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Ahojte,  

ak čo, tešili ste sa do školy?           

Ja ani veľmi nie. Keď som si 

predstavila znovu to učenie 

a písomky... No ale čo už, musíme to 

vydržať. Ale čas ide veľmi rýchlo. Len 

pred chvíľou sa začal školský rok 

a povzbudivé je, že o chvíľu budú 

Vianoce a s nimi prázdniny. Aj tento 

rok sa Vám budeme prihovárať pro-

stredníctvom nášho školského časopi-

su OKO. Každý rok sa snažíme prichá-

dzať s niečím novým, spoločne na re-

dakčnej rade vymýšľame nové rubriky 

a články. Dúfam, že si každý z Vás náj-

de to svoje a náš časopis budete radi 

čítať. Keď už som spomenula, že sa 

blížia Vianoce, dúfam, že Perinbaba 

k nám bude túto zimu štedrejšia a nie 

ako minulý rok. Ak ste už zvedaví, čo 

sme pre Vás v tomto 

čísle pripravili, ne-

váhajte a pustite sa 

do čítania.                

Andrea Mackovjaková, šéfredaktorka                                       
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Naši jubilanti 
ak ako aj naša škola tohto roku oslavuje svoje jubileum, tak aj pár našich učiteľov 

a ostatných pracovníkov našej školy oslávilo túto životnú etapu. Sami sme neverili tomu, 

akého životného jubilea sa to vlastne dožívajú. Boli sme veľmi zvedaví, ako sa im darí, ako 

oslávili svoje narodeniny, a či sa v ich živote niečo zmenilo.  

1. Ako a s kým ste oslavovali? 

2. Je to pre vás len číslo alebo sa tým pre vás niečo zmenilo? 

Pani učiteľka Muchová 

1. Oslavovala som úplne super. Štyri alebo päť krát. Oslavovala som s rodinou, priateľmi a mne 

srdcu blízkymi. 

2. Niečo áno, niečo nie. Telo číslo cíti, no duša 

ešte nie. 

Pani učiteľka Okályová 

1. Veselo. Hlavne s rodinou a s priateľmi. 

2. Pre mňa je to len číslo. 

Pán učiteľ Hreha 

1. Oslavoval som s rodinou a s kolektívom 

v škole. 

2. Ťažko povedať. Telo cíti nejaké krížiky.  

Pani učiteľka Majerníčková 

1. Štyridsiatku som oslávila  v kruhu mojej rodiny a samozrejme aj s mojimi priateľmi. 

2. Nadobudla som viac skúseností, ktoré mi pomáhajú s väčšou ľahkosťou prežiť každodenný 

zhon. Tento vek si vychutnávam, lebo konečne sa môžem venovať aj svojim záľubám a mám 

viac času aj pre seba.  

Pani učiteľka Miklošová 

1. S rodinou, s priateľmi a blízkymi. 

2. Necítim žiadnu zmenu. 

Pani tajomníčka Mikolajová 

1. Hlavne s rodinou. 

2. Zatiaľ len číslo a dúfam, že zmeny neprídu. 

Pani vedúca jedálne Böhmerová 

1. Dlho som oslavovala. Na niekoľko krát. S rodinou, v práci s kolegami, s priateľmi.  

2. Iba číslo, nič sa nezmenilo. 

Ďakujeme za rozhovor našim jubilantom. Zastávame názor, že vek je naozaj iba číslo, pretože oslá-

venci vyzerajú naozaj skvelo. Ešte raz vám prajeme všetko najlepšie . 

Štefan Vansač, Eduard Frlička, 9. A 

T 
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Ľubomír Vaic  – môj ocko 

ubomír Vaic - je náš slovenský hokejový útočník 

a môj ocko, ktorý sa narodil 6. marca 1977 v Spišskej 

Novej Vsi. Vyniká rýchlym korčuľovaním, technic-

kými schopnosťami a v neposlednom rade je to najlepší ocko 

na svete . Ponúkam Vám rozhovor s ním. 

Kde všade si hral hokej a kde teraz pôsobíš? 

Ocko (Ľubomír Vaic): V 16-tich rokoch som začal hrať pro-

fesionálne za mužov v slovenskej extralige v Poprade, nasle-

dujúcu sezónu v Spišskej Novej Vsi, ďalej v Košiciach, USA, 

Kanade, Nemecku, Fínsku, Švédsku, Rusku a v Čechách. 

Postupne som  sa približoval cez Bratislavu a Poprad domov, 

teda do môjho terajšieho pôsobiska v Spišskej Novej Vsi. 

Aké máš medaile? 

Ocko (Ľubomír Vaic): Mám množstvo medailí z rôznych turnajov, ale medzi najcennejšie patrí 

samozrejme striebro a bronz z Majstrovstiev sveta. 

Aká medaila ti ešte chýba? 

Ocko (Ľubomír Vaic): Chýba mi zlatá z MS, no teraz by som privítal zlato zo Spišskej Novej Vsi. 

Čo je pre teba zložitejšie – rola ocka alebo hokejistu? 

Ocko (Ľubomír Vaic): Rola ocka je určite pre mňa zložitejšia, pretože chcem, aby z mojich detí 

vyrástli slušní a poctiví ľudia. Avšak nie vždy to ide podľa mojich predstáv... však Lauri? 

Čo ti robí najväčšiu radosť? 

Ocko (Ľubomír Vaic): Najväčšiu radosť mi robí to, keď sú moji blízki a ľudia v mojom okolí 

šťastní. 

Redakcia časopisu OKO ďakuje za príjemný rozhovor. 

Lorelaj Vaicová, 3. A 

Ľ 

Ľubomír Vaic 
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Prezývky učiteľov z detstva a ich brepty  

aždý sme raz boli malým dieťaťom. Radi sa hrali. Na základe našich niektorých zauží-

vaných činností sme dostali aj prezývky, ktoré k detstvu neodmysliteľne patria. Niekto-

ré boli vtipné, občas trápne, alebo aj urážlivé. Všetci si na to pamätáme. Však . Preto 

sme sa vybrali za učiteľmi a opýtali sme sa ich, aké prezývky dostali oni. Zaznelo ich 

veľa, skúste si tipnúť koho sú: Mucha, Bifľa, Evička, Kačena či Tajnička. Samozrejme prezývky 

nemajú iba učitelia, ale aj my žiaci. Tu sú niektoré: Sisi, Janči, Aňa, Tiňa, Banana, Ejko. Prezývky 

nevznikali náhodou, vždy sa našiel dôvod, prečo toho či onoho voláme tak, či onak.  

Veľmi úzko s prezývkami súvisí aj popletený jazyk, ktorý majú častokrát, tak ako 

deti, tak aj dospelí. Pomýlené môžu byť vety, ale aj slová. My sme vybrali tie naj-

vtipnejšie:  

„Sicílska mafina“ (sicílska mafia) 

„Klasikačný“  (klasifikačný) 

„Dva skúmavky, dva horniny, dva strany“ (dve skúmavky, dve horniny, dve strany) 

 

Tatiana Komárová, Kristína Kriváková, 6. A 

Navštívila som Brazíliu 

 južnej Amerike leží veľká a nádherná krajina, kde žijú ľudia zná-

mi na celom svete svojou veselou povahou a otvorenosťou voči 

iným národom. Je ňou Brazília, krajina na mape pripomínajúca 

srdce. Je to neuveriteľné, ale vidím tu určité prepojenie medzi tvarom tejto 

krajiny a mentalitou ľudí. Táto úžasná krajina otvára náruč svojim návštev-

níkom zo všetkých kútov sveta. Ľudia sú však veľmi milí a pohostinní. 

V Brazílii som strávila 5 mesiacov ako malé dvojročné dievčatko. Sú veci, 

na ktoré si nepamätám, no tie mi ozrejmili moji rodičia. More a pláže sú 

úžasné. Sú tam však veľké sociálne rozdiely, a taktiež rozdiely medzi se-

vernou a južnou časťou Brazílie. Ja som bola s rodičmi v južnej časti Brazí-

lie, ktorá je skôr priemyselnejšou časťou tejto krajiny. Taktiež počasie je 

veľmi rozdielne na severe a juhu. Aj my sme zažili ob-

dobie dvojmesačných dažďov a taktiež Vianoce s 24-mi 

stupňami. Bolo to zvláštne, zažiť teplé Vianoce . De-

tičky tu chodia najprv do jasieľ (od 6-tich týždňov do 

6-tich rokov) a rodičia chodia do práce. Rodina sa stre-

táva doma spolu až večer o 18:00 – 19:00 hodine. Ja 

som však do škôlky nechodila, bola som doma 

s mamkou. Určite by som sa tam raz chcela vrátiť spolu 

s celou mojou rodinou.  

Vaša Lora, 3. A 

K 

V 

Lora  Brathová 

Hlavné mesto Brazílie - Rio De Janeiro 
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Knihotéka 
redtým ako som začala písať tento článok, som sa postavila pred moju knižnicu. Celú si ju 

prezrela a rozmýšľala som, ktorú knihu vám odporučím a musím sa priznať, že bolo skutoč-

ne namáhavé vybrať si spomedzi toľkých skvelých kníh, ktoré stoja za otvorenie. Nakoniec 

som vybrala jednu, ktorá mi prišla vhodná ako pre chlapcov, tak i pre dievčatá. Je tiež zaujímavá 

svojim príbehom. Moja recenzia bude na knihu Maximum Ride od Jamesa Pattersona. 

 

James Patterson - Maximum Ride 

Kniha sa svojim žánrom radí medzi fantasy a young adults knihy, teda 

v preklade ide o knihy pre mladých dospelých. Príbeh sa točí okolo deciek, 

ktoré vyrastali v laboratóriu, kde sa  na nich robili testy DNA a samozrejme, 

čosi sa na nich po týchto testoch zmenilo. Deckám sa však podarilo utiecť, no 

našli ich a práve tento ich druhý útek je nosným bodom celého príbehu. Tieto 

deti majú svoje DNA pomiešané s vtáčimi, čo príbehu dodáva šmrnc, a tiež 

pomáha vzniku zaujímavých situácií a momentov, no to sa už nechajte pre-

kvapiť. Postavy sú tiež skvelé, dobre premyslené a myslím, že i vierohodné. 

Tiež nie je problém sa do nich vcítiť, keďže majú v rozmedzí od 6 do 14 ro-

kov. Jediná nevýhoda je, že v slovenčine vyšiel iba prvý diel a zvyšné si treba 

prečítať v origináli, teda v angličtine. Druhá časť vyšla i v češtine, no iba v podobe mangy. No a ja 

sa už teším, kedy sa pustím do druhej časti.  

 

Čo sa skrýva v slúchadlách 
 tejto téme by som zrejme mala písať o veciach, ktoré dobíjajú hitparády a o hudbe, ktorá 

momentálne vládne svetu. No o tom písať ja nemôžem, keďže o tej hudbe nemám ani po-

tuchy. Preto vám predstavím album, ktorý sa momentálne skrýva v mojich slúchadlách.  

 

5 Seconds of Summer - 5 Seconds of Summer 

Tento album je môj najobľúbenejší vôbec. Túto kapelu úplne milu-

jem a myslím, že to až hraničí s posadnutosťou. Preto sa s vami o ňu 

musím podeliť. Žánrom kapela patrí k pop rocku, v istých piesňach 

by som povedala, že  zachádza až do pop punku a ich piesne sú chyt-

ľavé a ľahko si ich zapamätáte, utkvejú v pamäti. Môj obľúbený al-

bum je debutom austrálskej skupiny a určite vám ho odporúčam. Ak 

aspoň trochu sledujete rebríčky, mohli ste tam zaregistrovať ich pies-

ne “She Looks So Perfect”, “Amnesia” alebo “Don´t Stop”. No a keď 

sa vám album zapáči, určite si pustite i staršie piesne, ktoré sú rovna-

ko perfektné. Kapela pochádza z Austrálie a ich prízvuk je počuteľný i v speve, čo je bázňou pre 

uši. Každopádne dajte im šancu a ja vám môžem z vlastnej skúsenosti povedať, keďže ich piesne 

zapĺňajú tak polovicu pamäte môjho mobilu, že keď sa raz namotáte, nie je cesty späť.  

 

P 

V 
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Filmotéka 
čakáva sa odo mňa, že tu budem písať buď o nových filmoch, filmoch, ktoré ešte len v 

kinách budú, o filmoch, ktoré sú kultové, povyhrávali ceny, či o filmoch, ktoré som ne-

dávno videla a chcem ich odporučiť. No ja teraz urobím čosi iné. Zrecenzujem vám seriál.  

 

The 100  

Seriál The 100 je dielom televízie CW z USA. Vysiela sa prvý rok, má 

jednu sériu skončenú a druhú práve začatú. Žánrom sa radí k sci-fi, 

presnejšie postapokalyptickým, či dystopickým sériám. Príbeh sa točí 

okolo stovky mladých delikventov, ktorí sú poslaní na toxickú, neobý-

vanú a nukleárnou vojnou zničenú Zem, aby zistili, či sa na ňu ľudská 

rasa môže zas navrátiť po 72 rokoch, čo prežila na vesmírnej stanici s 

názvom Archa. Problémy nastanú nielen keď Stovka dopadne inde ako 

na priamo určené miesto, ale i keď na samotnej Arche vznikne vzbura. 

Tiež Stovka zistí, že Zem nie je celkom neobývaná, ako si pôvodne 

mysleli. Seriál je akčný, nie je nudný, vyskytne sa pár vtipných mo-

mentov a celý celučičký sa točí okolo ľudí, okolo postáv a okolo vzťa-

hov, ktoré sú skutočne poprepletané, no dokonale premyslené. Hlavná 

hrdinka Clarke, mne osobne v istých momentoch liezla hore krkom a pár krát som si trieskala čelo 

nad jej detinským správaním, ďalšie vedľajšie postavy ako Finn, potencionálna láska Clarke,  Jas-

per, múdry chalan, ktorého napadnú obyvatelia Zeme, či Octavia, dievča, ktoré bolo zatknuté za to, 

že sa narodila. Tá mi tiež liezla na nervy, no veľa z jej hlúpych činov vedeli zachrániť rozumnou 

akciou a raz za čas som videla svetlý plamienok ich logického myslenia. Stovku zachraňuje celú 

prvú sériu Bellamy, chlap, ktorý medzi Stovkou vôbec byť nemal a zo záhadných dôvodov sa snaží 

zabrániť kontaktu s Archou. Tiež je práve Bellamy najlepšou a najprepracovanejšou postavou seriá-

lu a zápletka sa z veľkej časti točí i okolo neho. Na koniec mojej siahodlhej recenzie by som seriálu 

dala 8 bodov z 10 (i to 2 body dole za hlúpu Clarke) a odporúčam ho ako oddychovku na voľné dni. 

Dá sa síce pozrieť len v angličtine, no je to angličtina ľahká a ak nie, stále sú tu titulky.  

Terézia Janikovská, 9. A 

Slovensko má konečne rozprávku 

lovenských filmov v poslednom čase veľmi 

nepribúda. Zmeniť sa to pokúsila režisérka 

Mariana Čengel Solčanská, ktorá zahájila svo-

ju kariéru úspešným filmom Legenda o lietajúcom 

Cypriánovi. Nová rozprávka s názvom Láska na vlá-

sku bola inšpirovaná románom Marka Twaina Princ 

a bedár. Dej sa odohráva v 15. storočí za čias Mateja 

Korvína. Príbeh opisuje život dvoch chlapcov. Princa 

Mateja a syna kováča Tomáša. Kým osamelý Matej 

by chcel skúsiť život obyčajného chlapca, Tomáš by 

chcel dosiahnuť viac, učiť sa písať, čítať a vidieť svet. Keď mu hrozí sobáš s dievčaťom od susedov  

O 

S 
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Hanou, rozhodne sa pridať ku komediantom a tak sa dostane na hrad. Tam sa obidvaja chlapci 

stretnú, rozhodnú sa vymeniť si šaty a dohodnú sa, že si na jeden deň vyskúšajú život toho druhého. 

Ráno Mateja neprávom obvinia z krádeže a uväznia. Tomáš musí zostať na hrade a aj keď sa snaží 

presvedčiť kráľa, že nie je pravým princom, nik mu neverí. Obaja chlapci sa musia postaviť zoči 

voči svetu, ktorý dosiaľ nepoznali, dospieť a naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. 

Odmenou im bude, že obaja nájdu pravú lásku. Čengel Solčanská, rovnako 

ako pri jej úspešnom filme Legenda o lietajúcom Cypriánovi, pracovala aj 

na scenári, ktorý pretvorila do knižnej podoby. Knihu som už prečítala 

a môžem povedať, že je veľmi pútavá a miestami aj humorná. Ja osobne 

odporúčam prečítať si aj knihu, ale komu sa čítať nechce, tak mu postačí aj 

filmová verzia v kinách. V knihe vieme, aké má určitá postava myšlienky 

a pocity, čo vo filme môžeme len hádať. Tak či tak, film je krásne spraco-

vaný. Bohatým lákadlom sú kostýmy, ktoré sú naozaj prekrásne a môžeme 

tam vidieť nádherné prostredie Oravského hradu. Celeste Buckingham 

naspievala k rozprávke aj titulnú pieseň s názvom Love in your soul. Pie-

seň je v angličtine, ale existuje aj slovenská verzia, ktorá je podľa mňa krajšia. Celeste vyhlásila, že 

plánuje naspievať aj českú verziu. Odporúčam ako knihu tak aj film, ktorý by ste si nemali nechať 

ujsť.                                                                                                                 Viktória Jakubcová, 7. A 

38 Pavol Demitra 

ilm o Demitrovi sa dostal do kín 11. septembra tohto roku. 

Presne 3 roky a 4 dni po havárií lietadla Jak 42, pri ktorej 

umreli aj všetci jeho spoluhráči z tímu Lokomotiv Jaroslavľ. 

Film sa začína tmou, z ktorej sa ozývajú hlasy pilotov. Opisuje De-

mitrov súkromný i hokejový život od začiatku až po poslednú bod-

ku. Úlohu režiséra si na seba vzal Dano Dangl, známy z Partičky a 

preslávený svojím výrazným humorom, čo ma na začiatku  dosť 

prekvapilo, ale výsledok je báječný. „Na Demitru chceme predsa 

spomínať s úsmevom“, aj túto vetu povedal na tlačovej konferencii 

v Bratislave. A tak sa aj stalo. Celý film je okorenený 

vtipnými príhodami z Paliho života, pri ktorých máte 

pocit, akoby ste boli priamo pri tom. Mnohí ľudia 

ešte pred vydaním filmu slepo kritizovali a tvrdili, 

že sa opäť niekto pokúsi zarobiť na predčasnej smrti slovenského hrdinu, avšak 

túto možnosť môžeme s rukou na srdci okamžite vylúčiť. Z filmu vyžaruje láska 

Paliho blízkych, ktorí ho opisujú ako stelesnené dobro a radi spomínajú na každý 

moment s ním. Vo filme sú zachytené rozprávania Paliho rodiny, priateľov, spolu-

hráčov, trénerov, ako aj jeho rozhovory, či zábery z ľadu. Nespočetné množstvo 

vtipných príhod zaručí, že sa pri celovečernom filme nebudete ani chvíľu nudiť. Celkovo hodnotím 

tento film ako jeden z mála dokumentov, ktorý zaujme naozaj široké spektrum vekových kategórií a 

odporúčam pozrieť si ho každému. Každý Slovák by mal vedieť, kto bol Pavol Demitra a čo urobil 

pre Slovensko.                                                                                               Matúš Šuca, 9. A 

F 
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Škodia alebo neškodia náramky z gumičiek? 

rčite poznáte náramky z gumičiek Loom Bands. Ich 

pletenie vzniklo v Amerike. Nosia ich Kate Middleton, 

Madonna, či dokonca pápež. Tento náramkový feno-

mén sa prvýkrát na trh dostal v roku 2011.Vymyslel ho Cheong 

Choon  z Michiganu, ktorý pracoval ako crash tester inžinier. 

Tkáčsky stav a systém prevliekania gumičiek vymyslel pre svoje dcéry na hranie, aby si mohli vy-

rábať náramky. Netrvalo dlho a náramkové šialenstvo zachvátilo aj Slovensko. Jednoduché dúhové 

náramky z gumičiek sa stali hitom u detí, tínedžerov, či dospelých a ich výroba trvá  asi 15 minút. 

Testy v Írsku a vo Veľkej Británii zistili, že niektoré gumičky Loom Bands obsahujú zdraviu škod-

livé ftaláty, ktoré sa používajú ako zmäkčovadlá. Ovplyvňujú hormonálny systém a tým vývoj or-

ganizmu. Vplyv pôsobenia ftalátov v detstve sa môže prejaviť až v dospelosti, napríklad znížením 

plodnosti. Obsah ftalátov je až 500-krát vyšší, ako povoľuje európska norma. Distribútor gumičiek 

pre Českú republiku a Slovensko sám na svojej web stránke upozorňuje na existenciu veľkého 

množstva falošných netestovaných výrobkov, ktoré sa predávajú buď pod rovnakým názvom ako 

originál, teda Rainbow Loom alebo pod názvami podobnými. A ako odhaliť ftaláty v gumičkách? 

Voľným okom to nezistíte. Dá sa to len analýzou pomocou röntgenového chromatografu. Zásadne 

kupujte iba výrobky s označením „CE“ – záruka ich bezpečnosti. V budúcom čísle sa tešte na ná-

vod, ako si taký náramok vyrobiť                                                          Andrea Mackovjaková, 8. C 

Ako nakresliť psíka  

Jednoduchý pes 

 

Pastelkou nakreslite ovály, to 

bude psie telo a hlava. Potom 

pridajte krk a uši. Prikreslite štíh-

le nohy a chvost. Nakoniec čier-

nou pastelkou dokreslite oči, ňu-

fák a tlamu. Nezabudnite na obo-

jok. 

 

 

Pudlík 

Nakreslite zašpicatený ovál ako 

hlavu s ňufáčikom. Krúživými 

ťahmi nakreslite telo. Pridajte uši 

a chvost. Nakoniec pastelkou 

dokreslite oči, ňufák a tlamu. 

 

Frederika Kočíková, 7. A 

 
 

U 
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Večne hladný Brunko 

Škoricové sušienky: 

SUROVINY: 

 500 g polohrubej múky 

 250 g masla 

 3 ks vajec 

 2 ks škoricového cukru  

 1 čajovú lyžičku kypriaceho prášku  

 1 čajovú lyžičku mletej škorice 

 150 g práškového cukru  

 štipka soli 

 2 ks vanilkového cukru 

 biela čokoláda  

Čas prípravy: 10 - 20 min. Počet kusov: 60 

POSTUP:  

1. Do misky vložíme všetky pripravené suroviny: polohrubú múku, maslo, vajcia, škoricový cu-

kor, kypriaci prášok, mletú škoricu a štipku soli.  

2. Rukou (alebo varechou) cesto vypracujeme až do podoby nejakého útvaru.  

3. Vypracované cesto ušúľame na pomúčenej doske do valčekov dlhých cca 10 cm s hrúbkou cca 

1 cm. Potom k sebe spojíme tri valčeky a stočíme ich do špirálky a spojíme do venčeka.  

4. Vyberieme si  vhodný plech  a dáme  doň  papier na  pečenie.  Na plech  dáme venčeky v dosta-

točnej vzdialenosti. Plech vložíme do rúry a pečieme 10-12 min. pri teplote 180-200 °C. Po vy-

chladnutí môžeme sušienky ozdobiť bielou čokoládou.  

 

 

           Tiňa a Aňa, 7. A 

Večne hladný Brunko to ohodnotil 

na výbornú. 

Obr. č. 1: Suroviny Obr. č. 2: V miske              

vypracujme cesto 

Obr. č. 3: Vypraco-

vané cesto 
Obr. č. 4: Venčeky 

na plechu 
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Splnený sen - poviedka  

tojím a pozerám. Pozerám sa von oknom na divadlo, na kostolnú vežu a na stromy, ktoré sa 

kymácajú v jemnom jarnom vánku. Z chodby sa ozve hlas: „Samo a nieže zabudneš hrať na 

gitare.“ Ozve sa odpoveď: „No áno, však už idem.“  Celý sa začnem triasť. Zrazu sa dvere 

rozletia a do vnútra vtrhne malé chlapčisko s veľkými ušami a blonďavými pačesmi. Schytí ma, 

postaví do stredu izby a zrazu ho zaujme niečo úplne iné. O päť minút si spomenie, že má vlastne 

hrať na gitare, chytí hudobný nástroj, pristaví si ku mne sto-

ličku, sadne si na ňu a začne hrať odpudivú a rozvláčnu Čín-

sku pieseň. A ja si pomyslím, že tak falošne nehrajú ani 

v ázijskom bistre na rohu ulice. Po troch minútach sa postaví 

a ide sa hrať so stavebnicou, ktorú dostal na narodeniny. Keď 

sa hrá už aspoň pol hodiny, ozve sa spod schodov krik: „No 

dočkám ja sa toho hrania alebo nie?!“ A chlapec povie: „Áno, áno veď už hrám.“  A ja opäť musím 

počúvať hroznú melódiu Čínskej piesne. Pri počúvaní hudby toho malého nezbedníka si predstavu-

jem ako stojím v strede obrovského javiska talianskej opery a nejaký svetoznámy dirigent si na mňa 

kladie svoje noty, počujem ako diváci tlieskajú a jasajú a zrazu zahrá chlapčisko obzvlášť škaredý 

tón a ja sa zo svojich snov prebudím a opäť musím počúvať tóny tej hnusnej Čínskej piesne. Keď 

dohrá, odhodí gitaru na posteľ a vybehne z izby, vydýchnem si. Večer keď už je tma príde chlapec 

v pyžame do svojej izby. Sadne si na posteľ, chytí gitaru a začne si ju obzerať. O niečo neskôr vsta-

ne, vybehne z izby a ešte o niečo neskôr sa vráti naspäť s handrou v ruke. Zľakol som sa. Ale on len 

zoberie gitaru a začne ju čistiť. No teda, keby som mal ústa určite by som ich dokorán otvoril 

a keby som mal klobúk dal by som ho z hlavy dolu! Toto bolo po prvý krát, čo som videl, aby sa 

môj majiteľ staral o svoje veci. Dočistí a odloží gitaru a chytí mňa, zľaknem sa ešte viac. Veľmi 

som mu neveril, ale to čistenie bolo príjemné ako pre gitaru, tak pre mňa. Keď je hotový zhasne 

svetlo a zaspí. Ráno keď sa zobudím, je  chlapec už v škole. Zasa celý deň stojím pri okne 

a pozerám von.  Poobede príde chlapec aj so svojím kamarátom. Kamarát vojde dnu, ukáže na mňa 

a spýta sa:  „Čo to tam máš?“  „To je stojan na noty.“ Odpovie mu chlapec. „Ako sa budeme hrať?“ 

spýta sa kamarát. „Ten stojan vyzerá ako puška.“ Povie chlapec. Ja si pomyslím - no zbohom to mi 

ešte chýbalo. Chlapec ma chytí a začne so mnou simulovať streľbu. Vydáva čudné zvuky. Asi také-

to: trrrrr a pif-paf. Kamarát hodí do chlapca na svoju obranu vankúš. A vtedy sa to stane. Chlapec 

ma púšťa cez otvorené okno rovno na ulicu. Padám z tretieho poschodia. Bude so mnou amen. Keď 

tu zrazu ma zachytí prúd vetra a ja rozťahujem svoje noty a letíííím! Naberám výšku a vznášam sa 

nad oblaky. Smer juh, do Ríma.                                                                           Samuel Hollaar, 6. A 

S 
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Jesenno-zimné doplnky 

ončí sa obdobie jesene, prichádza zima, a my vám poradíme, aké doplnky sú teraz 

v móde. Ako ste si možno všimli, móda sa opakuje, rovnako aj doplnky, o ktorých vám 

píšeme. Základom sú doplnky, ktoré vychádzajú z kúskov, ktoré sa nosili v 60-tych  

rokoch, ale samozrejme sú aktualizované a získavajú nový ,,nádych“. Červená  a ružová je 

v kontraste s modrou, šedou a čiernou. Farby ako oranžová, červená a čierna by nemali chýbať 

v každom šatníku. Krásne ich doplníte kvetom, prsteňom a zlatou retiazkou alebo nápadnými ma-

sívnymi náhrdelníkmi. Náušnice – perly, jesenné topánočky vo farbách bielej, šedej, hnedej 

a čiernej a kabelka v kráľovskej modrej. Tri jesenné doplnky,  ktoré by vám nemali chýbať: 

 Taška s nápisom 

 Šatka – veľká z hrubého materiálu 

s kockovaným vzorom  

 Klobúk v akvamarínovej alebo červenej farbe  

Nebojte sa výrazných náušníc a obrovských šperkov. Jednoduchý účes doplníte korunkou, čelenkou 

alebo kvetom. Namiesto kabelky zvoľte takzvané mini ruksačiky. Ak ste „handmade“ zdatní, odpo-

rúčame doplnky ozdobiť kovbojskou výzdobou. Zvoľte bižutériu so strapcami. K jednoduchým 

topom pridajte kožušinu, ktorá oživí váš outfit. Nevyberajte si doplnky šedej farby! Perfektná je žltá 

farba (rozveseľuje outfit) na šatke alebo brošni. Najlepšie doladíte outfit ekotaškou, koženou alebo 

talianskou kabelkou. Nezabúdajte na nestarnúcu rifľovinu, ktorá sa objavuje v štýle 90. rokov (ako 

napríklad výrazné biele gombíky). 

 

 

 

 

 

Diana Tomšíková, Zuzana Mackovjaková, 5. B 

K 

Vhodné doplnky pre dievčatá 

Nestarnúca rifľovina 
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Kvalifikácia  

Táto kvalifikácia je akýmsi „predskokanom“ finálového turnaja EURO 2016. V nasledujú-

com článku ponúkame prehľad troch najzaujímavejších zápasov. 

Slovensko – Ukrajina 1:0 

Slováci zaskočili favorita v 17. minúte, keď Róbert Mak tretím gólom v drese 

Slovenskej republiky otvoril skóre Slovenskej reprezentácie v tejto kvalifikácii. 

Ukrajina sa snažila vyrovnať, no po neuznanom góle brankára Pyatova v nadsta-

venom čase sa Slováci tešili z plného trojbodového zisku. 

Slovensko – Španielsko 2:1 

Slováci v prvom dejstve favorita a majstra sveta z 2010 zaskočili aktívnou obranou a v 17. minúte 

sa ujali vedenia, keď z priameho kopu prepálil tvrdou strelou Ikera Casillasa Juraj Kucka. Hostia v 

druhom polčase dostali Slovákov pod tlak a v 82. 

minúte vyrovnal striedajúci Paco Alcacer. Hostí 

však zrazil do kolien v 87. minúte Miroslav Stoch, 

ktorý hlavou využil parádny center Michala Ďuri-

ša. Tak Slováci po skvelom výsledku na Ukrajine 

vyhrali aj s obrovskými adeptmi na celkový triumf 

Španielmi. 

Slovensko – Bielorusko 3:1 

Skóre duelu v Borisove otvoril v 65. minúte stredopoliar Marek Hamšík,  v 79. minúte vyrovnal 

Timofei Kalačev. Slováci napokon strhli víťazstvo na svoju stranu, keď sa v 84. minúte druhýkrát 

gólovo presadil hrdina večera Hamšík. Skóre uzavrel v prvej minúte nadstaveného času striedajúci 

Stanislav Šesták.  Zverenci trénera Jána Kozáka zaznamenali teda tretí kvalifikačný triumf v rade a 

s plným počtom 9 bodov im patrí pozícia na čele tabuľky. Španielsko a Ukrajina nazbierali šesť 

bodov, pričom oboch favoritov už Slováci dokázali 

zdolať.  

Na finálový turnaj EURO 2016 do Francúzska po-

stúpia prví dvaja z deviatich kvalifikačných skupín a 

najlepší tím z tretieho miesta. Ďalších osem tretích 

bude hrať baráž o štyri miestenky. Domáce Fran-

cúzsko má účasť ako organizátor automatickú.  

Bruno Jakubov, 7. A 
Marek Hamšík 

Miroslav Stoch 
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Medzinárodný olympijský tábor  

ábor, ktorý sa konal vo Vysokých Tatrách 

v Hornom Smokovci, sa začal 20. júla a skončil 26. 

júla. Bol to už v poradí štvrtý Medzinárodný olym-

pijský tábor mládeže. Tento rok prišli deti z Maďarska, Poľ-

ska, Ukrajiny, Česka a zo Slovenska. Zo Slovenska boli 

vybrané deti základných škôl z Košíc, Piešťan, Šiah 

a zo Spišskej Novej Vsi. Tábor organizoval Slovenský 

olympijský výbor v spolupráci s Olympijským klubom Vy-

soké Tatry. Účastníkov tábora čakal veľmi pestrý program, 

ktorý v sebe zahŕňal športové, vzdelávacie i oddychové ak-

tivity. Tento program pomáhali realizovať aj rôzne animá-

torky. Tábor zahájil prezident SOV František Chmelár. Po 

slávnostnom zahájení sme boli rozdelení do piatich skupín 

podľa farieb olympijských kruhov. Potom nás čakala vynikajúca večera. V pondelok sme sa vybrali 

splavovať Dunajec na pltiach. Splav rieky bol spojený so sprievodcom, ktorý nám rozprával ako sa 

nazývajú rôzne pohoria, okolité dedinky a aj rôzne vtipy. Na koniec splavu sme sa naobedovali 

v Pieninskom národnom parku, kde sme si prvýkrát v tábore zahrali pohybové aktivity. Ďalší deň 

bol výlet okolo Štrbského plesa spojený s prezentáciou Nordic walking, teda severskej chôdze. 

Hneď ráno sme mali poriadnu rozcvičku a inštruktáž s viceprezidentom Nordic walking,  Adriánom 

Kasperom. Po návrate do Grandhotela sme mali environmentálne aktivity. Ďalej nasledovala pred-

náška o Vysokých Tatrách s Jurajom Bobulom. Tretí deň bol venovaný myšlienkam fair play 

a vzdelávacím aktivitám. Dopoludnia sme sa zapojili do projektu Maľovaný rovník, ktorý prišiel 

predstaviť autor tohto projektu, Andrej Smolák. Poobede účastníci tábora slávnostne zasadili strom-

čeky v tvare olympijských kruhov. Vo štvrtok bol naplánovaný podľa programu mediálny deň. 

V rámci neho prišli aj slovenskí olympionici ako biatlonista Pavol Hurajt, bedmintonistka Monika 

Fašungová, zjazdár Adam Žampa, lyžiarka Jana Gantnerová a sánkari Marek Solčanský, Patrik 

Tomaško a Jozef Petrulák. Pod vedením lektora Borisa Urbančíka sme si vyskúšali prácu novinárov 

s olympionikmi. Následne nám pán Urbančík povedal, aké chyby robia v rozhovore novinári, ale 

i samotní športovci. Potom sme šli s olympionikmi do Starého Smokovca, kde sme si vyskúšali 

sánkarskú dráhu a taktiež sme si mohli zahrať bedminton. Po-

sledný deň v tábore bol venovaný viac oddychu a zábave. Na-

sledoval  výlet na Hrebienok. Záverečné hodnotenie rôznych 

aktivít počas celého tábora bolo spojené s večernou diskotékou, 

ktorá len upevnila novovzniknuté priateľstvá. Po skončení tábo-

ra boli zo všetkých strán mimoriadne pozitívne ohlasy a pri 

lúčení nechýbali na tvárach mnohých účastníkov aj slzy. Účast-

níci tábora – Daniel Dzurňák, Kamil Fedor a Andrej Širila – 

žiaci 8. C triedy spolu s  p. uč. E. Murgáčovou.                                      

                                                                                  Daniel Dzurňák, 8. C 

T 

Účastníci tábora 
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Deti mestu 2014 

áto žiakmi veľmi obľúbená akcia sa 

uskutočnila 29. októbra v kine Mier. 

S nadšením si každá pani učiteľka 

i jej žiaci pripravili svoje vystúpenia. Tento 

rok si organizáciu vzala na starosť základná 

škola Hutnícka a hlavnou témou bolo spraco-

vať reportáže o jednotlivých školách formou 

živého vysielania televíznych novín z mesta 

Spišská Nová Ves.  

 

Tanečnice 

Scéna bola krásne vyzdobená ako televízne 

štúdio s budovami mesta. Na javisku sa obja-

vovali dvaja televízni hlásatelia. Ich dialógy 

boli dopĺňané vstupmi redaktorov, ktoré sa 

prehrávali na plátne. Hlavnú úlohu v reportáži 

o našej škole si naplno vychutnal Samuel Hol-

laar zo 6. A triedy. Veľmi zodpovedne pristu-

poval k otázkam a odpovediam a aj redaktor 

mal veru čo robiť, aby ho zvládol .Po kaž-

dej videodokrútke nasledovali dve čísla (ta-

nečné, spievanie, či tanečno-spievané). Malí 

druháčikovia z našej školy si spoločne pod 

vedením pani učiteľky Kožíkovej pripravili 

krásne ľudové tance, pri ktorých pookrialo 

srdce každého diváka. Piataci boli tak usilov-

ní, že si samostatne pripravili tanček na mo-

dernú hudbu. Náš spolužiak Erik Erhardt si 

zatancoval sólo, kde ho doprevádzalo päť 

šikovných dievčat. Boli naozaj skvelí. Ďalšou 

veľmi kreatívnou časťou programu bola pre-

zentácia loga školy. Naša pani zástupkyňa ho 

vytvorila naozaj originálne vo farbách našej 

Zelenej školy. Celé predstavenie trvalo síce 

dve hodiny, no zbehlo neskutočne rýchlo, 

pretože každé jedno predstavenie bolo niečím 

výnimočné. 

 

Erik Erhardt a jeho tanečná skupina  
-RR- 

T 

Tanečníci 
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Európsky deň jazykov 
26. september bol v roku 2001 vyhlásený Radou Európy 

za  Európsky deň jazykov. Školy si tento deň v členských 

krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôz-

norodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských roz-

hlasových vysielaní či športových podujatí.  

Naša škola sa tiež zapojila a žiaci si spríjemnili hodiny 

jazykov netradičným spôsobom. Vytvorili zaujímavé práce, ktorými chceli spropagovať výučbu 

cudzích jazykov. Ďalší rok si ho určite zopakujeme. Veľký prínos sme videli najmä v tom, že si 

všetci uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov, a že učiť sa dá aj inak, zábavnej-

šie a s úsmevmi na tvárach.  

V rámci tohto dňa sme si vytvorili učebňu nemeckého jazyka s výzdobou: nemeckou vlajkou, štát-

nym znakom, mapou, vlajkami nemecky hovoriacich krajín. 

Taktiež sme vytvorili triedu anglického  jazyka s výzdobou: britskou vlajkou, zvyky, typické jedlá, 

najväčšie mestá, Londýn, jeho pamiatky, rozprávanie podľa návštevy našej  žiačky o Londýne,  rie-

šenie tajničiek, spievanie pesničiek. 

Pozerali sme DVD-čka: v anglickom, ruskom a nemeckom jazyku. Po prezretí krátkeho videa na-

sledoval rozbor videa, práca s textom, rozprávanie a práca s obrázkami. 

Čítali sme rozprávky v jazykoch a hrali sme anglické divadlo. 

Nasledovala aktivita spoznajme Európu, kde sa žiaci prostredníctvom prezentácie oboznámili s jed-

notlivými krajinami Európy. 

Nechýbala ani rozhlasová relácia a zoznámenie sa s jazykmi, ktorými sa rozpráva v EÚ, krátke 

ukážky textov. 

Poslali sme aj pozdrav do Brazílie v portugalskom jazyku. 

Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho 

väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“ Vidíme, že 

ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre 

a spoločnosti.  Vo všeobecnosti sa predpokladá, že najlep-

šie sa jazyky učia deti. Majú  pružnejšie myslenie, menej 

zábran, množstvo času a rady napodobňujú, čo im veľmi 

pomáha. Tak hor sa do „spíkovania“, „šprechovania“ či 

„gavarenia“.    

                                                                                                                         Katarína Lacušová, 9. A Aktívni žiaci 
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 Alexandra Taláčová, Tomáš Želikovský a Miriam Výrosteková (preteky 

Veľká cena Liptova, Orcáčik a Pohár Priateľstva, kde získala prvenstvá 

v nejednej disciplíne) sa celý rok úspešne zúčastňovali plaveckých súťaží. Od 

septembra sa ich príprava zamerala na dosiahnutie čo najlepších výsledkov na 

zimných majstrovstvách Slovenska.  

 Žiaci našej školy sa vzdelávali počas teoretickej prípravy OŽZ, ktorú následne 

aplikovali v náročnej praktickej časti na Košiarnom briežku a v parku 

neďaleko ZOO. 

 V rámci prvého školského mesiaca sa prváci tešia na istú formu imatrikulácie, 

ktorá tento rok nabrala nové rozmery s novým názvom: „Prvácka pasovačka“. 

 

 V piatok 10. októbra  2014 sme sa zúčastnili ďalšieho ročníka súťaže v Slalo-

movom korčuľovaní. Našim žiakom sa darilo. Samuel Jurík získal 2. mies-

to, Dávid Lickfeld 3. miesto, Šimon Šarga 4. miesto, Adam Murdžák 5. 

miesto, Bibiána Ogurčáková obsadila 2. miesto, Katarína Šucová 3. mies-

to, Martina Ambrušová 4. miesto, Lucia Kozubová 5. miesto, Timotejovi 

Tomalovi sa ušlo 3. miesto, Rastislavovi Polčíkovi 7. miesto a Alici Matiso-

vej 1. miesto. 

 25. októbra 2014 sa v telocvični našej školy uskutočnil bedmintonový turnaj  

GP. V kategórii chlapcov U-13 získal Ján Dzurňák 1. miesto a Bruno Jaku-

bov 2. miesto. V kategórii dievčat U-13 obsadila Katarína Šucová 3. miesto. 

V najsilnejšie obsadenej kategórii U-15 sa z našich žiakov najviac darilo            

Danielovi Dzurňákovi, ktorý obsadil 4. miesto.  

 V mesiaci október, veľký úspech zožali zeleninovo-ovocné šaláty, ktoré nám 

pripravili tety kuchárky v našej milovanej školskej jedálni. 

 V zbere papiera sa na prvom mieste spomedzi tried umiestnila trieda 1. B a          

5. B. Spomedzi jednotlivcov vyhrali prvé miesto Vanessa Blaščáková z 1. B 

a Vanesa Labancová z 5. B triedy. V zbere tetrapakov sa na prvom mieste 

umiestnila 2. B a 5. B. Viktória Kačírová z 2. B a Vanesa Labancová z 5. B 

priniesli najviac tetrapakov. Tešíme sa, že sa stále zapájate do zberu papiera 

a tetrapakov. 

  V dňoch 4. a 5. novembra 2014 sa uskutočnili obvodné kolá v bedmintone žia-

kov a žiačok základných škôl. Naši chlapci Daniel Dzurňák, Marek Skyba a 

Matúš Šuca zaslúžene získali 1. miesto. Chlapci postúpili na krajské kolo. Na-

še dievčatá Kamila Jarošová a Kristína Záhradníková obsadili 9. miesto. 

 Naši žiaci sa 14. novembra 2014 zúčastnili ocenenia pri príležitosti Dňa štu-

dentov. Ocenení boli: Bruno Jakubov, Miriam Kuchárová, Martina Dovčí-

ková, Patrik Lorko, Ivan Dinga, Ľudmila Slivová, Matej Lacuš, Ivana Ha-

náková, Dominika Čonková, Leo Sabovčík, Denis Horváth, Adriána Hen-

čeková, Adrián Ondov, Peter Štark, Daniel Broško a Andrea Mackovja-

ková (za časopis OKO). Blahoželáme! 

 Tretiaci až deviataci sa zúčastnili informatickej súťaže iBOBOR. V kategórii 

BOBRÍK plný počet bodov získali Branislav Ječim (4. A). V kategórii BEN-

JAMÍN plný počet bodov získali žiaci Martin Dam a Bruno Jakubov (7. A). 

V najstaršej kategórii KADET najviac bodov získala Lucia Dluhošová (9. A).       

                                                                                            Blahoželáme! 
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Ocenenie: Kalokagatia 2014 

„Ak sa sústredíte na výsledky, nikdy nič nezmeníte. Ak sa zameriate na zmenu, výsledky dosiahne-

te.“ 

V júni roku 2014 sa náš časopis potešil veľkému 

úspechu. V rámci celoslovenskej súťaže KALOKA-

GATIA 2014 sa školský časopis OKO, v kultúrnej 

časti súťaže, umiestnil na prvom mieste a dosiahol 

tak naozaj pozoruhodný úspech. Pre celú redakčnú 

radu predstavuje tento úspech záväzok snažiť sa 

naďalej obhájiť dosiahnutý stupeň práce a pokiaľ je 

možné,  prevýšiť  tento  výsledok. Chvíle strávené 

diskutovaním, vymýšľaním nových rubrík, článkov, nápadov a ilustrácií, boli na nezaplatenie. Ni-

kdy nie s cieľom úspechu, triumfu, či horibilných výsledkov. Vždy to bolo o zábave, radosti z prá-

ce, o sebarealizácii, či z lásky k písaniu a tvorbe. V tomto duchu sa bude redakčná rada časopisu 

OKO i naďalej snažiť o spokojnosť našich čitateľov a najmä sa pokúsi udržať samotnú radosť 

z vlastnej, dobre odvedenej práce. Ocenenie časopisu prevzali pani učiteľky: Mgr. T. Tekáčová 

a Mgr. I. Brajerová. Cenu si prevzali v ďalekej Trnave. Bol to nádherne strávený čas v kruhu skve-

lých ľudí a športových, no i kultúrnych zážitkov. Veď nechajte sa preniesť do atmosféry športovej 

Kalokagatie v Trnave prostredníctvom fotografií. Všetkým našim priaznivcom, prispievateľom 

a kreatívnym podporovateľom úprimne ďakujeme. Tešte sa s nami a ostávajte s nami i naďalej.  

-RR- 

 

 

Učiteľky pri preberaní diplomu v Trnave Oslavy Kalokagatie 2014 v Trnave 
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Po stopách v regióne 

edno štvrtkové slnečné ráno sme sa vybrali na exkurziu a tešili sme sa, že sa nebudeme učiť. 

Keď som došiel do školy videl som vysmiate tváre. Hneď som vedel prečo . Celý piaty roč-

ník sme sa presunuli do mesta a tam nás rozdelili do skupín. Ja som bol v skupine 5. A. Naj-

prv sme boli na radnici a potom na veži, kde bolo veľmi pútavo a pre niektorých strašidelne. Vý-

hľad z veže bol nádherný. Potom sme išli do bane. Vošli sme do strašidelnej miestnosti, kde sme si 

museli dať čelovky. Ujo nás zaviedol na miesto, ktoré pred rokmi kopali napríklad aj môj ocko. Po 

ukážke sme sa zozbierali a išli do Madaras parku. Tam z každej skupiny vybrali toho najlepšieho, 

ktorý išiel na lanovú dráhu. My ostatní sme zatiaľ hľadali kešky. Potom si  každá skupina vybrala 

hovorcu. Pani učiteľka Rímska nám dala 5 otázok. Ktorá trieda najrýchlejšie odpovedala a bez chy-

by, vyhrala. Vyhrala skupina 5. A. Rozdali sme si sladkosti a šli do školy. Bola to naša prvá exkur-

zia.                                                                                                                                        Ejko, 5. B 

Príbehy v bublinách 

 

J 
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Manipulovanie 
Čo je to?  

anipulácia je v latinskom význame ruka alebo 

uchopiť. V sociálnej psychológii sa to označuje ako 

snaha ovládať niekoho iného, jeho myseľ alebo 

myseľ viacerých osôb. Manipulátor, čiže človek ktorý využíva 

manipuláciu, sa snaží vnútiť osobe myšlienky a názory, ktoré by 

dobrovoľne neprijala. Ľudia si často neuvedomujú, že sú manipu-

lovaní. V bežnom živote sa stretávame vo veľkej väčšine 

s nevedomou manipuláciou, v ktorej človek manipuluje automaticky, ak bráni dôležité hodnoty vo 

vzťahu, v ktorom je ohrozený. Sú však aj premyslené formy manipulovania,  ktoré môžu prebiehať 

plánovane a vedome.  

Metódy manipulácie: Využívanie ľudí ako nástrojov bez vlastnej vôle, nerešpektovanie a obchá-

dzanie slobodnej vôle iných, podporovanie agresivity, využívanie dôverčivosti, radosť z utrpenia 

iných, zákerné konanie, klamstvo, prijatie možnej trestnosti konania,  zneužitie dôvery, predstiera-

nie náklonnosti. Nie všetky z týchto musia byť vždy využité v manipulácií, ale vždy aspoň niektoré 

z nich sú v nej obsiahnuté.  

Následky manipulácie sú vážne. Dlhodobý vplyv manipulátora a psychická manipulácia sú veľmi 

silný stresor. Dlhodobý stres má negatívne následky na fyzický i psychický stav človeka.   

Manipulovanej osobe sa objavia poruchy spánku, poruchy trávenia či bolesť brucha, hrča v krku či 

žalúdočné vredy, zvýšené svalové napätie, ako napríklad bolesť chrbtice či  čeľuste, kožné ochore-

nia, vypadávanie vlasov, zvýšený tlak, búšenie srdca. Manipulovaná osoba po manipulovaní zvykne 

pociťovať úzkosť, nervozitu až depresiu, stratí sebadôveru, zníži sa výkonnosť, objavia sa ťažkosti 

sústrediť sa, spomalenosť, strata elánu do života, ale aj poruchy príjmu potravy či podráždenosť, 

agresia alebo útlm. 

Obrana voči manipulácií: Aby bola obrana voči manipulácií možná, je potrebné rozpoznať mani-

puláciu a hroziace nebezpečenstvo. Je potrebné mať jasnú predstavu o svojich právach a vedieť 

odmietnuť  manipulátorovu žiadosť. Ak ste sa v živote ešte s manipuláciou nestretli, je to veľmi 

dobré a nikdy zo seba neurobte manipulátora, nenechajte sa ovplyvňovať  ostatnými a ostaňte sami 

sebou. Nikdy nerobte druhým to, čo nechcete aby robili oni vám. Ak sa náhodou  

s manipuláciou vo svojom okolí stretnete, nebojte sa vyhľadať učiteľa, ktorému dôverujete 

a zdôverte sa mu so svojim problémom. Určite vám poradí  a uľaví sa vám.      

                                                                  Martina Rišová, 7. A 

M 
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Najzaujímavejšia popoludňajšia činnosť 

asketbal som začala hrať len prednedávnom, ale je to skvelá hra, 

hlavne keď vás to baví. Je to hra, ktorej názov vznikol z názvu bas-

ket - kôš, ball - lopta. Pri tejto hre sa hráči snažia trafiť loptou do 

koša driblovaním. Na basketbale ma najviac baví práve driblovanie, pretože 

si precvičím dlane a prsty a získam väčšiu silu v rukách. Basket je pre nebo-

jácnych a odvážnych. Mám ho celkom rada, ale nemám rada údery, ktoré pri 

ňom musím znášať. No zvyknem si. Tento šport je zameraný aj na skoky.  

Páči sa mi na aréne sledovať túto hru. Zvyčajne ľudia, ktorí hrajú tento šport sú vysokí a majú dlhé 

nohy.                                                                                                    Emma Majerčáková, 5. A 

 

aždý človek, ktorý žije v 21. storočí,  už pozná počítačové hry. Ich žánrov je veľa, no 

ja sa dnes budem venovať hlavne ich využitiu, pozitívam a negatívam. Ja osobne, cez 

víkendy, trávim ¾ svojho času na počítači, z toho väčšinu hraním  hier. Hraniu hier sa 

venujú väčšinou chlapci, čiže tvorcovia vytvárajú počítačové hry s obsahom, ktorý by ich zaujal. 

Od akčných „strieľačiek“, až po stavebné hry, v ktorých si môžete vytvoriť vlastnú dedinu.  

S hraním hier úzko súvisí aj závislosť na počítačových hrách. Začína sa to hraním jednej hry, potom 

to „obyčajné“ hranie vzrastá, zanedbávajú sa povinnosti, pretože daná osoba si chce vychutnať hru. 

V neposlednom rade vzrastá agresivita. Agresivita u mládeže je podporovaná takýmito hrami, pre-

tože sa u nich stupňuje násilie. Potom si to hráč skúša v reálnom živote a už tu máme príklad na-

padnutia len kvôli počítačovej hre. Vedecky je dokázané však aj to, že nadmerné hranie počítačo-

vých hier spôsobuje horší zrak, keďže 

sa stále pozeráme na obrazovky počíta-

ča. Toto boli najväčšie negatíva hrania 

počítačových hier. Sú tu však aj pozití-

va. Napríklad v hrách, v ktorých je 

možný len anglický jazyk, sa hraním 

učíme cudziemu jazyku, keďže niekam 

v hre chceme postúpiť a nato nám treba 

porozumieť pokynom. Myslím, že hrať počítačové hry môžeme. Či už na odreagovanie alebo ako 

„zabiják“ času. Nemali by sme to však preháňať. Zhoršenie zraku nám predsa zato nestojí . 

Martina Rišová, 7. A 

B 

K 
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Čo čítať cez dlhé zimné večery  

aždý z nás to asi pozná. Vonku je 

sychravé zimné počasie. Učiť sa 

vám nechce, a tak siahnete po 

knihe. No po ktorej? Podľa nás je načase vy-

hrabať zabudnutý čitateľský preukaz a zájsť 

do knižnice. No police lemujú tisíce kníh. Tak 

ktorú si vybrať? Existuje predsa veľa dobrých 

kníh, ktoré by spríjemnili váš voľný čas. No 

naším favoritom je trilógia Atramentový svet. 

Asi vám ten názov nič nehovorí, nám však 

áno. Trilógiu tvoria tieto knihy: Atramentové 

srdce (možno poznáte aj rovnomenné filmové spracovanie, ktoré sme mali prednedávnom  možnosť 

vidieť v telke), Atramentová krv a Atramentová smrť. Samozrejme ju nezačnete čítať od konca, 

a preto si od knihovníčky ako prvú môžete vypýtať Atramentové srdce. Je to naozaj krásny dobro-

družný príbeh o knihách, mágii, čaroch a samozrejme tam nechýba ani štipka lásky. Príbeh je 

o kníhviazačovi Mortimerovi a jeho dcére Meggie. No Mortimer nie je len obyčajný kníhviazač. Má 

však dar, ktorý mu umožňuje vyčítať postavy z kníh. Také malé vysvetlenie: Ak nahlas prečíta časť 

príbehu, tak to, čo prečíta sa stane skutočnosťou. Lenže ak chce niekoho vyčítať, po nejakom čase 

ho musí aj vrátiť znova do príbehu. Jedného dňa však na ich dom zaklope dávny Mortimerov pria-

teľ, ktorého taktiež vyčítal. Jeho meno je Prašnoprst. Prišiel ho po pár rokoch hľadania poprosiť, 

aby ho konečne znova včítal do príbehu, pretože sa túžil znovu vrátiť ku svojej príbehovej žene 

Oxane. Varuje Mortimera pred Kaprikornom (zloduch z toho istého príbehu, z ktorého pochádza 

Prašnoprst), a preto hneď za svitania opúšťajú dom, aby si našli nový úkryt u tety Elinor. Keď otca 

unesú, Meggie s Elinor sa ho vyberú hľadať a len postupne sa dozvedajú o tajomstvách, ktoré pred 

nimi ukrýva. Dramatické zakončenie príbehu sa odohrá na Kaprikornovom novom hrade a Meggie 

čoskoro zistí, že po otcovi zdedila jeho schopnosť a pomocou nej uvrhne naspäť do príbehu diabol-

ské stvorenie, ktoré sa s Kaprikornovou pomocou dostalo na náš svet. No tým sa všetko nekončí, 

práveže začína.  Chcete vedieť ako sa to skončí? Dozvie sa Meggie, čo sa stalo jej mame? Podarí sa 

Mortimerovi a Meggie zachrániť svet pred zloduchom Kaprikornom?  To sa už dozviete v knihe, 

a ak vám to nestačí, tak si môžete prečítať aj ďalšie dve pokračovania tohto napínavého príbehu.   

Viktória Jakubcová, Jakub Pollák 7. A 

K 
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Deutsch 

  U      Malé zviera s dlhým chvostom (die) 

   N D     Časť tváre (der) 

 F E  D    Zviera, obľubuje mrkvu, jablká (das) 

 G   B     Farba (das) 

 A   R  D     Dopravný prostriedok (das)  

     ! 

Diana Tomšíková, 5. B 
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КРОССВОРД 

Дайте имя 
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Kristína Horváthová, 7. A 
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Na Vianoce stromček svieti, 

radujú sa z toho deti. 

Sniežik biely napadá 

ej, to bude paráda.  

 

Deti potom sánkujú sa, 

a veselo guľujú sa. 

Večer pekne čakajú, 

darčeky v izbe hľadajú. 

 

Deti ráno hrajú sa,  

ich rodičia radujú sa.  

A tak idú k babke, 

našej peknej labke. 

Halloween 

Čierne cats a biely ghost, 

kedy strašenia nie je dosť? 

Predsa na halloweensku noc! 

Keď bat je rýchly a spider smiešny 

a Halloween  tak veselo strašný. 

Spooky spooky very spooky 

hore všetci dajme ruky, 

a nastrašme si kamaráta, 

nech sa nám to všetkým ráta. 

 

Vianoce 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejko, 5. B 
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Prestavba Zimnej ulice 

 lete nám konečne prestavovali Zimnú ulicu 

v centre mesta. Keď hovorím nám, tak to myslím 

doslova. Rovno pod naším oknom. Vonku na ulici 

bol obrovský hluk. A keďže sa mi v apríli narodil brat, kvôli 

tomu hluku nemohol spať. Mamka bola z toho nešťastná, lebo 

kvôli neporiadku, ktorý bol vonku, sa nedalo dostať na ulicu. 

Ale naopak ja, som z toho mal veľkú srandu. Bola zábava ako si robotníci na ulici rýchlo schovávali 

pivá do priekop a potrubí, keď sa blížil ich šéf. Ale smiešni boli aj drobci od jedna do štyroch ro-

kov, ktorí sa prišli pozrieť na veľké autíčka, čo tak pekne hučia a robia diery do zeme. Moja sestra 

si z kameňov, tehličiek a obrubníkov robila prekážkovú dráhu. Zimná ulica mala byť v septembri 

hotová, ale nestihli ju dokončiť ani v októbri. Dnes sa už všetci tešíme, že po dlhých šiestich mesia-

coch sa môžeme kultúrne poprechádzať po novootvorenej Zimnej ulici.            Samuel Hollaar, 6. A 

Duchovno  

alloween. Čas duchov, príšer a podobných mystických bytostí. 

A samozrejme kopec ľudí oblečených v strašidelných maskách. Ta-

kúto podobu tohto sviatku si obľúbili ľudia predovšetkým zo západ-

nej pologule, ako napríklad Američania, veselí Íri, „studení“ Kanaďania, 

a dokonca aj naši dole hlavou chodiaci Austrálčania a Novozélanďania. Čo asi 

robia v tento sviatočný večer určite viete. Chodenie z jedného domu do druhého 

a pýtanie si sladkostí znie zábavne a samozrejme lákavo. Veď ktoré dieťa by 

nechcelo dostať kopec sladkostí bez toho, žeby ich muselo dostať ako odmenu od rodičov?  No 

popri tom sa zabúda na tú skutočnú podstatu Halloweenu. Kelti (mimochodom, ak ste to nevedeli, 

práve vďaka nim sa môže oslavovať Halloween. V tento deň sa údajne prezliekali do strašidelných 

masiek a vďaka tomu si údajne chceli nakloniť priazeň zlých duchov) sa predsa neobliekali do stra-

šidelných masiek preto, aby si od zlých duchov vypýtali cukríky, ale aby si ich údajne spriatelili. 

A práve o tom vám chcem dnes napísať. Je naozaj možné, žeby sa dostali Kelti do styku s niečím 

„vyšším“ alebo nejakou vyššou silou? Dá sa nejakým spôsobom komunikovať s týmito bytosťami? 

A čo sú zač? Samozrejme, v tomto článku sa nechystám pred vami mudrovať a nabádať vás, aby ste 

takýmto rečiam začali veriť, len  chcem  poukázať na to, čo si ľudia, ktorí sa takýmito mystickými  

vecami   zaoberajú,   myslia  o  nich.  Duchovia   (alebo duše)   sú   údajne   niečo  ako  duševné  

V 

H 
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pozostatky tela, ktoré sa buď potulujú po svete, lebo podľa kresťanského učenia nenašli pokoj na 

tomto svete (obvykle sú to  nejaké nesplatené dlhy alebo sa len duša snaží niečo odkázať svojej 

rodine, ktorá ešte ostala žiť pozemský život). No ako zistiť, či u seba doma náhodou nemáte „neže-

laného hosťa“? Obvykle sa to prejavuje hneď niekoľkými činnosťami: počujete naozaj podivné 

zvuky, z ničoho nič sa v noci, vždy o tej istej hodine, prebúdzate trhavým pohybom tela (pri tejto 

činnosti však netreba robiť hneď paniku, väčšinou za to môže zlý sen). No ak sa vám snívajú stále 

opakujúce sa nočné mory, tak je možné, že v domácnosti máte naozaj mŕtveho príbuzného. Keď 

cítite akoby vám niekto dýchal na zátylok, nemusí to znamenať len prievan. No ak sa vám niečo 

také naozaj stane, netreba hneď panikáriť. Ak ste si úplne istí, že vo vašej domácnosti v minulosti 

nikto nezomrel, tak nie je dôvod na paniku a za padanie vecí môže len vietor. No ak viete, že u vás 

doma naozaj niekto došiel na koniec svojho života a vo vašom dome sa dejú divné veci, pomôcť 

vám môže kňaz. Tomu stačí svätená voda, pár modlitieb a omša za zosnulého a podivným veciam je 

koniec. Po vysvätení domácnosti sa duša, podľa kňazov, akoby vzdá a odíde do večnosti. Tak dú-

fam, že som vás mojím článkom obohatil o poznanie duchovného sveta a samozrejme dúfam, že vo 

vašom dome nebude potrebné volať kňaza na „odohnanie“ duše...                      Jakub Pollák, 7. A 

  

   Viete, že...?  

... dub neplodí svoje plody (žalude) až do 50 roku života; 

... až 70% ľudí na zemi verí v posmrtný život;  

... sloniemu mláďaťu trvá pol roka, kým sa naučí používať svoj chobot; 

... v Japonsku možno kúpiť za približne 1000 libier okuliare s rámom z pravej 

korytnačky; 

... v kmeni tropického stromu baobab sa niekedy nahromadí zásoba až 1000 lit-

rov vody; 

... v čase dinosaurov nebola tráva. Namiesto trávy tu boli iba cykasy, ihličnaté stromy paprade; 

... striedanie ročných období na Tritóne, najväčšom Neptúnovom mesiaci, trvá 680 rokov; 

... slony sa pasú až 23 hodín denne, 

... najrýchlejšie správy sa pohybujú nervami, rýchlosťou asi 400 km/h; 

... každý z nás prejde za svoj život približne 25 000 km; 

... počet obyvateľov Číny sa zväčšuje o 350 000 osôb denne, teda o 12 miliónov ročne; 

... Andy, Alpy a Himaláje sa stále dvíhajú a naše Tatry sa každoročne znížia o pár centimetrov.   

 Jakub Pollák, 7. A 
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Najvtipnejšie zážitky 

 

 

 

 

 

Vtipy 
Viete, čo znamená, keď nájdete slimáka bez 

ulity?  

Že utiekol z domu. 

Sudca sa pýta obžalovaného:  

- Tak tá pani, ktorú ste zhodi-

li z okna, bola vaša svokra?  

- Áno, vaša ctihodnosť.  

- A nepomysleli ste na možnosť, že zraníte 

náhodného chodca? 

Mama karhá syna:  

„Hovorila som ti, že tie sánky budeš požičia-

vať aj bratovi!“  

„Veď mu ich požičiavam! Ja ich mám z kopca 

a on do kopca.“ 

Syn pribehne za otcom a kričí:  

- „Oco, vyskúšal som tvoju novú motorku...“  

- „A čo?”  

- „Mám ti to porozprávať alebo si to zajtra 

prečítaš v novinách?”  

 

 

 

 Čoho je skratka arch.?  Archanjel. 

 V pravouhlom trojuholníku sú dva pravé 

uhly. 

 Na zem sa vylialo mydlo. „Jéj to je su-

per“. Po tejto vete sa  pošmykol. 

 Išli sme na plavecký a v škole sme si za-

budli ruksaky. 

 

 

Pani učiteľka sa pýta Lászla: 

-Povedz mi zvierat-

ko na P. 

-Lászlo odpovie: 

-Potkáň. 

-A teraz mi povedz 

zvieratko na D. 

-Dva potkáne. 

Pani učiteľka len zakrúti hlavou a pýta sa ďa-

lej: 

-A teraz na Ž. 

-Žeby tri potkáne …? 

Viete, čo je najväčšia 

šikovnosť?  

Keď pošteklíte žiarovku 

a v elektrárni sa zasme-

jú. 

 

 

Bruno Jakubov, 7. A 
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