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 Ahojte Okáči  

 

ak a už sa nám to kráti! Zostávajú nám 

približne dva týždne školy! No nie je to úžasné? 

Práve začínate čítať náš prázdninový špeciál. 

Ako vždy tu nájdete pravidelné rubriky, ale aj 

množstvo zaujímavostí a tipov na prázdniny. 

Prázdniny, ktoré sa už nekontrolovateľne 

blížia. Okrem prázdnin sa však môžeme tešiť 

aj z iných maličkostí: dni sú dlhšie, teplejšie, 

slnečnejšie a všetko kvitne (ehm... no alergici 

z toho asi radosť nemajú). Už je dosť neskoro 

na opravovanie známok, preto prajem všetkým 

žiakom, ktorí si známky nestihli opraviť, aby ten 

budúci školský rok bol úspešnejší. Ale dosť už 

o známkach. Leto, slnko, more a nekonečné dni 

nič nerobenia sú čoskoro tu. Skráťte si toto 

čakanie na zaslúžené voľno naším 

prázdninovým špeciálom a začítajte sa doň.   

 

         Viktória Jakubcová                                                                 

šéfredaktorka 
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SPADOL Z OBLAKOV 
 
 

edakcia OKA vám prináša veľmi milý 
rozhovor s reprezentantom Slovenska 
v parašutizme. Okrem iného je paraglidista, 
tandempilot, skialpinista, má viac ako 2 500 
zoskokov, 25 ročné skúsenosti v športe a mnohé 
hodnotné ocenenia. Špecializuje sa na presnosť 
pristátia, alpské lyžovanie, individuálnu a 
skupinovú akrobaciu počas voľného pádu, 
exhibičné vystúpenia a pristátia na padáku. 
Ladislav Vikartovský 
 
Aký je to pocit skákať z lietadla? 

Je to naozaj netradičný, ale zároveň veľmi návykový pocit   
Je to ako plávanie vo vlnách v mori, no miesto vody máte vzduch, ktorým frčíte 
240km rýchlosťou smerom dole. Vyžaduje si to naozaj veľkú odvahu 
a sebaprekonania. Sprevádza vás hromada pocitov a myšlienok. Nechávate sa 
unášať vzduchom a zabudnete na starosti dole na zemi.   

 
Prečo ste sa rozhodli pre tento šport? 
Už ako chlapec som vyskúšal rôzne športy. Najviac ma lákali také športy, kde 
som mohol lietať alebo sa udržať čo najviac vo vzduchu. Či to boli skok na 
bicykli, na lyžiach alebo skoky do vody... Vždy som chcel zažiť voľný pád a ten 
som mohol vyskúšať jedine v parašutistickom krúžku, kde som sa prihlásil. No 

a odvtedy som na tom závislý .    
 

Čo vás na tom fascinuje? 
Fascinuje ma pocit zvedavosti, nespútanosti a slobody. Je fantastické, že niekto 
vynašiel nástroj, čo vám zachraňuje život, keď padáte z veľkej výšky a zároveň 

to využívate pri športových výkonoch. Môžete vyskočiť z veľkej výšky, otvoriť 
padák a  bezpečne pristáť na zem. Zároveň je to šport, pri ktorom môžem 
cestovať a spoznávať veľa ľudí s rovnakými záujmami. Je to vlastne životný štýl. 
Kto to raz vyskúša, už nebude chcieť s tým prestať.  A tak sa venujem tomuto 
krásnemu športu až dodnes.  

 
Koľko času tomu venujete? 
Kedysi som sa tomu venoval profesionálne a skoro každý deň. Do roka som urobil 
400 – 500 zoskokov. Dnes je pre mňa tento šport skôr zábavou  a rozptýlením. 
Počas  sezóny je to možno pár týždňov v roku.     

 
Nie je tento šport nebezpečný? 
Samozrejme je tak nebezpečný ako každý bežný krok na zemi. Nikdy neviete, 

kedy sa potknete a rozbijete si hlavu... . Ale nie, teraz vážne. Každý šport má 
určité riziko. Keď ho ale robíte správne a zodpovedne, tým eliminujete riziko, 
ktoré môže znamenať aj fatálne následky. Padáková technika je dnes už na tak 
vysokej a vyspelej úrovni, že väčšina zranení si spôsobí parašutista sám. Zlyháva 
viac ľudský faktor ako technika. Preto treba byť vo všetkom pozorný a veľmi 
zodpovedný.    

 
Radíte to skúsiť aj iným? Ak áno, prečo? 
Určite to odporúčam vyskúšať každému. Vlastne doporučujem každému vyskúšať 

čokoľvek, len nech nesedí doma . Dnes je v rozkvete veľa adrenalínových 
športov. Parašutizmus je jeden z tých, pri ktorom sa otestujete, kto naozaj ste 
a kam patríte. Ak prekonáte voľný pád, nemusíte sa obávať prekážok, ktoré vás 
čakajú možno v bežnom živote. Zažijete veľa srandy, ale aj neopísateľných 
zážitkov. Držím vám palce a prajem vám veľa úspechov v čomkoľvek, čo robíte! 

 
 

Ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobre a veľa úspechov. 
 

Ema Magnuševská, 6. C   

Ladislav Vikartovský  
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KTO SKUTOČNE CHCE, 

HĽADÁ SPÔSOBY, KTO 

NECHCE, HĽADÁ 

DÔVODY. 

táva sa u nás už tradíciou, že v letnom čísle 

ponúkame rozhovor s osobou, ktorá nie je 

žiadnym spôsobom prepojená s našou školou, 

ale rozhovorom s ňou viac pookrejeme, získame 

iný pohľad na svet a necháme sa inšpirovať 

iným spôsobom života. Aj tento rok ponúkame 

rozhovor s neposednou maminou s 

dobrodružnou  povahou, Zuzkou Girgoškovou 

Matúšovou. 

Ahoj Zuzka. V minuloročnom letnom čísle 

nášho časopisu OKO sme  s vami ponúkli 

rozhovor našim „okáčom“. Vrátili ste sa domov 

zo Zélandu po troch mesiacoch. Všetky svoje 

skúsenosti ste sa rozhodli použiť vo 

vlastnom sade, ktorý ste postupne premieňali 

na permakultúrnu záhradu. Veľmi sa tešíme, 

že ľudia ako vy, si opäť našli čas a podelili sa 

s nami o svoje zážitky a skúsenosti. Ako sa 

máte? 

Ahoj Ivka a všetci čitatelia časopisu OKO. Keď 

sme odišli dobrovoľníčiť s malými deťmi na 

opačný koniec sveta, ľudia sa divili, ako je to 

možné. Ľudia si myslia, že s príchodom detí im 

život končí. Že stabilná práca a teplé miesto je 

viac, ako ich túžba  realizovať sa v tom, čo 

milujú. Že záhrada je len pekný trávnik.  Vidia 

tisícky obmedzení, pritom obmedzenia existujú 

väčšinou v našich hlavách. Ešte pred rokom sme 

bývali v dome, ktorý bol síce trikrát väčší a 

komfortnejší, no nikdy som sa necítila 

prázdnejšie, osamelejšie alebo inak povedané 

duchovne chudobnejšie. Dnes je všetko inak. 

Máme sa síce hekticky, no sme spokojní a žijeme 

slobodnejšie a podstatne zodpovednejšie. Náš 

život je totiž plne v našich rukách. Sme bohatší 

na zážitky, skúsenosti, priateľov, no hlavne na to 

najcennejšie, čo dnes chýba mnohým –

ČAS. Žijeme vlastne v obrovskom luxuse, lebo 

máme dostatok času pre seba, jeden pre 

druhého, pre naše deti a k tomu ešte máme to, 

čo chýba väčšine milionárom – SLOBODA. 

Krôčik po krôčiku sa oslobodzujeme aj od 

nezrelých ľudských vlastností, ktoré sú v každom 

z nás, aby sme našli POKOJ.  

Aké boli začiatky vášho farmárčenia? 

Inšpirovala váš život návšteva Nového 

Zélandu? 

Naše prvé začiatky na Slovensku boli formou 

pokus-omyl, preto nám prvú zeleninovú úrodu 

zožrali kozy a vietnamské prasa celú záhradu   

vyrýpalo. Čo sa však podarilo, bol chov baranov 

a vrh 9 maličkých vietnamských prasiatok. No 

chceli sme sa naučiť a zažiť v ekofarmárčení 

viac. Podarilo sa! A to na opačnom konci sveta 

– na Novom Zélande.  Tamojší farmári 

produkujú najzdravšie potraviny na svete. V 

školách majú žiaci skleníky a vlastné záhrady, 

kde trávia hodiny biológie. Počas nášho 

rodinného dobrovoľníčenia sme nazbierali 

bohaté skúsenosti. 

Rodina Girgošková 

Permakultúrna záhradka 

http://lifereset.sk/wp-content/uploads/2015/05/TBP_1631_1.jpg
http://lifereset.sk/wp-content/uploads/2014/11/TBP1411.jpg
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V súčasnosti žijete vo svojom vlastnom sade 

s krásnymi záhonmi, záhradkou a dokonca ste si 

postavili aj drevený mobilný domček. Stihli ste 

toho naozaj dosť. Je v dnešnej dobe možné, aby 

si deti zamilovali záhradu a prírodu vôbec? 

Aby naše 

deti 

milovali 

prírodu, 

záhradu, 

či sad 

a chceli 

doň 

chodiť, 

museli sme sa rozhodnúť, aké lákadlá im tam 

pripravíme. Najjednoduchšia, no nie najlacnejšia 

cesta, by bola prísť do obchodu a všetko nakúpiť. 

Vybavené za pár hodín, ak ste ochotní za to 

zaplatiť pár stovák eur a o chvíľu o ne deti stratia 

záujem.  

Tak čo teda podľa teba nesmie takej záhrade 

chýbať?  

Záhrada musí byť aj pre deti miesto, do ktorého 

chcú chodiť. Deti vnímajú prírodu rukami. Mala 

by chutiť. Nie je nič krajšie, ako si z vlastnej 

záhrady odtrhnúť paradajku alebo jahôdku. 

Záhrada by mala byť pastvou pre oči, plná farieb, 

ktoré sa počas ročných období 

menia. V neposlednom rade, by mala byť plná 

zvukov, vtákov, včielok, mušiek a pre 

„odvážnych“ aj žabiek. Vtedy majú deti tisíc 

podnetov, pre ktoré do záhrady prídu, budú ju 

spoznávať, tešiť sa z nej a celé hodiny sa v nej 

hrať. Toto všetko vytvárajte postupne, no  hlavne 

s deťmi. Opýtajte sa ich, čo by tam chceli vidieť, 

cítiť a ochutnať. Vo väčších záhonoch 

skombinujte rastliny, tak aby boli vždy pestré od 

jari do jesene. My sme na náš prvý mini záhon 

použili starú debničku a vysadili do nej pestrú 

begóniu, sanvitáliu, osteospermu, voňavú mätu, 

medovku a levanduľu, červenú jahôdku, šalátik a 

plantičku paradajky. Základnú kostru záhrady 

tvoria stromy. Koruna je útočisko pre dušu, aj 

telo. Naši chlapci si z mnohých stromov v sade  

vybrali jeden a na ten sme im pripevnili rebrík. 

V korune sme im z drevenej palety vytvorili malú 

plošinku. Jakub nechce zo stromu ani zliezť. 

Dokáže tam sedieť aj hodinu a pozorovať 

ostatných. A až táto jabloň dozrie, bude tam 

zrejme aj spávať . Jakubko a Maroško zbožňujú 

piesok, preto sme im zo starých trámov urobili 

pieskovisko. Na spodok sme dali starý koberec 

a naň vysypali piesok. V momente boli 

v pieskovisku a utešene sa hrali. Ak je to možné, 

vytvorte s deťmi jazierko vo vašej záhrade. 

Nemusí byť vôbec veľké, ani hlboké. No čím je 

menšie, tým viac údržby si vyžaduje. My sme 

v zberných surovinách zohnali starú plechovú 

vaničku a tú sme zakopali do zeme. Jazierko sme 

naplnili vodou zo skutočného jazierka. Nebráňte 

deťom kontaktu s vodou. Deti milujú prelievať 

vodu z pohárika do pohárika. Umožnite im to 

a naučte ich ako sa pri jazierku správať. Bude to 

dobrý základ pre vytváranie vzťahu s prírodou 

a jej ochranu. Výborný tip, ako s deťmi niečo pre 

živú prírodu urobiť, je vytvoriť hotel pre hmyz. 

Potrebujete búdku, do ktorej naukladáte predmety 

s rôzne veľkými otvormi. Napríklad duté paličky, 

tehlu s dierkami, v ktorých si nájdu nový domov. 

Deti môžu priamo pozorovať život chrobákov 

a mušiek. Službu urobíte aj celej záhrade, ktorej 

užitočný hmyz pomáha vytvárať balans. 

Nezabudnite si v hravej záhrade vytvoriť priestor 

na sedenie aj pre vás. Drevo, teplý kameň, lavičku 

alebo len trávu, v ktorej si budete 

vychutnávať  čaj z čerstvých byliniek z vami 

vytvoreného záhonu, vyzujete si topánky 

a ponoríte nohy do sviežej trávy. Sedenie nemusí 

byť nijak komplikované, no malo by byť stále 

prepojené s prírodou, ktorá je balzamom pre vašu 

aj detskú dušu. 

Zuzka, ďakujeme ti za rozhovor, za zaujímavé 

a cenné rady ako sa nebáť zmeniť svoj život 

a v neposlednom rade ako pomôcť deťom 

vytvoriť si vzťah k prírode.   -RR-  

Mobilný drevodom 
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RIKA TVORÍ – SLNEČNÉ 

OKULIARE 

Čo budeme potrebovať? 

 slnečné okuliare ( farba je ľubovoľná) 

 lepidlo 

 glitre 

Postup:     

1. Pod okuliare si dáme papier. 

 

 

 

 

 

2. Na bočnú stranu nanesieme lepidlo. 

 

 

 

3. Jemne začneme sypať glitre, potom 

jemne poklepeme po okuliaroch, aby 

zbytočné glitre  spadli. 

 

 

 

 

 

4. Glitre, ktoré nám spadli na papier môžeme 

odložiť naspäť. Glitre však nedávame až po 

koniec rámu za uchom, zachytávali by sa totiž 

do uší.  

Bonus: Na ozdobenie prednej časti môžeme 

použiť 

drobné 

predmety 

(ja som 

použila 

kvietky). 

A zaujímavý letný doplnok je na svete! 

                 Rika Kočíková, 8. A 

ŠTIPKA 

POÉZIE - BOJÍM SA KOMORY 

 

Mihá sa mi pred očami, 

ležím medzi  kompótami. 

Každú noc a každý deň, 

sníva sa mi o tom sen. 

Už mám o tom nočné mory, 

bojím sa vojsť do komory. 

Hoc je vonku krásny deň, 

ja tam nikdy nevojdem. 

 

Daniel Pollák, 3. B 
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Sima Slivošová, 7. A 
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VEČNÍ HLADOŠI 

 

Koktail ala’ OKO 

4 rýchle kroky k dokonalému relaxu počas horúcich dní 

 

Máte chuť na osviežujúci nápoj? Tak potom ste tu správne. Vaš obľúbený 

časopis OKO vám ponúka fotorecept na prípravu nenáročného koktailu s 

kompótovým ovocím, ktorý si hneď zamilujete! 

INGREDIENCIE: 

- kompótové ovocie podľa chute a ananás  - kocky ľadu 

- pomarančový džús     - citrónová šťava 

- minerálka      - 1/2 ČL hnedého cukru 

 

POSTUP: 

1. Pripravíme si pohár a na 

jeho dno dáme kompótové 

ovocie (višne /jahody, 

broskyne,...). 

   

 

 

2. Ďalej pridáme ananás a cukor. 

 

3. Prilejeme pomarančový 

džús, minerálku a pridáme aj 

kocky ľadu. 

 

4. Ako posledný krok môžeme 

pridať slamku prípadne mätu a 

dozdobíme podľa vlastného vkusu. 

Dúfame, že vás tento drink osvieži počas letných dní . 

                                                                 Anet Frličková a Kristína Horváthová, 8. A 
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Pán Šefčík 

KNIŽNÁ RECENZIA: POÉZIA VALENTÍNA 

ŠEFČÍKA 

án básnik Mgr. Valentín Šefčík je 

povolaním učiteľ, riaditeľ ZŠ v Bertotovciach. 

Jeho tvorba spočíva v jemnej a hravej poézii 

určenej mladým čitateľom. Sú to reflexívne a 

náladové momentky dotýkajúce sa vecí, ľudí, 

okamihov života, hodnôt, prírody. Básne sú 

veselé, hravé, humorné, rozmanité, so 

zaujímavou pointou. Valentín Šefčík je 

autorom kníh Kniha na vydaj, Kamienky pri ceste, Basta fidli a Bola raz 

jedna láska. Inšpiráciu pre svoje básne hľadá v každodennom živote.  

Beseda s pánom básnikom sa uskutočnila 4. mája 2016 v Spišskej knižnici. 

Zúčastnili sa jej žiaci 3. A, 3. B a 7. A triedy so svojimi pedagógmi: Mgr. A. 

Kožíkovou, Mgr. P. Šefčíkom a Mgr. M. Slivom.  Počas besedy pán Valentín 

Šefčík žiakov oboznámil so svojou tvorbou, postupmi, ktoré používa pri 

písaní, veselými príbehmi a zážitkami. Deti so záujmom počúvali a poeta 

zahrnuli množstvom otázok, na ktoré im veselo a vtipne odpovedal. Žiakov, 

ale aj prítomných učiteľov si získal bezprostrednosťou, humorom, recitáciou  

aj autorským čítaním básní zo svojich kníh.  Milým prekvapením pre autora 

bol prednes z jeho tvorby v podaní žiakov. Aj žiaci našej školy presvedčili 

básnika o ich kladnom vzťahu k poézii a rozlúčili sa s ním kytičkou i básňami 

z pera žiakov 3. A triedy.  

Bolo to naozaj vydarené stretnutie s dobrým básnikom a príjemným 

človekom.                                                                    Mgr. Andrea Kožíková 

KNIŽNÁ RECENZIA: KNIHA O ASPERGEROVOM 

SYNDRÓME (AS): KAKTUS NA VALENTÍNA (PETER SCHMIDT) 

Dr. Peter Schmidt hľadí na ľudí najradšej 

zozadu, lebo švy na nohaviciach ho 

zaujímajú väčšmi než tváre. Svoju manželku 

by na ulici možno nespoznal. Okolo seba 

vníma neviditeľnú bariéru. Napriek tomu 

tvrdošijne vykročil za svojím snom o veľkej 

láske. Vo svojej svojráznej autobiografii 

rozpráva, ako na ceste k tomuto cieľu 

zdolával početné prekážky a obchádzky. 

 

 

FILMOVÁ RECENZIA:FILM O AS: VITAJTE U 

MŇA (2004) 

Mladá žena, ktorá má Aspergerov syndróm, 

vyhrá v lotérií. Na zdesenie svojich rodičov, 

terapeuta, bývalého manžela a aj miestnej 

televíznej stanice, investuje výhru do svojho 

celoživotného sna, stať sa novou Oprah.  

Ak vás zaujíma viac o AS, prečítajte si našu 

rubriku Bez problémov. 

Odporúčaná kniha 

Odporúčaný film 
Rika Kočíková, 8. A 
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MLADÍ REPORTÉRI 

Najzbytočnejší dôvod ničenia stromov 

apier. Nie len stromy sú potrebné na jeho 

výrobu. Je to zložitý proces, pri ktorom sa ročne minie 

mnoho ton drevnej hmoty, lepidla a iných chemických látok. 

A pri jeho konečnom využití, napríklad na výrobu letákov či 

reklamných novín aj mnoho ton farby. A koľko sa z neho 

napokon vôbec nevyužije a putuje do komunálneho odpadu.

 My, žiačky EKO krúžku v našej škole, sme zisťovali, 

koľko papiera v podobe reklamných novín, časopisov a iných 

letákov sa nevyužije a vyjde nazmar. Naším cieľom bolo 

získať informácie o tomto probléme a pokúsiť sa znížiť 

množstvo neseparovaného papiera.    

 Väčšina obyvateľov papier ani nerecykluje. V 

priebehu dvoch týždňov sme denne pozorovali donášku 

letákov, ich distribúciu do poštových schránok i zvyšné 

kôpky tých, ktoré si nikto nevzal, v dvoch obytných 

bytovkách medzi štyridsiatimi tromi rodinami.  

 Týždenne nám pracovníci pošty a iní kolportéri 

nosia desať druhov letákov, z toho len sedem stálych. Zvyšné 

chodia nepravidelne, napríklad raz do mesiaca. Rodinám sme 

dávali otázky, na ktoré nám odpovedali. Pýtali sme sa, čo 

robia s časopismi po ich prečítaní. Do zberu dáva papier 

osem rodín. Sú to hlavne rodiny s deťmi, ktoré ho 

uskladňujú doma a neskôr nosia do školy v čase zberu 

papiera. V sedemnástich rodinách noviny a letáky 

putujú na výkup papiera. Za ten dostávajú ľudia peniaze 

alebo čistý papier v rôznych formách, ktorý môžu 

využiť. Deväť rodín v týchto dvoch bytovkách si letáky 

vôbec neberie. No aj to je lepšie, ako ich vyhadzovať do 

nesprávneho koša. Papierom kŕmi smetný kôš až osem 

rodín. Týchto ľudí sme upozornili na to, že ak nechcú 

dávať papier na výkup alebo do zberu, nech dajú po 

prečítaní letáky do modrých 

kontajnerov, ktoré sú na to 

určené.   

 Papier sa potom môže 

recyklovať, a tak sa zmenší počet 

vyrúbaných stromov. Už len samotný výrub je veľký 

problém. Aj továrne na výrobu papiera či farby sú veľmi 

toxické a do ovzdušia a vody vypúšťajú veľa toxických 

látok. No všetko by sa dalo riešiť, keby sa nad tým ľudia 

zamysleli a začali konať tak, aby obmedzili znečisťovanie 

životného prostredia. Ľudí sme o tejto skutočnosti 

informovali, no je len na nich, či sa nad tým aspoň 

zamyslia. Ak by tak spravil každý, veľmi by sme 

pomohli našej planéte.  

  

Sima Slivošová 7. A, Timea Dimitrovova 7. B 

 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

V rámci súťaže relaxačné omaľovánky sme zaevidovali,  

bohužiaľ, iba dva súťažné obrázky, keďže jediní dvaja 

súťažiaci, ktorí sa zapojili boli 

práve triedy 2. D a 2. C. Naši 

redaktori však nemyslia 

pesimisticky, a preto si túto 

slabú účasť vysvetlili tým, že 

žiaci našej školy nie sú vôbec 

vystresovaní, nie sú nervózni 

a nepotrebujú relaxovať 

a ukludniť sa pri maľovaní. To nás samozrejme veľmi teší 

a toľko energie, čo prejavili doteraz, želáme všetkým 

i naďalej. Nádherne vyfarbené obrázky dvoch zapojených 

tried máte možnosť vidieť 

na fotografiách. Po 

zasadnutí redakčnej rady 

sme sa rozhodli udeliť 

odmenu triede 2. D, ktorá 

sa zapojila do súťaže ako 

prvá a zároveň ich 

obrázok je kvalitne 

a precízne vyfarbený. 

Celá trieda v spolupráci s pani učiteľkou triednou sa môžu 

tešiť na rozhovor, ktorý vám prinesieme už v ďalšom čísle 

časopisu OKO. Zapojeným žiakom ďakujeme a blahoželáme 

víťazom!                                                                       -RR- 

Obrázok 2. C triedy 

Víťazný obrázok 2. D 

triedy 
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ŠKOLSKÝ KLUB 

DETÍ 
Deti školského klubu aj naďalej 

aktívne pracujú, zabávajú sa 

a venujú rôznym aktivitám. 

Redakcia sa môže tešiť nekonečne 

dlhému zoznamu jednotlivých 

udalostí.  

Jednou z prvých akcií hneď na 

začiatku jari bolo Vítanie jari – 

Morena. 

V klube každoročne na jar pálime 

Morenu. Počas sprievodu k rieke 

Hornád spievame piesne o Morene. 

Odrecitujeme báseň  a zapálime 

Morenu. Následne ju hádžeme do 

rieky. Takto sme vyprevadili zimu. 

Tešíme sa na slniečko.  

Okrem tejto milej aktivity sme sa 

venovali aj tvorbe najkrajšej 

záložky, veľkonočným tvorivým 

dielňam alebo výrobe darčeka pre mamičku na Deň 

matiek. Navštívili sme dopravné ihrisko a kino mier, kde 

sme si pozreli film Malý princ. 

V aquaterre našej spišskej zoo sme sa zabavili pri 

pohľade na milé zvieratká. Veľmi sa nám páčila beseda 

s horským záchranárom zo Slovenského raja, pánom 

Hudákom, ako aj EKO popoludnie s pánom Divokom na 

Správe národného parku Slovenský raj.   

Školský klub detí sa už nezadržateľne pripravuje na 

prázdniny, teší sa na letné dni plné oddychu a zábavy.  

A ak by ste sa náhodou nudili, skúste si vylúštiť našu 

tajničku ! 

Sára a Maxi, 4. A  

PRVÝ STUPEŇ 

,,Tajomná a čarovná noc s Petrom Karpinským" 

lovenský spisovateľ, vysokoškolský pedagóg, vedúci Katedry 

slovenského jazyka na Inštitúte 

slovakistických, mediálnych a 

knižničných štúdií Filozofickej 

fakulty Prešovskej univerzity v 

Prešove PhDr. PETER 

KARPINSKÝ, PhD,  rodák z 

neďalekej Gelnice, prijal pozvanie 

žiakov 3. A triedy  a ich triednej učiteľky Mgr. Andrey Kožíkovej pri 

príležitosti série podujatí ,,Marec - mesiac knihy". Žiaci sa na 

vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry oboznámili s 

jeho literárnou tvorbou pre deti a mládež. Prečítali si knihu 

Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev, ktorá ich veľmi zaujala. Ich 

túžbou bolo stretnúť sa s autorom tejto knihy. Vytúžené stretnutie so 

spisovateľom sa uskutočnilo 1. apríla 2016. Peter Karpinský sa 

prezentoval svojou bábkovou hrou Záhada stratenej sochy z knihy 

Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev, v ktorej aj účinkoval a 

predviedol skvelý herecký výkon. Po divadelnom predstavení sa 

uskutočnila s hosťom beseda. Tretiaci zahrnuli spisovateľa Petra 

Karpinského množstvom otázok, na ktoré im veľmi ochotne a pútavo 

odpovedal. Stretnutie pokračovalo vo večerných hodinách čítaním 

rozprávok v priestoroch školy pod názvom ,,Tajomná a čarovná noc 

s Petrom Karpinským". Večerné čítanie samotným spisovateľom 

ostalo pre žiakov nezabudnuteľným zážitkom. I noc strávená v škole 

bude pre nich príjemnou spomienkou.             Žiaci 3. A 

Peter Karpinský 

 

Deti v školskom klube 
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Veľké poďakovanie patrí našim pravidelným prispievateľom. Ďakujeme pani učiteľke Kožíkovej, Bušovskej, Slivošovej a pánovi Bakovi.  

NAŠE ÚSPECHY  

Naši žiaci nás úspešne reprezentujú v rozličných predmetových súťažiach. 

V uplynulých mesiacoch sme zaznamenali niekoľko výborných výsledkov, 

na čo sme právom hrdí. 

V mesiaci Február: 

Adela Leibiczerová (3. A) – Krajské kolo Šaliansky Maťko 

Oliver Girga (6. B), Alex Kotlár (7. B) – výtvarná súťaž Európa v škole 

Lucia Kozubová (4. B), Patrícia Geciová (5. A) – okresná postupová výtvarná súťaž Vesmír očami 

detí 

V mesiaci Marec: 

Jakub Pollák a Kristína Horváthová (8. A) – okresné kolo v ruskom jazyku 

Bruno Jakubov (8. A) – celoštátna matematická súťaž Pangea 

V mesiaci Apríl: 

Sára Mária Hollaarová (4. A) – obvodné kolo Slávik Slovenska 2016 

V mesiaci Máj: 

Carlota Sofia da Cruz  (3. A), Sára Mária Hollaarová (4. A) – krajské kolo Hviezdoslavov Kubín 

Ján Dzurňák (4. B), Daniel Dzurňák (9.C),  Vierka Bednárová (7. C), Lenka Jančíková (7. C) – 

bedmintonový turnaj 

Nina Mokrišová (6. A), Zuzana Mackovjaková (6. B), Kristína Kriváková (7. A) – okresné kolo 

biologickej olympiády D kategórie 

Bruno Jakubov (8. A) – celoslovenské kolo geografickej olympiády 

Timea Dimitrovová, Ľudmila Slivová (7. B) -  súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy 

-RR- 

GRANTOVÝ PROJEKT 

Netrpezlivo sme 

čakali na vyhlásenie 

výsledkov projektu 

„Od slov k činom“. 

A boli sme milo 

prekvapení. Na 

druhom stupni 

vyhral projekt našej 

6. C triedy. Prostredníctvom neho chceme zlepšiť vzťahy 

a spoluprácu 

v triednom 

kolektíve, naučiť 

sa byť tolerantní 

a empatickí, 

naučiť sa vážiť 

svoje zdravie. 

Navštívime 

postihnuté deti 

v Spojenej škole sv. Maximiliána Kolbého v Spišskej 

Novej Vsi. Pripravujeme pre nich darčeky a krátky 

program. Dúfame, že sa nám to všetko podarí a že ich 

pobavíme a potešíme.  

    Denis Olejník, 6. C 

Trieda 6. C na návšteve 

Nákup darčekov 
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SÚRODENCI 

ČERNICKÍ 
Karate sme sa začali venovať pred piatimi 

rokmi. Sme traja súrodenci a k tomu športu 

nás priviedli rodičia. Ich zámerom bolo, aby 

sme športovali a niečo v živote dosiahli, 

pretože tento šport zoceľuje telo i dušu. 

Ďalšou výhodou tohto športu je, že vieme 

ochrániť sami seba a pomáhať aj iným 

ľuďom. Na prvé súťaže sme začali chodiť pred štyrmi rokmi. Za obdobie týchto 

štyroch rokov sme získali nejeden úspech. Spolu sme všetci traja súrodenci získali 

95 medailí.   

Jakub: „ Mám 12 zlatých, 7 strieborných a 13 bronzových medailí. Bol 

som dvakrát víťaz Tatranskej únie, zaradili ma do širšej reprezentácie Slovenska. 

Na majstrovstvách Slovenska som získal tretie miesto. Za môj najväčší úspech 

považujem zisk titulu majster sveta v kategórii 12-13 ročných a taktiež majster 

sveta v družstvách. Z úspechov spomeniem ešte 2. miesto na svetovom pohári 

v ostrašení v kategórii 14-15 ročných do 52 kg a 3. miesto v družstvách 12-13 

ročných.“  

Juraj: „ V tomto športe som získal 6 zlatých, 6 strieborných a 7 

bronzových medailí. Bol som raz víťazom Tatranskej únie. Za môj najväčší 

úspech považujem, že som získal zlatú medailu v družstvách na majstrovstvách 

sveta a na svetovom pohári 3. miesto v družstvách 12-13 ročných.“   

Zuzana: „ Získala som 23 zlatých, 9 strieborných a 12 bronzových 

medailí. Taktiež som šťastnou majiteľkou šiestich pohárov. Bola som dvakrát 

víťazkou Tatranskej únie, jedenkrát víťazka VUKABU, jedenkrát víťazka 

slovenského pohára a taktiež ma zaradili do širšej reprezentácie Slovenska, vďaka 

čomu som sa zúčastnila majstrovstiev sveta.“   

Za tieto úspechy ďakujeme hlavne naším trénerom a nášmu hlavnému 

trénerovi PaedDr. Jaroslavovi Javorskému. Samozrejme obzvlášť vďační sme 

našim rodičom, ktorí nás v tomto veľmi podporujú a sú našimi najväčšími 

fanúšikmi.                                                                                                                     

Jakub Černický, 6. B 

MODERNÉ CVIČENIE –PLÁVANIE 

ie je to len,  akoby niekto povedal, krúžok, na ktorý musím chodiť. Je to šport, bez 
ktorého si neviem predstaviť život. S plávaním som začala, keď som mala 9 rokov. Každým 

rokom ma to bavilo viac a viac a tréningy sa stávali ťažšími. Počas týždňa mám okrem 6 
tréningov vo vode aj 3-4 tréningy vo fitnes centre. 

Suchá príprava plavca (nie na piesku, ale v posilňovni) 
tvorí až 60 %. Je veľmi dôležitá nielen na rozvoj sily, ale 
aj na kondičnú prípravu. K ďalšiemu neodmysliteľnému 
bodu patrí plavecká technika. Poznáme 4 plavecké štýly 

– motýľ, znak, prsia, kraul. K novému štýlu sa 
priraďuje hypoxia. Je to časť plávania, kedy zadržiavaš 

dych – po skoku, pri záberoch, po obrátke. Ku 
každému štýlu trénujeme aspoň 6 technických cvičení 

na zlepšenie kvality prípravy. Používame rôzne plavecké 
pomôcky, ako napríklad plutvy, dosku a z tých menej 

známych piškótu – menšiu dosku, ktorú si dáme medzi 
stehná a plávame len za pomoci rúk, keďže nohy sa 

nemôžu hýbať. Ďalej šnorchel, ktorý sa líši od typických potápačských šnorchlov. Tréningy 
sú spestrené plávaním na expanderi, lane a samozrejme skvelou partiou. Pred tréningom by 

sa mala urobiť rozcvička. Tá moja pozostáva zo strečingu, cvikov na prekrvenie tela 
a z posilnenia najdôležitejšieho svalu, chrbta. Plávanie je najzdravší šport, najmenej zaťažuje 

kĺby a rovnako zaberajú všetky svalové partie tela. Nie je to ľahké, ale keď sa stráca chuť do 
tréningov (našťastie nie často),  nastupuje myšlienka na splnené ciele. Je to o motivácii, 

tvrdej práci, disciplíne, veľkej obete, ale predovšetkým to robím, lebo ma to baví a nie preto, 
že by ma do plávania niekto nútil. Nech už športujete akokoľvek, dôležité je, že niečo pre 
seba robíte.                                                                          Alexandra Talačová, 8. A 

Rodina Černická 

Plavkyňa Alexandra 
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DELFINOTERAPIA 

ád 

by som 
vám 
napísal 
niečo 
o terapii chorých detí za pomoci 
krásnych cicavcov – delfínov. Delfíny si 
budujú silnú citovú väzbu hlavne 
s deťmi. Ako príklad vám napíšem 
príbeh, ktorý sme počuli na prednáške 
v škole. Bol raz jeden chlapec, volal sa 
Alah a žil v stane s rodinou na púšti. 
Raz vyliezol na strom a spadol na zem. 
Prežil, ale s nepríjemným zranením. 
Prestal počuť a zlomil si nohu. Po 
nejakej dobe išiel k moru, kde videl 
delfína, s ktorým si vytvoril silné puto. 
Niekedy sa na ňom vozil, a keď odišiel, 
podľa osadníkov, delfín plakal. Po 
nejakej dobe chlapec zistil, že počuje 
a nohu mal zdravú. Delfíny vraj  
dokážu odhaliť rôzne choroby, aj to, 
ako sa človek cíti. Sú to veľmi krásne 
živočíchy.  

Adam Mistrík,  (7. odd. ŠKD) 

ASPERGEROV SYNDRÓM 

V mojej ročníkovej práci som rozoberala súčasný, stále viac 
vyskytujúci sa problém detí. Rada by som vás s ním oboznámila. Reč 
bude o Aspergerovom syndróme (AS). 

Pri Aspergerovom syndróme sa prejavuje narušenie v oblasti sociálnej 

komunikácie a správania, pričom títo ľudia sa vyznačujú vysokým 

nadaním v určitej oblasti. Rovnaké znaky postihnutia sa vyskytujú aj 

pri autizme. Priemerný vek diagnostiky Aspergerovho syndrómu je 11 

rokov. Stále však existuje mnoho ľudí s AS, ktorí boli 

diagnostikovaní počas dospievania, či až v dospelosti. Takisto sa 

často stáva, že mnohí ľudia, hlavne ženy a dievčatá, ostanú 

nediagnostikované. Pre deti i dospelých s AS býva charakteristický 

silný záujem o jednu či viacero oblastí, ktorú si zvyknú naštudovať 

do neskutočných detailov. Pre deti je nimi vybraná oblasť často 

mimo záľub, ktoré majú ich rovesníci (napr. chlapec vie rozoznať 

každú značku rušňa a ich dátum a miesto výroby len keď rušeň 

uvidí). Záujem o jednu oblasť môže trvať týždne, mesiace ale i roky. 

Dieťa s AS môže o oblasti 

záujmu viesť nadšené 

monológy, pre rodičov 

niekedy únavné, pre 

rovesníkov nudné a zvláštne. 

Potenciálne nadané deti s AS 

mávajú v predškolskom veku, 

podobne ako niektoré nadané 

deti, včasný záujem o 

písmená a čísla.  

 

Hans Asperger sa narodil 18. februára 1906 a zomrel 21. októbra 

1980. Bol to rakúsky pediater, lekársky teoretik a lekársky profesor. 

Preslávili ho jeho ranné štúdiá o duševných poruchách, najmä u detí. 

Počas jeho života bola jeho práca do značnej miery bez povšimnutia. 

Svet začal jeho prácu uznávať až v osemdesiatych rokoch, dovtedy 

bol jeho výskum považovaný len za zložku porúch autistického 

spektra. Samotný syndróm bol po ňom  pomenovaný až po jeho  

smrti. 

Albert Einstein mal Aspergerov syndróm rovnako ako mnohé  známe 

osobnosti. Bol to nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik. Je 

považovaný za najvýznamnejších fyzikov v 20. storočí. V roku 1921 

získal Nobelovu cenu za fyziku.  

Každý človek je iný. Všetci sme niečím výnimoční. Niekto môže byť 

viac, niekto menej, no ľudia s psychickými poruchami sa môžu 

vymykať najviac. Ľudia s Aspergerovým syndrómom sú často 

považovaní za čudákov, pretože nevedia, ako sa správať a väčšinu z 

toho, čo povedia alebo urobia, si ostatní ľudia nevedia správne 

vysvetliť. Napriek tomu je však potrebné, aby sme si uvedomili, že aj 

ľudia s Aspergerovým syndrómom sú ľudia. Aj oni potrebujú cítiť 

lásku a porozumenie. Aj oni potrebujú byť súčasťou kolektívu.  

Týmto článkom som sa vám snažila ukázať, že nech má človek 
akúkoľvek psychickú poruchu, stále je človekom. A práve preto by 
sme ľudí nemali odsudzovať, nech je ich správanie 

akékoľvek.  

Rika Kočíková, 8. A  

Žiaci počas prednášky 

Hans Asperger 
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VYLEPŠENIA ŠKOLY 
 

Aj keď je naša škola dobrá, sú možné nejaké vylepšenia. Ja 

som sa rozhodol, že ich tu pár napíšem. 

 

1. Lietajúce stoličky – ľahšia preprava po škole, a navyše by 

ich bolo treba menej. 

2. Väčšia školská knižnica a väčšia prístupnosť do nej – 

dnešné deti málo čítajú, a čím viac by čítali, tým lepšie. 

3. Väčšia jedáleň, alebo viac jedální – pozrite si predošlé OKO 

. 

4. Namiesto učebníc tablety vo všetkých triedach – uľahčené 

vyučovanie. 

5. Dávky horkej čokolády pre všetkých – zabíja zubné kazy, 

dobre chutí, a ak chcete vedieť viac, zájdite do čokoládovne 

Čoko Čoko. Je to tam na stene. 

6. Bazén na školskom dvore – mohol by byť aj plavecký krúžok 

a v zime korčuliarsky. 

7. Osobná Hyperloop dráha – lepšia preprava na exkurzie. 

8. Namiesto násteniek tabule s technológiou LUMINEQ – lepší 

dizajn a neprekážali by vo výhľade. 

9. Učebný predmet SETI pre 9. ročník – na nájdenie 

a zlepšenie vzťahov s mimozemskými civilizáciami. 

 

Dobre, viem, že toto nie je pravdepodobné, ale možno raz 

prídeme do školy a...  

Šimon Kirňak, 5. A 

AKO SI NENECHAŤ ZHABAŤ MOBIL 

Určite sa vám už stalo, že sa vám „ozval“ mobil počas vyučovania. Poďme 

tomu zabrániť použitím aplikácie Phone Profiles Plus. Po dodržaní môjho 

postupu táto aplikácia vypne všetky zvuky zariadenia na určenú dobu. 

 

Krok č. 1: Nainštalujte spomenutú aplikáciu 

do vášho zariadenia (Aplikácia je od 

slovenského tvorcu). 

 

Krok č. 2: Stlačte tlačidlo 

v tvare + na vytvorenie nového profilu a zvoľte „Prázdny 

profil“. 

 

Krok č. 3: Zvoľte si názov profilu a ikonu 

profilu a otvorte priečinok „Hlasitosti“. 

 

Krok č. 4: Všetky hlasitosti nastavte na nulu (aspoň ja to tak 

mám), stlačte uložiť a vráťte sa do menu. 

 

Krok č. 5: 

Stlačte           a, prepnite sa do „Udalosti Všetky“ . Zase stlačte 

+ a „Prázdna udalosť“. Zvoľte názov, „Aktivovať profil > 

Škola“ a nastavte parametre času. 

 

 

 

 

 

Ak ste tento postup dodržali, váš mobil sa už viac „neozve“ keď nemá. ☺ 

Adam Szilvási, 8. A 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlZ3q_tHMAhUMDxoKHRoeCx8QjRwIBw&url=http://www.asherahcinnamon.com/sculpture.html&bvm=bv.121658157,d.d2s&psig=AFQjCNEybHtpHYqA453PI3shhU_YeuPyUw&ust=1463054985566581
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.henrichg.phoneprofilesplus
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PRIEREZOVÉ TÉMY 

Tento školský rok sme na našej škole mali niekoľko prierezových dní. Boli to 

zaujímavé témy, ktoré nám žiakom, dali množstvo nových informácií a ozvláštnili 

vyučovanie. 

Finančná gramotnosť 

S financiami sa stretávame každodenne. Či už 

v obchodoch, pri platení nájmu, daní, pri 

vstupe do kina, divadla a podobne. V dnešnej 

dobe je potrebné, aby každý človek vedel 

hospodáriť s peniazmi. Preto sa v novembri na 

našej škole uskutočnil Deň finančnej 

gramotnosti. Boli pre nás pripravené rôzne 

besedy s pracovníkmi poisťovní, bánk 

a žiačkami zo strednej školy ekonomickej. 

Dozvedeli sme sa veľa informácií, napríklad 

ako si zostaviť rodinný rozpočet alebo aké 

druhy poistenia existujú. Okrem toho sme na vyučovacích hodinách robili 

rôzne aktivity týkajúce sa financií.  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Deň pred Vianočnými prázdninami sme mali 

v škole voľnejšie vyučovanie. V tento deň sa 

konali vianočné besiedky. V niektorých triedach 

si žiaci pripravili aj program, iné triedy mali 

pekné posedenie. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

K tejto téme sme mali besedu s pani lekárkou Mudr. Jankovikovou. 

Vysvetlila nám základné pojmy manželstva a rodičovstva, aby sme si 

v budúcnosti vedeli založiť rodinu. Vyplňovali sme dotazník týkajúci sa 

vzťahu medzi mužom a ženou. Na vyučovacích hodinách sme mali aktivity 

zamerané na rodinu. 

 

Deň boja proti rasizmu 

Rasizmus je často príčinou vojen. Aby sme 

neopakovali chyby z minulosti, musíme byť 

tolerantní voči iným národom. V tento deň 

sme taktiež mali množstvo aktivít. Mali sme 

besedu s pánom da Cruz, boli pre nás 

pripravené rôzne prezentácie, napríklad 

o holokauste, hrali sme rôzne hry. Žiaci 1. 

až 5. ročníka boli oblečení podľa farieb 

olympijských kruhov, vytvárali rôzne plagáty. Šiestaci si dokonca spracovali 

video dokument o rasových predsudkoch. 

 

Deň Zeme 

Deň Zeme bol zameraný na obnoviteľné zdroje energie - veterná energia, 

slnečná energia, vodná energia, energia 

prílivu, geotermálna energia, energia 

biomasy a biopalív. Na hodinách sme sa 

dozvedeli zaujímavé informácie o daných 

energiách. V skupinách sme robili aj 

množstvo aktivít.  Na záver vyučovania sme 

z poznatkov, ktoré sme sa dozvedeli vytvorili postery.  

 

Mediálna výchova 

V piatok, 20. mája sme začali deň veselým a nápaditým rozhlasovým 

vysielaním vo forme televíznych novín, športu a počasia. Následne sme 

jednotlivo na vyučovacích hodinách preberali rôzne témy ako bezpečné 

využívanie internetu, tvorba filmových titulkov, vlastnosti dobrých a zlých 

redaktorov a podobne. Pracovali sme za pomoci počítačov, prekladali sme si 

slová do cudzích jazykov. Tento deň sa všetkým veľmi páčil.  

 

Andrea Mackovjaková, 9. C  

Žiaci 4. B triedy 

 

Žiaci 3. A triedy 

 

Nástenka ku Dňu Zeme 

 

Vianočná besiedka 
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LOGICKÉ HRY 
 

V letnom čísle OKA mám pre vás špecialitu: 

Einsteinove hádanky. Dával ich svojim žiakom. 

Možno nejaké poznáte. Tak vám prajem veselé 

zúfanie si nad nimi! 

 

1. Stretol sa raz človek s medveďom. Okolo bola 

pustatina, nablízku nebol iný človek ani iný 

medveď. Obaja sa poriadne zľakli a začali 

utekať. Človek utekal smerom k severu, medveď 

smerom k západu. Človek sa zastavil, zamieril 

presne smerom na juh a medveďa zastrelil. Akej 

farby bol medveď? 

2. Osem manželských párov sa občas schádza. 

Raz sa dohodli, že si budú navzájom požičiavať 

knihy. Na ďalšie stretnutie priviezol každý pár 

jednu knihu a jednu inú knihu si zase odviezol. 

Manželia majú vždy spoločné priezvisko, 

rovnaké zamestnanie a na stretnutie spolu prišli 

autom. Každá zo žien má jednu obľúbenú farbu. 

Viete sa v tom vyznať? Ďalej vieme, že: 

1. Dana Bártová je predavačka. 

2. Knihu Morský vlk priviezla fiatom milovníčka 

červenej farby. 

3. Oldova manželka Viera má rada hnedú farbu. 

4. Manželka Stana Horáka sa volá Hana a má rada 

bielu farbu. 

5. Skladníčka Jirka Šedivcová prišla wartburgom. 

6. Mirka a Aleš si vypožičali knihu Náš dedko Jozef. 

7. Milanova manželka má rada ružovú farbu a priviezla si 

knihu Mulatka Gabriela. 

8. Irena a Oto pracujú ako účtovníci. 

9. Knihu Bolo nás päť si odviezol jeden pár v trabante. 

10. Sprievodca Čermák priviezol knihu Dúpä hranostajov. 

11. Kuril je lekár a odviezol si knihu Slovácko sa súdi. 

12. Pavlova manželka má rada zelenú farbu. 

13. Modrú farbu zbožňuje Vlasta Dvořáková. 

14. Roman priviezol na žigulíku knihu Slovácko sa súdi. 

15. Manželia, ktorí priviezli knihu Pani komisárka, si 

vypožičali Mulatka Gabriela. 

16. Dáciou prišla obdivovateľka fialovej farby. 

17. Učitelia si vypožičali knihu Pani komisárka. 

18. Moskvičom prišli agronómovia. 

19. Petra prišla renaultom, priviezla knihu Náš dedko Jozef a 

vypožičala si knihu, ktorú priviezli manželia Zajacoví. 

20. Radovej manželke sa páči žltá farba a odviezla si knihu 

Moderná komédia. 

21. Manželia Slamoví pracujú ako nákupcovia. 

22. Kniha Moderná komédia bola privezená v škodovke. 

Prajem vám veľa šťastia   

Šimon Kirňak, 5. A 

 

VEDELI STE, ŽE ... 

... ak by sme z coca-coly odobrali všetky 

farbivá, bola by zelená? 

... teplota počas Veľkého tresku bola asi 

1 000 kvadriliónov stupňov Celzia?  

... najdlhší známy nákladný vlak mal 500 

vagónov, 6 lokomotív a bol dlhý 

neuveriteľných 6.4 km?  

... Abraham Lincol chodil do základnej školy 

iba necelý rok? Čítať a písať sa naučil sám. 

... najväčší vrch celej slnečnej sústavy sa 

nachádza na Marse? Volá sa Olympus Mons 

a je vysoký 25 km. 

... astronauti sú vo vesmíre o niečo vyšší? 

Nepôsobí tam zemská príťažlivosť, preto 

ich kosti sú do seba trochu menej 

stlačené.  

... počet obyvateľov Číny sa DENNE 

zvyšuje o 350 000 osôb?  

... rekord v státí na jednej nohe bez opory 

je 34 hodín?                    Jakub Pollák 8. A 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3x7TRiNLMAhVFtxoKHQZDDXcQjRwIBw&url=https://prezi.com/axkjrlzomom2/prada-gucci-und-co-inwiefern-wird-das-kaufverhalten-von-jugendlichen-durch-das-markenimage-beeinflusst/&bvm=bv.121658157,d.bGs&psig=AFQjCNHddsiTLAWT9VbRVuYyWSwPrSaY8Q&ust=1463057644785867
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj65tnoiNLMAhWT0RoKHRxVDOUQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/clipart-vector/clever.html&bvm=bv.121658157,d.bGs&psig=AFQjCNHddsiTLAWT9VbRVuYyWSwPrSaY8Q&ust=1463057644785867
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more

počítač

babka/príbuzní

iné

TAJNÝ AGENT V NAŠEJ JEDÁLNI   
Každý pozná školské jedálne. Častokrát si ich predstavujeme ako tie špinavé a hnusné mučiarne. 

Položím vám otázku. Prečo tam chodíte, keď to jedlo nezjete, ohrniete nad ním nos a odnesiete? Áno, 

jedlo nie vždy vyzerá lákavo, ale nesúďte knihu podľa obalu. Mnohí z vás si ešte pamätajú zapekaný 

špenát, teda tú divnú zelenú kocku. Ja som sa to pokúšal zjesť, no nedalo sa to. Proste nie. Pani kuchárky 

však chceli vyskúšať niečo nové, nezožalo to úspech, tak to znova dúfam robiť nebudú. Ale snažia sa. 

Chcú variť jedlá, ktoré nám budú chutiť. Veľmi veľa žiakov nezje jedlo, ktoré nevyzerá dobre. Je to 

veľmi smutné, pretože aj jedlo, ktoré navonok nevyzerá úžasne, môže byť výborné. Zistil som, že sú tri 

skupiny ľudí v našej školskej jedálni. Prvá je tá, ktorej jedlo väčšinou chutí, a aj keď nie, jedlo najprv 

ochutná. Jedia bez toho, aby boli ovplyvnení ostatnými. Druhá skupina ľudí sú s prepáčením rozmaznané 

decká, ktoré nezjedia nič, ale hneď zo školy si to namieria do fast-foodu, kde jedlo rozhodne nemá 

potrebné vitamíny, na rozdiel od toho v jedálni. Treťou skupinou ľudí sú tí, ktorým to jedlo aj chutí, ale 

keď vidia, že ho nezjedla tá druhá skupina, odnesú ho radšej tiež. Stále tu však je problém, že žiaci 

odnášajú úplne nedotknuté taniere. A pritom existuje také jednoduché riešenie. Stačilo by dať na výber z 

dvoch jedál. Týždeň vopred by sa prihlasovalo na obed. Buď jeden, alebo druhý, a to cez stránku školy. 

Určite by bolo menej zbytkov. Možno viac práce pre kuchárky, no to len prináša priestor pre viac 

pracovných miest. Naša školská jedáleň nie je tou najhoršou. Je takou priemernou školskou jedálňou. To 

ale nie je prekážkou pre jej zlepšenie. Nechceme byť predsa všetci spokojní? Mňa napríklad jedlá zo 

školskej jedálne nenasýtia, vždy si potom musím ísť kúpiť nejakú buchtu. To však neznamená, že ty sa 

nemôžeš cítiť sýty. Občas sa nám dokonca stáva, že pri servírovaní polievky si kadečo do misy 

odložíme. Napríklad v podobe nechtov, vlasov, mihalníc či kúskov drôtenky. Ako je možné, že sa takéto 

nechutnosti do jedál dostanú? Misa predsa nie je keška, nemáš si niečo vziať a iné zanechať . Stane sa, 

že nemáme čistý príbor alebo pohár, ale veď predsa máme zdravé nohy, tak si ich vymeňme, nemusíme 

hneď nadávať a sťažovať sa. Na záver asi toľko. Máme možnosť jesť v pomerne dobrej jedálni, ľúto mi 

je iba našich učiteľov, ktorí si ani po celodennej práci nemôžu vychutnať jedlo v kľude a tichu. No 

a odkaz pre naše milé kuchárky: „Kto 

nič nerobí, nič nepokazí. Vieme 

pochopiť ak sa niekedy niečo 

nepodarilo, držíme však palce 

a tešíme sa na mnohé jedlá, ktoré 

sme si obľúbili. Na fotografiách 

máme dve z našich NAJ.“ 

-Tajný agent- 

 

ANKETA: KAM S NAMI, 

DETVÁKMI 
Letné prázdniny sú už za rohom a určite sa na 

nich všetci tešíte. Nás však zaujíma, čo ľudia 

a deti najčastejšie robia cez letné prázdniny. 

Spýtali sme sa ôsmych ľudí na otázku Čo robíš 

cez prázdniny ? Odpovede boli nasledovné. 

A) ideme k moru 

B) hrám sa na počítači 

C) idem k babke / k príbuzným 

D) robím niečo iné 

 Na záver by sme chceli povedať, že podľa nás 

je super stráviť prázdniny s rodinou a tešíme sa, 

že väčšina z našich spolužiakov nepremárni celé 

prázdniny pri počítači.  Rada na koniec : Skúste 

cez prázdniny niečo vyrobiť, napríklad tričko .  

 

Maxi a Lóra, 4. A Halušky 

 

Kuracie mäso  

 



    Mudrlanti 19 

    

ZEM A VESMÍR: 

CHYSTAJÚ SA CESTY NA 

MARS 

Každý z vás určite vie aspoň niečo o vesmíre. Niektorí sa 
o to zaujímajú, niektorí vedia len to, čo sa učili na 
geografii, pretože sa o to nezaujímajú tak obšírne. Každý 
ale určite vie, ako sa volá naša galaxia, naša najbližšia 
hviezda a aj naša najbližšia planéta. Veľa ľudí si myslí, že 
je to Venuša. Iní si ju zas pletú s Merkúrom. Ale pravda je, 
že je to Mars. Je prezývaný aj Červená planéta, veď ako 
inak. Volá sa po rímskom bohovi vojny, ktorý stále nosil 
červený plášť. Toto boli poznatky na začiatok. Poďme teda 
ďalej.  

Vedci sa domnievajú, že v minulosti vyzeral Mars 
ako Zem. Mal a stále má však riedku atmosféru, takže na 
otvorenom priestore vydržíte bez kyslíka 3,5 minúty. To 
je dosť na útek do bezpečia. Slovo „dosť“ je však relatívny 
pojem. Domnievajú sa aj, že tam niekedy bola obrovská 
rieka, ktorá tiekla do veľkého oceánu. To, čo je označené 

modrou farbou, je ten 
obrovský kaňon. Tento 
kaňon je najväčší 
v celej slnečnej sústave. 
Predstavte si Spojené 
Štáty Americké 
a položte ich na ten 
kaňon. Áno. Je hrubý 
ako Spojené Štáty 
Americké. Až teraz vám 
došlo, že keby bol 

menší, nebolo by ho 
vidno z vesmíru? Je dlhý ako polovica Ameriky.  

V roku 1964 obletela Mars sonda Mariner 2. 
Dostala sa na obežnú dráhu a posielala aktuálne 

fotografie do Nasa, ktoré neskôr videl celý svet. Obrázky 
boli divné a nesedeli k výpočtom, a tak o sedem mesiacov 
poslali na výskum sondu Mariner 3. Mala neúspech. 
O dva mesiace nato sa na Mars vydala sonda Mariner 4, 
ktorá bola určená na zmapovanie Marsu. Postupne sa na 
veľkú guľu prilepovali fotky a zmapoval sa celý Mars. Keď 
na ňom však objavili ten kaňon, ľudia si mysleli, že sú to 
kanáliky. Totiž Mars má takzvané „polárne čiapočky“. 
Tvorí ich tuhý dusík v podobe ľadu. Ľudia si mysleli, že 
odtiaľ Marťania odvádzajú vodu do svojich príbytkov. No 
najviac ich vystrašila „tvár Marsu“. 

Toto objavila sonda Mariner 4. Za určitých svetelných 
podmienok sa zhluk kopcov premenil na ľudskú tvár. Po 
tomto zvláštnom objave sa začali vytvárať rôzne iné 
konšpirácie napríklad „púštny muž“, “starenka Marsu“ 
atď. O niečo neskôr, riaditeľ jedného amerického rádia 
nahral a naspieval hru „INVÁZIA MARŤANOV“. Bola 
o tom, čo by sa stalo, ak by Marťania prišli na zem. Ľudia 

sa jej báli až tak, že zavolali políciu na miesto „dopadu 
rakety“. 

 PLÁNY A POKROKY 

Dnes sa hovorí najmä o tom, že NASA chce poslať na 
Mars misijnú 
výpravu. 
Pomocník 
Curiosity, 
ktorý pristál 
na Marse 
v roku 2012, 
skúma Mars 
už asi štyri 
roky. 
Najbližšia 
cesta na Mars 

by mala byť v roku 2030. Dovtedy nám 
Curiosity poskytne údaje, aby sme 
vedeli, čo môžu preskúmať 
astronauti v roku 2031. Ako by to 
malo prebiehať si môžete pozrieť 

vo filme The Martian.                

Tvár Marsu 

 

Púštny muž a starenka  

Rieka tečúca na 

Marse 

 Planéta Mars 

Zaujímavé zábery 

Daniel Klešč, 5. A 
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LAVICOVÉ VTIPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kúpil som si nový počítač a nechal som ho vedľa postele. O dva dni si ho všimla 

babička a myslela si, že je to váha. Postavila sa naň a výsledok = 700€.  

 

 

Pani učiteľka sa pýta v triede: „Ide auto z bodu A do bodu B rýchlosťou 180km/h. 

Druhé auto ide z bodu B do bodu A rovnakou rýchlosťou. Kde sa stretnú?“ Vyvolá 

Janka a ten odpovedá: „Stretnú sa na dopravnom inšpektoráte.“ 

                 Filip Kolesár,  5. C 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Antónia Gánovská, 5. C 

 Mamka sa pýta Jožka: „Jožko chceš mať bračeka alebo sestričku?“ Jožko 

odpovedá: „Radšej bračeka, lebo sestričky dávajú injekcie.“ 

Frederik Macala, 5. C 

Lenka Koščová, 5. C 



    21  Jazykové hry 

 

AKO SA NESTRATIŤ VO SVETE (UŽITOČNÉ FRÁZY, S KTORÝMI SA URČITE NESTRATÍTE) 
Blížia sa prázdniny a s nimi aj čas výletov, dovoleniek a zájazdov. Preto som sa rozhodla vám ukázať niektoré frázy a slovíčka, ktoré vám môžu uľahčiť 
dorozumievanie. Vybrala som jazyky dovolenkových destinácii. Taliančinu, chorvátčinu,  angličtinu a nemčinu (keďže Rakúsko je náš sused a mnoho ľudí sa 
vydáva na návštevu krásnych Viedenských ulíc). Snáď vám pomôžu, a keď nie,  tak aspoň sa dozviete, ako sa čo povie.   

 

                                                                                                                                                                                                              Kristína Horváthová, 8. A  

Slovenčina Angličtina Nemčina Chorvátčina Taliančina 
Dobrý deň! Good afternoon! (po 12:00) Guten Tag! Dobar dan! Buongiorno! 

Dobré ráno! Good morning! Guten Morgen! Dobro jutro! Buongiorno! 

Dobrú noc! Good night! Gute Nacht! Laku noć! Buonanotte! 

Ďakujem! Thank you! Danke! Hvala! Grazie! 

Dovidenia. Good-bye Auf Wiedersehen Do viđenja Arrivederci! 

Prosím vás, ako sa 

dostanem… 
Excuse me, how can I get to… 

Wie komme ich zum/zur… 

bitte? 

Molim Vas, možete li mi rjeći 

kako ću doći do…. 

Per favore, 

dove si arriva.... 

Hore, dole, vpravo, vľavo Up, down, right, left Oben, unten, rechts, links Gore,dolje, desno, lijevo Sopra, giù, a destra, a sinistra 

Rovno Straight Geradeaus Pravo, ravno Diritto 

Dnes, včera, zajtra Today, Yesterday, Tomorrow Heute/Gestern/Morgen Danas, jučer, sjutra Oggi, ieri, domani 

Zaplatím. I would like to pay. Ich möchte zahlen. Hoću platiti. Pagare. 

Pláž Beach der Strand Plaža Spiaggia 

Nerozumiem I don´t understand Ich verstehe nicht. Ne razumijem. Non capisco. 

Kde je lekáreň? Where is the pharmacy? Wo ist die Apotheke? Gdje je lijekarna? Dov'è la farmacia? 

Kde je zmenáreň? 
Where is the exchange 

office? 
Wo ist die Wechselstube? Gdje je mjenjačnica? Dove è lo scambio di valuta? 

Kde je policajná stanica? Where is the police station? Wo ist die Polizei? Gdje je policijska postaja? 
Dove si trova la stazione di 

polizia? 

Potrebujem pomoc I need help. Ich brauche Hilfe Potrebna mi je pomoć Ho bisogno di aiuto. 
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Prihlás sa u pani 

učiteľky Cpin Brajerovej 

alebo Tekáčovej 

  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVKO NA ZÁVER 

Čaute Okáči! 

Máme pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu 

zlú. Ktorú chcete čítať ako prvú? Dobrú? Tak 

teda napíšeme vám najskôr tú zlú . 

Prihovárame sa vám z posledného čísla časopisu 

OKO. Ale nestresujte!! Posledné iba na tento 

školský rok. A teraz tá dobrá, už len malý kúsok 

a sú tu letné prázdniny. Čas plný oddychu, 

relaxu, športu, čítania, hrania sa a vyspávania. 

Tak si ho teda patrične užite, prechoďte rôzne 

kúty sveta, využívajte pritom cudzie jazyky, 

roztopašne sa vytešujte z horúcich voľných dní. 

Redakcia OKA vám pritom želá veľa pohody 

v plnom zdraví a vidíme sa v nasledujúcom 

školskom roku 2016/2017! 

Mávajte sa dobre, 

pekné prázdniny,  

vaše zodpovedné vedúce 



 

 

    

 

 

Olympijský špeciál 

 

Šport je moja láska 

Letné olympijské hry Rio 

 

 

 

 

 

Hry XXXI. olympiády sa budú konať od 5. 

augusta 2016 do 21. augusta 2016. Hosťujúce 

mesto bolo vybrané na 13. olympijskom 

kongrese, 2. októbra 2009 v 

dánskom hlavnom meste Kodaň. 

Stalo sa ním Rio de Janeiro. 

Tieto hry budú prvé olympijské 

hry v Južnej Amerike. Pri tejto 

príležitosti sa škola Ing. O. 

Kožucha už tradične vžila do 

olympijskej atmosféry a prostredníctvom 

olympijského krúžku, fungujúceho na škole, 

si priblížila nejednu informáciu či aktivitu 

pripomínajúcu blížiace sa letné olympijské 

hry.  

 



 

 

AKTIVITA – Propagácia 

Všetci sme sa pochlapili, 

veľké kruhy vyrobili, 

pri vrátnici sa už stkvejú, 

atmošku nám dotvárajú. 

Každú aktivitu, ktorú žiaci spoločne 

zažívali sme sa snažili spropagovať. 

Vestibul školy nám zdobia 

olympijské kruhy, plagáty. Na 

nástenkách sa vynímajú informácie 

letnej olympiády. Nezabudli sme ani na školský časopis, do ktorého 

sme spracovali tento zaujímavý olympijský špeciál. Taktiež sme 

nášho olympijského ducha rozšírili aj do mesta prostredníctvom 

mestských novín Informátor. 

 

AKTIVITA – Návšteva 

Slovenského 

olympijského výboru 

(SOV) 

Vláčik nám už odpískali, 

do Blavy sme cestovali. 

Na majstrovstvách veľkým jasom, 

fandili sme silným hlasom. 

Žiaci olympijského krúžku absolvovali návštevu SOV a pri tejto 

príležitosti  si pozreli aj Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní. 

Z tejto návštevy si odniesli množstvo dobrej nálady, zážitkov a plní 

motivácie sa pustili s chuťou do ďalšej práce s aktivitami 

olympijského krúžku. 

 

AKTIVITA- Vedomostná 

súťaž 

Kvízy, kvízy, kvízy, 

nie sú nikdy easy. 

Pre nás to však bola malina, 

šport nie je žiadna 

španielska dedina. 

Žiaci sa v mesiacoch marec a apríl zapojili do internetovej 

olympijskej súťaže, v ktorej pilne preverovali svoje vedomosti. 

Okrem toho sa neúnavne zapájali do kvízov vo vestibule školy 

každý utorok. Bez problémov odpovedali na otázky členov 

olympijského krúžku počas prestávok. Za správne odpovede si 

odniesli pekné odmeny.  

 

Olympijska nálada 

Žiaci v Bratislave 

Testovanie vedomostí 



 

 

Deviataci 

AKTIVITA- Výtvarné 

súťaže 

Namaľuj si športovca, 

Slováka či Japonca. 

Nezastav sa pred ničím, 

urob dáky dobrý čin. 

Okrem vlastných 

výtvarných nápadov, sa 

žiaci školy zapojili aj do 

konkrétnych výtvarných súťaží. Zabojovali tak o umiestnenie vo 

výtvarnej súťaži slovenského olympijského výboru, ako aj v súťaži 

Výtvarná liga o Memoriál Heleny Kocianovej. 

 

AKTIVITA – Kreatívne 

súťaže 

Vyrob si antistresovú loptičku, 

rozhýb svoju  rúčku a nožičku. 

Zaskackaj si na prestávke, 

v meste, v škole či na zastávke.  

V rámci kreatívnych súťaží sa žiaci mohli zapojiť do nejednej 

kreatívnej aktivity. Vyrábali si antistresové loptičky, nacvičovali 

tančeky. Okrem toho  si priniesli do školy twister, na ktorom sa 

vybláznili počas anglického krúžku. Nenašla sa preskačka, či iný 

kreatívne vymyslený šport, pri ktorom by sa žiaci nevyšantili do 

sýtosti. Okrem toho, si pri týchto aktivitách upevnili priateľstva 

a niektorí nabrali svalovú hmotu .  

 

AKTIVITA – Literárne súťaže 

Časopis my máme krásny, 

do súťaže sme s ním zašli.  

Pohľadnice a listy sme 

posielali, 

na odpoveď z Brazílie 

napäto čakali. 

Už tradične sa školský časopis OKO zapojil do olympijskej 

myšlienky zaslaním čísel priamo do centra voľného času 

Kalokagatia v Trnave. Okrem toho si žiaci školy vypísali olympijské 

pohľadnice, ktoré zaslali na olympiádu v Riu konkrétnym 

športovcom. Taktiež sme si vyrobili nádherné listy v anglickom 

jazyku, ktoré sme zaslali na adresu našej partnerskej školy v Brazílii. 

Žiaci a ich kreatívne diela 

Baví sa celá škola 



 

 

Deň Zeme na škole 

AKTIVITA – Mediálne súťaže 

Do médií pôjdeme, 

o sebe tam povieme. 

Že sme všetko urobili, 

by sme športy podporili. 

V rámci mediálnych súťaži 

si žiaci každú aktivitu 

zdokumentovali na 

fotografiách, ako aj vytvorili 

video z jednotlivých súťaží. Fotografiami sa pokúsia zaujať na 

súťaži Kalokagatie a video sme odoslali do slovenského 

olympijského výboru. Práve prostredníctvom dobre vytvoreného 

videa môžu žiaci získať účasť na medzinárodnom olympijskom 

tábore v letných mesiacoch. Mali by tak možnosť zopakovať si 

nádherné zážitky z tábora, na ktorom sa zúčastnili v období zimných 

olympijských hier v Soči. 

AKTIVITA – Ekoaktivity 

Kožuške sa nelenilo, 

preto sa jej zelenilo. 

V zdravom tele  zdravý duch, 

nebojím sa chorôb už. 

Už tradične sa žiaci, učitelia, rodičia a priatelia školy účastnia 

nádhernej akcie Otváranie studničiek. Okrem toho si každoročne 

pripomíname, aké dôležité je nielen športovať, ale piť pravidelne 

čistú vodu. Pri tejto príležitosti máme celodennú akciu Deň vody. 

Najkrajším jarným dňom pre žiakov je samozrejme kreatívna akcia 

Deň Zeme. Pri tejto príležitosti sme si tento rok rozdelili témy 

životného prostredia a veľmi aktívne sme strávili deň hrami, učením 

sa a spievaním. 

AKTIVITA – Školské športové 

súťaže 

V meste a či pred školou, 

zašportujem si s náladou. 

Nemusím však vyhrávať, 

stačí dobrý pocit mať. 

Táto aktivita je najobľúbenejšia 

a najrozšírenejšia na škole. Pri tejto príležitosti sa koná hneď 

niekoľko športových udalostí. Obľúbenou medzi mladšími deťmi 

prvého stupňa je Gymfit a Kalokagatia 1. stupňa. Okrem toho si na 

svoje prichádzajú aj škôlkari. Žiaci druhého stupňa majú taktiež 

svoju Kalokagatiu, na ktorú sa vždy veľmi tešia a pripravujú si 

nádherné vlajky. Ďalej nezaostávajú ani akcie ako Deň hviezdičiek, 

olympijský odznak či športové udalosti školského klubu detí. 

Vytváranie videa 

Gymfit a Kalokagatia 



 

 

Zaujímavé odmeny 

AKTIVITA – Prierezový deň multikultúra 

Rasizmus a hejtizmus, 

nie je práve dobrý vkus. 

Radšej budem farboslepý, 

v športe predsa fairplay 

platí. 

V rámci prierezového dňa 

boja proti rasizmu a rasovej 

diskriminácie sme si 

pripomenuli, že na Zemi nežijeme iba my, a že na každom jednom 

z nás záleží. Vytvorili sme si rôzne plagáty, fotografie, ale aj 

dokument o rasových predsudkoch na videu. 

 

AKTIVITA – Vyhodnotenie 

Kto bol lepší, kto zas nie, 

to sa všetci dozvieme. 

Jedno už však platí, 

byť aktívny sa oplatí. 

Každá súťaž musí mať svojich víťazov, 

no i porazených. Postupne sa žiaci školy 

dozvedali, ktorí boli najaktívnejší, ktorým sa darilo viac, a ktorým 

naopak menej. Veľmi potešujúca správa dorazila priamo od 

prezidenta Slovenského olympijského výboru, ktorý nám oznámil, 

že piati žiaci našej školy sa zúčastnia Medzinárodného olympijského 

tábora mládeže, ktorý sa bude konať v mesiaci jún. Už sa veľmi 

tešíme. 

 

OCENENIA - pre žiakov a aktívnych učiteľov 

Kalendáre, pravítka, 

pexesá aj kľúčenka. 

Šikovnosť sa vyplatila, 

darčeky už máme z Ria. 

Žiadna z aktivít nezostala 

nepovšimnutá a pani učiteľka 

Murgáčová v spolupráci 

s olympijským krúžkom na škole 

neúnavne rozdávali ocenenia 

jednotlivým aktívnym žiakom a 

učiteľom. Ako sa môžete na 

fotografii presvedčiť, bolo ich neúrekom. Medzi ne patrili 

termofľaše, tričká, perá, pohľadnice, odznaky, kľúčenky, pravítka, 

pexesá a mnoho iných. 

-RR v spolupráci s olympijským krúžkom- 

Šikovní žiaci 
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