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Ahojte,  

rázdniny, na ktoré sme sa tešili dlhých 10 mesiacov, sa už blížia a takisto aj 

posledné číslo časopisu OKO v tomto školskom roku. Už nám stačí iba na-

písať koncoročné písomky  a opraviť známky. To nebude jednoduché, keď-

že slnečné lúče nás už spoza okna príjemne šteklia po líci. My sa však posnažíme 

a všetko zvládneme najlepšie ako vieme, však okáči? Pomedzi to si určite nájdite 

čas a prečítajte si náš časopis, v ktorom si nájdete niečo, čo vás zaujme. Aby som 

nezabudla, prajem vám príjemné prázdniny, plné zážitkov. Ale dosť bolo rozprávania, pustite sa do 

čítania.                                                                                        Andrea Mackovjaková, šéfredaktorka   

Slovo pána riaditeľa 
Čo nové priniesol školský rok 2013/2014? Pre našich pedagógov bol tento 

školský rok, kvôli prebiehajúcemu projektu z EÚ, určite náročný. Pre vás, našich 

žiakov, zasa nepochybne zaujímavý. Priniesol nám aj skvelé správy o vašich a 

našich úspechoch v rozmanitých súťažiach od okresných, cez krajské, celoslo-

venské až po medzinárodné. A napokon sme sa potešili zo zápisu budúcich pr-

vákov, ktorých budeme mať nasledujúci rok omnoho viac, ako predtým. 

Ako ste s ním spokojný? Klamal by som, keby som povedal, že všetko bolo super, našli sa aj neja-

ké „nepodarky“, našťastie, bolo ich len zopár a prevýšili ich pozitívne dojmy.... napokon 

s výbornými žiakmi a učiteľmi to musí zákonite fungovať. 

Máte už plány na budúci školský rok? Áno, zatiaľ sú len v náčrtoch. Budeme ich konkretizovať 

v priebehu prázdnin a vy sa s nimi zoznámite na začiatku nového školského roku. Ale nepredbie-

hajme, ešte tu máme prázdniny a tie si treba poriadne užiť. 

A teraz jedna osobná otázka. Ako plánujete tráviť prázdniny? Z každého rožku trošku.  Osobne 

ma čaká rehabilitácia kvôli plánovanej operácii kolena, a keď koleno dovolí, tak sa budem tešiť na 

fyzickú aktivitu akéhokoľvek druhu, lebo môjmu telu to  už veľmi chýba.  

Čo by ste odkázali žiakom na prázdniny? V prvom rade nech využijú čas na aktívny oddych. 

Leňošenie, počítačové hry, či televíziu si nechajte na upršané dni. Každý pekný deň nech je pre vás 

výzvou na nevšedný zážitok, s ktorým sa nám budete môcť v septembri pochváliť. A nezabudnite 

na to, že prázdniny budú aj budúci rok, tak nepreháňajte to s adrenalínom a  pozor na svoje zdravie!   

-RR- 
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Najobľúbenejší učiteľ/predmet 

zhľadom k tomu, že sa blíži koniec roka, redakcia OKA sa rozhodla zistiť, kto je najob-

ľúbenejší učiteľ/ka a predmet na našej škole. Boli sme sa preto pýtať v triedach prvé-

ho a druhého stupňa. Na 1. stupni podľa žiackeho hlasovania vyhrali pani učiteľky Mgr. 

Miriam Miklošová a   Mgr. Andrea Kožíková, na 2. stupni pani učiteľky Mgr. Ria Frankovičová 

Centková a Mgr. Eva Murgáčová. Najobľúbenejším predmetom na celej škole je telesná výchova. 

S víťazmi ankety sme sa rozhodli urobiť rozhovor: 

Stali ste sa najobľúbenejšou učiteľkou, teší vás to ?   

p. uč. Kožíková: Áno, veľmi milo ma to potešilo. 

p. uč. Miklošová: Áno, milo ma to potešilo. Je to príjemné 

prekvapenie.  

p. uč. Frankovičová Centková: Som veľmi prekvapená a teší 

ma to.   

p. uč. Murgáčová: Jasné že hej. Som úprimne rada. 

Čo bolo, podľa vás, rozhodujúcim faktorom ? 

p. uč. Kožíková: Svoje povolanie robím s láskou. Mám 

ho rada, a tak sa k nemu aj staviam.  

p. uč. Miklošová: Som milá, pekná, som proste naj. 

p. uč. Frankovičová Centková: To, čo robím, robím rada a baví ma to.  

p. uč. Murgáčová: Myslím, že môj ľudský prístup k deťom. 

Zmení sa preto niečo vo vašom prístupe k práci ? Povzbudí 

vás to napríklad ? 

p. uč. Kožíková: Bolo to pre mňa príjemne zistenie, že ma tak-

to žiaci ohodnotili. Aj naďalej sa budem snažiť moju prácu 

robiť zodpovedne.  

p. uč. Miklošová: Áno, určite ma to povzbudí.   

p. uč. Frankovičová Centková: Určite ma to motivuje 

a budem sa naďalej snažiť takto pristupovať k práci. 

p. uč. Murgáčová: Nič sa nezmení. Som rada, teší ma to. Myslím si, že každý má rezervy, aj ja, ale 

nechcem to nejako veľmi meniť.  

 

V 
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Chceli by ste niečo odkázať svojim „voličom“?  

p. uč. Kožíková: Ďakujem za hlas a teším sa na hodiny strávené s vami.  

p. uč. Miklošová: Stretneme sa na zmrzke. 

p. uč. Frankovičová Centková: Ďakujem za priazeň a teším sa na hodiny s vami.  

p. uč. Murgáčová: Budem rada, ak ma aj po rokoch pozdravia a porozprávame 

sa ako sa majú. 

Pani učiteľkám blahoželáme! 

 

Telesnú výchovu, ako najobľúbenejší predmet, sa žiaci prvého stupňa rozhodli krásne ilustrovať. 

Veď, presvedčte sa o tom sami! 

 

      

     

     

     

     

     

     

     

   

 

   

   

 

 

 

   

   

   

   -RR- 



Bilancujeme                                                                                                                                           OKO  

 

 
 

4 

Najobľúbenejšie jedlo v školskej jedálni 

bed je jedno z hlavných jedál dňa. Aj v našej jedálni sa každý deň varí 

obed. My, členovia OKA, sme urobili dotazník medzi žiakmi 

a učiteľmi, ktorým sme zisťovali najobľúbenejšie jedlo v školskej 

jedálni. Zistili sme, že najobľúbenejšie jedlá boli pirohy, špagety a halušky. 

Aj keď špagety ich značne dobiehali, vyhrali pirohy. Len škoda je, že do škol-

skej jedálne sa dovážajú už zamrazené. Samozrejme si nevieme predstaviť, 

ako by pani kuchárky stihli urobiť za deň pirohy pre celú školu. Aj napriek tomu 

nám prezradili recept na pirohy vyrobené ručne. Tento recept prezradíme aj vám – čitateľom OKA: 

Ako uvariť pirohy 

Plnka: varené a pretlačené zemiaky pomiešané s bryndzou, štipka soli 

Cesto: polohrubá múka, vajce, voda podľa potreby 

Príprava: vypracované cesto rozvaľkáme, vykrajujeme kolieska, ktoré naplníme plnkou a okraje 

polepíme, zavaríme vo vriacej vode, omastíme maslom alebo slaninou. 

Pani kuchárkam sme položili ešte otázky, či sa pirohy budú robiť  tento mesiac, a či pirohy varia 

rady. Na prvú otázku odpovedali, že sa bohužiaľ už pirohy tento mesiac variť nebudú a na druhú 

odpovedali, že pirohy pripravujú rady, lebo deťom chutia. 

Samuel Ján Hollaar, Jakub Šťastný, 5. A 

Deň Zeme – naj akcia roka 

slava Dňa Zeme patrí k neodmysliteľnej tradícií našej školy. 24. apríla sme ho veľkolepo 

oslávili. Hneď na úvod dňa odznela v rozhlase relácia o dôležitosti čistého životného pro-

stredia. Spolu s nami si Deň Zeme pripomenuli aj niektorí študenti Strednej pedagogickej 

školy v Levoči. Pripravili si rôzne tvorivé dielne, kde ukázali žiakom, ako aj z odpadového materiá-

lu si môžu vyrobiť oblečenie, fotoaparát, ekomobil... Šikovní študenti, spolu s našimi žiakmi, skráš-

lili kontajnery v areáli školy. Žiaci EKO krúžku mali pripravené tvorivé dielne pre žiakov 1. stupňa. 

Hravou formou sa spoločne učili aké zvieratá kde žijú, či všetok odpad patrí do kontajnera, ako by 

sme mohli pomôcť Zemi a veľa iného. Deti sa zabavili tiež pri skladaní rôznych obrázkov 

z vrchnákov od PET fliaš, lúštením „prírodných“ krížoviek, preliezaním prekážkových dráh,  tan-

covaním... Nezaobišlo sa to však bez menej obľúbeného 

upratovania školského dvora, pri ktorom žiaci zistili, že to 

nemusí byť vždy len nuda. Deviataci usilovne počas dňa 

sadili stromčeky v Novoveskej Hute a piataci pomohli 

Zemi tým, že zbierali odpadky na turistickom chodníčku. 

Na záver tohto zaujímavého dňa sme si spoločne ukázali, 

čo sme sa naučili, predviedli sme si zhotovené kúsky 

a modely v podobe malých módnych prehliadok 

a tanečných choreografií.              

Adriána Henčeková, 9. A 

O 

O 



Bilancujeme                                                                                                                                           OKO 
 

 
 

5 

Ako sme zvládli tento školský rok 
Koniec roka je tu. Prváci zvládli začlenenie sa do školského kolektívu, 

školské kluby prežili nával vystúpení či karnevalov, piataci si zvykli na 

prísnejších učiteľov na druhom stupni, šiestaci sa naučili plávať, siedmaci 

v zdraví absolvovali lyžiarsky kurz, ôsmaci si vybrali potencionálne školy, 

dokonca deviataci zvládli monitor a prijímačky a čakajú ich posledné dni 

v tejto škole. Čím bol tento rok pre nich tak výnimočný, a čo by chceli 

odkázať svojim mladším spolužiakom? Tu sú niektoré z ich názorov. 

Bianka: „Tento školský rok bol pre mňa iný tým, že sme dostali novú triednu a zase sme sa stali 

kolektívom. Bol iný aj v tom, že sme prvý polrok makali. Tak isto sme mali monitor a poniektorí 

talentovky.“ 

Soňa: „Svojim mladším spolužiakom by som chcela povedať, že nech sa držia, nech zvládnu učenie 

lepšie ako my, a taktiež rešpektujte učiteľov......nám to nejako nešlo.“ 

Františka: „....... mali sme veľa doučovaní, viac učenia kvôli monitoru a talentovkám. Všetkým 

chcem odkázať, nech sa vám splní všetko, čo si prajete.“ 

Peťa: „Tento školský rok som mala doučovania, oveľa viac učenia a stresy kvôli monitoru 

a pripravovaniu sa na talentovky. Dúfam, že sa každému bude dariť a vyjde mu všetko, čo si želá.“ 

Aj naše pani učiteľky sa nostalgicky zamysleli nad uplynulým rokom a dovolili si odkázať 

vám, žiakom, ako tráviť prichádzajúce leto.  

Pani učiteľka Renáta Kolárčiková: „Po desiatich mesiacoch strávených v laviciach si zaslúžite 

odpočinok od školských povinností, môžete sa naplno venovať záľubám, športu, čítaniu dobrej kni-

hy, spoznávaniu neznámych kútov nášho Slovenska, či iných krajín. Želám vám krásne leto, plné 

slnka, vody, nové zážitky s kamarátmi a veľa spoločných chvíľ strávených s rodinou.“ 

Pani učiteľka Mária Lacušová: „Keď sa tešíš, otváraš srdcia. – Takto sa začínal a začína každý 

školský rok pre mňa. Tešila som sa na moju triedu, ale rovnako aj na všetky deti našej školy, a teda 

pre mňa bol tento rok obohatením a prínosom, pretože stále máme možnosť vzdelávať sa, učiť sa 

chápať deti, usilovať sa o svoj vlastný rozvoj a pracovať na ňom. Deti sú našou budúcnosťou 

a záleží na nás, ako ich do života vypravíme. Na nasledujúce voľné dni pre nás všetkých želám sl-

nečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi 

a krásne letné dni“. 

Pani učiteľka Alena Majerníčková: „Tento školský rok  bol od prvého dňa  pre mňa veľmi pestrý.  

Celý školský rok sa prelínal  praktickou časťou projektu „Vzdelávanie bez hraníc“. Prinieslo mi to 

veľa skúseností, hlavne tvorba a využitie pracovných listov  vo vyučovaní. Potešilo ma, že aj 

v športe sa mi podarilo získať niekoľko ocenení na 1. stupni. Mojim cieľom  v tomto roku bolo 

ukončiť 2. atestáciu. Som veľmi rada, že sa mi to podarilo. Na konci tohto školského roka sa budem 

lúčiť so 4. B triedou, ktorá mi veľmi prirástla k srdcu. Všetkým žiakom prajem, aby sa im splnil ich 

cieľ a na vysvedčení boli známky podľa ich predstáv. Prajem vám,  aby ste si prázdniny užili, prežili 

hlavne v zdraví a zažili veľa pozitívnych a nezabudnuteľných zážitkov“.    

                                                                                        Samuel Hollaar, 5. A 
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Na to, aký bol rok 2013/2014 pre našich prvákov, sme sa ich osobne opýtali a pár z nich sa roz-

hodlo vyjadriť svoj názor zároveň poukázaním na to, čo sa za tento rok naučili, a teda, písať a čítať. 

Pozrite si krásne názory písané rukou našich usilovných prvákov. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Samuel Hollaar, 5. A 
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Páči sa vám náš časopis? 

eďže nás zaujíma názor každého jedného z vás, radi napredujeme a vytvárame nové 

veci, rubriky, články a aktivity, rozhodli sme sa opýtať sa vás, žiakov, nielen na to, 

ktorý učiteľ, predmet, či jedlo je naj, ale v rámci zlepšenia kvality nového časopisu 

chceme vedieť, čo sa vám páči a naopak, čo by ste radi zmenili. Odpovedali žiaci našej školy. 

 Najviac sa mi v OKU páči, že sú tam vtipy a pre žiakov zaujímavé veci. Nie iba školské 

úspechy. 

 Prišlo nové spracovanie textov a som rád, že to nerobia iba žiaci jednej triedy. 

 Mne sa nový časopis OKO veľmi páči. Je tam aj viac žartovných vecí, ako pred ro-

kom. Taktiež sa mi páči trochu iné grafické spracovanie (napríklad v nadpisoch sú iné 

štýly písma, nie ako predtým). 

 Časopis je dobrý. Najlepšie sú Brunove vtipy. Zmeny nastali v tom, že časopis je viac prehľad-

ný. 

 Bohužiaľ názov ostal nezmenený, čo znie stále ako „staré OKO“. Mal by sa zmeniť dizajn. Ob-

sahovo je lepší a majú ho na starosti super učiteľky ♥. 

 Niektoré texty sú príliš dlhé. Chceli by sme tam nájsť viac vtipov. Zmena nastala v tom, že po 

minulé roky som časopis nečítala, teraz ho čítam rada. Pozitívom tohto časopisu je, že je tam 

viac obrázkov.                                                                                                  Štefan Vansáč, 8. A 

Odmena pre Okáčov 

 blížiacim sa koncom školského roka si redakcia časopisu vyslúžila od svojich zodpovedných 

vedúcich poriadnu odmenu v podobe dvoch veľkých "Z", a teda, ZMENÁRNE spojenej s 

odbornou pomocou ohľadom vlasov a zároveň sladkej, v podobe ZMRZLINKY. Počas 

skrášľovacieho procesu sme si užili veľa zábavy, čo môžete vidieť aj na fotkách. Tí odvážnejší pod-

stúpili skutočnú účesovú revolúciu. Nezabudli sme ani na vás, našich čitateľov a čosi z nášho zážit-

ku sme vám priniesli so sebou, tak čítajte a inšpirujte sa! „Účesy celebrít určujú módny trend u tí-

nedžerov. Asi ťažko by sme našli tínedžera bez vzoru. Jeden z nich je aj Justin Bieber, Marek Ham-

šík, Ronaldo, Miley Cyrus či Beyonce a pod.. No aj napriek 

tomu by som ich rozdelila do dvoch skupín. Účesy upravené - 

sú to naozaj dokonale upravené, uhladené, čisté a s precíz-

nym strihom. Neupravené - čiže ležérne, strapaté, až mierne 

extravagantné (Hamšík). Každopádne je super, ak si ten svoj 

štýl nájdu už v mladom veku. Moje odporučenie: chlapci - 

vždy čisté vlasy s  kvalitným strihom a dievčatá - vždy umyté, 

lesklé a trendovo učesané. Vrkoč v akejkoľvek podobe je stále 

TOP a vždy zaujme. V tínedžerskom veku dochádza k častej-

šiemu premastneniu pokožky, preto pamätajte, že vlasy sa neumývajú 1x za týždeň, ale podľa potre-

by. Ak ich naozaj umývate často, používajte šetrnú a profesionálnu vlasovú kozmetiku, ktorá sa dá 

kúpiť u vašej kaderníčky a zároveň vám ochotne poradí“. (radí známa vlasová odborníčka Alena 

Tomala-Dutkova).                                                                                                                         -RR- 

K 

S 
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Zážitky zo zahraničia  
Cesta do Egypta 

va dni pred odletom som sa dozvedel, že Veľkú noc strá-

vim v Egypte. Aj keď sa mi tento nápad nepáčil, nako-

niec som súhlasil a v sobotu sme z Viedne odleteli. Po 

odchode z letiska Hurghada sme išli autobusom do oblasti Makadi 

Bay. Hotel bol pekný a veľmi veľký, more bolo čisté a pláž pie-

sočnatá. Na druhý deň teploty stúpli na 33°C v tieni, takže na sln-

ku bolo naozaj horúco. Väčšinu času som strávil pri mori, lebo 

tam boli nádherné ryby a koraly, ako stvorené na potápanie. Pri 

bazénoch som prežil naozaj minimum času. Jediné, čo ma na bazénoch zaujalo, bol tobogan, 

v ktorom vás zavreli do kabíny a zrazu sa pod vami podlomila doska, na ktorej ste stáli a padali ste 

voľným pádom dole a následne hore. Ďalšia vec, čo ma zaujala, bolo umelé surfovanie. Ak by som 

nakoniec mal zhodnotiť a uzavrieť, či je na Veľkú noc lepšie doma v zime alebo v teplom Egypte, 

odpovedal by som, že Egypt je jasná voľba.                                                           Leo Sabovčík, 8. B 

Londýn, hlavné mesto Anglicka  

očas jarných prázdnin sme sa s rodičmi rozhodli navštíviť v Londýne môjho brata Jakuba, 

ktorý tam študuje. Letela som prvýkrát v mojom živote. Keď sme stúpali, tak som sa veľmi 

bála.  Anglicko má povesť zlého počasia. O tom som sa presvedčila hneď, keď sme pristáli. 

Pršalo a bolo zamračené. No aj tak nám to nepokazilo náš pekný výlet. Bývali sme v centre Londý-

na. Keď sme prišli na ubytovňu, od únavy sme zaspali.  Keď sme sa ráno zobudili,  išli sme sa po-

pozerať po meste. Počasie bolo už lepšie ako večer. Počas vychádzky sme si všimli, ako sa tu ľudia 

obliekajú. Aj keď bolo pomerne chladno, dievčatá mali ľahké oblečenie a chlapci krátke tričká. 

Veľmi ma to zarazilo. Vo Veľkej Británii sa  jazdí po ľavej strane, 

a preto je to tam pre iného človeka  nebezpečné. Kým som si zvykla, 

keď som prechádzala cez cestu, že auto prichádza z inej strany, pár-

krát ma skoro zrazilo. V Londýne ľudia radšej nejazdia autom, lebo 

sú tam časté zápchy, ale veľa cestujú metrom. Aj my sme sa všade 

presúvali metrom. Celý týždeň sme blúdili po Londýne, a keďže nás 

sprevádzal môj brat, ktorý Londýn pozná, videli sme ohromné množ-

stvo pamiatok a zaujímavostí. Hneď prvý deň sme si pozreli Big Ben, Westminster Abbey, Britský 

parlament. Naše cesty  pokračovali návštevou Buckinghamského paláca – sídla britskej kráľovnej, 

Hyde parku a skoro 3 hodiny sme strávili v British Museum. Každá expozícia bola venovaná rôz-

nym starovekým národom. Mňa najviac zaujali egyptské múmie a sarkofágy a tiež grécka expozí-

cia. Presunuli sme sa do Národnej galérie, kde sme videli originály svetových maliarov Renoir, 

Monet, Manet, Vincenta Van Gogha a videli sme aj obraz Slnečnice. Druhý deň sme sa vybrali do 

časti Londýna Greenwich, kde sme si pozreli Kráľovské observatórium a nultý poludník. Stála som 

jednou nohou na západnej a jednou nohou na východnej pologuli. Videla som naživo to, čo sme sa 

učili v geografii. V Greenwichi je aj Múzeum námorníctva, kde sme videli napodobeniny  lodí, rôz-

ne námorné cesty, objekty z lodí. Na ďalší deň sme si prešli nábrežie Temže, videli sme Millenium 

Bridge,  slávny  Tower Bridge,  Globe Theathre,  kde sa hrávali  Shakespearove  hry a  Tower. 

D 

P 
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Mne  sa páčila aj Oxford Street s množstvom obchodov. Okrem turistických miest sme sa túlali aj 

po uličkách, nadzemnou železnicou sme si pozreli aj iné časti Londýna. Ďalší deň sme strávili 

v Cambridge. To je univerzitné mestečko, kde sú krásne školy. Večer sme vlakom cestovali naspäť 

do Londýna. Páčilo sa mi, že som si vedela sama niečo kúpiť, lebo som si to musela  pýtať  po ang-

licky. Teraz už sama vidím, že je veľmi dôležité učiť sa cudzí jazyk, aby som sa vedela dorozumieť 

a poradiť si v cudzom štáte. Nechcelo sa mi vôbec vrátiť a určite sa ešte za mojím bratom vyberie-

me a pozrieme si aj ďalšie časti Anglicka.                                                    Martina Dovčíková,  5. B 

Veľká noc v Anglicku 

očas Veľkonočných prázdnin som s mojou rodinou na-

vštívila Anglicko, presnejšie Shrewsbury. Prvý deň sme 

sa išli prejsť po meste a previesť sa na loďke. Na lodi 

sme sa aj naobedovali. Večer sme sa vrátili, zjedli prvé, čo nám 

prišlo pod ruku. Na druhý deň sme sa išli pozrieť k moru. Síce 

bola pláž kamienková a more bolo studené, bolo tam nádherne. 

V nedeľu sme najprv boli v kostole. Mali tam zbor seniorov. 

Spievali veľmi pekne, síce som takmer ničomu nerozumela! 

Neskôr sme šli do neďalekého mestečka, pretože tam mali obrovskú  zoo, ktorá sa volala HOO 

farm. Boli tam zvieratá všelijakého druhu, a dokonca tu mali aj preteky oviec! Na konci bol roz-

právkový les s rozprávkou o troch prasiatkach. A veru naozaj tam boli aj tie prasatá! Moja sestra 

našla niečo podobné ako máme my na konci Monkey landu, ale bolo to oveľa dlhšie! Tento deň bol 

super, pretože sme išli do továrne na čokoládu Cadbury. Tu som dostala za štiknuté lístky moju 

prvú Cadbury čokoládu.  Keď sme ďalej otvorili dvere, vstúpili sme do mini Aztéckej džungle! 

Videli sme ako vznikla Cadbury čokoláda, dokonca aj kúsok z ozajstnej továrne. Neskôr sme išli na 

malú jazdu po dedinke malých čokoládových vajíčok. Na jej konci bolo všetko možné aj nemožné: 

úžasné dotykové hry, plátno, na ktorom sa premietal čokoládový dážď! Keď sa skončila prehliadka, 

išli sme do mesta na nákupy, po ktorých sme sa šli naobedovať a ja som mala prvý krát v živote 

Chilli con Carne. Ďalší deň sme už cestovali späť na Slovensko. Na tento výlet  určite nezabudnem, 

pretože tam bolo skvele!                                                                             Frederika   Kočíková, 6. A 

Ako som navštívila „benátky severu“ 

kandinávia, Škandinávia...Toľko ospevovaná oblasť. A už som aj zistila prečo. V januári tohto 

roku som mala možnosť a česť zúčastniť sa medzinárodného workshopu mladých reporté-

rov  vo Švédskom Stockholme. Účasť na tomto workshope mi zabezpečila výhra 1. miesta s 

 fotografiou  „Hluché ucho“ v súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie.  Túto fotku som spravi-

la na jednej nelegálnej skládke v našom meste, o ktorej som aj písala článok, s ktorým som obsadila 

2. miesto na Slovensku. Ale teraz späť k medzinárodnému workshopu v Stockholme. Dlhé čakanie 

na túto odmenu sa napokon oplatilo. Osem mladých reportérov  zo  Slovenska netrpezlivo  prečká-

vali let. Konečne bol ten deň D, na ktorý sme všetci čakali. Privítal nás pohľad na zasneženú kraji-

nu. Keď sme pristáli, v každom oku sa leskla iskra vzrušenia. Organizátori nám prichystali bohatý 

program, vďaka ktorému sme sa ani chvíľku nenudili. Na začiatok nás hlavná organizátorka, Anna 

Norman, milo privítala a oznámila program na nasledujúce dni. Absolvovali sme aj pár motivač-

ných,  poučných,  či zábavných  prednášok. Boli  sme  rozdelení  do  10-členných,  národnostne  

P 

Š 
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zmiešaných tímov. Keď sme sa už našli, prečítali sme si naše zadanie a dohodli sa, ako ho splníme. 

Poobede nás čakali workshopy, na ktorých sme si zdokonaľovali naše zručnosti v písaní článkov, 

robení videí, či fotografovaní. Nadobudli sme teoretické vedomosti, ktoré sme si hneď aj prakticky 

vyskúšali. Ostalo nám aj kúsok voľného času, ktorý sme využili na prehliadku mesta a návštevu 

pamiatok. Stockholm je ozaj krásne mesto. Prechádzky popri vode, vysvietené historické budovy, 

prístavy ... Vidieť výmenu stráži pri paláci, starovekú radnicu, múzeum fotografií, veľa historických 

kostolov či múzeí alebo najznámejšie dva vysoké, farebné domy v uliciach Stockholmu. A čo sa 

týka mesta po enviro stránke - ulice boli v centre čisté, koše na triedený zber na každom kroku. 

V reštaurácii pred vami stála sklenená fľaša s vodou a mliekom. To sa u nás na Slovensku často 

nevidí. Samozrejme, každé mesto má aj svoju temnejšiu stránku. Ďalej od centra to už nebolo 

všetko tak dokonalé, ale myslím, že ide hlavne 

o myslenie ľudí. Zaoberajú sa touto problemati-

kou a poskytujú riešenia, naopak na Slovensku 

je to málo propagované, a tak sa to nedostáva do 

povedomia ľudí. V sobotu sme mali celý deň na 

to, aby sme plnili našu „misiu“. V obchodnom 

dome H&M sme hľadali na oblečení „ECO la-

bel“, pýtali sa predavačov či o tom vedia niečo 

viac a zákazníkov či takýto tovar nakupujú. Vy-

skúšali sme svoje schopnosti komunikácie 

v angličtine, vďaka ktorým sme si užili aj vtipné chvíle. Posledný deň bol pre nás pripravený výlet 

do skanzenu, kde sme trochu spoznali históriu starých Švédov, videli soby, losy, či iné netypické 

zvieratá pre našu oblasť. Večer nás už čakali postavené postery s prácou každej skupiny, ktorú sme 

krátko odprezentovali. Každopádne som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť na takomto podujatí 

a stretnúť sa s ďalšími 65 mladými reportérmi z 10 krajín sveta (napr. Francúzsko, Kanada, Monte-

negro, Malta, Rumunsko...). Tento výlet považujem za prínosný, či už v zlepšení sa v angličtine, vo 

fotografovaní alebo len v to, že som zase videla nový kúsok sveta.               Adriána Henčeková, 9. A 

Havlíčkův Brod a Šach 

 dňoch 15. až 18. mája sa moji spolužiaci zo 6. A triedy: Bru-

no Jakubov, Martin Dam, Katarína Lacušová a ja zúčastnili 

v partnerskom meste Havlíčkův Brod (Česká republika) na 1. 

Havlíčkobrodských športových hrách detí a mládeže v disciplíne šach. 

Športové  hry detí a mládeže slávnostne otvoril starosta mesta. Súťažilo 

sa v dvoch kategóriách: jednotlivci a družstvá. Výborný tréning našich 

šachistov priniesol ovocie. V kategórii jednotlivcov som obsadil           

1. miesto ja, 3. miesto Martin Dam a 4. miesto moja sestra Katarína. V kategórii družstiev sme na-

zbierali 15 bodov, čo nám zabezpečilo krásne 1. miesto. V sobotu sme boli na výlete v starobylom 

českom banskom meste Kutná Hora, ktoré niekedy pre množstvo historických pamiatok volajú aj 

„malá Praha“. Navštívili sme Kostol sv. Barbory, Kostnicu aj Múzeum striebra. Historický 

a kultúrny význam mesta ocenilo aj UNESCO v roku 1995 jeho zaradením na prestížny zoznam 

svetového kultúrneho dedičstva. Šach je nádherná hra, ktorá v sebe spája intelekt, výdrž a schop-

nosť dlhodobej koncentrácie a mám ju veľmi rád.                                                    Matej Lacuš, 6. A 

V 
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Naše úspechy 

V marci sme... 

 súťažili v 5tom kole ligy mládeže SPIŠA v šachu jednotlivcov a odniesli si 

nádherné umiestnenia 

 nezaháľali ani v prednese a odprednášali sme si výborné miesta v Hviezdo-

slavovom Kubíne 

 sa zúčastnili aj obvodného kola matematickej olympiády a už tradične sme 

boli úspešní a získali popredné umiestnenia  

 boli účastníkmi obvodného kola fyzikálnej olympiády  

 prišli, videli a zvíťazili aj v krajskom kole biologickej olympiády 

V apríli sme.... 

 absolvovali školské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen 

 navštívili aj okresné kolo v prednese poézie a prózy v nemeckom       

    jazyku 

 bojovali vo fyzikálnej olympiáde - krajskom kole 

 navštívili biologickú olympiádu kategória E - okresné kolo 

 sa nezabudli snažiť i v dejepisnej súťaži  

 si vyskúšali Puškinov pamätník  

 prednášali v anglickom jazyku na súťaži Shakespeare´s memorial 

 absolvovali už okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína s prekrásnym umiestnením 

 sa potili v okresnom kole dejepisnej olympiády 

 zaspievali si v obvodnom kole Slávik Slovenska 2014  

V máji sme..... 

 športovali na turnaji neregistrovaných začínajúcich bedmintonistov 

 sa opäť zaujímali o prírodu v okresnom kole biologickej olympiády kate-

górie D 

 sa zúčastnili biologickej olympiády krajského kola 

 zaspievali si v okresnom kole Slávik Slovenska 2014 

 bicyklovali v okresnom kole dopravnej súťaže „Bezpečne na bicykli“ 

 tancovali čardáš na námestí a tak pomohli vytvoriť slovenský rekord 

 boli v Českej republike, kde sme úspešne bojovali v šachu, či plávali... 

 

Jednotlivé výsledky súťaží sa nachádzajú na webovej stránke školy, a tak milí naši čitatelia, 

neváhajte si ich pozrieť. Úspešným súťažiacim BLAHOŽELÁME a prajeme veľa zdaru do 

ďalších súťaží!                                                                                                                              -RR- 
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10 najlepších žiakov školy 

 tomto školskom roku boli ocenení žiaci, ktorí úspešne reprezentovali našu školu 

v rôznych predmetových olympiádach a obsadili popredné miesta v okresných, krajských a 

celoštátnych kolách. BLAHOŽELÁME! 

   

   

  

 

 

 

  

-RR- 

V 

V. Karol Kubičár, 2. A Peter Štark, 9. B Jakub Šťastný, 5. A 

Daniel Broško, 9. A Adriána Henčeková, 9. A Adrián Ondov, 9. A 

Patrik Lorko, 7. A Martina Dovčíková, 5. B Bruno Jakubov, 6. A 

Miriam Kuchárová, 9. B 
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Vysvedčenie za školský rok 2013/2014 

             

             

             

             

             

             

             

             

          

          

        

        

        

        

         

         

          

          -RR- 

Rok s letom ruku si podáva, 

učenie nahradí už iba zábava. 

Komu sa doteraz nelenilo,  

tomu aj vysvedčko lichotilo. 

 

Boli sme šikovní, veselí, no i smutní, 

končia sa však tie krásne školské dni. 

Leto už náruč nám otvára,  

a tak nik už nech neváha.  

 

Športuj, spievaj, tancuj, rob, čo len chceš, 

veď júl a august slobodne prežiť smieš. 

Nezabudni však na jednu vetu:  

„škola už v septembri opäť je tu!“ 
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Rika tvorí 

Máte kamarátku alebo kamaráta, ktorého by ste chceli potešiť náramkom priateľstva?             

Vyrobte si ho s nami  !  Čo potrebujete:  3 nitky ľubovoľnej farby 

 

 

  

Frederika Kočíková, 6. A 

1. Zoberte 1 nitku ľubovoľnej farby 

a obmotajte si ju okolo ruky 3-krát. Tak 

spravíte 9 krúžkov z nitiek každej farby. 

2. Na začiatok spravte uzlík. Z nitiek každej 

farby urobte vrkoče. Tak vzniknú 3 vrkoče. 

3. Z  9-tich vrkočov spravte jeden celý. 

       

4. Na konci zaviažte a NÁRAMOK  JE 

NA SVETE! 
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Komiks           

          Samuel Hollaar, 5. A 
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Leto 

Prichádza prázdnin čas, 

teraz majú teenageri na lásku čas.  

Na lúke začínajú kvety rásť, 

a mačky už môžu priasť. 

 

Potôčik si žblnkoce, 

ale medveď bľaboce. 

V lesíku už hadík syčí, 

kvetinka nám už klíči. 

 

Každý sa venuje záľubám,  

a ja si v noci na lúčku pricupkám. 

Z domu ja sa zakrádam, 

ale na lásku nezabúdam. 

 

Pohankova poviedka na pokračovanie 

Matúšov príbeh malej Rebeky pokračuje i naďalej. Príbeh je čoraz viac zaují-

mavejší a napínavejší, ale presvedčte sa o tom sami! Sledujte Rebekine kroky. 

 

Keď tam prišla, uvidela babkinho Dunča. Ten pribehol k nej a pozdravil sa jej. 

 

Rebeka sa ho opýtala kde je , on odpovedal,  že je v   a zbiera lesné bylinky  

 

a plody. Avšak, keď vošla do domu,  zbadala,  že obed  je na stole. Keď ho zjedla, tak si     

 

sadla a čakala na babku. Sedela tam niekoľko hodín.  Zrazu niekto zaklopal  na .  

 

Keď ich otvorila, zbadala starú čarodejnicu, a tá jej povedala, že stará mama musela ísť na  

 

snem a príde o týždeň.  Ale.... 

 

Matúš Pohanka, 7. C  

             

Môjho milého si stále pripomínam, 

s láskou naňho spomínam. 

Však keď búrka prichádza, 

aj slniečko odchádza. 

 

V lesíku ako v pralese, 

ale stále sme len v lese. 

Všetko už mám v diári, 

a zase nám škola žiari.  

 

Veronika Mikolajová, 8. C 
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Čo pre mňa znamená rodina 

aždý si už určite položil otázku, čo pre neho znamená 

a podstupuje rodina. Veľmi sa mi páči, čo raz povedal Ján 

Pavol II. „Rodina je miestom lásky a života. Miestom, 

kde láska rodí život.“ Nie každý má to šťastie mať rodinu, ktorá 

pomôže v ťažkých situáciách, poradí a ešte ťažšie je, ak je rodina 

neúplná. Pre mňa je teplo rodiny nadovšetko. Pochopí a poradí, 

keď mám nejaký problém, podá pomocnú ruku v ťažkých chvíľach a drží nado mnou ochranné 

krídla. Pod pojmom rodina nerozumiem len pokrvných blízkych, ale aj osoby, ktoré nám boli v tom 

čase najväčšou oporou a sú stále v našej blízkosti, pripravení nám pomôcť, vypočuť, poradiť, po-

chváliť nás, ale i pokarhať. Rodina je pre nás všetkých dôležitá, preto je potrebné vážiť si ju a starať 

sa o ňu. Viem, v rodine často dochádza k nezhodám. Niektoré menšie sa rýchlo vyriešia, ale tie väč-

šie trvajú aj niekoľko rokov. Nie je ľahké ich vyriešiť, priznať si chybu, ale je to nutné. Myslím si, 

že človek, by mal v takomto prípade hodiť hrdosť za hlavu, ísť a ospravedlniť sa, lebo nikdy nevie, 

kedy môže byť už neskoro. Veď ktorá rodina je dokonalá? Každý máme len jednu rodinu a záleží 

len na nás, ako si ju budeme vážiť, chrániť a starať sa o ňu aj v tých najťažších chvíľach tak, ako 

povedal Lev Nikolajevič Tolstoj. „Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“ Čo znamená rodina 

pre vás? Ja si kladiem túto otázku často a vy?                                            Kristína Neupauerová, 8. C 

Kožuška v rozprávke 
de bolo, tam bolo, bola raz jedna škola Kožuchová, tá škola sa nachádzala v Spišskej Stra-

šidelnej Vši. Okolo školy, ako hradná priekopa, tiekla rieka Horvát. V tej rieke žil vodný 

drak Neplecha, ktorý robil samú neplechu. Na Kožuške vládol silný a mocný kráľ Bohu-

slav Vaľko I.. Jeho ľavá ruka bol mocný rytier, ktorého meno je Sir Jozef Bakó a jeho pravá ruka 

bola princezná Daniela Dingová. Okolo seba mal aj slávny a tvrdý oddiel rytierov tzv. učiteľský 

zbor. Tento oddiel rytierov bojoval v 1. línii vo vojsku kráľa Vaľka I.. Túto neporaziteľnú armádu 

dopĺňali neporaziteľní a nevyspytateľní deviataci. Polovi-

cu deviatakov tvorili lukostrelci a druhú polovicu tvrdí 

bojovníci. V škole sa nachádzali aj žiaci 1. Stupňa, čiže 

škriatkovia a školské víly a žiaci 2. stupňa od 5. - 8. Roč-

níka, čiže podrytieri. Štúdiu rytierstva sa začali venovať 

v 5. ročníku, v ktorom sa aj rozdelili na lukostrelcov ale-

bo bojovníkov. Kráľ Vaľko I. sa staral o kráľovstvo veľ-

mi dobrým a neobvyklým spôsobom. Jedného dňa Neple-

cha napáchal toľko škody, že to už kráľ nevydržal a poslal naňho lukostrelcov, aby sa ho zbavili. 

Avšak našla sa jedna školská víla, ktorá milovala Neplechu, ako svojho brata a každý deň ho chodi-

la navštevovať. Keď sa dozvedela, čo sa chystá, vybehla zo školy a pobrala sa za ním. Keď ho ni-

kde nevidela, začala sa obávať či už nie je neskoro. A vtom sa zjavil. Školská víla sa zľakla, ale 

zároveň sa potešila, že prišla neskoro. Snažila sa Neplechu varovať, ale on ju nechcel počúvať. Ne-

chcel tomu uveriť. Nechcel uveriť faktu, že by ho kráľ, ktorý ho sem priniesol a vychoval chcel 

teraz tak bezcitne odstrániť. Nechcel tomu uveriť,  nemal inú možnosť, ako ujsť. Ale ako? Rieka 

Horvát ústila do malého potôčika, kde sa nemal šancu  prepchať. A potom si spomenul. Keď bol 

menší, objavil prieplav, ktorý ústí do Dunaja a ten do mora. Veľmi sa potešil, no zároveň zosmut-

nel, keď pomyslel na to, že bude musieť opustiť školskú vílu. Tá mala síce slzy v očiach, ale dušu 

bojovníka. Presvedčila Neplechu, aby odišiel, kým bol čas. Deň potom, čo Neplecha odišiel, prišli 

kráľovskí lukostrelci. Veľmi sa čudovali, kde zmizol, ale malá školská víla vedela, že to dokázala, 

že je šťastný. Odvtedy mala škola a kráľ pokoj a kľud. Už nikdy o Nepleche nepočuli, ale dúfali, že 

je v poriadku...                                                                                                        Bianka Krotká, 9. C 

K 

K 
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Čo s voľným časom 
etné prázdniny sa neodvratne, míľovými krokmi (našťastie) blížia a my žiaci sa celí 

natešení pripravujeme na dva mesiace pokoja, kľudu, oddychu  a relaxovania. No dva 

mesiace sú dlhý čas a raz zájdeme na dovolenku s rodičmi, raz do tábora s rovesník-

mi, raz navštívime babičku v akejsi bohapustej, zabudnutej dedine a… a čo potom? Čo me-

dzitým? Ak nechceme tráviť všetok čas pri televízore, počítači, tabletoch, mobiloch a inej 

elektronike, čo úprimne dúfam, že nie, poďme si spolu vymenovať pár vecí, ktorými si skrátiť 

dlhú chvíľu.  

 

 Šport 

Áno viem, všade sa omieľa aký je šport prospešný pre 

zdravie, aký skvelý pre naše dýchanie, svalstvo, orgány 

a tak ďalej… Ale ja tu teraz nechcem hovoriť o tom. 

Medzi šport sa ráta i prechádzka rýchlym krokom po 

meste (so zastávkou v zmrzlinárni), a tiež aj klasické 

letné športy ako korčuľovanie a bicyklovanie. A letná 

sezóna so sebou prináša i otvorenie kúpalísk a to zna-

mená plávanie, ktoré nielenže osvieži v horúci deň, ale 

tiež je skvelým spôsobom ako stráviť deň s priateľmi.  

 

 Kultúra 

Leto neznamená nonstop skvelé počasie, a preto nám 

raz za čas cez tieto dva mesiace i spŕchne, či zaveje 

nepríjemný a chladný vietor. Čo v takéto dni? Ja mô-

žem hovoriť iba z vlastnej skúsenosti a tá mi jedno-

značne radí, kino. Kino, divadlo, predstavenie, tanečná 

súťaž, čokoľvek, kde sa nielen kultúrne vyžijeme, ale 

tiež zmysluplne minieme čas. Kinohity sú momentálne 

v širokej škále od detských rozprávok až po filmy pre 

silnejšie povahy a divadlo má ešte väčší výber žánrov. 

Na dohľad je toho skutočne hojne, stačí si len vybrať. 

 

 Čítanie 

Knihy nie sú pre každého. Nie všetci zbožňujú zhltnúť tri knihy 

týždenne a mať ich rozčítaných minimálne päť naraz (ako to zvyk-

nem ja), no predsa knihy nie sú to jediné na čítanie. Existuje mno-

ho letných i neletných magazínov a časopisov, z ktorých si určite 

každý vyberie. Čítanie je tiež skvelý spôsob ako minúť čas na let-

nej dovolenke, či na chalupe s rodičmi. Či už vás bavia detektívky, 

romance, fanatsy, či už radšej čítate v hardpacku, paperbacku ale-

bo vlastníte čítačku kníh, vždy sa vlastne všetci vyžívame v tom istom. A ten, kto nad radou čítať 

ohŕňa nos, stále sú tu pre neho dve možnosti spomenuté vyššie.  

Terézia Janikovská, 8. A 

L 



Tipy na leto                                                                                                                                           OKO 

 

 
 

19 

Tip od bývalej žiačky našej školy 
as prázdnin. Po 10tich mesiacoch tvrdej driny, zaslúžené a vysnívané obdobie. Ale ako strá-

viť leto, aby sme načerpali nové sily, oddýchli si a mali kopec nových zážitkov? Táto otázka 

aj mne vŕtala v hlave. Túto otázku si položila naša bývalá žiačka, odborníčka na trávenie 

letných prázdnin ,  teraz už Ing. Eva Galková, ktorá, keď sme ju požiadali o článok, sa 

veľmi potešila, že vás, našich čitateľov môže inšpirovať tým, že vám priblíži jej podoby tráve-

nia letných prázdnin od čias strednej po koniec vysokej školy.  

 

Keď sa mi prvýkrát naskytla možnosť odísť na leto do zahraničia, neváhala som ani minútu. Mojou 

prvou destináciou sa stalo malé mestečko v prostredí 

Švajčiarskych Álp – Champex Lac. Mala som 16 ro-

kov a francúzština, ktorou sa tam hovorilo, bola u mňa 

na veľmi biednej úrovni. Pri príchode ma privítal starší 

pár. Boli to manželia, ktorí vlastnili penzión, kde som 

prišla na pár týždňov pracovať. Vypomáhala som pri 

raňajkách a večer v bare. Krásne prostredie, domáci a aj 

turisti, ktorí tam došli boli neskutočne úžasní ľudia. 

Pomohli mi prekonať problém s jazykom a verte, že 

mnohokrát stačí úsmev a ruky, nohy a hneď je všetko jasné. Môj šéf bol človek, ktorý precestoval 

takmer celý svet, a aj mňa brával vo voľnom čase na výlety do okolitých miest. Navštívili sme Že-

nevu, Lousanee atď. Vďaka tomu, že ma medzi seba prijali a bola som pre nich viac ako len bri-

gádnik, som sa tam ešte dvakrát vrátila.  

O tri roky neskôr sa ďalšou letnou zastávkou pre mňa stalo Španielsko. Je to krajina, ktorú som si 

zamilovala kvôli ľuďom, ich prístupu k životu a v neposlednom 

rade majú krásne more. Prvýkrát som ju navštívila počas letných 

prázdnin medzi prvým a druhým ročníkom na vysokej škole. Ne-

chala som sa namotať kámoškou, ktorá tam už bola. Zbalili sme sa 

partia štyroch ľudí a vydali sa na cestu do neznáma. Nemali sme 

presne vybrané mesto, len sme vedeli, že chceme v Španielsku strá-

viť celé leto. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Našli sme prácu, uby-

tovanie a spoločne sme pracovali všetci v jednej reštaurácii na pláži v meste Porbou. Španielčinu 

vedela len jedna z nás. Postupne slovíčko po slovíčku sa začala aj na nás lepiť. Po lete sme už per-

fektne ovládali všetky jedlá a nápoje po španielsky. Zvyšok konverzácie bol väčšinou výsledkom 

intuitívneho hľadania slov. Ale vždy sme to nejako da-

li. Po dvoch mesiacoch pracovania nastal čas na cesto-

vanie. Chceli sme si požičať auto, ale keďže nikto z nás 

nemal 25, nastal problém. Autá v Španielsku požičiavajú 

len starším ako 25 rokov. Vtedy nás opäť prekvapila dob-

rosrdečnosť španielov. Večer sme sedeli v bare, kde sme 

sa bavili s majiteľom o tom, ako sa nám pokazili plány. 

Okamžite nám ponúkol jeho auto,  a tak sme sa vydali na 

cestu po okolí. Prešli sme pár nádherných pláži, miest 

a zastavili sa aj na kávu vo Francúzsku.   

Č 
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Boli sme aj v Barcelone. Barcelona je pre mňa jedno z naj miest. To mesto má svoju neopakova-

teľnú atmosféru, ktorá sa nedá opísať. To musí človek zažiť. Prvé leto sa chýlilo ku koncu, ale už 

vtedy sme vedeli, že sa ešte vrátime. 

Presne rok na to sme sa opäť vydali do Španielska. Tento krát sme zakotvili v meste Lloret de 

Mar. Mesto plné barov, reštaurácií a s rušným nočným životom. Pracovala som ako čašníčka 

v reštaurácii na hlavnej promenáde v meste. Kuchárov sme mali z latinskej Ameriky a tí ma naučili 

milovať pravé mexické jedlo. Chilly, chilly a ešte raz chilly. To bolo ich najväčšie tajomstvo 

a odvtedy nedám na chilly dopustiť. Toto leto sme začínali v práci po 6. hodine večer a mali sme 

celý deň na to, aby sme si do sýtosti užívali každý deň more a slnko. Ako aj rok predtým, tak aj 

tento rok sme veľa pocestovali a videli. Jednoznačne odporúčam zábavný park Port Advetura, kde 

si človek do sýtosti užije kolotoče a aj bohatý program. A ešte mi napadá krásne miesto vysoko 

v skalách – Montserrat.     

V poradí už tretie leto, kedy ma zavialo južným smerom, bolo 

po bakalárskych štátniciach. Teraz som však skončila na Ma-

lorke v meste Magaluf. Aj keď Malorka patrí pod Španiel-

sko, mesto bolo plné Angličanov, Švédov a Nórov. Typická 

španielska atmosféra sa dala nájsť v hlavnom meste – Palma 

de Malorka, ktoré bolo od nás len hodinu cesty. Toto leto 

sme nestihli veľa precestovať, ale zažili sme vystúpenie sku-

piny Magnetic Man, Davida Guettu a mnohých ďalších.   

Nasledujúce leto sme sa opäť rozhodli pre typické Španielsko a usadili sa dole na juhu v meste Pu-

erto Banus. Mali sme krásny apartmán s obrovskou terasou a bazénom. Toto leto sme popri práci 

najmä cestovali. Navštívili sme malebné mesto v skalách Rhonda, Malagu, Sevillu atď. Okúpali 

sme sa po prvý krát v oceáne a na Gibraltári sme sa skamarátili s opicami. Toto leto je pre mňa 

významné aj tým, že vtedy som bola ešte študent. Po návrate sa pre mňa začal klasický pracovný 

život. Ale aj napriek tomu, že už nemám dva mesiace prázdnin, na cestovanie si stále čas nájdem. 

Minulý rok som navštívila Sardíniu a prešla celé južné pobrežie Francúzska. Nedávno som bola 

na víkend v Slovinsku a pred dvoma týždňami v Amsterdame. A len tak mimochodom, aj tento 

článok píšem z Nemecka, kde som teraz na služobnej ceste . Chcem vám popriať krásne leto a 

veľa zážitkov.                                                                                                                                 -RR-      

 

Nádherný tip na letné prázdniny od našej spolužiačky Bianky 

Euromesto odporúčam z vlastných skúseností. Do Ečka 

chodím už 6 rokov. V Euromeste sa nikdy nenudíš ani keby 

si chcel. V Ečku získaš rôzne zručnosti a znalosti nielen 

ohľadom Európy a EÚ. V Euromeste máš tzv. dielničky, kde 

si môžeš vybrať či chceš ísť do divadelnej dielničky, taneč-

nej, výtvarnej, športovej...Máme tu aj rôzne hry napr. kolo-

toč, eurománia, eurocross, eurošport. Večer, asi každý druhý 

deň, máme diskotéku alebo večerné kino. V Ečku sú aj jar-

moky, kde si môžeš zarobiť euromestské peniaze. Na konci 

tábora ich môžeš minúť na hodoch. Nájdeš si tu veľa priateľov, užiješ si tu veľa zábavy a srandy. 

Na tento tábor veru nezabudneš. Viac informácií nájdete  na www.euromesto.com 

                                                                                                                       Bianka Krotká, 9. C 
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Čo čítať? 

rčite to všetci čitatelia kníh poznajú. Vonku je škaredé sychravé počasie. Nemáte čo 

robiť, a tak siahnete po nejakej knihe vo vašej izbovej knižnici, no ako naschvál zistí-

te, že skoro všetky knihy vo vašej knižnici sú prečítané. A čo teraz? Navrhujem rýchlo 

skočiť za rodičmi a opýtať sa ich, aké knihy by vám odporučili. Určite vám odporučia knihy 

od svetoznámeho francúzskeho spisovateľa Julesa Verna. Poviete si, že asi žiadna sláva, veď 

dnes letia fantasy knihy. No opak je veľkou pravdou. Skúste ich pohľadať, skoro v každej domác-

nosti je zopár výtlačkov. Skúste prečítať aspoň zopár strán a hneď uvidíte, že aj knihy z 19. storočia 

môžu konkurovať Harrymu Potterovi!  Poviete si, kto to bol ten Verne? Bol to iba obyčajný spiso-

vateľ, ktorého knihy sa preslávili? Sčasti je to aj pravda. Verne bol francúzsky spisovateľ sci-fi žán-

ru. Jeho knihy sú dodnes obľúbené najmä me-

dzi mládežou, no aj medzi dospelými. Verne 

vyštudoval právo a potom sa živil ako obchod-

ník s akciami. Ale v roku 1862 sa všetko zme-

nilo, samozrejme k lepšiemu. Toho roku sa 

totiž zoznámil s vydavateľom Pierrom Julom 

Hetzelom, ktorý ako jediný sa rozhodol vydať 

jeho prvé dielo Päť týždňov v balóne. Ponúkol 

mu zaň vraj 10 000 frankov, čo bola vo vtedaj-

šej dobe celkom slušná suma. Román už vtedy 

zožal obrovský úspech, preto Hetzel uzavrel 

s Vernem exkluzívnu dohodu na 20 rokov, 

v ktorej sa Verne zaviazal, že napíše 2 nové knihy ročne. Táto zmluva ho finančne dobre zaistila 

a umožnila mu živiť sa iba písaním. Verne veľa cestoval, navštívil severoafrické pobrežie, Baltské 

more, USA, Rusko a iné krajiny. K jeho najznámejším dielam patria Cesta do stredu Zeme (1865), 

Deti kapitána Granta (1868), Cesta okolo sveta za 80 dní (1873), Dva roky prázdnin (1888) a iné.  

Samozrejme, napísal ich oveľa a oveľa viac a tak šup do knižnice a vyhľadajte si nejakú!                                                                                

Jakub Pollák, 6. A 

Každý sa teší na leto. No čo ak nepôjde všetko podľa plánov a počasie nám ukáže svoju moc? 

V kinách máte možnosť skrátiť si chvíle upršaného počasia. Tu sú tri ukážky. 

Nekonečná láska 

David a Jade sú spolužiaci, čerství absolventi strednej. Ale to je jediné, čo 

majú spoločné. Jade vyrastala v prepychu so starostlivými rodičmi, ktorí 

jej nalinkovali kariéru lekárky. David má za sebou jeden drobný stret so 

zákonom, pracuje s otcom v autodielni a na budúcnosť radšej nemyslí. 

Keď medzi nimi pri náhodnom stretnutí preskočí iskra, s rúžovými oku-

liarmi kráčajú v ústrety šťastnej spoločnej budúcnosti. Neuvedomujú si, že 

existujú ľudia, ktorí ich vzťahu neprajú a urobia všetko preto, aby ho zni-

čili. V hlavných úlohách sa predstavili Alex Pettyfer a Gabriella Wilde. 

U 
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Transcendencia 
Vedec Will Caster chce stvoriť stroj obdarený umelou inteligenciou a schopnosťou vnímať emócie. 

Jeho kontroverzné experimenty z ríše snov mu prinášajú slávu, ale aj nepriateľov, odporcov umelej 

inteligencie, ktorí sa ho pokúsia zastaviť, no Willow experiment tým len urýchlia. Willova cesta za 

poznaním sa však tým len zmení na honbu za neobmedzenou mocou a jasné, že nikto nemá mož-

nosť ho zastaviť. V hlavnej úlohe si zahral Johnny Depp. 

X-Man- Budúca minulosť 

Zmutovaným hrdinom X-Men hrozí definitívny zánik. Ich rasa bola 

vždy na pokraji vyhynutia, ale teraz je táto hrozba reálnejšia ako kedy-

koľvek predtým. Jediná cesta k spaseniu vedie cez minulosť na úplný 

začiatok reťazca udalostí, ktoré nastávajúce nebezpečenstvo vyvolali. 

Vo filme prichádza aj najviac mutantov v histórii ságy. Vďaka tomu, 

že sa film odohráva v dvoch časových rovinách, objavia sa v ňom 

hneď dve podoby vodcu „dobrých“ X-Men profesora Xaviera a jeho 

protivníka Magneta. Len Wolverine ostáva stále rovnaký vďaka svojej 

schopnosti nestarnúť a bleskurýchle sa uzdravovať. Preto práve on dostane zdanlivo šialenú úlohu 

vrátiť sa v čase a zabrániť tomu, aby sa z bývalých priateľov stali nepriatelia na život a na smrť. 

Jedine spoločne totiž môžu v budúcnosti čeliť sile, ktorá prevýši aj ich unikátne schopnosti.  

V hlavných úlohách sa predstavili Patrick Stewart, James McAvoy, Ian McKellen, Michael Fas-

sbender a Hugh Jackman.                                                                                     Martina Rišová, 6. A 

Zaspievajte si 

Ja, spoločne s Jankou sme sa zhodli, že túto pesničku počúvame väčšinou 

ráno, keď sa potrebujeme prebrať. Keď sa hneváme, tak nás upokojí a keď 

sa nudíme, tak nám tiež pomôže. Pri tejto pesničke dostávame nové nápady 

a lepšie sa nám myslí. Nie každému sa páči, ale to je normálne. Každý má 

nejaký vkus. Ja jemné pesničky nemám veľmi rada a táto je pre mňa ideálna. 

Ak si ju chcete vypočuť a zaspievať celú, tak kliknite na: 

https://www.youtube.com/watch?v=5y_KJAg8bHI. 

Wake me up  

 

 

 

 

 

 

 

Radka Kráľová, Janka Kamenická, 6.A 

 

Feeling my way through the darkness,  

Guided by a beating heart. 

I can't tell where the journey will end,  

But I know where it starts. 

 

They tell me I'm too young to understand  

They say I'm caught up in a dream  

Well life will pass me by if I don't open up 

my eyes  

Well that's fine by me 

 

So wake me up when it's all over  

When I'm wiser and I'm older  

All this time I was finding myself and  

I didn't know I was lost (2x) 

Preciťujem svoju cestu tmou 

Vedený tlkotom srdca 

Neviem povedať, kde sa cesta skončí 

Ale viem, kde začína 

 

Hovoria mi, že som príliš mladý, aby som po-

chopil, 

Hovoria mi, že len snívam 

Život ma bude míňať ak neotvorím oči 

Ale podľa mňa je to fajn 

 

Tak ma zobuď, keď sa to všetko skončí  

Keď budem múdrejší a starší 

Celú tú dobu som hľadal sám seba 

A nevedel som, že som bol stratený (2x)......... 

Radka Kráľová, Janka Kamenická, 6. A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5y_KJAg8bHI
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Nástrahy leta 
azdaaar. Leto sa rýchlo blíži, a preto by sme vám chceli dať zopár rád na jeho prí-

jemné a bezproblémové prežitie. Má veľa pozitív a o to viac nástrah. Viem, teraz ste si 

asi pomysleli: čo sa mi môže v lete prihodiť? Ale čudovali by ste sa aká je realita.  
Medzi najhoršie nástrahy leta patria zlé partie, noví ľudia, 

ktorých spoznáte, ale aj ľudia, ktorých ste poznali, 

no nestretávali ste sa s nimi počas školy a oni sa zatiaľ 

zmenili. Netvrdíme, že všetci sú zlí alebo také niečo. Ale 

niektorí môžu užívať drogy, cigarety alebo alkohol  a môžu 

sa pokúšať nahovoriť na to aj vás. Nie je správne takto sa 

zmeniť, pretože sa môžete dostať do vážnych problémov, 

aj zdravotných aj psychických, len kvôli partii. Ďalšou 

z nástrah môže byť počítačová závislosť. Keď je vonku cez prázdniny zlé počasie, mnohí ostaneme 

sedieť doma za počítačom, buď na sociálnych sieťach, alebo hrať hry. Všetci asi poznáme ten pocit, 

keď už treba vypnúť počítač a ísť von alebo robiť niečo iné, ale nám sa nechce. Preto ostávame za 

počítačom. Ak takto trávite chvíle aj vtedy, keď je vonku pekne a kamaráti vás volajú von, no vy 

ich odmietate kvôli počítaču, už niečo nie je v poriadku. Ani neviete, ako rýchlo sa stávate závislý-

mi.      Ako sa hovorí: „všetkého veľa škodí“. Aj zábavy. Nechápte nás zle. Nechceme, aby ste sa 

teraz prestali zabávať a smiať, ale dávajte si pozor, aby vám to šalenie sa (šantenie)  neprerástlo cez 

hlavu, pretože môže dôjsť k úrazu alebo môžete nechtiac poškodiť cudzí majetok a z toho mať dosť 

vážne problémy. No a aby sme vám nedávali len rady, máme tu pre vás aj pár tipov na zábavu 

a relax, keďže prázdniny sú hlavne na to. Choďte s kamarátmi na kúpalisko a zabavte sa vo vode. 

Každý deň sa vo veľkom bazéne o 12:00 cvičia jednoduché cviky, ktoré vám ponaťahujú stuhnuté 

svaly, a je to aj zábava. Taktiež, ak navštívite kúpalisko v správny deň, môže sa stať, že na kupku 

nájdete veľkú kopu snehu, pripravenú na guľovačku . Ale pozor! Šmýka sa! Nieže si polámete 

nohy. Choďte sa prejsť do lesa buď s kamarátmi, alebo sami, ale iba v prípade, že to tam poznáte. 

Skúste si niekedy večer pred zotmením ľahnúť niekam na trávu, deku alebo lavičku a pozorovať 

ako vychádza mesiac s hviezdami. Alebo si len tak cez deň sadnite na trávu a pozorujte hmyz okolo 

vás, vráťte sa do detských čias a hľadajte tvary v oblakoch. 

Zoberte priateľov a choďte opekať. Ak náhodou nemáte po 

ruke gril alebo kozub, použite hoci aj fúrik, staré železné ved-

ro, krhlicu na polievanie  alebo elektrón z kolesa auta, ak neja-

ký doma máte . Len nič nepodpáľte. Alebo choďte na chatu, 

ak ju máte k dispozícii. Len tak si sadnite k potoku, pozorujte 

a počúvajte ako v ňom zurčí voda. Urobte si piknik v prírode 

a zahrajte si nejakú loptovú hru. Choďte stanovať, ale pred tým 

si pozrite predpoveď počasia, nieže vás v noci zastihne lejak. 

A ak nie ste príliš fajnoví, objímajte stromy, ktoré vám dodajú 

chýbajúcu energiu. Nájdite si vhodný tábor a choďte spoznať nových ľudí. Výborný relax taktiež 

nájdete v Slovenskom raji, kde je veľa náučných chodníkov a miest na preskúmanie. V našom oko-

lí sa tiež nachádza Tomašovský výhľad, Markušovský hríb, Čertova sihoť, Kláštorská roklina, Le-

tanovský mlyn, Prielom Hornádu, Čingov, Podlesok a Dedinky. Môžete navštíviť jednu z mnoha 

slovenských jaskýň, vodopádov, dolín a kotlín, vrchov a historických pamiatok. Ak by ste chceli tip 

na nejaké určité miesto, zájdite s rodičmi k Liptovskej Mare. Je to tam naozaj čarovné. A keď tam 

už budete, v jej blízkosti sa nachádza mnoho zaujímavých miest, ako je napríklad Havránok (staré 

keltské nálezisko s krásnym výhľadom na Maru). Aj Liptov má krásnu prírodu, ktorú si môžete 

pozrieť počas túry na Oblazy. Nachádza sa tu hrad Likava, múzeum Jánošíka a Vlkolínec. Na tých 

modernejších čaká termálne kúpalisko Bešeňová,..... 

Kristína Neupauerová, Dominika Pamulová, 8. C 

N 
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Slovná zásoba na leto 

 tomto článku vám poradíme niekoľko slovíčok či fráz, ktoré vám na dovolenke či na výle-

te v zahraničí padnú vhod. Tieto spojenia vám prinášame formou tabuľky. 

Slovensky 
Anglicky Nemecky Rusky 

Dobrý deň./ahoj! 
Good afternoon.(po 

obede)/Hi! 
Guten Tag./Hallo! Здравствуйте. 

Dobré ráno. Good morning. Guten Morgen. Доброе утро. 

Dobrú noc. Good night. Gute Nacht. Спокойной ночи. 

Prosím Please Bitte пожалуйста 

Ďakujem Thank you Danke спасибо 

Dovidenia. Good-bye. Auf Wiedersehen. До свидания. 

Ako sa dostanem... How can I get to... 
Wie komme ich 

zum/zur... 

Как я могу получить 

... 

Hore Up Oben вверх 

Dole Down Unten вниз 

Vpravo Right Rechts право 

Vľavo Left Links слева 

Rovno Straight Geradeaus прямо 

Volám sa.. My name is... Ich heiße... Меня зовут .. 

Páčiš sa mi. I like you so much. Du gefällst mir! Ты мне нравишься. 

Pozývam ťa na 

drink. 

I invite you for a 

drink. 

Ich lade dich auf ein 

Drink ein. 

Я приглашаю вас 

выпить. 

Dnes, Včera, Zajtra 
Today, Yesterday, 

Tomorrow 
Heute/Gestern/Morgen 

Сегодня, Вчера, 

Завтра 

Chcem si objed-

nať… 

I would like to or-

der… 

Ich möchte … bestel-

len 
Я хочу заказать ... 

Účet, prosím. Bill, please. Die Rechnung, bitte. Счет, пожалуйста. 

Potrebujem pomoc. I need help. Ich brauche Hilfe. Мне нужна помощь. 

Štefan Vansáč, 8. A 

V 
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Hokejisti zo Spiša 
lub bol založený v roku 1932 a patrí k najstarším na 

Slovensku. Farby klubu sú biela a modrá. V prvej 

lige, v ktorej hrajú sú na ôsmom mieste. Prinášam 

vám rozhovor s dvomi hráčmi (Tomáš Augustiňák, vek 28 a 

Roman Ihnaťo, vek 21) z tímu Spišskej Novej Vsi.  

1. Ako ste začali s hokejom? Tomáš: Prišlo to veľmi náhodne. 

V tretej triede som chodieval na štadión s mojimi kamarátmi. 

Hrávali sme hokej. Začalo ma to viac zaujímať a následne som sa 

stále zlepšoval. Roman: Ja som začal s hokejom ako trojročný. Najväčším dôvodom bol 

môj otec, ktorý hokej hrával. Veľmi mi pomohol a som mu za to vďačný. 

2. Čo si myslíte o stave hokeja na Spiši? Tomáš: Myslím si, že je tu nedostatok sponzorov a s tým 

spojené financie. Ľudia, ktorí sú pri moci, si kradnú úspechy pre seba, preto je veľmi ťažké sa tu 

presadiť. Roman: Myslím, že Tomáš to povedal veľmi správne. Takže ja budem stručný. Myslím 

si, že šanca na úspech je momentálne na bode mrazu. 

3. Aký je váš najväčší úspech? Tomáš: Bol som vicemajster Slovenska, keď som mal 14. Roman: 

Ja som ním bol v 18tich. 

4. Čo musí urobiť hráč, ktorý sa chce stať „hráčom na voľnej 

nohe“? Tomáš: Z hokejovej strany je to veľmi jednoduché. Musíš 

mať vybavenie a iba hrať. Existuje mnoho tímov, ktoré sa schádzajú, 

aby hrali hokej. Samozrejme, ak ale chceš hrať pre veľmi dobrý tím, 

musíš dokázať, že vieš naozaj hrať. Z finančnej stránky je to najná-

ročnejšie, pretože sa musíš financovať sám alebo mať sponzora.  

5. Zvolen alebo Spišská Nová Ves? Roman: Jednoznačne Zvolen. 

Dal mi viac po hokejistickej stránke a ja som si vybral. 

6. Máte teraz nejaké povinnosti, plány? Tomáš: Hm, chcel by 

som sa vrátiť k mojej profesionálnej kariére. Je možné, že už 

som pre to pristarý, ale pokúsim sa. Roman: Jednoznačne mojou 

najväčšou povinnosťou a plánom je dostať sa do kvalitného tí-

mu, ako je Fínsko, Švédsko alebo Rusko. Nemusí to byť KHL, 

ale chcem skúsiť iné miesta ako je SNV a Slovensko.  

Chlapci boli veľmi ústretoví a milí a chcem sa im poďako-

vať. Sú priateľskí a veľmi zábavní. Teraz, keď nehrajú, pra-

cujú. Som hrdá na stretnutie s nimi. Prajem im veľa dobré-

ho a najmä, aby sa im splnili ich sny.  

Petra Maguláková, 9. C 

K 
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Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 

 tomto roku sa uskutočnia už 20. majstrovstvá sveta vo 

futbale. Konať sa budú od 12. júna do 13. jú-

la 2014 v Brazílii na 12 štadiónoch v 12 mestách. Kvali-

fikácie sa zúčastnilo 203 z 208 členov FIFA, z ktorých vzišlo 32 

účastníkov záverečného turnaja. Budú to piate Majstrovstvá sveta 

vo futbale na juhoamerickom kontinente. Rozlosovanie do skupín 

sa uskutočnilo 6. decembra 2013 v Riu de Janeiru. Prideľovanie 

majstrovstiev sveta vyhrala Brazília, ktorá získala v poslednom hlasovacom kole viac hlasov ako jej 

súper Kolumbia. 

Účastníci majstrovstiev sveta (umiestnenie v rebríčku FIFA): 

Afrika (CAF) 

  Alžírsko (32) 

  Ghana (23) 

  Kamerun (59) 

  Nigéria (33) 

  Pobrežie Slonoviny (17) 

Ázia (AFC) 

  Austrália (57) 

  Irán (49) 

  Japonsko (44) 

  Kórea (56) 

Južná Amerika (CONMEBOL) 

  Argentína (3) 

  Brazília (11) 

  Čile (12) 

  Ekvádor (22) 

  Kolumbia (4) 

  Uruguaj (6) 

Európa (UEFA) 

  Anglicko (10) 

  Belgicko (5) 

  Bosna a Hercegovina (16) 

  Francúzsko (21) 

  Grécko (15) 

  Holandsko (8) 

  Chorvátsko (18) 

  Nemecko (2) 

  Portugalsko (14) 

  Rusko (19) 

  Španielsko (1) 

  Švajčiarsko (7) 

  Taliansko (9) 

Severná a Stredná Amerika (CONCACAF) 

  Honduras (34) 

  Kostarika (31) 

  Mexiko (24) 

  Spojené štáty (13) 

 

Bruno Jakubov, 6. A 

V 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Algeria.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Ghana.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Cameroon.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Nigeria.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_C%C3%B4te_d'Ivoire.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Australia.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Iran.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Japan.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_South_Korea.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Argentina.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Brazil.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Chile.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Ecuador.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Colombia.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Uruguay.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_England.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Belgium_(civil).svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_France.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Greece.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Croatia.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Germany.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Portugal.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Russia.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Spain.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Switzerland.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Italy.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Honduras.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Costa_Rica.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Mexico.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_the_United_States.svg
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 Učiteľka sa pýta žiakov: „Ktorý cicavec nemá zuby?“ Jožko: „Môj de-

do“. 

 Dinosaurík sa pýta mamičky: „Mami, keď zomriem pôjdem do neba?" 

Nie synak, do múzea." 

 Ide ježko okolo močiara, hryzie si s chuťou do jablka a stretne bociana. 

Bocian: - Čo ješ? 

Ježko: - Čo bocian? 

Bocian: - Čo ješ jež? 

Ježko: - Čo bocian, bocian? 

 „Jožko, čo tam gumuješ?”  

„Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú päťku opravil.” 

 Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel von. Na-

koniec slon vyjde a mravec hovorí: „Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje 

plavky“.  

 Pani učiteľka skúša Janka: „Prečo vyhynuli mamuty?“ 

„Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu zvierat“. 

 Spolužiak: „Vzory mužského rodu: žena, ulica, pec...“ 

Pán učiteľ: „Áno a o chvíľu pribudne aj vzor brvno!“ 

 A aj od vás: Spolužiak rozbije obraz. Všetci žiaci zareagujú: „Tak čo  povieme?“ 

 

 Chilli farma: „To kto zas si odtrhol jedno chilli?“ „Nikto!!!“  

 

 Na angličtine: „Das is...“ 

 

 Výrok nášho učiteľa:  „Tak, že si to budete pamätať aj do budúceho roka.“ 

                   Bruno Jakubov, 6. A 
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„Pasivita v práci prináša pasivitu vo voľnom 

čase“ 
koby týmto výrokom známy americký herec Chevy Chase charakterizoval dnešnú dobu. 

Vraví sa, že pasivita je často hlavnou príčinou neúspechu, ba aj chudoby mnohých ľudí. 

Ostať v pokoji svojej izby, pozerať televízor, prečítať si časopis, pokecať na nete s kamoš-

kou, zahrať si hru. Samozrejme, každý človek chce byť úspešný, zarobiť viac peňazí, vlastniť to či 

ono, mať sa jednoducho lepšie. Našou prácou je chodiť do školy, vzdelávať sa, robiť radosť rodi-

čom. Učiť sa a robiť si domáce úlohy je pre niekoho poriadna nuda a nudné veci sa nechávajú na 

koniec. Ak si chceme robiť domáce úlohy, mali by sme si sadnúť a začať ich hneď a bol by pokoj. 

Ale začneme robiť všetko ostatné, len aby sme oddialili naše prípravy na ďalší deň do školy. Potom 

to vyzerá asi tak: 

 Už by som sa aj začala učiť, ale ešte zjem nedojedenú desiatu. 

 No kým ju zjem, tak ma napadne, že si ešte pozriem svoj profil. 

 Pozerám profil, pridávam kamošov, odpovedám a v tej chvíli si spo-

meniem, aha veď som chcela ešte vidieť čosi iné a pozriem sa na ne-

jakú webstránku. 

 Tam si všimnem reklamu na novú verziu hry, ktorú si pozriem. 

 Na webe hry je cena a ja už rozmýšľam, ako presvedčím otca, aby mi ju kúpil. 

 V tom mi príde SMS od spolužiačky, ktorá je chorá a chce vedieť domáce úlohy. 

 Kamoška počká, zatiaľ si na webe zahrám niečo iné. 

 Zrazu ma napadne, že už v telke začal môj obľúbený seriál, a tak pri ňom strávim hodinu. 

 Je podvečer, domov prichádzajú rodičia z práce a ja som ešte nič neurobila.  

Týmto spôsobom sa plytvá časom a odchádzajú drahocenné minúty a hodiny preč z nášho života. Je 

to asi ľudské. Začať pracovať je nepohodlné a človek sa nepohodlným veciam vyhýba často tým, že 

robí niečo iné. Často tiež nepohodlné.  Čo spôsobuje našu pasivitu? Často práve to, že sa necháme 

odpútať vecami menej dôležitými. Práve teraz pred letom, zamyslime sa nad týmto výrokom a ak 

sme boli príliš pasívni v škole, skúsme si nateraz pre zmenu aktívne prázdniny. 

Andrea Mackovjaková, 7. C 

Majte krásne leto,... 

ilí naši čitatelia. Nebýva zvykom, že sa vám prihová-

rame i my, vaše „dospelé“ redaktorky, zodpovedné 

vedúce časopisu OKO. Avšak čas prázdnin, ktorý je 

tak túžobne očakávaný, sa už nezadržateľne blíži a s 

ním i koniec školského roka. A tak nám nedá neprihovoriť sa 

vám. Známky už sú opravené? Výlety boli super? Plány na leto 

sú v plnom prúde? Alebo ste už dokonca stihli i nejakú tú „first 

minute“ dovolenku? Nech sa práve nachádzate kdekoľvek, 

chceme vám, milí naši veselí kožuškári, zapriať nádherné leto 

strávené v kruhu ľudí, ktorí za to stoja. Nezabúdajte, že voľné 

dni slúžia na oddych, relax, bádanie, prechádzky, učenie sa no-

vých jazykov, spoznávanie krajín, kreslenie, či tancovanie. Vy-

plňte ich tak, nech v septembri máte načo spomínať. A ak sa náhodou niečo nepodarí, nehádžte flin-

tu (pozn. redakcie: flinta - zastarane puška ) do žita. Všetko zlé býva na niečo dobré, a tak sa zo 

zlého poučte a z dobrého načerpajte nové sily.  

vaše oddané redaktorky - učiteľky Brajerová a Tekáčová 

A 

M 



    

 

  Vydáva: ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 

Ročník: XV. 

Číslo: 2/2014 

Náklad: 50 kusov 

 

Redakčná rada:   

 

Šéfredaktor:  Andrea Mackovjaková, 7. C 

Zástupca šéfredaktora:  Štefan Vansač, 8. A 

Grafická úprava: žiaci 6. A triedy 

 
Redaktori:    Terézia Janikovská, 8. A 

       Matúš Šuca, 8. A 

       Martina Dovčíková, 5. B 

       Samuel Hollaar, 5. A 

       Bruno Jakubov, 6. A 

       Matúš Pohanka, 7. C 

       Jakub Pollák, 6. A 

       Frederika Kočíková, 6. A 

       Natália Mlynarčíková, 8. B 

       Martina Ondovová, 8. B 

       Franciska Tižová, 8. A 
      

 

Zodpovední: Mgr. Tatiana Tekáčová  

Mgr. Anna Prachová 

Mgr. Ivana Brajerová 

 

Uzávierka čísla:    15. mája 2014 

Web stránka školy:   www: zskozuchasnv.edupage.org 

E-mail časopisu:   casopisokokozuska@gmail.com 

 
Školský časopis žiakov ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 


