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hojte!  

Tak a stretávame sa znova. Leto zbehlo ako voda a opäť je tu 

jeseň. S ňou sa začína aj ďalší školský rok. Rovnako, ako 

minulý, aj tento školský rok sa Vám budeme prihovárať 

prostredníctvom nášho školského časopisu OKO. Členovia 

našej redakčnej rady sa budú aj naďalej snažiť priniesť Vám 

kopu zaujímavých, poučných aj zábavných článkov.  Na teplé 

letné dni sme už pomaly aj zabudli. Nahradilo ich totiž 

sychravé jesenné počasie. Ale jeseň vie byť aj pekná, veď si len 

prezrite tú farebnú paletu listov a tie iskričky v očiach detí, keď 

vyrábajú postavičky z gaštanov. Škoda, že farby ako sú červená, 

žltá a hnedá sa už pomaly vytrácajú a čoskoro ich nahradí 

trblietavá biela perina. Blíži sa čas mrazivých dní a zároveň aj 

najkrajšieho obdobia v roku – Vianoc. Čas, kedy sú rodiny 

spolu, všade voňajú mandarínky a v rádiu hrajú vianočné 

pesničky. A spolu s Vianocami sú za rohom aj prázdniny! Tak 

si teda skráťme čakanie naším časopisom. Či sa nám 

tohtoročné prvé číslo vydarilo? To už posúďte sami.   

Viktória Jakubcová, 9.A 
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ROZHOVOR S JÚLIOU 

ČURILLOVOU 

e riaditeľkou ZŠ v Bystranoch, 

viacnásobná laureátka Chalúpkovho 

Brezna a Literárneho Zvolena, ocenenia 

získala aj na Wolkrovej Polianke, Literárnom Kežmarku, Poetickej 

Ľubovni a Literárnej Senici. Víťazka súťaže DEBUT 2007. Vydala svoje 

vlastné zbierky básní. Júlia Čurillová.     

Aká ste boli v škole? Ktoré predmety Vám šli a ktoré nie?   

Na základnej škole som bola jedničkárkou. Jedinú dvojku na vysvedčení 

som mala v siedmej triede na polrok, pretože som sľúbila vtedajšiemu 

súdruhovi učiteľovi, že mu donesiem samorast. Lenže v januári sa, 

samozrejme, nedal nájsť. Vravel mi, že sľuby sa majú splniť a tak mi zapísal 

dvojku. A čo sa týka predmetov, tak na základnej som mala najradšej 

slovenský jazyk a najviac som nenávidela fyziku a chémiu. Niežeby som sa 

ich nevedela naučiť, no na tých hodinách som sa stále nudila.  

Vy sama pracujete ako riaditeľka na ZŠ v Bystranoch, povedzte, ako si 

u žiakov budujete rešpekt?    

Keď tak rozmýšľam, tak sú za tým dva dôvody. Prvým je to, že som im 

ukázala, že ich mám rada a nemám voči nim predsudky. Keď tancujú, 

tancujem spolu s nimi. Keď sa zabávajú, zabávam sa s nimi. A tým druhým 

dôvodom je asi to, že ma pokladajú za polovičnú Rómku, pretože veľmi 

dobre ovládam ich jazyk, rómčinu. Mnohokrát lepšie než oni samy. 

Z rómológie som robila aj štátnice, preto dobre poznám aj ich kultúru 

a jazyk. Prijali ma ako jednu z nich. Ja som temperamentná, cholerik 

a rebelka a to sú presné atribúty pováh Rómov. Keď som začínala na  tej 

škole učiť, rozniesla som chýr, že ovládam karate. Aj toto bol možno rešpekt 

súvisiaci so strachom, najmä u mladších. A čo sa týka autority, tak tá sa nedá 

vynútiť. V tomto prípade to zahralo to „rómstvo“ vo mne.    

Napísali ste tiež dve zbierky básní. Odkiaľ beriete inšpiráciu na ich 

tvorenie?      

Už ako malá som prečítala celú obecnú knižnicu. Čítala som aj také knihy, 

ktoré neboli primerané môjmu veku. No zrazu mi bola knižnica malá. Veľmi 

som sa chcela tým spisovateľom podobať a vykričať svoje myšlienky 

a načítané veci celému svetu. A tak som sa začala venovať umeleckému 

prednesu. Keď som mala jedenásť, rozhodla som sa napísať svoju prvú 

báseň. Doteraz neviem, prečo práve básne. Možno to bude tým, že v tej dobe 

neboli počítače a písať dlhé príbehy na papier bolo zdĺhavé a básne mi prišli 

ako takou skratkou. Učitelia si ma všimli a podchytili si ma. Odvtedy som 

stále chodila na rôzne súťaže, na ktorých sa recitovalo. A takto to so mnou 

pokračovalo aj na gymnáziu, moja triedna učiteľka bola totiž slovenčinárka. 

Dovtedy som svoje dielka nikde oficiálne nezverejňovala, až keď som sa už 

ako dospelá dostala do Spišského literárneho klubu. Tam som sa v mojej 

tvorbe zlepšila. Jedného dňa som sa dozvedela, že chalani z Klubu poslali 

moje básne do istej súťaže. Bez môjho vedomia. A vyhrala som v nej prvé 

miesto. Tri roky za sebou som vyhrávala prvé miesta.  

 Dopočul som sa, že poznáte kolektív učiteľov našej školy.  

Keď som začínala ako zástupkyňa v Bystranoch, vedela som, že musím tú 

školu dať do poriadku, pretože nebola. A tak som začala telefonovať  

Júlia Čurillová 
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s rôznymi riaditeľmi základných škôl, ako majú poriešené to, hento..., ale 

všade ma len odbili slovami, že zistia to, čo potrebujem a dajú mi vedieť. 

Lenže nikto nevolal. Vašu školu vtedy riadila pani riaditeľka Vierka 

Kočišová, ktorá bola veľmi uznávaná a preto sa dá povedať, že som mala 

pred ňou rešpekt. Oslovila som ju ako poslednú. A tiež povedala, že zistí, čo 

potrebujem a ozve sa mi. Lenže ona naozaj zavolala. Doteraz je pre mňa 

vaša bývalá riaditeľka veľký človek. S jej školou sa mi spája celá Kožuchová 

ulica. Poznám veľa vašich učiteľov, niektorí boli dokonca mojimi vlastnými 

žiakmi, iní boli mojimi spolužiakmi, ako napríklad pani učiteľka Valika 

Jendrálová. Poznám tiež pani učiteľku Bilpuchovú, Trnovcovú, Prachovú 

a mnohých ďalších. Pani Kočišová ma naučila veľa vecí a teraz ich ja 

môžem posúvať ďalej a radiť iným učiteľom a riaditeľom, ktorí teraz volajú 

mne, nie ja im.   

Čo by ste odkázali nám žiakom?        

Povedala by som to asi takto. Keď sme boli v škôlke, chceli sme chodiť do 

školy, pretože tam sme nemuseli poobede spať. Keď sme boli v škole, veľmi 

sme chceli chodiť do práce a zarábať, aby sme sa už viac nemuseli učiť 

a robiť si domáce úlohy. A keď sme začali pracovať, zatúžili sme po 

dôchodku, aby sme už nemuseli pracovať a peniaze dostávať. Akoby sme si 

svoj vlastný život posúvali ku koncu. Preto vám, žiakom, z celého srdca 

želám, aby celý školský rok bol pre vás dlhý ako niekoľko rokov a aby jedna 

vyučovacia hodina bola pre vás ako deň. Aby ste sa nevedeli dočkať 

víkendov a prázdnin. Aby ste si nekrátili svoj vlastný život myšlienkami na 

starobu.               

Pani Čurillovej ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov do  

budúcna.               

         Jakub Pollák, 9.A 

 

TOP ANKETY 
Prvé kroky prvákov 

k chcete zistiť, ako sa v škole cítia prváci tak si prečítajte túto 

ANKETU. Skúste porovnať, ako ste sa v prvom ročníku cítili vy a ako sa cítia 

dnešní prváci. Zmenilo sa to veľmi? Zistíte to keď si prečítate túto anketu.  

 

              Páčilo sa ti viac v škôlke alebo tu v škole? 

Meno:  Terezka   (1.B)      Odpoveď: V škole 

Meno:  Paulínka  (1.A)      Odpoveď: V škole 

 

          Chutia ti obedy v škole? 

Meno:  Sonam  (1.A)      Odpoveď: Áno 

Meno:  Lenka    (1.C)      Odpoveď: Áno 

          

          Bol si v prvý deň školy vystrašený?  

Meno:  Silvio        (1.D)      Odpoveď: Nie 

Meno:  Kristínka  (1.B)      Odpoveď: Áno 

 

          Ako sa vám páči 1. ročník 

Meno:  Nelka  (1.A)      Odpoveď: Áno, veľmi 

 

Máte dobrú pani učiteľku ? 

Meno:  Karin (1.D)      Odpoveď: Áno, je v poriadku. 

 

Piatakom sa zdajú prvácke lavice už príliš malé. Ale aj my sme boli 

prváci. Keď si to tak vezmeme, deti sa v škole veľmi nezmenili. Dnešná 

anketa bola s prvákmi z triedy 1.A, 1.B, 1.C a 1.D.  

 

Žiakom a žiačkam ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spolupráce s  vami. 

                                                                                                                           

Sisi a Bibi,5.A 
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Zisťovali sme, či žiakom viac chutila strava v školskej jedálni počas minulých školských rokov alebo teraz, keďže máme nové vedenie, resp. novú vedúcu školskej jedálne. Anketa vyšla veľmi 
pozitívne, keďže všetkým opýtaným strava veľmi chutí. V mene pani vedúcej by som vám však chcela odkázať, aby to neboli len prázdne slová a aby ste našej snaživej pani vedúcej dokázali, že 

strava je naozaj chutná. Veď prázdny tanier je tým najlepším prejavom vašej spokojnosti.      –RR-  

 

ROZHOVOR S VEDÚCOU 

ŠKOLSKEJ JEDÁLNE        

ilí Okáči, určite ste si všimli, že na našej 

škole nemáme len pána riaditeľa, učiteľov, pána 

školníka či pani upratovačky. Je tu ešte jedna  

osoba, dôležitá nielen pre žiakov, ale aj pre našich 

pedagógov. Už viete, kto to je? Je to naša 

sympatická vedúca školskej jedálne. Prečo je až taká 

dôležitá, iste viete, no prečo sa práve ona rozhodla 

pre také dôležité povolanie, sa dozviete v našom 

spoločnom rozhovore. Pani Katarína Brejčáková.  

Vedúcou školskej jedálne na našej škole ste ešte 

len pár mesiacov, ste zatiaľ spokojná s Vašou prácou? 

Práca v školskej jedálni ma baví, pretože aj v súkromnom živote mám 

pozitívny vzťah k vareniu, pečeniu a zdravej forme  stravovania. Keďže som 

mamou, je pre mňa dôležité viesť k zdravému stravovaniu nielen moje deti, 

ale aj vás školákov.  

 

Čo je hlavnou náplňou Vašej práce?  

Práca vedúcej školskej jedálne spočíva v zodpovednosti za fungovanie 

školskej jedálne ako celku, vedení nášho malého kolektívu v kuchyni, v 

objednávaní potravín, výbere dodávateľov,  tvorení jedálneho lístka, 

dodržiavaní zásad, pravidiel a nariadení, ktoré súvisia so školským 

stravovaním, prihlasovaní a odhlasovaní detí z obeda  a tak ďalej.  Aby som 

to povedala jednoduchšie, dbám na to, aby bol jedálny lístok zostavený 

správne, aby sme mali objednané všetky potraviny, ktoré potrebujeme 

k vareniu (denne varíme približne 480 obedov), aby boli včas uhradené 

faktúry za tieto potraviny,  teda aby bolo všetko tak, ako má byť.  

 

Prečo ste sa rozhodli pre prácu práve v tomto odbore? 

Absolvovala som strednú školu- Hotelovú akadémiu a hoci som po ukončení 

vysokej školy v odbore nepracovala, láska k vareniu ostala. Tá ma neskôr 

priviedla ku kreatívnej, aj keď časovo náročnejšej  práci v reštaurácii, aj 

v hoteli. K pozícii vedúcej školskej jedálne ma pred pár rokmi priviedla 

náhoda.  

 

Čím sa inšpirujete pri zostavovaní jedálneho lístka?  
Pri zostavovaní jedálneho lístka sa musím držať zásad, ktoré sú dané a ktoré 

hovoria o tom, koľkokrát máme počas týždňa zaradiť mäsový pokrm, 

koľkokrát jedlo bez mäsa, múčne, či zeleninové, koľkokrát  strukoviny 

a podobne. Preto máme v pondelky zväčša zeleninové jedlo, piatky jedlo 

sladké alebo slané múčne, ryby máme tiež aspoň raz za dva týždne, 

podávame mliečne polievky..., lebo to takto má byť. Snažím sa dodržiavať 

tieto zásady (ktorých je naozaj dosť :) ) a zároveň nezabúdať, aby bol 

jedálniček pestrý a vyvážený, aby obsahoval potrebné živiny, zaraďovať  

jedlá, ktoré sa na tejto škole ešte nevarili, používať bylinky, namiesto 

kompótov a sterilizovaných šalátov používať veľa čerstvej zeleniny, vyberať 

kvalitné ryby, občas jedálny lístok prispôsobiť tematickým dňom a podobne.  

 

Pripravujete si aj vlastné recepty? 

To môžem urobiť doma. Tu, ako som už spomínala, varíme jedlá z noriem- 

akejsi Kuchárskej knihy pre školské jedálne.  Avšak, môžeme používať 

bylinky, zdravšie sladidlá, namiesto octu použiť citrón, sladené nápoje 

nahrádzať pitnou vodou a podobne.  

 

Myslíte si, že máte dobre vybavenú kuchyňu?  

Kuchyňa je svetlá, priestranná, aj keď niečo v nej chýba a niečo je tam zas 

navyše. Verím, že sa nám postupne podarí obnovovať jej vybavenie, týka sa 

to napríklad stolov, pracovného inventáru ale aj prístrojov. Teraz je našou 

najväčšou snahou našetriť si na nový konvektomat (akési veľkokapacitné 

zariadenie na varenie, pečenie...), ktorý pre nás predstavuje neoceniteľnú 

pomoc. 

Katarína Brejčáková 
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Kde nachádzate inšpiráciu pri tvorení aktivít, súťažných otázok, či vtipov 

na spríjemnenie čakania na obed? 
No, som veľmi rada, že ste si to všimli a moja snaha nevyšla celkom nazmar. 

Inšpiráciu prináša sám život a bežné denné situácie. Upozorňujem na zdravé 

jedlá a suroviny, sledujem aktuálne medzinárodné či svetové dni, a ak sa 

nejako týkajú stravovania, tak ich použijem a upozorním na ne aj u nás 

v školskej jedálni. Niekedy len krátkou informáciou, inokedy súťažou  či 

tajničkou. Deti, ktoré sa zapoja, sa snažím potešiť aj nejakou maličkosťou. Na 

internetovej stránke našej školy je napríklad anketa na hlasovanie o tom, či 

vám určité jedlá chutia alebo nie. 

 

Chceli by ste niečo svojim stravníkom odkázať? 

Milí stravníci, nezabúdajte, že nie je možné variť vždy len také jedlá, ktoré 

vám chutia. Lebo pri takom veľkom množstve detí, ktoré sa u nás stravuje, 

nikdy nevyhovieme všetkým. Ale myslite na to, že počas celého týždňa je 

jedálniček upravený tak, aby ste na tanieri dostali to, čo vaše vyvíjajúce sa telo 

a mozog potrebuje. A keďže sme Zelená škola a našim cieľom je znižovať 

odpad, ktorý na našej škole vzniká, myslite na to aj keď budete odnášať tanier 

s nedojedeným jedlom. Ak vás nemotivuje toto, tak možno myšlienka, že na 

mnohých miestach na svete sú deti, ktoré zaspávajú hladné s prázdnym 

bruškom. Ďakujem redaktorom časopisu, že ma oslovili na tento rozhovor,  

a že som prácu našej školskej kuchyne mohla v skratke priblížiť aj našim 

stravníkom. Akékoľvek vaše otázky alebo podnety či tipy mi môžete 

posielať na našu emailovú adresu: sj.zskozuchasnv@gmail.com. Budem sa 

tešiť. 

Ďakujeme veľmi pekne našej milej pani vedúcej  

za jej drahocenný čas, ktorý si aj napriek práci 

a detičkám našla.  

Prajeme jej veľa zdravia  

a úspechov v jej pracovnom  

a najmä rodinnom živote!                               

 

Anka Pružinská, 9.C 

ČO ROBIA UČITELIA, KEĎ NEOPRAVUJÚ 

A NEPRIPRAVUJÚ NÁM TESTY? 

amysleli  ste sa niekedy nad tým, čo asi robia učitelia, keď sa nesnažia 

znepríjemniť nám život prípravou ďalšej písomky? Úprimne, asi nie. Lenže aj 

naši učitelia sú len ľudia, a to neznamená, že musia neustále sedieť nad 

testami a prezentáciami. Rovnako ako my, aj oni majú právo na voľný čas. 

Preto som sa rozhodla položiť im nasledujúce otázky! 

Ako trávite svoj voľný čas resp. ako praktizujete psychohygienu? 

Myslíte si, že je dôležité mať dostatok voľného času?  

 P. uč. Sliva: „O mne je známe, že som aktívny muzikant a väčšinu 

víkendov trávim s kapelou. Spríjemňujeme zábavy, oslavy, svadby. Pre mňa je 

to najlepší relax. Je dôležité mať voľný čas na aktívny oddych. Ale príliš veľa 

voľného času môže byť aj na škodu.“   

 P. uč. Rimská: „Idem do prírody, rada čítam a upratujem. No a potom 

sú tu ostatné koníčky ako sauna, bazén a kamošky. Určite áno.“ 

 P. uč. Lacušová: „Relaxujem v kruhu svojej rodiny. Za relax však 

považujem aj prechádzky a nakupovanie. Myslím, že áno.“  

 P. uč. Lisoňová: „Relaxujem v prírode, venujem sa turistike, 

navštevujem rôzne kultúrne podujatia. No určite áno a najmä v našom 

povolaní.“ 

 P. uč. Slivová: „Voľný čas trávim s deťmi v prírode. Samozrejme.“ 

 P. uč. Šišková: „Veľa čítam. Slnečné dni trávim prechádzkami 

v prírode. Okrem toho rada spoznávam nové veci a hlavne historické 

pamiatky. A samozrejme, za relax považujem aj kvalitný spánok. Veľmi 

dôležité. Človek sa popri práci potrebuje odreagovať a oddýchnuť si.“  

 P. uč. Prachová: „Voľný čas trávim tak, že sa venujem práci okolo 

domu. Ďalej športujem (keď sa dá). Najčastejšie je to turistika, prechádzky, 

lyžovanie a plávanie. Okrem toho aj čítam knihy. Jasné, že hej. Človek predsa 

potrebuje oddych.“               Viktória Jakubcová, 9.A 

mailto:sj.zskozuchasnv@gmail.com
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Sima Slivošová, 8. A 
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VEČNÍ HLADOŠI - HALLOWEENSKA 

HOKKAIDO POLIEVKA  
 

hojte maškrtníci! S novým vydaním časopisu OKO, vám prinášame 

skvelý recept na strašidelnú Halloweensku  Hokkaido polievku. 

Čo budeme potrebovať? 

1 ks tekvica hokkaido 

3 ks mrkva 

1 ks cibuľa 

1 ks jablko 

2 ks zemiaky 

maslo 

koreniny (soľ, mleté čierne 

korenie, tekvicový olej) 

 

 

POSTUP: 

1. Tekvicu prepolíme, 

vnútro vydlabeme a 

nakrájame na kocky, 

mrkvu, zemiaky, cibuľu  

a jabĺčko očistíme a nakrájame na kocky. 

 

2. Všetku zeleninu 

opražíme na masle a za 

stáleho miešania 

restujeme. 

 

 

3. Zeleninu podlejeme vodou, osolíme 

a pod pokrievkou dusíme. Keď je 

mrkva mäkká, polievku môžeme 

odstaviť.  

 

4. Následne polievku 

rozmixujeme mixérom, 

dochutíme soľou a mletým 

čiernym korením. 

 

5. Polievku dozdobíme 

tekvicovým olejom, prípadne 

ju môžeme podávať s krutónmi 

alebo nastrúhaným syrom.  

 

 

 

 

 

 

    Dobrú chuť! 

Aneta Frličková, Kristína Horváthová, 9.A 
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LAURIKA TVORÍ                         

eďže k  Vianociam patrí aj vianočná výzdoba a sviečky sú jej 

neodmysliteľnou súčasťou, rozhodla som sa Vám ukázať menšiu inšpiráciu 

ako si sviečku vyrobiť aj doma. Je to 

veľmi jednoduché. Veď posúďte sami.   

 

Budeme potrebovať : 

 Nezmývateľnú fixku 

 Zaváraninovú fľašu 

 biely vosk  

 knôt 

 tekuté lepidlo 

 

 

1. Fixkou na fľašu nakreslíme 

červené pruhy ideálne v 

pravidelnej vzdialenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tekutým lepidlom knôt prilepíme 

do stredu dna fľaše. 

 

 

 

3.   Roztopíme biely vosk.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Biely vosk nalejeme do fľaše a 

necháme stuhnúť. 

 

 

 

 

 

 

HOTOVO! Prajem vám krásne 

sviatky  

 

 

 

 

Laura Brathová, 5.A 
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VIANOČNÁ ROZPRÁVKA – GRÉCKY 

MIKULÁŠ 

eď som bola malá, teda menšia ako teraz, trvala som na tom, že 

Mikuláš nosí darčeky. Mala som veľmi rada, ako ráno môžem vyliezť z 

postele, zobudiť brata a spolu s ním utekať dole do obývačky. Sadnúť si na 

gauč a pozrieť sa  smerom ku krbu, kde leží kopa vrecúšok, ktoré majú 

zaujímavý obsah. Už stačilo len vyhľadať vrecúško s mojim menom …á, tu je 

-ZUZKA. Áno, tak sa volám. No teraz, keď som väčšia, bujná fantázia sa 

stratila a darčeky nosia iba rodičia. No ale poďme k môjmu príbehu.  
Chodím do prvého ročníka ako všetky deti môjho veku. Hrali sme sa s 

kamarátkou na víly, kým pani učiteľka neprehovorila: ,, Milé deti, zajtra do 

školy príde Mikuláš, takže sa pekne oblečte lebo príde k nám až z Grécka." 

Tá veta v nás vzbudila jasot. Práve sme boli v školskom klube, to znamená, 

že po mňa o chvíľku prídu rodičia. Rozlúčila som sa s kamarátkou a šla som 

sa prezliecť ku skrinkám. Prišla mamka. Spolu sme vyšli z budovy školy a 

nasadli do auta. 

,,Mami", prehovorila som. 

,,Áno zlatko.” 

“Zajtra k nám do školy príde Mikuláš.”  

“Viem", povedala mamka. 

“Prepána kráľa a odkiaľ ?!” 

“Maminky predsa vedia všetko.” Mamka sa tajomne zasmiala a šliapla na 

plyn. Doma som sa začala pripravovať na zajtrajšok. Poprosila som mamku, 

aby mi vyžehlila veľmi pekné šaty. Keď boli vyžehlené zavesila som ich na 

vešiak a dala do skrine. Mohla som si kľudne ľahnúť do postele a spať, ale ja 

som to neurobila, išla som Mikulášovi kresliť obrázok. Nakreslila som 
Mikuláša, ako mu sedím na kolenách. Keď bol obrázok hotový, tak som si  

ľahla do postele a zaspala. Na druhý deň ma ocko zobudil  a ja som 

vyskočila z postele a utekala k skrini, aby som si vybrala krásne vyžehlené 

šaty. Obliekla som si ich a učesala vlasy. Zišla som dole, aby som sa 

naraňajkovala a šla do školy. V škole sme mali prvú hodinu matematiku. 

Hrozná nuda. No potom prišla slovenčina. Tá mala byť celá venovaná 

Mikulášovi. Keď zazvonilo,  všetci sme už slušne sedeli a čakali, čo sa stane. 

O chvíľu sa otvorili dvere a dnu vošiel Mikuláš s čertom a anjelom po boku. 

Ten Mikuláš mi bol nejako zvláštne povedomý, no potom som si povedala, že 

nie je možné aby som poznala Mikuláša. Mal na sebe dlhý bielozlatý plášť, 
tá látka mi bola povedomá.  Nevidela som ju v mamkinej skrini na látky? 

,,Ahooj deti, ako sa máte, no čo, boli ste dobré? Áno? To som rád. Nechce 

mi niekto zaspievať krásnu Mikulášku pesničku ?" opýtal sa Mikuláš.  

,, Ja, jáá, ja " kričali všetky deti.  

,, No poď, ty tam," ukázal na mňa. Bola som veľmi prekvapená. Vykročila 

som k Mikulášovi. Postavila som sa pred triedu. A začala som.  

,, Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku..." skončila som.  

,, Bravo", kričal Mikuláš zobral ma na kolená a objal ma. 

,, Áááá" rozplakala som sa a dosť dlho som plakala ,veľmi som sa zľakla. 

Mamka, ktorá tam bola tiež ako fotograf, ma objala a zobrala domov. Doma 

bol aj ocko. Dal mi cukrík, aby som bola ticho. Sadla som si na gauč. 

Neviem prečo, ale o chvíľu som zaspala. O hodinku som sa zobudila a 

zakričala som: ,, Mami, už som hore", ale nič. Tak som vstala a šla som sa 

poobzerať po dome. Nikde nikoho. Ešte som sa šla pozrieť do pracovne. 

Neuhádnete, čo som tam videla. Na dverách visel Mikulášsky oblek - bielo 

zlatý. Presne taký, aký mal tamten v škole. Pod ním bol odkaz, na ktorom 

stálo: ,,Pre moju najmilšiu speváčku." Pod odkazom bol balíček plný 

zaujímavostí. Až vtedy mi to došlo. Mikuláš bol môj ocko.  

Sára Mária Hollaarová, 5.A 
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ZIMNÉ ČÍTANIE 

líži sa zima a s ňou aj pohoda v podobe 

ničnerobenia. Ja osobne trávim zimu a Vianoce s 

knihou. Ako v každom čísle, i v tomto sa dozviete 

o mojich tipoch na príjemné čítanie. A keďže náš 

čakajú dlhé večery, predstavím vám rovno dve 

knihy a filmy – pre menšie čitateľky a pre väčších 

čitateľov.     

      

 Elizabeth Goudgeová: 

Malý biely koník 

Môj prvý tip je určený skôr 

mladšej vekovej kategórii 

(prvému stupňu) a konkrétne 

dievčatám. Túto knihu som 

čítala ako štvrtáčka a veľmi sa 

mi zapáčila. Spomenula som 

si na ňu, keď som si triedila 

police s knihami a rozhodla 

som sa, že vám ju v tomto 

čísle predstavím. 

„Do Mesačnej doliny 

dievčatko Maruška 

Merryweatherová, aby sa stala novou paňou na 

Mesačnom zámku. Čoskoro zistí, že nie je zďaleka 

prvou mesačnou princeznou svojho panstva a 

začína pátrať po tom, čo sa pred mnohými rokmi 

prihodilo s jej predchodkyňou. Pri svojom 

napínavom hľadaní nielen odhalí tajuplný príbeh 

svojho rodu, spozná veľa verných priateľov, zažije 

množstvo dobrodružstiev a zbadá záhadného 

bieleho koníčka, ale tiež príde na to, že len ona 

sama môže navrátiť pokoj a šťastie celej Mesačnej 

doline a jej obyvateľom. A pretože Maruška 

rozhodne nepatrí medzi dievčatá, ktorým chýba 

odvaha a duchaprítomnosť, rozhodne sa svoju 

úlohu splniť a celý príbeh tak doviesť do šťastného 

konca. 

Krásny rozprávkový príbeh nielen pre dievčatá 

plný napätia, dobrodružstva, odvahy a romantiky, 

ktorý si získal srdcia miliónov detí po celom 

svete.“  

Toľko z obalu knihy. Hlavnou postavou je 

Maruška Merryweatherová, ktorá po smrti svojho 

otca odchádza do Mesačného údolia k svojmu 

strýkovi. Pobyt v malebnom údolí sa postupne 

mení na tajuplnú cestu za odhalením tajomstva, 

ktoré jej strýko skrýva. Marušku vedie k stopám 

záhadný „malý biely koník“, ktorý zohráva 

v príbehu tiež zaujímavú úlohu. Kniha je veľmi 

pútavá a napínavá. Mne osobne sa čítala veľmi 

dobre a rada si z nej sem – tam prečítam aspoň 

jednu kapitolu. Autorka píše svojským štýlom 

s nádhernými opismi, ktoré dodávajú knihe čaro 

a tajomno. Prezradím, že napriek zaujímavej 

a pútavej zápletke sa kniha skončí očakávaným 

happyendom. Určite ju odporúčam všetkým 

dievčatám, ktoré túžia po prečítaní peknej, 

zaujímavej a (miestami) aj mierne romantickej 

knihe.   

Rovnako ako každá dobrá kniha, aj táto sa dočkala 

svojho filmového spracovania. Film však nesie 

oproti knihe iný názov: Kliatba mesačného údolia. 

Film je naozaj veľmi zaujímavo spravený a mne 

osobne sa páčil... až na jeden podstatný detail – 

miestami sa odkláňal od knihy a niekedy som mala 

pocit, že je to úplne iný príbeh, ako ten, ktorý som 

čítala. Zaujímavosťou tejto knihy je, okrem 

nádhernej obálky, aj to, že knihu v detstve 

obľubovala  aj samotná Rowlingová (autorka 

Harryho Pottera).  

Rick Yancey: Piata vlna 

Druhou knihou, ktorú som si pre vás pripravila, je 

nedávny bestseller Piata vlna. Táto kniha je určená 

skôr pre žiakov druhého stupňa.  

Obal knihy 

Ukážka z  rozprávky 
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„PO PRVEJ VLNE OSTALA LEN TMA. Po Druhej unikli len šťastlivci. A po 

Tretej sa zachránili iba nešťastníci. Po Štvrtej vlne platí jediné pravidlo: 

nikomu never. 

Teraz sa schyľuje k Piatej vlne a na osamotenom úseku autostrády sa pred 

nimi snaží uniknúť Cassie. Pred bytosťami, ktoré sa iba podobajú na ľudí, 

potulujú sa po krajine a zabíjajú všetko okolo seba. Pred bytosťami, ktoré 

rozprášili posledných obyvateľov Zeme. Až kým Cassie nestretne Evana 

Walkera, je presvedčená, že prežije, iba ak ostane sama. Očarujúci a 

záhadný Evan môže byť Cassiinou jedinou nádejou pri záchrane jej brata – 

ba dokonca jej samej. No Cassie si musí vybrať medzi nádejou a zúfalstvom, 

medzi vzdorom a porážkou, medzi životom a smrťou. Musí sa vzdať alebo 

postaviť na odpor. Piata vlna je pôsobivý príbeh plný prekvapení – sme 

uprostred chaotického sveta, ktorý sa nazýva Zem. Ľudstvo, hoci sa hrdinsky 

snaží vzdorovať mimozemšťanom, má mizivé šance na prežitie...“  

 Kniha opisuje, ako chcú našu civilizáciu zničiť „tí druhí“. Chcú nás 

vyhladiť v niekoľkých tzv. „vlnách“. Ako prvá vlna bolo vyradenie všetkej 

elektrickej energie. Nefungujú spotrebiče, mobily, dopravné prostriedky... 

nič, z toho, na čom bolo ľudstvo závislé. Druhá vlna sa nás pokúsila zničiť 

vzdutými morami. Veľké mestá na pobreží boli zaplavené a zničené. Tretia 

vlna je nákaza. Mutácia medzi vtáčou chrípkou a ebolou zabila tisíce ľudí. 

V štvrtej vlne sa „tí druhí“ dostali do nás a snažia sa nás zlikvidovať osobne. 

Osoby, v ktorých prebýva jeden z „tých druhých“ sa nazývajú tlmiči.  

       

Uprostred tohto sveta na pokraji apokalypsy sa ocitá Cassie 

Sullivanová. Prostá tínedžerka, ktorú trápia akurát tak školské povinnosti, jej 

priatelia a tajná túžba po najkrajšom chlapcovi v ročníku. Po príchode „tých 

druhých“ sa jej život radikálne zmení. Matku zabil vírus, otca zastrelili 

a brata odvliekli vojaci do leteckej základne. Ak ho chce zachrániť (čo 

samozrejme chce), musí vydať zo seba oveľa viac, ako je schopná. Cassie 

bojuje o prežite a snaží sa zachrániť svojho brata, o ktorom netuší, či je ešte 

stále nažive.    

Keď som ju začala čítať, mala som menšie obavy. Sci – fi nie je pre 

mňa práve najobľúbenejší žáner, ale rozhodla som sa to skúsiť. Po 

niekoľkých kapitolách som sa presvedčila, že predsudky boli zbytočné. 

Kniha je veľmi pútavá a napínavá. Musím sa priznať, často som ju čítala do 

noci, pretože som ju nedokázala zatvoriť. Dej je rozprávaný z pohľadu 

viacerých postáv, čo je veľmi zaujímavé. Určite túto knihu odporúčam 

každému, ktorého zaujíma téma mimozemšťania a sci – fi. Možno sa bude 

na prvý pohľad zdať, že kniha je vyslovene dievčenská, kedže je hlavnou 

hrdinkou dievča, ale táto kniha nie je ani zďaleka len pre baby. Na svoje si 

prídu dievčatá a rovnako i chlapci.    

Podarí sa Cassie jej brata nájsť a zachrániť? Kto jej pri tom pomôže? Aké 

tajomstvo skrýva Evan 

Walker? Na tieto otázky 

nájdete odpoveď v knihe.   

Aj táto kniha bola 

sfilmovaná. Film mal 

premiéru v januári a musím 

uznať, že toto spracovanie sa 

veľmi podarilo. Síce pár 

detailov bolo zmenených, ale 

to až tak nevadilo. Takže ak uprednostňujete filmy pred knihami, určite si ho 

pozrite. A ak vás táto kniha zaujme (aspoň tak ako mňa), neváhajte 

a prečítajte si aj pokračovanie s názvom Nekonečné more. Tretia časť tejto 

trilógie – The Last Star – je momentálne horúcou novinkou v USA. 

Dúfajme, že sa slovenské vydavateľstvá poponáhľajú a preložia túto knihu 

čo najskôr.         Viktória Jakubcová, 9.A 

Ukážka z filmu 
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NETRADIČNÝ 

DEŇ OCHRANY 

ŽIVOTA 

A ZDRAVIA 

o školy 

sme mohli 

prísť 

na bicykloch, 

kolobežkách, 

skateboardoch a dokonca aj 

na kolieskových korčuliach. 

Pre nás piatakov bola veľká 

novinka, keď sme hľadali 

kešky. Potom sme išli na 

detské dopravné ihrisko.       

VEĽMI SME SI TENTO 

DEŇ UŽILI!!!  

Amy & Lusy, 5.B 

DEŇ FINANČNEJ 

GRAMOTNOSTI 

PLÁNOVANIE  

A HOSPODÁRENIE  

S PENIAZMI 

akéto heslo sa nieslo 

celým novembrovým dňom, ktorý bol zameraný na 

finančnú gramotnosť Konalo sa integrované 

tematické vyučovanie - zážitkové učenie, o ktorom 

by som vám chcela napísať. Na prvej hodine sme 

boli v 4.B triede na besede o plánovaní 

a hospodárení s peniazmi. Navštívila nás  pani 

Jánošíková z banky. Hovorila nám o tom, ako máme 

správne hospodáriť s peniazmi a ako kedysi platili 

ľudia, ktorí boli chudobní. Dozvedela som sa, že keď 

ešte neboli peniaze, tak ľudia museli vymieňať  veci 

za veci napr.: kravu za ovcu, drevo za jedlo 

a podobne. Na druhej hodine sme pracovali s 

pracovným listom, ktorý bol zameraný na financie 

priemernej štvorčlennej slovenskej rodiny. Museli 

sme napísať svoj vlastný rozpočet. Mne sa v ňom 

podarilo ušetriť 60 eur, lebo moja rodina nakupuje 

menej a výhodnejšie. Pre spestrenie hodiny sme sa 

zahrali hru PLATÍ-PLATÍ. V hre podobnej Letí –

letí sme museli rýchlo uvažovať, za čo sa platí 

eurami, pričom sme nesmeli dvihnúť ruky, ak sa za 

danú vec neplatí. Zažili sme pri tom veľa smiechu a zábavy. Na 

tretej hodine sme sa vybrali do obchodu a tam sme mali nakúpiť 

čo najlacnejšie dve piškóty, 1 špáratko, 2l džúsu a 4 kusy 

banánov. Rozdelili sme sa do štyroch skupín, každá skupina 

dostala za úlohu kúpiť jednu vec čo najvýhodnejšie, pričom náš 

celý rozpočet bol 5 eur. Po návrate v priebehu 4 vyučovacej 

hodiny sme zo zakúpených 

surovín robili mini koláčiky. 

Vrátili sme sa do 4.B, kde na nás 

čakalo malé anglické divadielko. 

Naučila som sa pritom zopár 

nových anglických slovíčok. 

Tento deň bol pekný, veselý a ešte som sa aj naučila správne 

hospodáriť s peniazmi. V dospelosti budem svoje peniaze dobre 

míňať, výhodne nakupovať a šetriť  .   

Tamara Hrubá, 4.C  

 

V podobnom duchu sa niesol tento deň aj na druhom stupni. Tu 

sa redaktori rozhodli zájsť medzi žiakov a opýtali sa na ich 

anonymné reakcie, ktoré boli poväčšine kladné, avšak našli sa 

tam i skryté podnety do budúcnosti. 

„Tento deň je fajn, pretože sa neučíme, aj keď stále mám 

pocit, že sa ma tieto témy vôbec netýkajú.“  

„Na prednáške bolo zaujímavo, niečo som aj pochopila. 

Najviac ma bavilo divadlo na piatej hodine.“ 

„Celkom sa mi tento deň pozdával. Možno by nebolo zlé 

sa takéto veci dozvedieť bežne na hodinách a nebolo by 

potrebné venovať sa tomu celý jeden deň, lebo sme boli už dosť 

unavení.“                 Anka Pružinská, 9.C 

Netradičný deň 

Výmenný obchod 

Deti prvého stupňa 
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  NAŠE ÚSPECHY:  Všetky úspechy našich žiakov si môžete pozrieť na webovej stránke školy v  aktualitách  ako aj v kronike.  

 -RR- 

ŠKD A PRVÝ STUPEŇ 

Hasiči v ŠKD 

ríjemné popoludnie sme dňa 14. 

septembra strávili na školskom dvore. 

Zavítali medzi nás hasiči, ktorí prišli aj 

s hasičským autom. Hasiči pútavo 

prezentovali svoju prácu. Ukázali nám 

záchranárske náradie a výstroj. Dozvedeli 

sme sa veľa užitočných informácií a mohli 

sme si vyskúšať špeciálny hasičský oblek, prilbu, dýchaciu masku a rukavice. Mali 

sme možnosť zastriekať si z hasičskej zásahovej hadice. Hasiči robia všetko pre 

záchranu zdravia a majetku, aby ľudia mali pocit, že je tu niekto, kto im v núdzi 

pomôže. Ďakujeme. 

Deti ŠKD sa vyjadrili k danej akcii: 

„Hasiči, máte užitočnú prácu. Ďakujeme, že ste prišli. Zachraňujete životy 

a pomáhate zvieratám.“           Karolína Mrovčáková, 6. odd. ŠKD 

„Ďakujeme vám, že ste nám ukázali vašu výstroj, ako pomáhate ľuďom a chránite 

naše Slovensko.“               Marián Netik, 6. odd. ŠKD 

 

Deti taktiež nakreslili obrázky k hasičskej akcii:  

 

 

 

 

 

 

Výstava vtákov 

ňa 4.novembra 2016 sme 

boli s pani vychovávateľkou 

Ingou na výstave exotického 

vtáctva, ktorú usporiadala v 

priestoroch bývalej Strednej 

baníckej školy Základná 

organizácia zväzu slovenských chovateľov. Jej súčasťou bolo 

aj ocenenie najkrajších jedincov. Pestrofarebné kanáriky, 

andulky a papagáje nás potešili svojim spevom, niektoré mali 

na hlave vlásky - ofinky, chocholy a iné boli na predaj. Spolu 

bolo vystavených 126 kusov. Chov týchto exotických vtákov 

je záľuba náročná, no zároveň nádherná.      

     Tamara Mačupová, 6.oddelenie ŠKD 

Miska plná vitamínov 

 mesiaci október si deti  

prichystali ovocie a zeleninu. 

Akcia niesla názov „Miska plná 

vitamínov“. Deti mali možnosť 

ochutnať jednotlivé druhy 

ovocia a zeleniny, pričom všetkým sa to veľmi páčilo, o čom 

svedčí aj fotografia. Veríme, že sme tak aspoň trošku prispeli 

aj k prevencii naokolo zúriacich chorôb a k osvete, že aj 

zelenina môže chutiť skvelo.                                                                       

Oľga Krausová 

Deti v akcii 

Zaujímavá výstava 

Kreatívne  deti 
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DETI MESTU 

ko iste viete, dňa 10. novembra 2016, v kine Mier, sa uskutočnil 

benefičný koncert Deti mestu, ktorý bol tento rok vedený našou školou. 

Hlavnou koordinátorkou bola Mgr. Andrea Kožíková, ktorá poňala svoju 

úlohu skutočne vynikajúco a podarilo sa jej 

zorganizovať celú akciu veľmi kvalitne. Ja, spolu s 

mojou spolužiačkou Frederikou Kočíkovou, sme boli 

pri nacvičovaní v kine Mier a urobili sme rozhovory 

nielen so žiakmi, ale aj s pánom riaditeľom. A na záver 

vám prinesieme rozhovor s pani učiteľkou Kožíkovou, 

ktorá vám priblíži celú akciu. 

 

Rozhovor s hlavnou postavou, Martinom Damom 

1. Čo bolo tvojou úlohou vo vystúpení Deti mestu 

2016?  
Mojou úlohou v hlavnom 

predstavení Deti mestu 2016 je byť 

cudzinec, ktorý chce poznať to 

mesto, Spišskú Novú Ves. 

2. Tvoje pocity z vystúpenia? Tešíš 

sa? 

Úprimne povediac, áno, teším sa! 

3. Ako dlho ste nacvičovali vaše 

predstavenie? 

Naše vystúpenie sme nacvičovali 

mesiac. 

4. Kto ťa motivoval k zapojeniu sa do programu? 

Mňa osobne motivoval pán riaditeľ. 

 

Rozhovor s účinkujúcou, Martinou Dovčíkovou 

1. Čo bolo tvojou úlohou vo vystúpení Deti mestu 2016? 

Mojou  úlohou je tancovať ako najlepšie viem a 

veľmi sa na to teším!  

2. Tvoje pocity z vystúpenia? 

Celkom dobré, pretože vystúpenie je až zajtra, takže 

dnes nebolo v publiku zatiaľ veľa ľudí, bolo to super! 

3. Ako dlho ste nacvičovali vaše predstavenie?  

Naše predstavenie sme tancovali už minulý rok na 

Mikuláša, 6. decembra, ale teraz sme to začali 

nacvičovať asi pred dvoma týždňami. 

4. Kto ťa motivoval k zapojeniu sa do 

programu? 

Motivovala nás pani učiteľka 

Murgáčová a ona to s nami aj 

nacvičovala. 

Rozhovor s pánom riaditeľom, PhDr. 

Bohuslavom Vaľkom 

1. Ako by ste celkovo ohodnotili 

dnešný program? 

Zatiaľ sme v štádiu skúšok, takže 

momentálne sa pozerám, aký program 

bude, ale vyzerá to tak, že bude veľmi 

kvalitný, takže teším sa na finále zajtra 

dopoludnia a popoludní. 

2. Čo by ste odkázali vystupujúcim? A 

čo by ste zapriali Kožuške? 

V prvom rade to, aby mali dobrý pocit z toho, čo  dosiahli na pódiu, aby ten 

potlesk bol úprimný, teda zaslúžený a keď to tohto roku organizujeme, 

verím v to, že tá úroveň bude adekvátna úrovni našej školy. Budem sa veľmi 

tešiť, ak po zhodnotení celého programu všetci povedia, že bol tak 

vynikajúci ako celá Kožuška. 

Hlavná postava v akcii 

Záverečné vystúpenie 

Účinkujúca Martina 

Spokojný pán riaditeľ 
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Rozhovor s koordinátorkou 

programu, 

 Mgr. Andreou Kožíkovou 
 

 

1. O čo išlo v programe Deti mestu 

2016? 

 Pred rokom počas benefičného programu Deti mestu 

2015 naša škola s vďačným srdcom prevzala putovný kľúč 

mesta Spišská Nová Ves od Základnej školy Komenského, a 

tým sa zaviazala zodpovedne pripraviť program Deti mestu 

2016. Hlavnou témou 12. ročníka benefičného programu Deti 

mestu 2016 boli „Zvuky mesta“, ktorú navrhol pán riaditeľ 

PhDr. Bohuslav Vaľko. Program pripravili učitelia a žiaci 

ôsmich základných škôl, Základná umelecká škola a Centrum 

voľného času Adam pod režisérskou taktovkou našej školy. V 

programe účinkovalo 290 žiakov. Školy nám vo svojom 

programe videoprodukciou, tancom, spevom, hovoreným 

slovom i živou hudbou predstavili zvuky, s ktorými sa v meste 

stretávame. Za každú školu zodpovedne pripravené 

šesťminútové číslo scénou, kostýmami, zvukmi i textom ladilo s 

danou témou. Diváci na predstavení spoznali zvuky typické pre 

železničnú stanicu, rušnú križovatku, Spišský trh, zvony na 

námestí, TV Redutu, zvuky charakteristické pre športové 

podujatia, pre letisko, kúpalisko, súbor Čačinu a ZOO. Súčasťou 

programu bola v úvode prezentácia výtvarných prác žiakov na 

danú tému. Víťazná výtvarná práca každej školy bola v závere 

jednotlivých programov predstavená vo videoprojekcii. 

Ústrednou postavou programu bol zahraničný turista - zahral ho 

Martin Dam z 9.A triedy - ktorý spoznával naše mesto aj 

prostredníctvom uvedených zvukov. Zvuky ZOO boli témou 

našej školy. Do programu sme pripravili dve čísla. Recitácia 

básne PaedDr. Štefana Šimka „Chcel by som mať ťavu“ zaznela 

v podaní súrodencov Sáry Márie Hollaarovej z 5.A triedy a Samuela Jána Hollaara z 8.A 

triedy. Žiakov pripravili tvorivé pani učiteľky Mgr. Marcela Bilpuchová a Mgr. Zuzana 

Vojčíková. Druhým číslom nášho vystúpenia bolo kreatívne tanečné číslo s názvom 

„Veselé zvieratká“. Nacvičili ho žiaci 4.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. 

Andrey Kožíkovej a pani učiteľky Mgr. Zuzany Šoltésovej. Obohatené bolo zborovým 

spevom žiakov 2. stupňa pod vedením pána učiteľa Mgr. Martina Slivu. Celkový záver 

vystúpenia pripravila pani učiteľka Mgr. Eva Murgáčová. Emotívne, rytmické a strhujúce 

vystúpenie jej žiačok bolo vynikajúcim ukončením celého programu. 

 

2. Ako dlho ste sa venovali príprave programu a kto každý sa na ňom podieľal? 

 Už v marci som sa ako hlavná koordinátorka programu spolu s pánom riaditeľom 

stretla s koordinátorkami jednotlivých škôl, a tým sme odštartovali prípravu a realizáciu 

uvedeného podujatia. V máji a v júni si každá škola v spolupráci s kameramanom Petrom 

Kolárčikom pripravila a natočila „tajomné“ video o vybranom (nami pridelenom) zvuku 

mesta. Zámerom týchto veselých, humorných a vtipných videí bolo diváka motivovať na 

hádanie predstavovaného zvuku. V letných mesiacoch a začiatkom jesene kameraman 

Štefan Kožík natočil a spracoval 10 videí o našom meste a zvukoch v ňom s naším žiakom 

Martinom Damom, pánom učiteľom Slivom a s pani učiteľkou Kožíkovou. Od septembra 

pani učiteľky Bilpuchová, Vojčíková a Dovčíková v spolupráci s pánom riaditeľom 

pracovali na príprave scenára a moderovaní podujatia. Zodpovedná príprava vyvrcholila 

samotným vystúpením 10.  novembra 2016 v príjemných priestoroch kina Mier.  

Bulletin a pozvánky: Mgr. Anna Prachová.  

Krásna jesenná výzdoba scény a filmový pás: Mgr. Daniela Dingová, Eva Lesňáková, 

Jaroslav Sanetrik.  

Nápaditá prezentácia s výtvarnými prácami žiakov: Mgr. Ľubomír Jakubov.  

Videoprojekcia programu: Mgr. Ľubomír Jakubov a Mgr. Martin Sliva.  

Ozvučenie a osvetlenie scény: Bc. Roman Luňák a Bc. Tomáš Luňák. 

 

3. Ako by ste ohodnotili konečné vystúpenie? Splnili sa Vaše očakávania? 

 Vystúpenie Deti mestu 2016 splnilo moje predstavy. Vysoká úroveň podujatia bola 

odmenená burácajúcim a dlhotrvajúcim potleskom publika, ktorý bol odmenou pre 

všetkých učiteľov a účinkujúcich žiakov. Na záver veľmi vydareného programu odovzdala 

naša škola putovný kľúč mesta žiakom  Základnej školy  Zdenka Nejedlého v Spišskej 

Novej Vsi. ĎAKUJEM!                                                           Aneta Frličková, 9.A 

Andrea Kožíková 
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ROZHOVOR S 

FITNESTRÉNEROM 
 

o svete veľkých svalov bol a je 

slovenským majstrom. Trikrát bol majster 

ČSFR a dokonca sa stal majster sveta. 

Človek, ktorý rozumie a miluje kulturistiku - 

Milan Rolinec. 

 

Kedy ste začali s kulturistikou? 

Dosť neskoro. Po skončení  strednej školy, 

keď som mal 20 rokov.  

Kto bol váš idol?   

Bolo ich veľa. Napríklad Frank 

Zane, Arnold Schwarzenegger.  

Ktorú súťaž ste vyhrali ako prvú? 

Boli to majstrovstva kraja. Po dvoch rokoch 

cvičenia. 

Koľko súťaži ste už vyhrali? 

Veľa. 9 krát som vyhral majstrovstvá Slovenska. 

3 krát majstrovstvá republiky. Bol som aj na 

majstrovstvách Európy a dokonca aj sveta. 

Venovali ste sa v mladosti aj iným športom? 

Hrával som hádzanú. A potom som hral dorasteneckú ligu v Martine.  

Čo by ste odkázali mladým kulturistom? 

Nebrať anaboliká. 

 

Okrem iného je Milan Rolinec aj viacnásobným darcom krvi. Krv 

chodí darovať 2 krát za rok a spolu už absolvoval 42 odberov. 

Ďakujem rozhovor.              

      Tomáš Jakubec, 5.A  

EXTRÉMNE ŠPORTY 

re túto rubriku som si vybrala motokárový šport. Skôr ako začnem, 

mohli by sme si povedať, čo vlastne 

motokára je. Motokára je malé 

štvorkolesová motorové vozidlo, ktoré sa 

používa na pretekanie, alebo 

adrenalínovú zábavu. Jazdí sa s ňou na 

špeciálnych okruhoch alebo v halách. 

Motokárový šport je perfektný ako 

príprava na ďalšie pretekanie. Najznámejší 

pretekári, ktorí začínali s motokárami sú: Michael Schumacher, Fernando 

Alonso, Kimi Räikkönen, alebo  Lewis Hamilton. A aby sme nerozprávali 

len o popisoch chcela by som vám pripojiť aj  vlastný názor, pretože ja 

som si tento šport sama vyskúšala. 

Myslím si, že tento šport nie je pre 

každého, pretože je adrenalínový. Jazdí 

sa pri vysokej rýchlosti a zatáča aj do 

prudkých zákrut. Nie raz sa mi stalo, že 

som odtiaľ odišla s otlačenou a boľavou 

chrbticou, ale ak by sa ma pýtali či by 

som to odporúčala, určite by som povedala 

áno. Je to vynikajúca zábava a adrenalín zároveň a to ja milujem. Ja osobne 

som jazdila v hale vo Svite, pretože je najbližšie k Spišskej Novej Vsi. V 

tejto hale je najrýchlejší čas cca 22 sekúnd. Môj najlepší odjazdený čas je 

cca 25 sekúnd. Myslím si, že každý z vás, ktorý sa nebojí,  by to mal 

vyskúšať.                                                                   Kristína Kriváková, 8.A 

Redaktor Tomáš a Milan Rolinec  

Príprava pred jazdou 

Extrémne jazdenie 



   18  Na športovisku 

MEDZINÁRODNÝ 

OLYMPIJSKÝ KEMP 

 máji tohto kalendárneho roka sme 

nacvičili tanček s pani učiteľkou Murgáčovou. 

Bol to tanček s antistresovou loptičkou, ktorý 

sme pravidelne precvičovali so žiakmi prvého 

stupňa. Vtedy sme ešte ale netušili, že budeme 

pozvaní do Medzinárodného olympijského 

tábora vo Vysokých Tatrách. Z našej školy 

vybrali piatich žiakov, ktorí sa najviac zapájali 

do olympijských aktivít. Boli to: Ema Frniaková, 

Alica Kvasňáková, Vanesa Labancová, 

Benjamín Gradžilo, Erik Erhardt.  Keď nám to 

učitelia oznámili ostali sme v nemom úžase. 

V sobotu 25. júna 2016 sme sa o 14.00 hodine 

stretli pred školou, kde po nás prišiel microbus.  

Ubytovali sme sa v GRAND HOTELI 

BELLEVUE v Hornom Smokovci.  Zaujímavý 

program začínal večerným zoznamovaním 

v hlavnej miestnosti. Boli tam deti z rôznych 

kútov Európy: Rusko, Ukrajina, Maďarsko, 

Poľsko a samozrejme, aj niekoľko škôl zo Slovenska. Každá 

škola mala pripravenú 

nejakú prezentáciu alebo 

tanček. My sme 

prezentovali našu školu 

naším povestným 

tančekom s antistresovou 

loptičkou. Každé ráno o 7.00 

hodine bola rozcvička, ktorú 

si pre nás pripravili 

animátori. Vymýšľali nám 

rôzne aktivity. Pri každej 

aktivite sme súťažili 

v tímoch, do ktorých nás 

rozdelili organizátori tábora. 

Každý deň sme dostali tričká rôznej farby s olympijským 

znakom. Našli sme si tam veľa nových kamarátov a veľa 

zážitkov s nimi. Najviac sa nám páčil sánkarský trenažér 

a Tricklandia. Každý večer sme mali možnosť ísť do vodného 

sveta. Chodili sme na rôzne výlety. Jedným z nich bola 

Krížová cesta, kde sme chodili k rôznym stanovištiam, pri 

ktorých sme museli odpovedať na otázky ohľadom olympiády 

v RIU. Posledný deň nás čakala túra na Skalnaté pleso. Hoci 

bola všade hmla, olympijská nálada 

nestrácala na intenzite. Po večeri nám 

oznámili, že o 20.00 hod. sa bude 

konať diskotéka v hotelovom bare 

LUCULLUS. Všetci sme sa vytancovali 

do sýtosti. Každý dostal ovocný drink. 

Takisto sme sa občerstvili ovocím, 

ktoré sme si namáčali do čokoládovej 

fontány z belgickej 

čokolády. Každú školu 

ocenili certifikátom 

a suvenírom, ktorý sme 

odovzdali pani učiteľke 

Murgáčovej, ktorá si to 

naozaj zaslúži. Veď práve 

vďaka tomuto tancu sme sa dostali do tohto tábora, kde bolo 

naozaj úžasne. Po diskotéke sme sa lúčili s kamarátmi, za 

ktorými nám je smutno do teraz. Posledný deň ráno nás 

vyzdvihol microbus, ktorý nás odviezol do školy, kde sme si s 

radosťou prevzali svoje vysvedčenie. Odišli sme domov 

s nezabudnuteľnými zážitkami, ktoré sme spolu prežili a na 

ktoré nikdy nezabudneme.  

   Erik Erhardt, Vanesa Labancová, 7.B  

Ranná rozcvička 

Sánkarsky trenažér 

Obľúbená Tricklandia 

Na Skalnatom plese 



Bez problémov  19 

        

PREČO TO INDE FUNGUJE A U NÁS NIE? 
 

ilujem Slovensko, nechcela by som sa vrátiť na Ukrajinu, hoci 

podľa môjho názoru, ukrajinskí žiaci sú takí istí ako ich rovesníci 

na Slovensku. No učivo majú oveľa náročnejšie. Slovenskí žiaci majú 

voľnejší režim a prváci sa učia hravou formou. Na Ukrajine má vel’a detí 

záujem o čítanie a zároveň sa tak aj s radosťou učia cudzie jazyky. 

 Rovnako ako na Slovensku je školská dochádzka povinná, aj 

ukrajinské deti po dovŕšení 6-

teho roku prvýkrát sadajú do 

školských lavíc. Školský rok 

trvá od septembra do konca 

mája, kedy je v školách veľké 

slávostné ukončenie školského 

roka, tzv. „posledný 

zvonček“, teda lúčenie sa so 

školou. Letný prázdninový čas 

trvá až tri mesiace. Žiaci sú 

v školách známkovaní 12 

bodovým systémom, ktorý môžme 

približne porovnať so 

slovenským známkovaním takto: 12-11-10- výborný, 9-8-7- chválitebný, 6-5-

4- dobrý, 3-2-1- dostatočný. Po vyučovaní majú žiaci vo väščích školách 

možnosť navštevovať mimoškoškolské aktivity, športové či umelecké krúžky.

 Základná škola má tri stupne. Prvý stupeň: 1.-4. ročník: okrem 

základných predmetov sa vyučuje aj cudzí jazyk (anglický, nemecký). 

 Druhý stupeň: 5.-9. ročník: stredný stupeň  základného vzdelania, 

ktorý končí 9-tým ročníkom, ktorý žiaci ukončujú všeobecnými testami 

a dosahujú tak neúplné základné vzdelanie. Po jeho ukončení môžu žiaci 

ďalej študovať na učilišti, lýceu, alebo pokračujú v treťom stupni ZŠ.  

Tretí stupeň: 10.-11. ročník: úplné základné vzdelanie. V závere 

posledného ročníka abiturienti svoje vedomosti zúžitkujú v záverečnom 

dôležitom testovaní z ukrajinského jazyka, matematiky a ďalších predmetov. 

Úspešným vyhodnotením týchto 

testov (dosiahnutím postačujúcich 

bodov) môžu pokračovať na 

vysokoškolskom štúdiu na 

ukrajinských univerzitách. Sú 

žiaci, ktorí majú ťažkosti 

ukončiť základné vzdelanie 

a v ďalšom štúdiu už nepokračujú. 

Ale sú aj takí, ktorí dokážu ísť 

za svojou životnou túžbou dokázať 

okoliu a hlavne sebe, že svojím 

vzdelaním môžu prispieť 

k pozitívnym zmenám vo svojom prostredí. Nadobudnuté vedomosti žiakov 

záležia vo veľkej miere od podnetného domáceho prostredia a kvalitnej 

odbornosti a motivácie učiteľov.  

Každý týždeň sa začína vyučovanie na mnohých ukrajinských školách 

spoločným spievaním hymny. Vojna zmenila na Ukrajine aj školstvo. Deti si 

začali viac ceniť rodnú krajinu a cítia sa  patriotmi,  často sa 

zdravia: ‚Sláva Ukrajine, sláva hrdinom‘. Škola je na Slovensku pre mnoho 

detí rutinou. Na Ukrajine sa však stáva miestom, kde deti nachádzajú úkryt 

pred strachom a stresom bežného života.     

 Deti na Ukrajine len chcú, aby sa už nestrieľalo. Najsilnejším 

želaním sú prosby detí za mier. Škola neznamená pre každé dieťa to isté, 

no pre deti v Doneckej oblasti na Ukrajine znamená často záchranu života. 

Školy v tejto oblasti neposkytujú deťom len základné vzdelanie, ale aj 

psychologickú pomoc po prežitých traumách, vzdelávanie o zaobchádzaní 

s mínami alebo dokonca priamo úkryt pred ostreľovaním. Poskytujú deťom 

zdanie normálneho života. Že dôležité nie sú hmotné veci, ale tie, ktoré 

sa za peniaze kúpiť nedajú. Že vojna, ktorou sa zmieta časť Ukrajiny, sa 

môže dotknúť nás všetkých.  

Preto si milí moji spolužiaci vážte svojich učiteľov a ich snahu 

niečo vás naučiť. Na Ukrajine je tvrdý režim nielen v škole. Vážte si to, 

že žijete v mieri, ste zdraví, máte rodinu a možnosť vzdelávať sa.  

  

 Sofia Ostapuk, 6.B 

Navzájom sa rešpektujúci žiaci 

Keď si žiaci a učiteľ vážia svoju krajinu 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4316&pr=0.1&w_id=1305&tstamp=1476810498&pid=540&cd=6dd41b6754c6c143180587d7ca2e4e52&f=1
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ACH TIE GESTÁ.... 

a začiatok by sme mohli začať tým, čo vlastne gesto je. Gesto je  pohyb 

nejakou časťou tela, najčastejšie rukou a vyjadruje naše pocity alebo 

postoje. Musím tiež spomenúť, že rovnaké gestá znamenajú v rôznych 

krajinách niečo iné, uveďme si pár príkladov, dávajte si na ne pozor . 

 

Európa a Severná Amerika: O.K. 

Tunisko, Francúzsko, Belgicko: nula, bezcennosť 

Japonsko: peniaze, mince 

 

 Európa: jeden 

Austrália: trhni si 

Všeobecne rozšírené: stopovanie, dobre, O.K. 

                       Japonsko: muž 

 

Bali: zle  

Japonsko: žena 

Južná Amerika: chudý 

                          

  

    Francúzsko: mňa neobalamutíš 

     Slovensko: Metalové/ rockové gesto 

                Španielsko, Taliansko, Grécko: Paroháč 

Ľudia prezrádzajú svoje pocity potreby aj gestami, ak uvidíte na ľuďoch tieto 

gestá hneď odhadnete ich pocity a potreby. Pozrime sa na niektoré z nich. 

1. Ruky prekrížené na hrudi: U ľudí to znamená, že sa necítia dobre, 

potrebujú obranu a chceli by, aby ste odstúpili ďalej, pretože nemajú 

osobný priestor.  

2. Chytanie nosa: Toto gesto signalizuje nedôveru, odmietnutie, alebo 

klamstvo v nejakých veciach. 

3. Prekrížené nohy: znamenajú niečo podobné ako prekrížené ruky, 

nechcete sa otvoriť človeku. 

Nakoniec by som vám prezradila gesto niektorých učiteľov, možno ich 

budete vedieť viac odhadnúť. 

1. Ak ste si niekedy všimli u učiteľov, že držia ruky spolu 

s prepletenými prstami môže to znamenať len dve veci. Ak ich držia 

smerom hore, znamená to, že vaše vedomosti porovnávajú s ich 

vedomosťami, ale viete toho dosť. Alebo ich držia smerom dole 

a vtedy by ste nemali očakávať tu najlepšiu známku.  

Dúfam, že vám táto rubrika pomohla objasniť niektoré nepoznané 

gestá. Teším sa na vás v ďalších článkoch. Kristína Kriváková, 8.A 
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LOGICKÉ HRY: Zápalkové hlavolamy 
 

eďže sa už blíži advent, isto budete mať aj adventný veniec. Keď na ňom 

budú rodičia zapaľovať sviece, vypýtajte si zopár zápaliek 

a vyskúšajte tieto hlavolamy: 

 

SMETI (LOPATKA) 

Premiestnite dve zápalky a odstráňte tak z lopatky smeti. 

 

 

4 TROJUHOLNÍKY 

Premiestnite jednu zápalku tak, aby ste z týchto dvoch 

trojuholníkov dostali 4 trojuholníky. 

 

 

 

 

 

 

KĽÚČ 

1. Premiestnite štyri zápalky tak, aby vznikli tri štvorce. 

2. Premiestnite tri zápalky a vytvorte dva štvoruholníky. 

3. Premiestnite dve zápalky a vytvorte dva štvoruholníky. 

 

 

 

 

 

Šimon Kirňak, 6.A 

GEOGRAFIA VO SVETE 
Dopady klimatických zmien na ostrovy v súčasnosti 

 dnešnej dobe sa čoraz viac 

dostáva do popredia téma globálneho 

otepľovania. Neriešia ju len osoby, 

ktorých sa to týka, no aj politici 

a vysokopostavení ľudia. Ide 

o zvyšovanie priemernej teploty na 

Zemi, čo spôsobuje topenie ľadovcov. 

Ako vieme, nie všetci sme preto 

v bezpečí. Jedná sa o obyvateľov ostrovov. V minulom školskom roku sme sa 

zoznámili s dvoma z päťdesiatich dvoch ostrovov, ktoré nemajú veselú 

budúcnosť. Zvýšenie hladiny oceánov spôsobuje zánik unikátov na našej Zemi. 

V tomto čísle školského časopisu vám chcem priblížiť ďalší z mnohých 

zanikajúcich ostrovov: Seychely. 

 

SEYCHELY 

V západnej časti Indického oceánu sa nachádzajú Seychely, ktoré sú tiež 

ohrozené v dôsledku zvyšujúcej sa hladiny a teploty morí a oceánov. Seychely 

sú tvorené 115 žulovými a koralovými ostrovmi s populáciou na úrovni 100 

000 obyvateľov. V tomto prípade sú problémom zanikajúce koralové útesy, čo 

spôsobilo práve zvýšenie teploty oceánu. Bez koralov sú skaly oveľa 

náchylnejšie na eróziu. Domáci obyvatelia si všimli, že hladina sa približuje 

a podelili sa s nami o svoje pozorovanie: "Zvyčajne bola voda ďalej. Čoskoro 

bude rovno pod našim hotelom."  

S touto informáciou sa s vami lúčim a teším sa na vás v ďalšom vydaní 

časopisu OKO. 

Anka Pružinská, 9.C 

Krásny ostrov 
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ČO ZNIČÍ ZEM AKO 

PRVÉ? 

ážení čitatelia OKA, možno ste už počuli 

o známej súťaži Čo zničí Zem ako prvé?. Ja 

mám teraz tú česť predstaviť vám finalistov. 

 

1. Slnko 

Bez Slnka by 

život na Zemi 

neexistoval, 

avšak aj ono ho 

ohrozuje. Drží sa 

hesla pomaly, ale 

isto, a tak sa ho 

nemusíme príliš báť, vzhľadom na to, že nás 

zničí až o 5 miliárd rokov. Priebeh ničenia bude 

dramatický. Slnko sa zväčší tak, že pohltí celú 

Slnečnú sústavu vrátane Zeme a vzápätí sa 

scvrkne na malého vyhasnutého trpaslíka. 

Škoda, že to už neuvidíme. 

2. Galaxia v Andromede 

Trochu menej známy člen súťaže. Je ale trochu 

rýchlejší než Slnko – môžeme ho očakávať už 

o 3 mld. rokov. Táto galaxia sa ku nám pomaly  

približuje a keď nás zrazí, bude na čo pozerať! 

Vymrští všetky hviezdy a planéty kamsi preč do 

vesmíru. 

3. Baktérie a vírusy  

Rakovina, Ebola, Zika... Tieto názvy každý 

z nás pozná. Už teraz sa nám s nimi bojuje dosť 

ťažko. A čo keď ešte zmutujú? Ich imúnnosť sa 

zlepšuje spolu s medicínou, možno ešte rýchlejšie. Pri 

týchto neviem presne určiť, kedy nás zničia (ak nás 

vôbec zničia), ale keď chcú zničiť ľudstvo, nemôžem 

povedať, že to vzali za zlý koniec. 

4. Radiácia 

Tohto finalistu si na krk zavesilo samo ľudstvo. Všetci 

vieme, čo je zač a aké má následky. Ja nemám nič proti 

jadrovej energii, ale viem, že pre ľudstvo predstavuje 

nebezpečenstvo. Nebudem sa o ňom veľmi rozpisovať, 

iba vám dám malý tip: predstavte si katastrofy v 

Hirošime a Nagasaki alebo Černobyli a znásobte to. 

Potom vám bude všetko jasné. 

5. Vojna 

Tej sa bojí skoro každý. Vieme, že svetové vzťahy 

nie sú ani zďaleka najlepšie, a keď si predstavíme, že 

my, obyčajní ľudia, sme odpísaní hneď, keď jednému 

zo svetových vodcov napadne, že by bolo celkom 

príjemné ovládnuť svet. Ja osobne dúfam, že to ešte 

zopár generácií vydrží, ale tento finalista má 

každopádne veľkú nádej na výhru. 

6. Freóny 

Tento finalista je asi najmenej známy, a predsa 

nebezpečný: freóny robia diery do ozónovej vrstvy nad 

našou Zemou. Keď sa im ju raz podarí prederaviť úplne, 

čaká nás osud nedeľného obeda väčšiny ľudí: rezňov. 

Akurát nás už nikto ničím neobalí. A pochopiteľne, ani 

nezje. 

 

Toto sú finalisti. Môžete si sami vybrať, ktorým by 

ste sa najradšej nechali zničiť, alebo sa nad tým ani 

nepozastavovať. Veď svet je krásny bez ohľadu na 

to, kto ho zničí. 

Šimon Kirňak, 6.A 

  

VEDELI STE ŽE ... 

... delfíny vlastne nikdy nespia, 

... názov známeho mesta Rio de 

Janeiro (Brazília) vznikol na základe 

omylu námorníkov,  

... prasatá sú telesne stavané tak, že nemôžu 

pozerať smerom na oblohu, 

... tak ako odtlačky prstov, je aj odtlačok jazyka 

jedinečný u každého človeka, 

... mravec môže ňuchať a vystopovať rôzne vône 

tak dobre ako pes, 

... list papiera môžeme preložiť maximálne 7 

krát, 

... Hawajská abeceda má len 12 písmen, 

... zebry sú čierno biele preto, lebo ich biely pásik 

ochladzuje, 

... 50 % svetového obyvateľstva nikdy 

netelefonovalo ani nebolo volané telefónom, 

... žiadne slovo v angličtine sa nerýmuje s 

"month".  

Zuzana Mackovjaková, 7.B 
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VÝTVARNÉ NADANIE 

ak, ako v každom čísle, i v tomto si predstavíme nejaké nadanie. 

Konkrétne to bude výtvarné. Aj na maľovanie je potrebné mať nadanie. 

Zobrať štetec, ceruzu alebo farbičku môže každý. Lenže vytvoriť 

skutočné umelecké dielo...na to človek potrebuje spomínané nadanie. 

Na našej škole je veľa nadaných výtvarníkov. Spomedzi nich sme 

vybrali troch, s ktorými sme robili rozhovor. 

 

Pýtali sme sa na tieto otázky: 

1. Ako dlho sa venuješ kresleniu? 

2. Venuješ sa mu aj vo voľnom čase? 

3. Chcel/a by si sa venovať kresleniu aj v budúcnosti? 

4. Čím najradšej kreslíš? 

5. Aký je tvoj najobľúbenejší štýl? 

 

 

Radoslava Kráľová, 9.A 

1. Venujem sa mu od 1. ročníka. 

2. Áno, chodím na ZUŠ. 

3. Áno, chcela. 

4. Najradšej kreslím ceruzkou 

alebo farbičkami. 

5. Mám svoj vlastný štýl, rada používam 

prvky punku, steam punku a ciber 

punku. 

Zuzana Lapšanská, 9.B  

1. Venujem sa mu od šiestich rokov. 

2. Áno, chodím na ZUŠ. 

3. Nie, nechcela. 

4. Najradšej kreslím temperami. 

5. Nemám nejaký konkrétny štýl, ale 

najradšej kreslím osoby, tie mi idú 

najlepšie. 

 

Simona Slivošová, 8.A 

1. Venujem sa mu už 7 rokov.  

2. Áno, venujem, chodím na 

umeleckú školu.  

3. Asi skôr nie.  

4. Najradšej ceruzou alebo 

čiernou fixou.  

5. Najradšej kreslím podľa svojej fantázie, kreslím čo mi napadne. 

Dievčatám ďakujeme za rozhovor a prajeme im veľa umeleckých 

úspechov.                                                                      Kika & Vika, 9.A  
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VTIPY 

 

Why are there hardly any dental professionals in 

Kazachstan? 

Because it takes 35 patients to make a full set of teeth. 

A man is working on a ladder and he needs to cut 

something with a saw and he cuts his ear of. He looks 

down and he calls a man who is standing down the ladder. 

Can you see an ear somewhere there? The man picks up an 

ear and asks: Is this yours? The other man replies: No, the 

mine had a pencil behind it.    

 

Blondínka si v lietadle sadne k oknu, keď tu k nej príde 

chlapík a hovorí: „Prepáčte pani ale toto miesto je moje.“ 

Blondínka mu vraví: „Takéto finty ja poznám. Daj si 

odpich mladý.“ 

„No prepáčte!“ Ohradí sa muž. „Kľudne si ten Boeing 

naštartujte sama.“ 

 

Autom ide Dežo, Coro a Moro. Kto šoféruje? 

Polícia 

 

Sľuby sú univerzálny druh potravy. Nakŕmiť s nimi 

môžeme hocikoho a hocikde.  

      AJ UČITELIA VEDIA BYŤ VTIPNÍ 

iektorí učitelia sú nudí  a niektorí zaujímaví ba až vtipní. Niektorí 

učitelia sú vtipní správaním, iní majú veľmi dobrý 

humor. Často krát sa stáva, že v rýchlom toku 

myšlienok si neuvedomia čo povedali a vznikne 

z toho celkom vtipná myšlienka. Tu sú niektoré 

z nich. 

 Keď som pred sto rokmi na tejto škole ešte učil, tak si žiaci toto 

nedovoľovali. 

 Som hnusná škaredá a možno mám aj vši a teraz si vyberte papiere 

a rozsaďte sa. 

 Odkážte Samkovi, že sa teším na jeho malého princa. (Mal som sa 

naučiť príbeh o Malom princovi od Exupéryho.) 

 Nemá ti pero stáť, ale majú ti ústa stáť.  

 Ja som matematik a slovenčina nie je moja koníček. 

 Poznám veľa DD. Čo je to DD pani učiteľka? Digitálny debil, žiaci. 

Ak máte aj vy nejaké zaujímavé učiteľské perly, budeme radi ak nám 

o nich dáte vedieť. Milí učitelia, máme vás radi.   

Samuel Ján Hollaar, 8.A 
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