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Ahojte, 

nova je tu jeseň a ďalší 

školský rok. Prázdniny 

ubehli ako voda, a tak nám 

nič iné neostáva, len znovu vstávať 

o niečo skôr, zasadnúť do školských 

lavíc a desať mesiacov trápiť naše 

mozgové závity a učiteľov. V tejto 

chvíli držíte v rukách jesenné číslo časopisu OKO, 

ktorý prešiel niekoľkými zmenami. V novej podobe 

Vám prináša množstvo rubrík, z ktorých si určite vyberiete niečo 

zaujímavé, či už zo života našej školy, zo sveta športu, nájdete 

v ňom jazykové okienko, rubriku komiksov, vtipov, poviedok a veľa 

ďalších rubrík. Máme novú redakčnú radu, ktorá pracuje  pod 

vedením pani učiteliek Mgr. Tatiany Tekáčovej a Mgr. Ivany Braje-

rovej. Taktiež nás veľmi teší pretrvávajúca spolupráca pani učiteľky 

Mgr. Anny Prachovej, ako grafickej odborníčky. Dúfame, že aj 

naďalej budete čítať naše príspevky a v tomto jesenno-zimnom, 

tak trochu depresívnom čase, Vám náš časopis prinesie aspoň tro-

chu dobrej nálady. Tak šup, šup na ďalšiu stranu.                     

Andrea Mackovjaková, šéfredaktorka 
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Čestné uznanie 
 novembri 2013 bola v Žiline vyhod-

notená celoslovenská súťaž PRO 

SLAVIS 2013. Súťaže sa zúčastnilo 

vyše 200 škôl a súťažilo vyše 600 školských 

časopisov. Náš časopis OKO pod vedením 

Mgr. Magdalény Šiškovej a Mgr. Anny 

Prachovej sa i tentoraz udržal medzi špičkou 

školských celoslovenských časopisov a za 

„veľmi dobrú úroveň“ bol ocenený Čestným 

uznaním.                                                   -RR- 

Pasovanie prvákov - 

imatrikulácia 
 pondelok 30.  sep-

tembra 2013 sa 

v malej telocvični 

našej školy  uskutočnila imat-

rikulácia prvákov. V tento deň sa predškoláci stali 

naozajstnými prvákmi a žiakmi našej školy. Prvá-

ci dostali zaujímavé úlohy, prekážky,  ktoré muse-

li zdolať,  napríklad: skákanie cez prekážky, čo 

najdlhšie sa udržať na kruhoch, prechod cez la-

vičku s ťažkou školskou taškou a čítanie čísel. Za 

tieto splnené úlohy prváci dostali sladkú odmenu 

a imatrikulačný list s medailou. Na záver  si po-

riadne zatancovali. Naši prváci budú na tento deň 

určite dlho spomínať.  

Barbara Birošová a Lucia Zajacová, 4. A 

Sľub prváčika 

Ja som žiačik prváčik,  

hoci som len nováčik 

sily mám ja veru dosť, 

budem všetkým pre radosť. 

Naučím sa čítať, písať, 

V poriadku vždy všetko mať. 

Nechcem predsa hanbu robiť, 

Dobrým žiakom chcem sa stať! 

TO SĽUBUJEM!... 

Naši noví prváci 

o dvoch mesiacoch strávených v škole 

sme sa našich prvákov opýtali pár otá-

zok, ktoré nám priblížia ako vnímajú 

svoju školu... 

 

Si rád, že chodíš do školy? 
Našich prvákov škola veľmi baví, ale našli sa 

aj takí, ktorí sa netvárili šťastne, svedčia 

o tom ich odpovede:  

„Áno“ 

„Celkom áno“ 

„Nie“ 

Dostávate veľa domácich úloh? 
„Nie“ 

„Hej“ 

„Normálne“ 

Z odpovedí sme usúdili, že naši prváci si do-

mov školské starosti nenosia . 

Aká je vaša pani učiteľka? 
„Super!“ 

„Zlá“ 

„Dobrá“ 

Pri týchto odpovediach sa v nás zrodila závisť 

a smútok za prvým stupňom. 

Robíš si domáce úlohy doma alebo v škole? 
„Doma“ 

„V školskom klube a v stredu nedostávame 

domáce úlohy“ 

 „Doma“ 

Vďaka Bohu za školský klub detí, však prvá-

ci? 

 

Svojimi otázkami sme zasypali chlapcov                    

z prvého ročníka :)              Matúš Šuca, 8. A 



V škole nás to baví                                                                                                                                OKO 

 

 
 

3 

Prišli sme na druhý stupeň 

ko keby to bolo včera, keď sme prišli na prvý stupeň. Milá pani učiteľka nás posadila do 

lavíc a robila všetko preto,  aby sa nám prvý stupeň páčil. Prvý stupeň ubehol ako voda a 

my sme na stupni druhom. Je to zmena. Sú tu nové učiteľky a tie sa nás snažia naučiť,  čo 

je v ich silách. Aj keď im  nezávidím, lebo často pozeráme na ne, ako keby na nás niekto hovoril po 

španielsky. Musíme sa aj viac učiť a je to aj oveľa ťažšie, pretože náhodné písomky sú na druhom 

stupni  oveľa častejšie. Pribudli  nám nové predmety napríklad: dejepis, občianska náuka, biológia, 

geografia… Pani učiteľky sú veľmi milé. Slovenský jazyk sme mali aj na prvom stupni, ale do-

zvieme sa aj niečo viac. Nikdy som o rozprávkach neuvažovala ako o nejakom učive, a teraz som sa 

toho dozvedela hrozne veľa. Matematiku sme mali takisto, ale dozvedeli sme sa aj nové veci,  ktoré 

sme vtedy nevedeli. A vieme už, že „ryska“ nie je len v nedeľu na obed... Miesto čítania máme lite-

ratúru a miesto písania gramatiku. Teší nás aj prestávková voľnosť. Na prvom stupni s nami sedela 

pani učiteľka v triede a dávala na nás pozor. Teraz  pestujeme niektorí aj prestávkové športy, ako 

beh cez lavice, hod učebnicou ponad hlavy a najlepšie sa kreslí po tabuli. Každý deň sa teším do 

školy, že sa dozviem niečo nové. Veľmi sa tešíme aj na druhostupniacke aktivity ako olympiády, 

súťaže, plavecký a lyžiarsky výcvik. Tak nám teda na tom druhom stupni držte palce! 

Martina Dovčíková, 5. B 

Malí a veľkí pomocníci zberu papiera 

ak, ako každý rok, aj minulý školský rok sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Pani 

učiteľkám, ktoré ho mali na starosti,  pomáhali aj niektorí žiaci. Boli sme zvedaví na ich 

dojmy, a preto sme im položili niekoľko otázok:  

 Prečo ste sa rozhodli pomôcť pri zbere papiera? 

 O koľkej ráno ste museli prísť do školy? 

 Dostali ste za pomoc  nejakú odmenu? 

Žiaci 7. C triedy (Kamil Fedor, Aneta Greňová, Zuzana 

Gabonayová, Denis Jaroš, Jakub Lipták, Matúš Pohan-

ka):  

 Lebo tam bolo veľa zábavy. 

 Približne o 7.00. 

 Dostali sme perá. 

Žiaci 8. C triedy (Miroslava Šimčáková, Martin Šimčák, Dominik Farkaš, Patrik Ferenčák): 

 Lebo to bol príjemne strávený čas, kopec zábavy. 

 O 6.45. 

 Dostali sme kancelárske pomôcky.                           

Timea Lichvariková a Andrea Mackovjaková, 7. C 
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Výprava nádeje 
 minulom školskom roku sa naša ško-

la zapojila do charitatívnej súťaže 

Výprava nádeje, ktorej cieľom bolo 

pomocou zberu papiera pomôcť onkologicky 

chorým deťom. Keďže sa nám podarilo vy-

zbierať najviac 

papiera zo škôl 

Košického kra-

ja zapojených 

do súťaže, po-

stúpili sme do 

semifinále. To 

sa odohrávalo 

17. 9. 2013 

v Aquacity Poprad. Išlo o televíznu súťaž, 

ktorá bola odvysielaná v  RTVS. Našu školu 

reprezentoval 5 členný tím – Nina Mokrišová, 

Katarína Pirháčová, Sára Havašová, Daniel 

Broško a  Matúš Pohanka. Po niekoľkých 

disciplínach získali náskok pred súperiacimi 

školami a skončili na 1. mieste a postúpili do 

finálového kola. To sa odohrávalo v štúdiách 

RTVS v Košiciach. Náš tím súťažil 

v športových a vedomostných súťažiach.  

Súperili sme 3 dni a nakoniec skončili na 4. 

mieste v rámci Slovenska. Veľmi zaujímavé 

bolo sledovať, ako sa takáto relácia natáča. 

Finálové kolá boli odvysielané na Jednotke. 

Zo súťaže si naši šikovní žiaci odniesli darče-

ky, získali nových kamarátov a množstvo 

neopakovateľných zážitkov.  

Daniel Broško, 9. A 

Certifikácia Zelenej 

školy 
aša škola opäť úspešne obhájila me-

dzinárodný titul Zelených škôl a bola 

ocenená certifikátom Zelenej školy 

v Košiciach 10. októbra 2013. Okrem sláv-

nostného oceňovania sme sa zapojili aj do 

tvorivých workshopov. Cieľom Zelenej školy 

je viesť žiakov a celú školu k šetrnejšiemu 

prístupu voči životnému prostrediu, to zna-

mená znížiť celkový nepriaznivý vplyv školy 

na životné prostredie. Dôležité je urobiť zme-

nu, ktorú je vidieť a cítiť. Veľkú pomoc 

a podporu máme aj v organizáciách ako Ná-

rodný park Slovenský raj, Galéria umelcov 

Spiša, Múzeum Spiša,  ZOO SNV, Skauti, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

Lesy mesta a ďalšie. Všetkým ďakujeme.     

Adrián Ondov, 9. A 

Celé Slovensko číta 
ňa 25. 9. 2013 sa žiaci 3. ročníka na-

šej školy zúčastnili akcie s názvom 

Celé Slovensko číta deťom.  Hodina 

„hlasného čítania“ sa uskutočnila na Radnici 

v Spišskej Novej Vsi.  Významní ľudia ako 

napríklad primátor mesta Ján Volný, riaditeľ 

a herci Spišského divadla, riaditeľ Spišskej 

knižnice a spisovateľ  nám čítali rôzne príbe-

hy, rozprávky, básne. Najviac sa nám páčila 

rozprávka Smelý lišiak. Dostali sme pomôcky 

na vybrané  slová a násobilku. O program sa 

postarali žiaci Základnej umeleckej školy. 

Veľmi sa nám páčila skladba z filmu Harry  

Potter. Bol to úžasný zážitok. Veríme, že aj 

iní žiaci sa budú môcť  zúčastniť takejto ho-

diny.  

               Paťka Géciová a Katka Šucová, 3. A  

Celé Slovensko číta deťom 

Dnes ma škola bavila,                                         

hodina čítania sa do Radnice presťahovala. 

Umelci nám z kníh čítali, 

niektoré nám aj predstavovali. 

Hneď zajtra do knižnice utekám, 

aspoň  jednu si vypožičiam.        

Mariana Dovalová, 3. A  
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Exkurzia v Bratislave 
ňa 14. 11. 2013 sme sa v rámci klubu 

Amavet zúčastnili exkurzie do nášho 

hlavného mesta Bratislavy. Našim 

cieľom bol Festival vedy a techniky, ktorý sa 

konal v týchto dňoch.  Vstávali sme skoro 

ráno,  dlho sme cestovali, ale vyplatilo sa. 

Bolo nám dobre a počasie nám prialo. Najprv 

sme boli  na Bratislav-

skom hrade, kde sídli 

Slovenské národné 

múzeum. Pozreli sme 

si  výstavu Ako sa me-

ral čas. Okrem tejto 

výstavy sme videli aj 

obrazovú expozíciu 

v sálach, ktoré kedysi 

boli izbami Márie Te-

rézie a jej rodiny. Boli 

také obrovské, že by sa v nich dal hrať aj bas-

ketbal. Tí odvážnejší sme vystúpili aj do Ko-

runovačnej veže. Potom sme sa išli  pozrieť aj 

na Festival vedy a techniky. Stretli sme tam 

dievčatá z našej školy, ktoré mali plné ruky 

práce pri prezentovaní ich projektu. Boli tam 

pekné projekty a viaceré nás aj zaujali. Mňa 

najviac zaujal projekt o drevenom dutom rá-

me bicykla a projekt o žabách v ohrození. 

V priestoroch bolo aj nafukovacie planetá-

rium, kde nám premietli zaujímavé veci 

o oblohe, Zemi a hviezdach. Niektorí sme sa 

tiež zúčastnili prednášky s p. Tóthom, ktorý 

dostal cenu za výskum a vývoj prístroja                   

na monitorovanie  hviezdnych rojov a meteo-

ritov. Iní si zatiaľ prezerali množstvo projek-

tov na festivale a inšpirovali sa novými ná-

padmi na ročníkové práce. Z Bratislavy sme 

odchádzali unavení, ale plní zážitkov. Cesta 

ubehla rýchlo a večer sme šťastne dorazili 

domov. Exkurzia sa nám veľmi páčila. 

Martina Dovčíková, 5. B 

Technická olympiáda 
echnická olympiáda má dve časti: 

teoretickú a praktickú. Teoretická časť 

prebieha formou riešenia vedomost-

ných testov, praktická formou riešenia prak-

tických zadaní. Dňa 13. 11. 2013 sa na našej 

škole prvýkrát uskutočnilo školské kolo 

Technickej olympiády, na ktorej sa zúčastnilo 

6 žiakov v  kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka) 

a v kategórii B (žiaci 5. až 7. ročníka). Do 

obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo 3. de-

cembra 2013 sa prebojovali a našu školu re-

prezentovali:  Adrián Geletka, 8. D, Šimon 

Roguľa, 8. D a Marek Skyba, 7. B.    

V obvodnom kole sa Marek Skyba             

umiestnil na 4. mieste.  

Adrián Geletka, 8. D 

iBobor 

 dňoch 13. – 15. 

novembra 2013 

sa žiaci 3. – 9. 

ročníka našej školy 

opäť zapojili do medzi-

národnej informatickej súťaže pod veselým 

názvom iBobor.  Hlavným cieľom súťaže je 

podporiť záujem o informačné a komunikačné 

technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce 

iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť 

ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom použí-

vaní moderných technológií pri učení sa. 

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligent-

ný a čulý bobor. Spolu súťažilo 171 žiakov. 

Žiaci mali možnosť súťažiť v kategóriách 

Bobrík, Benjamín a Kadet. Všetci sa usilovne 

pripravovali a na súťaž sa veľmi tešili. Naj-

lepšie umiestnenie v rámci školy, ale aj 

v rámci Slovenska, získali: Martin Dam,                  

6. A  (kategória Benjamín)  a Branislav Je-

čim, 3. A (kategória Bobrík).                    

Víťazom blahoželáme!   

                                         Bruno Jakubov, 6. A 
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Vzácna návšteva 

z Japonska 

o našej triedy zavítala 20. septembe-

ra 2013 vzácna návšteva,  pani uči-

teľka Hiroko z Japonska. Prišla 

k nám, aby nám priblížila faunu, flóru a men-

talitu Ja-

ponska. 

Hovorila 

nám 

o sopke 

Fudžisan, 

skrátene 

Fudži. 

Fudži je 

najvyššia 

sopka a 

zároveň aj najvyšší vrch (3 776 m) v Japon-

sku. Nachádza sa na západ od Tokia a je sym-

bolom Japonska. V okolí sa nachádza niekoľ-

ko krásnych jazier. Tieto jazerá sú spolu 

s Fudži súčasťou národného parku Fudži-

Hakone-Izu. Taktiež nám rozprávala, že sa 

u nich pestuje čaj, ktorý v ich živote zohráva 

významnú úlohu. Nevedela až tak dobre ang-

licky, napriek tomu sme si rozumeli. Spolu-

žiaci mali samozrejme veľa otázok, pýtali sa 

na rôzne veci. Naše pani učiteľky sa jej spýta-

li, či by ostala na Slovensku bývať. Pani Hi-

roko odpovedala, že Slovensko je veľmi pek-

né, ale miluje svoju krajinu. Ďalej nám uka-

zovala, ako sa píše jej meno,  a že niektoré 

znaky znamenajú aj slabiku. Po jej odchode 

sme sa zhodli na tom, že jej návšteva bola pre 

nás zaujímavá a prínosná  a určite aj v budúc-

nosti by sme privítali takéto návštevy. Japon-

sko je mentálne  aj technicky na vysokej 

úrovni. Je to jedna z mojich obľúbených kra-

jín, preto som bola veľmi rada, že som mohla 

o tejto pani učiteľke Hiroko a jej krajine napí-

sať niečo aj vám.            Martina Rišová, 6. A 

Šport - hokej 

 októbri tohto roku začal už 97. roč-

ník americko-kanadskej hokejovej 

ligy NHL. Oproti minulému roku 

budú tímy bojovať o Stanley Cup v štyroch 

a nie šiestich divíziách v dvoch konferen-

ciách. Tohto roku si v NHL zahrá  až 12 slo-

venských hráčov v 11 rôznych tímoch. Svoje 

tímy podržia napríklad Marián Gáborík (Co-

lumbus Blue Jackets), Andrej Sekera (Caroli-

na Hurricanes) a Jaroslav Halák (St. Louis 

Blues), tiež hráči  ako Evgenij Malkin (Pit-

tsburgh Penguins), bratia Henrik a Daniel 

Sedinovci (Vancouver Canucks) a Jason Spe-

eza (Ottawa Senators). Titul majstra budú 

obhajovať víťazi Stanley Cupu Chicago Blac-

khawks, v ktorom hrajú 2 slovenskí hráči a to 

Marián Hossa a Michal Handzuš. Ďalším fa-

voritom  bude taktiež tím, ktorý sa dostal 

v minuloročnom play-off do finále a to Bos-

ton Bruins, kde  hrá slovenský hráč  Zdeno 

Chára. No veľ-

kými favoritmi 

budú aj  tímy 

ako San Jose 

Sharks, Detroit 

Red Wings, či 

Anaheim Ducks.                                                                                                                                                                           

 

Otázky na záver: 

1. Vedeli by ste vymenovať všetky štyri di-

vízie?    

2. Viete v akom tíme hrá  Peter Budaj 

a Andrej Meszároš?  

3. Viete koľko tímov hrá v NHL?   

4. Viete čo znamená skratka NHL?                                                                                  

                                 Štefan Vansač, 8. A 
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Olympijské deti – to sme my  
Základná škola Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi žije v duchu olympio-

nizmu už tradične celoročne. Pripomeňme si aktivity za minulý školský rok.  

 

Aktivity na škole sme si rozdelili do štyroch oblastí: 

1. V rámci spoznávania nových športov, športovísk a športovcov  

sme navštívili Aquapark v Poprade, zúčastnili sme sa bedmintonového turnaja 

rodín, bowlingu, zahrali sme si kolky, zakorčuľovali, povozili sa na koňoch, navštívila nás sloven-

ská reprezentantka v shorttreku Tatiana Bodová a takisto reprezentačný tréner v slopstyle, (voľný 

štýl na lyžiach) Tomáš Murgáč. 

2. Spoznávame svoj región, realizujeme vychádzky do okolia, ale hlavne do blízkeho 

Slovenského raja, tie boli krásnym spestrením sobôt. 

3. Spoznávame Slovensko, spoznali sme aj iné olympijské kluby a to v Košiciach, kde  

sme si pozreli sieň slávy košických športovcov, Bardejov, kde sme si pozreli námestie, ktoré je za-

písané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Stanišovská jaskyňa je 

ďalšie krásne miesto nášho Slovenska. 

4. Spoznávame  nové   obzory.  Aj  športovci   sa   snažia   chrániť  životné   prostredie,  a  tak  

v rámci dňa Zeme spoločne so Zelenou školou sme si vyčistili školský športový areál, pripravili 

sme pre našich spolužiakov podujatia – Gym fit pre 1. stupeň a školskú Kalokagatiu pre 2. stupeň. 

Pre našich budúcich spolužiakov, teda pre deti z MŠ, bol pripravený Gymfit ako hravá gymnastika. 

Svoje vedomosti o olympionizme sme si vyskúšali v rámci internetového kvízu, kde niektorí naši 

žiaci získali pekné ceny, ale najväčší úspech získali chlapci (2. miesto) a dievčatá  (3. miesto) na 

krajskom kole vo vedomostnom kvíze o olympionizme, kde bol organizátorom náš školský olym-

pijský klub. Tento rok bol aj prvý ročník, kedy sme začali plniť podmienky Olympijského odznaku 

všestrannosti. Tradične sa zapájame aj do výtvarných prác s tématikou olympionizmu. To boli vy-

menované len niektoré z množstva aktivít olympijského klubu na škole, ktorý pracuje už dlhé roky.  

 

Za tieto aktivity bola naša pani učiteľka Mgr. Eva Murgáčová 

ocenená najvyšším vyznamenaním Slovenského olympijského 

výboru a to Cenou Vladimíra Černušáka za rok 2012 (za pro-

pagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogic-

kom procese) – cenu odovzdával samotný Vladimír Černušák – 

čestný predseda SOV. 

 

A čo pripravujeme na tento školský rok?  

Opäť sme si pripravili plán, ktorý sa bude niesť v duchu blížiacej sa zimnej olympiády v Soči. Ná-

zov nášho celoročného projektu je  - Športovci Spiša. Chceme sa bližšie zoznámiť s osobnosťami, 

ktoré nás budú reprezentovať na olympiáde, ale takisto vyhľadať športovcov, ktorí už boli na olym-

piáde z nášho regiónu. Budeme samozrejme pokračovať v už zabehnutých podujatiach a takisto sa 

zapájať do aktivít, ktoré pripravuje Slovenský olympijský výbor a odštartuje reťaz podujatí, ktoré 

upriamia pozornosť našej verejnosti smerom k blížiacim sa olympijským hrám v Soči.   

                                                                                                 Andrea Mackovjaková, 7. C 
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Rozhovor s Vladom  Hovaňákom,  

reprezentantom Slovenska a hráčom basketbalového klubu AC LB Spišská Nová Ves. 

Vlado, od mala som ti držala palce a bol si pre mňa basketbalo-

vým vzorom.  Chcela by som priblížiť čitateľom nášho školské-

ho časopisu teba a tvoj basketbalový život a kariéru. 

Prečo si sa rozhodol pre basketbal? 

Bola to jedna  z viacerých možností, keď som bol mladý a išlo mi to 

najlepšie. Najviac ma to bavilo.   

Aké sú tvoje najväčšie úspechy? 

Najviac ma potešilo 1. miesto  v slovenskej extralige s Pezinkom, potom 3. miesto so Spišskou Novou Vsou 

a tiež 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii juniorov v drese Spišskej Novej Vsi.  

Čo ti šport dal a čo ti šport vzal? 

Dal mi veľa kamarátov, veľa radosti a vzal mi 

kopec  voľného času. 

Prezradíš nám niečo o tvojich  plánoch do 

budúcnosti?  

Chcel by som hrať aspoň ďalšie štyri roky, je mi 

jedno za aký tím,  bol by som rád všade,  kde ma 

chcú. Momentálne hrám za Spišskú Novú Ves. 

Na čo si najradšej spomínaš v tvojej bas-

ketbalovej kariére? 

Všetky šťastné chvíle, víťazstvo v Slovenskom  pohári, radosť s divákmi, vyhraté zápasy....  

Sleduješ dianie aj v našom dievčenskom tíme? Budeš nám držať palce?  

Samozrejme,  vždy vám držím palce.  

Čomu sa venuješ vo svojom voľnom čase okrem basketbalu? 

Momentálne svojej manželke a takisto  rád čítam knihy. 

Považuješ  za dôležité aj vzdelanie okrem športovej aktivity? 

Vzdelanie je u mňa na prvom mieste, aj ja mám skončenú vysokú školu a človek nikdy nevie, kedy sa mu 

môže pritrafiť nejaké zranenie a vtedy už len šport nestačí. 

S kým si najviac rozumieš z basketbalového družstva? 

Rozumiem si so všetkými. Sme výborná partia a to je to najhlavnejšie! 

Ďakujem za rozhovor, prajeme ti veľa úspechov do tvojej ďalšej kariéry a osobného života! 

Martina Dovčíková,  5. B 
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Plavecký výcvik  

 období od 21.10. do 29. 10. 2013 

sme sa my, žiaci šiesteho ročníka 

našej školy, zúčastnili plaveckého 

výcviku. Počas týchto dní sme sa všetci zlep-

šili v plávaní, no aj v potápaní a to len vďaka 

našim učiteľom, ktorí odviedli výbornú prácu 

pri učení základov a zdokonaľovaní  tajom-

stiev plávania. No posledný deň bol aj tak zo 

všetkých najzaujímavejší. Boli predsa plavec-

ké preteky! Všetci sme sa snažili, aby sme do 

toho dali čo najviac síl a aj sa nám to oplatilo. 

S výsledkami a umiestneniami v rebríčkoch 

o najlepších plavcov sme boli všetci spokojní. 

V záverečnom plávaní sme si nezaplávali len 

my, žiaci, ale pridali sa k nám aj páni učitelia. 

Plavecký výcvik sme všetci absolvovali bez 

ťažkostí a všetci sme nakoniec boli smutní 

z toho, že sa tento výcvik skončil tak rýchlo.                                                  

Jakub Pollák, 6. A 

Detské dopravné 

ihrisko 
 septembri 2013 sa žiaci 3. a 5. odde-

lenia školského klubu detí, zúčastnili 

akcie  na detskom ihrisku. Deti ab-

solvovali prednášku, kde im pán policajt po-

rozprával, ako sa majú správať, ako účastníci 

cestnej premávky. Po prednáške  ich pán poli-

cajt rozdelil na cyklistov a chodcov. Cyklisti 

si nasadili prilby a hurá na cesty! Museli dá-

vať pozor, aby nezrazili chodcov a neprešli na 

červenú. Potom sa vymenili. Každý sa vcítil 

do úlohy jazdca alebo chodca. Po náučnom 

popoludní  sa opäť vrátili do školy. 

Barbara Birošová a Lucia Zajacová, 4. A 

Bedminton -                    

záujmová činnosť 

a našej škole  prostred-

níctvom CVČ každo-

ročne pracuje  

množstvo záujmových krúž-

kov. Jedným z nich je aj 

bedminton. Stretávame sa každý 

piatok vo veľkej telocvični na hodinu a pol a 

k dispozícii máme dva kurty. Krúžok vedie 

pán zástupca Mgr. Jozef Bako. Chodia k nám 

hráči od 8 do 14 rokov, máme možnosť vy-

skúšať si množstvo súperov a s tým súvisiace  

činnosti. Chodíme aj na rôzne súťaže po Slo-

vensku a podarilo  sa nám aj niekoľko pek-

ných umiestnení. Dôležité je však, že nás to 

baví a užijeme si množstvo zábavy.                               

Dňa 26. 10. 2013 sa v telocvični našej školy 

uskutočnil bedmintonový turnaj GP U13 

a U15. Turnaja sa zúčastnilo 12 bedmintonis-

tov zo štyroch klubov BK ATU Košice, KBC 

Košice, CVČ Sp. Pohradie a BK ZŠ, Ing. O. 

Kožucha, SNV. V kategórii U15 obsadil Ma-

túš Šuca výborné 2. miesto a Marek Skyba               

3. miesto. V kategórii U13 sa najviac darilo 

Danielovi Dzurňákovi, ktorý obsadil výborné 

2. miesto. Blahoželáme!       Matúš Šuca, 8. A 
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Preverili sme si svoje schopnosti 

j v tomto školskom roku sa žiaci druhého stupňa zúčastnili jesenného branného cvičenia, 

ktoré bolo vytvorené za účelom vzdelávania žiakov ohľadom záchrany vlastného, ale aj 

cudzieho života. Na tento deň sme sa veľmi tešili, pretože sme sa neučili. Tento deň bol 

pre niektorých plný zážitkov. Išli sme na Kvašné lúky, kde sme už pred pár rokmi boli, takže sme to 

tam poznali. Najskôr nám pani učiteľky dali chvíľu 

pokoj, aby sme si mohli trochu oddýchnuť, nabrať 

sily, najesť sa, napiť sa, ... Samozrejme sme tento čas 

využili na zábavku, či hranie rôznych hier alebo len 

tak sa porozprávať a trochu sa zasmiať. Súťažiť sme 

začali od piateho až po deviaty ročník. Prvé stanoviš-

te bola streľba z kuše, ktorá bola veľmi ťažká, pretože 

sme sa museli trafiť do veľmi malého terča, ale sa-

mozrejme, zvládli sme to. Druhé stanovište bol kvíz, 

kde sme mali odpovedať na otázky: „Ako prežiť 

v prírode“. Pri treťom praktickom stanovišti, ktoré 

bolo orientované na záchranu  človeka, sme mali ukázať, ako sa zastavuje krvácanie, či znehybňuje 

zlomená ruka. Štvrté stanovište bol tiež kvíz, kde sa nás pani učiteľka pýtala základné informácie 

o záchrane života a po poslednej aktivite každý behal hlava nehlava, doudieraný, špinavý do cieľa, 

kde nám pani učiteľka Murgáčová merala čas. Tieto aktivity boli bodované, tak ako aj dobrý čas. 

Hralo sa o sladké odmeny, ktoré však nedostal každý. Ceny sa udeľovali podľa dvoch skupín. Do 

prvej skupiny patrili žiaci piateho a šiesteho ročníka a v druhej skupine boli žiaci siedmeho, ôsmeho 

a deviateho ročníka. Z prvej skupiny vyhrala 6. A trieda. Z druhej skupiny vyhrali žiaci 9. A triedy. 

Po vyhlásení víťazov sme sa všetci išli zbaliť a unavení sme sa ťahali do školy a  domov.                                                                                                    

Petra Holečková, 8. A 

Streľba zo vzduchovky 

kresné kolo v streľbe zo vzduchovky sa usku-

točnilo 8. novembra 2013. Po celotýždňovom 

tréningu, kde nám pomohol svojimi odbornými 

radami aj pán Svaček – tréner  v streľbe, sme urobili 

školské kolo, z ktorého postúpili najlepší do obvodného 

kola. Našu školu reprezentovali družstvá starších žiakov 

(Ondov, Okály, Roguľa) a mladších žiakov (Jaroš, Fe-

dor, Morihladko). Mladší žiaci obsadili 7. miesto a starší 

žiaci, ktorí postupujú na majstrovstvá kraja, obsadili  3. 

miesto. Budeme ďalej trénovať, aby chlapci reprezentovali školu na majstrovstvách kraja čo najlep-

šie.                                                                                        

Ľubomír Morihladko, 7. C 
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Tancujeme v rytme 
ebová stránka sporttube.sk je 

zameraná na propagáciu ak-

tívneho pohybu a športu detí a 

mládeže. Aj tento školský rok vyhlásil v 

spolupráci s tanečníkmi zo skupiny RDS 

Company a moderátormi Rádia Europa 2 

súťaž pre základné a stredné školy pod 

názvom SPORTTUBE.DANCE. Na našej 

škole sme si zorganizovali v piatok 15. novembra 2013 tanečný maratón na hudbu z Rádia Europa 

2. Natočili sme video pri tancovaní žiakov, učiteľov, či rodičov detí a zavesili ho na webovú stránku 

sporttube.sk.  Jedna z možných výhier pre školu je  skvelá hlav-

ná cena – 1 000 €. O víťazovi rozhodne odborná porota, ktorej 

predsedom bude Chris Bryan Rone z Los Angeles. Známy ta-

nečník, ktorý spolupracoval so svetovými hviezdami, ako  naprí-

klad Rihanna či Pink. Témou každého videa musela byť tanečná 

aktivita podľa  nálady, predstáv a schopností. Organizátorom 

tejto tanečnej súťaže na našej škole, bola pani učiteľka Murgá-

čová, o kameru sa starala pani učiteľka Filipová. 

Terézia Janikovská, 8. A 

Boli sme tvoriví  

 jedno novembrové popoludnie sme sa v rámci školského klubu detí zúčastnili na tvori-

vej dielni ,,Monotypia“ v Galérii umelcov Spiša. Sprevádzala nás lektorka pani Anna 

Timková. Najprv sme si pozreli fotografie, ktoré nafotili malé deti. Sadli sme si na van-

kúše a ceruzou sme si načrtli obrázky z fotografií. Potom nám naše obrázky pani lek-

torka nalepila na platňu potretú čiernou   tlačiarenskou farbou. Obrázky sme ešte raz obtiahli a keď 

boli obtiahnuté, odlepili sme ich. Na farbe nám vyšiel obrázok, z ktorého sme vyťahovali far-

bu ceruzou alebo vatovou tyčinkou. Dokončený obrázok sme dali do lisu. Vylisoval sa, vybrali sme 

ho a vznikli nám pekné obrázky.                                                                                  

 Zuzana Mackovjaková a Vanesa  Labancová, 5. oddelenie  ŠKD                 
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Naše úspechy 

V čom sme uspeli 
Ako sme sa 

umiestnili 
Kto uspel 

Kedy sme 

uspeli 

 

 

Výprava nádeje 

celoslovenská benefičná 

súťaž na pomoc detskej 

onkológií 

Najviac vyzbieraného 

papiera v Košickom 

kraji. (15 251 kg) 

 

Nina Mokrišová, 4. A 

Katarína Pirháčová, 7. A 

Sára Havašová, 8. B 

Daniel Broško, 9. A  

Matúš Pohanka, 7. C 

 

17. september 2013 
Postup do semifinále v 

televíznej súťaži 

v Poprade – 1. miesto 

Finálové kolo  Košice 

–  4. miesto 

Certifikácia                    

Zelenej školy 

Medzinárodný titul 

Zelených škôl 

ZŠ Ing. O. Kožucha 11, 

Spišská Nová Ves 10. október 2013 

Bedmintonový    

turnaj  

obvodné kolo 

 

4. miesto  

 

Matúš Šuca, 8. A 

Daniel Dzurňák, 7. C 
26. október 2013 

PRO SLAVIS 2013 

celoslovenská súťaž 

školských časopisov  

Čestné uznanie Školský časopis OKO november 2013 

Streľba                    

zo vzduchovky 

obvodné kolo 

3. miesto 

Adrián Ondov, 9. A 

Martin Okály, 9. A 

Šimon Roguľa, 8. D 

8. november 2013 

iBobor  

medzinárodná infor-

matická olympiáda 

1. miesto kat. Bobrík 

1. miesto kat. Benja-

mín 

Branislav Ječim, 3. A 

Martin Dam, 6. A 

13. – 15.  

november 2013 

Technická olympiáda 

obvodné kolo  
4. miesto Marek Skyba, 7. B 3. december 2013 

Ocenenie žiakov  

pri príležitosti dňa 

študentov 

Ocenenie žiakov pri-

mátorom mesta Spiš-

ská Nová Ves 

Adriana Henčeková, 9. A 

Alexandra Riemerová, 9. A 

Bruno Jakubov, 6. A 

Daniel Broško, 9. A 

Patrik Lorko, 7. A 

Simona Safková, 8. A 

Daniel Dzurňák, 7. C 

Vanesa Drabiščáková, 5. A 

Matúš Pohanka, 7. C 

Dominika Hudranová, 9. B 

18. november 2013 

 

- RR - 
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Začalo sa to pred 14 rokmi 
ový školský rok sa nesie v znamení viacerých zmien. Okrem skvelého počítačového vyba-

venia  tried sa teší svojmu „updatu“ aj náš školský časopis OKO. Časopis so starým ná-

zvom v novom šate vás bude tešiť pod novým vedením časopisu. Z tohto dôvodu sme sa 

rozhodli požiadať Mgr. Magdalénu Šiškovú, ktorá pred 14 kalendárnymi rokmi spolu so svojimi 

vtedajšími žiakmi tento časopis vymyslela a začala ho tvoriť, aby odpovedala na naše otázky. Pani 

učiteľka Mgr. Magdaléna Šišková sa s radosťou, nadšením a veľkou chuťou starala o veselé 

a zaujímavé príspevky a pod jej vedením časopis pravidelne dosahoval v celoslovenských súťažiach 

popredné miesta a stal sa neodmysliteľnou súčasťou života našej školy.   

Pani učiteľka, kedy ste prvýkrát prišli 

s nápadom založiť školský časopis? V tejto ško-

le som začala pôsobiť ako učiteľka v septembri 

2000 a to je aj začiatok tvorby školského časopisu 

OKO. Mala som šťastie, že som vtedy učila ši-

kovných žiakov, ktorí sa mojou myšlienkou vy-

tvoriť školský časopis nadchli, spolu sme vymys-

leli názov a potom to už išlo. 

Venovali ste sa podobným aktivitám už ako 

žiačka, či študentka? Už na základnej škole som 

mala sklony k literárnej tvorbe a môžem prezra-

diť, že som dosahovala celoslovenské úspechy. 

Časopis sa však na ZŠ ani na gymnáziu, ktoré som navštevovala, nevydával. Po skončení filozofic-

kej fakulty som začala pôsobiť na strednej škole, kde som so študentmi vydávala časopis Impulz, 

ktorý sa dokonca v celoslovenskej súťaží všetkých typov stredných škôl umiestnil na 1. mieste. 

Ako sa vám v časopise OKO pracovalo? Veľmi dobre. Je to síce mravenčia práca, ale nadšenie 

malých redaktorov a neustále úspechy sú hnacím strojom a veľkým povzbudením. 

Pamätáte si na jeho začiatky? Áno, mená prvých redaktorov ako Zuzana Gondová či Samuel Gu-

oth si navždy zapamätám, lebo práve oni boli tí, ktorí s mojou pomocou od samého začiatku nášmu 

časopisu vytvárali výborný imidž.  

Aký pokrok vo vašich očiach zaznamenal časopis? Zdá sa mi, že výrazný, to však musia posúdiť 

iní.  

Čo by ste chceli odkázať svojim nasledovníkom? Som rada, že časopis sa bude vydávať aj naďa-

lej,  a to dokonca aj pod vedením mojej bývalej žiačky a redaktorky OKA Mgr. Tatiany Tekáčovej. 

Želám všetkým budúcim redaktorom radosť z redakčnej práce a OKU chtivých čitateľov a pekné 

výsledky. 

Pani učiteľka, chceme sa Vám z celého srdca poďakovať za kreatívnu prácu, milé, vtipné 

a zaujímavé čítanie, výborné výsledky a prajeme veľa chutí do ďalšej práce.         

Terézia Janikovská, 8. A 
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Pani učiteľka na materskej dovolenke 

ani učiteľka Mgr. Stanislava Ledecká bola celý rok a pol súčasťou nášho každodenného 

školského života. Postretlo ju potešenie v podobe malého drobca. Nám žiakom sa za ňou 

cnie a radi by sme vedeli, ako sa jej na materskej dovolenke darí. 

Pani učiteľka, ako sa máte? Mám sa veľmi dobre. Veď som predsa na materskej dovolenke, ale 

často si spomeniem na Vás a kolegov.  

Narodil sa Vám synček. Ako sa mu darí? Darí sa mu viac než 

dobre. Čo viac si môžeme priať ... Je zdravý, šikovný, krásny chla-

pec a naše slniečko. Už má dva zúbky, pevne a isto sedí a každý 

deň čakáme, čím nás náš drobček prekvapí.  

Cnie sa Vám za školou a žiakmi? Pravdaže sa mi cnie, ale mojou 

prioritou je teraz momentálne môj synček. 

Už  vyše pol roka ste na materskej dovolenke. Za čím Vám je 

najviac smutno? Najviac smutno mi je asi za Vami, žiakmi. Tiež 

ste ako malé deti vedeli vyparatiť všeličo možné, čo ma buď nahnevalo, alebo dobre zabavilo  

a tiež za kolegami a dobrý pokec cez prestávky. 

Mohli by ste nám priblížiť váš bežný deň? Do detailov zachádzať nebudem, je toho veľa... Rá-

no vstaneme, naraňajkujeme sa, doobeda si niečo dobré ukuchtíme a medzi tým sa venujeme sebe ... 

poobede, ak nemáme otecka doma, ideme k babke a našej malej sesternici. Spolu trošku posedíme, 

ideme na prechádzku, ani sa nenazdáme  a je večer. Sebastián sa napapká, troška pomazná a ide do 

postele. V noci sa párkrát prebudí a opäť je ráno . 

Blížia sa Vianoce. Budú odlišné od tých predchádzajúcich? Tohto roku je nás o „drobčeka“ viac 

a Vianoce budú opäť  o niečo živšie a krajšie. 

Čo by ste odkázali svojím žiakom a kolegom? Kolegovia, prajem Vám pevné nervy a veľa trpez-

livosti a žiaci držte sa a učte sa, veď to robíte kvôli sebe. Ani sa nenazdáte a možno sa opäť čoskoro 

uvidíme. Dovtedy dovidenia . 

Pani učiteľke ďakujeme za inšpiratívny a hlavne pozitívne naladený rozhovor. Prajeme jej 

veľa síl a potešenia pri výchove jej synčeka, ktorý jej robí radosť.   Andrea Mackovjaková, 7. C 
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Deň úsmevu 
rvý októbrový piatok je deň, kedy  máme všetci právo na dobrú náladu a na úsmev na 

perách. Či už starí, mladí, deti, či dospelí. Všetci oslavujeme Svetový deň úsmevu. Hes-

lom tohto dňa je: „Vykonaj milý skutok, pomôž jednému človeku k úsmevu“. Cieľom toh-

to dňa je usmiať sa na človeka, usmiať sa na všetkých. No a kedy sa to všetko začalo? 

Ľudia za tento deň vďačia umelcovi menom Harvey Ball z amerického Worcestra. Ten dostal za 

úlohu vyhotoviť symbol, ľahko zapamätateľný symbol, pre istú poisťovaciu 

spoločnosť. Harvey Ball zobral žltý papier, nakreslil naň kruh, dve bodky 

ako oči a úsmev. Bolo to v roku 1963. Netrvalo dlho a táto krásna, žltá, 

usmievavá tvár svietila na odznakoch, tričkách, pohľadniciach, obálkach či 

známkach. Harvey Ball taktiež prišiel  s nápadom zorganizovať  Deň úsmevu. Vybral prvý októb-

rový piatok a Svetový deň úsmevu sa prvýkrát slávil v roku 1999. Počítače a mobilné telefóny  pri-

niesli tomuto hitu ešte väčšiu popularitu. Túto tváričku poznáme pod menom smajlík.  Prečo sa 

usmievať? Okrem toho, že úsmevom zlepšíme náladu nielen sebe, ale aj iným, je úsmev zdravý. 

Smiech uvoľní dýchacie cesty, okysličí telo a pracuje sa nám ľahšie. Úsmev vraj znižuje riziko in-

farktu a posilňuje imunitu. A dokonca nám jeden jediný úsmev precvičí viac ako tristo svalov! Tak 

prečo čakať na ďalší Deň úsmevu? Usmejte sa teraz!  

Terézia Janikovská, 8. A 

 

Ako sme si uctili starších ľudí 
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa 

mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď 

aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 

któber je mesiac, kedy by sme sa mali zamyslieť, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. 

Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, 

mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli 

rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je 

prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku - bez rozdielu veku. Preto sme 

sa aj my, žiaci zo školského klubu detí na našej škole, rozhodli potešiť starých ľudí žijúcich v Dome 

dôchodcov v našom meste. Pripravili sme im pestrý 

program a vybrali sme sa k nim v jeden októbrový 

deň. Dôchodcom  sme zatancovali, zaspievali 

a zarecitovali. Tento program sa naším dôchodcom 

veľmi páčil,  a preto si pre nás pripravili sladkú od-

menu. Na  pamiatku sme odovzdali pre našich dô-

chodcov krásne pozdravy. V programe vystupovali 

deti pod vedením pani vychovávateliek I. Bušovskej 

a Mgr. Š. Slivošovej.        

Lucia Zajacová, 4. A 



Téma obdobia                                                                                                                                           OKO 

 

 
 

16 

Halloween 

alloween je pohanský keltsky sviatok Samhain: pohanský nový rok. Tento sviatok sa 

oslavuje večer  31. októbra, hlavne v západnom svete najmä v USA, Portoriku, Írsku, 

Spojenom kráľovstve, Kanade, ako aj v Austrálii a na Novom Zélande. Deti si obliekajú 

kostýmy strašidiel a chodia si pýtať cukríky. Vždy hovoria trick or treat, čo znamená koleda alebo 

cukríky. Vraví sa, že počas Halloweenu ožívajú príšery, ako 

napríklad: upíry, vlkolaci, duchovia.....  Tiež  sa hovorí, že kto 

neverí na príšery, toho počas Halloweenskej noci chytia mon-

štrá. Symbolom Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice, vo 

vnútri ktorých je sviečka, ďalej čarodejnice, duchovia, netopie-

re, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a podobne. 

Typické farby sú červená, žltá, oranžová a čierna.  Hovorí sa, že 

Halloweenska tekvica ochraňuje dom pred zlými silami. Nie-

ktoré zvieratá majú v túto noc zvláštnu moc: vlk, bocian, čierna 

mačka, kôň, lastovička, či jeleň. Na rozdiel od ostatných má vlk 

nezastupiteľné miesto v mágii. Halloween je tajomný a záhadný 

deň, ktorý ostane tajomný navždy.  

Radka Kráľová, 6. A 

Halloween na hodine anglického jazyka 
iaci 8. A triedy 

prišli 28. októbra 

2013 do našej 

základnej školy úplne 

normálni. No neostalo to 

tak dlho. Už počas prvej 

hodiny sa trieda s číslom 

111 premenila na blázi-

nec. Bol to skutočne 

blázinec alebo len pre-

lud zvyšných žiakov? 

To vedia len žiaci tejto 

triedy. A oni sa rozhodli vám to zvestovať. Nie, nebol to žiaden výmysel, či trieda,  do ktorej sa 

dostali choromyseľní. To sa iba oslavoval Halloween. Je to sviatok mnohými považovaný za ame-

rický, no v skutočnosti keltského pôvodu s názvom Samhain. Pani učiteľka Mgr. Ivana Brajerová si 

pripravila prezentáciu o danom sviatku a taktiež pieseň, ktorej text trefne vystihuje náladu Hallowe-

enu. V triede boli zaujímavo prepracované kostýmy čarodejníc, kostier, upírov a čertov, no našli sa 

aj zombíci s ceruzkami v hlave. Taktiež sa kde - tu povaľovala ruka. No po pár hodinách to skonči-

lo a ostalo iba jedlo. Ale i to skoro zmizlo. Tak ostala iba dobrá nálada a zábava, ktorá sa niesla 

celým dňom.     

Terézia Janikovská, 8. A 
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Vianoce  

ianoce sú v našej krajine veľmi obľúbený sviatok.  Plné pohody, darčekov, no pre školákov je 

asi najväčší darček to, že práve sa začínajú vianočné prázdniny a s nimi jašenie a lyžovanie 

v snehu. U nás sa Vianoce slávia celkom klasicky. Veriaci ľudia idú večer do kostola na svätú 

omšu a po nej sa vrátia domov, kde ich už čaká tradičná vianočná večera. Oby-

čajne cez túto večeru jeme ryby, zemiaky, šalát a hlavne oblátky s medom 

a hromadu ovocia. Po nej prídeme k vianočnému stromčeku a pod ním nás už 

čakajú krásne kopy darčekov. No v niektorých krajinách slávia tento krásny 

sviatok celkom inak. Napríklad v takom Fínsku slávia Vianoce celkom nezvyčaj-

ne. Fíni majú svoju vlastnú kultúru a podľa ich zvykov sa od novembra slávi 

pikkujoula  a cez tento sviatok si už stavajú malý vianočný stromček. Ten veľký,  

na ktorý okrem bežných ozdôb vešajú vence, stavajú až v decembri.  V ich krajine sa povráva, že darčeky 

pod Vianočný stromček dávajú škriatkovia, ktorí odmeňujú deti, ktoré boli počas celého roka dobré. Čo sa 

týka kolied, tá ich sa nazýva Jouluyö, juhlayö. Veľmi dôležitým dňom cez tieto sviatky je 24. december, no 

vianočný čas sa začína už od 23. decembra. Na raňajky Štedrého dňa sa tradične je ryžový nákyp so škori-

cou, cukrom a studeným mliekom. Povráva sa, že v ryžovom nákype sú občas mandle. Je možné, že ich 

tam dali škriatkovia a keď ich niekto nájde, bude mať šťastie a do roka sa vydá alebo ožení. Deti počas 

Štedrého dňa prichystajú kúsok pšenice vtákom a odídu s otcom na cintorín, aby zapálili sviece. Keď sa 

vrátia, nesmie sa zabudnúť na dôležitú časť Vianoc - saunu. Potom sa hrajú spoločenské hry, spievajú sa 

koledy a všetci sa tešia na večeru. Čo sa týka večere, zvykne sa jesť tradičné jedlo. Na 

stole je ryba lipeäkala, obložené misy, mrkva so zemiakmi, šunka s horčicou, hrášok so 

zemiakmi, hubový šalát, domáci syr a pochopiteľne všetky dobroty, čo sú uvedené trošku 

vyššie. Po jedle sa servíruje káva a slivkový puding. Fíni majú takisto svojho otca Vianoc. Volajú ho Joulu-

pukki, a ako inak, chodí oblečený v červenom.  V oknách svietia dve sviečky podľa jednej starej fínskej 

piesne a Štedrý večer sa pomaličky končí. Ďalšie vianočné dni sa navštevujú príbuzní a dôležitým dňom je 

aj sviatok sv. Štefana. Vo Fínsku je svätý Štefan ochrancom koní a bojovníkov, preto sa v tom čase starajú 

o svoje kone a dávajú im kadejaké dobroty.                                                       Jakub Pollák, 6. A 
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Jesenný list 

Posledný list jeseňou sfarbený,  

padol rosou na zem zmáčaný. 

Slnko vyšlo, ale slabo hreje,  

no žiaden div to dnes už nie je. 

 

V kalendári zmena nastala, 

november nám zbohom dáva. 

Zamával nám na rozlúčku, 

december už dýcha potichúčku. 
 

 
Franceska Tižová, 8. A 

 

Pohankova  poviedka 

 

Stalo sa to pred 5 rokmi. 

V zemi zničenej vojnou. 

V tejto zemi bola farma, v nej malé dievča, ktoré sa volalo               

Rebeka.  

O svojich rodičoch nevedela nič, vedela len o babke žijúcej  

v lese. Rozhodla sa, že pôjde za ňou.  

Cestou však narazila na ...  

 

Otázka pre čitateľov: Ako by mohol pokračovať tento príbeh? 

Matúš Pohanka, 7. C 

A deň rýchlo vystriedala noc, 

všetko stíchlo, čaká sa na polnoc. 

Na nebi milióny hviezd, 

radosť ti chcú zniesť. 

 

Nechaj sa viesť pokojom, ktorý v spánku prichádza, 

a do krajiny krásnych anjelov ťa privádza. 
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Komiks            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Samuel Hollaar, 5. A 
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Naše výtvarné diela 

                 Poskladaný portrét                                                Práca s digitálnou fotografiou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Návrh parku v programe Google SketchUp 7 

Adriana Henčeková, 9. A 

Bianka Krotká, 9. C 

Daniel Solák, 9. A 
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English corner 

The man: "God, how long is a million years?" 

God: "For me it's a minute." 

The man: "God, how much is million dollar?" 

God: "For me it's a penny." 

The man: "God, may I have a penny?" 

God: "Wait a minute."  

 

Find different clothes´ marks  

 

 

Matúš Šuca, 8. A 

Entscheide!  

Mit groβem oder kleinem Anfangsbuchstaben? 

Streiche den falschen Buchstaben durch. 

Herbst (Otto Baisch) 

D/da hört M/man singen S/spät und frühe 

Von H/herbstesleid, 

Als O/ob nicht Glücks G/genug erblühe 

Zu jeder Z/zeit. 

 

                                                                                                                              Kamil Smorada, 6. B 

Найди слова в кроссворде 

М Ь C A M Ы Й K 

O Т К P Ы T K A 

П A A Л E В Г P 

P C E X A T Ь A 

И И A P A K Й H 

З П C A Д З A Д 

M A K И М A M A 

O Г O P O Д Н Ш 

Štefan Vansač, 8. A 

N E T N I E S E W E R E 

Y E  C P D V S C N A A 

R D H H R S  L E I L D 

I C I A A A O D T K P I 

P I L N D D H I S E H D 

C C F E A I A O O N L A 

U C I L  D M R C F A S 

R U G A B A N N A A U V 

L G E F E N D Y L F R G 

D  R V E R S A C E E A 

C Z A R A B U R T O N P 

L O U I S V U I T T O N 

Wenn ausgeträumt des F/frühlings Träume, 

D/der Sommer tot, 

Wie kleiden L/lustig sich D/die Bäume 

In G/gelb und R/rot! 

 

Erstarb der süße Duft der R/rose, 

Der L/lilie Pracht, 

Wie S/sprosst die k/Kecke Herbstzeitlose 

Dann über N/nacht!                                                                                           

 

OTKPЫTKA, ПИCATЬ, MAMA, 

KAPAHДAШ, MAЙ, MAK, OГOPOД, 

ПPИЗ, CAMЫЙ, CAД, PAK, ЛEB, 

EХATЬ 

Slovo, ktoré vyjde: MAГA3ИH 
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Jesenné módne trendy 2013 
ohtoročná jeseň nebola taká, ako tie minulé. Ku klasikám ako hnedá, bordová či šedá sa 

pridávali farby, na aké u tohtoročného obdobia až tak veľmi zvyknutí nie sme. Aj o tom je 

však móda - o nových nápadoch, kombinovaní a inšpiráciách. Farbou tohto roka je zelená. 

Mala by mať odtieň ako pravý smaragd, no nie je to zase úplnou nutnosťou. Počas jesene sa skvelo 

hodí tlmená farba, ktorú môžete poznať ako vojenskú či fľašovú. Takisto sa túto jeseň nosila ružo-

vá. Cukríkový odtieň je populárny hlavne počas letných dní, no móde sa nedá odporovať. Veď ru-

žová je farbou žien, je znakom jemnosti a na jesenné kabátiky a topánky sa perfektne hodí. Popri 

ružovej sa nosia aj jej podobné odtiene, napríklad ako fialová, v podobe slivkového odtieňa. Je viac 

jasná, je výrazná a rovnako ako ružová aj sladká. Ak ste mali radšej elegantné trendy, pripravili ste 

sa na nástup zlatej farby. Stačil jej lesk a viac doplnkov ani nebolo treba. Ako ste si možno všimli, 

panovala aj záplava bielej, ktorá počas jesene nie je veľmi typická. Napriek tomu dostala množstvo 

priestoru a rozžiarila nám čas chladných mesiacov. Takisto bola možná kombinácia so stále popu-

lárnou čiernou. Nech už ste módnym fanatikom, alebo módu úplne ignorujete, túto zimu sa môžete 

vyhrať s farbami. Zakázané nie je ani kombinovať letné oblečenie s tým teplejším. Ak tak však uro-

bíte, nezabudnite, že v oblečení sa hlavne musíte cítiť pohodlne a teplo – nechcete predsa kvôli 

chorobe neprísť do školy ;). 

Frederika Kočíková, 6. A 

 

A čo na to školská módna polícia?  
Outfit č. 1:  wow! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento outfit sa mi veľmi páči. Keď sa naňho pozriete, hneď si poviete – wow! Sú tam veľmi obľú-

bené farby pre túto jeseň. To je kráľovská modrá alebo sýta červená. Kráľovská modrá sa 

v posledných sezónach objavuje v každej kolekcii. Pokračuje aj túto jeseň, kombinovaná 

s koženými materiálmi, ale aj vzorovou potlačou.  A tiež je tam rifľová  košeľa, tzv. „rifľovka“ 

s motívom hviezd na ramenách a s vybíjanými cvokmi okolo náprsných vreciek. Tieto cvoky sú 

teraz veľmi módne. Či už sú v špicatom, okrúhlom alebo kockovanom tvare. Dajú sa kúpiť 

v galantérii a takto pekne si môžete dotvoriť svoje oblečenie aj samy -  či už to sú rifle, tričko, koše-

ľa alebo topánky. Tento outfit je pohodlný,  ľahko nositeľný  a dáva každému, kto ho nosí mladis-

tvý vzhľad. Sám o sebe je úžasný!   
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Outfit č. 2: jednoduché a krásne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduché a krásne. Áno. Presne také to je. Jednoduché tričko v obľúbenej sýtej červenej farbe, 

biely sveter s červenou potlačou, pohodlné tmavé rifle úzkeho strihu, ktoré voláme aj „slim“, k to-

mu  sa hodia nejaké krátke čižmičky so šnurovaním, ktoré sú tento rok veľmi „in“, farebne ladiaca 

koženka, šatka a máš to.  Nie je čo riešiť. Jednoduché a pohodlné zároveň. 

Outfit č. 3: vzory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dievčatá sú oblečené v podstate podobne. Tenká mikina s farebným vzorom (či už je to vzor roz-

právkový, abstraktný, leopardí,... aký len chcete) alebo so zaujímavým nápisom, zladené 

s legínami/nohavicami (jednofarebnými alebo so vzorom) je vynikajúci nápad. Tým nikdy nič ne-

pokazíš. Výrazné potlače na svetroch, alebo  vzory  nikdy nevymizli!  Pre trendy outfit v pohode 

skombinujte viac vzorov dokopy. Tak akurát do školy. K tomu rozpustené vlasy a ideš. A z farieb tu 

máme obľúbenú mentolovo modrú a tmavo modrú. Je to super a jednoduché. A na vonku nejaké 

tmavé tenisky,  „beanie“ čiapka a nejaká teplá bunda. 

Natália Mlynarčíková, Martina Ondovová, 8. B 
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Ťažký život školáka 

ýtal som sa žiakov školy na najvtip-

nejší zážitok zo školy. Opýtaní chceli 

ostať v anonymite.   

 

 „Išiel som domov zo školy 

a zdalo sa mi, že mám nie-

čo ťažké vo vrecku. Na 

polceste domov som sa 

pozrel na nohy a zistil 

som, že nie som prezutý. Bol som stále 

v šľapkách. Pozriem sa na kľúče a tam mám 

kladku od šatňovej skrinky. Tak sa otočím 

a idem späť do školy“.  

 „Behala som dole schodmi so spolužiakom 

a on sa pošmykol, spadol a išiel na zadku asi              

8 schodov“. 

 „Na etickej výchove sa jeden žiak prestrčil 

cez stoličku medzi tým, kde sa sedí, a kde sa 

opiera a povedal, že to je jeho rehabilitačné 

kreslo“.  

 „Do triedy vletel komár a chytili sme ho. 

Spolužiak povedal, že ho zje a keď ho jedol, 

po celej triede sa od dievčat, ozvalo: „fuuuuj“ 

a namiesto toho, aby sa otočili, sa naňho po-

zerali ďalej“.  

 

A nakoniec môj zážitok:  

„Išiel som v sobotu z turnaja v bedmintone zo 

školy s kamarátom cez predný vchod školy, no 

vpredu bolo napísané: „vchod zozadu“. No my 

sme si nedali povedať. Vošli  sme,  prešli prvými 

dverami, tie sa zabuchli. A druhé nešli otvoriť. 

Ostali sme uväznení. Volali sme  kamarátovi  a 

rodičom. No ani to nepomohlo a tak sme kričali. 

Nakoniec iní žiaci išli okolo predného vchodu a 

my sme ich cez sklo 

požiadali o  pomoc. Oni 

našťastie prešli cez zad-

ný vchod a otvorili 

nám“. 

 

Vtipy 

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča 

ho, aby vyšiel von. Nakoniec slon vyjde a mravec 

hovorí: Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš 

moje plavky.  

Blondínka postaví vodu na čaj 

a kúsok sa jej zvýši. Volá kama-

rátke, čo má s ňou urobiť. 

A ona jej povie: Daj ju do mraz-

ničky,  teplá voda sa vždy zíde. 

Vymením izbového psa za dvojizbového. 

Mamička oznamuje synčekovi: Jožinko, budúci 

rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť 

utierať riad... Tak to radšej prepadnem ... 

 

Chuck Norris prestrihne káble od wi-fi.  

 

Pani učiteľka sa pýta na obľúbené zviera. 

Jožko povie: pes  

Anička povie: mačka  

A Dežko povie: mrazené kura.      

 

Bruno Jakubov, 6. A 
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To, v čo verím... 

 živote človeka je veľmi dôležité, 

aby v niečo veril. Bez viery je ži-

vot prázdny. Aj to bol dôvod, pre-

čo sme sa žiakov spýtali na ich životnú vieru. 

Andrea Mackovjaková, 7. C 

„Som katolíčka, takže verím v Boha, ale verím 

aj v priateľstvo. Každý z nás má určite neja-

kého priateľa. Niektorí majú veľa priateľov, 

ale či sú ozajstní, zistia podľa správania sa 

v určitých, hlavne kritických situáciách. Pria-

teľ je človek, na ktorého sa dá spoľahnúť 

v každej situácii, môžem mu dôverovať 

a nezradí ma. Je so mnou v dobrom aj v zlom. 

Vie o mojich chybách, ale necháva si to pre 

seba a nerozširuje to ďalej medzi ľudí. Priateľ 

vždy stojí na mojej strane. Mal by tu byť vždy, 

a nie keď sa mu to hodí alebo keď niečo odo 

mňa potrebuje. Je mu jedno ako vyzerám, čo 

mám oblečené, vždy ma podrží. Sú ľudia, ktorí 

sa tvária ako priatelia, ale za chrbtom ťa 

ohovárajú. Ak sa raz v priateľovi sklameš, je 

veľmi ťažké prijať ho späť, pretože sa bojíš, 

aby ťa znovu nesklamal. Verím, že aj 

v dnešnej dobe, keď ľudia myslia hlavne na 

seba, existuje aj skutočné priateľstvo, ktoré je 

na celý život a verím, že si takého priateľa 

nájdem aj ja.“ 

Kamil Fedor, 7. C 

„Verím v šťastie. Šťastie majú podľa mňa, len 

dobrí, úspešní a pracovití ľudia. Aby som bol 

šťastný, musím byť taký aj ja. Verím, že ak sa 

budem snažiť, budem mať v živote šťastie. To 

znamená, že musím byť v živote vždy dobrým 

človekom. Získavaním skúseností sa môžem 

stať úspešným. Aj práca prispieva k šťastiu 

človeka. Ak tieto tri veci úspešne splním, ve-

rím, že budem šťastný.“ 

Jakub Lipták, 7. C 

„Verím v lásku a šťastie. Bez šťastia by nebo-

lo ani lásky, ani zdravia. Šťastie do života 

budem veľmi potrebovať, aby som si našiel 

prácu, v ktorej sa mi bude dariť a ženu, ktorá 

ma bude mať rada takého, aký som. Nechcem 

šťastie a lásku len pre seba, ale prajem ich aj 

druhým. Veľmi to budeme potrebovať do živo-

ta. Zároveň verím aj v seba, a teda, že to všet-

ko zvládnem.“ 

Andrej Širilla, 7. C 

„Moja kresťan-

ská skupina. 

V nej je moja 

viera. Stretá-

vame sa, roz-

právame sa 

o svojich problémoch a rozprávame sa 

o problémoch našej spoločnosti. Chodíme po 

výletoch ako napríklad na mini fest, pochod 

za život, kemp fest... Organizujeme rôzne 

podujatia. V najbližšej dobe plánujeme pri-

praviť živý betlehem. Naša skupina má pri-

bližne dvadsať členov.“                       – RR – 
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„Ži tak, aby sa tvoji priatelia začali nudiť, až zomrieš“.  Julian Tuwim 

 

Presne tak. Ako by sme mohli žiť bez priateľov? Ako by mohli priatelia žiť bez nás? Samozrejme,             

i to sa raz stane, pretože tak ako sme sa narodili, tak aj zomrieme. Ale toto nie je hlavnou myšlien-

kou nášho motta na záver. Náš citát nás nabáda žiť naplno. Žiť tak, aby sme si mohli poplakať, no 

neskôr sa radovať. Aby sme nemuseli ľutovať, no niečo po sebe zanechať. Nabáda nás aby sme žili. 

No a kto iný je naším životom ak nie priatelia? Potešujeme ich a tvoríme ich život… život krajší. A 

oni nám to dávajú späť. Tak teda žime. No skutočne žime, pretože nie každý kto žije je nažive.    

Carpe diem.  

Terézia Janikovská, 8. A 

Poviedková bájka 

už, kde začať. Vianoce, Štedrý deň, oslavy narodenia. Nazvime si to ako chceme, vždy 

hovoríme o jednom a tom istom. O 24. decembri. Vskutku, o tomto dni toho možno veľa 

nahovoriť. Deti sa tešia na darčeky. Dospeláci na to, že si konečne oddýchnu od večnej 

únavy. A naši starí rodičia… tí si užívajú, že sa každá rodina stretne pri jednom stole. A keď je ich 

veľa, tak i pri dvoch. No ale prečo hovoriť o tých, ktorými nie sme? Radšej si zhrnúť náš Štedrý 

deň. Tak ako to už býva vo voľný deň zvykom, ani v Štedrý deň sa nevyhne posteľ dlhému náporu 

našich tiel. A potom nasleduje kúpanie, upravovanie, hľadanie zapatroše-

ných darčekov, poprípade ich nakupovanie, varenie, ochutnávanie a vytr-

valosť vidieť zlaté prasiatko. No a čo tak dať si príbeh o tomto dni? A čo 

tak pridať trošku povier. Povera, povera, povera.  O tom má čo toto dievča 

hovoriť. Každoročná a už priam očakávaná reklama na istý nápoj hnedas-

tej farby prebieha v televíznych obrazovkách i tento rok. No a samozrejme zlaté prasiatko je už nut-

nosťou. A legenda s ním… Niet nikoho kto by ju nevyskúšal. A nepohorel. Tak i ona sa do toho 

zakúsila. A ako jej nátura už hovorí, nepustila sa toho. Nejedla. No a každý to dobre pozná… Kolá-

čiky, oblátky s med om, zemiakový šalát. Nedá sa odolať. No keď sa niekto tvrdohlavý zatne, dá.    

A ona sa zaťala a nejedla. Nič. Odolala vôni vanilkových rožkov i lineckých koláčikov.  No a keď 

prišla večera so všetkým čo k nej patrí, dobre, že sa neroztrhala. Celý deň ťahať iba na čaji a ka-

kau… Vskutku obdivuhodný výkon. A ako to už býva, prejesť sa po dni hladovky nie je nič príjem-

né. A tak namiesto toho, aby sa dievča z darčekov tešilo, záchodovú misu ohrievalo. No aby sme 

krutí neboli, aj si pospalo. Ale užívať si darčeky nemohlo. Síce sa to trošku hrá na bájku, nie je to 

ňou. Avšak ako správna napodobenina bájky, má i svoje ponaučenie.  Zlaté prasiatko aj tak nikto 

nikdy neuvidí, tak jedz kým môžeš.                                                                 Terézia Janikovská, 8. A 
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