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PRÍHOVOR 

ŠÉFREDAKTORKY 
        

hojte! 

A je to tu... naše posledné 

OKO v tomto školskom 

roku. To znamená, že sa 

konečne blížia prázdniny! 

  

S týmto príhovorom je tu aj jedna smutná správa. Toto je 

môj úplne posledný prehovor šéfredaktorky, keďže 

budúci školský rok už budem na strednej škole. Týmto 

príspevok by som sa chcela poďakovať pani učiteľkám, 

ktoré mi dali možnosť písať do nášho časopisu. Táto 

práca ma bavila a úprimne, písanie týchto príhovorov mi 

bude chýbať. Svoje žezlo šéfredaktora teraz odovzdávam 

svojmu nástupcovi a verím, že sa mu táto práca bude 

páčiť rovnako ako aj mne. Dúfam, že sa Vám toto 

posledné číslo OKA bude páčiť, a že si každý z Vás nájde 

v ňom niečo, čo ho zaujme. A aj keď sa blížia 

prázdniny, predsa len máme ešte niekoľko dní učenia. 

Tak si skráťte toto čakanie našimi výtvormi.                             

           Viktória Jakubcová, 9.A 
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ROZHOVOR S  

Dávidom Demečkom 

o rubriky, ktorá je veľmi 

dynamická s možnosťou uskutočniť 

množstvo rozhovorov so známymi 

spišskonovoveskými osobnosťami, sme sa 

rozhodli prispieť rozhovorom s 

vysokoškolským pedagógom, poslancom, 

bývalým skvelým hráčom basketbalu 

a v neposlednom rade zanieteným trénerom, Dávidom Demečkom.  

Čo vás motivovalo ku hraniu basketbalu? Kedy ste s ním začali? Ako 

dlho sa venujete basketbalu? 

Začiatky boli celkom jednoduché. Otec hral futbal a bol tajomníkom 

telovýchovnej jednoty v Spišskej Novej Vsi. Otcov brat ujo Števo Demečko 

bol hráčom najvyššej basketbalovej súťaže. Začínal som súčasne s futbalom 

a basketbalom v 2. ročníku základnej školy a niekedy v 8. ročníku som sa 

rozhodol definitívne pre basket. Takže keď to nejako spočítame, tak to 

vychádza na 27 rokov pri baskete ako hráč a neskôr tréner. 

Kto je váš  najväčší basketbalový idol? Prečo? 

Ako vzor som mal zo začiatku určite otca, ale neskôr som hltal všetky 

informácie a rady od otcovho brata Števa. Oni boli takými mojimi idolmi. 

Internet a prístup k európskemu a americkému basketbalu bol v mojej ére 

obmedzený, vstúpil k nám až trochu neskôr, takže sme museli hľadať svoje 

idoly blízko domu.  

Čo považujete za váš najväčší úspech počas hrania basketbalu?  

To, že sa mi podarilo si zahrať v najvyššej súťaži v Čechách a na Slovensku. 

Byť súčasťou reprezentácie, dvakrát vyhrať slovenský pohár a byť dvakrát 

po sebe najlepším obrancom súťaže.  

S ktorým družstvom a kedy ste dosiahli najlepší výkon počas 

trénerstva? 

Určite je to niekoľkoročná práca s dievčenským mládežníckym kolektívom, 

s ktorým som prežil 8 rokov. To bol výkon. A asi vybojované tretie miesto 

v extralige žien, kde sme do play off vstupovali z 5. miesta a vyradili sme 

Piešťany rozhodujúcim zápasom u  nich  a  následne v boji o 3. miesto sme 

vyhrali rozhodujúci zápas v Šamoríne. Ale verím, že ešte prídu určite lepšie, 

keďže sa v Spišskej vytvára ďalšia partia mladých dievčat, ktoré budú určite 

úspešné. 

 Čomu sa teraz venujete? Baví vás to? 

Pracujem ako vysokoškolský pedagóg na Prešovskej univerzite, som 

poslancom mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi a trénujem mladé 

basketbalové nádeje. Najviac ma poteší ak vidím, že sa zverenci zlepšujú 

a chcú na sebe pracovať a podobať sa napríklad na Stephena  Curryho.  

Čomu by ste sa venovali, keby ste nehrali basketbal? 

Asi by moje kroky smerovali k medzinárodnému právu a neskôr 

k diplomacii, tak uvidíme, či si splním ešte aj tento sen. 

Ďakujeme za rozhovor a držím palce vo všetkých oblastiach. 

 

Carota Sofia da Cruz, Lenka Nováková, 4. A  



4   Rozhovory    

PREČO SI VÁŽIŤ UČITEĽOV 

 

y žiaci si hádam zo všetkého najviac želáme dobrých, 

chápajúcich a priateľských učiteľov. Učiteľov, ktorým sa môžeme zdôveriť, 

ktorým môžeme veriť, o ktorých sa môžeme oprieť, ktorí nás majú radi.  

Žiaci na našej škole majú šťastie, pretože naši učitelia sú presne takí. 

Naši učitelia nám vysvetľujú všetko tak zaujímavo, že sedíme a počúvame 

ich s otvorenými ústami. Teda aspoň ja . Naši učitelia robia všetko preto, 

aby sa osobnosť žiaka rozvíjala nielen po vedomostnej, ale aj po výchovnej 

strane. Dobré vzťahy medzi učiteľom a žiakom sú založené na vzájomnom 

rešpekte. Žiak si váži učiteľa pre jeho učiteľské schopnosti, osobné kvality, 

vedomosti a profesionalitu. Učiteľ si zas ctí individualitu 

každého žiaka a váži si jeho snahu. Vieme, že každý žiak je 

svojim spôsobom jedinečný. Učiteľ musí hľadať optimálne 

podmienky a prostriedky, čo nie je vždy tak ľahké.   

Na Ukrajine nie sú učitelia tak prísni ako na 

Slovensku. Aj keď sú naši učitelia prísni, sú dobrí a chápaví. 

Učitelia na Ukrajine boli dobrí, ale my sme neboli až tak 

pozorní, a tak nám často museli vysvetľovať učivo dva-tri 

krát. Na mojej bývalej škole na Ukrajine boli učitelia viac zaneprázdnení, 

najmä preto, lebo škola bola väčšia a žiakov bolo viac.  

Učitelia nás vo všeobecnosti učia, ako sa v živote správne 

rozhodovať, a preto si ich musíme vážiť.  

Ponúkam vám názory našich deviatakov, ktorí sú vďační učiteľom 

nielen za prípravu na obávaný monitor, ale sú im vďační za 

akúkoľvek podporu. 

 

 Mali by sme si vážiť učiteľov preto, lebo majú snahu nás niečo 

naučiť.   

 

 Mali by sme si ich vážiť preto, lebo sú starší a vzdelanejší. 

 

 Pretože učitelia sú akoby naši druhí rodičia. Okrem toho, že nás 

učia, nás aj vychovávajú.  

 

 Vážme si ich preto, lebo nás pripravujú do nasledujúceho 

pracovného života.  

 

 Pretože nás naučia nové veci, veci o ktorých sme 

doposiaľ nevedeli.  

 

 Podporujú nás v napredovaní, pomáhajú nám rozvíjať 

naše znalosti a tešia sa spolu s nami z našich úspechov.       

 

Deviatakom ďakujem za úprimnosť, prajem im veľa 

úspechov a učiteľom želám snaživých žiakov, ktorí si vážia 

všetko, čo pre nich robia. 

 

     Sofia Ostapuk, 6.B 
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Sima Slivošová, 8.A 
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VEČNÍ HLADOŠI: 

DOMÁCA ZMRZLINA  
 

Suroviny: 

 

Postup: 
1. Mlieko si rozdelíme na 300ml a 100ml. 300ml mlieka odložíme do chladničky, 

pretože ho budeme potrebovať studené. 

2. Do misky si rozlámeme čokoládu. My sme použili mliečnu aj horkú, ale kto 

chce môže použiť len rovnaký druh alebo aj bielu. Čokoládu podlejeme 50ml 

mlieka (polovica z tých 100ml) a rozpustíme.  

3. Dolejeme zvyšné mlieko (tých 50ml). 

4. 300ml studeného mlieka vymiešame s práškovou šľahačkou (môžete použiť aj 

postup na šľahačke, kde sa pridáva aj cukor, ale podľa nás je výsledná 

zmrzlina už dosť sladká). Takže my sme ju vyšľahali bez cukru do polotuha. 

5. Primiešame rumovú arómu a kakao. Premiešame, aby nám nevznikli žiadne 

hrudky kakaa. 

6. Vmiešame roztopenú a hlavne vychladenú čokoládu. Potom ju dáme 

do mrazničky.  

 

                  Dobrú chuť!                                      

 

400ml studeného mlieka  

2 ks šľahačky v prášku 

100g mliečnej čokolády  

100g horkej čokolády 

2 PL kakaa 

1 ČL rumovej arómy 

 

   

   

Anet & Kika, 9.A 
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LAURIKA TVORÍ:  

LETNÝ PLÁNOVAČ 

hojte! Ako ste si určite všetci všimli, leto 

sa blíži a s ním aj letné prázdniny. Všetci majú 

kopu plánov ako ich stráviť, ale väčšina si už v 

prvý prázdninový deň nespomenie ani na jeden. 

Preto sme sa vám rozhodli ukázať pekný spôsob 

ako nezabudnúť ani na jednu z vašich 

naplánovaných aktivít. V tomto čísle som si na 

pomoc pozvala moju najlepšiu kamarátku 

Maximku. 

Ukážeme vám návod ako si vyrobiť 

letný plánovač. Tak poďme na to! 

 

Budeme potrebovať: 

- Akrylové farby podľa vášho výberu 

- Štetce 

- Nožnice  

- Lepiacu pásku  

- Špagát 

 

 

Postup: 

1. Štipce namaľujeme akrylovými 

farbami z jednej strany a necháme 

vyschnúť. 

 

 

2. Vyschnuté štipce namaľujeme aj z druhej strany a necháme 

vyschnúť. 

 

 

3. Odstrihneme 50 cm špagátu. 

 

4.  Lepiacou páskou prilepíme obidva 

konce špagátu na miesto ktoré si 

zvolíte a pripneme štipce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTOVO!!!!!  

Prajeme Vám krásne prázdniny!!!! 

 

 

Laura Brathová, Maximiliána Ferencová, 5.A 
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PRÍŠERA Z ÚHORNEJ  

olajú ma Hana. Mám 10 rokov. Milujem knihy o príšerách. Veľmi ma 

zaujíma, či naozaj existujú. Dúfam, že áno. Raz určite prídu a niekedy v noci 

sa nejakej obrovskej chobotnici prilepí na jedno z chápadiel môj starší brat 

Dávid. Je v puberte a aj to vidno. Má hnusné vyrážky, také tie červené, fuj! 

Ale má aj dobré stránky, to je jasné, to má každý. Raz mamka oznámila: 

„Ideme k jazeru! Zbaľte si plavky, uteráky, možno okuliare.”  

„Mami“ - ozval sa Dávid – „a kam vlastne ideme?” „Do Úhornej, moja 

kamoška Stanka mi povedala, že voda tam je super, aj reštika, veď vieš, 

pohoda.”  

Zabudla som povedať, moja mamka je veľmi aktívna, má veľmi rada slangové 

slová ako reštika, matika, prírodka a tak ďalej. Je super. A ocko, ten je radšej 

tich. Jeho hlavný návod je mamka. Súhlasí so všetkým, čo povie ona. 

 Zbalila som si veci. Nezabudla som pribaliť knihu o príšerách. Tak sme 

nasadli do auta a vyrazili. Celú cestu som študovala knihu o príšerách, až 

kým sa neozval Dávid: „Ja som chcel zostať doma. Tam, kam ideme, je 

hotový zapadákov, práve som si to pozrel na wifine. Keď tam prídeme a 

nebude tam wi-fi, tak som v keli, jasné.”  

„Dávid prestaň, ideme tam na zábavu, nie na wi-fi.” Dávid bol konečne 

ticho. Auto zastavilo. Vystúpili sme. Uvideli sme jazero, také stredne veľké, 

mne sa páčilo.  

„Určite v ňom bude plno príšer, Hana.”- ozval sa Dávid a posmešne si sadol 

na trávu s trochu znechutením výrazom. “Idem plávať”- povedala som. 

Postavila som sa na skokanský mostík, vlastne len vytŕčajúca lata, asi 

odlomená. Skočila som. Voda bola studená. V studenej vode sú väčšinou 

príšery, to je super. „Áu”- niečo ma chytilo za nohu – „pomóóóc”- ťahalo 

ma to dole – „ááá” - cítim, že je to dačo slizké. Bála som sa. Zrazu bolo 

ticho. Ticho, veľké ticho. Už som nepočula sťažujúceho sa Dávida, 

ani nič podobné. Nič iba ticho. Vtedy som si uvedomila, že nemám 

kyslík. Chcela som kričať, ale z úst mi nevyšlo nič iné, iba veľká 

bublina. Obzrela som sa. Skúsim sa nadýchnuť, aj keď viem, že je to 

márne. Ale čo to?! Ide to, dýcham, vidím úplne ostro, nevidím rozmazane! 

Chcem kopať nohami, ale to nejde. Namiesto nôh mám plutvu ako morská 

panna. Mám modrú plutvu! Plávala som ďalej. Okolo mňa plávalo veľa rýb, 

no zrazu sa vynorilo čosi iné, niečo ako chobotnica a žralok v jednom.  

Pozdravil sa mi. „Ahoooj, prepáč za to surové dovlečenie, ale nenašiel som 

iný spôsob.” 

„Prečo si ma sem zavliekol? “  

„Vieš, ja chcem kamarátov a žiadnych nemám. Vyzerám čudne, neviem ako 

som sa sem dostal, asi tu nepatrím.” 

„Dobre, tak sa poďme hrať.”- povedala som. Bola to paráda! Vyskakovali 

sme z vody, naháňali sme sa pod vodou, hrali sme schovku, no zábava! Zrazu 

som si uvedomila, že sa hráme už dlho. 

„Prepáč, ja už asi musím ísť, 

vyprevadíš ma?”- spýtala som sa.  

„Ak mi sľúbiš, že ešte niekedy prídeš.” 

„Určite prídem,”- sľubovala som. Vynorila 

som sa z vody. Už som nemala plutvu. 

Zakývala som našim. Vyliezla som z vody, 

prezliekla som sa a opäť sme nastupovali 

do auta. 

 

 

 

         

Sára Mária Hollaarová, 5.A 
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LIST PREZIDENTOVI SPOJENÝCH ŠTÁTOV

 

Samuel Ján Hollaar, 8.A 
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KNIŽNÁ RECENZIA 

Dmitry Glukhovsky: Metro 2033 

áte radi dobrodružstvá, žánre sci-fi, fantasy a horor? Milujete 

príbehy, z ktorých vám počas čítania behá mráz po chrbte? Máte radi knihy, 

ktoré by ste si dokázali prečítať aj stokrát a stále by vás daná kniha dokázala 

niečím okúzliť? Ak ste aspoň dvakrát odpovedali áno, to znamená, že kniha 

Metro 2033 je pre vás ako stvorená. Táto kniha ma upútala najmä svojím 

originálnym nápadom: ľudstvo postihla jadrová vojna, počas ktorej sme našu 

planétu tak zdevastovali, že jej povrch sa stal kvôli všadeprítomnej  vysokej 

rádioaktivite neobývateľný.  

Povrch obývajú iba zvery, ktoré počas svojho života v toxickom svete 

zmutovali a stali sa vrcholom potravinového reťazca. Býval ním človek, no 

toho už niet. Zdá sa, že na svete zostala iba hŕstka tisícok ľudí, ktorí sa 

rozhodli prežiť v tomto post-apokalyptickom svete, konkrétnejšie v 

moskovskom metre. Keďže bola tunajšia podzemná železnica vybudovaná 

zároveň aj ako protiatómový kryt, ľudia to využili a tak prebývajú na bývalých 

staniciach, ktoré si prispôsobili svojim potrebám. Napriek vyhubeniu 

podstatnej časti ľudstva, sa obyvatelia metra nedokázali zjednotiť a okrem 

túžby prežiť, si priniesli aj bremeno zastaraných ideológií.  Podzemný svet sa 

tak podľa vzoru bývalej civilizácie rozdelil na novodobé štáty. Ekonomickým 

centrom je Hanza. Intelektuáli si našli miesto v Polise, nechýbajú ani 

komunisti zjednotení v Červenej linke a fašisti zoskupení v Ríši. Odveké 

nepriateľstvo dvoch hlavných ideológií privedie metro na pokraj občianskej 

vojny a ľudstvu hrozí zánik. Zápas o zachovanie civilizácie sa začína!  

 Na námet tejto knihy bola vytvorená aj mimoriadne populárna 

počítačová hra pod rovnomenným názvom, ktorú môžem taktiež iba odporučiť 

.            Jakub Pollák, 9.A 

RECENZIA MOJICH POCITOV 

 

osledný rok na základnej škole priniesol do môjho 

života veľa starostí, ale aj radosti. Začala som si uvedomovať, že istá etapa 

môjho života prešla a ja sa o niekoľko mesiacov stanem  študentkou 

gymnázia. Najvýraznejšiu zmenu očakávam v zmene triedneho a učiteľského 

kolektívu.  S mnohými spolužiakmi, ale aj učiteľmi, mám krásny vzťah a budú 

mi chýbať. Veľkú možnosť venovať sa spisovateľskej činnosti pre mňa 

znamenal náš školský časopis. Mohla som si rozvíjať všeobecný rozhľad popri 

písaniu článkov do časopisu na geografické témy, naučila som sa urobiť 

interview a vyjadriť svoj názor a pocity v mojich ďalších príspevkoch. Týmto 

očakávaniam však predchádzalo veľa stresu a  námahy. Testovanie 9 bolo pre 

mňa veľkou skúškou odvahy. Cítila som akúsi 

povinnosť zvládnuť tento test čo najlepšie. 

Znamenalo to pre mňa nielen radosť z úspechu, 

ale aj prijatie na strednú školu bez prijímacích 

skúšok.          

Vyberala som si z mnohých stredných škôl. 

Zistila som však, že by ma najviac zaujímalo 

štúdium medicíny, a tak som sa rozhodla pre 

gymnázium v našom meste. Rozmýšľala som aj 

o bilingválnom štúdiu, avšak nenašla som v sebe až 

toľko lásky k cudzím jazykom. Na základnú školu 

však budem vždy spomínať ako na miesto, ktoré mi dalo základy vzdelania, 

poskytlo mnoho možností a vybudovalo vo mne vzťah a lásku k vzdelávaniu.                

Anna Pružinská, 9.C 
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EXKURZIE  
 

j tento školský rok sa niesol v duchu exkurzií, ktoré vďaka 

našim šikovným učiteľom prepojili teóriu s praxou, dozvedeli sme sa kopec 

nového a v neposlednom rade nám ozvláštnili vyučovanie v škole. 

Prinášame vám fotogalériu z týchto úžasných dní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaujímavosti na Oravskom zámku 

Šiestaci na Banskej ceste 

Siedmaci na Orave 

Deviaty ročník na Dukle 

Exkurzia Levoča 

Ôsmaci v Banskej Bystrici 

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

 -RR- 

ŠKD 
Beseda o včelárstve 
Vyhynie ľudstvo pre nedostatok včiel??? 

Úbytok včiel je od r. 2006 alarmujúci. 

Včely sú dôležitým článkom ľudského 

potravinového 

reťazca. Opeľujú 

väčšinu našich 

plodín, takmer 

všetky druhy ovocia, 

zeleniny, olejnín 

a orechov. O ich 

význame, živote 

a prínose nám prišiel 

v jedno jarné 

piatkové 

popoludnie 

porozprávať 

včelár telom i 

dušou p. 

BIROŠČÁK 

zo Spišských Vlách.   

Ďakujeme za poučnú prednášku.  

 

Mama, ďakujem 
Druhá májová nedeľa patrí všetkým 

mamám. Deti si pre ne k ich krásnemu 

sviatku pripravili kultúrny program. 

Uvili kytičku básní, piesní, 

scénok, tancov 

a vyrobili milé 

darčeky. 

Vyjadrili tak 

poďakovanie 

svojim 

mamám za ich 

lásku, 

starostlivosť, obetavosť a trpezlivosť. 
 

Deti zo 6. oddelenia ŠKD napísali o svojich 

mamách: 

Lucia Dugasová: Moja mamka je dobrá. Má 

zeleno-modré oči a čierne 

vlasy. Veľmi mi pomáha. Aj vtedy, keď som tri 

dni nemohla chodiť, lebo 

som spadla z preliezky. 

 Tobias Kuda: Mami, mám ťa rád. Robíš mi 

každý deň úsmev.  

Rebeka Mária Gradžilo: Je najlepšia na svete. 

Volá sa Barbora a vždy chodí pekne oblečená. 

Má rada kone, psov, mačky a motýle. 

 Maxim 

Novotta: 

Vždy stojí 

pri mne. 

V lete jej 

natrhám 

kvety. 

Tamara 

Varšová: Mám ju z celého srdca rada. Vzorne 

sa o mňa stará a keď chcem niekde ísť so 

sestrou, mamka nám to dovolí.  

Matúš Delej: Hovorí mi iba pekné slová. Chodí 

sa so mnou bicyklovať.  

Karolína Mravčáková: Máme spolu veľa 

zážitkov, napríklad keď sme boli na 

dámskej jazde, išli sme na pizzu a rozprávali sme sa o 

živote.  

Natália Vilkovská: Milá, pekná a dobrá je moja 

mamka. 

Nevymenila by 

som ju za nič 

na svete. 

 

Slovo 

vojna 
Slovo  

„vojna“ poznajú deti dnešnej doby snáď len 

z chlapčenských alebo počítačových hier.  

Každoročne sa deti zo školského klubu zúčastňujú 

na slávnosti kladenia vencov k pamätníku padlých 

v tzv. Malej vojne, kde zastupujú generáciu tých 

najmladších. V jednom z príhovorov zaznela 

otázka:  

„Ak by sa podobné udalosti odohrávali dnes, mal 

by som odvahu postaviť sa a brániť naše krásne 

mesto alebo by som sa podlo skryl?“ Lásku 

k vlasti, pocit vlastenectva, hrdosť na fakt, že som 

Slovák, Slovenka, musíme v sebe nosiť odmalička. 

-ŠKD- 

Malý  včelár 

Prednáška v plnom prúde 

Recitátori 

Tanečníčky 

Poučme sa z minulosti 
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„BIOODPAD“- SILNÁ ČI SLABÁ 

STRÁNKA NAŠEJ ŠKOLY 

 decembri rozbehli mladé reportérky Timea Dimitrovova a 

Ľudmila Slivová aktivitu v rámci projektu Mladých reportérov a Zelenej 

školy s názvom ,,Bioodpad zo školskej jedálne“. Rozmýšľali, čo by v ich 
škole mohli ešte vylepšiť. Za najzávažnejší problém považovali 

nevyužitý bioodpad. 

Najprv zašli za pani vedúcou školskej jedálne, Ing. Katarínou 
Brejčákovou, ktorá tiež zaznamenala tento problém. „Deti treba 

veľakrát presviedčať, aby si ovocie alebo jogurty z košíka vzali. Ovocie 

však často končí inde, ako v brušku žiakov, alebo v školskej taške. Pani 

upratovačky by vedeli rozprávať, kde všade nedojedené jogurty či ovocie 
nájdu...“ 

Mladé reportérky našli riešenie tohto problému v umiestnení 

osobitných nádob na bioodpad na troch miestach v objekte školy. 

Úvodná časť projektu prebiehala veľmi dobre. Koše sa plnili tým, čo bolo 
uvedené na informačných letáčikoch nad nimi - šupkami od banánov, 

pomarančov, ohryzkami jabĺk a iného ovocia. Po vianočných 

prázdninách však ekohliadky nachádzali bioodpad v komunálnom 
odpade. Naopak, v nádobách na bioodpad, našli odpadky, ktoré tam 

nepatria - použité vreckovky, mikroténové vrecká, obaly od cukríkov a 

podobne. Cieľ projektu sa tak prestal plniť. Mladé reportérky sa 

nevzdávali a medzi dvadsiatimi žiakmi školy zisťovali, prečo je to tak. 
Ich výpovede boli rôzne. Daniela Gajdošová z 8.B triedy odpovedala: ,,Ak 

si ovocie neberiem domov, vždy vyhodím zvyšok ovocia do bioodpadu." 

To bola však jedna z mála pozitívnych odpovedí. Celkovo triedi bioodpad 

jedenásť žiakov, zatiaľ čo ostatní deviati bioodpad vôbec netriedia. 

Keďže mladé reportérky zistili, že takmer polovica opýtaných 
stále nie je ochotná bioodpad separovať, pripravili k téme rozhlasovú 

reláciu. V nej žiakov opätovne vyzvali a poprosili ich o jeho triedenie. Po 

upozornení síce prestali nachádzať v týchto nádobách komunálny odpad, 

no stále nachádzali bioodpad v nesprávnych košoch. Všímali si, na 
ktorých miestach je tento problém najvypuklejší. Prvý kôš ponechali na 

pôvodnom mieste - pri východe zo školskej jedálne, aby mohli deti, ktoré 

ovocie zjedli v nej, zvyšky vyhodiť hneď po jej opustení. Druhá nádoba 

ostala tiež na pôvodnom mieste - v priestore šatní. To kvôli deťom, ktoré 
ovocie jedia počas obúvania alebo čakania na siedmu hodinu. Chodba, 

na ktorej sa nachádzajú šatňové skrinky, je veľmi dlhá. Na jej začiatku 

sa nachádza jeden kôš na bioodpad. Na jej opačný koniec dievčatá 
umiestnili ďalšiu nádobu, ktorá bola predtým pred školou. S nádobou 

premiestnili aj informačný leták. 

Situácia ani teraz nie je ideálna, ale mladé reportérky sa 

nevzdávajú. Neustále nabádajú svojich spolužiakov k tomu, aby 
bioodpad triedili, a hľadajú nové cesty, ako zdokonaliť tento nápad. Je to 

namáhavá práca pre mladé aktivistky, no v každom prípade dobrá cesta 

pre školu i pre jej žiakov, ktorí sa postupne naučia a zvyknú si 

separovať i bioodpad. Stane sa to prirodzenou súčasťou ich života. A o to 
ide. 

 

 

Takéto nemilé prekvapenie 
sme zaznamenali v nádobe na 
bioodpad Autor: Ľudmila 
Slivová 
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Triedenie bioodpadu v Základnej škole, Ing. O. Kožucha 

v Spišskej Novej Vsi však nie je samoúčelné. Súčasťou 

projektu je i kútik liečivých byliniek v časti školského 
pozemku určeného na pestovanie rôznych plodín v rámci 

vyučovania. Nachádza sa tu i kompostovisko. Ekohliadky 

a pani upratovačky sem vysypávajú nádoby s bioodpadom, 

ktorý sa neskôr použije ako ekologické hnojivo na 
pestovanie liečivých byliniek. Všetci zapojení dúfajú, že sa 

kútik s vypestovanými bylinkami využije pre potreby 

školy, napríklad na vyučovaní biológie, technickej 
výchovy, či ako zdroj vynikajúceho bylinkového čaju 

podávaného pri stretnutiach školského ekokrúžku. A tak 

i bioodpad zo 

školskej jedálne 
nájde svoje 

využitie. 

Nádoba určená na 
komunálny odpad 
Autor: Timea 
Dimitrovova 

 

 

Nádoba na 
komunálny odpad a 
nádoba na bioodpad s 
informačným 
letákom sú 
umiestnené v tesnej 
blízkosti. Stačí sa len 
správne rozhodnúť. 
Autor: Timea 
Dimitrovova 

 

MÚZEUM STROMOV 

 

 

Čaká stromy takýto osud?                                                                                         

Autor:  Bruno Jakubov 9.A 

 

 

 

 

Krúžok Zelená škola 
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ÚSPECHY NAŠICH 

MALÝCH 

ŠPORTOVCOV 

 minulom školskom roku 2015/16 sa naša 

škola v rámci hodnotenia úspešnosti v oblasti športu žiakov 

I.stupňa umiestnila na 2.mieste.  

Športové aktivity sú zastrešované hlavne Mestskou športovou 

olympiádou, ktorej organizátormi sú už niekoľko rokov mesto 

Spišská nová Ves a základné školy nášho mesta. V rámci MŠO 

súťažíme v atletike, prehadzovanej, bedmintone, florbale, 

vybíjanej, plávaní a malom futbale. Za účasť môže škola 

získať 1 bod, za umiestnenie ďalšie body, ktoré sa 

započítavajú do celkového hodnotenia.   

Aj tento školský rok 2016/17 sa nám darí a tu sú naše úspechy: 

 

Atletika –    individuálna súťaž pre chlapcov a dievčatá.                      

 

  2.miesto – E. Pešta 2.D – hod kriketovou loptičkou                                  

  2.miesto – Terézia Hasajová 3.D – skok do diaľky,                                   

  2.miesto – N. Štepitová  3.D – hod kriketovou loptičkou 

  3.miesto – L. Horváthová  4.B – beh na 300m                                            

 

Prehadzovaná –    súťaž pre zmiešané družstvá. 

 

2.miesto – M.Tököly 3.C,                                                                                      

Š.Hrebenár, S.Hadušovská a N.Štepitová  z 3.D, C.S.da Cruz, 

L.Nováková a S.Šlenkerová zo 4.A, J.Horváth, A.Krempaská 

a V.Zajac zo 4.C.    

 

Bedminton -   súťaž 

v štvorhre chlapcov  

a dievčat pre trojčlenné 

družstvá. 

  

1.miesto -  družstvo 

dievčat – N. Štepitová 3.D, L. Horváthová 4.B     

4.miesto -  družstvo chlapcov – P. Sliva                                                            

a J. Pacák z 3.A, M. Smorada zo 4.C. 

          

Florbal – súťaž pre  

družstvá žiakov 

a žiačok 2.ročníka 

ZŠ. 

 

1.miesto -  A. Petra,  

A.Gradžilo z 2.C,  S. 

Polčík, O. Hozza, M. 

Pivovar z 2.D, S. Frniak, J. Kirňak z 2.A   a J. Kacej z 2.B. 

              

Vybíjaná – súťaž  pre družstvá chlapcov a dievčat 3. a 4. 

ročníka. 

Družstvo dievčat: sestry Hasajové, Hadušovská S., Hadušovská 

V. z 3.D, Koršalová Z., Mrovčáková A. zo 4.C, Horváthová L., 

Jánošíková J., Kleinová S. zo 4.B, da Cruz Carlota S., Nováková 

L., Šlenkerová S. zo 4.A nám po krásnych zápasoch napokon 

prinieslo 2.miesto.  

Družstvo chlapcov: 3. A  J. S.Boiadjiev, 3.B S.Brath, 3.C – 

M.Delej, O.Geletka, M.Tőkőly, 3.D  Š.Hrebenár, T.Ištvanik, 

R.Vikartovský, 4.C A. Krempaský, A.Kukoľ, V.Zajac, 

M.Smorada. Chlapci 

sa umiestnili na 

peknom 3.mieste.                                                                                                     

                                                                                                                        

Medzi ďalšie súťaže, 

ktorých sa 

zúčastňujeme každý 

rok, patria Turnaj 

McDonaldCup – minifutbal žiakov. Tento rok nám chlapci 

vybojovali pekné 5.miesto.  

 

Gymnastický štvorboj  

Okresné kolo – 1.miesto 

družstvo chlapcov A - Ištvánik 

T. 3.D, Klein A. 1.A, Piroch 

P.1.B,  Tőkőly M. 3.C, 

Vikartovský R. 3.D, Zeman F. 

1.B.                      

 

Okresné kolo – 1.miesto 

družstvo dievčat A - 

Košalková M. 2.B, R. 

Mravčáková K. 3.C, Pohlyová 

M. 1.C, Sakmáryová K. 1.A,  Šťastná L. a Vaicová N. 2.A.                                                                                                                                            

Okresné kolo - 4.miesto družstvo dievčat B - Hadušovská S., 

Hadušovská V.,   

Hasajová Tamara, Hasajová Tereza, Štepitová N. – 3.D. 

Okresné kolo – 4. miesto družstvo chlapcovB-  Dunčko J. 4.A, 

Pešta Erik 2.D, Šťastný F. 4.A. 
 

 

Vyhodnotenie 

Úspešní športovci 

Snaživé žiačky 

Usilovné dievčatá 
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Naši malí gymnasti boli úspešní                                                                                                         

aj v súťaži jednotlivcov: 

žiačky- 1.miesto Košalková M.        

            2.miesto  Mravčáková K.  

            3.miesto  Vaicová N.  

 

žiaci- 1.miesto Vikartovský 

         2.miesto Tőkőly M. 

 

Krajské kolo:  

Družstvo chlapcov - 1.miesto.  

Družstvo dievčat - 2. miesto. 

  

Jednotlivci                             

   3.miesto  Košalková M.   2.B 

                 1.miesto Ištvanik T.  3.D 

                 3.miesto Klein A. 1.A 

 

Postup na Školské majstrovstvá Slovenska bol pre chlapcov nezabudnuteľným zážitkom.  

Dňa 3.mája 2017 sa obec Svätý Peter hemžil samými malými gymnastami.  

Naši chlapci vybojovali krásne 6.miesto, ale hlavne nabrali obrovské skúsenosti do ďalších 

rokov.  

Zodpovední vyučujúci za všetky športy: , p. Muchová,  p. Štundová, p. Slivošová, p. Filipová, 

p. Majerníčková, p. Hreha. Veľká vďaka patrí aj p. Ike Kovalčíkovej za odborné rady a praktickú 

pomoc v gymnastike.  

Tento školský rok pomaly končí, ale my veríme, že pre našich malých  športovcov budú 

rovnako úspešné aj tie nasledujúce.  

Patrí im všetkým veľké poďakovanie za bojovnosť a reprezentáciu našej školy, ako aj pani 

učiteľkám za prípravu.  

Mgr. Vierka Muchová  
 

OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ V MIX 

- VOLEJBALE ŠKOLSKÝCH 

PRACOVNÍKOV  

Dňa 

21.4.2017 sa  

v Športovej hale v Spišskej Novej 

Vsi uskutočnili Okresné 

majstrovstvá v mix - volejbale 

školských pracovníkov. 

Zúčastnilo sa ich aj družstvo 

učiteľov z  našej  školy. V základnej skupine sme skončili na druhom mieste, 

jedinou prehrou, aj to v tajbrejku. Potom sme postúpili do finále o  4. , 5. a 6. 

miesto, kde sme úspešne vyhrali všetky zápasy vo finálovej skupine. Bilancia 

všetkých odohratých zápasov bola štyri výhry a iba jedna prehra. Z jedenástich 

prihlásených okresných škôl sme obsadili krásne 4. miesto. Bojovnosť, 

dravosť a volejbalová súhra našich učiteľov bola obdivuhodná. Hrali sme 

výborný technický volejbal, na ktorý môžeme byť právom pyšní. 

Ďakujem za účasť, povzbudenie a reprezentáciu našej školy. 

  Mgr. Štefánia Slivošová   

Ocenení žiaci 

V zdravom tele zdravý duch 

Športový duch pedagógov 
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EXTRÉMNE ŠPORTY: 

SKATEBOARDING 

ožno by ste to nepovedali, ale 

skateboarding patrí medzi extrémne športy. Je 
oveľa ťažší ako vyzerá. Už len poriadne manévrovať dá 
zabrať ak ste nováčik.  Vznikol v 70. rokoch 20. storočia.  

Hocikedy môžete vidieť v skateparku chalanov alebo aj 
baby, ktoré skáču, slidujú tyčky a robia rôzne triky. 
Pôvodný skateboarding bol však iný. Neskákalo sa, len sa 
všelijako prekladali nohy a točilo sa na doskách. 

V dnešnej dobe sa skateboarding dostal na inú úroveň, 
sú v ňom rôzne súťaže a rôzne akcie.  Triky, ktoré sa 
často skáču, sú napr. ollie, nollie, kickflip, shove it, alebo 
pop shove it. Známi skateri sú hlavne: Bam Margera, Anthony Frank Hawk, Rodney 

Mullen, Ryan Sheckler, Tony Hawk. 
Ak by si aj ty chcel začať skateboardovať, potrebuješ iba dosku a odhodlanie. Prvé dni 
budú náročne, ale po čase to začneš brať ako koníček. Ja sama som už 

skateboardovala, ale po čase 

som skončila. Neskôr mi to 
začalo chýbať a vrátila som sa 
k tomu.  Ak nevieš kde máš 
začať, tak zájdi do KZN 

skateparku v Spišskej Novej Vsi, 
ktorý je pre teba vždy otvorený. 

A možno sa z tohto 
bláznivého športu stane tvoj 

najväčší koníček. 
 

             Kristína Kriváková, 8.A 

 

ROZHOVOR S VOLEJBALISTKOU 

edna z najlepších volejbalistiek na 

Slovensku je Vladimíra Vikartovská. 

Jej prvá vyhraná súťaž bola v roku 

2013 a vtedy skončili na 1. mieste  

v oblasti Východ.  

 

1. Kedy ste sa dostali prvýkrát ku 

volejbalu? 

Prvýkrát som sa dostala k volejbalu v 

5. ročníku, keď ma naň prihlásili moji rodičia. Mala som približne 10-11 rokov. 

Volejbal mi vybrali rodičia, ale po čase som bola rada, že zvolili práve tento 

šport a tak som si ho volila zakaždým až dodnes. 

 

2. Aká bola vaša prvá vyhraná súťaž? 

Prvá vyhraná súťaž bola v roku 2013, kedy sme v kategórii kadetky skončili na 

1. mieste v oblasti Východ a následne sme sa dostali na majstrovstvá Slovenskej 

republiky. 

 

3. Na akú súťaž sa momentálne chystáte? 

Pred týždňom sme sa zúčastnili na Juniorských majstrovstvách Slovenskej 

republiky, kde sme skončili na 5. mieste a tak sme ukončili túto sezónu. Teraz 

sa už len budeme pripravovať na nasledujúcu sezónu. 

 

4. Máte nejaké rady pre začiatočníkov? 

Hlavne vydržať, poctivo chodiť na tréningy a tá bolesť, ktorá je na začiatku, 

pominie postupným zlepšovaním sa. Netreba byť vo volejbale chamtivý, 

pretože je to kolektívny šport. Je potrebné ťahať za jeden koniec so všetkými 

spoluhráčmi. Tak dosiahnete stále lepšie a lepšie výsledky. 

 

Vlaďke ďakujeme za zaujímavý rozhovor a prajeme jej veľa športových 

úspechov. 

Tomáš Jakubec, 5.A 

Skateboarding 

Úspešná športovkyňa 
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HROZBY INTERNETU 

nternet je plný zlých 

vecí, ktoré sú pre deti 

nebezpečné. Ak sa rodič 

rozhodne kontrolovať svoje 

dieťa, tak to je dobre, ale v nejakých prípadoch to je aj nevyhnutné.  

Nedávno tu bola samovražedná stránka modrá veľryba. Medzi 

niektorými sa táto hrozná záležitosť stala až  trendom a mnoho mladých tomu 

prepadlo.  Veľa ľudí sa tomu vyhýbalo práve vďaka dostatočnej kontrole 

rodičov a prevencii. Tento prípad patril k tým život ohrozujúcim.  

Druhý dôvod, prečo by mali rodičia svoje deti kontrolovať, je veľké 

riziko straty množstva peňazí. Napríklad, už malé trojročné deti sa dokážu hrať 

hry na mobilnom telefóne. Tak ako dokážu hrať hru, dokážu si veľmi ľahko 

sťahovať aktualizácie a tie sú niekedy spoplatnené. Rodičia tak prichádzajú 

o peniaze a zabránia tomu jedine, ak svoje deti odkontrolujú.   

No a čo s nami? Tínedžermi? Existujú rôzne formy kyberšikany, rôzne 

hrozby číhajú z internetu na mladé dievčatá. Ak teda nechceme byť 

kontrolovaní rodičmi a chceme, aby nám dôverovali, nebuďme hlúpi. 

Neuvádzajme na internete svoje osobné informácie, nepíšme si s cudzími, 

neverme všetkému.  

Ak to nedokážeme, tak radšej tolerujme rodiča, ktorý má možnosť nás 

kontrolovať.  

Všetci radi surfujeme. Surfujme, ale ZODPOVEDNE, pretože internet je 

dobrý sluha, ale zlý pán!                                                           Lukáš Kuľa, 7.B 

 VRÁŤME LÁSKU MEDZI NÁS 

 

eden chlapec sa raz spýtal svojho starého otca: „Starký, ako ste mohli 

kedysi žiť bez mobilov a počítačov?“ Starký sa naňho pozrel a povedal: „Tak, ako žijete 

vy bez lásky.“  

Tento krátky príbeh som nedávno čítala na internete a prinútil ma zamyslieť sa 

nad tým. Je to pravda? Stratila sa láska z nášho života?  Čo je to vlastne láska? Toto 

slovo pozná každý, ale málokto ho dokáže popísať slovami. Podľa Wikipédie je láska 

intenzívny emociálny pocit náklonnosti k nejakej osobe.   

Prečo sa ale láska stráca z nášho sveta? Porovnajme si to s minulosťou: Keď 

sa chlapcovi nejaké dievča páčilo, začal jej dvoriť. Ak boli zaľúbenci od seba odlúčení, 

písali si dlhé ľúbostné listy. Tieto listy boli veľmi starostlivo napísané a na odpoveď 

dievča čakalo aj týždne. Keď sa chceli porozprávať, tak pozval chlapec svoju milú na 

prechádzku a podobne. Ako je to dnes? V dnešnej dobe informačných technológií a 

komunikačných prostriedkov dostávame listy akurát tak z úradov. Dnešné vzťahy sú 

zamerané na komunikáciu cez Facebook, Messenger či SMS – ky. Namiesto osobného 

stretnutia uprednostníme radšej pohodlnejšiu variantu komunikácie prostredníctvom 

mobilu, kde odpísanie trvá niekoľko sekúnd. A je tu ešte jedna vec na správach. Je 

oveľa ľahšie napísať svoje pocity do správy ako v skutočnosti pozrieť milovanej osobe 

do očí a povedať jej pravdu. Preto sa skutočná láska z dnešného sveta vytráca. Máj je 

mesiacom lásky, tak sa snažme tento mesiac nespoliehať sa len na naše mobily 

a správy, ale uprednostňujme radšej osobný kontakt s osobou, na ktorej nám záleží. 

Ale snažiť sa odtrhnúť od virtuálneho sveta by sme sa mali po celý rok. Veď žiadna 

správa nikdy nenahradí spoločné chvíle a spomienky, ktoré môžeme spolu zažiť. 

A navráťme tak lásku medzi nás. Nielen v máji, ale po celý rok. 

Viktória Jakubcová, 9.A  



Bez problémov  19 

        

ŽIVOT S INTEGRÁCIOU 

ndividuálne výchovno-vzdelávacie potreby. Čoraz viac 

skloňovaný pojem, ale málokto z nás si uvedomuje, čo všetko sa za 

týmto pojmom skrýva, čo všetko život žiaka s IVVP obnáša. Učitelia, rodičia, 

odborníci a samotní žiaci sa rozhodli vyjsť z „ticha“ a našim redaktorom 

rozpovedali o probléme viac. Všetci zúčastnení sa rozhodli ostať 

v anonymite. 

 

Pohľad pedagóga 

Osobne si myslím, že mať v triede žiaka s IVVP predstavuje určite pre 

každého učiteľa prvotný strach. Nikto múdry z neba nespadol, a tak ako 

sa učia žiaci, musíme sa aj my, učitelia, naučiť s takýmto žiakom pracovať. 

Veľakrát to znamená čas navyše a taktiež hromada vynaložených síl, keďže 

je potrebné na žiaka prihliadať inak. Každý takýto žiak má svoje konkrétne  

zadefinované poruchy učenia a je potrebné prispôsobiť učivo tak, aby sme 

našli, ako sa vraví, „spoločnú reč“. To znamená prispôsobiť písomky, 

prípade skúšať viac ústne alebo práve naopak neskúšať vôbec. Je potrebné 

dospieť k výsledku formou hry a podobne. Niekedy to trvá veľmi dlho, kým 

sa dostaví spätná väzba a občas mám pocit, že v prípade takéhoto žiaka 

blúdim v slepej uličke. Avšak osobne si veľmi vážim prácu týchto žiakov. 

Neraz pozorujem koľko síl navyše musia zo seba vydať a koľko 

sebazaprenia ich to stojí, aby sa aspoň sčasti dorovnali svojim rovesníkom. 

Smutne konštatujem, že ostatní žiaci ešte nie sú zvyknutí na integráciu a 

mnohí nemajú so spolužiakmi s IVVP trpezlivosť. To sa musí zmeniť. 

Každý takýto žiak dennodenne dokazuje sebe, svojim rodičom, nám 

učiteľom a najmä svojim 

rovesníkom, že iba tvrdou prácou môžme dosiahnuť dobré výsledky a mne 

sa, vďakabohu, zatiaľ vždy podarilo v prípade týchto detí dospieť k  dobrému 

výsledku a vzájomnej spokojnosti. 

 

 

Pohľad odborníka 

Tak, ako sa neustále mení spoločnosť, prístupy výchovy a vzdelania detí, tak 

aj my učitelia v základných školách pristupujeme k výchove aj k vzdelaniu 

inak. Hlavne modernejšie, odbornejšie. Škola je prostredím mimo rodiny, 

v ktorom žiaci prežívajú určité obdobie a je dôležité, aby sa tu cítili 

príjemne, spokojne a chodili do školy radi. Špeciálnou skupinou detí, ktoré 

sa vzdelávajú v ZŠ sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Deti sú súčasťou bežnej triedy, len ich spôsob učenia, postup a 

formy práce, ako aj zapamätávanie si informácii, sú trocha iné. Potrebujú 

individuálny prístup nás pedagógov a nesmiernu snahu a pomoc rodičov. 

Práca s týmito žiakmi je omnoho zložitejšia a náročnejšia a na to, aby podali 

priemerný výkon musia vynaložiť omnoho väčšie úsilie ako ich spolužiaci. 

Do tejto skupiny detí zaraďujeme žiakov s dyslexiou, dysgrafiou, 

dysortografiou, dyskalkúliou, prípadne deti s narušenou komunikačnou 

schopnosťou alebo žiakov s poruchou pozornosti a aktivity. Je dôležitou 

potrebou vytvoriť tejto skupine detí podmienky primerané ich potrebám 

a možnostiam. Možno raz práve z nich vyrastú také osobnosti ako: John 

Lennon (hudobník) , Thomas Edison (vynálezca), Agatha Christie 

(spisovateľka) John F. Kennedy (politik) Henry Ford (zakladateľ 

automobilky Ford), Tom Cruise (herec)  a mnoho iných významných ľudí. 

 

Pohľad rodiča 

Podozrenie, že niečo nie je v poriadku, som mala hneď po narodení. Je to 

moje druhé dieťa, a preto som vedela porovnávať. Začal chodiť a rozprávať 

oveľa neskôr ako jeho staršia sestra. Už v škôlke ma upozorňovali, aby som 

skúsila navštíviť logopéda a neskôr sme začali navštevovať  súkromné 

centrum špeciálno - pedagogického poradenstva .  Odborníčky zistili, že 

dieťa má dysgrafiu (porucha písania), dyslexiu(porucha čítania), 

dysortografiu (porucha pravopisu), dyspraxiu (vývinová koordinačná 

porucha) a podozrenie na ADHD. Bolo mi z toho do plaču. Vtedy som ešte 

ani netušila, koľko času a hlavne koľko trpezlivosti si tieto poruchy 

vyžadujú.  
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Na odporúčanie psychológa sme mali odklad 

školskej dochádzky. Po nástupe do prvej triedy 

som zistila, že škola bude naša nočná mora 

a poriadne trápenie. Ale nejako sme začať 

museli. Všetky informácie o týchto poruchách 

som čerpala z internetu a radila sa so 

špeciálnymi  pedagógmi, ktorí majú materiály, 

podklady a aj rady ako pomôcť dieťaťu, ktoré za 

to nemôže.   Vypracovali nám  individuálny 

plán.   

Kým nevedel ešte poriadne čítať a písať, naša 

príprava do školy vyzerala asi tak, že  som sa 

učivo naučila ja a on sa učil odo mňa. Takto sme 

fungovali celý prvý stupeň každý deň.  Kým sa 

ostatné deti  hrali vonku, my sme museli čítať, 

písať, počítať denno-denne vrátane prázdnin. 

Dnes, keď sme na druhom stupni (zámerne 

píšem, že sme, pretože všetky tie hodiny sme 

prešli spoločnými silami, vlastne ja absolvujem 

základnú školu druhýkrát, krok za krokom) je to 

trochu ľahšie. Už sa učí sám, ale každý deň ho 

musím kontrolovať, skúšať,  niekedy aj 2x za 

poobede, aby si to lepšie zapamätal. Učenie nám 

dodnes trvá neporovnateľne dlhšie ako deťom 

bez týchto porúch a učivo, ktoré jeho spolužiaci 

s ľahkosťou zvládnu, je pre neho niekedy ako 

výstup na vrchol nejakej hory. Boli chvíle, keď 

prišiel domov s plačom, pretože ho deti nazvali 

dementom alebo postihnutým. Vtedy s veľkou 

hrčou v hrdle som mu musela vysvetľovať, že to 

nie je tak, že mu to ide iba trošku pomalšie ako 

iným deťom. Sú to hodiny, hodiny trápenia 

a hlavne trpezlivosti. Má však milú a chápavú, 

dobrú vílu, ktorou je pani triedna učiteľka. Je 

prísna, ale podporuje ho. Veľká vďaka patrí aj 

ostatným učiteľom, ktorí zohľadňujú jeho 

individuálny program. Lebo nie je nič ťažšie, 

ako  keď sa s dieťaťom učíte na každú 

vyučovaciu hodinu a príde raz za čas písomka 

a donesie 4. Vtedy mám neskutočný pocit krivdy 

a beznádeje. Napriek tomu, že sa snaží, má 

ťažkosti s čítaním, písaním, matematikou, 

pochopením učiva či so sústredením sa na 

hodine. Je nepokojný, vrtí sa na stoličke, 

pobehuje po triede. Rodičia, učitelia aj 

spolužiaci  často považujú takéto deti za 

nezodpovedných lajdákov či nevychovancov, 

ktorí sa len vyhovárajú. Verte, alebo nie, chce to 

takú silnú dávku trpezlivosti a obetavosti, že je 

to niekedy naozaj veľmi ťažké  dosiahnuť, aby 

vás to dieťa aspoň počúvalo. Prajem všetkým 

rodičom, ktorí majú podobný problém, hlavne 

veľa trpezlivosti a lásky. 

 

Pohľad žiakov s IVVP 

Redaktori nášho časopisu oslovili aj zopár 

žiakov s individuálno-vzdelávacími potrebami 

a opýtali sa ich na to, ako sa im s poruchami 

učenia učí a žije na našej škole, ako aj 

v súkromí. Títo žiaci sa taktiež rozhodli 

ostať v anonymite. 

„To, že mám v škole trochu viac stresov 

a ťažšie sa mi učí je pravda, ale nikdy 

som sa nestretol s neprijatím. Neučím sa 

zas až tak veľa, iba potrebujem kúsok dlhší čas, 

kým látku pochopím.“ 

„Pre mňa je to dosť ťažké. Môj plán obnáša to, 

že písomky mám zľahčené a mám iné 

bodovanie. Niekedy iba odpovedám a písomku 

vôbec nepíšem. Pri odpovedi mám potom otázky 

ľahšie. Ak sa mám v jeden deň učiť na viac 

predmetov, už je to pre mňa veľmi ťažké. 

Nedokážem to.“ 

„Občas sa mi stáva, že mi spolužiaci zazlievajú, 

že mám výhody, ale robím všetko preto, aby 

som sa im vyrovnala alebo ich aspoň trochu 

dobehla vo vedomostiach.“ 

„Nie je to pre mňa jednoduché, každý deň 

trávim veľa času nad knihami, spolu s mamkou, 

ale verím, že raz sa mi to vyplatí.“ 

Za rozhovory všetkým ďakujeme a ceníme si 

čas učiteľov, rodičov a žiakov, ktorí sa rozhodli 

o tejto téme s nami diskutovať.           

 Anna Pružinská, 9.C  
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LOGICKÉ HRY 

       omaly sa nám končí školský rok. 

V poslednom čísle OKA vám ponúkam 

hlavolamy rôznych kategórií, aby som vášmu 

mozgu aspoň trochu pomohol zvládať všetky tie 

písomky, čo sa na neho valia... Tak, prajem veselé 

rozmýšľanie. 

ZÁHRADKY 

Päť susedov má vedľa seba záhradky, na ktorých 

pestujú 3 druhy plodín: ovocie (jabloň, hruška, 

orech, višňa), zeleninu (mrkva, petržlen, dyňa, 

cibuľa) a kvetiny (astra, ruža, tulipán, narcis). 

Pestujú teda 12 rôznych odrôd. 

Každý pestuje práve 4 rôzne odrody. 

Každá odroda je aspoň na jednej záhradke. 

Iba jediná odroda je na 4 záhradkách. 

Iba na jednej záhradke sú všetky 3 druhy. 

Iba na jednej záhradke sú všetky 4 odrody jedného 

druhu. 

Hruška je iba na dvoch krajných záhradkách. 

Peter býva uprostred a nepestuje narcisy. 

Ten, kto pestuje astry, nepestuje zeleninu. 

Ten, kto pestuje ruže, nepestuje petržlen. 

Ten, kto pestuje orech, má zároveň dyňu a 

petržlen. 

V prvej záhradke rastie jabloň a višňa. 

Iba na dvoch záhradkách sa pestuje višňa. 

Samo má cibuľu a višňu. 

Laco pestuje práve dve odrody ovocia.  

Iba na dvoch záhradkách sa pestuje tulipán. 

Jabloň rastie na jedinej záhradke. 

Len na jednej z dvoch záhradiek susediacich so 

Zdenom rastie petržlen. 

Samo nebýva na kraji. 

Henrich nepestuje zeleninu ani astry. 

Peter má práve tri odrody zeleniny. 

Kto má ktorú záhradku a čo na nej pestuje? 

 

PRELIEVANIE TEKUTÍN  

Máme 3 nádoby: 7, 4 a 3 litrovú. Iba 7 litrová je 

plná.  

Najmenším počtom prelievaní získajte množstvo 

2, 2 a 3 litre. 

 

DIOFANTOS 

O tomto helénskom matematikovi z Alexandrie 

(nazývanom tiež otec algebry) okrem toho, že žil 

okolo roku 250 pred Kristom, veľa nevieme. 

Vďaka jednému z jeho obdivovateľov, ktorý 

popísal jeho život pomocou algebrických 

hádaniek, vieme, akého sa dožil veku. 

Diofantova mladosť trvala 1/6 jeho života. Fúzy 

mu narástli o ďalšiu 1/12 jeho života. O 

nasledujúcu 1/7 života sa Diofantos oženil. Po 

piatich rokoch sa mu narodil syn. Syn žil presne 

1/2 dĺžky života svojho otca. Diofantos zomrel 4 

roky po smrti svojho syna. 

Ako dlho žil Diofantos?              Šimon Kirňák, 6.A 

PREČO PRÁVE 

SKAUTING 
SKAUTING JE DOBROVOĽNÁ, NEPOLITICKÁ, VÝCHOVNÁ 

ORGANIZÁCIA PRE MLADÝCH ĽUDÍ, OTVORENÁ VŠETKÝM 

BEZ ROZDIELU PÔVODU,  NÁRODNOSTI, RASY, 

NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA ALEBO POLITICKÉHO 

PRESVEDČENIA. 

ZJEDNODUŠENE 

POVEDANÉ, 

SKAUTING JE 

ORGANIZÁCIA, 

KTOREJ 

SÚČASŤOU SA 

MÔŽEŠ STAŤ AJ 

TY! SKAUTING JE 

SKUTOČNE 

VŠADE, TAKMER VO VŠETKÝCH ŠTÁTOCH SVETA 

(VÝNIMKOU SÚ IBA KUBA, ČÍNA, SEVERNÁ KÓREA A 

LAOS) . TAKŽE AJ VEĽA SLÁVNYCH OSOBNOSTÍ BOLO V 

MLADOSTI SKAUTMI. MICHAEL JORDAN, NEIL 

ARMSTRONG, DVAJA AMERICKÍ PREZIDENTI ČI 

ANGLICKÁ KRÁĽOVNÁ SÚ VŠETKO  SKAUTI. ČO ALE 

ROBÍME NA TOM SKAUTINGU? ROZVÍJAME  KREATIVITU 

ČI FYZIČKU, UČÍME SA POZNÁVAŤ SEBA AJ INÝCH, 

CHODÍME DO PRÍRODY, UČÍME SA ZAKLADAŤ OHNE, 

SPOLUPRACOVAŤ, RIEŠIŤ PROBLÉMY A REŠPEKTOVAŤ 

OSTATNÝCH. TEDA SKAUTING NIE JE LEN O CHODENÍ 

DO LESA SO SEKEROU A PÍLOU A RÚBANÍ STROMOV. 

VEĽA ĽUDÍ, KTORÍ BOLI V DETSTVE SKAUTMI VYUŽÍVA 

TIETO VECI V REÁLNOM  ŽIVOTE. TEDA AK SA STANEŠ 

SKAUTOM, URČITE NEOĽUTUJEŠ. NEPOZNÁM ČLOVEKA, 

KTORÝ ĽUTUJE TO, ŽE JE SKAUTOM. SKÔR NAOPAK. 

PRETO TY URČITE NEVÁHAJ A PRIDAJ SA K NÁM ČO 

NAJSKÔR.         BRUNO JAKUBOV, 9 .A 

Skauting je životný štýl 
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DRAMATICKÉ NADANIE
 

  vyššie spomenutej aktivite sme boli viacerí vedení už od škôlky. 

Pani učiteľky s nami nacvičovali rôzne básničky, pesničky či scénky. Taktiež na 

prvom stupni je povinnosťou žiaka učiť sa poéziu alebo prózu. Možno sa nám to 

často  zdalo ako oštara, zbytočné povinnosti, no môžete si byť istí, že nie raz to 

využijete v živote. Ak patríte k ľuďom, ktorí radi vystupujú pred ľuďmi a 

uprednostňujú ústny prejav, s najväčšou pravdepodobnosťou patríte k ľuďom 

nadaným na dramatické umenie. 

Na našej škole je naozaj plno talentovaných žiakov, ktorí sa 

tiež venujú alebo rozvíjajú toto nadanie. Vybrala som 

niekoľko z vás: 

Carlotka Da Cruz, 4.A 

1. Vystupuješ rada pred ľuďmi? Mávaš trému? 

Trému mám, ale napriek tomu sa na vystúpenia veľmi teším. 

Najviac sa teším, keď už to mám za sebou, no niekedy ma to 

teší viac a niekedy menej. Je to podľa toho, pred kým 

vystupujem. 

2. Venuješ sa tomuto nadaniu aj mimo školy? 

Nie. 

3. Konkrétne ktoré úspechy si najviac vážiš? 

Najviac si vážim, keď som sa dostala na 

celoslovenské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

 

Šimon Širilla, 5.A 

1. Vystupuješ rád pred ľuďmi? Mávaš trému? 

No, trému mám, ale nie často. A pred ľuďmi 

vystupujem rád. 

2. Venuješ sa tomuto nadaniu aj mimo školy? 

Nie. 

3. Konkrétne ktoré úspechy si najviac vážiš? 

Keď som sa umiestnil druhý na krajskom kole 

Hviezdoslavov Kubín. 

 

Sára Hollaarová, 5.A 

1. Vystupuješ rada pred ľuďmi? Mávaš trému? 

Skoro nikdy. Trému som mala raz a vtedy som na to mala 

naozajstný dôvod. 

2. Venuješ sa tomuto nadaniu aj mimo školy?  

Áno, hrám v divadle Teatrálnej skratky Petra Karpinského.  

3. Konkrétne ktoré úspechy si najviac vážiš? 

Najviac si cením úspechy, ktoré sa týkajú Starej Ľubovne, kde každý rok v lete 

hráme rozprávky. Tento rok hráme Soľ nad zlato. 

 

Samuel Hollaar, 8.A 

1. Vystupuješ rád pred ľuďmi? Mávaš trému? 

Ani veľmi nie a trému tiež nemávam. 

2. Venuješ sa tomuto nadaniu aj mimo školy? 

Áno, chodím hrať s jedným divadelným súborom do 

rôznych miest. 

3. Konkrétne ktoré úspechy si najviac vážiš? 

Ja si najviac vážim potlesk. 

Našim snaživým spolužiakom ďakujeme za rozhovor a prajeme im ešte veľa 

úspechov v rozbehnutej kariére .                          Aneta Frličková, 9.A 

Carlotka Da Cruz 

Šimon Širilla 

Sára Mária 

Hollaarová 

Samuel Ján Hollaar 
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GEOGRAFIA VO 

SVETE: TEMNÁ 

BUDÚCNOSŤ THAJSKEJ 

METROPOLY: AKO JE NA TOM  

BANGKOK? 
 

angkok - jedno z najzaujímavejších 

veľkomiest juhovýchodnej Ázie. Zmes kultúry, 

histórie, nočného života a moderného vplyvu. Aj 

takto by sa dalo charakterizovať mesto, ktoré 

začali „bombardovať“ klimatické zmeny. Na 

základe toho, že došlo k zmene klímy na našej 

Zemi, sa Bangkok zapísal medzi desať miest 

sveta, ktoré najviac ohrozujú záplavy do roku 

2070. Chystáte sa užiť si romantickú večernú 

plavbu na rieke Chao Phraya? Aj tá 

predstavuje pre mesto veľký problém. 

Poďte spolu so mnou spoznávať exotickú 

thajskú metropolu a dozviete sa prečo. 

Bangkok je nízko položené mesto, 

ktoré bolo vystavené na močiaroch. Od 

Thajského zálivu je vzdialené len 30 km.   

Podľa odborníkov to predstavuje 

katastrofu, pretože v najbližšom čase 

očakávajú prudký nárast hladiny mora. Do 

roku 2050 by sa mala hladina zdvihnúť 

o 19 - 29 cm.  

Vyššie spomínaná rieka Chao 

Phraya, ktorá preteká mestom, taktiež 

predstavuje problém: hladina rieky sa 

zdvíha a hrozí, že zvnútra zaplaví mesto.  

Obyvatelia mesta si to uvedomujú 

a chystajú sa prijať potrebné opatrenia. 

Dúfajme, že pomôžu a svet nepríde o takú 

destináciu, ako je Bangkok. 

 

Anna Pružinská, 9.C 

Vedeli ste, že... 

 ... pred rokom 1969 ste 

v Anglicku mohli voliť až od 

veku 21 rokov? 

 ... vedci v Nemecku pozorovali mravcov ako 

zachraňujú ich zranených druhov. Je to prvý 

prípad bezstavovcov, ktorí sa dokážu o seba 

postarať? 

 ... Stilton je anglický syr, ktorý ma dve varianty. 

Modrú a bielu? 

 ... Lionel Messi sa takmer nestal futbalistom, kvôli 

problému s rastovým hormónom v detstve?  

 ... mapa sveta predstavuje hrajúcu sa mačku 

s Austráliou? 

 

-RR- 

Bangkok 
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AJ UČITELIA VEDIA BYŤ 

VTIPNÍ 
 

Napadlo vás už niekedy, že aj učitelia vedia 

prekvapiť? Vďaka opakovanému zverejňovaniu tejto 

rubriky určite áno. Takže si užite najlepšie hlášky 

učiteľov.  

 (pán učiteľ kričí na žiaka, ktorý ovoniava 

lepidlo) Samuel, nefetuj ale píš! 

 

 (pani učiteľka spomína na krásnu divadelnú hru) 

Ten Spišský zákon po žensky bol fakt dobrý.  

 

 (pani učiteľka chce spojazdniť tlačiareň) Kde 

je ten kábel na rozmnožovanie? 

 

 Učiteľka: „Kam tak letíš po tých schodoch? 

Keď si dolámeš nohy, tak potom nebež za 

mnou!“ 

VTIPY 
 

English joke 

Pizza for a meal? Four slices for me. Because that's 

what a meal is -- three slices to get full and that one 

more because I'm worth it. 

 

Slovenské vtipy 

 Letí vrana po lese a kráka si:  

– Krá, krá, krá.  

Zrazu vrazí do stromu:  

– Čvirik, hrkú, jajaj, ako to bolo?  

 

Manželka hovorí manželovi: 

– Vypi ten liek. 

– Čo blázniš, veď nám ho dal veterinár pre nášho psa. 

– No práve, keď uvidí, že ho piješ, možno ho vypije konečne aj on. 

Samuel Ján Hollaar, 8.A  



                                                                                                                                                         

POĎAKOVANIE PRISPIEVATEĽOM A SLOVO NA 

ZÁVER 

ilí naši pravidelní čitatelia i pravidelní prispievatelia. 

Tak a zvládli sme to. Čas neúprosne beží a desať mesiacov ubehlo 

ako voda. Každý z nás je o niečo múdrejší, učiteľom pribudli sivé 

vlásky a všetci už pobehujeme po chodbách vyletnení. 

Opäť otvárate naše posledné číslo časopisu OKO v tomto 

školskom roku a tešíte sa na leto, prázdniny, dovolenky, trávenie 

času so starými rodičmi a kámošmi. 

Viete už čo s prázdninami? Ešte nie? Nevadí! V každom 

prípade, či už budete sedieť za počítačom, alebo šnorchlovať pri 

brehoch Havaja, nezabúdajte na to, že leto je tu kvôli oddychu 

a relaxu. 

My vám prajeme, aby ste zažili nezabudnuteľné chvíle plné 

smiechu a radosti. Zahoďte za hlavu všetky vaše starosti, poučte sa 

z nepríjemných situácií, nepripisujte vážnosť veciam, ktoré si to 

nezaslúžia, vykašlite sa na sólovku,...  

Vykročte do prázdnin tou správnou nohou a majte slnečné leto. 

 

Redakcia časopisu zároveň z úprimného srdca ďakuje pravidelným  prispievateľom z radov našich 

učiteľov. Špeciálna vďaka patrí pani učiteľke Kožíkovej, Bušovskej a Krausovej. 

-RR- 
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