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„Škola si myslí, že žiak vie to, čo sa naučil. Omyl. Vie to, čo zažil.“   
Milan Hejný
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Milí naši čitatelia
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Dnes na úvod začnem tak trochu netradične. Neviem, ako vy, ale ja som takmer nikdy nečítala úvody
v rôznych časopisoch pre mladých. Zdalo sa mi to zbytočné a nudné, tak som preskočila úvod a čítala
ďalej. No to sa zmenilo, odkedy som sa stala šéfredaktorkou nášho časopisu a tiež sa snažím napísať pár
pekných slov pre vás. Zistila som, že vôbec nie je ľahké napísať dobrý úvod, ale zároveň je veľmi
potrebné osloviť vás hneď na začiatku. Vy si to zaslúžite, pretože vy ste pre nás tí najdôležitejší -
naši čitatelia.
Pomaly sa nám blíži koniec školského roka a to je čas, kedy opäť vychádza nové letné číslo nášho
časopisu. Som rada, že ste si našli čas, aby ste si ho prečítali. Pre mňa a celý redakčný tím je to
odmena za našu prácu a snahu, aby ste našli znova mnoho zaujímavých článkov a informácií.

V posledných týždňoch k nám znovu prišla jar. Je tak osviežujúca a zelená! Prináša nový život a slnečné
lúče nás napĺňajú novými nádejami a energiou. Verím, že tieto dni pomôže spríjemniť aj čítanie tohto
letného čísla.
Želám vám, aby ste si jar užili plnými dúškami a čoskoro už aj voľné prázdninové dni, na ktoré sa
všetci tešíme.

Príjemné čítanie ☺ Vám praje

Lucia Zajacová, šéfredaktorka
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Miloš

Ako už všetci viete, naša škola sa zapojila do projektu Erazmus+
„ Once Upon A Time... European Children All Together“. 

Pobytu v Taliansku sa zúčastnili šiesti žiaci našej školy: Carlota Sofia Da Cruz, 5.A, Laura Brathová, 
6. A, Šimon Kirňák, 7.A, Vanesa Labancová, 8.B, Lucia Zajacová, 8.A a Miloš Neuvirth, 9.A.

Program pobytu bol veľmi zaujímavý.  Bývali sme v náhradných rodinách.

Martinsicuro –Taliansko

26.11.2017 – 2.12.2017 

Vanesa Laura Carlotka Lucia

Vymenujem len pár zaujímavých miest a aktivít, ktorých sme sa zúčastnili: slávnostné privítanie na 
námestí, prehliadka školy, návšteva múzea rybárstva, návšteva primátora, celodenný výlet do 

hradného mesta Civitella del Tronto, koncert a rôzne športové aktivity.
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• Náš pobyt v Taliansku bol úžasný
• Veľmi sa nám páčilo, že ľudia k nám boli milí,

snažili sa, aby sme sa tam cítili dobre, a aby sme
sa nenudili

• Bol to skvelý zážitok, videli som množstvo
nových miest a získali sme veľa nových
skúseností, nové kamarátky a kamarátov, s
ktorými aj naďalej udržujeme kontakty

• Spoznali sme inú kultúru ako je tá naša a priučili
sme sa ako žijú ľudia mimo Slovenska

• Zdokonalili sme sa v angličtine a vyskúšali sme
si, či by sme sa vedeli dorozumieť aj v iných
krajinách

• Ochutnali sme typické jedlá ako napríklad Olive
la lascolana alebo rôzne druhy cestovín s ešte
rôznejšími omáčkami a výbornú taliansku pizzu

• Rozhodne všetkým odporúčame zapojiť sa do
projektu Erazmus+ na našej škole. Máte
jedinečnú možnosť spoznať iné krajiny a nájsť si
nových kamarátov

Šimon- „Veľké sklamanie, keď som si nemohol 
kúpiť dýku, pretože by ma s ňou nepustili do 
lietadla.“
Carlotka- „Milá rodina, zhovievavá.“ 
Vanesa- „V škole sa mi veľmi páčilo,našla som 
si veľa nových kamarátov.“
Miloš- „Výborné jedlo, milí ľudia, dávam 11/10“
Laura- „Veľmi dobrá skúsenosť.“
Lucia- „Síce veľmi hluční, ale veľmi milí 
a príjemní ľudia. Všetkým sa páčili moje vlasy. 
Milé. ☻♥“

A nakoniec spoločná fotka pred talianskym 
olivovníkom Miloš Neuvirth, 9.A
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Bol krásny slnečný deň. Bohyňa leta Živa sa
prechádzala po horskej lúke. Príroda okolo nej bola
úžasná , hotový raj.
Živa mala dobrú náladu a chcela stvoriť niečo
krásne. Dlho rozmýšľala a napokon sa rozhodla, že
vytvorí pekný farebný kvet.
Nazvala ho ruža. Všetkým slovanským bohom sa
veľmi páčil. Aj boh blesku Perún po nej veľmi túžil.
Ale Živa mu len povedala: „Ako by som mohla dať

takú jemnú krehkú krásu do rúk boha, ktorý stvára
také nebezpečné veci?“
Perún bol hlboko sklamaný, a tak strašne sa

rozzúril, že zoslal na zem tisíc bleskov naraz. Tie
rozťali horskú lúku na dve časti tak, že vznikla
hlboká roklina. Lúka ostala spálená až dobiela
a všetky kvety vyschli. Odvtedy toto miesto volajú
Suchá Belá.

Natália Komárová, VI.C

Ako vznikla roklina v Slovenskom raji

Na začiatku leta 
chudý ako vrabec,
cez prázdniny poriadne 
priberal ten chlapec.

Všetko chutné zo stola 
padalo mu do úst,
raz jedol, jedol, dokola 
a dal si veľa súst.

Taký bol už prežratý
až ho bolel krk,
keď tu zrazu stojí pred ním
nepriateľ  vlk.

O nenásytnom medveďovi 

Bežal medveď po lese
za ním prachu kúdol
od rýchleho behania
zas poriadne schudol.

Vlk pomohol medveďovi
aby zas bol chudým
niekedy aj nepriateľ
môže ti byť dobrým.

Adam Čambal, 6.C.
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Ani sme nedýchali a spontánne tlieskali pod
nočnou oblohou, ktorá sa nám postupne odkrývala.
Po toľkom bádaní všetkým vyhladlo a spolu s
výdatnou desiatou a nakupovaním úchvatných
suvenírov sa pomaly, ale isto naša výprava za
poznaním Vesmíru skončila. Plní krásnych zážitkov
a hodnotných poznaní sme šťastne prišli pred
našou školu. Tešíme sa na budúce bádanie.

žiaci IV.B triedy

Návod na slušnosť

Každému sa pozdrav milo, 
srdečne a tiež zdvorilo.

Dávaj pozor na žuvačku,
ruky nesmieš mať vo vačku!

Nezabudni podať ruku, 
usmej sa a máš to v suchu...

Tereza Tomaščíková, 5.C

EXKURZIA- PLANETÁRIUM V KOŠICIACH

V stredu 29. novembra sa žiaci 4. ročníka vypravili
na bádateľskú misiu Vesmíru okolo nás. Na získanie
vedomostí sme si zvolili Planetárium v Košiciach.
Vyrazili sme skoro ráno, lebo nás čakala dlhá cesta
autobusom do Košíc. Po hodine a pol sme s našim
autobusom zaparkovali pred zvláštnou, no veľmi
krásnou budovou Technického múzea v Košiciach.

A začalo sa objavovanie. Ako prvé nás očarila 
miestnosť, ktorá mala miesto stropu kupolu. V nej sa 

diali veci nevídané: premietanie zaujímavého príbehu o 
našej Slnečnej sústave, objavovanie súhvezdí v 

Mliečnej ceste, získavanie vedomostí o Mesiaci.
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OLYMPIZMUS  NA NAŠEJ ŠKOLE

Tohto roku sa konali zimné olympijské hry v Pjongčangu. Slovensko si odnieslo zopár medailí. Zabojovali viacerí
športovci ako napríklad Pavlína Fialková (biatlon), Adam Žampa a Andreas Žampa(alpské lyžovanie), Petra Vlhová
(alpské lyžovanie), Nicole Rajičová (krasokorčuľovanie),Ladislav Nagy, Ján Laco, Tomáš Surový a ďalší (ľadový
hokej) a Anastasia Kuzminová (biatlon - zlato, striebro, striebro) . Aj v našej škole sme mali olympijské aktivity.
Všetci vypĺňali olympijský kvíz. Žiaci 6.B dávali cez desiatovú prestávku otázky o novinkách z olympiády a cez
prechádzaciu prestávku pomáhali pani učiteľke so športovými aktivitami pre mladších spolužiakov z 1. stupňa.
Niektorí žiaci posielali pohľadnice olympionikom do Pjongčangu. Mali sme aj olympijskú nástenku, kde sa všetci
mohli dozvedieť zaujímavosti o olympizme. Niektorí žiaci boli aj ocenení školou a niektorí olympijským výborom.

Amy&Lusy, VI. B
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1.)používa sa ako zelenina, korenina alebo liečivá 
rastlina
2.) môže mať zelenú alebo fialovú farbu (rastie 
v zemi)
3.) ďumbier lekársky inak (robí sa z neho 
najčastejšie čaj pri chorobe)
4.) má tri farby(žltú, zelenú, červenú) a  používa 
sa aj ako dochucovadlo
5.) oranžová koreňová zelenina
6.) jeho nadzemné časti sú smrteľne jedovaté, je 
sa iba koreň
7.) hľuznatá plodina z čeľade ľuľkovité
8.) kapusta obyčajná špargľová inak
9.) plod príbuzný rastline a zemiaku fialovej farby

Veronika Pivovarová, IX.A
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Viete, prečo blondínka leje do počítača 
horúcu kávu?

Aby...         
(vyrieš tajničku so zeleninou)
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Čo hovoríte na žiakov našej školy? Študenti sú veľmi šikovní. Teraz vidím, aké je
dôležité vyučovať na základnej škole. Čo sa študenti naučia na prvom a druhom
stupni, odzrkadlí sa aj napr. na strednej alebo vysokej škole. Príjemne ma
prekvapili aj študenti Ačkových tried.
Čomu venujete svoj voľný čas? Aktívne športujem, svoj čas venujem rodine,
manželke, svojmu synovi.
Aké vzdelanie je potrebné pre prácu učiteľa? Mám ukončené vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Nitre. Neskôr som absolvoval aj pedagogické
a lektorské minimum.
Ktorý školský predmet bol Váš obľúbený? Obľúbený predmet ? Keď si spomínam,
bola telesná výchova, ktorú obľubuje vyše 90 percent študentov. Pamätám si tento
predmet ešte s mojou triednou Mgr. Evou Murgáčovou.
Venujete príprave na vyučovanie veľa času? Čas sa presne definovať nedá. Niekedy
je to viac v poobedných hodinách, inokedy cez víkendy. Najintenzívnejšie je to
vtedy, keď sa pripravujem na nejaké skúšky, týkajúce sa mojej profesie.
Prečo ste si vybrali práve tieto predmety? Vybral som si predmety hlavne kvôli
tomu, že som ich študoval na strednej aj vysokej škole.

Z našej školy počas tohto
školského roku odišla pani učiteľka
Júlia Slivová, ktorá bola učiteľkou
na druhom stupni. Na jej miesto
nastúpil nový pán učiteľ Branislav
Augustín. A ja som sa rozhodla
urobiť s ním krátky rozhovor.

V mene všetkých čitateľov OKA Vám ďakujem za Váš čas a ochotu. Dúfam, že sa Vám na našej škole 
bude páčiť a prajem veľa úspechov v práci aj v súkromí.  A vám milí čitatelia, prajem ešte úspešný 

záver školského roka .
Ema Magnuševská, 8.C

Ako sa Vám zatiaľ páči v našej škole? Som veľmi rád, že som dostal
príležitosť učiť na tejto škole. Pred 18 rokmi som na tejto škole
ukončil štúdium. Čiže mám veľmi pekné spomienky na toto obdobie
a k tomu som postretával ešte učiteľov, ktorí ma učili.

Máte v tejto súvislosti aj nejaké plány do budúcnosti? Mám rád
prácu v školstve, prácu s deťmi a podobne. Chcel by som sa aj
v budúcnosti venovať práci učiteľa, či už na základnej alebo strednej
škole.
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ČÍM CHCEM BYŤ ?
Lekárka, fotografka, učiteľka, kaderníčka, traktorista či murár?
Aj keď sme ešte malí, v ŠKD s pani vychovávateľkou Ingou Bušovskou sa rozprávame i na také
zaujímavé témy ako sú povolania našich rodičov a čím budeme, až vyrastieme. Na tabuľu sme písali, aké
povolania poznáme a na interaktívnej tabuli sme si pozreli ukážky rôznych povolaní. Nasledovala
diskusia, kde pracujú naši rodičia. Vypracovanie pracovného listu na túto tému nám nerobilo problémy.
Väčšiu pozornosť sme venovali záchranárskym zložkám - hasičom, lekárom, policajtom a zopakovali si
dôležité čísla. Zaujala nás pieseň "Až raz budem učiteľkou" od Dary Rolins. V koži konštruktérov sa
nám z odpadového materiálu podarilo vyrobiť tobogány. Nakreslili sme aj pekné obrázky, čím v
budúcnosti chceme byť a nakoniec sme sa zabavili pri hre na remeselníkov, kde bolo našou úlohou
uhádnuť rôzne remeslá.

Lucia Dugasová 6.oddelenie ŠKD

DotMania je výborná relaxačná hra pre 

deti aj dospelých. Spojením bodiek 

vytvorte unikátne obrázky. Od 

jednoduchých detských kresieb až po 

veľké komplexné obrazy. Poskytuje 

skvelé antistresové odreagovanie. 

Pomôže Vám zahnať nudu ako na 

malú chvíľu, tak aj pri dlhom čakaní. 
Hra je k dispozícii na stiahnutie 

zadarmo v Obchode Play.  

Miloš Neuvirth, IX.A

Dotmania – spoj ich všetky!
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Tvorivá dielňa – Práca s hlinou

Jedno studené januárové popoludnie sme strávili v školskom klube s p. 

keramikárom Petrom Smikom a jeho manželkou. Prišiel k nám na 

pozvanie, aby nám ukázal, ako sa s hlinou pracuje, čo sa z nej dá 

vyrobiť.  Veľmi sme sa potešili, lebo radi vyrábame nejaké výrobky. 

S hlinou som pracovala prvýkrát. Všetky pomôcky, ktoré sú potrebné 

na prácu s hlinou nám priniesol p. Smik. Vyrábali sme svietniky, ktoré 

potom putovali do keramickej pece, neskôr nám ich priniesol 

a maľovali sme ich farbami. Mne sa to veľmi páčilo, aj všetkým 

spolužiačkam, ktoré sa na tejto tvorivej dielni zúčastnili.

Vaneska Blaščáková, IV.B



Prírodoveda je skvelá, 

v  matematike som smelá. 

Slovenčina múdra je, 

ypsilon nás nebije.

Krásne dobré hodiny

sladké ako maliny.

Milú učiteľku máme, 

niekedy sa hráme.

Učenie my prežívame, 

vedomosti z neho máme.

Prázdniny nás čakajú,

učiteľky mávajú.

Nelka, Julka a Mirka, IV.B

NAŠA ŠKOLA
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Raz dávno bol kocúr pánom na dvore. Rozkazoval tam
všetkým, dokonca aj psom. Psy sa nechali ovládať
rozkazmi kocúra, pretože im to vôbec nevadilo a mali
všetko, čo potrebovali. Kocúr raz povedal: ,,Vy hlúpe psy,
obmedzím vaše teritórium iba na polovicu, aby som mal
väčší priestor pre seba a nie na vaše leňošenie! A okrem
toho budete viac pracovať, strážiť, brechať a menej jesť!"
Psom sa to nepáčilo, neznášali kocúra tak veľmi, že sa bili
od hnevu medzi sebou. Raz prišiel k veľkým psom jeden
malý psík. Ten rozhodol, že sa postavia kocúrovi a už ho
nenechajú pri vláde, ktorou utláčal psov. Nakoniec všetci
spolu vyhnali kocúra. Preto aj dnes utekajú kocúry z dvora
a nesedia pri dome ako psíci. Pán kocúr sa tak zľakol, že
ušiel bez jedla, pitia a všetko dobré čo mal, opustil. Utekal
tak rýchlo, až sa mu prášilo z kožucha. Odvtedy sa psy
a mačky neznášajú a nechcú bývať na spoločnom dvore.

Ponaučenie:
Keď je niekto pri moci, nemá byť nenásytný. Má 
spravodlivo rozhodovať a rozumne vládnuť.

Boris Buček, VI.C

Kocúr a pes    /bájka/
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,, Ešte desaťminút! Poďme, makáme... päť, šesť, sedem, á...“ kričala som. Mala som tréning s Dufíkmi.
Cvičili sme novú formačku na vystúpenie. ,,Ešte krát, päť, šesť, sedem, á......Dobre, dnes pomaly
končíme, ahojte! “ Skončil mi tréning s Dufíkmi, ďalší mám s Juniormi. Ten by mal byť trošku
pokojnejší. Juniori prišli skoro všetci a tréning bol celkom v pohode. Asi päť minút pred koncom ma
začalo veľmi bolieť brucho. Vydržala som do konca a šla som za Maťom, vedúcim tanečnej školy.
Povedala som mu, čo sa deje, a že idem rýchlo domov. Vyzeral vystrašene. Povedal mi, že sa mám zajtra
ozvať, ako sa mám. Keď som prišla domov bolesť neprestávala, len sa stupňovala. Asi po hodine som to
už nemohla vydržať. Rozhodla som sa ísť za mojím ockom a poprosiť ho, aby ma odviezol do nemocnice.
Po viacerých vyšetreniach bola diagnóza jasná... SLEPÉ ČREVO. Myslela som, že sa zrútim. Vedela
som, že liečba bude trvať nekonečne dlho a nekonečne dlho si nezatancujem. Hneď na to ma zobrali na
operačnú sálu a urobili operáciu. Na ďalší deň ráno, keď som sa zobudila, ma všetko neskutočne bolelo.
Rozhodla som sa napísaťMartinovi.
JA: Ahoj! Potrebuješ za mňa náhradu...
M: Prečo? Preboha, čo sa stalo?
JA: Mám slepák, nezatancujem si minimálne pol roka.
Neodpísal... Ale asi o dvadsať minút sa zjavil v mojej nemocničnej izbe. Bol veľmi smutný. Prišiel ku
mne a objal ma. S mojou najlepšou kamarátkou Emou chodil za mnou do nemocnice každý deň a aj
potom, keď ma prepustili domov. Bolo to veľmi náročné obdobie, rozmýšľala som, čo s tancom, so
životom... Aj keď som nevládala na začiatku chodiť, sedieť ani rozprávať, dalo mi to veľmi veľa.
Kvôli takejto dlhej prestávke som dostala obrovskú inšpiráciu a chuť tancovať. Vylepšila som si vzťah
s Emou a získala úžasného chlapca.
S Maťom sme spolu už rok a pol a kvôli tomu malému nekonečnu, ktoré som musela pretrpieť po
operácii, zažívam ešte väčšie nekonečno ako je láska a tanečná kultúra. A ako je to so mnou dnes? „
Päť, šesť, sedem, á....“
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RECEPT NA HORÚCE LETNÉ DNI
Milí Okáči, ak máte v teplých letných dňoch chuť na niečo sladké a pritom 
osviežujúce, ponúkame recept na super dobrotu. Neváhajte a vyskúšajte, stojí to za to!

Malinový fit pohár

Ako na to:
Malinové coulis: Do menšieho hrnca dáme rozvariť maliny
s trstinovým cukrom. Varíme, až kým nemajú sirupovú
konzistenciu. Potom ich precedíme cez sitko. Následne maliny
cez sitko prepasírujeme do misky. Vznikne nám tak hustá
malinová omáčka- coulis.
Poháre:
Na dno každého pohára dáme 3 rozdrvené sušienky. Zalejeme
malinovým coulis. Potom pridáme vrstvu bieleho jogurtu, ktorý
sme si vymiešali s medom. Na záver ozdobíme trochu malinového
coulis, celými malinami a lístkami čerstvej mäty. Podávame
vychladené.

Dobrú chuť! Dominika Vresilovičová, VI.C

SUROVINY:  2 hrnčeky čerstvých alebo mrazených malín
2 lyžice trstinového cukru
1 balík celozrnných sušienok Zuzanky
500 g bieleho jogurtu
1 lyžica medu
maliny na ozdobenie
lístky čerstvej mäty na ozdobenie
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VYNÁLEZY PÁNA FORDA

Qadricycle: Prvé samohybné vozidlo podobné bicyklu.
Vážil 230 kg, mal štyri kolesá a iba dva prevodové
stupne. Qadricycel nemal žiadnu spiatočku a jazdil
rýchlosťou iba 30 km/h.

Model T: Do predaja sa dostal presne prvého
septembra 1908. Išlo o prvý sériovo vyrábaný
automobil. Model T bol poháňaný štvorvalcom s
výkonom 15 kW (20 koní), dokázal ísť rýchlosťou
70 km/h, vážil 544 kg a mal spotrebu 13 až 22 l
na 100 km. Len necelých 5 rokov od uvedenia na
trh bol výrobný proces natoľko mechanizovaný, že
výroba jedného vozu trvala len 93 minút.

Marián Kešelák, VI.C

AUTO-MOTO ZÁĽUBA

Pán Henry Ford sa narodil v roku 1863
v Michigene v USA.
Bol to americký vynálezca a podnikateľ,
priekopník automobilového priemyslu.
Narodil sa v rodine farmára a vďaka tomu
sa skoro zoznámil s tvrdou manuálnou
prácou. Už od svojich desiatich rokov bol
fascinovaný technikou. V dvanástich videl
prvú lokomotívu, čo úplne zmenilo jeho život.
Bolo to prvé vozidlo bez zvieracieho ťahu, aké
kedy videl. V šestnástich rokoch odišiel do
neďalekého Detroitu, aby sa vyučil za
zámočníka. Neskôr pracoval v dielni na parné
stroje.
V roku 1896 zostrojil svoje prvé samohybné
vozidlo podobné bicyklu, zvané Quadricycle.
Povzbudený svojim úspechom založil v
roku 1899 spoločnosť Detroit Automobile
Company. Chcel dokázať, že automobil nie je
len pre bohatých.

Môj dnešný príspevok bude možno trochu

viac pre chlapcov, ale možno zaujme aj

dievčatá. Reč bude o autách, čo je hlavne

chlapčenská záľuba. Keďže aj mňa autá
veľmi zaujímajú, zisťoval som, ako to bolo

s vynálezom prvých áut na svete.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vyn%C3%A1lezca
https://sk.wikipedia.org/wiki/Podnikate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Automobil
https://sk.wikipedia.org/wiki/Priemysel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Detroit
https://sk.wikipedia.org/wiki/1896
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Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Mladí reportéri pre životné prostredie (Young

Reporters for the Environment, YRE), ktorý je určený pre žiakov základných, stredných i vysokých škôl vo

veku 11 – 21 rokov. Ide o medzinárodný program Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation

for Environmental education - FEE), ktorý na Slovensku zastrešuje trenčianske Centrum environmentálnych

aktivít, garantom je sieť environmentálne - výchovných organizácií Špirála, v spolupráci so združením Živica

a Zelenou školou.

Škoda, že stromy nie sú ako rieka.
Plávali by čo najďalej od nezodpovedných ľudí.

Mgr. Júlia Slivová

MLADÍ REPORTÉRI PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Cieľom programu je skúmať environmentálne témy vo

svojom regióne a prezentovať ich širokej verejnosti

novinárskou formou – písaním článkov, tvorbou reportáží,

fotografií i videí.

Súťažné práce aj tento rok hodnotila porota zložená

z odborníkov v oblasti environmentálnej žurnalistiky

a vzdelávania pre udržateľný rozvoj.

V kategórii Fotografia 11-14 rokov obsadila 2. miesto naša

žiačka Naďa Neuvirthová zo 6.C triedy.

Víťazná fotografia: Stromy v zajatí

http://www.yre.global/our-jury/
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všetci naši športoví čitatelia! Vítame vás pri ďalšom čísle, v ktorom vám predstavíme
známeho hráča a reprezentanta Viktora Juríčka, ktorý už druhú sezónu pôsobí
v extraligovom tíme BK 04 AC LB Spišská Nová Ves.

1. Ahoj Viktor, prezraď nám niečo o sebe
Hneď na začiatku by som chcel pozdraviť všetkých športových fanúšikov a hlavne
čitateľov vášho školského časopisu OKO. Volám sa Viktor Juríček a pochádzam
z Prievidze. Mám 24 rokov a v 14 – tich rokoch som začal hrať basketbal.

2. Ako sa začala tvoja basketbalová kariéra?
Od svojich štyroch rokov som hral ľadový hokej, ale vďaka kamarátovi som začal hrať
basketbal.

3. Prečo si sa rozhodol práve pre basketbal?
Začal som ho v podstate hrať kvôli kamarátom. A navyše som bol od malička veľmi
vysoký, a preto ma volali na basketbal.

4. Čo ti šport dal a čo ti šport vzal ?
Vďaka športu som získal vzdelanie, precestoval som skoro celý svet, získal veľa nových
priateľov a skúsenosti do života. A vzal mi kopec voľného času.../smiech/

5. Aký je tvoj športový cieľ?
Určite sa chcem dostať do zahraničia alebo postúpiť so Spišskou Novou Vsou do play
off.

Ahojte,
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6. Ako hodnotíš túto sezónu?
Myslím si, že nebola najhoršia.

7. Ako sa ti páči v Spišskej Novej Vsi?
V Spišskej Novej Vsi sa mi veľmi páči, páči sa mi na tomto meste to,
že je veľmi pokojné, že sú tu priateľskí ľudia, príjemná atmosféra...

8. Čo rád robíš v súkromnom živote?
Rád trávim čas s kamarátmi, rád chodím do kina, rád hrám videohry, rád pozerám
basketbal.... Momentálne som slobodný a čakám na tú pravú.

9. Kto je tvojím vzorom?
V profesionálnom basketbalovom živote je mojím vzorom Lebron James a v súkromnom
živote je mojím vzorom moja mama.

10. Ak by si mal tú moc, čo by si urobil, aby sa basketbal na Slovensku dostal na
vyššiu úroveň?
Zmenil by som všetko od základov, keď si porovnáme slovenské kluby a kluby
v zahraničí sme na nulovej úrovni.

ODKAZ OD VIKTORA JURÍČKA:
Milí čitatelia! Vždy si dajte nejaký cieľ( nielen v športe, ale aj v normálnom živote) 

a choďte si za ním, kým ho nedosiahnete!
Martina Dovčíková, IX.A



V minulom školskom roku naša škola získala certifikát, ktorý ju oprávňuje používať titul Zelená škola.
Keďže sme tento rok vstúpili do novej témy „Zeleň a ochrana prírody“ , chceli by sme vám priblížiť, čo
všetko nás čaká v najbližšom 2-ročnom období.
Prioritné ciele pre nadchádzajúce obdobie sú zahrnuté v tzv. Environmentálnom akčnom pláne a boli
stanovené členmi kolégia Zelenej školy v priebehu mesiacov november a december. Ide o vytvorenie
relaxačno - náučnej plochy v interiéri školy, ktorá bude zahŕňať paletové sedenie, celoročné pestovanie
byliniek, zhotovenie ukážky hydroponického pestovania rastlín, príprava Dňa vody, rozhlasových relácií
a rovesníckeho vzdelávania so zameraním na zvýšenie ochrany životného prostredia. Druhú časť plánu
zahŕňajú aktivity, ktoré sa budú realizovať v exteriéri školy. Pôjde o vytvorenie pocitového chodníka,
obnovu eko-učebne, pestovanie základných druhov zeleniny, výsadbu trvaliek a kvetín s využitím
odpadových materiálov, ale i tvorbu hotela pre hmyz či bylinkovej špirály.
Všetky tieto aktivity majú za cieľ zdokonaliť vyučovací proces, obohatiť ho o nové didaktické pomôcky a
začleňovať do všetkých vyučovacích predmetov environmentálne prvky.
Sme radi, že naša škola vytvára priestor, kde si žiaci spoločne s učiteľmi a rodičmi rozvíjajú
prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú množstvo inšpirujúcich aktivít. Žiaci sa
tak stávajú spolutvorcami hodnôt a zlepšujú okolie svojej školy. Budeme radi, ak sa aj vy pripojíte k našej
zelenoškolskej komunite a pomôžete nám rozvíjať participáciu na škole a zvýšiť povedomie žiakov
a okolia o životné prostredie.
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Aktuality v našej 
„ZELENEJ ŠKOLE“
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V dňoch 2. – 4. mája 2018 som sa zúčastnila
celoštátneho kola dejepisnej olympiády, na ktorom
som získala krásne tretie miesto. Bol to pre mňa
skvelý zážitok. Získala som veľa nových skúseností
a spoznala nových ľudí. Ubytovaní sme boli na
Smolenickom zámku. S mojou novou
spolubývajúcou som si veľmi rozumela.
Organizátori pre nás pripravili bohatý program.
Najprv sme navštívili praveké hradisko Molpír,
neskôr sme mali ešte výlet do jaskyne Driny
a prehliadku zámku, čo sa mi veľmi páčilo. Deň
po tom, ako sme napísali test, sa konalo slávnostné
vyhlásenie výsledkov. Úspech v celoslovenskom kole
ma veľmi potešil. Bola to odmena za snahu
a prípravu počas všetkých postupových kôl. Zišlo sa
tam veľa významných osobností, napríklad aj
zástupca z kancelárie prezidenta, keďže tento
jubilejný ročník sa konal pod záštitou prezidenta
SR, Andreja Kisku. Na záver sme sa ešte všetci spolu
odfotili pre spomienku na tento deň. Bol to naozaj
super zážitok.

Lucia Zajacová, 8. A

Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády



Tak ! 
A je tu nová rubrika iba pre 

chlapcov. Nájdete v nej zaujímavé 
informácie o novinkách zo sveta 

vedy a techniky. 
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A je tu opäť rubrika Technonews o vede a technike –
nielen pre chlapcov! Vybral som pre vás 

to najzaujímavejšie za posledné obdobie.

Sedenie škodí zdraviu 
Sedenie je novým nepriateľom zdravia číslo jeden. Aspoň to vyplýva z početných štúdií, 

ktoré boli realizované v posledných rokoch, a ktoré naznačujú, ako je škodlivé sedieť 

niekoľko hodín denne. Dlhodobé sedenie je spojené s väčšou náchylnosťou na srdcové 

a cievne choroby, na cukrovku, na rakovinu hrubého čreva, na slabnutie svalov a kostí, 

na bolesti chrbtice, na kŕčové žily, a dokonca aj na zhoršenie funkcie mozgu. Tak čo, 

nebudeme radšej v školách pri laviciach stáť? V niektorých školách to už aj zaviedli. 

Žiakom to vraj veľmi pomáha sústrediť sa na prácu a byť pozorný....

Miloš Neuvirth, IX.A
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Nelkin ocko nám priniesol dve briezky (p. Ing.
J. Novák, za čo mu pekne ďakujeme). Keď sme
sa dozvedeli, že budeme stavať máje pred
školou a na školskom dvore, veľmi sme sa
potešili, najmä my dievčatá, lebo pani
vychovávateľka povedala, že sa oblečieme do
krojov alebo si môžeme priniesť vlastný kroj,
ak doma máme. Tiež sme si mohli priniesť
farebné stužky do vlasov alebo kvetinové
čelenky a ozdoby. Potom sme vešali pestré
stužky z krepového papiera na konáriky. Každý
chcel ozdobovať. Zatancovali sme si v kruhu
a odfotili sme sa. Bolo to pekné. Na dedinách
môžete vidieť takéto briezky v záhradkách
pred domom alebo je jedna spoločná pre
všetkých v strede dediny pred kostolom či na
ihrisku. V mestách tento zvyk vymiera.

Sára Šitárová a Viktória Dobranská II.C

Stavanie 
mája
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3. Prečo nemôžeme používať mobily
aspoň cez prestávky?

Lebo chceme, aby ste sa spolu zhovárali
a súčasne si oddýchli vaše oči. Mobil by
mal prísť na rad až vtedy, keď už pri sebe
nemáš žiadneho kamaráta.

1. Neuvažujete o zriadení školského bufetu,
kde by sme si mohli kúpiť zdravú desiatu?
Nemyslíme sladkosti, ale napríklad ovocie,
jogurty, šaláty, vodu a pod....

Na to, aby školský bufet úspešne
fungoval, musí byť po ňom značný dopyt,
to vás učíme aj na finančnej gramotnosti.
A dopyt by po ňom bol, keby sa tam
predávali práve tie sladkosti a sladké
jedlá. Dnes si môžete kúpiť jogurty
a ochutené mlieka v školskom mliekomate
a práve v tejto chvíli rozbiehame
s deviatakmi taký pilotný projekt školskej
desiaty v spolupráci so školskou jedálňou.
Ak sa ujme, aj vy ostatní sa budete môcť
tešiť na zdravé desiatové balíčky.

2. Všimli sme si, že pred jedálňou sú
nástenné hodiny. Nebolo by možné
namontovať hodiny na veľkých
chodbách na poschodí? Pomohlo by
nám to orientovať sa v čase počas
prestávok a čakania na ďalšiu hodinu.

Ak je ten argument postavený tak,
ako stojí v otázke, je to dobrý nápad
a zrealizujeme ho.
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6. Bolo by možné zriadiť relaxačnú miestnosť,
kde by sme si počas prestávky alebo čakania
na popoludňajšie vyučovanie mohli užiť trochu
ticha?

Takúto relaxačnú miestnosť máme aj dnes, asi
sme to dostatočne nespropagovali L Nachádza
sa hneď pri vchode do školy u našej špeciálnej
pedagogičky a výchovnej poradkyne p.
Vargovej. Môžete sa teda obrátiť priamo na
ňu.

4. Niektorí žiaci by privítali na škole
nové predmety, na ktorých by sa
vyučovali užitočné veci do života, napr.
varenie pre dievčatá a domáci majster
pre chlapcov. Neplánujete niečo
podobné?

Áno, v rámci predmetu Technika,
ktorý sa učí na 2. stupni, práve také
veci nájdete. Najskôr to budú chlapci,
verím, že už budúci školský rok.

5. Mnohé dievčatá, ale aj chlapci radi tancujú
moderné tance, tzv. street dance. Mohli by byť
poobede v škole kurzy s trénermi tanečných škôl?

Osobne si myslím, že títo tréneri by vás radšej
privítali vo svojich kluboch alebo v krúžkoch pod
hlavičkou centra voľného času. Ale môžem vám
sľúbiť, keď taká ponuka z ich strany bude,
využijeme ju, rsp. zabezpečíme pre vás také
výchovné podujatie počas nasledujúceho školského
roka.
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Výlet nás poriadne unavil, a preto sme aj viac jedli. 
K večeru sme išli kŕmiť rybičky suchým chlebom, a keď sa 
zotmelo, hľadali sme skrytý poklad. Každý deň sme sa aj 
trochu učili.  Okrem toho sme vo štvrtok robili tvorivé 
aktivity: maľovanie naslepo, maľovanie podľa pokynov, 
výroba náramkov a čeleniek....Nakoniec sa konala 
pyžamová párty. V piatok pani učiteľky vyhodnotili celú 
školu v prírode. Dostali sme veľa pekných diplomov a cien. 
Autobusom sme pricestovali pred školu, kde na nás už 
čakali naši rodičia. Pani učiteľkám a pani vychovávateľke 
veľmi ďakujeme za tento nezabudnuteľný zážitok. 

Júlia Bilpuchová, 4.B

Škola v prírode
V pondelok ráno 21.5.2018 sa vybrali triedy 4.A, B
a 3.A do školy v prírode. Autobus nás zaviezol pred
penzión Salamander pri priehrade Palcmanská
Maša. Sprevádzali nás pani učiteľky Dovalová,
Soláková , Jendrálová a pani vychovávateľka
Nemcová. Na obed bol výborný guláš a po obede sme
si išli pozrieť priehradu. Večer boli na dvore zábavné
hry a maľovali sme prírodným materiálom. Potom
bola diskotéka. Utorok bol plný hier. Boli sme aj na
prechádzke na kopci Gugel. Večer sme sa opäť
zabávali a tvorili reťaz z oblečenia. V stredu sme
navštívili krásnu Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Cestovali
sme vlakom.
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Bez slnka by sa žiť nedalo,
To by sa hneď zotmelo.

Aj bez mesiaca by bolo smutno,
Svietiť v noci- to je nutno.

Ale aj keď sám nesvieti,
Možno slnko pomáha ti,
A keď ono ráno vyjde,

Každého si svetlo nájde.

Včielku, mravca, lienku,
Aj maličkú rastlinku,

Keď v noci mesiac hviezdy zapne,
Každý vták si muchu chmatne.

V noci zmĺkne aj náš Dunčo,
Určite v tom bude niečo,

Nikomu sa vstávať nechce,
Ocko sa tomu iba chechce.

Na poludnie slnko páli,
Všetci sme už v tieni boli,
Hoci v noci je tma veľká,
V lete býva veľmi krátka.

Slnko, mesiac – asi o tom neviete
Vy sa možno stretnete
Ja o tom takto snívam,

Keď sa v noci na oblohu dívam.
Sakmáry 5.A

O SLNKU A MESIACI

Hrali sme sa, zabávali,
na dvore sme šantili,
doobeda ako vždycky

učiť sme sa museli.

Jaskyňa nás udivila, 
toľkou svojou nádherou.
Cencúle nám prezrádzali,

že je niečo pod nulou.

Týždeň zbehol ako voda,
každý deň bola pohoda.

Počasie nám žičilo,
aj sa nám tu  páčilo. 

( 3. A, 4. A, 4. B )

ŠvP Palcmanská Maša –

Penzión Salamander

21. 5. 2018 – 25. 5. 2018

Keď sme kufre pobalili,
do diaľky sa vybrali,
na Palocmanskú Mašu
veľmi sme sa tešili.

Salamander je penzión
kde sme chvíle strávili,

spolu sme tam jednu veľkú
komunitu tvorili.

21.5.2018-25.5.2018
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Brány končiaceho školského roka 2017/2018 sa opäť symbolicky zatvárajú a prichádza

obdobie vytúžených letných prázdnin.

Vysvedčenia, ktoré o malú chvíľku skončia pod našimi pazuchami sú znakom, že školskému

roku o chvíľu definitívne odzvoní.

Desať mesiacov sme plnili svoje školské povinnosti a naša snaha bude čoskoro odzrkadlená v

našich výsledkoch, ktoré o pár dní dostaneme čierne na bielom. Blahoželám všetkým

spolužiakom, ktorí očakávajú výborné vysvedčenie. Je to iste zaslúžená odmena za celoročnú

námahu. A vám ostatným odkazujem, aby ste neboli smutní. Možno sa ešte podarí čo-to

opraviť na poslednú chvíľu a ak aj nie, v budúcom školskom roku môžete začať odznova

a dokázať to, čo teraz celkom nevyšlo...

Teraz sú pred nami prázdniny, ktoré nám poskytnú čas na oddych a načerpanie nových síl

do ďalšieho školského roka.

Prajem Vám príjemne strávené letné prázdniny plné slnka, radosti, pohody a najmä veľa

krásnych a nezabudnuteľných zážitkov.

Juliána Dovalová, zástupkyňa šéfredaktorky
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