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MMaattkkaa   
 
Matka - pre každé dieťa jediná,   

a aj keď  ich ako kŕdeľ  vtáčat má, 

každé pre ňu  v srdci ako hviezdička svieti, 

rovnako každému najväčšiu lásku dáva,  

lebo jej materinská láska nikdy neustáva. 
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Ahojte! 

oniec školského roka sa nám pomaly, ale isto blíži a s ním prichádza aj naše posledné 

OKO v tomto školskom roku.  

Takže šup, šup doopravovať známky, deviataci úspešne spraviť prijímačky na stredné 

školy... a nám ostatným už len stačí prežiť posledný mesiac. Ale popritom nezabudnite na nové 

číslo OKA. Prichádza horúúúce leto, takže zober von kamošov, 

plavky, do jednej ruky zmrzlinu a do druhej si nezabudni vziať 

OKO, ktoré Ti istotne spríjemní letné chvíle vonku. A ak by Ťa 

náhodou počas upršaných nudných dní „kopla“ múza, môžeš 

písať básničky, príbehy, vtipy..., ale späť k OKU ... V tomto 

čísle sa dozvieš veeeľa super vecí, takže sa máš na čo tešiť!!  

Tak Vám teda želám príjemné prázdniny..., hlavne si ich užite, 

kým sa dá ;) 

Veronika Sebőová, šéfredaktorka 

                                                                                     

NNaa  sslloovvííččkkoo  ppáánn  riaditeľ  

PhDr. Bohuslav Vaľko 

1. Ako hodnotíte tento školský rok? 

Ešte nie sme na konci, tak je skoro hodnotiť. Zatiaľ sa vyvíja 

sľubne, máme ešte 2 mesiace, netreba sa teda uspokojiť a ja ve-

rím, že máj a jún bude pre nás všetkých zaujímavý. 

2. Aký vzťah ste mali k predmetu dejepis ako žiak základnej 

školy? 

Históriu som miloval, tak aj dejepis mi bol blízky. Vtedy sa však 

učilo ináč ako dnes a aj témy boli neraz nezaujímavé, najmä 19. 

a 20. storočie..., ale to už je za nami. 

3. Ktoré tri hodnoty v živote človeka sú pre Vás najdôležitej-

šie? 

Čestnosť, usilovnosť, ľudskosť. 

Ivana Repaská, 9. B 

KK  
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HHiissttoorriiaa  eesstt  mmaaggiissttrraa  vviittaaee  

istória  je pre existenciu človeka a celého ľudstva veľmi dôležitá. Môžeme povedať, že je 

„učiteľkou života“. Poznanie minulosti je dôležité pre porozumenie prítomnosti 

a budúcnosti. Z histórie sa môže súčasný človek mnohému učiť, vyvarovať sa chýb 

a lepšie chápať súčasnosť. Nemyslím však len históriu nášho mesta, regiónu, kraja, národa či štá-

tu. Mám na mysli dejiny celého ľudstva siahajúce do minulosti niekoľko 

tisíc rokov.  

Marcus Tullius Cicero – rímsky štátnik, rečník a filozof, autor početných  

rečníckych spisov, jeden z najvzdelanejších mužov staroveku bol presved-

čený, že vzdelanie človeka humanizuje a jeho vrcholom je ušľachtilé ľud-

stvo – humanitas. 

Dejiny sú súhrnom určitých konkrétnych udalostí vo vývoji ľudskej spo-

ločnosti, ktoré prebiehali a práve teraz prebiehajú v danom priestore a čase. 

Každý človek je dejinnou bytosťou - vždy bol a je súčasťou dejín, z nich 

vyrastá, od nich závisí, k nim patrí aj ich tvorí. Jeho bytie sa vždy prejavuje 

v určitom čase a priestore. V tomto zmysle môžeme povedať, že dejiny iba 

neboli, ale práve teraz sú. Ako dejinná bytosť je človek motivovaný z mi-

nulosti a na základe poznania dejín aj cielene zameraný do budúcnosti. Aby 

sa ale mohol na základe tohto poznania dobre rozhodovať, musí minulé deje aj poznať. Sú teda de-

jiny podľa Cicera svedkami časov, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom mi-

nulosti? Sú hlbokou studňou všetkých skúseností ľudstva, z ktorej môžeme kedykoľvek čerpať, ale 

málokedy to k vlastnej škode aj robíme. 

Sára Havašová, 7. B 

NNaajjkkrraajjššiiee  sslloovvoo  nnaa  ssvveettee  

  

iete, aké je najkrajšie slovo na svete? No predsa mama. Mama je len jedna, preto by sme 

si ju mali vážiť a milovať ju. Dokáže nám vyčariť úsmev na perách a pomôže nám aj v tých 

najhorších chvíľach. Mali by sme si ju vážiť a mali by sme byť radi že ju máme, lebo nie 

každý má také šťastie ako my. Naučila nás milovať a ctiť si veci, ktoré máme. Mama je to najdrah-

šie, čo máme. Znamená pre mňa všetko a nikdy ju neprestanem milovať. Ďakujem jej za všetky 

chvíle, ktoré so mnou strávila. Je mo-

jím slnkom na oblohe, mojou hviez-

dou vo vesmíre. Nosila si ma na rukách 

a učila si ma prvé krôčiky, i keď mi to 

išlo ako rozhádzané kocky. Každý rok 

slávime sviatok matiek, pri ktorom 

vzdávame poctu našim mamám, a to 

v každom veku. V našej republike sa 

začal sláviť tento sviatok v roku 1923. 

V tento deň by sme mali mame pohla-

diť srdce darom, ktorým by sme jej 

mali pripomenúť, ako veľmi ju miluje-

me. A ako by mal tento dar vyzerať?  

Stačí jediná veta: „Mama, ľúbim ťa!“ 

 

Katarína Majerničková, 7. B 

HH  

VV  
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NNeezzaabbuuddnneemmee!!  
 

šetci, aj keď možno len trochu, si pamätáme na 1. deň v škole. Boli sme plní očakávania, 

vzrušenia a radosti z toho, že sú z nás už školáci. Teraz to je priam neuveriteľné, keď sme 

tu, v deviatom ročníku a stojíme pred dverami do novej etapy nášho života. Čo by sme boli 

bez školy? Čo by sme robili? Vzdelanie je pre nás ľudí veľmi dôležité, bez neho by sa nám žilo len 

ťažko. Škola, aj keď si to niekedy nemyslíme, nás učí pre život. Je to miesto, kde stretávame skve-

lých ľudí, nadväzujeme priateľstvá a dospievame. Často sa trápime pre nenapísanú úlohu, písomku, 

ale všetko sú to len veci, na ktoré budeme raz šťastne a so smiechom spomínať. Pred nami je stred-

ná škola. Je zvláštne pomyslieť na to, že toto je náš posledný rok, že sa sem už nikdy nevrátime ako 

žiaci. No na druhej strane základná škola je len začiatok nášho študentského života. 

Ďakujeme pánom učiteľom, že to s nami vydržali, vzdelávali nás a tiež pripravovali pre život.  

Za tých 5 rokov ste nám často boli „rodičmi,“ na ktorých sme sa mohli všetci v núdzi obrátiť. 

Ďakujeme! Nezabudneme! A žiadny strach, ešte prídu naši súrodenci a možno aj deti. ;) 

Natália Smatanová, 9. B 

 

 

VVššiimmllii  ssttee  ssii??  

no, konečne prišla. Je tu vytúžená jar. Veď už 

sme si ju aj zaslúžili po tej dlhej zime. No 

s príchodom jari sa odkryla tráva, začali kvit-

núť kvety, stromy. No, ale to nie je všetko. Keď 

zmizol sneh, objavili sa odpadky. Veľa odpadu. Na 

uliciach, v meste, no výnimkou nie je ani naša ško-

la. Či už na trávnatej ploche vedľa školy, alebo na 

chodníku pred školou. Veru, nie je to pekný pohľad. 

Prečo zahadzujeme odpad na zem, keď 

v blízkosti našej školy sú kontajnery? Veď sme 

Zelenou školou, tak nech to tak aj vyzerá. Zelenou 

školou nás nerobí to, že máme školu natretú zelenou farbou, ale to, že naším cieľom je chrániť prí-

rodu. A nielen učitelia, ale aj my žiaci by sme mali mať na mysli tento cieľ a správať sa podľa neho.                                  

Adriána Henčeková, 8. A 

VV  

ÁÁ  

Takto sme vyzerali v piatom ročníku... 

Deviataci na výlete v Bojniciach 
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PPoo  ssttooppáácchh  nnaaššiicchh  bbýývvaallýýcchh  rreeddaakkttoorroovv  

  

ednou z výborných redaktoriek OKA bola Ivana Škerlíková, ktorá našu ZŠ úspešne ukončila 

v júni roku 2004.  

 

OKO: Na akých školách ste študovali  po skončení základnej školy? 

Pokračovala som na Gymnáziu Školská 7 v našom 

meste. Po úspešnom ukončení ma prijali na Vysokú 

školu Cyrila a Metoda v Trnave na odbor psychológia. 

Tam som študovala rok aj pol, no zlákalo ma zahrani-

čie. Presnejšie moja sestra, ktorá vtedy študovala eko-

nomiku v Londýne. Po roku trápenia sa s jazykovými 

kurzami a absolvovaní jazykového EILTS testu, som 

bola konečne prijatá do druhého ročníka na St Marys 

University College, opäť na odbor psychológia. Po 

dvoch rokoch som úspešné skončila bakalára 

a momentálne to vyzerá, že ma príjmu na štúdium 

PhD. (keďže magisterské štúdium nie je v Anglicku 

prerekvizitou na PhD., tak vás naň s dobrým projektom môžu prijať hneď po skončení bakalára). 

Popritom som začala druhé bakalárske štúdium odbor klinická hypnóza, žiaľ toto štúdium bolo ne-

skôr zrušené kvôli nedostatku pedagógov na výučbu, takže momentálne hľadám nejakú alternatívu 

ako pokračovať. 

OKO: Boli ste žiačkou našej školy a úspešne ste pracovali ako redaktorka nášho časopisu. 

Ako si spomínate na toto obdobie? Pracovali ste aj ako redaktorka stredoškolského či vysoko-

školského časopisu? 

Základná škola bola úplná pecka, v redakcii bola vždy kopa srandy. Pani učiteľka Šišková sa sta-

rala ozaj svedomito, aby bolo OKO plné zaujímavých článkov, básničiek, pesničiek či obrázkov. 

Myslím, že to bola skvelá skúsenosť a určite aj vďaka nej sa mi podarilo  uverejniť niekoľko člán-

kov v slovenských novinách Korzár a skúsiť si pozíciu redaktorky v TV Reduta.  

OKO: Uvažovali ste pod vplyvom Vašej úspešnej práce v OKU aj o štúdiu masmediálnej ko-

munikácie? Prečo ste si vybrali terajšiu Vašu profesiu? 

Ešte teraz si pamätám na veľkú rodinnú hádku, keď som sa s rodičmi snažila prísť na to, či je lepšie 

ísť na masmediálnu komunikáciu alebo na psychológiu. Vzhľadom na moje skúsenosti v OKU 

a v TV Reduta  by sa zdalo, že najlepšia možnosť bude vybrať si masmediálnu komunikáciu. Žiaľ, 

niečo ma ťahalo k psychológii a evidentne to bolo vtedy silnejšie ako presviedčanie mojich rodičov, 

keďže som sa nakoniec rozhodla vydať sa pravé týmto smerom. Svoju voľbu som nikdy neľutovala, 

aj keď vo voľnom čaše si stále rada napíšem nejakú báseň, alebo pridám článok na môj cestovateľ-

ský blog. 

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

Začnem s učiteľmi, ktorým určíte vďačím za veľa. Nie len tým, ktorí sa starali o OKO, ale aj všet-

kým ostatným. Samozrejme asi najviac vďačím mojej bývalej triednej učiteľke pani učiteľke               

Anne Prachovej, ktorá nás svojím prísnym, ale aj láskavým prístupom naučila pracovitosti 

a zodpovednosti. A našim žiakom by som odporúčala zapájať sa do všetkých možných školských aj 

mimoškolských aktivít, pretože im to môže v budúcnosti veľmi pomôcť. Jednak si rozšíria obzory a 

zručnosti a taktiež môžu mat v životopise niečo, čo by mohlo raz zaujať ich potencionálneho za-

mestnávateľa. 

OKO: Ďakujeme za pekné odpovede a povzbudivé slová a prajeme Vám veľa úspechov vo 

Vašej práci.                                                                                            Natália Smatanová, 9. B 

JJ  



Zo života školy                                                                                                                                                                                                                                                                  OOKKOO                                                                                                 

 

    

66                                                                                                                                                                         

BBeesseeddaa  oo  MMaattiiccii  sslloovveennsskkeejj 

 marci našu školu navštívil nový riaditeľ Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi 

Mgr. Rastislav Zacher, PhD. Stretol sa so žiakmi 8. ročníka. Pútavo nám priblížil históriu 

Matice slovenskej i jej regionálnu históriu. Ukázal nám zaujímavé webové stránky Matice 

slovenskej. Dozvedeli sme sa, že na facebooku dokonca existuje komunita Mladí matičiari - MM. 

Rozprával nám aj o národnom povedomí Slovákov. Tvrdí, že 

naše uvedomenie si príslušnosti k národu pomaly, ale isto upadá. 

Slováci sú na svoj národ hrdí len vtedy, keď sú majstrovstvá 

sveta v hokeji alebo vo futbale. Vtedy vyťahujú vlajky, zástavy, 

nosia šiltovky, tričká so slovenským znakom a pod. Ale prečo to 

nerobia častejšie? Samozrejme s mierou a netreba to preháňať.  

Stačí byť zdravý lokálpatriot a vážiť si aj ostatné u nás žijúce 

menšiny. Počas besedy sme si aj zasúťažili a za správne odpo-

vede nám pán riaditeľ daroval zaujímavé historické publikácie. 

Nakoniec všetkých poslucháčov odmenil pexesom slávnych slovenských osobností. Beseda bola 

poučná a určite upevnila a rozšírila naše historické vedomosti. Už teraz sa tešíme na besedu 

s vedeckým tajomníkom MS v Martine Doc. Pavlom Pareničkom.                                                                                                                                

Peter Štark, 8. B 

HHiissttóórriiaa  SSlloovveennsskkaa  oožžiillaa  
 

onečne! Jeden deň sa neučíme. Správa 

o tom, že pôjdeme na exkurziu do Martina 

potešila všetkých ôsmakov našej školy. V 

apríli sme sa zúčastnili exkurzie v Martine. Navštívili 

sme Slovenské historicko-literárne múzeum a skan-

zen Múzeum slovenskej ľudovej dediny. Pani 

v múzeu nám porozprávala mnoho zaujímavostí zo 

slovenskej  histórie, zoznámila nás s niektorými slo-

venskými historickými osobnosťami a priblížila nám 

ich život. Mohli sme vidieť rukopisy z čias Veľkej 

Moravy, neskôr prvé knihy... Po návšteve múzea sme sa presunuli do skanzenu. Boli tam ľudové 

domy z rôznych oblastí, napr. Kysuce, Orava, Liptov... Mohli sme vidieť bežné dedinské domy, ale 

i školu, obchod, kostol, dvor bohatých pánov či bežnú stodolu. Touto ľudovou architektúrou nám 

bol priblížený život ľudí vo vtedajšej dobe. Táto exkurzia bola oveľa zaujímavejšia, ako nejaká 

hodina dejepisu. Veď nie nadarmo sa hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. 
Adriána Henčeková, 8. A 

KKrráássyy  BBrraattiissllaavvyy  
 

 apríli sa naša trieda 8. B zúčastnila školského výletu v Bratislave. Cestou vlakom sme vi-

deli mnoho pamiatok a zaujímavostí. Z vlakovej stanice sme šli pešo na Bratislavský hrad. 

Na nádvorí hradu sme videli jazdeckú sochu Svätopluka. Na hrade sa nachádzajú aj zbier-

kové predmety z Krásnej Hôrky, ktoré sme mali možnosť si prezrieť. Vyšli sme aj na vežu hradu. 

Odtiaľ sme videli nové aj staré mesto Bratislavy, Most SNP aj rieku Dunaj. Nádhera! Po prehliadke 

hradu sme šli cez korzo a prešli sme aj Michalskou bránou. Boli sme aj v prezidentskej záhrade 

a pred prezidentským palácom. Výlet sa nám veľmi páčil, a keby sme mohli, hneď by sme si zopa-

kovali. Veď Slovensko je také krásne a bohaté na historické pamiatky!  

Miriam Kuchárová, 8. B 

VV  

KK  

VV  



Zo života školy                                                                                                                                                                                                                                                                  OOKKOO                                                                                                 

 

  

                                                                                                                              77                                           

NNáávvšštteevvaa  OOssvviieennččiimmuu 

„Arbeit macht frei“ alebo v preklade Práca oslobodzuje, bolo prvé, čo sme videli 17. mája 2013, 

keď sme sa my, deviataci, zúčastnili exkurzie do Poľska. Tento nápis je nad vstupnou bránou kon-

centračného tábora Osvienčim, ktorý vznikol v roku 1940 v čase druhej svetovej vojny. Pôvodne 

mal slúžiť ako tábor pre poľských vojnových zajatcov. Po výstavbe  tábora  bolo odvedených 1200 

poľských roľníkov a asi 300 Židov. Prvý transport do tábora dorazil 14. 7. 1940. Takto sa budovali 

nie budovy ani mesto, ale dá sa to nazvať továreň na 

smrť. Prvým veliteľom bol Rudolf Höss. Spočiatku 

bol jediný spôsob zabíjania ľudí v tábore zastrele-

nie, no keďže tam potrebovali zlikvidovať obrovské 

množstvo ľudí, museli vymyslieť iný „lepší“ spô-

sob. Počas Hössovej neprítomnosti v tábore, jeho 

zástupca Fritzsch použil 600 sovietskych vojnových 

zajatcov a 250 poľských väzňov na pokus 

s jedovatou látkou Cyklón B. Väzňov  zatvoril 

v bloku 11, kde následne zomreli a pokus zopakoval 

ešte párkrát. Vytvorenie plynovej komory 

a krematória umožnilo začiatok masových vrážd. 

Toto je ťažké len čítať či počúvať , no ešte horšie je 

vidieť následky toho, čo sa tam vykonávalo. V tábore zomrelo 1,1 milióna ľudí. Starí ľudia  a malé 

deti boli hneď poslané do plynovej komory  alebo použili iný spôsob zabitia, napríklad im vpichli 

injekciu priamo do srdca. Mladí alebo práceschopní boli nútení tvrdo a nepretržite pracovať. Kto 

pracoval pomaly, alebo nevládal, bol ubitý na smrť, alebo mu vykĺbili ramená s tým, že na druhý 

deň musel pracovať rýchlejšie a lepšie. V tábore pôsobil aj Josef Mengele nazývaný aj „doktor 

smrť“, pretože robil pokusy na deťoch aj na dospelých ľuďoch. Pre nacistov to boli len bezmenné 

bytosti, ktorých označovali číslami. Ľudia tam žili v neľudských podmienkach, v ktorých by sme si 

dnes asi ťažko vedeli predstaviť žiť. Všetko, čo sa tam stalo, malo obrovské následky a nie je nato 

pekný pohľad. Najhoršie bolo vidieť  vitrínu plnú vlasov, detských topánok, kufrov a všetkých veci, 

ktoré si tam ľudia priniesli. Z toho je vidieť, že oni nemali ani tušenia, čo s nimi bude a kde idú. 

Návšteva toho miesta zanechala vo mne, ale určite aj v ostatných mnohé pocity a jeden veľký hroz-

ný nezabudnuteľný zážitok. Úplne inak vnímam niektoré veci po návrate a je to mieste ktoré je po-

trebné v živote vidieť, aj keď len raz.                                                                    Ivana Repaská, 9. B 

HHiissttóórriiaa  hhrraadduu  nnaažžiivvoo 

 máji sa siedmaci zúčastnili dejepisno-literárnej 

exkurzie. Navštívili Oravský hrad a Múzeum Jan-

ka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Na hrade nás 

sprevádzala pani sprievodkyňa, ktorá nám porozprávala 

zaujímavo o histórii Oravského hradu. Dozvedeli sme sa, 

akí šľachtici obývali a budovali hrad. Taktiež nám ukázala 

hodiny bez ručičiek, posteľ pre sedem detí a iné zaujímavé 

exponáty. Neskôr sme sa presunuli do krásneho centra 

Liptovského Mikuláša, kde sme mali možnosť popozerať 

si krásy tohto mesta. Centrum mesta nebolo veľké, ale 

zato útulné.  Nakoniec sme navštívili Múzeum Janka Krá-

ľa, kde sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí zo života Juraja Jánošíka a z čias, kedy žil. Taktiež 

sme navštívili mučiareň s rekvizitami z filmu Jánošík. Na tejto exkurzii sme získali nové poznatky 

a videli sme históriu naživo. Okrem toho, že sme získali poznatky z histórie, sme sa mali aj príjem-

ne a bolo nám výborne.                                                     Simona Safková a Terézia Janikovská, 7. A 

VV  
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DDeeňň  ZZeemmee  mmoojjiimmii  ooččaammii  
 apríli sa už tradične na našej škole organizoval Deň Zeme. Nebol to taký obyčajný deň. 

Bol to deň s veľkým D. Pre nás bolo dobre, že sme sa neučili a to už bolo veľké plus. No on 

bol výnimočný aj niečím iným. Pripomenuli sme si Deň Zeme. Veď ako by to bolo, keby 

Zelená škola zabudla na deň Zeme? V škole sme mali rôzne tvorivé dielne. Boli tu študenti  zo SOŠ 

drevárskej, ktorí nám ukázali ako postaviť vtáčiu búdku, pán Divok, ktorý nám porozprával o les-

nom bohatstve,  pani Nižňanská, ktorá nás zaviedla do rastlinnej ríše. Žiačky 8. A a 7. A prezento-

vali svoje ročníkové environmentálne práce publiku rôz-

neho veku. V jedálni sme sa občerstvili vo vodnom bufe-

te a odtiaľ sme rovno šli na školský dvor, kde pre nás 

žiaci z Pedagogickej školy z Levoče pripravili  rôzne 

ekohry a my sme si otestovali naše zručnosti. Páčili sa 

i prednášky zamestnancov ZOO. Niektoré triedy sa zú-

častnili exkurzie do čističky odpadových vôd alebo do 

firmy Brantner. Spoločne sme  vyčistili i areál našej ško-

ly. Deň Zeme sa vydaril a nás teší, že každý svojou troškou k tomu prispel. 

Adriána Henčeková, 8. A 

AAkkoo  22..  AA  ttrriieeddaa    nnaavvššttíívviillaa  mmeessttsskkúú  rraaddnniiccuu  

aa  ZZUUŠŠ--kkuu 

hojte, chcela by som Vám priblížiť, ako sme počas prezen-

tácií našich ročníkových prác navštívili mestskú radnicu 

a hodinu baletu v ZUŠ. V piatok 5. apríla sme navštívili 

radnicu v našom meste. Stretli sme sa s pracovníčkou radnice, ktorá 

nám porozprávala zaujímavosti z histórie mesta Spišská Nová Ves. 

Prezreli sme si jednotlivé miestnosti, stretli sme sa aj s primátorom 

nášho mesta a navštívili jeho kanceláriu. Zaujalo nás, že obradná 

sieň siaha cez dve poschodia. Naša spolužiačka Emka si vyskúšala 

reťaz – insígnie, ktorú môže nosiť iba primátor mesta. V stredu 10. 

apríla sme boli pozvaní na hodinu baletu v ZUŠ. Naša spolužiačka Paťka, ktorá navštevuje hodiny 

baletu, nám spolu s kamarátmi ukázala rôzne baletné postoje a pozície. Páčilo sa nám, že všetky 

cvičenia boli doprevádzané klavírnou hudbou. Prekvapilo nás, ako deti ovládajú šnúru a rozštep. 

Niektoré  baletné pozície sme si vyskúšali a zistili sme, že to vôbec nie je ľahké. Aj sme sa pri tom 

zasmiali. Obidve návštevy sa nám páčili a už sa tešíme na budúci rok, čo sa nové dozvieme. 

        Patrícia Geciová, 2. A 

ZZaauujjíímmaavváá  hhooddiinnaa 

 apríli sme počas hodiny dejepisu s našou triedou navštívili knižnicu v Spišskej Novej Vsi. 

Pani knihovníčka nám rozprávala veľmi zaujímavé veci z dejín. Rozprávala nám najmä 

o vzniku kníhtlače a písme. Povedala nám o Johannovi Gutenbergovi, ktorý v roku 1455 

vymyslel kníhtlač. Jeho prvá kniha bola v latinčine a bola to časť Biblie. Rozprávala nám o ňom 

príbeh, ako sa stavil s dvoma mníchmi a vyhral. Ďalej nám hovorila o klinovom písme, hierogly-

foch a piktogramoch. Vysvetľovala nám, ako sa vyrába a z čoho je pergamen a papyrus. Pergamen 

je spracovaná koža zvieraťa a papyrus je pokrájaná, zlepená a vylisovaná trstina. Nakoniec nám 

rozdala zaujímavé historické a prírodovedné knihy, ktoré sme si mohli prezrieť, prečítať, a to čo nás 

najviac zaujalo prečítať ostatným. Hodina ubehla  rýchlo a veľmi sa nám páčila. 

Zuzana Lapšanská, 5. B 

VV  

AA  
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NNaavvššttíívviillii  ssmmee  AAnngglliicckkoo 

ačiatkom mája sa 12 žiakov našej školy zúčastnilo týždňového jazykovo-poznávacieho zá-

jazdu vo Veľkej Británii. Cestovali sme autobusom 28 hodín. Keď sme konečne dorazili do 

mesta Portsmouth, v ktorom sme počas pobytu bývali, ako prvá nám padla do oka 170 

metrová veža Spinnaker Tower. Najviac nás uchvátila presklená podlaha vo výške asi 100 metrov, 

na ktorej ste mali pocit, že stojíte vo vzduchu. Portsmouth je významné prístavné mesto, v ktorom 

sa nachádza aj National Naval Museum, ktoré sme navštívili. Dominantou múzea je loď HMS 

Victory, ktorá bola svojho času najväčšou loďou britskej floti-

ly. Večer sme sa všetci obávali anglických rodín, ktoré na nás 

už netrpezlivo čakali. Večer sme si dali po dvoch dňoch 

v autobuse konečne sprchu a najlepšiu pizzu, akú sme kedy 

jedli. Na druhý deň ráno sme šli prvýkrát do školy, ktorá pô-

vodne slúžila ako pevnosť z 2. svetovej vojny. Vyučovanie sa 

nám na rozdiel od skutočnej školy veľmi páčilo, keďže učiteľ-

ky boli veľmi milé a vtipné. Na obed sme dostali sandwich, 

pretože Briti obedy nemajú. Po tomto „obede“ sme sa vybrali 

do neďalekého mesta, v ktorom bolo veľké oceanárium so zvláštnymi morskými živočíchmi potom 

nás čakala plavba na výletnej lodi, z ktorej máme nádherné zážitky, keďže vedľa nás plávalo asi 8 

delfínov, ktoré nám dokonca aj pózovali. V stredu sme po škole navštívili Stonehange, na ktorý 

sme sa veľmi tešili. Necelých 200m od diaľnice sa vypínali 2 až 4 metrové skaly. Presunuli sme sa 

do neďalekého mestečka Salisbury, v ktorom sa nachádza jedna z najkrajších katedrál 

s najvyššou kostolnou vežou v Európe. Vo štvrtok ráno sme išli do mesta Brighton. V Brightone 

sa nachádza kráľovské sídlo Royal Pavilion, ktorý je známy svojou orientálnou architektú-

rou. V tomto meste sme mali trojhodinový rozchod po miestnych obchodoch, kde sme minuli väč-

šinu nášho vreckového. Po rozchode sme sa presunuli na nádhernú kamienkovú pláž. V piatok sme 

boli naposledy v škole, v ktorej sme dostali certifikáty o úspešnom ukončení jazykového kur-

zu. Hneď po odovzdaní certifikátov nastalo hromadné fotenie s našimi dočasnými pani učiteľkami. 

Po škole nás zobrali do National Motor Museum, ktorého súčasťou bola aj výstava o Jamesovi 

Bondovi a Top Gear. Urobili sme si zaujímavé fotky zo Stigom a pomaly sme sa naspäť vracali do 

hostiteľských rodín. V posledný deň sme sa skoro ráno rozlúčili s rodinami a išli na návštevu do 

Londýna. Mesto sa nám veľmi páčilo skoro všetky najvýznamnejšie pamiatky boli pomerne blízko 

od seba, takže sme ich prešli peši za jeden deň. Videli sme London Eye (škoda, že len videli), Big 

Ben, Buckinghamský palác, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, National Gallery a na záver 

prejazd cez Tower Bridge. Spokojní so zájazdom a unavení z namáhavého týždňa sme išli opäť 

dlhou strastiplnou cestou naspať domov.  

 Alexander Kling, Matej Jánošík, Tomáš Barbuščák 9. A        

SSppoolluužžiiaakk  DDáávviidd 

aždý z vás stretáva Dávida na chodbách našej školy. Aj napriek 

svojmu hendikepu sa podieľa na prezentovaní  školy.  Mnohí 

z vás ani netušia, že Dávid je hlavnou postavou videa, ktoré ste 

mohli podporiť na sportube. Dávidove video získalo špeciálnu cenu 

„dvoch snehuliakov 88€.“  Stavaním snehuliaka  a zimnými športovými 

aktivitami sa Dávid podieľal na zviditeľnení  našej školy, a to bola väč-

šia výhra, ako tá finančná. Mňa a Dávida výhra veľmi potešila. Keď sme 

sa o nej dozvedeli, až sme tomu nechceli uveriť. A už myslíme na bu-

dúcnosť. Plán už máme v predstave, len ho zrealizovať. A čo to bude? 

To si zatiaľ necháme pre seba. Držte nám prsty, nech nám to dobre dopadne.                                                                                                                 

              Michaela Filipová,  8. B 

ZZ  
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PPrreezzeennttáácciiee  rrooččnnííkkoovvýýcchh  pprráácc  
ňa 29. 5. 2013 sme sa zúčastnili mestského kola ročníkových prác žiakov našej školy v 

multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi. Pred začiatkom pre-

zentácii žiaci 9. B triedy  pripravili techniku, počítač, projektor, mikroporty,... a súťažiaci 

si mohli vyskúšať svoje prezentácie. Divákmi boli žiaci 9. B triedy našej školy, ale aj rodičia, žiaci 

ZŠ Nad Medzou a pracovníci Mestského úradu. Ako prvý vystúpil so svojou prezentáciou Život 

v zrnku Viliam Karol Kubičár z 1. A triedy. Náš prváčik nás pomocou svojej prezentácie zavie-

dol do úžasného a zaujímavého sveta rastlín, dokonca nám dal ochutnať svoj zeleninový šalát. Ako 

druhý sa nám predstavil žiak 1. A triedy Šimon Širilla, ktorý 

prišiel oblečený ako farmár a porozprával nám 

o poľnohospodárskych a cestných strojoch. Oliver Hošík, žiak 3. 

A triedy nám prezradil čosi o ľudských zmysloch, konkrétne 

o oku. Ďalšou témou dňa bola archeológia, veda, s ktorou nás pri-

šiel oboznámiť štvrták Samko Ján Hollaar. Po krátkej prestávke 

Aneta Frličková a Frederika Kočíková, žiačky 5. A triedy, 

nám predstavili ročníkovú prácu o pozorovaní rastu izbovej rastli-

ny v rôznych podmienkach. Mali pripravené aj pozorované rastliny. 

S témou o nezvyčajných zdrojoch elektrickej energie sa nám predstavil 

Eduard Frlička, žiak 7. B. Ukázal nám aj  pokus o výrobe elektrickej 

energie z ovocia, zeleniny, či slanej vody. Vedeli ste napríklad, že 

elektrická energia sa najlepšie vyrába z octu? Napokon prišla na rad 

posledná prezentácia Alexa Klinga, žiaka 9. A triedy a jeho Animo-

vaný film s názvom Obyčajný deň.. Predstavil nám históriu animovaného filmu, svoje rozprávanie 

priblížil aj zaujímavými ukážkami. Na záver bolo vyhodnotenie odbornou porotou v zložení              

PaedDr. Š. Šimko, Mgr. D. Kováčová a Mgr. A. Prachová. V 1. kategórii sa na prvom mieste 

umiestnil Viliam Karol Kubičár žiak 1. A triedy a víťazom 2. kategórie sa stali žiačky 5. A triedy 

Aneta Frličková a Frederika Kočíková, ktorí nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole 

v Trenčíne. 

 

 

DD  

Rozhovory so súťažiacimi 

Šimon Širilla – Poľnohospodárske, stavebné 

a cestné stroje 

Pomáhal Ti niekto s prezentáciou? Robil si ju 

sám?  

Šimon: Pri práci mi pomáhali rodičia. 

Eduard Frlička – Nezvyčajné zdroje elektric-

kej energie 

Dá sa elektrická energia vyrábať z hocičoho, 

napr. zo stromu? 

Edo: No z hocičoho nie, záleží od množstva, 

napr. pri jablku treba viac kusov, aby nimi pre-

chádzala energia. 

 

Rozhovory s porotcami (na záver podu-

jatia) 

Ste spokojní s prezentovaním žiakov? 

Porota.: Áno, veľmi. 

Ktorá práca sa Vám páčila najviac?  

Porota: Najviac asi pozorovanie rastu rast-

liny v rôznych podmienkach od Anety 

Frličkovej a Frederiky Kočíkovej. 

 

Alexandra Opremčáková a Kristína Ďurá-

ková, 9. B 
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NNaaššaa  jjuubbiillaannttkkaa  
ieme, že v tomto školskom roku oslavuje svoje jubileum učiteľka matematiky, informatiky 

a hudobnej výchovy Mgr. Anna Prachová. A preto jej naša redaktorka Ivana položila 

niekoľko otázok, na ktoré ochotne odpovedala.   

OKO: Ako dlho učíte? Po ukončení štúdia na Univerzite Mateja Bela            

v Banskej Bystrici som začala učiť v roku 1975. Moje prvé pôsobisko 

bola ZŠ Lipová, po dvoch rokoch som odišla učiť na ZUŠ (učila som 

hudobnú náuku a akordeón), ale vydržala som tam iba rok (učila som 

iba popoludní a chýbala mi matematika). Na tejto škole pôsobím od 

roku 1978. 

OKO: Prečo ste si vybrali svoju aprobáciu? Od malička som mala 

vzťah k hudbe, na akordeón som vydržala cvičiť aj niekoľko hodín, 

chcela som študovať na konzervatóriu (na ktoré ma aj prijali), ale zavá-

žil aj vzťah k matematike, takže som sa rozhodla pre gymnázium. Po 

jeho ukončení som chcela študovať práve kombináciu matematika – 

hudobná výchova, a tá v Prešove nebola, preto som musela ísť do Banskej Bystrice. Neľutujem, 

naučila som sa rozprávať spisovne, škola mala vysokú úroveň, bola som členkou – sólistkou spe-

váckeho zboru, s ktorým sme precestovali okolité štáty.  

OKO: Aké úspechy ste vo svojej profesii dosiahli? Neviem, čo mám považovať za svoj najväčší 

úspech? Najskôr to boli úspechy so speváckym zborom, ktorý som na škole viedla. Účinkovali sme 

pri rôznych príležitostiach a poznalo nás celé mesto. Neskôr, hádam umiestnenie mojich informa-

tických projektov na celoslovenských súťažiach. Teší ma aj moja vydaná učebnica: Využitie IKT 

v predmete hudobná výchova. Veľkým prínosom je pre mňa aj práca v národnom projekte Moder-

nizácia vzdelávacieho procesu, kde školím učiteľov a pôsobím ako členka odbornej komisie, ...  

OKO: Mohli by ste nám povedať čosi zaujímavé i zo svojho súkromia? Radosť mi robí najmä 

moja dcéra, tiež učiteľka, ktorá učí na jazykovej škole v Košiciach, máme spoločne veľa záujmov 

a veľmi dobrý vzťah. Mám veľa priateľov, s ktorými trávim voľný čas na turistike, lyžovaní 

a hlavne na dovolenkách pri mori.   

OKO: Aký ste mali vzťah k predmetom ako žiačka základnej školy? Na základnej škole som mala 

najradšej matematiku. Určite Vás prekvapím, že na gymnázium som maturovala v triede 

s rozšíreným vyučovaním jazyka francúzskeho. K tomuto jazyku mám osobitý vzťah, mám rada jej 

kultúru – najmä hudbu, vo Francúzsku mám priateľov, trávim tam dovolenky (keď sa dá),....   

OKO: Ktoré tri hodnoty v živote človeka sú pre Vás najdôležitejšie? Šťastie, zdravie a láska. 

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

potešenia z Vašich detí i záhradky.                                                                

 Ivana Repaská, 9. B 

VV  
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  VVáámm    

MMggrr..  AAlleennuu  MMaajjeerrnnííččkkoovvúú 

Váš obľúbený film?   Môj obľúbený film je „Hriešny tanec“ lebo v ňom hral 

môj obľúbený herec Patrick Swayze, ale mám rada aj komédie, pri ktorých za-

budnem na každodenný zhon.  

Vaša obľúbená kniha?  Nemám obľúbenú knihu, ale rada si prečítam odbornú literatúru, ktorá mi 

poskytuje rôzne postupy pri originálnych ručných prácach z rôzneho materiálu.   

Vaša obľúbená hudba?  Môj najobľúbenejší žáner hudby je „oldies“ (hudba 20. storočia), ale rada 

mám aj hudbu od novších interpretov. Najradšej počúvam hudbu na staniciach Jemné melódie 

a Európa 2.  

Čo vás vie rozčúliť?  Vedia ma rozčúliť určité ľudské vlastnosti: lenivosť, klamstvo a povrchnosť. 

A najmä ľudská hlúposť. Dosť často ma vedia rozčúliť aj niektorí bezohľadní vodiči, keď jazdím. 

Čo vás rozosmeje?  Najviac ma vie rozosmiať dobrý vtip alebo dobrá  komédia. No vie ma rozo-

smiať  aj detská úprimnosť a spontánnosť. 

Čo vás vie dojať? Ľudia, ktorí sa majú horšie ako ja, ľudia so smutným životným príbehom 

a šťastným  koncom.  Vie ma dojať aj milé a úprimné slovo povedané od srdca. 

Máte radi zvieratá? Mám rada zvieratá, ale najradšej mám malých psov, lebo pes je predsa priateľ 

človeka.    

Máte nejaké zviera? Nemám doma zvieratá, lebo bývam v podkrovnom byte aj s dcérami. Som 

toho názoru, že zvieratká patria ku domu a nie do domu.  

Tri dôležité hodnoty v živote človeka? Šťastie, zdravie, rodina – moje dve dcéry, ktoré nadovše-

tko zbožňujem. 

Čo by ste robili, keby ste vyhrali 1 000 000 eur?  V prvom rade by som si splatila pôžičku. Kúpi-

la nové auto, zabezpečila do budúcna svoje dcéry a precestovala a spoznávala krásne zákutia našej 

zemegule. Samozrejme som človek, ktorý myslí aj na druhých, pomohla by som finančne ľuďom 

v núdzi, ktorých poznám.                                                                            Simona Safková, 7. A 

 

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

Mgr. Tatiana Tekáčová: 

K dejepisu som mala kladný vzťah. Vždy som mala len dobrých učiteľov a tešila 

som sa pravidelne na dejepis. Všeobecne ma zaujíma história, filozofia, konkrétne najmä dejiny 

jednotlivých náboženstiev/sekt a 2. svetová vojna patria medzi moje body záujmu.  

Mgr. Andrea Kožíková: 

K predmetu dejepisu som ako žiačka ZŠ mala veľmi dobrý vzťah. Mala som šťastie mať dobrých 

pedagógov, ktorí môj vzťah k dejepisu ešte prehĺbili. Napríklad pani učiteľka Mgr. Valéria Mecko-

vá zaujala mňa i mojich spolužiakov veľmi pútavým a zrozumiteľným výkladom učiva a ja som sa 

vždy tešila na ďalšiu vyučovaciu hodinu.    

2. Ktoré tri hodnoty v živote človeka sú pre Vás najdôležitejšie?  

Mgr. Tatiana Tekáčová: 

Za najdôležitejšiu hodnotu považujem zdravie a s ním spojenú slobodu a pohodu. Rovnocenne dô-

ležité sú pre mňa i peniaze a láska. Avšak pravdou je, že by som dokázala prežiť bez peňazí, ťažšie 

by sa mi žilo bez lásky, tak ale bez zdravia by som nežila, iba prežívala. 

Mgr. Andrea Kožíková: 

1. zdravie – zdravý životný štýl, 2. rodina – dodržiavanie rodinných hodnôt, 3. tvorivá práca, ktorá 

človeka napĺňa, povznáša a ktorá zapadá do mozaiky zmyslu života.                  Sára Havašová, 7. B 
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AAkkoo  iicchh  nneeppoozznnáámmee  
ozvedeli sme sa, že príjemným oddychom po práci je 

pre pani zástupkyňu Mgr. Danielu Dingovú šport 

a spoznávanie prírodných a historických krás, a tak sme 

ju trochu vyspovedali. 

OKO: Je pravda, že Vašou záľubou je šport? 

Nepovedala by som to tak. Mám rada pohyb a najlepšie, ak sa 

vykonáva v prírode. Takže v zime spolu s rodinou lyžujeme, na 

jar, v jeseni a v lete je to turistika a cyklistika.  

OKO: Športujete a zároveň spoznávate zaujímavé miesta. 

Ktoré by ste nám a prečo odporúčali spoznať?  

Radi chodíme lyžovať do Levočských vrchov, do Nízkych Ta-

tier, na Plejsy. Tento rok som si kúpila bežky a prichádzam na 

chuť aj bežeckému lyžovaniu. V lete je mojou srdcovkou Slo-

venský raj, tam môžem vybehnúť aj po pracovnej dobe. Minulé 

prázdniny som týždeň strávila turistikou v NP Poloniny. Sú tam 

doteraz zachované bukové pralesy  a unikátne drevené kostolíky. 

Oplatí sa vidieť. Krásne na turistiku a spoznávanie sú aj Západné Tatry. Slovensko je krásne – 

odporúčam. 

OKO: Je všeobecne známe, že máte kladný vzťah k prírode i k histórii. Ktoré miesta pri ich 

spoznávaní Vás najviac a prečo zaujali? 

Mojou túžbou v detstve bolo navštíviť Egypt. To sa mi splnilo až v dospelosti, ale bolo to úžasné. 

Teraz plánujem navštíviť Rím a Pompeje. Verím, že sa mi to v dohľadnej dobe podarí uskutočniť.  

OKO: Aký ste mali vzťah k predmetu dejepis ako žiačka základnej školy? 

Patril medzi moje obľúbené predmety. V 6. ročníku som mala vynikajúceho učiteľa, ktorý nás vedel 

pre tento predmet nadchnúť. A veľa urobila aj kniha, ktorú mi kúpil otec – obrázková kniha 

o Egypte. Poznala som všetky obrázky spamäti. 

OKO: Ktoré tri hodnoty v živote človeka sú pre Vás najdôležitejšie?  

Je to rozhodne zdravie, čo súvisí aj s pohybom, športom, potom hľadanie pravdy – poznanie, hľa-

danie harmónie, dobroty – láska. 

OKO: Ďakujeme Vám za milý a zaujímavý rozhovor a prajeme, aby Vás Vaše koníčky čo 

najdlhšie tešili. 

Diana Richnavská, 6. C 

Zabavme a poučme sa 

PPrrvvááččiikkoovviiaa  ttoo  vveeddiiaa  nnaajjlleeppššiiee  
 

Čo je to Matica slovenská? 

Petra Jendrálová, 1. A: Človek, ktorý má rád Slovensko. 

Lukáš Ištvanik, 1. B: Vlajka.    

Monika Hanzelyová, 1. B: Čítanie. 

Natália Komárová, 1. C:  Vystúpenie.                           

 

Správna odpoveď: Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom             

v Martine.                                              

                 Andrea Mackovjaková a Diana Richnavská, 6. C  

DD  
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  VVáámm  TToommááššaa  ŽŽeelliikkoovvsskkééhhoo,,      

žžiiaakkaa  77..  BB..  ttrriieeddyy  
Tomáš sa od malička venuje plávaniu 

a dosahuje výborné výsledky v slovenských 

i medzinárodných súťažiach. 

OKO: Kto Ťa priviedol k tomuto športu?  

K plávaniu ma priviedol môj otec.  

OKO: Ako dlho sa venuješ plávaniu? 

Plávaniu sa venujem už 6 rokov.  

Čo považuješ za svoj najväčší úspech?  

Mojimi najväčšími úspechmi sú tituly maj-

stra Slovenska.  

Kto je Tvojím vzorom? 

Mojím vzorom je Michael Phealps.  

OKO: Koľko času denne venuješ trénin-

gu?  

Tréningu venujem denne 4 hodiny. 

OKO: Okrem plávania máš aj nejaké iné záľuby? 

Okrem športu má baví aj počítač. 

OKO: Aké sú Tvoje plány do budúcnosti? 

O 2 roky by som sa chcel dostať na EYOF (juniorské majstrovstvá Európy) v plávaní.  

OKO: Čo pre Teba tento nádherný šport znamená? 

Keby som neplával, tak by som sa strašne nudil. V čase sviatkov a voľných dní, keď netrénujem, ne-

mám čo robiť.   

Sára Havašová, 7. B 

Zabavme a poučme sa 

BBoollaa  ssoomm  oocceenneennáá 

oncom mája som sa zúčastnila odovzdávania cien v Bratislave na Syndikáte novinárov pri 

príležitosti udeľovania cien, diplomov a certifikátov víťazom súťaže Mladí reportéri pre ži-

votné prostredie. Poslala som súťažný článok, v ktorom som sa venovala problematike čier-

nych skládok v našom meste, ktorý skončil na 2. mieste a fotografiu, s ktorou som obsadila 1. miesto 

na Slovensku. Za moje umiestenia som získala vecné hodnotné ceny. Keďže je to medzinárodná súťaž, 

naše víťazné práce putovali pod nemilosrdné ruky medzinárodných porotcov. S mojou fotografiou som 

sa umiestnila na peknom 2. mieste v rámci 

10 krajín zapojených do súťaže. Na jeseň 

tohto roku sa zúčastním medzinárodného 

podujatia, kde sa stretneme všetci víťazi. 

Už teraz sa na to teším! Chcem sa tiež 

poďakovať pani učiteľkám, ktoré mi so 

súťažou pomohli a OKU za uverejnenie 

príspevku v predchádzajúcom čísle. Bez 

publikovania by som sa totiž súťaže ne-

mohla zúčastniť.  

                                                                                                                       
Adriána Henčeková, 8. A 

KK  
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PPrreeččoo  ssaa  uuččiiťť  ddeejjeeppiiss??  
Opýtali sme sa PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD., učiteľky 

dejepisu a ruského jazyka na Gymnáziu na Školskej ulici 

v Spišskej Novej Vsi. 
PhDr. Ružena Kormošová, PhD.: „Ľudské dejiny sú plné 

udalostí, ktoré majú svoje príčiny a dôsledky. Často pri ich 

zrode stoja osobnosti. Mnohé z nich sa vpísali do histórie 

kladne. Boli to hlavne tí, ktorí svojimi objavmi uľahčili náš 

život. Veď čo by sme robili bez elektriny, telefónu či počítača? 

Počas historického vývoja sa stretávame aj s osobnosťami, 

ktoré svojimi mocenskými ambíciami prispeli k rozpútaniu 

vojnových konfliktov. A koľko ich len bolo? O týchto faktoch nás učí dejepis. Nie je to 

vyučovací predmet, ktorý učí o súčasnom svete, či javoch v prírode a všeobecných pra-

vidlách. Učí nás o krokoch ľudí v minulosti, či už pozitívnych alebo negatívnych a dáva 

nám šancu, aby sme chyby neopakovali my v budúcnosti. Tento predmet sa treba učiť 

tak, aby človek vnímal historickú dobu a jej atmosféru. Dejepis nepatrí k najľahším 

predmetom. Mladí ľudia sa neradi vracajú do minulosti, radšej pozerajú na budúcnosť. 

Tak je pre nich dejepis len o faktoch, ktoré nemôže nikto zmeniť, lebo sa už stali. Ja to 

však vnímam inak. Dejepis je veľmi potrebný. Samotný je ako príbeh. Príbeh 

o ľuďoch, o svete, o chybách a omyloch, ale aj o spomenutých objavoch. Vytvára 

mozaiku poskladanú z malých úlomkov skutočných alebo domyslených. Samotné 

útržky tohto tisíce rokov dlhého príbehu sú pre mňa fascinujúce. Vraví sa, že čo sa 

raz človek naučí, to už nezabudne. Minulosť ostane minulosťou, žijeme pre prítomnosť, 

myslíme na budúcnosť, ktorá nás tak či tak dobehne a postupne sa stane prítomnosťou. 

Preneste sa preto do tých čias a uvedomte si rozdiely medzi terajším svetom a minulým. 

Vtedy bude pre Vás dejepis ponaučením, pobavením ale i pohoršením nad tým čo bolo, 

čo je a čo bude. Bolo by fajn, keby si každý žiak našiel obdobie, ktoré by ho zaujalo. 

Ešte jednu vec si treba uvedomiť. Znakom rozhľadeného človeka je to, že pozná 

prinajmenšom dejiny vlastného štátu. Patrí sa tiež poznať dejiny vlastného národa, 

svojho mesta, regiónu, v ktorom žijeme. Vždy som dejepis obdivovala kvôli jeho kom-

plexnosti a rozhľadu. Vďaka nemu som dokázala získať mnoho skúseností a znalostí. 

Človek, ktorý pozná minulosť, dokáže byť úspešný i v budúcnosti. Možno aj Vás 

v budúcnosti cesty osudu privedú na cestičku dejepisu, preto si myslím, že je treba sa 

dobre pripraviť už dnes.“ 

 

A ako odpovedali naši spolužiaci? 

Matúš Pohanka, 6. C: „Aby sme poznali vývin ľudstva, našich predkov a aby sme 

nerobili také chyby ako oni.“ 

Ivana Repaská, 9. B: „Dejepis je dobré sa učiť, aby každý vedel aspoň niečo o našej 

minulosti. Hovorí o veciach, ktoré sa stali dávno aj menej dávno a hlavne nám ukazuje, 

čo bolo zlé a čo dobré. Je to zaujímavá spoločenská veda a je to  v určitej miere potreb-

né do života. Dozvedať sa ako ľudia žili, ako a čo si vytvárali, akú kultúru a životný 

štýl mali, je podľa mňa zaujímavé a veľmi poučné pre všetkých, lebo dejepis nie je len 

o neskutočnom množstve rokov, je to aj o udalostiach, ktoré ovplyvnili náš dnešný svet 

a život.“ 

Peter Štark, 8. B: „Históriu sa učíme preto, aby sme neopakovali chyby z minulosti 

a aby sme pokročili vo vývoji a výskume, v dobrom slova zmysle, t.j. nie jadrovom, 

zbraňovom a pod., a aby sa ľudia sociálne vyvíjali.  

Natália Smatanová, 9. B 
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115500..  vvýýrrooččiiee  vvzznniikkuu  MMaattiiccee  sslloovveennsskkeejj 

 

 tomto školskom roku si pripomíname 150. výročie vzniku národnej a vtedy 

i politickej ustanovizne Slovákov Matice slovenskej.  

História Matice slovenskej v kocke 
Na tisíce výročie príchodu Konštantína a Metoda roku 1863 bola založená Matica 

slovenská v Turčianskom sv. Martine. Matica slovenská bola najvyššou kultúrnou 

ustanovizňou Slovákov. Súčasne boli otvorené tri prvé gymnázia na Slovensku, a to 

v Martine, Revúcej a v Kláštore pod Znievom. Ako 

prvé vzniklo v roku 1862 v Revúcej slovenské reálne 

gymnázium, ktoré sa postupne zmenilo na osemročné 

gymnázium. Aby mohla vzniknúť Matica slovenská, 

bolo treba zozbierať peniaze na jej stavbu aj činnosť, 

keďže Maticu nepodporovala uhorská vláda, ani rakú-

sky cisár. Bola vyhlásená celonárodná zbierka, do kto-

rej sa zapojili roľníci a mešťania. Poslaním MS je roz-

víjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a 

umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov 

žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slo-

venskej štátnosti. 

OKO: Prečo navštíviť Maticu slovenskú? 

Riaditeľ Domu MS v Spišskej Novej Vsi Mgr. Rastislav Zacher, PhD.: „Maticu 

slovenskú ako jedinú najstaršiu a nadnárodnú kultúrnu ustanovizeň by podľa môjho 

názoru mal navštíviť každý občan Slovenskej republiky, aby sa dozvedel najmä 

o jej nezastupiteľnom význame a úlohe, ktorú Matica slovenská jednoznačne plní aj 

v dnešnej modernej spoločnosti. Najmä v médiách sme veľakrát svedkami toho, že 

mnohí dnes Maticu slovenskú považujú za zbytočnú ustanovizeň. Treba zdôrazniť, že aj dnešná 

Matica slovenská plní nezastupiteľnú úlohu v integrácii slovenskej spoločnosti bez rozdielu sociál-

neho postavenia, náboženského vierovyznania a politickej príslušnosti. Maticu slovenskú je samo-

zrejme potrebné navštíviť aj z toho dôvodu, aby najmä mladí ľudia vedeli, že jej cieľom 

a poslaním je rozvíjať a upevňovať zdravé slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať ná-

rodné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej 

štátnosti. Mládež by sa prostredníctvom exkurzie do Matice slovenskej okrem iného dozvedela aj 

to, že cieľom Matice slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a 

vzťah k národným tradíciám, pričom Matica slovenská napomáha ich rozvoju. Kam bude smerovať 

naše Slovensko aj v nasledujúcich rokoch závisí od nás všetkých, najmä však od mladých ľudí. Ak-

tivity matičného hnutia sú jasným dôkazom toho, že Matica slovenská nie je nemodernou 

a zbytočnou inštitúciou, no práve naopak, má svoje nezastupiteľné miesto aj v súčasnosti. Je už len 

na nás Slovákoch a predovšetkým na slovenskej mládeži, aby sme tak, ako mnohokrát v našich viac 

než tisícročných dejinách znovu uchopili kormidlo osudu Slovenska do vlastných rúk.“  

OKO: Akého pôvodu a od akého slova je odvodené slovo matica? 

Michaela Sebőová, 6. A: „Neviem.“  

Ivana Repaská, 9. B: „Matica je slovo srbského pôvodu a znamená žriedlo,  prameň.“ (OKO: 

Správna odpoveď.) 

A ako odpovedali naši učitelia? 

Mgr. Martin Mucha: „Neviem.“ 

PaedDr. Ria Frankovičová Centková: „Povedala by som, že je to  nejakého slovanského pôvodu. 

Pripomína mi to niečo z latinčiny.“                                                                 Veronika Sebőová, 9. A 

VV  
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CCaann  yyoouu  ppllaann  aa  ppaarrttyy??        
 

When you want to have a party make a list of all the things to do. 

Here is a list to help to you:  How many friends can you invite?                                                                     

Make a list of their names. 

Write invitation to them.  

What do they like to eat? 

Write what to buy. 

Make nice place cards and write 

the names of your friends on  them. 

Think of games.    

You can see an invitation card.                                                                   

Matej Lacuš, 5. A  

                                                         

                                     

MMaallee  ddaass  BBiilldd  aauuss    
   

 

          Farben: 

 

          1 rosa      
 

                                    2 gelb        

 

          3 blau        

 

                                      4 rot        

   

          5 grün        

                    

Anka Pružinská, Klasse, fünf. D 

ММыы  ииггррааееммссяя  сс  ааззббууккоойй  
 

В мае ученики 6 – 9-ого классов встретились на 

соревновании Мы играемся с азбукой. 

Мальчики и девочки решали разные задания, 

отвечали на вопросы и играли разные игры. Все 

показали отличные знания по русскому языку. 

Но самые лучшие знания были у девочек 7-ого ц 

класса Кристины Нойпаверовой и Доминики 

Памуловой. После окончания соревнования все 

попучили маленький подарок. Соревнование 

приготовила учительница русского языка 

Магдалена Шишкова.   

Михаела Себова, 6-ой а клаас  
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LLaannyy  ddeell  RReeyy  
ana del Rey, vlastným menom Elizabeth Woolridge Grant, je americká speváčka, textárka a 

skladateľka. Narodila sa 21. júna. 1986. Jej umelecký pseudonym sa skladá z kombinácií 

mena hollywoodskej herečky Lany Turner a auta Ford Del Rey. Lana je dcérou úspešného 

amerického investora a milionára Roberta Granta, ktorý sa postaral o vydanie jej debutového albu-

mu. Elizabeth Woolridge Grant sa narodila v New Yorku. V štrnástich bola poslaná na internátnu 

školu do Connecticutu, aby sa zbavila svojej závislosti od alkoholu. 

V osemnástich sa vrátila do rodného mesta, aby študovala na miest-

nej univerzite. Už vtedy začala pod menom Lizzy Grant vystupovať 

po kluboch. V roku 2008 s producentom Davidom Kahnom urobila 

album pod názvom Lana Del Rey a.k.a. Lizzy Grant. Vo svojich 26 

rokoch vydala vo Veľkej Británii nahrávku s názvom Born to Die. 

Jej inšpiráciou sú Britney Spears, Elvis Presley, Kurt Cobain. Lana 

spieva anglicky, no jej prízvuk znie francúzsky preto je veľmi obľú-

bená vo Francúzsku. Pomaly sa začína dostávať na hudobnú scénu aj 

na Slovensku. Má mnoho obdivovateľov a jej hudba značne vyniká 

popri ostatných, teraz populárnych počítačových veciach, ktoré sami 

seba nazývajú hudbou. Myslím, že Lana je úžasná umelkyňa a jej 

album Born To Die stojí naozaj za vypočutie. 

 

OKO: Páči sa vám spev Lany del Rey? 

František Pluta, 5. B: „Nepoznám ju.“ 

Kristína Klaučová, 8. B: „Má pekný hlas a dobré piesne.“ 

Dárius Beregházy, 6. A: „Ešte som o nej nepočul.“ 

Mgr. Ivana Brajerová: „Má krásny hlas, ale pochmúrne texty.“ 

Terézia Janikovská, 7. A                                                                                                    

Zabavme a poučme sa 

KKvvíízz  oo  hhiissttóórriiii 

 

1. Ako sa volal 1. prezident Československej  

republiky? 

a) Matúš Dula 

b) Tomáš Garrigue Masaryk 

c) Edvard Beneš 

2. Prvým predsedom Matice slovenskej bol: 

a) Štefan Moyzes 

b) Karol Kuzmány 

c) Štefan Marko Daxner 

3. Prvá svetová vojna bola: 

a) 1939 – 1945 

b) 1907 – 1914 

c) 1914 – 1918  

LL  

4. Dielo Zelinkár napísal:  

a) Juraj Fándly 

b) Ľudovít Štúr 

c) Anton Bernolák 

5. Vynálezca padáka je: 

a) Štefan Banič  

b) Nicola Tesla 

c) Jozef Murgaš 

6. Maximilián Robespierre bol: 

a) francúzsky panovník 

b) cisár 

c) vodca jakobínov 

 

Správne odpovede kvízu z čísla 1/2013: 1 

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

   Miriam Kuchárová, 8. B 

 



Tvorivé písanie                                                                                                                                                                                                                                                        OOKKOO                                                                                                 

 

  

1199  

                                                                                                                                                                         

KKrráássyy  lleettaa   

 

očné obdobie, na ktoré sa tešíme určite všetci. Teplo, prázdniny, more, zábava, kúpaliská... 

tieto slová nám najviac pripomínajú leto. Nadránom, keď sa už vyparuje rosa a vychádza 

slnko, začína nový deň. Z okna vidíme zelenú trávu, množstvo kvetov a jasnú oblohu. Keď 

vyjdeme von, pocítime teplo a môžeme robiť mnoho vecí..., môžeme si zobrať bicykel a nechať 

vietor nech nám prechádza vlasmi a tak chladí hlavu od horúcich slnečných lúčov, môžeme aj len 

tak oddychovať na tráve a užívať si leto, alebo popracovať 

v záhradke. Vtáčiky sa zatiaľ starajú o svoje rodinky. 

Včely sadajú z kvetu na kvet a motýle prelietavajú medzi 

nami, aby nám ukázali svoju krásu. Avšak sú aj dni, kedy 

oblaky musia spustiť dážď,  aby zavlažili sucho. Padne 

kvapka a ďalšie sa valia za ňou,  až kým sa z jemného 

dažďa nevykľuje búrka. Cez noc dážď utíchne, až napo-

kon prestane. Mraky sa rozplynú a objaví sa mesiac, kto-

rý osvetlí mláky na ceste a kvapky na tráve, tak že sa li-

gocú ako hviezdy na oblohe. Ale ráno mesiac vymení 

slnko a nastáva ďalší krásny deň.  

Miriam Kuchárová, 8. B 

DDeejjeeppiiss  jjee  ddeeddkkoo  ssttaarrýý  
 

Dejepis je dedko starý, 

prežil veľa storočí. 

Žil pred Kristom, 

žil v praveku, 

o čom asi hovoril?  

Hovoril o histórii,  

ako ľudia lovili,  

spomínal aj dinosaury,  

vtáky sa z nich zrodili. 

 
Zabavme a poučme sa 

 

 

 

RR  

    7 2 8 4  

 8 5    3   

4  2 6  8   7 

6  4     2  

   4  7    

 5     6  4 

8   5  4 2  6 

  6    5 3  

 1 3 2 8     

Jeho otec Herodotos, 

grécky to bol učenec.  

Múza Kleió, ochrankyňa, 

vždy bola za dobrú vec. 

Učme sa my, všetci ľudia, 

dejiny a minulosť, 

lebo chyby, ktoré boli, 

môžu vrátiť ľudskú zlosť.  

Andrea Mackovjaková, 6. C 

 

 

 SSuuddookkuu  
 

 

 

 

 

Správne odpovede z čísla 1/2013:  

 

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

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

 

Andrea Mackovjaková, 6. C 
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Naše práce 
                                                                                                  Fotokoláž 

 

 

            Návrh na obálku časopisu                                                

 

 

 

Komiks 

Jana Krajńáková, 8. A 

Dalibor Sokolák, 8. A 

Veronika Sebőová, 9. A 
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ČČoo  jjee  ttoo  sscchhoorrttrreekk??  

  

 tomto športe nás prišli poinformovať tí najpovolanejší. Olympijský klub na škole zorgani-

zoval besedu s reprezentačným trénerom pánom Bodom, reprezentantkou Tatianou Bodo-

vou, bývalou žiačkou našej školy, a s juniorkou Alicou Porubskou. Dozvedeli sme sa, na 

akých korčuliach sa jazdí, aké sú disciplíny schortreku, aké mali dievčatá úspechy, kde boli vo sve-

te, čo všetko museli obetovať, ale aj čo všetko im tento šport dal. Po mnohých otázkach sme sa do-

hodli, že na jeseň, kedy začne príprava na ľade, si prídeme vyskúšať tento šport na vlastnej koži. 

Veď ako sa hovorí, je lepšie raz skúsiť, ako dvakrát vidieť či počuť. Už teraz sa tešíme.  

     Aneta Greňová, 6. C 

GGyymmnnaassttiicckkýý  ššttvvoorrbboojj  
 apríli 2013 sme sa zúčastnili obvodného kola v gymnastickom štvorboji. Po tvrdých tré-

ningoch prišla zaslúžená odmena. Dievčatá aj chlapci získali 1. miesto, a tak i  titul Majstra 

obvodu Spišská Nová Ves. Družstvo dievčat tvorili Veronika Liptáková a Janka Valková z 

5. D, Vanesa Drabiščáková zo 4. C, Kristínka Kriváková zo 4. A a družstvo chlapcov Daniel Dzur-

ňák a Denis Bednár zo 6. C, Šimon Ištvánik a Marek Pollák z 5. D, Alex Kotlár z 5. C. Vyhodnoco-

vali sa aj individuálne výkony, kde sme takisto boli úspešní: 1. miesto Vanesa Drabiščáková,            

2. miesta Veronika Liptáková a Šimon Ištvánik. 

Týmto úspechom naša drina ešte neskončila, čakali nás Majstrovstvá kraja v Košiciach A tak sme 

ráno 23. apríla cestovali do špecializovanej gymnastickej telocvični na Kežmarskej ulici 

v Košiciach. Cvičiť začali dievčatá v zložení: Veronika Liptáková,Vanesa Drabiščáková zo 4. C, 

Janka Valková, Kristínka Kriváková a Nina Ratkovská zo 4. A. Už od začiatku sme videli, že to 

nebude ľahké, vydali sme zo seba maximum. Nakoniec sme obsadili krásne 2. miesto. 

V individuálnych výkonoch bola najlepšia Vanesa Drabiščáková na 2. mieste. Potom cvičili chlap-

ci, ich výkony boli vynikajúce a konečné umiestnenie 3. miesto bolo dôkazom tomu, že gymnastika 

začne byť na našej škole obľúbená. Družstvo tvorili 

Daniel Dzurňák, Denis Bednár, Šimon Ištvanik, Alex 

Kotlár z 5. C a  Lukáš Kotlár zo 4. C.  

Daniel Dzurňák, 6. C 

 

OO  

VV  
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TTiipp  nnaa  ddoobbrrúú  kknniihhuu  

a konci minulého školského roka nie-

ktorí žiaci dostali knihy. Medzi nimi 

som bola aj ja. Dostala som knihu od 

Sharon Creechovej Musíme sa stretnúť. Je 

o trinásťročnej Dinnie, ktorá prežíva akoby 

svoj druhý život. Nečakane sa ocitne 

v medzinárodnej internátnej škole vo Švaj-

čiarsku, kde je jej strýko riaditeľom. Predtým 

žila v Amerike s rodičmi a súrodencami  a 

skoro každý me-

siac sa sťahovali 

do iného štátu. Jej 

otec totiž ustavič-

ne menil zamest-

nanie. Dinnie sa 

v škole zoznamuje 

so spolužiakmi 

z celého sveta, 

objavuje ich zloži-

té osudy a vytvára 

si citový vzťah 

s výnimočným 

chlapcom. Ak sa 

chcete o Dinnie 

dozvedieť viac, prečítajte si túto knihu.                                                                                                 
                             Andrea Mackovjaková, 6. C                                                                                                    

TTiipp  nnaa  hhiissttoorriicckkýý                          

sseerriiááll  
Xena: Princezná bojovnica   

Xena je historický fantasy seriál, ktorý sa 

odohráva v starovekom Grécku. Časovo 

však nie je  ohraničený, a preto  seriál obsahu-

je aj rôzne egyptské či stredoveké prvky. 

Hlavnou postavou seriálu je Xena, ktorá boju-

je s vlastnou minulosťou a snaží sa ju napra-

viť. Spolu s jej najlepšou kamarátkou Gabrie-

lou putujú po rôznych dôležitých historických 

udalostiach a stretávajú sa s osobnosťami ako 

Homér, Helena Trójska alebo Caesar. A práve 

s nimi zažívajú nezabudnuteľné zážitky. Aké? 

Dozviete sa, keď si seriál pozriete. 

Simona Safková, 7. A  

 

AAkkoo  ssaa  sspprráávvaaťť  

vv  pprríírrooddee  vv  lleettee??  
hoj! Teraz ti poradím, ako ísť v lete 

do prírody, aby ťa nič neprekvapilo. 

Najčastejšie si chodíme do prírody 

opekať. Pre ohnisko si musíme vybrať bez-

pečné miesto vzdialené od lesa a vegetácie. 

Keď chceme založiť nové ohnisko, pomocou 

lopatky vykopeme požadovaný okruh s hĺb-

kou minimálne 5 cm. Okolo jamy naukladáme 

suché kamene. Oheň môžeme zapáliť mno-

hými spôsobmi. Najčastejšie to sú zápalky. 

Na podpálenie je najlepšia brezová kôra, ktorá 

sa vloží do raždia a potom už pridávame 

hrubšie konáre. Keď doopekáme, nesmieme 

zabudnúť zničiť oheň a uhlíky. Uhlíky v pah-

rebe najskôr rozdrvíme a potom zalejeme vo-

dou. Ohnisko potom zasypeme zemou a uis-

tíme sa, že nič netlie a nehorí. Ak ideš na vý-

let, treba mať správnu obuv. Najlepšia je tu-

ristická. Ak máš nesprávnu obuv, môžeš si 

ľahko vyvrtnúť členok. Obuv musí dobre „se-

dieť“, nesmie byť malá ani veľká. Taktiež nie 

je dobre ísť naboso. V ruksaku by nemali 

chýbať ponožky na prezutie. Tiež treba mať 

dostatok tekutín. Treba myslieť aj na zrane-

nia, preto si zober lekárničku alebo aspoň 

leukoplast a obväz. Nezabudni sa natrieť opa-

ľovacím krémom. Ak ideš stanovať, treba sa 

správne zabaliť. Na dno ruksaka sa dáva spa-

cák. Na spacák si daj iba potrebné veci. Na 

okraj ruksaka sa upevňuje karimatka. Z opač-

nej strany na vyváženie fľaša s vodou. To by 

bolo všetko. Dávaj si pozor a nepodpáľ les! 

 

Veba – Kristína Ďuráková, 9. B 

NN  

AA  
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Varíme s OKOM a            

AAlleexxaannddrroomm  KKlliinnggoomm,,  

žžiiaakkoomm  99..  AA 

Jedlo, ktoré jedli naši predkovia: Rímske 

datle v mede 

Potrebujeme: 

 niekoľko (12) dat-

lí, 

 (12) polovíc vlaš-

ských orechov, 

 4 lyžice medu, 

 soľ,  

 čierne korenie.  

Ako na to: 

Ošúp datle a vyber jadrá, jadrá nahraď polovič-

kami orechov, veľmi jemne posyp datle soľou, 

na panvici rozpusť med a pridaj datle, po pia-

tich minútach vyber datle a naservíruj ich, polej 

medom, trošilinku ich posyp čiernym korením 

a podávaj. Dobrú chuť! 

Zdroj: Terry Deary: Strašní Rimania, 1994 

Alexander Kling, 9. A 

Aké roly by sa hodili 

našim učiteľom? 
 

Bella (Twilight sága): Mgr. Alena Majernič-

ková – múdra, šikovná, pekná ako Bella 

Mája (Včielka Mája): Mgr. Katarína Meliori-

sová – usilovná, usmievavá, krátke blond vlasy 

Sharpey (Pravá blondínka): Mgr. Zuzana Šol-

tésová – múdra, pekná, šikovná, zábavná 

                                                             Žiaci 3. B 

SSttrreeddoovveekkýý  ttáábboorr  

vv  SSttaarreejj  ĽĽuubboovvnnii 

o tábora sa cez prázdniny veľmi te-

ším. Privezie ma tam mamka  

a dobrodružstvo sa môže začať. Býva-

me v stredovekých stanoch, chodíme 

v historickom oblečení. Po príchode nás rozde-

lia do rytierskych rádov: livoni, temlári, tevtoni, 

johaniti, jakobíni. Hodnosť  si môže každý zís-

kať plnením úloh, správaním, dobrou prácou 

zbrojnoša, rytiera, čierneho rytiera... Každé 

ráno začíname výcvikom: šermovanie, jazdenie 

na koni, strieľanie z kuše, luku, hádzanie seke-

rou. Niektoré zbrane si prinesieme z domu, ako 

drevený meč, štít, prilbu. Tie mi vyrába môj 

šikovný oco. Kušu, luk a ďalšie nám požičajú. 

Tábor je ohradený drevenou palisádou 

a nechýbajú tam ani historické zbrane: prak, 

trebušat, delo, bojové vozy a samozrejme hos-

podárske zvieratá, 

ktoré sa v takýchto 

táboroch chovali aj v 

minulosti. Po výcviku 

nasledujú raňajky 

a hry: Dobývanie po-

kladu kráľovnej zo 

Sáby, Križiaci idú, 

Pašeráci, nočné hry....  

Deň končí posedením 

pri táboráku. Je to super, našiel som si tam veľa 

nových kamarátov. Tento rok pôjdem už štvrtý-

krát. Pridajte sa k nám! 

Ivan Dinga, 5. B 

DDeeňň  mmaattiieekk  
 

máji žiaci 4. B so svojou triednou uči-

teľkou Mgr. K. Meliorisovou pripravili 

besiedka ku Dňu matiek. Prišli všetky 

mamičky a pozvanie prijali aj niektoré babičky. 

Žiaci spievali, tancovali, recitovali... Počas vy-

stúpenia boli pripravené stoly plné jedla a pitia. 

Programom sme chceli našim mamičkám 

a babičkám poďakovať za ich každodennú sta-

rostlivosť, lásku a opateru. Ony našu snahu 

odmenili potleskom a úsmevom. 

 

Timea Dimitrovová a Ľudka Slivová, 4. B          

DD  
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ZZaauujjíímmaavvoossttii  oo  IIrraakkuu  ooččaammii                                                                                  

MMggrr..  MMaarrttiinnaa  SSlliivvuu  
OKO: Nedávno ste navštívili pre nás vzdialenú krajinu Irak. S akým cieľom ste do tejto kra-

jiny cestovali? 

Náš mestský folklórny súbor Čačina dostal pozvanie na 

medzinárodný folklórny festival do mesta Kalar 

v severnej časti Iraku, kde žije prevažne kurdské oby-

vateľstvo. Festivalu sa zúčastnilo 16 súborov z Európy 

– Poľsko, Maďarsko, Česká republika – 

a z blízkovýchodného regiónu. Opäť som sa teda vďa-

ka folklóru dostal na zaujímavé miesta, ktoré by som 

inak určite nenavštívil.  

OKO: Aké zaujímavé historické miesta ste navštívi-

li?  

Naše účinkovanie v Iraku začalo príletom do mesta Erbil, samosprávneho centra autonómnej oblasti 

Kurdistan. Treba povedať, že Kurdi sú etnikum bez vlastného štátu, no usilujú sa oň už mnoho de-

saťročí. Žijú na území východného Turecka, západného Iránu, Sýrie a severného Iraku, no len tu sa 

im vďaka veľkému úsiliu podarilo získať akú-takú územnú samostatnosť. Erbil je považovaný za 

najstaršie nepretržite obývané mesto na svete. Jeho história siaha 10 000 rokov do minulosti. 

V Iraku sme veľa cestovali – bývali sme v Sulajmanii 250 km východne od Erbilu a Kalar – cen-

trum festivalu – ležal ďalších 250 km južne od Sulajmanie.   

OKO: Čo Vás v tejto krajine najviac očarilo a naopak, čo by ste už nechceli prežiť ? 

Našťastie, nič zlé ani nepríjemné sme nezažili. Bolo pre nás trochu šokujúce, že nás strážili vojaci 

s ostro nabitými zbraňami, no dôvod vedeli asi len oni sami. Pripomínam, že od vojny v Iraku ubeh-

lo len 6 rokov. Zažili sme ale veľmi veľa príjemných chvíľ s miestnymi obyvateľmi, najmä veľa 

pozornosti smerom k našim dievčatám, prejavy sympatií nášmu temperamentnému folklóru 

a hudbe. Kurdi sú veľmi priateľskí a pohostinní, no tiež veľmi temperamentní a citliví. 

OKO: Ako ste svojimi očami vnímali iracké deti?  

Iracké, respektíve kurdské deti sú také ako všade inde na svete – hravé a veľmi bezprostredné. Na 

rozdiel od našich detí však hlavne tie staršie zažili hrôzy vojny a to ich určite poznačilo. Deti vidieť 

všade a dospelí sa o ne veľmi starajú. Prekvapilo ma, koľko detských ihrísk s preliezkami 

a pieskoviskami bolo vidieť všade po mestách. 

OKO: Váš najväčší a najkrajší zážitok?  

Už som spomenul veľký záujem miestnych 

ľudí o festival, folklór a kultúru všeobecne. 

Počas sprievodov v Sulajmanii a Kalare stáli 

popri ceste na ulici desiatky tisícov sviatočne 

vyobliekaných ľudí, zdravili a fotili 

nás, usmievali sa tlieskali nám. A ešte jeden 

tradičný zvyk Kurdov nás naozaj veľmi prí-

jemne prekvapil. Kurdi ako kočovný národ sú 

veľmi úzko spojení s prírodou a ročným cyk-

lom. Jedna z najdôležitejších udalostí roka je 

príchod jari. Tradične ho slávia ako začiatok 

roka tým, že prvý jarný deň oslávia piknikom 

v prírode, spojeným s hodovaním, tancom 

a spevom. Mali sme šťastie, že práve tento deň sme prežili podobným spôsobom. Počasie bolo nád-

herné, užívali sme si slniečko a pohostinnosť organizátorov, ktorí pre nás pripravili piknik v prírode 

asi 40 km od Sulajmanie.                                                                                       Sára Havašová, 7. B 
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 OO  šškkoollee  vv  šškkoollee 

Povedali naši spo-

lužiaci na hodine 

dejepisu: 

Prvý rímsky cisár sa 

volal Caesar. 

(správna odpoveď: 

Augustus) 

Dôkazom toho, že Marcus Aurelius bol so svo-

jím vojskom na území Slovenska je latinský 

nápis na skale pri meste Rím. 

(správna odpoveď: Pri meste Trenčín) 

Na čele republiky v Rímskej ríši stáli 7 králi. 

(správna odpoveď: 2 volení úradníci) 

Gerulata je Trenčín. 

(správna odpoveď: Rusovce) 

     Andrea Mackovjaková, 6. C 

 

OO  šškkoollee  ppoo  šškkoollee  
Opýtali sme sa rodičov: Aký vzťah ste mali k 

predmetu dejepis ako žiak základnej školy? 

 

Ing. arch. Adriana Klingo-

vá: „Spočiatku som sa na 

predmet dejepis veľmi tešila, 

avšak po čase toto nadšenie 

opadlo. V našej dobe sa deje-

pis vyučoval spôsobom „bif-

ľovania“ chronologicky uspo-

riadaných významných udalostí a osobností, 

pričom sme neboli vedení k tomu, aby sme sa 

zamysleli nad súvislosťami, prečo k daným uda-

lostiam došlo, alebo vôbec ako vtedy ľudia žili. 

Okrem toho náš dejepis obsahoval veľmi málo 

informácií z vlastných dejín Slovenska a bol 

značne spolitizovaný, mnoho dôležitých vecí  

v učebniciach nebolo, prípadne boli skreslené, 

aby vyhovovali vtedajšiemu režimu. Dnes je pre 

mňa poznanie histórie veľmi dôležité, pomáha 

mi pochopiť svet a správanie ľudí, lebo nie na-

darmo sa hovorí: „všetko tu už bolo“, alebo 

„história sa opakuje“.“ 

Pani Lívia Repaská: Dejepis som sa učila ako 

každý iný predmet. Bol pre mňa niekedy zaují-

mavý, niekedy menej zaujímavý, mala som ho v 

celku rada, ale nemala som v ňom nejakú veľkú 

záľubu.  

Veronika Sebőová, 9. A 

VVaaššee  ddoottaazzyy  aa  ooddkkaazzyy  
 

OKO odpovedá na otázky z čísla 

1/2013: 

 

Lenka Dzurňáková, 4. A: Kedy 

budú vo všetkých triedach datapro-

jektory a počítače?  

PhDr. Bohuslav Vaľko: „Mali tam už byť v            

2. polroku tohto školského roku, projekt sa troš-

ku oneskoril, na začiatku budúceho školského 

roku tam však už budú na 100%.“ 

Tatiana Komárová 4. A: Budú v triedach in-

teraktívne tabule? 

PhDr. Bohuslav Vaľko: „Budú, ale postupne 

po jednotlivých triedach. Začneme nadanými 

triedami.“ 

Nina Ratkovská, 4. A: Kedy sa opravia 

a doplnia preliezky a kolotoč na detskom ihris-

ku?  

PhDr. Bohuslav Vaľko: „Neviem, či sa to už 

bude opravovať, skôr by sme chceli pre ŠKD 

zabezpečiť úplne nové priestory, prvou lasto-

vičkou je náš preliezkový javor.“ 

Samuel Ján Hollaar, 4. A: Prečo tak často va-

ríte boršč? 

pani Bőhmerová Mária, vedúca školskej je-

dálne: „Ruský boršč v tomto školskom roku 

sme varili len raz, a to 9. 11. 2012. Ale je to 

dobrý nápad, v najbližšom čase ho zaradíme do 

jedálneho lístku, pretože je to veľmi zdravá 

a výživná polievka.“  
 

VVaaššee  nnoovvéé  ddoottaazzyy  

aa  ooddkkaazzyy                                
 

Erik Erhard 3. B: Budú vo WC aj toaletné 

papiere? 

Lukáš Kuľa 3. B: Budeme niekedy ráno spie-

vať školskú hymnu? 

Barbora Danišová, 3. B: Budeme mať v našej 

triede počítač a dataprojektor?  

Miriam Kuchárová, 8. B: Iva Repaská, ja som 

Ti vravela, že sa dostaneš na Gymnázium na 

Školskej. Veľa šťastia!“ 

Natália Smatanová, 9. B 

 

 



Zabavme  a poučme sa                                                                                                                                        OOKKOO                                                                                      
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Osemsmerovka 
H R A D H V I T R Ó N S 

U E M E T Ý L B Ó R I P 

M N O J A S J O E U R R 

A E N E V A M J T Č E A 

N S A P O D O I T S F V 

I A R I J Y R Í Š A O E 

Z N C S N R O K E N R K 

M C H Ľ A K K O U T M O 

U I I Ž I G R O Š I A R 

S A A C I S Á R V K O T 

K A Š T I E Ľ T D A Ň O 

P A N O V N Í K E R B A 

  
           

       

        

      

         

 
       

      

 

        

B            

 

         

       

          

nniiččkkaa  

Slová: ANTIKA, BOJ, CISÁR, 

DAŇ, DEJEPIS, ERB, GROŠ, 

HRAD, HUMANIZMUS, 

KAŠTIEĽ, KOSTOL, KRÁĽ, 

MONARCHIA, MOR, OTROK, 

PANOVNÍK, PRAVEK,  

REFORMA, RENESANCIA, 

RÍŠA, ROK, RYTIER, TRÓN, 

VOJNA, VÝSADY   

Správna odpoveď osemsmerovky 

z čísla 1/2013: English language is 

very important for life!                                                                                                    

Simona Safková, 7. A 

 

 

 1. Na akom polostrove sa usadili 

Latinovia? 

2. Doplň Marcus ... 

3. Výtvarné dielo s pevným pozadím 

4. Panovník ináč 

5. Amfiteáter v Ríme 

6. Symbol Ríma 

7. Nariadenie, ktoré vydal Konštan-

tín Veľký: Milánsky... 

8. Grécke a rímske umenie 

9. Rímska ríša odolávala útokom ... 

kmeňov 

10. Rímske ... 

11. Kto bol Dioklecián? 

12. Trojica vládcov 

 

Tajnička: Staroveký štát 

 

Správna odpoveď tajničky z čísla 

1/2013: Sydney 

           Diana Richnavská a Andrea 

Mackovjaková, 6. C 
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