 

Odev kozmonauta 

Vesmírna raketa 



Na športovisku  17 

    

EXTRÉMNE ŠPORTY 
 PAINTBALL 

e to činnosť, ktorá je 

považovaná za šport. Jej podstatou 

je boj tímov alebo jednej osoby za 

účelom zasiahnuť súpera. Súper musí 

byť zasiahnutý nábojom naplneným 

farbou. Aj keď to nie je normálny 

náboj, je to bolestivé.  Priebeh hry je 

nasledovný. Ako prvé sa vyzbrojíte, to znamená, že si oblečiete nejaké 

staré veci alebo maskáče. Naplníte si zbraň a idete do boja. Človek, ktorý 

vás má na starosti vám odpíska hru a môžete začať.  Schovávate sa za 

rôznymi kmeňmi stromov a za zábranami. Triafate súperov, až kým vám 

daný človek znova neodpíska koniec hry, teda ak sa hrá bežný typ hry. 

Existuje viac typov hry, ako napr.  Capture the flag. V tomto štýle hry ide 

o to, aby tím získal vlajku druhého tímu a odniesol ho na svoje územie. Ja 

som bohužiaľ paintball  vyskúšať 

nemohla, pretože nemám 15 rokov, 

ale až dovŕšim 15, tak to určite 

vyskúšam. Ak už máte 15 a chceli by 

ste si zahrať, strediská na paintball sú 

v Košiciach, Prešove, Bratislave 

a v Nových Zámkoch.  

Príjemný zážitok.  

Kristína Kriváková, 8.A 

ROZHOVOR S JURAJOM BARTEKOM 

20 ročný Juraj Bartek zo Smižian je profesionálny letecký modelár. Medzi 

jeho najväčší úspech patria majstrovstvá sveta, kde sa umiestnil na 3. 

mieste. Momentálne študuje na Žilinskej univerzite. 

Kedy ste začali s modelárstvom? 
Už od mala som chodieval s otcom 

na súťaže, kde som len pomáhal so 

základnými vecami, ale nikdy som 

nenabral odvahu zapojiť sa súťažne 

do leteckého modelárstva. Skúšal 

som to, avšak nenadchlo ma to. 

Napokon v roku 2010 som začal 

s otcom trénovať a sezóna 2011 bola 

moja premiérová. 

Prečo ste si vybrali modelárstvo a kto vás k tomu priviedol?   

Venoval som sa rôznym športom, ale letecké modelárstvo ma najviac 

upútalo, pretože mám rád všetko, čo sa týka letectva. Kvôli môjmu 

dedkovi, ktorý bol profesionálny pilot a môjmu otcovi, ktorý ma k tomuto 

športu priviedol, som mal najlepšie podmienky na začiatok. 

V koľkých rokoch ste vyhrali svoju prvú súťaž?  

Celkovo sa mi súťaž neporadilo 

vyhrať, pretože sa na jednej 

súťaži zúčastňujú aj juniori (do 

18 rokov) a seniori (nad 18 

rokov), takže konkurencia je 

veľká. Ale podarilo sa mi vyhrať 

kategóriu juniorov a ako prvá to 

bola súťaž v roku 2012 

v Chorvátsku. 

 

 

 

V zápale hry 

Výstroj hráča 

Juraj s modelmi lietadiel 

Ako ocenený 
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Aký bol váš najväčší úspech? 

Celá sezóna 2012 bola pre mňa najväčším 

úspechom. Na konci sezóny, keď sa 

vyhodnotili výsledky, sa mi podarilo 

vyhrať európsky juniorský pohár a takisto 

sa mi podarilo uspieť na majstrovstvách 

sveta, ktoré sa konali v Juhoafrickej 

republike, kde som v kategórii juniorov 

obsadil 3. miesto.  

 

V akej krajine ste najďalej boli? 
Ako som spomínal v predchádzajúcej 

otázke, najďalej sme vycestovali do 

Juhoafrickej republiky, kde sa konali 

majstrovstvá sveta. 

Za jednu sezónu sme vždy precestovali 

okolité krajiny v Európe ako Chorvátsko, 

Maďarsko, Česko, Slovinsko a 2-3 súťaže 

sa konajú na Slovensku. 

 

Na akú 

najbližšiu súťaž 

sa pripravujete? 
Momentálne som 

svoju kariéru 

prerušil, dá sa 

povedať, že aj ukončil, kvôli vysokej 

škole. Uvidíme v budúcnosti, či vôbec 

tento šport bude existovať a či bude čas sa 

k tomu vrátiť. 

Jurajovi ďakujeme za rozhovor 

a prajeme, aby mu letecké modelárstvo 

robilo radosť.            Tomáš Jakubec, 5.A 

BASKETBALISTKA MARTINA 

DOVČÍKOVÁ 

artina je žiačkou našej školy, 8.B triedy.  

Ako si sa dostala k basketbalu?  
Narodila som sa v športovej 

rodine,  kde môj otec hral a bol 

trénerom basketbalu. Mamka 

robila atletiku a bola 

reprezentantkou  bývalého 

Československa. Brat Jakub, ktorý 
je odo mňa o šesť rokov starší,  sa 

venoval takisto basketbalu. Ja 

pokračujem v šľapajach mojej 

rodiny. Už od mala som behala a skákala v hale, keď môj ocko 

trénoval a hral zápasy,  takže sa dá povedať, že v hale som sa 

,,narodila
,,
. V mojich piatich rokoch som začala s bratom a s otcom 

chodiť na tréningy. Popri basketbalu sa venujem aj  spevu 

a príležitostne si zahrám aj iné športy – volejbal, tenis. Keďže 

v našom meste nebol žiaden dievčenský basketbalový klub,  tak 

som chvíľu  trénovala s otcom a neskôr sa moja mamka rozhodla 

založiť dievčenský basketbalový klub, aby som svoju záľubu mohla 

rozvíjať. Náš klub sa začal dávať dokopy a začali sme sa pomaly 

zlepšovať.  

 

Aké úspechy si v basketbale dosiahla a ako na tvoje úspechy 

reaguje okolie?  
Celkom 4krát sme získali striebornú medailu na majstrovstvách 
Slovenska a 3. miesto na MINI EUROPE v Luxembursku. Vyhrali 

sme mnoho domácich i zahraničných turnajov.  Bola som 2 krát 

členkou ALL Stars majstrovstiev Slovenska, 2 krát najlepšou 

strelkyňou majstrovstiev Slovenska, úspechy mám aj z Krakowa, 

Sosnowca, Luxemburska a iné. Pomedzi to sme chodili na rôzne 

turnaje,  na ktorých som získala veľa skúseností, ktoré sa mi dodnes 

hodia. Musím priznať, že som sa stretla aj s veľkou závisťou a 

neprajnosťou, ale aj to ma posunulo ďalej a to bol ďalší impulz, 

ktorý ma nakopol, že mám na to. Mnoho dievčat by chcelo byť 

úspešnými, ale neurobia pre to nič navyše a mňa rodičia vždy učili, 

že bez toho to nejde. Veľkým vzorom je pre mňa od detstva Vlado 

Hovaňák, či Barbora Bálintová, Miloš Teodošić, Zuzana Žirková... 

S rodičmi chodievam na trénerské semináre a s otcom rozoberáme 

rôzne herné situácie.  

  

Kde hrávaš? 
Hrám na poste rozohrávačky, a tým, že som vyššia ako obvykle 

rozohrávačky bývajú, je to pre mňa obrovská výhoda. V súčasnosti 

som hráčkou kadetského družstva Spišskej Novej Vsi a hosťujem 

v klube Young Angels Košice, kde hrám v kategórii staršie žiačky.  

 

Stíhaš popri športe i školu? 
V škole  väčšina učiteľov chápe moju záľubu a snažia sa mi 

vychádzať v ústrety keď veľa chýbam, hoci aj tu sa nájde výnimka. 

Je to ťažké, keď máte každý deň tréning, víkendy cestujete a hráte 

a k tomu turnaje a sústredenia cez týždeň. Z predmetov mám 

najradšej slovenčinu / gény po mamke/, chémiu, ruštinu, telesnú 

a iné...  

 

Učí ťa šport niečomu? 
Ocenenia boli pre mňa 

veľkým impulzom,  aby 

som začala na sebe ešte 

viac ,,makať
,,
.  Zároveň to 

bola pre mňa povinnosť, 

pretože ocenenia vám  len 

tak z neba nespadnú, 

treba si ich vybojovať,  

a hlavne ich  potom  treba 

aj obhájiť. Tešila som sa z každého jedného a každé jedno ma 

posunulo ďalej. Šport ma učí veľa. Musela som sa naučiť 

zorganizovať si čas tak, aby som všetko stihla. Nemám síce čas 

chodiť vonku s mojimi kamarátkami, čas učiť sa šesť hodín denne, 

mať voľné víkendy, ale zato mám obrovské vrece zážitkov, ktoré 

by som nevymenila za nič na svete, priateľov, ktorých som rada  

spoznala. Navštívila som mnoho krajín. Basketbal ma napĺňa a robí 

ma šťastnou. Za všetko,  čo som zatiaľ dokázala, vďačím mojim 
rodičom a celej mojej rodine, ktorá ma podporovala vo všetkom,  

čo som kedy robila a o čo som sa pokúsila, trénerom Demečkovi a 

Bartošovi.  

Martine ďakujeme za rozhovor, prajeme  veľa športových 

úspechov, silné zdravie a neutíchajúci pozitívny prístup.                                                    

Tomáš Jakubec, 5.A 

V zápale hry 
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PREČO JE DÔLEŽITÉ PRIPOMÍNAŤ SI 

HISTÓRIU? 

„ istória je najlepšia učiteľka s obzvlášť 

nepozornými žiakmi.“  Tento výrok raz niekto 

múdry povedal. Iný zasa vravel: „Bez poznania 

minulosti niet vízie budúcnosti.“  Mená autorov týchto výrokov nie sú známe, ale obidvaja 

vystihli neskutočne pravdivú myšlienku. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, by sme nemali 

zabúdať na minulosť a chyby, z ktorých sa máme poučiť. Jednou z najdôležitejších lekcií 

z minulosti sú vojny. Žiadna vojna by sa nemala opakovať a každý z nás by sa mal poučiť 

z chýb, ktoré boli dopustené. Nie každého baví predmet dejepis. Niektorí sa možno zamýšľali 

nad tým, prečo sa ho vlastne učíme. Dôvodov je niekoľko. Dejepis sa učíme okrem iného aj preto, 

aby sme mali aspoň aký taký prehľad o minulosti. Nejde tu o to, že bitka pri Moháči sa odohrala 

29. augusta 1526, ale o to, čo sa vtedy udialo. Na druhej strane, áno, aj tak veľmi nenávidené 

roky sú niekedy dôležité. V dejepise však ide o to, aby sme vedeli o udalostiach pred naším 

narodením. História nám neukazuje len to, že sa máme poučiť z chýb iných, ale zároveň nám 

ukazuje výsledok, ktorý nastal po určitých rozhodnutiach. Najmä v dnešnej dobe, kde médiá tak 

veľmi ovplyvňujú zmýšľanie ľudí. Preto by sme nemali zabúdať na minulosť a pripomínať ju aj 

ďalším generáciám. Na to nám slúžia okrem učebníc dejepisu aj múzeá, dokumenty a historické 

knihy. Najmä návšteva múzeí by mala vychovávať mládež, aby nekonala to, čo už raz ľudstvo 

zažilo. Za príklad si môžeme zobrať 2. svetovú vojnu. Hrôzy, ktoré sa páchali v koncentračných 

táboroch dodnes naháňajú strach. Dnes slúžia niektoré z týchto táborov ako múzeá a ako 

pamiatka na udalosti, ktoré sa tam odohrali. Napríklad: Osvienčim v Poľsku, Terezín v Česku, 

Buchenwald v Nemecku... Každý deň bránami týchto múzeí prejde množstvo turistov 

a návštevníkov, ktorí si pripomínajú minulosť. Aj my, ako deviataci, sme mali absolvovať 

exkurziu do Osvienčimu. Je nám ľúto, že tam nepôjdeme a neuvidíme to na vlastné oči. Ale 

dúfame, že sa tam  dostaneme na stredných školách. 

Preto netreba zabúdať na lekcie, ktoré nám história za tých niekoľko tisíc rokov dala. V histórii 

nájdeme totiž viac ako len obyčajné roky a čísla.                                    Viktória Jakubcová, 9. A 

PIATOK TRINÁSTEHO A 

POVERČIVOSŤ 

ko ste si určite všetci všimli, v januári sme mali tak 

trochu špeciálny deň. Deň, o ktorom všetci hovoríme, že je 

nešťastný a pripisujeme mu to, že v ten deň máme smolu.  

Áno, hovorím o piatku trinásteho. Tak schválne, kto z vás 

mal aspoň v kútiku duše strach, že sa mu v ten deň stane 

niečo nepríjemné alebo že bude mať celý deň jednoducho smolu? Ja tejto povere nejak moc neverím, 

no keď som v ten deň dostal trojku z písomnej previerky z matematiky, nedalo mi to a doma som to 

použil ako výhovorku. Rodičia sa nad touto mojou veľmi originálnou výhovorkou, samozre jme, iba 

pousmiali, pretože sami neveria tomu, že by číslo v kalendári mohlo spôsobovať ľuďom smolu. Ale je 

to naozaj tak? Naozaj náš deň ovplyvní rozpoloženie čísla a dňa v týždni? Je to predsa iba obyčajné 

číslo a obyčajný deň v týždni. A vôbec, prečo má práve piatok trinásteho titul nešťastný deň? Je na to 

viacero vysvetlení. Prvý je ten, že číslo trinásť označuje počet ľudí, ktorí sa zúčastnili na Kristovej 

poslednej večeri, následne po ktorej ho ukrižovali. Ďalší je ten, že 13. októbra (prirodzene, v piatok) 

v roku 1307 sa naozaj stala nešťastná a krvavá udalosť. Hovorí sa, že v tento deň zajali Jacquesa de 

Molaya, veľmajstra Templárskeho rádu a s ním aj 60 vysokopostavených rytierov kvôli obvineniu 

z kacírstva voči katolíckej Cirkvi. Mučili ich, dokým sa „nepriznali“ a ešte v ten deň všetkých 

popravili. Po tomto dni sa začalo prenasledovanie templárov, počas ktorého bolo popravených tisíce 

rytierov. Číslo trinásť sa ale nemusí spájať len s piatkom. Trinástka je vraj aj v numerológii známa 

ako nešťastné číslo. No či je to pravda alebo nie, môžeme iba hádať. Je to iba povera, a ako ďalšie 

iné, aj túto máme vsugerovanú v hlave a je len otázne, či sa zvyku zo strachu piatku trinásteho 

niekedy zbavíme. Odborníci tvrdia, že všetko je ovplyvnené iba našim vlastným stresom a obavami 

z tohto dňa. Alebo žeby...?     Jakub Pollák, 9.A 
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YOUTUBERI A ICH VPLYV 

NA MLÁDEŽ 
 

idel si včera jútjub? Kúl nie?! Tieto hlášky 

znejú chodbami našej školy dennodenne. Ale! Vieme 
my vôbec o čo ide?  

K youtubu ma priviedlo to, že som nechcel pozerať 
iba programy v telke, pretože tam nemôžem 
ovplyvniť, čo budem pozerať. Na youtube som si 
mohol vybrať čo chcem pozerať. 
Na youtube sú youtuberi, ktorí natáčajú videá pre 
zábavu, niektorí aj pre peniaze. Ale aj keď to robia 
pre peniaze, tak stále sa snažia mať čo 
najkvalitnejšiu tvorbu, aby ich ľudia pozerali a mali 
čo najväčší počet lajkov a zhliadnutí. Ak chce 
youtuber mať peniaze z youtubu, musí si spoplatniť 
videá a podľa počtu zhliadnutí potom youtube zváži, 
koľko peňazí danému youtuberovi 
dá. 
Na youtube sa točia hlavne 
návody, tzv. tutorialy, alebo aj 
pranky, v ktorých si youtuber robí 
srandičky z ľudí. Obľúbené sú aj 
gameplay, keď človek hrá nejakú hru a urobí z nej 
sériu. Užitočné sú aj recenzie, tzv. hodnotenie alebo 
komentáre videí, návodov a iných. 

Nachádzajú sa tu ľudia, ktorým sa to páči a lajkujú 
tvorbu, no sú tu aj tzv. hejteri, ktorí si nájdu 
youtubera a začnú naň v komentároch útočiť 
a spochybňovať jeho tvorbu, pretože chcú, aby 
prestal natáčať a aby zrušil svoj kanál.  Poznáme aj 
strímerov, ale oni väčšinou nenatáčajú videá. Oni 
naživo prehrávajú to, čo teraz robia, poprípade čo 
práve hrajú a na youtube dávajú iba záznamy z live 
streamov, tzv. živý prenos. Niektorých ľudí youtube 
úplne zmenil. Napríklad aj v štýle obliekania, 
spôsobe úpravy účesu v škole a podobne. Ľudia sa 
spoliehajú na youtube veľmi často a nie stále tam 
nájdu všetko to, čo práve hľadajú.  

Nájdu sa aj takí youtuberi, ktorí nemajú čo natáčať, 
a tak si len čítajú komentáre pod videami, kde nájdu 
veľakrát nápady pre natočenie svojich videí. A teda 

sa deje aj to, že fanúšikovia dávajú svojim 
obľúbeným youtuberom nápady na 

videá.                                                                                                                                                                            
Lukáš Kuľa, 7.B 

Podľa mňa ľudia pozerajú 
youtuberov vtedy, keď sa chcú 
niečím inšpirovať alebo doma 

nemajú čo robiť. Niektorí ľudia 
dokonca vidia v youtuberoch svoj vzor. Začnú 

natáčať videá na rôzne sociálne siete ako je youtube 
alebo twitter.                                                      Miška 

Rumanová, 7.B 

SMIECH LIEČI 

hojte! Dnes vám napíšem niečo o smiechu. 

Vedeli ste, že smiech potláča stres čiže znižuje hladinu 

stresového hormónu a až dvanásť hodín vás nič 

nerozhodí?  

A nielen to! Smiech zlepšuje pamäť – smiechom sa 

prepájajú niektoré nervové centrá a vy si viac pamätáte. 

Desať minút chichotania nás môže zbaviť migrény 

a bolesti chrbta (mám to odskúšané). 

Pohyby bránice, 

ktoré sú spôsobené 

smiechom masírujú 

žalúdok a črevá, čím 

urýchľujú  trávenie a zaisťujú štíhlu líniu. 

Ešte jedna zaujímavosť: SMIECH JE ŠPORT. Pri 

smiechu človek zapája až 17 tvárových svalov a pri 

silnom rehote dostávajú zabrať aj svaly hrudníka, 

brucha, rúk či nôh. Vďaka smiechu človek dokáže 

spáliť až 120 kalórií, čo sa rovná 27 minútam 

vzpierania. 

A na záver jedna dobrá správa. Ľudské telo nedokáže 

rozpoznať rozdiel medzi úprimným a falošným 

smiechom, takže lieči i keď to len predstierate. 

Takže smejte sa, smejte sa a smejte sa. Samozrejme nie 

na druhých. To by ich veľmi bolelo.                                            

Ráchel Midlíková, 7.C 
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THAJSKO 

ak toto tu už dlho nebolo! Náš milý spolužiak strávil 

vianočné sviatky v Thajsku a samozrejme nenechal si to iba 
pre seba. Napísal vám, aké to tam bolo a hneď po anglicky!! 
So, enjoy it!  

It was 22-nd December, me and my family went to 

Thailand for holiday. It was very interesting to have 

Christmas holiday without snow and to have sand 

under my feet instead of ice or snow. I very like that 

on Christmas Eve we had dinner at boat in Bangkok. 

Then we had flight to Phuket. Phuket is very big island with a lot of beautiful 

beaches. We stayed in Phuket at Patong beach which is the most famous beach. It 

was very hot and beautiful weather every day. We stayed in Patong beach 9 days 

and every day we went to sea. Every morning we had tropical fruit for breakfast. 

We celebrated new year together at hotel and we had beautiful view on firework 

from our balcony. Then we went to Bangkok 

by plane. In Bangkok we stayed next 3 

days. We went for some shopping and also 

we went to see Golden temple which was on 

little hill in the middle of Bangkok with 

amazing view. I liked Bangkok but there are 

a lot of people and cars and motorcycles. It´s 

very big and loud city. After 3 days there we 

went to Dubai and stayed there  1 more night. After that we finally get to 

Budapest Airport and then we went home by car. It was very good holiday for me 

and I very liked it. One day I want to go there again.      

                                                        Andrej Riš, 5.B  

 AKO CHODÍM DO ŠKOLY  

re niekoho možno len nepodstatná časť dňa, no pre niekoho veľmi dôležitý začiatok dňa. Ako to vnímaš 

ty? Predstav si také bežné ráno pred školou. 

Vstaneš celý namosúrený a urobíš rannú rutinu. 

Nevyspatý si sadneš do auta či autobusu, kde 

pravdepodobne musíš znášať tie otrepané 

rádiovky. Vojdeš do školy, nevrlo pozdravíš 

učiteľov a polovica z nich sa na teba ledva pozrie, 

no nečuduj sa im... 

A teraz si predstav ráno, kedy sa zobudíš rovnako 

namosúrený, urobíš rannú rutinu, rozospatý si 

nájdeš topánky, z posledných síl sa obuješ a oblečieš a vyberieš sa do školy nahnevaný na celý svet, že je ráno. 

No po niekoľkých minútach ti čerstvý vzduch priam prenikne do každej bunky tela, obnoví sa tvoje myslenie a 

dokonalo sa prebudíš. Môžeš si rannú prechádzku vychutnať aj v rytme tvojich obľúbených skladieb či v 

úplnom tichu sám so sebou.  

Ktoré ráno by si si vybral ty? 

Myslím, že väčšina by si aj tak vybrala pohodlnejšiu možnosť. No je pravda, že bez lenivosti by sme sa nedostali 

nikde. Nikdy by nebolo vynájdené koleso, umývačka riadu či kalkulačka. Ale to, že si lenivý ešte neznamená, že 

vynájdeš teleport alebo čokoľvek iné.  

V tomto období, keď sa oteplieva, je ideálna aj cesta bicyklom. Výhovorka typu, ,,Nemám kde nechať bicykel," 

je nemiestna. Svoj bicykel si môžeš pokojne zamknúť vzadu na dvore či zamknúť si ho pri športovej hale.  

Ďalšie možnosti sú kolieskové korčule, kolobežky, skateboardy alebo čokoľvek iné. Samozrejme, je to len môj 

subjektívny názor, no aj tak, je to oveľa prospešnejšie pre tvoje zdravie aj psychiku.  

Žijeme predsa v malom meste a myslím si, že tu, ani v okolí nášho mesta, nie je miesto kam by si nezašiel v 

peknom počasí bez auta. Ak si dokonca nájdeš vhodného spoločníka, doslova si budeš cestu do školy užívať. 

Rozmysli si, ako pôjdeš zajtra do školy.                                                                    Aneta Frličková, 9.A 

Na lodi 

Rodinná foto 

Anetka s kamoškou 
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LOGICKÉ HRY 

o februári sa dajú ľahko nachytať známky. Či už 

dobré, alebo zlé. To je každého osobná vec. Ja vám, 

samozrejme, prajem iba tie najlepšie, preto tu mám 

niekoľko úloh na precvičenie mozgovne. 

Prvoky - prvoky v miske sa delia každú minútu na dva, z 
ktorých každý má rovnaký objem ako ten pôvodný. 
Miska bola plná o 12.00. 
Kedy bola z polovice plná? 
 
Hrad- stredoveký hrad obliehala armáda. Okolo 
štvorcového hradu bola 10 m široká vodná priekopa. 
Dobyvatelia však dokázali zhotoviť len lávky 9,5 m dlhé. 
Mudrc, ktorého veliteľ stále zbytočne vláčil so sebou, im 
tentokrát predsa len poradil, ako s pomocou týchto 
lávok vodnú priekopu prekonať. 
Poradíte im aj vy? 

Čudné mince- dve mince dávajú dohromady 3 eurá, aj 

keď jedna z nich nemá hodnotu 1 euro. Aké sú to 

mince? 

Čo je správne- je správne sedem a päť je trinásť alebo 

sedem a päť sú trinásť?  

             

 

                Šimon Kirňák, 6.A 

GEOGRAFIA VO SVETE 

roblémy 

jedinečného 
miesta v Tichom 
oceáne: 
Šalamúnove 
ostrovy sa 
potápajú.. 
Dôsledky 
globálneho 
otepľovania už stihli navštíviť aj Šalamúnove ostrovy. Vznik 
týchto problémov sa však pripisuje vyspelému svetu, a preto 
v súčasnosti vznikajú rôzne iniciatívy, ako postihnutému 
ostrovu pomôcť. Klimatické zmeny sprevádza prudký nárast 
hladiny oceánov a faktom je, že Šalamúnove ostrovy patria 
medzi najviac ohrozené miesta. Preto vás, milí čitatelia, 
pozývam na tento zanikajúci ostrov, kde sa dozviete to, čo 
zdokumentoval tím zahraničných vedcov.  
Prvotné štúdie sa o tomto probléme vyjadrovali 
optimisticky. Opierali sa o to, že tichomorské 
ostrovy vplyvom pohybu litosferických dosiek 
z roka na rok rastú, a tak ich voda nemôže 
ohroziť. Realita je však iná: hladina oceánov sa zvyšuje 
veľmi rýchlo, v priemere až o sedem až desať milimetrov 
ročne. Šalamúnove ostrovy už prišli o päť hektárov pôdy. Až 
jedenásť domov bolo doslova spláchnutých do oceánu 
a ďalších dvadsaťpäť rodín muselo kvôli bezpečnosti opustiť 
svoje domovy. Ľudia sa začali presúvať do vnútrozemia alebo 
na vyvýšené miesta a pohoria. Jedným zo štátov, ktoré sa 
rozhodli ostrovom pomôcť, je USA. Uzavreli klimatickú 
dohodu, ktorá zabezpečí miliónové dotácie pre Šalamúnove 
ostrovy. Peniaze však pomôžu len ľuďom, prírode nie. Preto 
ak neprestaneme prispievať k environmentálnym problémom, 
začnú sa problémy týkať aj vyspelých európskych štátov 
a vtedy už bude neskoro.  

Anička Pružinská, 9.C 

SLOVNÁ ZÁSOBA ŽIAKOV 

 aždý z nás určite používa výraz „Ako fras“. 

Až príliš často na to, koľkými všelijakými 

prídavnými menami, tisícimi spôsobmi 

vyjadrujúcimi vlastnosti vecí slovenský jazyk 

disponuje. Zamyslite sa nad tým! Veď je to iba 

kvôli tomu, že ste neznalí literatúry a neviete vo 

chvíli nájsť vhodné adjektívum (viete, čo to je?). 

Podľa zápiskov, ktoré som si kedysi robil, by 

„Fras“ mal byť horúci, 

studený, veľký, 

všelijako možne 

zafarbený, ostrý, 

špinavý... Taktiež by 

vedel hrať na klavíri 

(!), mal by hlboký 

hlas... Jeho obraz 

ponechávam vašej 

predstavivosti. Skúste teda slovo fras používať 

menej a rozviňte si slovnú zásobu. Úplne inú 

kapitolu tvorí časté používanie vulgarizmov 

v reči. Často sa dá vidieť skupina ľudí, ktorí vo 

svojej (hrubej) konverzácii používajú nadávky 

ako obyčajné slová – len tak. Pre všetko na svete, 

vezmite rozum do hrsti! Máte pocit, že máme 

ústa na to, aby slúžili ako výpust pre hrubé 

slová!? Veď je to primitívne – a nie je to dôkazom 

ničoho okrem hlúposti.             Šimon Kirňák, 6.A 
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 našej škole je veľa nadaných detí. Podľa 

našich zistení, títo žiaci sú lingvisticky (jazykovo) 
nadaní: Martin Dam, Viktória Roguľová, Alexandra 
Mistríková, Lucia Zajacová, Šimon Kirňák a Tomáš 
Vitko. Urobili sme s nimi rozhovor a tu sú ich 
odpovede. Možno vám pomôžu a budete mať lepšie 
známky z jazykov.  

1. Ako dlho a ako často sa venuješ jazykom? 

2. Čo ťa k tomu priviedlo a kde jazyky 

študuješ? 

3. Plánuješ využiť jazyky v živote? 

4. Ako by si poradil ostatným žiakom učiť sa 

jazyk? 

MARTIN: 1. Dá sa povedať, že odmalička, keďže 

moji rodičia sú z Vietnamu. V útlom veku som už 

teda rozprával dvoma jazykmi, takže som si navykol 

na „prehadzovanie“ medzi jazykmi. Zo začiatku mi 

robila problém výslovnosť. Navštevoval som preto 

logopedičku, ktorá ma naučila poriadne vyslovovať a 

artikulovať. 

2. Nič konkrétne. Ak niečo, tak odmalička (od 3 

rokov) som bol hráč a hrával som na hernej konzole 

(PS1) hry, ktoré boli po anglicky. Vtedy som ešte po 

anglicky nevedel, ale naučil som sa napríklad, že 

"play" (doslovne som čítal [plai]) znamená niečo, ako 

začať hrať. Takto som si postupne zapamätával slová, 

ale nevedel som ich ešte čítať, len ako sa píšu. 

Angličtinu som sa začal poriadne učiť až na základnej 

škole s pani učiteľkou Bobkovou. Na druhom stupni 

som taktiež začal navštevovať jazykovú školu na 

Javorovej ulici, kde som sa taktiež veľa naučil. 

3. Áno. Mám v pláne ísť na bilingválne gymnázium a 

ešte viac sa zdokonaliť v angličtine, lebo neplánujem 

ostať na Slovensku. A taktiež je angličtina veľmi 

zaužívaný jazyk, takže to je ďalší dôvod, prečo sa ju 

učím. 

4.  Aplikovať daný jazyk do praxe. Samozrejme, treba 

mať aj nejaké základy, ale potom ich ďalej rozvíjať a 

zdokonaľovať sa používaním jazyka, robením chýb, byť 

opravovaný a učením sa. Ja 

osobne som strávil veľa času 

na internete pozeraním 

anglických videí na YouTube, 

čo zlepšilo moju schopnosť 

zvukovo vnímať jazyk. Taktiež 

čítam knihy, keď nájdem 

niečo zaujímavé. Jednoducho 

povedané, čo najviac ten daný 

jazyk používať. 

VIKTÓRIA: 1. Angličtinu študujem od druhého 

ročníka a nemčinu od šiesteho. V škole mám 

angličtinu trikrát do týždňa a chodím aj na jazykovú 

školu, ktorá je dvakrát do týždňa po 90 minút. A ak 

neštudujem, tak čítam na internete alebo počúvam 

pesničky v inom jazyku, väčšinou v angličtine. 

2. Inšpirovala ma mamkina setra, ktorá sa 

presťahovala do Anglicka a žije tam. Priviedli ma k 

tomu aj rodičia, ktorí chceli, aby som študovala. 

3.  Áno, plánujem si spraviť štátne skúšky a ak by to 

bolo možné, tak aj certifikát. Určite by som rada 

využila jazyk aj v práci. 

4. Tak napríklad ja počúvam pesničky v angličtine, 

čítam články a pozerám seriály s titulkami. Tým sa 

obohacuje slovná zásoba a veľa fráz som sa naučila aj 

takto. 

ALEXANDRA: 1. Jazykom som sa začala venovať len 

nedávno, ale angličtine sa venujem už 8 rokov. Snažím 

sa zdokonaľovať v jazykoch vždy keď mám čas. 

2. Moji rodičia ma už odmalička viedli k cudzím 

jazykom. Učím sa angličtinu na jazykovej škole ale 

ostatné jazyky sa učím sama doma. 

3. Áno, plánujem. Jazyky mi môžu pomôcť dostať sa na 

rôzne školy a pomôcť spoznať nových ľudí. 

4. Podľa mňa stačí len chcieť. Ak sa budete chcieť naučiť 

nový jazyk, tak sa tomu venujte a užívajte si to. 

LUCIA: 1. Už od malička som sa 

venovala jazykom, nejakým 

spôsobom ma to priťahovalo. 

Okrem toho, čo som sa učila 

v škole, som sa sama učila najprv 

anglicky, potom nemecky, ale to 

ma veľmi rýchlo prešlo. Teraz sa 

učím španielsky, takže jazykom 

venujem dosť veľa času. 

2. Nepriviedlo ma k tomu nič 

zvláštne, jednoducho ma to 

zaujalo. Študujem v škole, na 

jazykovej škole a doma. 

3. Áno, určite plánujem. Najväčším 

mojim cieľom je asi vysoká škola v 

zahraničí, ale to je ešte ďaleká 

budúcnosť. 

4. Pri učení sa veľmi netrápim 

gramatikou, skôr ma zajímajú 

slovíčka. Veď po slovensky vieme a 

gramatiku sa ešte stále učíme. 

Efektívnejšie je podľa mňa čítať 

knihy, pozerať filmy a počúvať hudbu v danom jazyku. 

Tak som sa naučila dosť dobre rozprávať anglicky. 

A samozrejme, čo je úplne najlepšie, je byť v prostredí kde 

sa daným jazykom hovorí, ale na to nemáme všetci 

možnosti. A čo sa týka tých slovíčok, tak ak sa ich niekto 

nevie naučiť, odporúčam písať si na kartičky a čítať vo 

voľnom čase, postupne sa vám to dostane do hlavy samo. 

ŠIMON: 1. Začínal som už od mala. Začiatok mojej 

jazykovej výučby začal približne v 3 rokoch, keď som sa 

naučil čítať. Niečo z angličtiny ma naučila mamka v škôlke. 

Z nemčiny som tiež niečo pochytil, ale to len nedávno (asi 

pred rokom). 

2. Priviedla ma k tomu hlavne moja rodina, ktorá ma 

jazyky učila od mala. A tiež aj knihy. Jazyky študujem v 

škole, doma, kde si čítam napríklad v češtine alebo v 

angličtine a takisto v zahraničí. 

3. Áno, minimálne by som chcel odísť do Nemecka a tam 

písať príspevky do časopisov. 

4. Čítať a pozerať filmy v tom jazyku. A hlavne dávať pozor 

na hodine. 

TOMÁŠ: 1. Začal som až na základnej škole. Na hodiny sa 

pripravujem približne pol hodiny. 

2. K štúdiu angličtiny ma priviedla škola. 

Vlastne aj to, že je to pekný jazyk. 

Neštudujem ju nikde okrem školy. 

3. Áno. Neviem síce ešte presne, ako a kde, 

ale plánujem. 

4. Počúvať daný jazyk. Napríklad vo 

filmoch alebo videách. 

Ďakujeme všetkým žiakom za rozhovor 
a prajeme im veľa úspechov ako aj v škole, 

tak aj v nasledujúcom živote. A tak isto 
prajeme, aby sa aj tebe (čitateľovi OKA) 
darilo v jazykoch a aby si bol aspoň taký 

úspešný ako úspešný môžeš byť .                    

Ráchel Midlíková, Ema Magnuševská, 7.C 
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ČO SI ZBALÍM DO 

ANGLICKA 

nglicko. Krajina s 

kráľovnou, jej obdivovateľmi 

a väčšinou normálnymi ľuďmi. 

Naša cesta začína pri balení. 

Cesta autobusom, ktorým 

pôjdeme, je len pre odvážnych 

ľudí. Pravdepodobne tam nebudú zásuvky, preto je 

nutné zbaliť si externú nabíjačku a ak nie, tak si ju 

nenápadne ,,požičajte" od niekoho kto ju má. 

Samozrejme čo sa oblečenia týka, bude leto, ale 

keďže ideme do Anglicka, nejaká teplejšia bunda 

nezaškodí, inak môžete skončiť zo sáčkom na hlave 

a plavky, no tie vám budú iba ak tak zavadzať 

v batožine, pretože počasie bude studené. Čo sa 

peňazí týka, no čo dodať....  Na cestu tam aj späť 

budete potrebovať nejaké drobné centy, aby ste sa 

dostali po každej štvrtej hodine cesty autobusom na 

WC na benzínovej pumpe. Vreckové je nutnosť, ale 

takisto je potrebné mať aj obranné prvky pred 

zlodejmi. Samozrejme v zahraničí sa objavuje 

nebezpečenstvo nakupovacieho šialenstva. Pozor 

nato! Mnohí tomu podľahli. No a v neposlednom 

rade je nutné si zbaliť dostatok jedla. Je pravda, že 

cestou v autobuse je lepšie mať jedlo na 25 hodín, 

ale upozorňujeme, že  chladničku do autobusu 

nenoste. Jedna tam bude, 

pravdepodobne nad WC. 

Pre ochranu ľudí, ktorí 

budú sedieť pri záchode 

venujem úprimnú radu. Ak 

viete, že nevydržíte 4 

hodiny bez záchodu, zbaľte 

si osviežovač vzduchu. 

Všetci vám za to poďakujú. 

Pokiaľ chcete dôjsť až do 

Anglicka, neberte si nože, meče, zapaľovače, bomby 

a hlavne nie rastlinky, pretože pri kontrole na 

francúzskej colnici by to nedopadlo dobre. 

Nezabudnite ani na hygienu a podobné dôležité 

veci. Ak radi jete jedlo z fastfoodu, v Anglicku sa 

vám bude páčiť. Na každom rohu Mc Donald alebo 

Kfc. Tento rok je nám hladným ponúknutá novinka. 

Teplé obedy budeme mať zabezpečené v škole. A 

samozrejme posledná dôležitá vec, zabaľte si 

kamaráta. Je jedno či ho dáte do kufra alebo do 

autobusu. On alebo ona bude váš najlepší kámoš 

(spolu s ostatnými samozrejme) počas celého 

výletu. Práve v zahraničí si uvedomíte dôležitosť 

slovenských kamarátov zo školy. Pre prípad straty 

kamaráta volajte učiteľke, kamarátovi alebo 

sprievodkyni. Tak hurá do Anglicka.         

Alexandra Mistríková, 8.A 

VEDELI STE, ŽE... 

... Havajská abeceda má 12 písmen, 

... soby majú radi banány, 

... vaša noha má 26 kostí, 

... popcorn bol vynájdený 

aztéckymi indiánmi, 

... Brazília je pomenovaná podľa stromu, 

... Tokio bolo kedysi známe ako Edo, 

... najvzácnejšia farba diamantu je zelená, 

... morská šťuka má zelené kosti, 

... pavúky majú priesvitnú krv, 

... Zem váži 6.588.000.000.000.000.000 ton, 

... priemer Mesiaca je 3476 km, 

...  mora (nočný motýľ) nemá žalúdok,  

... pavúky rodu Tarantula môžu prežiť dva a 

pol roka bez potravy,  

... žraloky dosahujú maximálnu rýchlosť 70 

km/h,  

... gorily spia 14 hodín denne. 

Amy&Lucy, 5.B 
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VTIPY 
Janko sa pýta svojho otca: Oci, čo je to bizon? 

- Vieš synček, to je taká blbá ryba. 

- Ale mne mamina hovorila, že behá po lese. 

- Veď hovorím, že je blbá. 

 
Študent sa sťažuje na zlé 
ubytovanie: 
- A čo je na vašom bývaní také 
strašné? 
- Napríklad myši. 
- To  nie je možné! 
- Tak sa poďte pozrieť. 
Vošli do izby, študent zobral kúsok chleba a začal 
na zem sypať odrobinky. Po chvíli sa objavila 
myška, za ňou druhá, tretia... potom sa objavila 
rybka, a po nej zase myši. 
- Fakt sa nejako premnožili. Ale čo tá rybička? 
- Tak už mi veríte, že tu máme myši? Takže teraz 
sa môžeme baviť o vlhkosti. 
 

 

 

 

 

 

 

AJ UČITELIA VEDIA BYŤ VTIPNÍ 

 Poznámka v žiackej knižke: „Vaša dcéra sa mi smeje za chrbtom 

rovno do očí.“ 

 

 Hláška z hodiny geografie: „Pestujú sa tam kozy a ovce.“ 

 

 

 Pri skúšaní z biológie: „Výborne, Marek. A teraz sa zasa presuň 

do maternice.“ 

 

 Učiteľka napísala žiakovi za konzumáciu jedla 

na hodine nemčiny takúto poznámku: „Je na 

hodine.“ 

 

 

 Poznámka v žiackej knižke: „Behala vonku bez 

čiapky a v šatni sa škrabala na klietku.“ 

 

  

Samuel Ján Hollaar, 8.A 
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