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Ahojte!  

Ani sme sa nenazdali a je tu jeseň spojená aj 

s príchodom do školy. Aj tento školský rok sa vám naša 

staro-nová redakčná rada bude prihovárať prostredníc-

tvom nášho školského časopisu – OKO. Ako inak, aj ten-

to rok usilovne pracujeme na čo najzaujímavejších 

článkoch a rubrikách. Čas beží rýchlo a Vianoce, ako aj 

prázdniny nám klopú na dvere.  Čoskoro sychravé je-

senné počasie plné žiarivých farieb ako sú: žltá, červená 

a hnedá, vystrieda (snáď) bohatá biela snehová perina. Určite sa už tešíte 

tak ako aj ja. No kým pani Jeseň odovzdá žezlo svojej sestre – pani Zime, 

usaďte sa v pohodlí mäkkého kresla a začítajte sa do našich výtvorov. 

Hádam si každý nájde v našom časopise niečo, čo ho zaujme. Či už neja-

ký ten návod na vianočný darček, odporúčanie na zaujímavú knihu 

alebo film a kopu iných zaujímavostí, ktoré sme si pre vás pripravili. 

Tak príjemné čítanie a zároveň veselé Vianoce (a keď už sme pri nich tak 

aj šťastný nový rok).   

          Vaša Viki  
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Mladé redaktorské talenty - Vizitkárium 

ento školský rok redakcia školského časopisu OKO zažila dve skúsenosti. Jednu dobrú 

a jednu zlú. Ako to už býva zvykom, určite chcete čítať najskôr tú zlú. Naše rady opustili 

kreatívni, šikovní a plodní redaktori, ktorí už píšu riadky svojho života na stredných ško-

lách. Nesmútili sme však dlho, pretože mladší kožuškári vôbec nesklamali a po náročnom výbero-

vom konaní  opäť zaplnili prázdne miesta starších žiakov.  

 

 

 

T 

Meno: Šimon Kirňak 

Prezývka:  neuvediem :- ) 

Trieda: 5. A 

Záľuby: čítanie, hranie na počítači, spolo-

čenské hry 

Články: posilňovanie mozgov 

Budúcnosť: ochranca prírody    

 

 

 

 

. 

 
Meno: Laura Brathová 

Prezývka: Lora 

Trieda: 4. A 

Záľuby: čítanie kníh, bicyklovanie 

Články: ankety, hudba, rozhovory 

Budúcnosť: herečka, speváčka a keď sa to 

nepodarí tak fotografka alebo režisérka fil-

mov 

Meno:   Ema Frniaková 

Prezývka:  Emuš 

Trieda: 5. A 

Záľuby: tanec 

Články:  nadanie, anketa 

Budúcnosť: chcela by som byť podnikateľ-

kou alebo doktorkou 
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Meno: Maximiliána Ferencová 

Prezývka: Maxoška  

Trieda: 4. A 

Záľuba: plávanie, lyžovanie, čítanie kníh  

Články: rozhovory, ankety  

Budúcnosť: maliarka, herečka 

 

 
Meno: Petra Jendrálová 

Prezývka: Peťka, Peťa 

Trieda: 4. A  

Záľuby: scénicky tanec, plávanie 

Články: opera, rozhovory 

Budúcnosť: herečka, učiteľka alebo spisova-

teľka 

 

 

 

 

Meno: Simona Thao Van Luong 

Prezývka: Simča 

Trieda: 4. A 

Záľuby: bicyklovanie 

Článok: zážitky  

Budúcnosť: speváčka 

 

Meno: Bibiána Birošová 

Prezývka: Bibi 

Trieda: 4. A 

Záľuby: maľovanie, bicyklovanie a plávanie 

Články: ankety a básničky 

Budúcnosť: speváčka alebo učiteľka 

 

 

 

-RR- 
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Ako sa má naša Deni 

Bola tu síce len krátko, no hlboko sa vryla do sŕdc nás štvrtákov. Snaži-

la sa nám byť oporou celý ten čas, čo tu s nami strávila. Preto sme sa 

rozhodli ju kontaktovať.                                                                            

Ako sa vám býva v Poľsku? Cítim sa tu ako ryba vo vode, hoc je to 

iná krajina, v mnohom veľmi podobná Slovensku. Ľudia sú tu príjemní 

a možností tráviť voľný čas je veľa.                                                            

Aké je tam obvyklé počasie ? Podnebie v Poľsku je o  trošičku chlad-

nejšie ako u nás doma, sneh však ešte taktiež nemáme.                                    

V akom meste bývate ? Presťahovala som sa do hlavného mesta Poľ-

ska – Varšavy. Má 1,7 milióna obyvateľov a leží v strede krajiny.                                                                                                        

Čo je typické pre Poľsko ? Poliaci sú príjemní, pohostinní ľudia, v mnohom podobní Slovákom.                                                                

Sú tam nejaké iné jedlá ako u nás ? Mimoriadne som si stihla obľúbiť pirohy, ktoré pripravujú na 

veľa, pre nás možno, netradičných spôsobov, ako napríklad plnené rybou, mäsom, atď.                                                                                                                 

Chýbame vám? Počas môjho pomerne krátkeho pôsobenia na škole som si veľmi obľúbila, okrem 

iných, špeciálne triedu 4. A, ktorú týmto srdečne pozdravujem.                                                     

Denise ďakujeme za rýchly rozhovor a prajeme veľa úspechov v „bardzo pjenknom Poľsku“ .      

Žiaci 4. A triedy 

Ženský kolektív obohatil mužský kolega 
Mesiac september v sebe nesie niekoľko prekvapení. Rána sú chladnejšie, vstávame skôr, učíme sa 

, stretávame nových spolužiakov, ba niekedy aj nových učiteľov . Tento školský rok sme sa tešili 

o to viac, že tým novým učiteľom je muž – pán učiteľ Pavol Šefčík.  

Čo vás priviedlo k učiteľskému povolaniu? No predsa možnosť mať znova 

prázdniny!:-)  No a tiež trochu môj bratanec Valentín, ktorý je teraz riadite-

ľom na Základnej škole v Bertotovciach. Spolu s ním som v Prešove na Pe-

dagogickej fakulte prežil jedny z najkrajších rokov svojho života. 

Aké sú vaše prvé dojmy z kožuškárov?  Veľmi dobré a veľmi intenzívne. 

Priznám sa, v poslednom čase sa mi často o Kožuške aj sníva. Ale skúsenejší  

kolegovia vravia, že sa to dá liečiť, takže sa už nebojím zaspať. 

My novinári sme takí zvedaví a nezastavíme sa pred ničím, a preto by 

nás zaujímalo v čom inom, okrem pedagogickej činnosti, ešte vynikáte? 

Naozaj si myslíte, že vynikám v pedagogickej činnosti?  Kto ma takto ohová-

ra?:-) Oveľa lepší som vo varení čaju a tiež viem prebaliť pokakané bábätko. A aby som nezabudol, 

minulý rok som sa naučil viazať kravatu. 

Aký máte vzťah k snehu a k Vianociam? Čím som starší, tým vlažnejší a čím som starší, tým 

viac ma to hnevá. Ale keď vidím, ako sa na sneh a Vianoce tešia moje dve dcéry, teším sa tajne 

s nimi. Nepovedzte nikomu! 

Ako sa vyrovnávate s predvianočným stresom a stresom ako takým? Musím sa priznať, že pred 

Vianocami mám stres z jedinej veci a to je zháňanie darčekov. Nikdy neviem čo mám kúpiť. Som 

totiž taký nerozhodný. Alebo nie som?:-) 

Čo by ste chceli odkázať vašim kolegom a žiakom? Všetkým Vám želám ZDRAVIE, POKOJ 

V DUŠI a samozrejme SVETOVÝ MIER. 

Pánovi učiteľovi ďakujeme za rozhovor a prajeme mu veľa trpezlivosti, sily, pozitívnej energie 

a svetový mier                                                                                                                      Viki, 8. A 
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Rozloženie študentskej izby 
Keď sa povie „zariaďovanie“, každý z nás si pomyslí, 

že je to niečo zložité, drahé a dlhotrvajúce. Pritom 

stačí len niečo v našej izbe pomeniť, dokúpiť pár de-

korácií, či nejaký malý nábytok a hneď sa nám zdá, 

že sme v inom byte. Tak sa poďme spolu pozrieť na 

to, ako by sme si mohli aj my sami takúto izbu, ktorou 

sa budeme pýšiť, vytvoriť. Vôbec sa nemusíme trápiť 

tým, že naša izba je malá, pretože aj s tým sa dá ho-

cičo spraviť.  

 

1. Ako prvé, čo by sme mali urobiť, je určite rozmiestnenie nábytku v našej izbe.                                          

Posteľ by nemala byť pod oknom, ani pri dverách, ale niekde pri stene. Na umiestnení postele 

by sme si mali dať určite čo najviac záležať. Pracovný stôl môže byť niekde pri stene, ale oto-

čený tak, aby sme videli na vstupné dvere.  Ideálne 

sú vstavané skrine aj so zrkadlom, ktoré opticky 

zväčšuje malé priestory. Zrkadlo by však nemalo 

byť oproti posteli.        

 

2. Teraz môžeme prebrať farbu izby. Najvhod-

nejšie sú teplé pastelové farby, ako napríklad žltá, 

oranžová a veľmi vhodná je aj zelená. Podľa toho, 

akú farbu si vyberieme, môžeme dokúpiť dekorácie, 

ktoré budú ladiť k farbe steny. A úplne najvhodnej-

šie je zvoliť biele dekorácie, ktoré sa hodia vždy ku každej farbe steny. 

 

3. Ďalším bodom je osvetlenie. V izbe by malo 

byť čo najviac svetla, aby sme sa v nej dobre 

cítili. 

 

4. Teraz by sme mohli prejsť na doplnky 

a dekorácie. Do izby si umiestnime nejaký ko-

berec. Záleží od toho, aká je izba veľká. Na 

pracovný stôl si dáme rastlinu alebo kvet. 

Vhodné je umiestniť si niekde do izby násten-

ku, kde si pripneme plagát nejakej hviezdy, nášho idola poprípade poznámky a dôležité infor-

mácie,  na ktoré by sme nemali zabudnúť. 

 

5. Posledným, a asi aj najťažším bodom pre nás, je udržiavať si v izbe poriadok. Nikde by sa ne-

malo povaľovať oblečenie, hračky a rôzne iné veci. Veď sa tu chceme predsa cítiť príjemne. 

Zbytočnosti v izbe: elektrické prístroje, nepotrebný nábytok, vyschnuté fixky... 

Tak, snáď si niečo z môjho článku vezmete, a želám vám príjemné zariaďovanie svojej izby!  

Dianka, 6. B 
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Rika tvorí 

Čo budeme potrebovať: flis, ihlu, niť, väčšiu korálku, špagátik, niečo na dozdobenie. Ja som pou-

žila maličké koráliky.    

Postup:  

 

Peknú vianočnú dekoráciu si môžete zavesiť na okno alebo na vianočný stromček, a naladiť vianoč-

nú atmosféru.                                                                                                                      Rika, 8. A 

1. Vystrihneme si z flisu dve rovnaké ob-

rysy zvončeka. 

 

 

2. Jednu (prednú) časť  pekne vyzdobíme – 

toto je už len podľa vašej kreativity. 

 

3. Zvonček zošijeme len do polovice a na 

špagátik zaviažeme väčšiu korálku tak, 

aby sa dal zvonček zavesiť. 

 

 

 

4. Zvonček otvoríme a vložíme špagátik tak, 

aby uzlík trčal zo zvončeka. 

 

5. Zošijeme aj druhú polovicu, ale spodnú 

časť nezošívame. 
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Veční hladoši: VIANOČNÉ PREKVAPENIE 
SUROVINY: 

400 g hladká múka 

300 g práškový cukor 

500 ml mlieko 

150 ml olej 

2 PL kakao 

1 ks vajce 

1 ks kypriaci prášok do pečiva 

1 ks kypriaci prášok do perníka 

1 ks vanilkový cukor 

ríbezľový lekvár 

fondán 

1 ks potravinárska farba 

Čas prípravy: 30 - 40 min. 

POSTUP:  
 

 

 

 

 

 

 

Hotový zákusok 

3. Cesto vylejeme na plech a 

pečieme približne 30 minút na 

175 stupňov. Ku koncu pečenia 

postupne uberáme na stupňoch 

aby sa koláč prepiekol aj vnútri 

a aby neprihorel. 

1. Do misky dáme múku a cukor, prilejeme mlieko a olej, 

ďalej pridáme kakao a vajíčko a na záver pridáme prášok do 

pečiva, do perníka a vanilkový cukor. 

 

2. Všetky prísady vymiešame 

mixérom. Plech na pečenie vy-

mastíme Palmarínom alebo ole-

jom a vysypeme múkou. 

4. Potravinársku farbu zmie-

šame s bielym fondánom a 

rozvaľkáme na tenké plátky.  

 

5. Koláč vyberieme z rúry a pokrá-

jame na kocky. Každé dve kocky 

spolu zlepíme lekvárom a pokry-

jeme fondánom, ktorý sme si vy-

pracovali. 

Kika a Anet, 8. A 
 

Farebný fondán, ktorý sme si vypraco-

vali nalepíme na biely fondán aby nám 

vznikol darček. 



Tvorivá dielňa                                                                                                                                        OKO 
 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Bibi, 4. A 

Vianočná poviedka 

Stalo sa to raz na Vianoce pred tromi rokmi. Fakt som sa tešil 

na ráno, keď si už rozbalím darčeky. No mal som strašnú 

chuť vidieť Santa Clausa.  Keď mama zahlásila čas ísť spať , 

rozhodol som sa . Zostanem hore celú noc a odfotím si Santa Clausa. Keď 

ma mama ukladala spať, tváril som sa veľmi unavene. Keď už konečne 

odišla, začal som rozmýšľať, čo budem do svitania robiť. Nakoniec som sa 

rozhodol, že sa zahrám na mobile. No po čase ma to prestalo baviť . A čo 

teraz? A tak som rozmýšľal. A rozmýšľal. A moje viečka sa už pomaly za-

tvárali, keď tu zrazu počujem kroky. „To bude on!“ pomyslel som si. Zra-

zu som začul hlas: „Takže Ondrej, čo to tu máme?“ Vošiel do izby a ja: 

Cvak! A rýchlo som sa skryl pod perinu, aby nezistil, 

že som ešte hore a zaspal som. Ráno som sa už neve-

del dočkať fotky a darčekov. Keď som však otvoril galé-

riu, neveril som vlastným očiam. Na fotke bol otec 

v maminom červenom kabáte s penou na holenie na 

brade. Darčeky boli úžasné a Vianoce tiež. Tento zážitok si budem pa-

mätať celý život.                                                                   Lora, 4. A 

Štedrý deň       

24. decembra už nám stromček svieti, 

pozrite sa deti. 

A vianočná večera,  

teším sa na ňu od včera. 

Pod stromčekom leží darček, 

zamrzol nám vonku jarček. 

Vonku bude guľovačka,  

a pod stromčekom je hračka. 

Darčekov mám priveľa, 

hlavne plyšového medveďa. 

Najeme sa večere,  

a ideme do postele. 
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Spomienky na Oxford 

1. deň, 6. 6. 2015 

Konečne prišiel ten deň, na ktorý sme 

všetci tak dlho čakali. Áno, dnes je 

skutočne ten deň a už všetci stojíme 

pred autobusom! Od septembra minulého 

roka sa tešíme do Anglicka, rátame 

mesiace a týždne, ktoré nás delia od 

tohto výletu. Najväčšie stresy zo 

školy už pomaly opadávajú a pred nami 

je posledný mesiac v škole pred let-

nými prázdninami. A neviem si predsta-

viť, ako by sa dal tento mesiac začať 

lepšie ako výletom do Anglicka, kde 

uvidíme rušný Londýn, ale aj svojský a 

originálny anglický vidiek, budeme 

tráviť čas s našimi kamarátmi a pria-

teľsky naladenými učiteľkami (veď je 

koniec roka!). A popri tom cestovateľ-

skom zážitku zdokonalíme svoju anglič-

tinu, ktorú sa nebudeme učiť len v ro-

dinách, v ktorých budeme ubytovaní, ale budeme navštevovať aj kurz 

angličtiny priamo v Oxforde! Po treťom prepočítaní zisťujeme, že 

sme všetci, hrnieme sa do autobusu a za okamih sledujeme rodičov 

za oknami, ktorí nám mávajú a posielajú sladké bozky, či kričia: 

"Šťastnú cestu!". Autobus sa rozbieha a z pohľadu sa nám vytráca 

"naša" kostolná veža. Každý si hľadá pohodlnú polohu a názvy slo-

venských miest a dedín vystriedajú názvy tých českých. Prichádzame 

do Brna a práve tu ku nám má pristúpiť naša sprievodkyňa, ktorá 

bude s nami celý výlet! Sympatická blondína sa už zoznamuje s uči-

teľmi a vodičmi a teraz prichádzame na rade my. "Čaute, som Lucia 

a budem vám robiť sprievodkyňu." Keď sa zotmie, rozhovorov v auto-

buse je stále menej a menej. Hlasy takmer celkom utíchnu a žiaci 

už nie sú len na svojich miestach, 

sú všade! Po zemi, pod sedačkami, 

či na schodoch pri záchode. Po asi 

tridsiatich pokusoch učiteliek 

vrátiť žiakov do pôvodného stavu 

na svoje miesta to unavené vzdáva-

jú a vracajú sa dopredu na svoje 

miesta. Noc je približne v strede 

a my sa ideme nalodiť na trajekt, 

ktorým sa doplavíme až na Britské 

ostrovy.   
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2. deň, 7. 6. 2015  

Keď sa konečne vrátime späť do auto-

busu, sme už dosť unavení a väčšina 

z nás zaspí, a prebúdzame sa až nie-

kedy pred príjazdom do Oxfordu. Vý-

let je naplánovaný tak, že dnes si 

spravíme prehliadku mesta, a do ro-

dín sa dostaneme podvečer. Z autobu-

su teda vystupujeme v centre a začí-

name s prehliadkou Ashmolean Museum, 

či Christ Church a teda samotnej Ox-

fordskej univerzity. Pomedzi tieto zastávky dostávame miesto na 

oddych v parku, kde si všetci vydýchneme. Dnes ešte stihneme náku-

py v centre Oxfordu a niektorí z nás už dnes utratia väčšinu peňa-

zí, ktoré si priniesli. Vraciame sa do autobusu, ktorý tu pre nás 

bude celý výlet a preto si v ňom môžeme nechávať veci bez toho, 

aby sme sa o nich museli báť. Nemôžem si dovoliť nespomenúť našich 

priateľských šoférov, ktorí sa usmievali celý výlet a ich vtipy 

boli na nezaplatenie. S miernym strachom ideme na prvý a následné 

druhý meeting-point, kde prvýkrát uvidíme svoje rodiny. Na dnes už 

máme zážitkov až až a odchádzame do svojich rodín. Nechce sa nám 

veriť, že je za nami ešte len prvý deň v GB a už sme toho zažili 

tak veľa. 

3. deň, 8. 6. 2015 

Dnes sa už zobúdzame v posteliach našich hostiteľských rodín, a 

ideme prvý krát do školy. Sme zveda-

ví, čo nás tam čaká, no po pár minú-

tach strávených s našimi lektormi 

zisťujeme, že nám za nimi ešte bude 

ľúto. Vyučovanie prebieha formou 

hier a rôznych aktivít, pri ktorých 

sa niečo naučíme, ale aj zabavíme. 

Každý deň máme 3 lekcie, každú s 

iným lektorom a každý deň máme zlo-

žený zo speakingovej časti /hovorová 

angličtina/ a taktiež sa naučíme niečo nové z gramatiky, poväčšine 

sú to zaujímavosti. Pred školou nás už čaká autobus a ten nás od-

vezie priamo do Stratfordu, rodiska Shakespeara, kde si prezrieme 

historické mesto, a nazrieme priamo do domu, v ktorom býval a tvo-

ril známy Shakespeare! Niektorým po dnešku už nezostávajú takmer 

žiadne peniaze a za posledné úspory si užívajú kávu Starbucks 

priamo na ulici, kde sa hrával Shakespeare. V atmosfére ulíc  
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Stratfordu žijeme pre daný moment a večer sa vraciame do našich 

rodín v Oxforde. 

4. deň, 9. 6. 2015 

Dnes dopoludnia máme opäť na pláne zlepšovať 

svoju angličtinu a popoludní sme pripravení 

pozrieť si naozaj unikátne pamiatky z dáv-

nych dôb. Našou prvou zastávkou bude Vale of 

the White Horse – údolie pomenované podľa 

obrovského obrazca koňa nad dedinou Uffin-

gton, dovolím si prirovnať tento obrazec ku 

keltskému dielu pod Spišským hradom, ktoré tiež pripomína koňa. 

Ako je to už v Anglicku zvykom, okolo tejto pamiatky sú pekne 

upravené chodníky aj trávnik. Náš výlet nie je o naháňaní sa za 

pamiatkami, ale vychutnávaní si každej z nich a tak to bolo aj pri 

tejto. Na kopci pri diele sme si posadali a spoločne sledovali vý-

hľad, ktorý sa nám z tohto miesta naskytol. Po tom všetkom sme sa 

vydali späť do rodín spracovávať zážitky z dnešného dňa a tam nás 

už čakala teplá večera.  

5. deň, 10. 6. 2015 

Pred nami je ďalší deň nášho výletu, ale 

ten dnešný je v niečom iný. Nejde sa do 

školy. Ale to vôbec nie je hlavný dôvod, 

prečo je tento deň iný ako ostatné. Dnes 

sa totiž ide do Londýna! Hneď ráno sa teda 

vydávame na cestu do hlavného mesta Ang-

licka. Doobedňajšia prechádzka popri Tem-

ži, ktorú sme začali pri Westminster Abbey, pokračovala okolo 

slávneho "Big Benu", či londýnskeho oka. 

Popri rieke pretekajúcej cez Londýn pri-

chádzame k Tower Bridgu, a hneď vedľa vi-

díme mohutný londýnsky hrad, The Tower of 

London. Stihli sme navštíviť aj všetkými 

ospevované Madam Tussaud Museum.  

 

 

6. deň, 11. 6. 2015 

Pred nami je ďalší deň v Anglicku a po 

náročnom dni, ktorý sme strávili na no-

hách v Londýne, sme zaspali ako do vody 

hodení. Noc vystriedal deň a je na čase 

ísť opäť do školy. S novými informáciami 

a skúsenosťami odchádzame zo školy  



Kožuchoviny                                                                                                                                         OKO 
 

 
 

13 

mo do rodiska Winstona Churchilla, ktoré nás ohromí a zaujme svo-

jou majestátnosťou, veľkosťou, či typickou "barokovou dokonalos-

ťou". Po príchode sme absolvovali spoločnú prehliadku interiéru, a 

následne sme sa rozpŕchli po záhradách a nádvoriach Blenheimu. Na 

mieste kúzelnom ako toto sa čas, ktorý sme dostali na rozchod, 

rýchlo stratil a už sedíme v autobuse na ceste do rodín, kde nás 

čaká teplá večera a posteľ.  

7. deň, 12. 6. 2015 

Dnes máme na pláne školu, kde absolvujeme rozlúčkové hodiny a do-

staneme diplomy od našich lektorov a potom návštevu jedného z naj-

známejších anglických hradov. Aj keď sú prehliadky hradov pre Vás 

utrpenie a myslíte si že po 20 minútach strávených na hrade zo-

mriete od nudy, skúste navštíviť Warvick a zmeníte názor a to ho-

vorím z vlastnej skúsenosti. Na hrad sa ide nádhernou cestičkou 

obrastenou zeleňou, ktorá pôsobí tajomne a za každou zákrutou vy-

zeráte očami plnými očakávania a zvedavosti, kedy vaše oči uzrú 

hradné vráta. No keď sa už dostanete do tohto hradu s mapku celého 

areálu, neviete, kam sa skôr rozbehnúť. Všetko je dokonale uprave-

né a obriadené, ako je to už v Anglicku zvykom, a hradné záhrady 

vyzerajú, akoby ste ich práve nakreslili na papier, a vôbec pritom 

nešetrili predstavivosťou, či farbami. Nič nenarúša dokonalosť 

tohto miesta. Máte na výber, či si pôjdete pozrieť, ako sa strieľa 

z trebuchetu, alebo uprednostníte vystúpenie dravcov, ktorí sú asi 

4 krát väčší ako je možné vidieť na slovenských hradoch, či pôjde-

te do veže cestovať v čase a pozrieť si ako sa hrad menil a vyví-

jal.     

8. deň, 13. 6. 2015 

Je tu ôsmy deň a my máme pred sebou v poradí 

2.návštevu Londýna. Dnes večer totiž vyrážame na 

cestu domov. Ráno už nejdeme do školy, ale priamo 

do Londýna. Lúčime sa s našimi rodinami a s hlava-

mi plnými zážitkov a miestami prázdnymi peňaženka-

mi sa vydávame na cestu. Prichádzame do Londýna, 

kde s obdivom sledujeme Buckinghamský palác, či 

Trafalgarské námestie. Na moment vstúpime aj do 

národnej galérie, kde sa niektorí z nás cítia ako 

v bludisku. Za spomenutie stojí určite Piccadily 

Circus, kde dostávame dlhý rozchod a niektorí z 

nás sa dokonca odvážia cestovať metrom na Oxford street, najruš-

nejšiu nákupnú uličku v Londýne! Deň ukončujeme na veľmi známom 

trhovisku, možno už tušíte, že ide o Covent Garden, kde si dávame 

posledný krát Starbucks, či večeru za posledné úspory a ideme au-

tobusom domov.                           Matúš Šuca, bývalý žiak 
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Európsky deň jazykov na našej škole 
 

26. september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazy-

kov. Vyhlásila ho Rada Európy, ktorá chcela poukázať na dôleži-

tosť výučby cudzích jazykov.  Aj keď všetci máme radi  na-

šu  krajinu a ľúbime  náš  jazyk, mali  by  sme si  uvedomiť, 

že  je pre nás dôležité učiť sa cudzí jazyk. Prečo ho potrebuje-

me?  Potrebujeme ho aj na to, aby  sme sa dorozumeli v cudzej 

krajine. 

V  školskom  rozhlase v našej škole bola  odvysielaná relácia, ktorou si žiaci pripomenuli tento 

sviatok a potom si porozprávali  o  význame  vyučovania  a  využití jednotlivých jazykov. Žiaci 

našej školy si tiež pripomenuli tento významný deň. 25. septembra  2015 a pripravili dve videa. 

Prvé súťažné video bolo zaslané do súťaže: Language chain a nesie názov Animals of the world. 

Video prezentuje učebnú pomôcku pre žiakov, ktorú vytvorili starší žiaci z použitých materiálov. 

Súťažilo sa ním o „NAJ želiezko“ v projekte: Language Chain.  Druhé video obsahuje všetky akti-

vity, ktoré boli realizované počas celého slávnostného dňa, ktoré si pripravili naši žiaci z celej školy 

a samozrejme s pomocou p. učiteľov z anglického, ruského a nemeckého jazyka. Aktivity boli  do-

plnené panelom, na ktorom si žiaci mohli prezrieť zaujímavosti jednotlivých krajín.  Každý jazyk 

bol  prezentovaný pestrými  činnosťami. Žiaci  si pripravili T-shirts (eko  trička s vlajkami Európ-

skych krajín v nemeckom a anglickom jazyku), ktoré môžu poslúžiť ako učebné pomôcky. Nápadi-

té boli aj  záložky v ruskom jazyku s abecedou a rôzne suveníry. Zaujímavá je fonetická abeceda, 

ktorá určite pomôže deťom pri vyučovaní. Malé deti pripravili vlajočky, ktoré poslúžili ako výstav-

ka pri vstupe do našej jedálne. Na hodinách ruského, nemeckého a anglického jazyka v tento deň 

žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach 

a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách žiaci vytvárali rôzne 

projekty, hrali hry a spievali pesničky. A takto sme oslávili tento deň.                                                   

Matej Lacuš, 8. A 

 

Výtvory detí 1. stupňa Práce žiakov 2. stupňa 
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GEO - board 
aša pani učiteľka angličtiny nám raz na hodine navrhla zapojiť sa do súťaže, ktorej podsta-

ta spočívala vo vytvorení nejakej anglickej pomôcky z recyklovateľných materiálov. Ne-

vyhnutné bolo natočiť video o vytvorenom výrobku. Mali sme naozaj veľa nápadov no  

vybrať sme mohli iba jeden. Nazvali  sme ho GEO - board. Pomôcka je vytvorená z veľ-

kého kartónu, na ktorý sme nakreslili mapu sveta a potom rozmýšľali, aké zviera je pre ktorý štát 

typické. Po dôkladnom premyslení a živej diskusii sme sa zhodli a zvieratká vytlačili, vystrihli a 

nalepili po bokoch kartónu. Na vyznačené štáty sme nalepili pokrčené noviny, ktoré sme následne 

maľovali rôznymi farbami. Náš technicky zdatný spolužiak Adam spojil káblikmi zvieratá s danými 

štátmi. Spravil naozaj veľký kus práce, pretože on bol akýmsi mozgom celého tvorenia a „kábliko-

vania“. K nadpisu sme nalepili krabičku s led svetlom. Z krabičky viedli „klince“, ktorými sme spá-

jali zvieratká s krajinami. Ak niekto správne spojil zviera so štátom, svetielko zasvietilo. Zo zadnej 

strany kartónu sme nalepili ďalší, rovnako veľký kartón, aby prekryl kábliky. Celé to naše úsilie 

sme postupne natáčali na kameru. Ja a Adam sme mali byť tí, ktorí odprezentujú naše úsilie. Mala 

som trému, ale nakoniec to šlo bez problémov. Spolužiak video spracoval veľmi dobre. Dreli sme 

na tom hodiny a ten čas nevyšiel nazmar. Síce sme nevyhrali, ale vytvorili sme peknú pomôcku pre 

našich mladších spolužiakov. Máte sa načo tešiť .                                                            Rika, 8. A 

  

 

Sokoliari 
iatok 2. októbra 2015 bol celkom obyčajným dňom, no s 

jednou výnimkou. Počas vyučovania sme navštívili pred-

stavenie sokoliarov. Mali sme možnosť vidieť dravé vtáky 

ako sú sokol, orol a výr, ale aj supa. Vystúpenie sokoliarskej 

skupiny Zayferus zaujalo ako veľkých, tak i malých žiakov našej 

školy. Štvrták z našej školy vystúpenie ohodnotil na výbornú. 

Ponúkam krátky rozhovor s ním:  

Páčilo sa ti vystúpenie sokoliarov? Áno. 

Určite si si všimol, že sokoliari mali pripravené čísla 

s viacerými vtákmi. Ktorý sa ti páčil najviac? A prečo? Sup. Lebo som ho ešte nikdy nevidel 

a teraz som mal príležitosť si ho obzrieť. 

Chcel by si, aby opäť zavítali sokoliari na našu školu? Určite, veľmi by som sa potešil.   

Podľa môjho názoru nie je jediný, ktorý by uvítal takéto ozvláštnenie bežného vyučovania. Snáď sa 

nám sokoliari ešte raz ukážu a ak nie, tak máme aspoň pekný zážitok.                              Viki, 8. A 

N 

P 

Pri práci na projekte Hotový výrobok 
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Deti mestu 
kolský rok sa už tradične nesie v znamení príprav 

programu mestskej akcie Deti mestu. Záujem 

u našich žiakov bol opäť veľký a zapojilo sa ich 

hneď niekoľko. Téma však rozhodla. „Mesto 

v premenách času“, podtéma  pre našu školu „Hodiny 

na kostolnej veži“.  Potom, čo zodpovedné učiteľky 

dali hlavy dokopy, skrsla myšlienka rozdeliť si úlohu 

na dve časti. Prvou bolo natočenie krátkeho rozpráv-

kovo-dokumentárneho filmu o histórii kostolnej veže 

a hodín. Bolo potrebné vytvoriť scenár, vybrať tých 

správnych hercov spomedzi žiakov, dopasovať im kostými, naštudovať texty a nespočetne veľa krát 

skúšať. Jednou z najťažších úloh predstavoval deň samotného natáčania filmu. Takmer päť hodín 

herci - žiaci, učiteľky a ochotný, sympatický kame-

raman mrzli, no veľmi zodpovedne vypĺňali svoje 

zadanie. Obsah videa: Mladý žiak Jakub, žijúci v 21. 

storočí, neustále pozerá na hodiny kostolnej veže 

priamo zo svojej triedy. Pri tom mu v hlave skrsne 

nejedna otázka. A ako to už býva zvykom, vysloví taj-

né želanie, ktoré sa mu splní a on sa prenesie v dobe 

do minulosti, skúmajúc históriu kostolnej veže priamo 

v najvyššej kostolnej veži na Slovensku. Počas svojej cesty do minulosti stretáva zaujímavé osobnos-

ti späté s kostolnou vežou.  

Druhou časťou nášho vystúpenia bol veľmi kvalitný a kreatívny tanček žiakov 3. A triedy pod ve-

dením pani učiteľky Mgr. Andrey Kožíkovej. Názov tanca Páta, čo tematický dopĺňalo význam 

historického videa a spolu s videom tvorilo jednu nádhernú myšlienku plynutia času. Na záver veľ-

mi vydareného programu prevzala naša škola, s vďačným srdcom, putovný kľúč, a tým sa zaviazala 

zodpovedne pripraviť program Deti mestu, ako aj tému programu pre školský rok 2016/2017.                              

 

 

 

 

 

-RR-  

Š 
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EKO ŠKOLA 

Problematika znečisťovania stále nie je tabu, ovzdušie sa mestu nemusí poďakovať. Skládky, 

hromady odpadu či preplnené odpadkové koše veru nelahodia ľudskému oku.  Je tu však aj 

druhá strana. Odpad, ktorý nevidíme. Spišská Nová Ves, tak ako veľa iných miest, má stále 

znečisťované ovzdušie. Za posledné roky sa výrazne zmenilo. Firmy, priemysel, kotolne, do-

prava - to všetko sa na tom podieľa. „Rýchly nárast v počte áut spôsobuje veľké znečisťova-

nie ovzdušia. Lepšie však je, že už sa v domácnostiach kúri plynom,“ konštatuje obyvateľka 

Katarína S.  

„Najčastejšími znečisťujúcimi látkami vypúšťanými do ovzdušia 

v okrese Spišská Nová Ves sú tuhé znečisťujúce látky, oxid siri-

čitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a organické látky, vyjadrené 

ako celkový organický uhlík. Tieto častice sú nebezpečné pre 

človeka, živé organizmy a tým aj  celkovo pre naše životné pro-

stredie,“ hovorí PhDr. Jana Šefčíková, odborný radca štátnej 

správy ochrany ovzdušia. Spôsobujú poškodzovanie ozónovej 

vrstvy Zeme, podieľajú sa na produkcii skleníkového efektu a 

zapríčiňujú zdravotné problémy.  

Medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia v našom meste patrí firma Embraco, ktorá je  zároveň 

aj najväčším zamestnávateľom v okolí. Spoločnosť má sedem  zdrojov znečisťovania, medzi ktoré 

patrí kotolňa, tavenie neželezných kovov, hutnícka druhovýroba, spracovanie kovov a infražiariče. 

V snahe znížiť záťaž na životné prostredie využívajú najnovšie certifikované technológie, ktoré im 

v tom pomáhajú. Sú držiteľmi medzinárodného certifikátu ISO, ktorý definuje záruku správnych 

hľadísk pre environmentálny manažment. Dlhodobo sa snažia chrániť životné prostredie, v ktorom 

pôsobia. Povinnosťou firiem znečisťujúcich ovzdušie je uhrádzať platby. „Každý prevádzkovateľ je 

v zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia povinný každoročne do 15. februára pred-

ložiť na okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie údaje o množstvách a druhoch zne-

čisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, údaje o dodržaní určených emisných 

limitov a výpočet ročného poplatku. Uhradené poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú príjmom En-

vironmentálneho fondu,“ informuje Jana Šefčíková.  

Postup výpočtu platby pre jednotlivé stredné, od 0,3 do 50 MW, a veľké, nad 50 MW, zdroje zne-

čisťovania ovzdušia sa schvaľuje podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. 

Najviac firma zaplatí, ak produkcia tuhých znečisťujúcich látok je najvyššia. Ide o 165 eur za jednu  
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tonu ročne. Za tonu oxidu siričitého zaplatí 66 eur. Za prevádzko-

vanie malých firiem či kotolní ročný poplatok predstavuje približne 

80 eur. V súvislosti s poplatkami za znečisťovanie ovzdušia za 

uplynulý rok  spoločnosť Kovohuty, a.s., Krompachy vyhradila zo 

svojich finančných prostriedkov najväčšiu čiastku. Na hodnotenie 

kvality ovzdušia a zisťovanie úrovne jeho znečistenia sa používajú 

metódy merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania, ktoré 

vykonáva poverená organizácia. Potom navrhuje na základe hodno-

tenia kvality vymedzenie oblastí vyžadujúcich si osobitnú ochranu. Jana Šefčíková doplnila: „Na 

zníženie emisií v oblastiach riadenia kvality ovzdušia, medzi ktoré patrí v okrese Spišská Nová Ves 

mesto Krompachy, sa vypracováva program alebo integrovaný program. Pre okres Spišská Nová 

Ves projekt vypracováva, uskutočňuje verejné prerokovanie, vydáva a zverejňuje Okresný úrad 

v sídle kraja Košice. Následne realizáciu vydaného programu sleduje, zabezpečuje, vyhodnocuje 

a v prípade potreby aktualizuje.“ Spoločnosť Kovohuty, a. s. „považuje za nevyhnutnosť ochraňo-

vať životné prostredie. Vypovedajú o tom aj neustále investície do prevencie znečisťovania ovzdu-

šia,“ píše oficiálna stránka závodu www.kovohuty.sk. 

Firmy, ktoré svojou činnosťou znečisťujú ovzdušie robia všetko preto, aby sa množstvá znečisťujú-

cich látok znižovali. Tento problém čiastočne rieši aj zeleň v  meste. Projekt Zelená stromom po-

máha pri realizácií výsadby drevín. Tento projekt sa dostáva do povedomia študentov a žiakov pro-

stredníctvom prezentácií a plagátov. Veľkým pokrokom v súčasnosti pre mesto je, že prešlo celko-

vou plynofikáciou. „Kotolne na tuhé palivá, hlavne uhlie a koks, prešli modernizáciou a dnes už 

všetky spaľujú zemný plyn. V blízkosti môjho bydliska boli zrušené niektoré prevádzky, ktoré vý-

razne znečisťovali ovzdušie v meste a znepríjemňovali bežný život obyvateľom svojím zápachom 

a hlavne popolčekom, čo spôsobilo problémy pri vetraní,“ vyjadril sa obyvateľ Emil H. Problém je 

však aj v tom, že ľudia nelegálne na jar vypaľujú trávu, pália v záhradách pneumatiky a rôzny od-

pad, ktorý už nepotrebujú. To spôsobuje zápach, uvoľňujú sa toxíny ako napríklad oxid uhoľnatý, 

čpavok a dechtové látky nebezpečné pre ovzdušie a ľudí. Riešenie tohto problému je jednoduché. 

Dvakrát ročne na jar a v jeseni sú na vybraných miestach zabezpečené veľkokapacitné kontajnery 

určené práve na takýto odpad. V inom čase môžu obyvatelia využívať zberný dvor. „Myslím si, že 

sa stále máme v čom zlepšovať. Na druhej strane znečisteniu sa celkom nemôžeme vyhnúť, keďže 

priemysel je tiež súčasťou nášho života,“ uzavrela Jana Šefčíková. 

Adriána Henčeková, bývalá žiačka našej školy 
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Školský klub detí 

Žiaci prvého stupňa aj naďalej pilne ako včeličky pracujú na svojich 

výkonoch, venujú sa rôznym aktivitám, športom. Každý týždeň na-

vštevujú v rámci ŠKD  iné zariadenia, skáču vo vreci, či cez švihadlo, hádžu si lietajúce taniere, 

dokonca chytajú rybky na udicu. V rámci dopravnej výchovy navštevujú naši malí družinári do-

pravné ihrisko.  

 

 

Pri návštevách Galérie umelcov Spiša sa žiaci venovali  vzá-

jomnej kresbe detí pomocou CAMERY LUCIDY- zväčšova-

cieho skla. 

 

 

 

Pani jeseň si uctili žiaci ŠARKANIÁDOU pod názvom Letí 

šarkan letí. 

 

Medzinárodný deň školských knižníc strávili žiaci samozrej-

me v knižnici, kde sa dozvedeli o naj literatúre z našej kniž-

nice a taktiež prváci zažili v rámci ŠKD prvý kontakt 

s knižnicou. 

 

 

Už tradične navštívili umelecky nadaní žiaci Domov dôchodcov, 

kde sa predviedli s nádherným vystúpením. Toto vystúpenie si 

následne zopakovali aj v novootvorenej reštaurácii Paríž pri prí-

ležitosti stretnutia Únie nevidiacich a slabozrakých.                              

 

 

 

 

 
–RR– 
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Romana Matějíčková, žiačka našej školy, ročník 2004. 

Už pekných pár rokov „nedrie“ lavice našej zelenej ško-

ličky, no pri spomienke naň sa jej rozžiari úsmev na 

tvári. Stretnutie s ňou bolo úplne náhodné, a tak som 

ako jedna zo zodpovedných vedúcich časopisu OKO 

cítila neodvratnú chuť poprosiť ju o rozhovor. Romana 

neváhala ani sekundu, takže sa v redakcii veľmi tešíme 

z toho, že sa máme možnosť podeliť  o zážitky, skúse-

nosti a spätný pohľad na školské časy s ďalšou z našich 

bývalých žiačok.  

Ahoj Romana, ako sa máš?  Ahoj Tani, ja sa mám 

vynikajúco  A ty?  

Ďakujem, mám sa skvele . Počas školy sme ťa volali tak familiárne „Romči“, ešte sa stretá-

vaš s takým oslovením? Vidíš, nad tým som sa veľmi nezamýšľala, za tie roky mi to oslovenie 

príde ako normálka. Prekvapivo, neviem úplne ako sa to rozšírilo, ale volá ma tak aj moje blízke 

okolie v Prahe. 

Ako si spomínaš na časy strávené na Kožuške? Spomínam stále a rada (úsmev). Boli to krásne 

roky, mali sme vynikajúcu triednu, skvelý kolektív a nespočetne zážitkov. Určite na tom malo zá-

sluhu aj to, že v triede nás bolo 29 a z toho len 7 dievčat, takže o zábavu bolo postarané dennoden-

ne. Mali sme skvelú triednu, aj keď v tej dobe sme si to úplne neuvedomovali, ale s odstupom času 

to človek vidí  z iného uhlu pohľadu a jej záujem spraviť z nás tých najlepších, naučiť nás čo naj-

viac padlo na úrodnú pôdu. Ale môj najobľúbenejší predmet na škole, telesná výchova, to sú krásne 

spomienky s pani učiteľkou Murgáčovou. Som vďačná za ten prístup a možnosti, ktoré sme mali. 

Základná škola je základ a pre mňa to bol základ čo sa týka rozvoja v športových aktivitách, na kto-

ré nikdy nezabudnem – cezpoľný beh, beh okolo školy, športové dni, bolo toho veľa . 

Dokážeš si ešte vybaviť mená spolužiakov alebo bývalých učiteľov? Spomínaš na niekoho 

z nich obzvlášť rada? Na spolužiakov si pamätám, to je jasné - mám fotoalbum, ktorý so mnou 

všade cestuje a mám tam spoločné fotky aj zo ZŠ . S menami učiteľov by to bolo trošku zložitej-

šie, ale verím, že na väčšinu by som si spomenula. Obzvlášť rada – z učiteľov – určite našu triednu 

Aničku Prachovú . Vďaka nej som získala skvelý vzťah k počítačom a matematike, čo sa mi zú-

ročilo ako na gympli, tak aj na VŠ. Potom už spomínanú pani učiteľku Murgáčovú – telesná výcho-

va, pani učiteľku Hybenovú – zemepis, chodiť po mapu a vymýšľať hádanky pred hodinou bolo 

úžasné a určite nemôžem zabudnúť na pani učiteľku Vojčíkovú, ktorá s nami mala vždy obrovskú 

trpezlivosť. 

Od tvojho ukončenia základnej školy ubehlo pekných pár rokov, čo si odvtedy robila? No pár 

rokov to už bude . Z Kožuchovej som išla študovať na gymnázium ako trištvrte našej triedy, takže 

tam to bolo super, jedná veľká partia. Medzičasom som si spravila kurz inštruktora snowboardingu 

a nejakú dobu som sa tomu aj venovala, krásny život na horách. Vysoká škola v Prahe, nejaké ces-

tovanie, zase Praha a teraz premýšľam, že sa zase pôjdem pozrieť niekam do zahraničia. 

Listáreň: Čierna mačka kožuškárka 
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Kde momentálne žiješ a čomu sa venuješ? Momentálne žijem a pracujem v Prahe, ale kým sa 

ešte usadím na stálo, tak by som chcela niekam vycestovať a spoznať nové miesta. Potom sa chcem 

vrátiť do Prahy, je to nádherné mesto, mám to „blízko“ za rodinou a je tam všetko, čo mám rada, aj 

keď mi tam chýba príroda a hory. Jedna z hlavných vecí, ktorá ma v Prahe zatiaľ drží je šport – 

konkrétne môj úžasný tím ženského amerického futbalu Prague Black Cats (PBC), kde som od za-

loženia v roku 2013 a tento rok sme v ČR vyhrali historicky prvú ligu ženského AF v ČR, úžasný 

pocit!! Bohužiaľ už nemôžem byť súčasťou tímu na ihrisku zo zdravotných dôvodov, ale našla som 

si miesto v tíme  na pozícii trénerky a „manažérky“. Chcela by som PBC pomôcť dostať sa za hra-

nice a ak to pôjde ako má, tak aby sme boli schopné postaviť národný tím a zúčastniť sa majstrov-

stiev Európy/sveta. 

Hm, to znie zaujímavo, aké sú tvoje plány do budúcna? Ukončujem si trénerský kurz fitness 

trénera, takže moje plány do budúcna sú viac ako jasné . 

Teraz máš možnosť odkázať niečo tvojim bývalým učiteľom a taktiež naším žiakom školy, čo 

to bude? Po návšteve Kožušky tento rok mi je ľúto, že už sa tam nemôžem vrátiť ako žiačka, veľa 

sa tam toho zmenilo a to k lepšiemu. Páči sa mi, koľko projektov sa v škole organizuje, aké mož-

nosti osobného rozvoja majú teraz žiaci. My keď sme boli v škole v prírode v Ružbachoch, tak to 

bol veľký zážitok, teraz sa cestuje do Anglicka . Stručne jasne - ďakujem všetkým pani učiteľkám 

a učiteľom, za ich čas a trpezlivosť, nie len s nami, ale s každým žiakom. Tie prvé roky na škole sú 

rozhodujúce a každý by sa mal venovať tomu čo ho baví, ale čím viac sa človek naučí, tým lepšie sa 

bude môcť v budúcnosti rozhodnúť akou cestou sa chce vydať. 

Romči, ďakujeme ti za rozhovor, prajeme v živote veľa dobrého a kedykoľvek sa zastav, naše dvere 

sú ti, samozrejme, otvorené dokorán.         

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

-RR- 

 

Romana ako zanietená hráčka amerického futbalu 
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Naše úspechy 

 Nezabudnuteľný zážitok sme pripravili pre našich najmenších žiakov – 

prvákov. Slávnostná imatrikulácia sa uskutočnila  6. novembra 

2015.  Pozvali sme prváčikov a ich rodičov, či najbližších príbuzných, na 

slávnostnú imatrikuláciu do školskej jedálne, kde na našich najmenších  

čakalo niekoľko zábavných úloh, ktoré museli za povzbudzovania rodi-

čov zvládnuť a ukázať akí sú šikovní. Okrem cenných skúseností získali  kľúč od školy, čiapku 

školáka a darček. Návrat minutej energie im zabezpečil sladký koláčik a úsmev rodičov. 

 Anglická olympiáda vyšla tento rok na 16. november 2015. V kategórii „mladší žiaci“ sa na 3. 

mieste umiestnil Samuel Kačenga, 2. miesto obsadil Samuel Hollaar a prvá skončila Alexandra 

Mistríková. V kategórii „starší žiaci“ sa na 3. mieste umiestnila Viktória Jakubcová, na 2. mies-

te skončil Denis Garčala a na 1. miesto obsadil Martin Dam.  

 19. novembra 2015  sa pri príležitosti pripomienky prvej písomnej zmienky o meste Spišská 

Nová Ves konal 11. benefičný koncert „Deti mestu“. Týmto spôsobom želajú žiaci spišskono-

voveských základných škôl mestu „Všetko najlepšie!“ Naša škola veľmi úspešne reprezentovala 

žiacke talenty. Za krásne vystúpenia si žiaci a ich učitelia odniesli milú pochvalu. 

 Dňa  21. novembra 2015 sa  na ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku uskutočnilo 2. kolo Ligy mládeže 

Spiša v šachu jednotlivcov, ktorého sa zúčastnilo 71 detí.  Našu školu reprezentovali traja  žiaci, 

ktorí v rôznych vekových kategóriách dosiahli nasledovné výsledky: Matej Lacuš - získal 6 bo-

dov (zo 7 možných) a obsadil vo svojej kategórii 2.  miesto a tiež získal druhé miesto 

v celkovom poradí. Jordan Boiadjiev - získal 2,5 boda a obsadil 15. miesto. Matúš Vresilovič - 

získal 3,5 bodu a obsadil vo svojej kategórii 1. miesto.  

 24. novembra 2015 našu školu úspešne reprezentovali v obvodnom kole v bedmintone žiačky 

7. ročníka. V konkurencii 9 škôl získalo družstvo dievčat Kamila Jarošová, Viera Bednárová a 

Adriána Kováčová krásne 3. miesto. 

 Najlepší bedmintonisti v okrese sú na našej škole. 26. novem-

bra 2015 naši žiaci Daniel Dzurňák, Kamil Fedor a Marek Sky-

ba obhájili 1. miesto na obvodnom kole v bedmintone.  

 

 

 

 

 

Blahoželáme! –RR– 

November 
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Renovácia nášho športového ihriska 
O rozhovor pri tejto významnej udalosti sme požiadali riaditeľa školy PhDr. Bohuslava Vaľka. 

 

Ako dlho trvalo naplánovanie renovácie ihriska? 

Pomerne krátko. Našli sme totiž spôsob, ako si prácu 

uľahčiť a súčasne  i ušetriť veľké financie. Vypraco-

val sa projekt, prebehla súťaž medzi firmami 

a v októbri ihrisko stálo. Začali sme na jar. Dlho? 

Ako dlho trvala renovácia ihriska?  

Myslím, že to ste už sledovali aj vy. Od konca sep-

tembra do konca októbra. Dnes sa všetko dá, keď na to 

máte.... 

Prečo ste sa rozhodli renovovať ihrisko?  

Keď som bol školákom ja, stačilo nám aj hlinené ihrisko. Hlavná vec, že sme mohli hrať. Dnes je 

však iná doba, keď vás chceme  motivovať, aby ste sa hýbali. Aj keď nie je práve telesná výchova, 

musíme vám ponúknuť viac. Moderné ihrisko, kde sa budete  skvelo cítiť, je predsa super. Dôvod je 

teda jasný. Ste ním vy.  

Ste spokojný s renováciou ihriska?  

Určite, povrch je skvelý, bránky a oplotenie vyzerá tiež OK. Čas však ukáže, či sú materiály dosta-

točne pevné na každodenné využívanie.  

Prispeli vám k prestavbe ihriska nejakí sponzori?  

Najväčší sponzor bolo naše mesto, ktoré zároveň získalo prostriedky aj z jedného projektu a zo 

štátneho rozpočtu. 

Aké ďalšie projekty v oblasti rekonštrukcie má-

te v pláne?  

Rekonštrukcií už bolo na našej škole veľa. Hlavné 

máme za sebou. Prebieha ešte obnova ihriska 

ŠKD, čaká nás atletická dráha a potom kotolňa. 

A keď to všetko zvládneme, môžeme začať odznova, 

tak to už pri budovách býva.... 

Viki, 8. A 

Primátor mesta pri otváraní ihriska 

Slávnostné otvorenie ihriska 
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Ľadová strela 

Jakub Ferenc je hokejista a zároveň aj môj bratranec. 

Má 26 rokov a od detstva sa venuje hokeju. Žije v meste 

Přerov v Českej republike.  

Ako dlho hráš hokej?  

Hokej hrávam odmalička, takže spolu 22 rokov. 

Prečo si začal hrať hokej? 

V detstve  som mal problém s dýchaním a lekár mi od-

poručil pobyt na vlhkom vzduchu. Preto ma rodičia zapísali do hokejového klubu, kde som začal 

hrávať od 1. triedy. 

Akú pozíciu hráš v tíme? 

V tíme hrám obrancu.  

Koľko krát si dal gól? 

Gólov som dal 25, ale je ťažké dávať góly, lebo som obranca. 

Získal si nejakú medailu? 

Posledná medaila bola zlatá, za majstra Poľskej hokejovej Ligy. 

Za aké tímy si hral? 

Hrával som za tímy: Přerov (Česko), Jyväskylä (Fínsko), Tychy (Poľsko). 

 

Ďakujem ti za rozhovor a držím palce v hokeji. 

Maxoška, 4. A 

 

Jakub Ferenc kedysi  Jakub Ferenc dnes ako hokejista 
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Cvičíme moderne - fitlopty 

Sedenie na stoličkách, krivé chrbty, bolesti hlavy. Áno, áno, poznáme to všetci. Málokto si už ale 

prizná, že za tie bolesti si môžeme sami. Časopis OKO sa snaží žiť zdravo, a preto vám prináša ďal-

šiu sériu cvikov. Tento krát sa zbavujeme bolesti chrbta a posilníme si chrbtové svalstvo. Poďte si 

s nami zacvičiť. 

 

 

 

 

 

 

 

Most na fitlopte 

• S nádychom spustíme panvu pokrčením v bedrách k zemi, s výdychom tlačíme celými chodidlami 

do zeme vrátime panvu a boky do východzieho postavenia. 

• Vykonávame 12 opakovaní v dvoch sériách. 

 

 

 

 

 

 

Kobra na fitlopte 

• Zo vzpaženia prechádzame s výdychom pažami stranou až do nízkeho upaženia. Ramená idú sme-

rom od uší. S nádychom vraciame paže späť. Pohyb vychádza len z ramenného kĺbu. 

• Vykonávame 12 opakovaní v dvoch sériách. 

Veríme, že ste si s nami zacvičili a zajtra si to môžete znova zopakovať. V štýle „v zdravom tele, 

zdravý duch“ sa už teraz tešíme na nové moderné cvičenie .  

Vaši OKÁČI 
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Psychologické okienko: Čo je viac? Psychické 

alebo fyzické zdravie? 

sychické zdravie je veľmi dôležité, tak ako to 

fyzické, ale predsa je v tom rozdiel. Mnoho ľudí 

by povedalo, že fyzické zdravie je dôležitejšie, 

pretože ak vám niekto zlomí ruku alebo nohu, dosť to 

bolí. To je síce pravda, ale z hľadiska psychológie to 

tak nie je. Aj podľa nás ako peer aktivistiek, je dôleži-

tejšie psychické zdravie. Prečo si myslíme, že psychic-

ké zdravie je dôležitejšie? Uvedieme k tomu príklad. 

S niekým sa pobijete kvôli niekomu. Možno vám zlomí nohu alebo ruku, či budete mať natrhnutú 

peru, no to sa skôr, či neskôr zahojí a už si nikto z vás na to nespomenie. Ale ak sa s niekým pohá-

date kvôli odlišným názorom, počas hádky si poviete niečo, čo by ste nikdy v živote nikomu nepo-

vedali, trápi vás to viac. Alebo ak ste šikanovaný, je rozdiel, či vás len zbijú, prípadne vám zoberú 

desiatu, pretože je to menej bolestivé, ako keď sa vám niekto posmieva. Mnoho ľudí spáchalo sa-

movraždu len kvôli rôznym urážkam alebo posmievaniu, ktoré sa opakovalo každý deň a oni to 

psychicky nezvládli. Je priam hrozné, ako veľmi sa dá poškodiť psychické zdravie. Niektorí ľudia 

môžu byť na tom tak zle až zaútočia na svoje okolie a pritom za to vlastne ani nemôžu. A preto tvr-

díme, že psychické zdravie je dôležitejšie ako fyzické a musíme si ho chrániť.      

Názory odborníkov: „Telesné a duševné zdravie sú vlastne spojené nádoby. Ľudia kladú do po-

predia zdravie telesné, no na duševné zdravie, bez ktorého nemôžeme existovať, sa často zabúda. 

Zdravie sa dá definovať ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Pre udržanie si zdra-

via robí väčšina ľudí málo. Nezaslúžene málo pozornosti venujeme pritom najmä udržaniu a zlep-

šeniu duševného zdravia a upriamujeme sa len na telesné funkcie. V záťažových extrémnych situá-

ciách, napríklad pri polárnych expedíciách, dosahujú úspechy často psychicky najodolnejší, a nie tí, 

čo sú najlepšie telesne pripravení.  Nielen pri liečbe duševných, ale aj pri liečbe telesných ochorení 

sa ukázalo, že je  veľmi dôležité zaoberať sa duševnými problémami chorého, pátrať po konfliktoch, 

ktoré prežíva v osobnom živote, záťažiach v práci, či v iných oblastiach života. Moderný človek si 

svoje pocity často neuvedomuje, hanbí sa za ich prejavy nielen pred inými, ale aj pred sebou sa-

mým. Psychické trápenia prežíva potom prostredníctvom telesných pocitov, s ktorými prichádza za 

lekárom. Rôzne výskumy v zahraničí i na Slovensku ukazujú, že asi za 50-timi percentami návštev u 

všeobecných lekárov sú duševné problémy. Aj za mnohými telesnými ťažkosťami, kde sa nezistí 

žiadny chorobný nález, sú však obyčajné psychické problémy. Spoznaním príčiny ťažkostí a ich od-

stránením, alebo aspoň snahou ju riešiť, sa zlepšujú aj telesné ťažkosti. Pri telesných ochoreniach 

reagujú ľudia príznakmi psychických porúch a niekedy sa dokonca vyvinú závažné psychické ocho-

renia, najčastejšie depresia a úzkostné stavy. Závažné telesné ochorenie ovplyvňuje celý život člo-

veka, jeho vzťahy k najbližším, k priateľom, ku kolegom. Niekto reaguje strachom, smútkom, bezná-

dejou, iný hnevom, podráždením, hádavosťou. Časté sú pocity nespravodlivosti, strach zo samoty, z 

opustenia blízkymi. So svojimi obavami sa treba zdôveriť svojmu okoliu, blízkym. Netreba mať oba-

vy, že ich tým zaťažíme. Naopak, aj im sa uľaví. Od lekára treba žiadať dôkladné informácie o 

ochorení, o možnostiach jeho liečby. Chorobu treba prijať ako fakt a prispôsobiť svoje výkony mož-

nostiam, ktoré ostali zachované. Ochorenie je často aj správou pre nás, že s nami niečo nie je 

v poriadku.“                                                                                                               Kika a Anet, 8. A 

P 
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TOP 5 TIPOV A NÁPADOV - Ako nezabud-

núť na domáce úlohy 

Pri prechode piatakov na druhý stupeň narazili moji spolužiaci, aj ja, na problém spojený 

s domácimi úlohami. Musíme byť samostatnejší, zodpovednejší, nik nám nič neodpustí len tak, slzou 

nikoho neobmäkčíme, a tak nám nič neostáva, len pracovať na sebe a naučiť sa učiť priebežne 

a robiť si domáce úlohy. Ponúkam vám top 5 nápadov, ako na domáce úlohy nezabudnúť. 

 Nikdy si úlohu neznač malými písmenami. Vždy si ju nejako zakrúžkuj alebo ohranič zeleným 

perom, aby to bolo lepšie viditeľné. 

 Aby si mal vždy istotu, že máš všetky úlohy urobené, pozri si každý zošit bez ohľadu na to, či si 

pamätáš, že v ňom nemáš žiadnu úlohu. Mohol si zabudnúť na to, že napríklad pani učiteľka 

prišla po hodine a zadala vám domácu úlohu a už by si ju nemal. Táto technika ti zaručí, že úlo-

hu budeš vždy mať. Samozrejme ak ju budeš mať dobre poznačenú. 

 Ak si chceš urýchliť túto techniku, zakrúžkuj si číslo strany, (prípadne si ju označ krížikom) na 

ktorej máš úlohu, a tak si budeš môcť listovať len dolné rohy strán vpravo a kde budeš mať 

značku, tak tam si pozrieš stranu, na ktorej značku máš. 

 Ak nechceš robiť žiadnu z týchto možností, zožeň si malý slovníček alebo zápisník, kde si bu-

deš zapisovať úlohy z každého dňa. Potom si len jednoducho pozrieš stranu v zápisníku alebo 

slovníčku a máš tam presne napísané úlohy.  

 Ak sa ti nepáči ani táto možnosť, môžeš si na každý zošit nalepiť lepivý papierik, na ktorom 

budeš mať napísané, na ktorej strane máš úlohu, a tým pádom nemusíš listovať. 

 

Opýtal som sa žiačky z našej triedy Emy Frniakovej, ktorá má vždy úlohy urobené, ako si ona pri-

pravuje veci do školy?  

JA:  „Ema, ako si zapamätáš alebo ako si robíš úlohy tak, aby si ani na jednu nezabudla?“ 

EMA: „Buď si ich zapíšem do zápisníka alebo si pozerám každý zošit, aby som na žiadnu nezabud-

la“ 

Z tohto rozhovoru som zistil, že moje techniky sú užitočné 

a ten kto si úlohy často zabúda, tak s týmito technikami pani 

učiteľku určite prekvapí. Dúfam, že vám táto top 5 pomohla, 

a že skúsite aplikovať  aspoň jednu z týchto techník na svoje 

domáce úlohy. 

Teším sa na ďalšiu TOP 5. Lúčim sa s vami a želám vám veľa 

príjemných školských dní plných úspechov. 

 

 

Danko Klešč, 5. A 
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Vedeli ste, že...  

... pri stavbe známej budovy Empire State Building v New Yorku sa použilo viac ako 10 000 000 

tehál, 

... dážďovky nemajú jedno srdce. Majú ich rovno päť! 

... priemernému človeku za deň odpadne približne 200 vlasov, 

... deti rastú rýchlejšie na jar, 

... v roku 1933 hrdina animovaného seriálu Mickey Mouse dostal  

800 000 listov od fanúšikov, 

... 99% hmoty našej slnečnej sústavy je sústredenej v slnku, 

... Nepál je okrem Švajčiarska jediná krajina, ktorá nemá vlajku obdĺžnikového tvaru, 

... v ktoromkoľvek okamihu je na svete minimálne 1 800 búrok, 

... od roku 1916 je v USA nezákonné posielať poštou domy. Zákon platí od vtedy, čo si jeden blá-

zon chcel pomocou pošty nechať doručiť 40 000 tonový murovaný dom, 

... ak budete cestovať cez Rusko, prekročíte sedem časových pásiem, 

... ľudský mozog obsahuje asi 75% vody, 

... mesto Benátky stojí asi na 120 malých ostrovoch, 

... zdravé ľudské oko dokáže rozlíšiť až 500 odtieňov šedej, 

... vianočné stromčeky zvyčajne rastú asi 15 rokov, než si ich môžete kúpiť, 

... zlatá olympijská medaila obsahuje 92,5 % striebra, 

... ak by ste sa pokúsili spočítať hviezdy v našej galaxii, trvalo by Vám to približ-

ne 3 000 rokov.                                                                                     Kubo, 8. A  

Od slov k činom 

Dnes je deň od Slov k činom, 

začínam byť trochu inou. 

 

Ráno bez rečí som vstala, 

obliekla sa, najedla, umyla i učesala. 

 

So psíkom sa von pohrala  

a načas do školy sa pobrala. 

 

Po ceste som ľudí stretla 

a každému „Dobré ránko“ riekla. 

V škole som sa snažila, 

pani učiteľka ma pochválila. 

 

Spolužiačke som pero požičala, 

inej zas básničku napísala. 

 

Zo školy som odchádzala, 

moja mamka už na mňa čakala. 

 

Doma som jej pomáhala 

a s dobrým pocitom som zaspávala. 

 

Netreba o činoch len rozprávať, 

ale dobré činy každý deň rozdávať. 

                          Monika Hanzelyová, 4. B 
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Logické hry 

Na hodinách matematiky boli logické úlohy jednou z mojich najobľúbenejších aktivít. Niektoré rie-

šiš, akoby si jedol cukríky a na niektoré len pozeráš a nechápeš. A väčšinou sa pri tých druhých, 

keď ti ich niekto vysvetlí, čuduješ, lebo sa zrazu zdajú strašne ľahké. Ale všetky majú riešenie.                   

Aj keď to niekedy vyzerá, akoby nemali. Keď ich riešiš, cvičíš si sivé mozgové bunky, ktoré by ti 

inak zleniveli. Tak teda želám veľa zábavy pri riešení. Pri akútnom parení z kečky vyhľadajte vášho 

lekára. 

1. Logická hra: MALÝ CHLAPEC 

Malému chlapcovi spadla do úzkej hlbokej rúry pingpongová loptička. Rúra bola len o niečo širšia 

ako loptička, teda rukou ju vytiahnuť nemohol.  Čo by ste mu poradili, aby dostal túto loptičku von 

(bez jej poškodenia)? 

2. Logická hra: ŠEJKOVO DEDIČSTVO 

Šejk mal dvoch synov. Na smrteľnej posteli im povedal, že dedičstvo získa ten z nich, koho ťava 

dôjde do mesta ako druhá (z oboch tiav). A tak sa synovia vydali z domovskej oázy na cestu do 

mesta. Po troch dňoch pomalého poflakovania na ceste stretli starca (samozrejme mimoriadne múd-

reho). Keď mu povedali o svojom trápení, niečo im poradil. Hneď potom vyskočili obaja na ťavy a 

uháňali k mestu. Čo im poradil?                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

3. Logická hra: MISIONÁRI A KANIBALI 

Traja misionári a traja kanibali sa stretli na jednom brehu rieky. Na brehu bola malá loďka, na ktorú 

sa zmestia maximálne dvaja. Všetci by sa chceli prepraviť na druhý breh, ale na žiadnom brehu 

nesmie nikdy zostať prevaha kanibalov nad misionármi, inak by mohlo dôjsť k tragédii.  Ako to 

vyriešiš?  

Šimon, 5. A 

Čo je lepšie ako večná blaženosť? Nič. 

Krajec mastného chleba s cibuľou je 

určite lepší ako nič. Teda krajec 

mastného chleba s cibuľou je lepší 

ako večná blaženosť.  
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Umelecko-pohybové nadanie: Tanec 

Nadanie je súbor schopností umožňujúcich originálne výkony. Je to niečo, čo obohacuje činnosť člo-

veka ako takého. Aj našu ZŠ navštevuje mnoho nadaných detí.  Rozhodla som sa urobiť rozhovor 

s mojimi spolužiakmi a kamarátmi, ktorí sú pohybovo nadaní, pretože tanec je moja záľuba. Položi-

la som  pár otázok žiakom, o ktorých si myslím, že majú tanečné nadanie. 

 

Erik Erhardt, 6. B 

Prečo si sa rozhodol práve pre tanec? ,,Ja som 

sa rozhodol tancovať, lebo ma to bavilo a drží 

ma to do teraz.“ 

Ako dlho už tancuješ? ,,Tancujem 6 rokov.“ 

Aký štýl tancuješ? ,,Tancujem HIP-HOP“ 

 

 

 

Patrícia Geciová,  5. A 

Prečo si sa rozhodla práve pre tanec? ,,Lebo 

ma to baví.“ 

Ako dlho už tancuješ ? ,,Teraz 7. rok.“ 

Aký štýl tancuješ ? ,,Balet, moderný tanec 

a ľudové tance.“   

 

 

Ema Erhardtová, 8. B 

Prečo si sa rozhodla práve pre tanec? „Roz-

hodla som sa preto, lebo som mala na tanec od 

malička talent.... Keď som prišla prvý krát na 

tanečnú, začalo ma to baviť a odvtedy tancujem 

až do teraz.“ 

Ako dlho už tancuješ? „Tancujem zhruba 8 

rokov.“ 

Aký štýl tancuješ? „Tancujem hip hop, house.“ 

 

  

Vanesa Labancová, 6. B 

Prečo si sa rozhodla práve pre tanec? „Tanco-

vať som sa rozhodla preto, lebo tanec mám rada 

a baví ma.“  

Ako dlho už tancuješ? ,,Tancujem už 7 rokov.“ 

Aký štýl tancuješ? ,,Tancujem spoločenské tan-

ce a rôzne choreografie.“ 
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Spolužiakom ďakujem za rozhovory a držím prsty v ich tanečných kariérach a prajem hlavne, aby 

ich zdravie poslúchalo.  

 Emuš, 5. A 

„Nádhery a unikáty“ majú smutnú                  

budúcnosť... 

Jedná sa o zanikajúce ostrovy so smutnou budúcnosťou. 

Prečo? Príčinou sú klimatické zmeny, ktoré spôsobujú 

otepľovanie našej Zeme. Oteplenie súvisí z roztápaním 

ľadovcov na Antarktíde a v Arktíde. To spôsobí dvihnutie 

hladiny oceánov a následne zatopenie  ostrovov. Ostrovy 

sú nielen turistické destinácie, ale aj domovy pre 62 mi-

liónov obyvateľov. Isto sa nenájde nikto z vás, milí čitate-

lia, kto by chcel obývať túto „časovanú bombu“. Nikto 

nevie, kedy z týchto miest vymizne život... 

Karibati 

Karibati je ostrovný štát, ktorý sa nachádza medzi Austráliou a Havajom. Priemerná nadmorská 

výška ostrova je približne 2 metre nad úrovňou mora. 

Podľa najnovších prieskumov tento ostrov zanikne na 

konci tohto storočia a možno ešte skôr. Ostrov má 

104 000 obyvateľov a prezident Karibati Anote Tong 

nakúpil vyše 24 km
2
 pôdy od Fidži, konkrétne na 

ostrove Vanua Levu. Celá operácia vyšla na viac ako 8 

miliónov dolárov. Cieľom je presťahovať obyvateľov, 

ktorí v súčasnosti obývajú územie Karibati. Niektorí sa 

už presťahovali... 

Anka Pružinská, 8. C 

 

Jana Kamenická,  8. A 

Prečo si sa rozhodla práve pre tanec? „Pre 

tanec som sa rozhodla pretože tanec je pre mňa 

niečo ako vyjadrenie mojich pocitov a myšlie-

nok a jednoducho keď tancujem cítim sa naozaj 

skvele, voľne a proste neopísateľne. Všetko sa 

na chvíľu zastaví a to na tom milujem najviac.“  

Ako dlho už tancuješ?  „Tancujem už 10 ro-

kov.“  

Aký štýl tancuješ? „Tancujem väčšinu štýlov 

tancov od contemporary cez hip-hop, až po 

brušné tance.“ 
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Ľudovít Štúr ako ho nepoznáme 

 Ľudovítovi Štúrovi a jeho priateľoch sa učíme 

v škole, no povedzme si na rovinu, veľa nám z toho 

do budúcna v hlave neostane. A práve za učebnico-

vými textami sa ukrývajú osudy, diela, životy, ktoré hodno po-

znať, pretože nasmerovali naše dejiny na jedinečnú koľaj. Ľu-

dovít, volaný aj Ľudevít a Lajko, sa narodil v evanjelickej rodi-

ne, ktorá prejavovala voči sebe veľkú súdržnosť. Pochádzali zo 

starej súkenníckej remeselníckej rodiny, ktorá ctila poctivosť, 

dobré meno, bezúhonnosť. Otec Samuel Štúr bol prvý z rodiny, 

kto už nebol remeselníkom. Študoval a časť vzdelania získal na 

nemeckej univerzite a ako učiteľ sa v spoločenskom rebríčku 

posunul oveľa vyššie, čo mu umožnilo ženbu so zemianskym 

dievčaťom. Ale vráťme sa späť k Ľudovítovi. Svoju vieru si Ľudovít ctil celý život a ako doma nau-

čený žil skromne a prísne, k čomu nabádal aj svojich študentov. So svojimi rodičmi mal veľmi pek-

ný vzťah, neraz ich navštevoval s úmyslom nabrať u nich nových síl. Štúrovou najväčšou vášňou 

boli knihy. Aj keď nevieme presne z čoho žil, mal veľkú knižnicu a neustále knihy kupoval, poži-

čiaval, rozdával, vyznačoval miesta, ktoré si mali jeho študenti prečítať, aby o nich mohli diskuto-

vať. Bol fanúšikom ľudových piesní, rád spieval a taktiež mal veľký talent na jazyky. Vedel plynule 

po latinsky, nemecky, maďarsky a po česky, rozumel sa gréčtine, hovoril po poľsky, trochu po fran-

cúzsky. Listy písal v srbštine a v chorvátčine (v čom bol samouk) a písal aj v nedokonalej ruštine, 

no dorozumel sa. Jednou z jeho najväčších vášní bola príroda. Sám i s priateľmi zdolával vrchy, 

miloval okolie Uhrovca, prechádzky boli jeho relaxom. „Iný po báloch, on strhával svojich do hôr 

i v najtuhšej zime“, dozvedáme sa z listov. No aj Štúr mal svoje chyby. Pramenili najmä z toho, že 

jeho ideály často nezrovnávali so skutočným životom. Študenti sa sťažovali, že nesplnil dané sľuby, 

mal neporiadok vo svojich veciach, bol slávybažný a ľahkoverný. Priatelia taktiež spomínajú jeho 

nepraktickosť -  „pero si nevedel ukrojiť, šatku uviazať“. Čas pri pive a klobáske ho nikdy nevyvie-

dol z miery, rozohriatu spoločnosť vedel ľahko priviesť k zamysleniu. Taktiež bol neuveriteľným 

získavateľom kontaktov, udržiaval bohatú korešpondenciu, navštevoval priateľov v Srbsku, Chor-

vátsku, Čechách a Poľsku... Zaujímavé, však? Chcete vedieť, čo s ním bolo ďalej. Čítajte 

v nasledujúcom čísle.                                  

Kubo, 8. A 

O 
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Vtipy  

 Móricko prišiel zo školy domov s mokrými nohavicami 

od kolien dolu. 

- Čo sa ti stalo? Spadol si do potoka? - pýta sa 

matka. 

- Nie, hrali sme sa cez prestávku na psov.  

- No a ? 

- A ja som bol stĺp... 

 Malý Miško radostne volá: ,, Mamička ja som sa už naučil písať!" 

,,Áno, drobec? To je výborné!" Poteší sa mamička. ,,A čo si napísal?" 

,,Čo ja viem, čítať ešte neviem." 

 

 Prídu rodičia po dieťa do škôlky. Slniečko svieti, deti sedia v piesku s mobilnými telefónmi a 

učiteľka si drieme na lavičke.  

-Haló, pani učiteľka, nebojíte sa, že sa vám nejaké dieťa stratí ?! 

-Nie, kde by chodili, veď wi-fi signál je len na pieskovisku :) 

 Pýta sa syn matky: 

„Mama, vieš, koľko zubnej pasty je v jednej tube?" 

„Nemám ani tušenia Janko." 

„Ale ja to viem! Od televízora až ku gauču!" 

Najvtipnejší zážitok 

 

 Učiteľ: „Tak, že si to budete pamätať do minulého roku.“ 

 Ktoré zviera využíva odpor vzduchu? 

- elektrický úhor 

 Najznámejší produkt továrenskej výroby? 

- Syry 

Bruno, 8. A 
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