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VViiaannooccee  ssaa  bbllíížžiiaa  
 

Keď na mesto spadne sneh, všetci dobre vieme,  

že Vianoce blížia sa, hurá, radujeme sa. 

Mráz farbí detské líca, blíži sa k nám chumelica. 

Vo vani nám kapor pláva, sestra stromček zdobí. 

A náš domček plný je vianočnej pohody. 

Terézia Janikovská, 

7. A 
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Ahojte! 

 

úfam, že ste si užili nádherné slnečné prázdniny 

(síce krátke, ale stáli za to), lebo nastupuje krutá 

realita. Škola. Začal sa nový školský rok a my sa 

naň „veľmi tešíme“. Každý netrpezlivo čakal na jeho otvo-

renie (:DDD). Čas od jeho otvorenia rýchle prešiel a vy už 

držíte v svojej ruke nové decembrové číslo. Myslím, že Vás 

toto číslo svojím obsahom môže  povzbudiť i v učení, najmä 

sloviny. Dúfam, že sa nebudete pri ňom nudiť. Prichádza 

najchladnejšie obdobie roka - zima. Tak sa, prosím, poriad-

ne  oblečte, aby ste nezamrzli ;), do jednej ruky si zoberte 

horúci mätový čaj a do druhej ruky nové číslo OKA. 

A nielen čítajte, ale píšte i vy. Básničky, tajničky, príbehy, 

zaujímavosti zo života školy... Už teraz sa tešíme! A aby 

som nezabudla. Želám Vám veľa úspechov, dobrých zná-

mok a hlavne trpezlivosť s učiteľmi (alebo naopak?). Dosť bolo rozprávania, nech sa 

páči, pozrite si naše prvé číslo v tomto školskom roku. 

                                                                                     Patrícia Petrušková, šéfredaktorka 

 

NNaa  sslloovvííččkkoo  ppaannii  zzáássttuuppkkyyňňaa    

Mgr. Daniela Dingová 

 

 Načo sa môžeme tešiť v tomto školskom roku? 

Určite na kvalitné a zaujímavé vyučovanie, šikovných pánov učiteľov, peknú obnovenú školu, výle-

ty, exkurzie, prechádzky, triedne projekty, aktivity Zelenej a Zdravej školy, nové čísla OKA, čin-

nosť krúžkov a  tiež samozrejme na  prázdniny. 

 

 Aký ste mali vzťah k predmetu slovenský jazyk a literatúra ako žiačka základnej ško-

ly? 

Slovenčina je ťažký jazyk, no napriek tomu som 

každým rokom s pomocou pánov učiteľov odhaľo-

vala jeho krásy a tajomstvá. V prvom ročníku to 

bolo asi najťažšie, ale potom keď som sa naučila 

čítať,  pravidelne ma moja mamka prichytila pri kni-

he namiesto upratovania. Literatúru a sloh som mala 

veľmi rada. Okrem slovenčiny boli moje obľúbené 

predmety  telesná výchova, výtvarná  výcho-

va, prírodopis a dejepis. 

 

 Aký vianočný darček by Vás najviac pote-

šil?  

Prítomnosť Vianoc v nás vyvoláva radosť, šťastie a 

spokojnosť. Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku.  Pre mňa nie sú dôležité darčeky, ale po-

hoda, pokoj v rodinnom kruhu pri sviatočne prestretom stole. 

Dominika Kuchárová, 9. B 

DD  
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„„ÓÓ,,  mmoojjeejj  mmaattkkyy  rreečč  jjee  kkrraassoottaa..““  
 

„Ó, mojej matky reč je krasota.“ Veta, ktorú určite mnohí z vás už počuli. Sú to slová velikána slo-

venskej klasiky Pavla Országha Hviezdoslava. A tieto slová, myslím, 

platia i dnes. Slovenský jazyk je naším materinským jazykom. Ešte som 

nebola ani narodená a už som Ťa počúvala - moja materinská reč. Znela 

si mi v ušiach ako uspávanka z úst mojej maminky. Keď som sa narodi-

la, každým dňom som sa tešila, že Ťa budem opäť počuť.  A teraz som 

šťastná, že Ťa ovládam aj ja. Znieš ako šuchot listov v krásnom jesen-

nom dni. Počúvať Ťa je ako počúvať štebot vtákov v malebnej dedinke 

neďaleko hôr. Ľubozvučná, to si Ty, moja rodná reč. Dokážem Tvojimi 

slovami vyjadriť svoju náladu, city aj pocity. Vytváram vety, verše 

a strofy. Je ale ťažké počúvať tých, ktorí používajú hanlivé slová a tým 

špinia Teba i celý svoj rodný kraj.  Je ale ťažké pochopiť, že mnohí za-

budnú na svoj materinský jazyk len preto, lebo odídu navždy do cudzi-

ny. Hanbia sa zaň, a tým strácajú kúsok nielen zo seba, ale i kúsok zo svojej vlasti. Ale našťastie 

mnohí krajania žijúci v zahraničí Ťa pestujú i uchovávajú v svojich srdciach. Nie je hanbou počúvať 

a učiť sa náš jazyk, hanbou je ho nedôstojnými človeka slovami urážať.  

Katarína Majerničková, 7. B 

ZZaaččnniimmee  eeššttee  ddnneess  
 

o si predstavíte, keď sa po-

vie slovo úcta? Je to ohľa-

duplnosť, tolerancia, reš-

pekt, ale aj vzájomné pochopenie 

a vnímavosť voči druhým. Áno, 

toto slovo má naozaj mnoho výz-

namov. A keďže mesiac október je 

Mesiacom úcty k starším, mali by 

sme sa nad tým aspoň na chvíľu 

zamyslieť. Všade okolo nás sú totižto starší ľudia. Či už sú to naši rodičia, starí rodičia, učitelia, 

tréneri, alebo iba naša suseda, ktorá každý deň nosí ťažké tašky s nákupom... Našich rodičov by 

sme si mali vážiť a prechovávať k nim úctu, pretože nás vychovávajú, 

starajú sa o nás, pomáhajú nám riešiť problémy, usmerňujú nás v živote 

a sú nám vždy ochotní podať pomocnú ruku. Starí rodičia si tiež zaslúžia 

našu úctu pre svoju múdrosť, rozvážnosť a svoje skúsenosti. Ďalší ľudia, 

ktorí nás usmerňujú a snažia sa nám pomôcť, sú naši učitelia a tréneri. 

Všetko sú to ľudia, ktorí nám pomáhajú a s ktorými trávime veľa času, 

a preto sa zamyslime nad našim správaním. A naozaj nemôžeme na ňom 

nič zmeniť? To, že mesiac október je Mesiacom úcty k starším ne-

znamená, že len v tomto mesiaci si máme starších ľudí vážiť. Úctu k 

nim by sme mali prechovávať po celý rok. Naozaj si to zaslúžia 

a patrične to ocenia. Verte mi, skúsme to a začnime s tým už dnes. Veď 

ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro, a práve mesiac október je tým naj-

vhodnejším obdobím. 

 

Sára Havašová, 7. B  

ČČ  
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VVššiimmllii  ssttee  ssii??  
 

iaci, ktorí navštevujú našu školu, si určite na začiatku školského roka všimli, že sa po prázd-

ninách zmenila a viditeľne opeknela. Ako prvé sme všetci zaregistrovali viditeľnú zmenu 

v školskej jedálni. Dlhé staré jedálenské stoly nahradili okrúhle vkusné hnedé stolíky, vďaka 

ktorým máme možnosť obedovať v menších skupinkách a nepripadať si, ako keby sme boli na 

svadbe. Je to určite praktickejšie a kultúrnejšie stolovanie. 

Všetci, určite mi dáte za pravdu, sme za to vedeniu  ne-

smierne vďační. Ale všimli sme si aj to, ako niektorí 

s novými stolmi a hlavne stoličkami nešetrne zaobchá-

dzajú. Veď to nie je naše! Nie? Určite áno, veď je to aj 

z daní našich rodičov. A opekneli i chodby, na ktorých 

sú nové kachličky. Sú svetlé a chodbu príjemne osvetľu-

jú, najmä chodbu na 1. poschodí, na ktorej je málo okien, 

takže väčšinou je tam prítmie. Nesmieme zabudnúť 

spomenúť i nové osvetlenie na chodbách a bodové na 

toaletách. To pre tých, ktorí v minulosti nešetrili a svetlá nevypínali. Zmeny určite potešili. Ale nie-

ktorí, najmä mladší žiaci, si tieto nové „veci“ dostatočne nevážia. Na chodbách zanechávajú nepo-

riadok, okopávajú kachličky a podobne. Neuvedomujú si, že ničia školský majetok, ktorý má slúžiť 

i ďalším generáciám. Týmto by som chcela vyzvať všetkých, aby so školským majetkom zaobchá-

dzali šetrnejšie, a aby sme si tieto pozitívne zmeny v  škole, v ktorej sa každý deň vzdelávame, ce-

nili a ochraňovali. 

 Natália Smatanová, 9. B 

OOcceenneenniiaa  OOKKAA  
 

ilí čitatelia! Potešilo nás, že ste, tak ako vám v minulom čísle odkázala bývalá šéfredak-

torka OKA Lucia, držali OKU niekoľko mesiacov prsty. A podarilo sa. Sme „trošičku“  

hrdí, že naše dielko bolo v celoslovenských súťažiach úspešné a ocenené. V júni obsadi-

lo v súťaži Kalokagatia 2012, ktoré organizuje Slovenský olympijský výbor v Trnave, 3. miesto. 

V novembri sme si na radnici v Žiline prevzali v súťaži PRO SLAVIS, ktorú organizuje Minister-

stvo školstva, Matica slovenská a Dom Matice slovenskej v Žiline Čestné uznanie. A Ďakovným 

listom pri príležitosti Medzinárodného Dňa študentstva nás do tretice ocenil i primátor nášho mes-

ta. Chceme sa poďakovať za vašu priazeň i všetkým tým, ktorí si nájdu čas a napíšu nám svoj prí-

spevok a tiež pani učiteľkám Mgr. Magdaléne Šiškovej a Mgr. Anna Prachovej, ktoré už niekoľko 

rokov pri tvorbe časopisu usmerňujú naše kroky. 

 Františka Tekáčová, 8. C 
 
 

ŽŽ  

MM  
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PPoo  ssttooppáácchh  nnaaššiicchh  bbýývvaallýýcchh  rreeddaakkttoorroovv  
ašou bývalou redaktorkou bola i nová pani učiteľka Mgr. Tatiana Tekáčová. A tak sme ju 

aj hneď vyspovedali.  

 

OKO: Na akých školách ste študovali  po skončení základnej školy? 
Hneď po skončení ZŠ som nastúpila na Gymnázium na Školskej ulici, 

kde som úspešne ukončila školu maturitnou skúškou Študovala som na 

dvoch univerzitách. Bakalársky stupeň som absolvovala v Trnave, ma-

gisterský v Košiciach.  

 

OKO:  Boli ste žiačkou našej školy a úspešne ste pracovali ako re-

daktorka nášho časopisu. Ako si spomínate na toto obdobie? Praco-

vali ste aj ako redaktorka stredoškolského či vysokoškolského časo-

pisu? 
Redaktorkou som sa stala ako ôsmačka, no prispievala som do časopisu už od jeho vzniku. Milova-

la som túto činnosť. Dodnes mám všetky čísla časopisu doma na poličke. Pamätám sa, ako sme sa 

stretávali všetci redaktori v učebni a zadeľovali si prácu. Zo začiatku som robievala anketár, neskôr 

som písala i celé články na rôzne témy a samozrejme svoju lásku k cudzím jazykom som občas na-

pĺňala prípravou nemeckej strany vtedajšieho časopisu OKO.  Na strednej škole sme školský časo-

pis nemali, alebo som o ňom nevedela, ak nejaký bol. Avšak literatúra a písanie bolo vždy náplňou 

môjho života, a tak som sa rozhodla ísť na Filozofickú fakultu a študovať literatúru, kde som sa 

mohla plne realizovať v písaní esejí a článkov najmä v cudzom jazyku. 

 

OKO:  Uvažovali ste pod vplyvom Vašej úspešnej práce v OKU aj o 

štúdiu masmediálnej komunikácie? Prečo ste si vybrali terajšiu Va-

šu profesiu? 
Samozrejme, že som uvažovala o štúdiu masmediálnej komunikácie, no 

viac ako žurnalistika ma zaujímala literatúra a písanie kníh. Veľké 

množstvo spisovateľov študovalo práve filozofiu v kombinácii 

s jazykmi, a tak som sa rozhodla pre tento smer. Štúdium cudzích jazy-

kov v kombinácii s literatúrou bolo náročné, ale neodradilo ma to od 

chute vzdelávať sa a poznávať tajomstvá nemčiny či angličtiny. Mož-

nosť písania kníh je mojou víziou do budúcnosti, teraz som tu medzi 

vami, na škole plnej veselých tváričiek. Rada učím, chápem túto činnosť 

nie ako prácu, ale ako povolanie. Zastávam názor, že každý človek je pre 

niečo predurčený. 

 

OKO:  Čo by ste odkázali žiakom našej školy a čo svojim bývalým učiteľom? 
Je zvláštne odkazovať niečo bývalým učiteľom, a teda vlastným kolegom. Hádam len pevné nervy 

so žiakmi a dobrú spoluprácu s novou kolegyňou. No a neodpustím si zapriať ešte jednu vec. Pra-

jem mojim bývalým učiteľom, aby nestrácali optimizmus a radosť zo života, bez ktorého táto práca 

stráca svoje opodstatnenie. Vám, žiakom, prajem úspech, chuť učiť sa a keďže som vašou „jazykár-

kou“ dávam do pozornosti takéto moje životné krédo: „Pamätaj, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si 

človekom!“  

 

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

Vašej práci a aby ste sa na našej škole cítili príjemne.            

      Sandra Labancová, 8. C 

NN  
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VVýýlleett  nnaa  TToommááššoovvsskkýý vvýýhhľľaadd      

        

inulý školský rok sme vyhrali súťaž o najzelenšiu 

triedu. Odmenou bol výlet s pánom Divokom do 

prírody Slovenského raja. Pani učiteľka sa 

s pánom Divokom dohodla, že pôjdeme na Tomášovský vý-

hľad. V jeden septembrový deň vo štvrtok ráno sme sa všetci 

stretli v našej triede a spolu sme išli na autobusové nástupište. 

Každý z nás si kúpil niečo na posilnenie. Prešli sme 

k autobusu, kde sme sa stretli aj s pánom Divokom. Urobili 

sme si spoločnú fotku a nastúpili do autobusu. Cesta trvala približne 15 minút. Keď sme vystúpi-

li z autobusu, tak nám pán Divok  porozprával  zaujímavosti  o prírode a Národných parkoch.  

Potom sme vyrazili na Tomášovský výhľad. Počas výstupu sme mali niekoľko zastávok, na kto-

rých sme sa dozvedeli od pána Divoka mnoho zaujímavého. Rozprával nám o lykožrútoch, kto-

rých nám aj ukázal v kôre stromu. Neskôr nám rozprával o značkách na stromoch. Cestou sme 

zbierali opadané listy zo stromov rôzneho druhu, ktoré sme 

neskôr na Tomášovskom výhľade, priraďovali k stromom. 

Keď sme tam vyšli, tak sme sa najedli a urobili zopár spo-

ločných fotiek. Z rozprávania nás najviac zaujala Čertova 

diera. Krásny bol aj výhľad do doliny Bieleho potoka, na 

Čertovu sihoť a  Prielom Hornádu.  Naspäť sme išli inou 

cestou. Pán Divok nás zaviedol ku skalám, na ktorých sme 

pomocou kladív hľadali skameneliny. Všetci sme niečo našli. 

Ja som našla odtlačenú mušľu a list.  Cestou k autobusu sme sa ešte veľa rozprávali a boli sme 

nadšení výletom. Veľmi sa nám všetko páčilo. Určite budeme veľmi radi, keď ešte niekedy pôj-

deme na takýto výlet s pánom Divokom. Na tento výlet nikdy nezabudnem.                                        

                                                 Sandra Uharčeková,  4. A      

AAjj    ttaakkttoo  ssmmee  ssaa  pprriipprraavvoovvaallii  
 

 jeden septembrový deň, keď sme sa pripravovali na 

cvičenie v prírode,  sme si mysleli, že to bude deň 

ako každý iný. No nebol. Nevedeli sme, čo nás ča-

ká, no neskôr sme sa dozvedeli, že prídu skauti a členovia 

Červeného kríža. Prvé dve hodiny nás navštívili skauti. Pri-

šli dvaja mladí muži v skautských uniformách a s hruďou 

plnou odznakov. Hovorili nám rôzne zážitky, púšťali zábav-

né videá. Ukazovali a hovorili nám, ako sa máme správať 

v prírode. Bolo to zaujímavé a poučné. Neskôr prišli 4 čle-

novia Červeného kríža. Jeden chlapec a tri dievčatá. Boli 

veľmi sympatickí. Ukazovali nám, ako máme poskytnúť 

prvú pomoc. Skúšali sme si to na figuríne menom Filip. Dávali nám rôzne rady,  ako sa máme za-

chovať,  keď je v ohrození  život človeka. Dve dievčatá nám hovoril, ako si máme ošetriť rôzne 

zlomeniny a ako si ošetriť krvácanie, keď nemáme pri sebe lekárničku. Dozvedeli sme sa, že aj my 

sa môžeme stať členmi Červeného kríža. A tak deň ubehol veľmi rýchlo a my sme sa už tešili, že na 

druhý deň si získané vedomosti môžeme preveriť priamo pri cvičení v prírode. 

 

 Petra Maguláková, 8. C 

MM  

VV  
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GGoottiicckkéé  ookkoo  

  

ňa 21. 9. 2012 sa žiaci 2. B triedy 

zúčastnili projektu „Gotické oko Ter-

ry Incognity“ v GUS. Projekt bol 

zameraný na intenzívne worksopy, ktoré tvo-

rili gotické vitráže z okien stredovekých sta-

vieb. Cieľom projektu bola výchova umením 

s novými tvorivými postupmi: počítačová 

grafika, happening. Boli sme rozdelení do 

dvoch skupín. Jedna skupina si prezrela okná 

na kostole Nanebovzatia Panny Márie a druhá 

pracovala v tvorivej dielni. Tu z odpadového 

materiálu a farebných tušov vytvárali gotické 

okná. Zároveň sme sa stali súčasťou zaujíma-

vých výtvarných inštalácií, z ktorých vznikol 

krátky videozáznam. Po ukončení práce sme 

si svoje úlohy vymenili. Projekt bol veľmi 

zaujímavý a veľmi sa nám páčil.                                   

Martina Ambrušová, 2. B a Mgr. Miriam Do-

valová 

 

NNoocc  vvýýsskkuummnnííkkoovv  

  

iaci 6. A, 7. A, 7. D a 9. A triedy sa                

28. 9. 2012 zúčastnili podujatia organi-

zovaného Múzeom Spiša. Na niekoľ-

kých stanovištiach na nádvorí múzea boli za-

stúpené prírodovedné 

odbory: zoológia – 

kosti a preparáty ži-

vočíchov, hady, geo-

lógia, paleontológia, 

botanika, archeoló-

gia...Veda bola prezentovaná „naživo“ pro-

stredníctvom názorných ukážok prírodnín 

živočíchy, rastliny, minerály, skameneliny, 

živé hady a lykožrúty, pomocou mikroskopov 

– pozorovanie peľových zŕn, štruktúry hornín, 

zisťovaním stavu vody. Dozvedeli sme sa 

zaujímavé informácie, držali hada a skutočné 

kosti rôznych živočíchov, poznávali horniny, 

skameneliny a mäsožravé rastliny. Bolo to 

veľmi zaujímavé a poučné.  

Štefan Jasečko, 6. A  

ZZaauujjíímmaavváá  vvýýssttaavvaa  

  

iete, že v Múzeu Spiša je zaujímavá 

výstava venovaná 600. výročiu 16 

spišských miest, ktoré boli v roku 

1412 dané takmer na 360 rokov do zálohu 

poľskému kráľovi?  My aj iní žiaci si nene-

chali túto výstavu so zaujímavými historic-

kými prameňmi ujsť a navštívili ju počas ho-

diny dejepisu.  Pani lektorka nám priblížila 

spoločnú históriu 16 spišských miest, ktoré sa 

v roku 1412 stali súčasťou poľského zálohu. 

Tie dal kráľ Žigmund Luxemburský poľské-

mu kráľovi za pôžičku 37 000 kôp českých 

grošov. Po ukončení zálohu sa z týchto miest 

vytvorila Provincia 16 spišských miest. Jej 

centrom sa stala Spišská Nová Ves. Adminis-

tratívnym centrom bol Provinčný dom - histo-

rická  budova, v ktorej dnes sídli Múzeum 

Spiša. Na výstave sme si mohli pozrieť origi-

nálne obrazy z 18. storočia, mince z 15. – 19. 

storočia, predmety späté s cechovníctvom, 

historické mapy, s ukážkami druhov tovarov, 

s ktorými Spišiaci obchodovali najmä 

s Poľskom.  Sme veľmi radi, že sme sa znova 

dozvedeli niečo zaujímavé z našej histórie.      

Andrea Mackovjaková, 6. C 

DD  

ŽŽ  

VV  
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„„ZZaabbuuddnnúúťť  zznnaammeennáá,,  

nneecchhaaťť  iicchh  zznnoovvaa                        

uummrriieeťť..““  
 

 októbri sa žiaci deviateho ročníka zú-

častnili exkurzie do Banskej Bystrice, 

aby navštívili Múzeum SNP. Po ceste 

sa ešte zastavili v Nemeckej, aby si prezreli pa-

mätník, ktorý je svedectvom hrôz, ktoré ľudia 

zažili počas vojny. V neďalekej vápenke 

v mukách zomreli stovky ľudí. O chvíľu už stáli 

pred mohutným Pamätníkom SNP v Banskej 

Bystrici. A že sa ho oplatilo navštíviť, to mnohí 

potvrdili po samotnej prehliadke a odbornom 

výklade lektora múzea. Jeho slová boli ešte po-

tvrdené filmami o 2. svetovej vojne. V strede 

pamätníka sa nachádza súsošie Obete varujú. 

Veľavravný názov. Dozvedeli sme sa veľa 

o živote ľudí počas povstania, o tých, ktorí sa 

dostali do koncentračného tábora. Odvážali tam 

deti, starých, nevládnych a všetkých, ktorých 

chceli zlikvidovať. Kto nemohol pracovať, 

skončil v plynovej komore. Tí, ktorí boli zdatní 

a zdraví, tvrdo pracovali. Bol doslova zázrak, ak 

tam niekto prežil viac ako jednu zimu. Jedla 

dostávali málo. Spávali v tuhej zime a v tenkom 

oblečení, preto trpeli chorobami. Pre fašistov to 

boli len čísla. No ani ja sama si neviem predsta-

viť, koľko rodín, detí, starých, mladých tam 

nechalo svoj život. A obete nás živých naozaj 

varujú. V jednej časti ma zaujala veta Elie Wie-

sela: „Zabudnúť znamená, nechať ich znova 

umrieť.“ Elie Wiesel bol židovský prozaik, filo-

zof, náboženský mysliteľ, esejista a politický 

aktivista.   I on bol odvezený do koncentračného 

tábora s celou jeho rodinou. Prežil však len on 

a jeho dve sestry. V roku 1958 vydal novelu 

Noc, kde opisuje svoje zážitky a spomienky            

z 2. svetovej vojny a pobytu v tábore. Určite nie 

je ľahké žiť s takými spomienkami. A my, ktorí 

žijeme dnes, nesmieme zabudnúť na tých, ktorí 

neprežili a nesmieme dopustiť, aby sa opakovali 

podobné hrôzy.                 

    Ivana Repaská, 9. B 

 

SSttaallii  ssmmee  ssaa  ppiissáárrmmii  
 

 októbri naša trieda navštívila múzeum. 

Prežili sme pekný a zaujímavý deň. 

Počas troch hodín dejepisu sme cestova-

li časom a preniesli sa do stredovekej histórie 

Spiša a nášho mesta. Na začiatku sme si prezreli 

výstavu venovanú 16 spišským mestám, ktoré 

v roku 1412 uhorský kráľ Žigmund Luxembur-

ský dal do zálohu poľskému kráľovi. A potom 

sa Denis na chvíľu stal kráľom a prečítal listinu, 

ktorou dáva do zálohu spišské mestá. A ostatní 

a nakoniec i on sme sa stali stredovekými pi-

sármi. Dostali sme predlohu pôvodnej listiny, 

v ktorej boli v nemčine, maďarčine a latinčine 

uvedené mestá dané do zálohu. Husacím brkom 

a atramentom sme potom mali vytvoriť kópiu 

takejto listiny. A verte nebolo to vôbec ľahké. 

Každý sa snažil, ako vedel. Nakoniec sme listi-

nu orazili dobovou mincou a zapečatili voskom 

a pečatidlom. Na chvíľu sme sa stali aj šľach-

ticmi a odfotili sme sa v zaujímavých dobových 

kostýmoch. Tí ši-

kovnejší, ktorí už 

zhotovili dobovú 

listinu, sa ešte po-

hrali pri stavbe stre-

dovekých hradieb. 

Hodiny ubehli veľ-

mi rýchlo a my sme sa s novými vedomosťami 

a vyrobenou listinou vybrali naspäť do školy. 

Na hodine výtvarnej výchovy ešte vyrobíme 

truhlicu, do ktorej listiny uložíme. Myslím, že 

takto strávené hodiny boli pre nás pekným 

a nezabudnuteľným zážitkom.   

 Stanislav Švec, 6. A 

VV  

VV  
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PPaammiiaattkkyy    UUNNEESSCCOO  nnaa  SSppiiššii  
 októbri sa žiaci 5. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie. Vedeli ste, 

že  na Spiši sa nachádzajú prekrásne historické pamiatky a že sú to pa-

miatky UNESCO?  Najprv sme navštívili Spišský hrad.  Pani sprie-

vodkyňa nám tam všetko ukázala a vysvetlila. Najzaujímavejšie boli krásne 

priestory, v ktorých sa nachádzajú pôvodné veci, ktoré kedysi ľudia na hrade 

používali. Keď sme všetko prešli, tak sme mali oddych a moh-

li sme si niečo kúpiť. Zišli sme dole k autobusu a vybrali sme 

sa do Rímskokatolíckeho kostola v Žehre. Pri odchode sme si 

všimli na kopci pod 

hradom kamenného 

okrídleného koňa, kto-

rého tam znázornili 

podľa nájdenej mince. 

Bolo tam krásne. Po prehliadke sme sa presunuli autobusom 

na Spišskú Kapitulu, kde sme navštívili kostol. Potom sme 

zbierali gaštany, bolo ich tam veľmi veľa. Nakoniec sme šli  

k autobusu a vrátili sme späť do školy. Chceli sme ísť aj na 

Sivú bradu, ale nestihli sme. Dúfam, že sa tam niekedy do-

staneme a na takú podobnú exkurziu ešte pôjdeme. 

Ema Erhardtová,  5. C 

NNáášš  pprroojjeekktt  oo  kkáávvee  
rečo práve káva? Túto otázku nám, teda mne a Saši, už položilo veľa ľudí. Naša odpoveď 

stále bola aj je, že sme si ju vybrali, preto lebo nás fascinovalo, prečo dospelí hneď ako vsta-

nú, si idú kávu pripraviť a bez nej si deň ani nevedia predstaviť. Chceli sme vedieť, či my 

deti kávu piť môžeme, či je prospešná pre naše zdravie. V našej práci sme skúmali účinky kávy na 

organizmus, spôsoby prípravy kávy, ako sa káva pestuje, či praží. S touto prácou sme boli na škol-

skom kole, z ktorého sme postúpili na mestské, ktoré sa konalo na mestskom úrade. Tam sme obsa-

dili pekné 2. miesto. Na naše prekvapenie sme boli pozvané na krajské kolo, ktoré sa konalo 

v Levoči. Boli  sme 3., čo nás veľmi potešilo a znamenalo to, že postupujeme na Festival vedy 

a techniky ktorý sa konal v Bratislave v dňoch  8. - 10. novembra. Na festivale sme prezentovali 

našu prácu, ale i našu školu. Prišiel piatok, kedy práce hodnotila hodnotiaca komisia a všetci sme sa 

snažili čo najlepšie odprezentovať svoje práce. Pri našom stánku 

bolo stále veľa ľudí, ktorí mali zvedavé otázky, na ktoré sme im 

odpovedali. Mali sme rôzne vzorky kávových zŕn, ochutnávku kávy 

i náš malý kávovník arabský. Taktiež nás potešila podpora pani 

učiteliek a našich spolužiakov, ktorí nás prišli pozrieť. Po náročnom 

„urozprávanom“ dni nás čakala prehliadka Bratislavy so sprievod-

com, ktorý nám o niektorých pamiatkach porozprával niečo viac. 

Videli sme práce ostatných a tak sme nabrali inšpiráciu na ďalšie 

projekty. No prišla sobota, kedy sme sa už museli rozlúčiť, no pred-

tým nám odovzdali ceny. Náš projekt bol ocenený v kategórii bio-

lógia, za čo sme dostali pár vecných cien. Spoznali sme veľa skve-

lých ľudí, získali nových priateľov, medzi ktorých  patria napríklad 

aj dve milé dievčatá zo Španielska. Teraz už vieme, ako môžeme 

naše projekty vylepšovať  a zlepšiť sa. Ďakujeme všetkým organizátorom, ktorí nám umožnili sa 

takejto akcie zúčastniť a prezentovať sa a dúfame, že sa tam uvidíme opäť o rok. 

Adriana Henčeková, 8. A 

VV  

PP  
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VViieettee,,  žžee......  
 v obvodnom kole v cezpoľnom behu sa Daniel Bigoš  9. B, Tomáš Barbuščák  9. A, Matej 

Jánošík 9. A umiestnili na 1. miestach a v krajskom kole ako družstvo chlapcov získali               

5. miesto, 

 na krajskom kole Festivalu vedy a techniky v Levoči Adriana Henčeková a Alexandra Rie-

merová 8. A získali 3. miesto a reprezentovali nás aj na celoslovenskom kole v Bratislave, 

 naša škola za úspešne triedenie odpadu získala Diplom Recyklohry, 

 žiaci 1. ročníka absolvovali v rámci vyučovania Ekotýždeň, 

 naša škola obhájila titul Zelená škola, 

 Deň jablka pripravila Zelená škola, 

 v obvodných majstrovstvách v bedmintone sa na 2. mieste umiestnili Tomáš Barbuščák 

a Lukáš Pollák z  9. A, 

  v celoslovenskej súťaži v prednese rozprávky Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas vo svo-

jich kategóriách obsadili Sebastián Smik z 5. D  2. miesto, Miriam Kuchárová z  8. B                     

2. miesto, Martina Dovčíková zo 4. B  4. miesto, 

  v súťaži žiakov ZŠ v slalomovom korčuľovaní na kolieskových korčuliach sa umiestnili 

Lucia Zajacová z 3. A na 2. mieste, Timotej Tomala z  3. B na 2. mieste, Alica Matisová               

z  5. A na 3. mieste,  

 v októbri sme nazbierali 10 104 kg starého papiera a 5850 tetrapackových obalov, 

 naša škola je zapojená do projektu Vzdelávanie bez hraníc a vzdelávajú sa naši učitelia, 

 žiaci nadaných tried v októbri navštívili výstavy Tutanchamón a The human body exhibiton 

a Festival vedy a techniky AMAVET v Bratislave,  

 počas Dní otvorených dverí v novembri našu školu navštívili rodičia a budúci prváci, 

 primátor nášho mesta pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil najlepších žia-

kov. 

Sandra Labancová, 8. C 

 

 

Ocenení žiaci 
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NNaaššaa  jjuubbiillaannttkkaa  
ozvedeli sme sa, že v tomto školskom roku oslavuje svoje jubileum učiteľka matematiky 

a geografie PaedDr. Katarína Burdigová. Naša redaktorka Františka jej položila niekoľ-

ko otázok, na ktoré veľmi rada odpovedala. 

OKO: Ako dlho učíte? Pri mojom jubileu tých odučených ro-

kov nie je málo. Od ukončenia štúdia pôsobím v školstve ako 

učiteľka. Takže učím už niekoľko desiatok rokov. 

OKO: Prečo ste si vybrali svoju aprobáciu? Od detstva som 

cestovala veľmi rada s rodičmi. Tí mi už na strednej škole 

umožnili spoznávať aj iné krajiny. Snáď vďaka tomu rozhodla 

som sa študovať geografiu. Nuž a k tomu som si z ponuky vy-

brala matematiku. Až neskôr som sa rozhodla pre tretí predmet – 

informatiku. 

OKO: Aké úspechy ste vo svojej profesii dosiahli?  Každoročne som pripravovala žiakov na ve-

domostné súťaže. Úspechy v nich závisia ale aj od nadania žiakov a od ich prístupu k príprave na 

súťaž. Najväčší úspech dosiahol žiak v matematickej Pytagoriáde, keď v celoslovenskom kole sa 

umiestnil na prvom mieste. Okrem úspechov žiakov v súťažiach veľmi si cením úspech jednotli-

vých projektov, ktoré mali celoslovenskú úspešnosť. Spomeniem len jeden, zapojenie školy do pro-

jektu INFOVEK. 

OKO: Mohli by ste nám povedať čosi zaujímavé i zo 

svojho súkromia? Celá moja práca je podporovaná moji-

mi blízkymi. Veľmi dobré rodinné zázemie ovplyvňuje 

môj život, moje záľuby a moje koníčky. 

OKO: Aký ste mali vzťah k predmetu slovenský jazyk 

a literatúra ako žiačka základnej školy? Už z mojich 

aprobačných predmetov sa dá usúdiť, že bližší vzťah mám 

k prírodovedným predmetom. Jazyk slovenský v ZŠ som 

zvládla  na primeranej úrovni. Určite kladný vzťah mám 

k literatúre. Od klasickej literatúry som prešla v súčasnosti 

k cestopisným knihám. 

OKO: Aký vianočný darček by Vás najviac potešil?  Každoročne na Vianoce dostávam knihu, 

prípadne cestopisné DVD. Poteším sa cestopisom, ktorých autorom je známy slovenský cestovateľ 

Pavol Barabáš. Aj pomocou nich sa snažím  získať žiakov pre poznanie iných kultúr. 

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

                                                                                                       Františka Tekáčová, 8. C  

DD  
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  VVáámm  MMggrr..  SSttaanniissllaavvuu  LLeeddeecckkúú  

 

Váš obľúbený film? Nemám obľúbený film, pretože si rada pozriem filmy, ktoré vedia zaujať 

a svojsky fascinovať ale aj filmy, pri ktorých treba zapojiť aj hlavu. 

Vaša obľúbená kniha? Rada si prečítam romantickú knihu. No 

doposiaľ moja najobľúbenejšia kniha je Púštny kvet, ktorej au-

torkou je Waris Dirieová.                              . 

Vaša obľúbená hudba? Mojou obľúbenou hudbou je tá, ktorá 

momentálne ,,letí“, ale nepohrdnem ani dobrými ľudovkami. 

Vaše obľúbené jedlo? Najobľúbenejšie jedlo nemám, pretože 

mám veľký apetít, ale najviac mi chutia polievky a zelenina na 

rôzny spôsob. Jednoducho zjem všetko, čo sa dá zjesť. 

Čo Vás vie rozčúliť? Hlúpi, arogantní a intrigánski ľudia. 

Čo Vás rozosmeje? Najviac ma vie rozosmiať radosť v detských očiach a momentálne aj prvé kro-

ky môjho krstniatka. 

Čo Vás vie dojať? Dojať ma vie jedine to, ak vidím niekoho šťastného z niečoho, čo sa mu po čase 

podarilo a po čom túžil. 

Máte radi zvieratá? V podstate zvieratá mám rada, ale k telu si ich veľmi nepripúšťam. 

Máte nejaké zviera? Na dvore máme poľovníckeho psa a v chlieve chováme všetko možné, ale do 

domu by som si zvieratko nikdy nezobrala. 

Obľúbené ročné obdobie? Každé ročne obdobie prináša zmenu a príliv novej energie, preto pozi-

tívne vnímam všetky ročné obdobia a leto zvlášť. Je pre mňa zdrojom načerpania novej sily a ener-

gie do ďalšieho obdobia. 

Čo by ste robili, keby ste vyhrali 1 000 000 eur? Keby som vyhrala  toľké peniaze, určite by sme 

si postavili náš vysnívaný dom a určite by som zabezpečila svoje deti do budúcna. 

Soňa Fabinyová, 8. C 

SS  mmiikkrrooffóónnoomm  mmeeddzzii  uuččiitteeľľmmii  
1. Aký ste mali vzťah k predmetu slovenský jazyk a literatúra ako žiačka základnej školy? 

Mgr. Valéria Ilavská: 

Slovenský jazyk a literatúru som mala veľmi rada. Spomínam si, že dokonca som mala aj literárne 

vlohy. 

Mgr. Andrea Trnovcová: 

Veľmi kladný a trvá mi to dodnes. 

 

2. Aký vianočný darček by Vás najviac potešil?  

Mgr. Valéria Ilavská: 

Potešil by samozrejme 13. plat, poprípade  predplatená letná dovolenka k moru. 

Mgr. Andrea Trnovcová: 

Poteší ma rodinná pohoda, skvelé jedlá a samozrejme rôzne darčeky. 

 

                                              Patrícia Petrušková, 8. C 
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AAkkoo  iicchh  nneeppoozznnáámmee  
Lyžovanie je veľmi obľúbeným športom. Tomuto koníčku sa venuje i učiteľka anglického jazyka, 

ktorá učí žiakov prvého stupňa, Mgr. Zuzana Šoltésová, ktorá odpovedala na otázky redaktorky 

OKA. 

 

OKO: Je pravda, že Vašou záľubou je lyžova-

nie? 

Troška pravdy na tom bude, aj keď v súčasnosti sa 

venujem viac skialpinizmu ako zjazdovému lyžo-

vaniu. Je to hlavne sloboda v lyžovaní. Nebaví ma 

jazdiť stále dookola po upravenej zjazdovke a na 

vleku, ale vo voľnom teréne tam, kde sa vlekom 

dostať nedá. Najlepšie to je v čerstvo napadanom 

„prašane“ vysoko v kopcoch, keď si niekoľkokilo-

metrový zjazd vychutnávam ako zaslúženú odmenu 

za drinu hore kopcom.   

OKO: Ako ste sa dostali k tomuto koníčku? 

Ako som sa naučila chodiť, už som aj musela lyžovať. Môj otec 

bol profesionálnym členom horskej služby a lyžovanie bolo sú-

časťou jeho práce. On lyžoval rád a ja som lyžovať musela, či sa 

mi to páčilo, alebo nie. Dnes som samozrejme rada, že ovládam 

tento šport, ale v detstve to tak nebolo. Nikto nerobí rád to, do 

čoho ho nútia. 

OKO: Športujete a zároveň spoznávate zaujímavé miesta. 

Ktoré Vás najviac  a prečo uchvátili?  

Keďže okrem lyžovania sa venujem aj vysokohorskej turistike, 

horolezectvu, horskej cyklistike a milujem plávanie, pri týchto aktivitách veľmi často cestujem 

a spoznávam krajiny. Je úplne jedno, či som na Slovensku, alebo v zahraničí, všade sa nájdu úžasné 

miesta. Mne sa páči všade, je veľa krásnych miest v Tatrách, v Slovenskom raji, hlavne tam, kde 

nie sú vleky a veľa ľudí. Nádherné sú aj talianske Dolomity a to  v zime aj v lete, Alpy, Český raj 

a jeho skalné mesto no a jazda na bicykli okolo mora, v ktorom sa dá schladiť,  je perfektná. 

OKO: Prezradíte nám, s akou zaujímavou situáciou ste sa pri lyžovaní stretli? 

Pri každom športe je vždy zábava, keď sa stretne dobrá partia ľudí. Športy, ktorým sa venujem, sú 

niekedy dosť adrenalínové. Stalo sa mi, že som sa už viezla v lavíne a museli ma vyťahovať, preto-

že v tej mase snehu sa naozaj nedalo pohnúť. Na Krá-

ľovej holi som zažila, čo je to boj o život, keď nás 

víchrica sfukovala z kopca na zľadovatenom svahu. 

Ale zase zjazd dole žľabom v hlbokom snehu, keď 

okolo vás sa hrnie sneh a počujete ten jemný zvuk – to 

je rozprávka.  

OKO: Čo by ste tým, ktorí sa v budúcnosti chcú 

venovať lyžovaniu aktívnejšie, odporúčali? 

Aby si dávali pozor na kolená, aby najprv zvládli 

techniku lyžovania a až potom sa púšťali do rýchlosti. 

A hlavne venovať sa takým športom, ktoré ich bavia. 

 

OKO: Ďakujeme Vám za milý a zaujímavý rozhovor a prajeme, aby Vám Váš elán ešte dlho 

vydržal. 

                                                                                                   Patrícia Petrušková, 8. C  
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PPrreeddssttaavvuujjee  ssaa  VVáámm  NNaattáálliiaa  GGaallllsscchhnneeiiddeerroovváá,,  

žžiiaaččkkaa  88..  BB  
 

hojte, volám sa Natália Gallschneiderová. Som žiačkou 8. B triedy. Mám 

13 rokov. Môj koníček je judo. Tomuto športu sa venujem už 4 roky, 

priviedol ma k nemu nábor nových členov na našej škole. Najprv sa 

prihlásila moja vtedajšia spolužiačka Slávka. Ja som po dlhom váhaní tiež začala 

trénovať. Bola som úplné drevo, ale pády, ktoré by sme sa mali učiť aspoň pol 

roka, som zvládla za dva tréningy. Keď ma prvýkrát postavili ku Slávke, aby ma 

začala hádzať o zem, nebolo mi všetko jedno. Tak sa mi klepali kolená, no zvládla 

som to. Ani som sa nenazdala a už som šla páskovať. 

Páskovanie sú skúšky na vyššie stupne opasku. Šli mesiace 

a prišla prvá súťaž, strach a stres urobili svoje. Prehrala 

som, ale  nevzdala som to, ani som neplakala. Odišla som s 

novými skúsenosťami. Tak sa to ťahalo trocha dlhšie. Nastalo obdobie, kedy 

som to začala flákať, nechodila som na tréningy a ak som sa tam ukázala, tak 

som väčšinou sedela na lavičke. Aj toto obdobie sa našťastie pominulo, ja som 

trochu zabrala a začali sa úspešné súťaže a prišli prvé cenné víťazstvá. To bolo 

vtedy, teraz je to však iné. Počet tréningov stúpa a moje súperky sú skúsenejšie 

ako ja. Nevadí, veď človek sa učí celý život. Ak mám byť úprimná, odmala som 

chcela byť krasokorčuliarka až po ten nábor. Teraz mám iné ciele a sny. Asi si 

pomyslíte, že som sa zbláznila, ale ja sa chcem v budúcnosti dostať na letné 

olympijské hry. Áno, viem je to vysoký cieľ, ale ak trocha viac zaberiem, tak verím v to, že to 

dokážem. Ako mi odmalička vravievali, nič nie je nemožné, len treba chcieť. Ja chcem a veľmi chcem 

dokázať, že to viem a v budúcnosti dosiahnem svoj vytúžený cieľ. 

 

Natália Gallchneiderová, 8. B 

 

PPrrvvááččiikkoovviiaa  ttoo  vveeddiiaa  nnaajjlleeppššiiee  
Čo je to imatrikulácia?  

Martin  Bartko, 1. B:  Elektrika. 

Ema Murdžáková, 1. B: Nejaké súťaže.  

Nina Dzimková, 1. C:  Výroba papierov. 

Filip Sabovčík, 1. A:   Prijímanie do školy.  

Patrícia Jendrálová, 1. A: Pasovanie prvákov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Františka Tekáčová, 7. C 

AA  

Čo sa ti najviac páčilo na vašej imatrikulácií?  
Lukáš Majerčák, 1. C: Skákanie na švihadle.  

Filip Sabovčík, 1. A: Beh cez prekážky.  

Sára Lesňáková, 1. A: Keď skladali sľub. 

Patrícia Jendrálová, 1. A: Skákanie cez švihadlo. 

Šimon Šarga, 1. B: Hádzanie gaštanov.  
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PPrreeččoo  ssaa  uuččiiťť  sslloovveennsskkýý  jjaazzyykk  

aa  lliitteerraattúúrruu??  
 

Naša redaktorka Petra oslovila pani učiteľku slovenského jazyka a literatúry                    

Mgr. Marcelu Bilpuchovú a položila jej otázku Prečo sa učiť slovenský jazyk 

a literatúru?  

 

ôvodov, prečo sa žiaci učia slovenčinu, môže byť viac a môžu byť odlišné 

v jednotlivých ročníkoch. Prváčik sa teší z toho, že  sa naučil samostatne čítať 

a vie napísať svoje meno. Piatačka chce mať dobrú známku na vysvedčení. 

A deviataci sa učia hlavne preto, aby čo najlepšie  uspeli v Testovaní 9 a mohli ďalej 

pokračovať v štúdiu na vysnívanej strednej škole. Podľa môjho názoru tým hlavným 

dôvodom je to, že všetci sme Slováci a žijeme na Slovensku.  Slovenčina je naším ma-

terinským jazykom.  Kto by ju teda 

mal poznať lepšie než my? Jazyk nás 

sprevádza celý náš život.  Zvlášť 

v dnešnej dobe sa od mladých ľudí 

vyžaduje, aby vedeli výborne komu-

nikovať. V ústnej aj písomnej podobe. 

Vedieť plynulo čítať, písať bez hru-

bých gramatických chýb či  pracovať 

s  textom, patrí k základnej výbave 

moderného človeka. Naučiť sa vyjad-

riť svoje požiadavky, niečo vysvetliť, slušne odmietnuť, napísať vlastný životopis, 

krátky príhovor či básničku – to všetko sa dá naučiť na hodinách slovenského jazyka.  

Sú to bežné každodenné veci, ktoré každý z nás nevyhnutne potrebuje.  Zaujímavé je 

to, že dnes sa musíme  učiť  komunikovať. V minulosti s tým problém nebol, keďže 

ľudia sa spolu často stretávali, rozprávali sa, veľa čítali.  Dnes sa stretávame na Face-

booku, mailujeme, esemeskujeme, posielame smajlíkov. A pri tabuli nevieme povedať 

súvislú vetu, prečítať neznámy text... Počítačové hry vytlačili spoločné rozhovory aj 

čítanie kníh. Myslím si, že je to škoda. V napínavej knihe tiež môžeš byť hrdinom, pre-

niesť sa do Fantázie, do dôb minulých aj budúcich, bojovať za dobrú vec... A stať sa 

lepším človekom ako si dnes.  

Prajem všetkým žiakom našej školy, aby dosahovali v slovenskom jazyku čo najlepšie 

výsledky a získali veľa  nových  vedomostí, pretože aj takto sa pripravujú na svoju bu-

dúcnosť... 

 

OKO: Pani učiteľke ďakujeme za zaujímavú odpoveď a prajeme jej, aby mala čo 

najviac šikovných a dobrých žiakov.       

Petra Maguláková, 8. C 

DD  
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KKoonnššttaannttíínn  aa  MMeettoodd  
 

 tomto školskom roku si pripomíname 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na 

územie našich predkov Veľkú Moravu. Viete, kto boli solúnski  vierozvestci  Konštantín 

a Metod? 

 

Z ich života 

 Bratia pochádzali zo Solúna v Byzantskej ríši. Kon-

štantín a Metod mali 5 súrodencov.  Rodičia boli uro-

dzeného pôvodu, o ich otcovi vieme, že bol vysoký 

byzantský štátny úradník. Niektorí historici tvrdia, že 

ich otec je Grék a matka Slovanka. Bratia  sa slovanský 

jazyk naučili v slovanskom prostredí oblasti Solúna a 

gréčtinou hovorili už od detstva. V  Grécku dnes pova-

žujú bratov takmer výlučne za Grékov, v Bulharsku ich 

zase mnohí považujú za Slovanov, v ostatných slovan-

ských krajinách väčšinou za Slovanov. 

 

Z ich činnosti 

 Bratia prišli na Veľkú Moravu roku 863.  

 Po ceste Konštantín - Filozof vytvoril 1. slovanské písmo – hlaholiku.  

 Vo Veľkej Morave položili základy vzdelanosti  a kultúry, šírili kresťanstvo v slovanskom 

jazyku.   

 Roku 867 prišli do Ríma a získali súhlas pápeža, aby sa staroslovienčina používala ako li-

turgický jazyk. 

Zaujímavosti 

 Ovládali okrem iného i gréčtinu, staroslovienčinu a latinčinu.  

 Počas misie na Veľkej Morave solúnski bratia preložili do staroslovienčiny celú Bibliu.  

 Konštantín vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril. 

Patrícia Petrušková, 8. C 

                                     

  
 
 

 

 

 

 

VV  
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AA  gguueessssiinngg  ggaammee  
 

Have you got a pet?                               Yes. I have.  

Do you have a pet?                                Yes. I do. 

Can you guess it ? What is it?               You try to guess it.  It is not very big. 

Has your animal got fur?                       No. It has not. 

Has your animal got shell?                    Yes. It has. 

Does your animal like to eat  grass?      Maybe. It does. 

Is it a snail?                                            No. It is not.  

Is it a tortoise?                                       Yes. It is. 

Do you admire this animal?                   Yes. I do.                                                           

                                                                                                                

Katarína Lacušová, 7. B 

EErrggäännzzee  ddiiee  TTiieerrnnaammeenn  iinnss  KKrreeuuzzwwoorrttrräättsseell  

uunndd  ffiinnddee  ddiiee  LLöössuunngg!!  VViieell  SSppaaββ    
„Alle ……….. wissen es, nur der Mensch nicht, dass das höchste Lebensziel Freude ist.“ 

Samuel Butler  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

Katka Kedžuchová und Vaneska Capáková, 5. D 

                                                                                      

 УУррооккии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа 

 

На уроках русского языка мы учимся читать, 

писать и говорить по русски. Мы знакомимся и с 

интересными городами России. Таким городом 

является и столица России Москва. Особенно 

красивой является Красная площадь. На ней 

находится прекрасный Собор Василия 

Блаженного,  Исторический музей,  ГУМ и 

Кремль со Спасской башней, на которой 

находятся куранты. Мы бы хотели посетить этот 

красивый город и в будущем переписываться с 

ребятами из Москвы. 

Леа Гойношова, 7 - ой а                                                   
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Nicki Minaj 
icki Minaj vlastným menom Onika Tanya Maraj. Narodila sa 8. december 1982  

v Trinidade  a do New Yorku sa jej rodičia presťahovali, keď mala päť rokov. Je americká 

speváčka a rapperka.  Po vydaní troch mixážnych albumov medzi rokmi 2007 až 2009 a 

zaradení do Young Money Entertaiment, vydala svoj debutový album Pink Friday v november 

2011. Rýchlo sa stal úspešným a dostal sa na 1. miesto hudobného 

rebríčka U. S. Billboard 200 a po mesiaci od vydania bol ocenený 

platinovou platňou. Stala sa prvou sólo speváčkou, ktorá mala v rov-

naký čas na Billboard Hot 100 až sedem piesní. Jej druhý singel 

„Your Love“ sa dostal na 1. miesto v rebríčku Billboard Hot Rap 

Songs chart, čo z nej robí prvú umelkyňu, ktorá sa tam dostala bez 

sprievodu od roku 2002. Tiež sa stala prvou speváčkou, ktorá sa ob-

javila na MTV's Annual Hottest MC List. V roku 2011 ju Billboard 

označil za vychádzajúcu hviezdu. Jej druhý album Pink Friday: Ro-

man Reloaded vyšiel 3. apríla 2012. V roku 2012 vydala pieseň 

s Justinom Bieberom, ktorá mala veľký úspech a prekonala svetový 

rekord, 10,6 mil. vzhliadnutí za 24 hodín.  

 

Otázka pre vás: Páči sa Ti Nicki Minaj? 

 

Petra Maguláková: Veľmi sa mi páči jej hudba a štýl. 

Katarína Olejarová: Páčia sa mi jej skladby a postava. 

Katarína Kleinová: Páčia sa mi jej pesničky. 

Daniel Solák: Jej hlas a to, že v pesničkách ako Pound The Alarm používa aj dubstep. 

Františka Tekáčová, 8. C 

 

 

 

NN  
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KKrráássyy  jjeesseennee  
 strede malej dedinky sa nachádza 

park obklopený zeleňou. Na trávna-

tom koberci sa leskne závoj červe-

ných, hnedých a zlatých listov. Stromy sa 

kolíšu v rytme vetra, ktorý sa prediera pome-

dzi koruny stromov. Nad nimi sa za spevu 

nádherných symfónií vo veľkom počte stretá-

vajú vtáčiky a odlietajú ďaleko za teplom. 

Navôkol je cítiť sviežu vôňu jesene. Podve-

čer, keď sa zažnú pouličné lampy a rozjasnia 

park ich útlym svetlom, môžete si sadnúť na 

jednu z lavičiek a sledovať majestátny západ 

slnka. Pomalým ubúdaním 

denného svetla park stále viac a 

viac pohlcuje tajomná atmosfé-

ra, až kým slnko neopustí na 

nejaký čas oblohu. Vtedy sa na 

nebi objavia ligotavé hviezdy. 

Za šumu lístia na konároch 

stromov, ktoré sa húpu z jednej strany na dru-

hú, máte pocit akoby ste snívali. Prejsť sa 

večer týmto parkom, kým je osvetlený len 

slabým svetlom lámp a iskrivými hviezdami, 

môžeme považovať za zážitok. Pri našľapo-

vaní nôh na opadané lístie, jeho šum už len 

dotvára tú krásnu atmosféru. Keď sa slnko 

opäť vracia na oblohu, jeho žiarivé lúče do-

padnú až k bránam parku a znova ho rozjasnia 

svojím svetlom. Kvapky rosy na listoch sa 

vyparia a park je znova taký ako každé ráno. 

Jeseň je čarovným obdobím, ktoré v sebe 

skrýva mnoho krás, ale je potrebné si tu krásu 

všimnúť. 

Miriam Kuchárová, 8. B    

SSlloovveennččiinnaa  nnaaššaa    

rrooddnnáá  
 

Slovenčina naša rodná, 

ľubozvučne zneje ona. 

Ľudovít Štúr ju uzákonil, 

tým Slovákom ulahodil. 

 

Ypsilon a mäkké i sa strieda, 

pre nás všetkých je to veda.  

Angličtina, nemčina a rôzne iné, 

nevyrovnajú sa našej krásnej slovenčine. 

                                                                              

Andrea Mackovjaková, 6. C 

 

 

 

 

 

 

  

PPrriiššllaa  zziimmaa    
 

Prišla zima, prišiel mráz, 

len ma, prosím, nezamraz. 

Raduje sa rodina, 

celá naša dedina. 

 

Na námestí stromček svieti, 

vôkol neho mnoho detí. 

Sniežik padá pekný biely, 

snehuliak sa na nás škerí. 

 

Guľovačka v plnom prúde, 

a kačica v našej trúbe. 

Zvonček zvoní bim bam bom, 

pod stromčekom Barbie dom. 

  

 Katarína Pirháčová, Nina Dimitrovová,  6. A 

VV  
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KKvvíízz  oo  OOllyymmppiizzmmee  
 

 je to tu!. Deň, na ktorý sme dlho čakali. 2. – 3. októbra sa v Ša-

hách uskutočnila celoslovenská súťaž o Olympizme. Na súťaž 

sme sa pripravovali niekoľko mesiacov. S pani učiteľkou Murgá-

čovou sme sa stretli pred školou, nastúpili do auta a vyrazili. Po ceste sme 

v Ružomberku vyzdvihli druhý tím. Cesta bola veľmi dlhá, cestovali sme 

približne štyri hodiny a možno aj viac. Keď sme dorazili do Šiah bolo 

niečo pred dvanástou, išli sme rovno na obed. Naobedovali sme sa a išli sa 

na izby ešte niečo doučiť. Obliekli sme si klubové tričká a išli sme do kul-

túrneho domu. Tam bolo už všetko pripravené, sadli sme si za stôl 

a netrpezlivo sme čakali, kedy sa to začne. O 13:00 bolo slávnostné otvorenie. Nasledoval písomný 

kvíz, na ktorom bolo 30 otázok a mali sme na neho 20 minút. Keď sme dopísali, bola prestávka, 

ktorá bola spojená s besedou  s našou olympioničkou Zuzanou  Štefečkovu, ktorá získala striebornú 

medailu v disciplíne streľba trap. Po prestávke prišli na rad ústne otázky. Po ústnych otázkach sme 

mali 10 minútovú prestávku a nasledo-

valo slávnostné  vyhodnotenie. Obsadili 

sme deviate miesto. Konečne sme to 

mali za sebou. Išli sme do hotela od-

dýchnuť si a zoznámiť sa s ostatnými. 

O 19:30 sme mali športové súťaže 

v telocvični. Vyskúšali sme si aj skáka-

cie korčule, zatancovali zumbu a trošku 

si zašportovali. Na hoteli nás už čakala  

teplá večera. Večierku sme mali 

o 22:30. Na druhý deň sme mali budí-

ček o ôsmej a výborné raňajky. Po ra-

ňajkách sme mali výlet do Maďarska. 

Navštívili sme rodný dom a hrob Andreja Szokolyho. V Šahách sme sa zastavili v múzeu. Vrátili 

sme sa na hotel, naobedovali sme sa, zbalili, odovzdali kľúče od izby a vyrazili sme domov.  V Ru-

žomberku sme vysadili tím, ktorý cestoval s nami. Po ceste sme sa zastavili v Tatralandii 

v Liptovskom Mikuláši. Bolo tam super. Pani učiteľka relaxovala a my sme sa vybláznili. Do Spiš-

skej Novej Vsi sme prišli okolo siedmej. Boli sme také unavené, že sme sa ani nevybalili, iba sme 

sa prezliekli, umyli a zaľahli. Na súťaž sme sa pripravovali veľmi dlho, avšak nemôže byť každý 

víťaz, musia byť aj porazení. Každý, 

kto sa zúčastnil, bol svojím spôsobom 

víťazom, pretože si rozšíril svoje po-

znatky a nadviazal nové priateľstvá. 

Dúfame, že budúci rok sa umiestnime 

omnoho lepšie.  

 

Držte nám prsty!   

                                                                                 

 Kristína Klaučová, 8. B 

 

AA  
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TTiipp  nnaa  ddoobbrrúú  kknniihhuu  

  
eď som si balila veci na dovolenku, 

rozmýšľala som, akú knihu si so 

sebou zoberiem. V tom mi napadlo, 

že mám na poličke jednu neprečítanú knihu 

s názvom Lola prichádza od Isabel Abedio-

vej. Tak som si ju teda zbalila a urobila som 

dobre, lebo je to pekná kniha o priateľstve 

dvoch dievčat.  Hlavnou predstaviteľkou je 

Lola, ktorá  sa s rodičmi presťahuje z Brazílie 

do  Nemecka ku starým rodičom. Tam začne 

aj chodiť do novej školy a spozná jedno diev-

ča. Volá sa Rena a žije iba s mamou. Jej otec 

bol kedysi alkoholik, a preto sa rodičia roz-

viedli. Mama pracuje v rybacom stánku 

a Renu musí 

každý večer 

brať so sebou 

do práce. 

V škole potom 

smrdí ako 

ryba a Lola 

tento zápach 

nemá rada. 

Raz sa kvôli 

tomu poháda-

jú a nebudú si 

jedna druhú 

všímať. Jed-

ného dňa uči-

teľka v škole 

oznámi, že 

budú vypúšťať 

balóny so želaním. Lolino želanie malo len 

štyri slová: „Želám si najlepšiu kamarátku“. 

O dva týždne jej prišla správa vo fľaši. Znela 

takto: „Ahoj, volám sa Stella Star. Bývam 

oproti prístavu Rickmer Ricknes. Žijem s 

mamou. Môj otec býva inde a nemá o mňa 

záujem. Veľmi rada spievam. Ak chceš, mô-

žeš ma navštíviť a budeme dobré kamarátky.“ 

Lola sa rozhodla, že pôjde Stellu navštíviť. 

Keď zazvonila na zvonček ... Ak sa chcete 

dozvedieť, kto Lole otvoril a čo sa potom 

dialo, prečítajte si knihu až do konca. 

Andrea Mackovjaková, 6. C 

MMoojjee  pprráázzddnniinnyy  

vv  PPrraahhee  
 

Skoro všetci ľudia sa chvália, že boli v lete pri 

mori, alebo niekde v zahraničí. Aj ja som bola 

v zahraničí v Prahe. Keď sa učitelia opýtali, 

kde sme boli cez prázdniny, skoro každý po-

vedal:  Egypt, Bulharsko… Prišiel rad na mňa 

a odznelo slovo Praha. V tom okamžiku sa 

všetky oči upreli na mňa. Porozprávam Vám 

o najkrajších pamiat-

kach a zaujímavých 

miestach v Prahe, 

ktoré som videla. 

Vyrazili sme vlakom 

o 23:00 hod. a prišli 

sme ráno o 6:00 hod. 

Praha je mesto pohy-

bu. Cez deň sa ľudia 

ponáhľajú do práce a 

do škôl. Každý deň je 

metro preplnené. 

V Prahe sme videli rôzne pamiatky, ale aj 

moderné budovy ( napr. Karlov most, Prašná 

brána, Tančíci dúm…). Turistické miesta a 

pamiatky, ktoré by som Vám odporučila, sú: 

Žižkovská věž - po celej veži lezú bábätka, 

Karlov most, Pražský orloj, Pražský hrad, 

Katedrála sv. Víta, Kampa,  Národní technic-

ké múzeum, Petřín a Zrkadlové bludište na 

Petříne, Kostol sv. Jezuliatka, Valnštenské 

záhrady a Múr Nárekov. Najmorbidnejšie 

zastávky 

električky, 

na ktorých 

sa smejem 

až doteraz, 

boli Medzi 

hřbitovy, 

Olšanské 

hřbitovy a 

Krematórium.  Normálne by si človek  po-

myslel, že nastal jeho posledný deň života. 

Ale našťastie nenastal a ja som sa s peknými 

zážitkami vrátila domov. 

 

Bianka Krotká, 8. C 

KK  
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NNaajjlleeppššíí  ttáábboorr  
 

ž od 7. rokov chodím do táborov, ale 

jednému sa žiaden nevyrovná. Ten 

tábor sa nazýva EUROMESTO. 

V Euromeste som bola 4. rok. Zatiaľ je to 

najlepší tábor, v ktorom som bola. 

V Euromeste sa deti môžu vyšantiť do sýtosti. 

Dokonca si tam aj dospelý nájde svoje miesto. 

V Euromeste sú starostovia, podstarostovia, 

poradcovia, občania. Starostovia majú svoje 

zóny (skupinu detí),  ktorým pomáhajú pod-

starostovia. Ako podstarosta sa môžeš prihlá-

siť od 15 do 18 rokov a ako starosta od 19. 

V Euromeste je super to, že tam spoznáš veľa 

nových ľudí. Každý deň máš dielničky (vý-

tvarná, tanečná…), súťaže, na ktorých zbieraš 

euráče. Keď je veľmi teplo, máme Lážo plá-

žo. Na začiatku dostaneš euromestské tričko a 

pás s tvojím menom a prezývkou. Na konci 

tábora sú Hoddy. Môžeš si tam kúpiť za eurá-

če koláče, rôzne veci v Euroshope… jednodu-

cho v tomto tábore sa  nikdy nenudíš. Dúfam, 

že raz budete mať možnosť  navštíviť tento 

tábor. (http://euromesto.com)  

Bianka Krotká, 8. C 

 

ČČoo  rroobbiiťť,,  kkeeďď  ssaa  

ssttrraattííšš??  
au. Volám sa Veba (moje skautské me-

no) a som členom Slovenského skau-

tingu. Teraz by som ti chcela poradiť, 

čo robiť, keď sa stratíš v lese v zime. Určite 

najprv treba zistiť, kde je sever. Ak nemáš 

kompas, najľahšie určiť sever je pomocou 

hodiniek a slnka. Stačí len namieriť hodinovú 

ručičku na slnko a v polovici medzi ňou a 12. 

je juh. Tento spôsob platí iba na severnej po-

loguli. Na južnej pologuli je to naopak. Ak sa 

stmieva a stále si v lese, treba si nájsť alebo 

vyrobiť úkryt. Ak je nablízku nejaká jaskyňa, 

určite ju preskúmaj, či tam nežije nejaké zvie-

ra. Keď jaskyňu nenájdeš, tak urob krížovú 

klenbu zo štyroch palíc a naukladaj tam koná-

re s ihličím. Tak si vytvoríš provizórny stan. 

Ak je veľa snehu, stačí si vyhĺbiť  jamu do 

snehu. Na rozrobenie ohňa ti treba nájsť čo 

najsuchšie drevo a najlepšie na zapálenie 

ohňa je určite brezová kôra. Výhodou je mať 

KPZ (Krabička poslednej záchrany), kde by 

nemala chýbať brezová kôra a zápalky alebo 

kresadlo. KPZ má byť z plechu so zaoblenými 

hranami, nenápadná a malá. Inšpirovať sa 

môžeš Bearom Gryllsom. V lese nechoď po 

nevyznačených chodníkoch, aby si nezablúdil 

a keď už, tak dúfam, že si sa niečo naučil a 

použiješ to v praxi.  

Kristína Ďuráková, 9. B                                    

 

Vaše dotazy a odkazy 
OKO odpovedá na otázku z čísla 2/2012: 

Eduard Frlička, 6. B: „Chcel by som vedieť, 

či bude stojan alebo miesto na bicykle. Ak 

bude, chcel by som vedieť kedy.“ 

PhDr. Bohuslav Vaľko: „Nebude, v najbliž-

šej dobe sa nechystáme 

stavať stojan na bycikle.“  

Vaše nové dotazy 

a odkazy:  

Alexander Kling, 9. A: 
„Zaujímalo by ma, načo je 

dobrá prechádzacia prestávka, keď sa na nej 

minimálne na druhom stupni nikto neprechá-

dza a podľa mňa ani nie je možné prinútiť 

žiakov, aby sa prechádzať začali. Ak sa aj 

niekto rozhodne prejsť za niekým, kto je na 

druhej chodbe, väčšinou ho zastavia, aby sa 

vrátil späť.“  

Andrej Zavačan, 9. A: „ Chcel by som sa 

Vás spýtať, prečo musíme robiť ročníkové 

práce aj v deviatom ročníku, keď máme toľko 

iných povinností?“ 

Martin Tomšík, 9. A:  ,,Chcem pozdraviť 

vengoša Joža Dzurňáka z 9. B.“ 

                 Veronika Sebőová, 9. A 

UU  

ČČ  

http://euromesto.com/
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Varíme s OKOM                

a Mgr. Martinom Slivom  

 

Ochutnajte typické čínske jedlo - Shui Jiao 

Shui Jiao sú malé knedlíčky z jedno-

duchého cesta z múky a vody plnené 

rôznymi plnkami, najčastejšie z mle-

tého bravčového mäsa.  

Potrebujeme: 

Na náplň – 500 g mletého bravčového 

mäsa, 2 menšie vajcia, 6-8 listov čín-

skej kapusty (môže byť aj slovenská, 

prípadne hlávkový šalát), 1 menšia 

cibuľa, nasekaný cesnak (2 strúčiky), 

nasekaný zázvor (1-2 cm), soľ, korenie, trochu 

ryžového vína (môžeme nahradiť bielym), 1 

lyžica tmavého sezamového oleja (môže byť aj 

slnečnicový), 2 lyžice sójovej omáčky 

Na cesto - 320 g hladkej múky, 1-1,5 dcl stude-

nej vody, štipka soli 

Ako na to: 

Začneme s prípravou náplne. Do každého kned-

líčka sa zmestí tak 1 lyžica plnky, nie viac! 

Rozpis je asi na 40-50 knedlíčkov. 

Sparíme listy čínskej kapusty a nakrájame na 

jemné pásiky dlhé max. 2 cm. Dáme do misy a 

pridáme mäso, nasekaný cesnak (nie prepasíro-

vanej - čuduj sa svete, chutí to inak), nasekaný 

zázvor, vajcia, na jemné kúsky nakrájanú ci-

buľku, zvyšné suroviny a všetko premiešame.  

Z múky, vody a soli spracujeme (najlepšie ruč-

ne) cesto, ktoré sa spočiatku môže lepiť, ale za 

chvíľu sa  nechá prehovoriť. Cesto by malo byť 

hladké, vláčne a nie príliš tuhé (ak sa nám bude 

zdať tuhé, pridáme vodu). Cesto nenechávame 

odpočinúť, zle sa s ním potom pracuje.                        

Prichádza kombinácia krokov 1 (náplň) a 2 

(cesto). Z cesta odtrhávame kúsky veľkosti väč-

šieho vlašského orecha a rozvaľkáme ich na 

tenké (2 mm) kolieska. Doprostred dáme lyžicu 

plnky a okraje pevne spojíme. Tradične sa okra-

je spájajú nasledujúcim spôsobom: najprv pri-

tlačíme okraje v strede a postupujte smerom ku 

krajom tak, že tvoríme malé záhyby a celý 

knedlíček potom vyzerá ako vejár.  Knedličky 

odkladáme na pomúčenú plochu - majú veľkú 

tendenciu lepiť sa. Tepelná úprava knedlíčkov 

má niekoľko variantov. Najjednoduchšie je 

knedlíčky uvariť vo vode - získame verziu Shui 

Jiao. Knedlíčky môžeme uvariť aj v pare a má-

me Zheng Jiao. Alebo môžeme skombinovať 

paru a vyprážanie a vzniknú pravej nefalšova-

nej Guo Tie. Mne sa najviac osvedčil spôsob 

prípravy varením v 3 litroch hovädzieho výva-

ru, pričom získame vynikajúcu polievku. Uva-

ríme hovädzí bujón (podľa potreby, no nie 

veľmi silný) v 3 litroch vody a do vriaceho bu-

jónu vhodíme asi  polovicu knedlíčkov.  Varí-

me 5-8 minút. Povyberáme sitkom a postup 

opakujeme so zvyšnými knedlíčkami.  Podá-

vame ako polievku  s knedlíčkami alebo samo-

statné knedlíčky poliate maslom so spraženou 

cibuľkou. 

DOBRÚ CHUŤ!                Patrícia Petrušková, 8. C 

Aké roly by sa hodili 

našim učiteľom? 
Berta (Dva a pol chlapa):  Mgr. 

Valéria Mecková - veselá, vtip-

ná  

Katie (Šestnásť a tehotná):  

Mgr. Stanislava Ledecká - 

tehotná, optimistická 

Veronika Sebőová, 9. A 

VVeerriiťť  ččii  nneevveerriiťť??  
22. 12. 2012 sa uskutoční protestný pochod 

žiakov 2. stupňa.  Pochod sa začne o 9:00 h. 

Bude sa pochodovať cez celú Spišskú Novú 

Ves. Tešíme sa na vás.  

15. 1. 2012 sa uskutoční výlet. Kde ? Do Ban-

skej Bystrice. Kto má záujem, nech sa hlási 

u triednych učiteľov. Pôjde sa aj do múzea. 

Viac informácií sa dozviete od triednych učite-

ľov. 

19. 1. 2012 bude akcia ku Dňu slnka. Do školy 

príďte oblečení v žltom. Za odmenu dostanete 

sladké prekvapenie.  

27. 1. 2012 sa bude čistiť veľká skalka v areáli 

školy. Dobrovoľníkov poprosíme prísť 27. 1. 

2012 o 15:00 k učebni biológie. Prosíme do-

niesť si pracovné rukavice a nezabudnite si ob-

liecť niečo staré.    

8. 2. 2013 bude riaditeľské voľno, keďže polo-

vica učiteľského zboru ide na dovolenku na 

Hawaii.  Učiteľom želáme peknú dovolenku.                        

    Simona Safková, Terézia Janikovská, 7. A 
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ZZaauujjíímmaavvoossttii  oo  ČČíínnee  

ooččaammii  MMggrr..  MMaarrttiinnaa  

SSlliivvuu  
OKO: Začiatkom septembra ste navštívili 

ďalekú Čínu. S akým cieľom ste do tejto 

pre nás vzdialenej krajiny cestovali? 

Folklórny súbor Čači-

na z nášho mesta zís-

kal pozvanie na naj-

väčší ázijský festival 

folklórnych súborov 

prostredníctvom slo-

venského generálneho 

konzula v Šanghaji 

a tiež vďaka nášmu 

pánu primátorovi Dr. 

J. Volnému, ktorý 

Šanghaj pred rokom 

navštívil a osobne sa za Čačinu prihovoril 

u predstaviteľov mesta Šanghaj. Festivalu sa 

zúčastnilo okolo 30 súborov a hudobných 

zoskupení z celého sveta. Hlavný festivalový 

program a sprievod hlavnou ulicou sledovalo 

400 000 ľudí v uliciach mesta a ďalších 200 

miliónov na kanáloch čínskej televízie. 

V Šanghaji a blízkom okolí sme mali spolu 5 

vystúpení. Okrem toho nám organizátori pri-

pravili nesmierne bohatý sprievodný program. 

OKO: Aké zaujímavé miesta ste navštívili? 

Čo Vás najviac uchvátilo? 

Videli sme toho naozaj veľa. Hneď prvý ve-

čer po príchode nás previezli po rieke Huan-

gpu, ktorá rozdeľuje Šanghaj na staré a nové 

mesto. Odtiaľ sme mali nádherný výhľad na 

čarovne osvetlené mrakodrapy, ktorých je 

v Šanghaji viac ako 1400. Medzi nimi kraľuje 

druhá najvyššia budova na Zemi – Svetové 

finančné centrum prezývané aj „Otvárak“ 

(492 m) a štíhla Perla Orientu – šanghajská 

televízna veža vysoká 468 m, pod ktorou sme 

aj vystupovali. V priebehu pobytu sme na-

vštívili múzeum hodvábu, čajovú dedinku, 

kde nás pohostili výnimočným zeleným ča-

jom s názvom Dračia studňa, pozreli sme si 

budhistický kláštor a previezli sme sa rýchlo-

vlakom, ktorý uháňal rýchlosťou 310 km/h.  

OKO: Číňania určite nevedia po slovensky. 

Akým jazykom ste sa dorozumievali? 

Ani z nás nikto nehovorí po čínsky. Vieme 

maximálne poďakovať a aj to pochybujem, či 

by nám rozumeli. Našťastie, všetci traja naši 

čínski sprievodcovia rozprávali celkom slušne 

anglicky a ako-tak sme sa dorozumeli. Okrem 

toho, bol s nami pán Wang, rodák zo Šangha-

ja, ktorý nám cestu sprostredkoval, a ten už 

20 rokov žije v Bratislave, teda i celkom sluš-

ne rozpráva po slovensky. S porozumením 

teda neboli problémy. 

OKO: Aké čínske jedlo by ste nám pri náv-

števe tejto krajiny odporúčali ochutnať? 

O mne je všeobecne známe, že papkám rád. 

Do Číny som išiel s predsavzatím, že ochut-

nám všetko čínske, čo nám ponúknu. A tiež 

som si dal záväzok, že buď sa najem palička-

mi, alebo vôbec nijak. Verte mi, že som vôbec 

neschudol. Ochutnal som zo všetkého a treba 

povedať, že čínske stravovanie je veľmi pes-

tré – pri jednom obede príde na stôl takých 10 

– 15 chodov. Sú to rôzne kúsky mäsa, cesto-

vinové rezance a plnené taštičky podobné 

našim pirohom, rôzne druhy rýb, ovocia 

a zeleniny – všetko nakrájané na malé, úhľad-

né kúsky a preliate rôznymi aromatickými 

a dosť pikantnými omáčkami. Nesmie chýbať 

„lepivá“ ryža, aby sa dala jesť paličkami a na 

záver polievka, zväčša hydinová. Tá sa už, 

samozrejme, je z mištičky malou porceláno-

vou lyžičkou. Mne osobne najviac chutili prá-

ve čínske cestoviny plnené mletým mäsom 

alebo zeleninou (nejaký recept ponúknem...). 

OKO: Váš najväčší a najkrajší zážitok?  

Najväčším zážitkom pre mňa osobne bolo 

nočné predstavenie divadla pod holým nebom 

na hladine jazera West Lake v meste Han-

gzhou asi 170 km od Šanghaja, ktoré je podľa 

samotných Číňanov historickým a kultúrnym 

centrom Číny a bývalým hlavným mestom asi 

do roku 900 n.l. Predstavenie bolo plné svetla, 

farieb, hudby a zvláštnych efektov. Predsta-

venie režíroval slávny čínsky režisér, ktorý 

stál i pri úžasnom úvodnom ceremoniáli 

olympijských hier v Pekingu v roku 2008. 

Každému prajem, aby sa vďaka svojej zá-

ľube, ale aj snahe a pracovitosti dostal na 

vysnívané miesta a dosiahol úspech 

a uznanie. 

OKO: Ďakujeme za veľmi zaujímavý a 

poučný rozhovor. 

Sandra Labancová, 8. C                                                                                 
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 OO  šškkoollee  vv  šškkoollee 

Povedali naši spolužiaci na predmete sloven-

ský jazyk a literatúra:  

Ľudové piesne poznáme: 

ľúbostné, pracovné, vojen-

ské a vlasatice.  (trávnice) 

Na konci bájky je vždy 

koniec. (ponaučenie) 

Na konci bájky je vždy bodka, otáznik, výkrič-

ník alebo tri bodky..... 

Alegória je to, keď autor niečo nepovie priamo, 

ale používa čudný spôsob rozprávania... 

Lyrické básne sú také, ktoré spisovateľ píše bez 

deja a píše ich bez významu.... 

Rozdiel medzi poéziou a prózou je taký, že pró-

za sa číta normálne (v riadkoch) a poézia ne-

normálne. 

Historický román sa odohráva na divokom Zá-

pade, kde žijú Indiáni a kovboji. Napr. Jurošík. 

Umelecký opis jesene: Na jeseň sa príroda me-

ní. Zvieratá aj rastliny sa skrývajú do brlohoch... 

            Petra Maguláková, 8. C 

OO  šškkoollee  ppoo  šškkoollee  
Odpovedali naši rodičia: Aký ste mali vzťah 

k predmetu slovenský jazyk a literatúra ako 

žiačka základnej školy? 

 

Pani Františka Tekáčová:  

„K slovenskému jazyku a literatúre som na ZŠ 

mala veľmi kladný vzťah a v tomto predmete 

som dosahovala uspokojivé výsledky.“ 

Pani  Ing. Renáta Petrušková: 

„Ja som mala slovenčinu celkom rada a celkom 

mi išla. Čo som nemala rada, bolo, keď som sa 

mala naučiť naspamäť báseň.“ 

Sandra Labancová, 8. C 

 

SSlloovveennsskkéé  pprreeššmmyyččkkyy    
 

NAKU NÁLES  

CANITEVRE  

CHRSTÚ BYONÝČAJ  

VECMAR  

ÚTŽRKOLY OVÝKSMER  

ANIOVCE 

FRANTIKMORI 

PESZEMI 

    Sandra Labancová, 8. C 

Sudoku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správne odpovede z čísla 2/2012: 

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

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

                              Andrea Mackovjaková, 6. C 

VVttiipp      
 

Na hodine slovenčiny majú deti písať sloh na 

tému „Som riaditeľom veľkej firmy“. Všetci 

okrem Jožka píšu. Učiteľka sa pýta: 

- Jožko, ty prečo nič nepíšeš? 

- No dovoľte, čakám na sekretárku. 

 

Soňa  Fabinyová, 8. C 
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Osemsmerovka 
 

S P R I A M A R E Č B 

P R Í S U D O K P Š Á 

Č Í S L O V K A I T J 

L S O Z Y P Ó R T Ú K 

S L V Á Ň E D H E R A 

P O D M E T I L T O P 

O V N E S S K Á O V O 

J K K N Á Ý T S N C V 

K A J O B A Á K Z I E 

A N E K D O T A Y K S 

S A M O H L Á S K A Ť 

 

TTaajjnniiččkkaa  

  

1. Patrí do ľudovej slo-

vesnosti, jeho zmyslom je 

morálne ponaučenie 

2. Vzniká zo slabík 

3. Siedmy pád 

4. Patrí do ľudovej slo-

vesnosti, má vtipnú pointu 

5. Predmet, ktorý obsa-

huje písané aj obrázkové in-

formácie 

6. Slová opačného výz-

namu 

7. Rozhovor dvoch alebo 

viacerých osôb 

8. Vzor ženského rodu 

9. Ohybný slovný druh, 

ktorý vyjadruje činnosť  

 

 

 

 

Správna odpoveď tajničky z čísla 2/2012: Heraldika 

 

Diana Richnavská, 6. C 

 

    1.    R Í S L O V I  

  2. S L O V O       

3. I 
N Š T R U M E N T Á L  

  4. A N E K D O T A    

    5. K N I H A     

    6. A N T O N Y M Á  

    7. D I A L Ó G    

   8.  L I C A      

  9.  L O V E S O     

PRIAMA REČ, BÁJKA, PRÍSUDOK, 

POVESŤ, SPOJKA, PODMET, 

SAMOHLÁSKA, ANEKDOTA, 

DIKTÁT, HLÁSKA, PRÍSLOVKA, 

ŠTÚROVCI, EPITETON, TRÓPY, 

ZÁMENO, BÁSEŇ, ČÍSLOVKA 

 

 

Správna odpoveď osemsmerovky z čísla 

2/2012: Prázdniny sú už za dverami.  

 

     Simona Safková, 7. A 
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