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,

začal sa nový školský rok a spolu s ním opäť vychádza aj nové číslo 

nášho školského časopisu. Keď som získala post novej šéfredaktorky, 

nemyslela som si, že to bude až také ťažké. Je to práca náročná, 

hlavne časovo, ale zároveň kreatívna a zábavná. 

Učí ma pracovať v tíme (to je v dnešnej dobe veľmi potrebné),

robiť dôležité rozhodnutia, rešpektovať rôzne  názory redaktorov 

a veľa iných vecí. Musím úprimne priznať, 

že obdivujem bývalú šéfredaktorku Viktóriu Jakubcovú, že dokázala toto všetko zvládnuť. Úroveň, 

ktorú nastavila, je veľmi vysoká, a preto sa budem snažiť ju udržať. Výborné je, že spolupracujem so 

samými šikovnými a schopnými ľuďmi, za čo som nesmierne vďačná. Chcem, aby ste vedeli, že za 

každým príspevkom v časopise vidíme vás – našich čitateľov. Naším cieľom  je vás zabaviť, poučiť, dať

priestor na tvorbu, kreatívnu činnosť, formovať vaše názory, všímať si vaše postrehy. Teší ma, že 

o prácu redaktorov je veľký záujem nielen na 2. stupni, ale aj medzi našimi mladšími spolužiakmi. Je 

medzi nimi veľa nových talentov a zaslúžia si pochvalu.  Ďakujem teda všetkým prispievateľom a 

verím, že našou spoločnou prácou, bude časopis ďalej rozkvitať. Prajem vám príjemné čítanie a veľa 

úspechov v novom školskom roku. 

Lucia Zajacová, šéfredaktorka

Milí naši čitatelia
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“Once Upon A Time…European Children All Together”  

„Kde bolo tam bolo…….európske deti spolu” – je názov nového projektu, do ktorého sa naša škola prvýkrát zapája

práve v tomto školskom roku. Som rada, že ho môžem predstaviť aj prostredníctvom nášho školského časopisu. Ide o program európskej

výmeny skúseností, poznatkov, ako aj jazykovej prípravy formou vzájomných výmenných pobytov žiakov a pedagógov v projekte

Erasmus+ . Spolu s partnermi z Talianska, Poľska a Španielska bude v nasledujúcich dvoch rokoch aj naša škola rozvíjať a vzájomne si

vymieňať skúsenosti a dobré nápady, týkajúce sa predovšetkým rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov. Výsledkom projektu po

vzájomných návštevách a pracovných stretnutiach budú o. i. metodické materiály pre učiteľov, zbierky najzaujímavejších povestí

z jednotlivých krajín, ale aj nacvičené divadelné predstavenia. Počas projektu budú žiaci vyhľadávať informácie o rozprávkach a

legendách regiónu. Budú hovoriť s rodičmi, prarodičmi o tejto téme. Týmto spôsobom sa rodiny zapoja do projektu, a tak sa zoznámia s

kultúrou a tradíciami partnerských krajín. Rodičia sa tiež budú podieľať na realizácii projektových úloh prostredníctvom spoločného

čítania. Všetkých čitateľov OKA budeme pravidelne informovať o všetkých realizovaných aj pripravovaných aktivitách. Zároveň sa

chcem poďakovať všetkým p. učiteľom angličtiny za spoluprácu, úsilie a čas venovaný tomuto projektu.

Mgr. Mária Lacušová /koordinátorka projektu/
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Dni sa nám v tomto predvianočnom období opäť nebezpečne skracujú, ale aj napriek tomu občas 

nevieme, čo s voľným časom.... A preto, ak vás už od učenia bolí hlava /nehrozí/ a z počítača štípu 

oči, skúste teraz niečo iné. Vyskúšajte niektorý z našich tipov. Ručíme vám za to, že pomaly, ale isto,  

sa nuda zmení na zábavu a možno sa aj poriadne nasmejete.... 

Tak teda: 

Nedajte nude šancu, venujte sa radšej tancu....

/účinok bude lepší, ak si pustíte hudbu... -))/

Nuda to je trápenie, čo tak skúsiť varenie?

/ daj ochutnať všetkým doma, aby si mal na maródke spoločnosť/

Zabi nudu ako hrom – grimasou pred zrkadlom

/ skús to, ak si už celkom zúúúfalýýýýýý/

Prečítaj si super knihu, premôž nudu v okamihu

/ to fakt? učebnica biológie?/

Ak sa nudíš mesiac, rok – vytvor vlastnú stránku, blog

/vypíš sa zo svojich pocitov - na fb to uvidia len tvoji priatelia, 

priatelia tvojich priateľov a ich priatelia s priateľmi svojich priateľov...či?  /

-RR-
4



Dňa 28.septembra 2017 sme II.A, III.A, IV.A a IV.B boli na exkurzii 

v Liptovskom Jáne. 

Ráno nás veľký až 60 miestny autobus odviezol k Stanišovskej jaskyni. 

Ujo sprievodca nám rozdal čelové lampy, lebo v jaskyni nie je svetlo.  

Videli sme kvaple, spiaceho netopiera a ujo nás aj nastrašil,

že tam žije veľký pavúk.  Troška sme sa zľakli, 

no našťastie ten pavúk bol len umelý.  

Exkurzia v Liptovskom Jáne

Po tejto prehliadke sme si šli pozrieť miniatúry 

rôznych významných budov na Slovensku. Bolo tam 

16 miniatúr. Najväčší bol Bojnický zámok, ktorý robili 

okolo 3500 hodín. Na záver sme si kúpili spomienkový 

suvenír a plní zážitkov sme sa vrátili do školy.  

Na tento deň budeme dlho spomínať. 

Damián Kvasňák

a Vanessa Blaščáková, IV. B
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Na jednom sivom sídlisku malého mesta, žilo raz jedno dievčatko. Volalo sa Alica. Keďže Alica mala

rada prírodu, kúpila si do bytu aspoň mačku. Dala jej meno Líza. Alica bola práve v škole. Mala štvrtú

vyučovaciu hodinu. Bola to prírodoveda. Pani učiteľka práve vysvetľovala, ako treba chrániť les.

Alica jeden poznala. Bol to les hneď za oknami jej izbičky. Každý ho volal Tajomný les. Raz sa tam

Alica šla pozrieť. Vzala so sebou aj mačku Lízu. Ako tak išla, okolo seba videla polámané stromy,

odpadky. Všade bolo ticho a aj vtáčiky odleteli radšej preč. Zvieratká odišli bývať do iného lesa. Alica

bola z toho smutná. Na druhý deň poprosila pani učiteľku, aby celá trieda išla do lesa, aby ho vyčistili.

Spolužiaci boli šikovní a polovicu práce mali o chvíľu za sebou. Nastal večer. Všetci už spali. Okrem

Alice a mačky Lízy. Pozerali sa na Tajomný les.

Vyzeral dosť tmavo a strašidelne, ale Alica sa nebála.

Nastal druhý deň a spolužiaci mali aj druhú polovicu práce hotovú.

Les bol už celý vyčistený a bez odpadkov.

A neskôr sa vrátili aj zvieratká a vtáčiky.

Všetko bolo v úplnom poriadku.

Ten les mal však jedno tajomstvo...

Ale dnes vám ho neprezradím, možno nabudúce...

Júlia Bilpuchová, IV.B
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Mrázik prichádza

Prichádza zima,

prichádza sneh.

Deti sa radujú.

Budeme stavať

snehuliakov.

A s Mrázikom

zdobiť svet.

Marko Želinský, 2.D

Mikuláš KDE si?

Mikuláš, kedy prídeš k 

nám?

Zarecitujem ti  básničku

a ty mi zato, dobrotu dáš.

Patrik Kotlár, 2.D

Ilustrácia: Patrik Kotlár, 2.D
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TAJNIČKA

1. Tímová hra na ľade

2. Mačkovitá šelma

3. Tečie zo sopky

4. Pribíjajú sa ním klince

5. Orgán zraku

6. Biela po anglicky

7. Smajlíci na facebooku

8. Vták podobný pštrosovi

9. Nové po anglicky

Samuel Frniak, Jakub Kirňak, 3.A
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Nedávno som čítal zaujímavú knihu. Mala veľmi napínavý dej

a hovorila o meste, ktoré v dávnej minulosti pochovala sopka. To ma

priviedlo k tomu, aby som si o tom vyhľadal nové informácie.

Viac ako tisíc rokov ležalo staroveké mesto Pompeje v popole a prachu.

V jeden deň pri oraní našiel roľník na poli zlatú mincu zo starodávnych

čias. Pompeje boli opäť objavené. Čo sa prihodilo v ten deň, keď

vybuchla sopka?

Pompeje sú archeologická lokalita na pobreží Tyrhénskeho mora

v južnom Taliansku. Bolo to krásne mesto obklopené vinicami. Žilo

v ňom okolo 2000 obyvateľov. Nachádzal sa tam veľký amfiteáter,

v ktorom sa konali gladiátorské hry. Hry boli v Rímskej ríši veľmi

obľúbenou zábavou. Podľa nástenných malieb dnes vieme, ako sa

zvyčajne končili – porazený zápasník prišiel o život.

V roku 79 nášho letopočtu, presne 24. augusta, vybuchla

sopka Vezuv a zasypala mesto 6 metrovou vrstvou popola.

Pri erupcii odtrhlo aj vrchol Vezuvu a vznikol tam obrovský

kráter s priemerom 4 kilometre.

Odvtedy sa sopka správa ako spiaci vulkán. Tak sa volajú

sopky, ktoré už dlhší čas nie sú aktívne, ale ani vyhasnuté

a môžu obnoviť svoju činnosť. Medzi výbuchmi môže byť

niekedy prestávka aj niekoľko sto rokov. Preto dnes nikto

netuší, kedy a ako prudko opäť vybuchnú...

Marián Kešeľák, VI.C
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Krížovka na voľnú prestávku

Starší pán osloví chlapca v meste:

„Chlapče, potrebujem sa dostať na stanicu. Idem dobre? “

Odpoveď sa dozvieš v tajničke /legendu tvoria školské 

predmety/

1. Cudzí jazyk

2. Kto bol Archimedes?

3. História

4. Na ktorom predmete sa 

učíme robiť s drevom?

5. Oddychový predmet 

6. Učíme sa tam 

o ľudskom tele

7. Druhý cudzí jazyk

8. Veda, zaoberajúca sa 

štúdiom zloženia látok

9. Spojenie hudobnej 

a výtvarnej výchovy

10. USB kľúč

11. Zem

12. Biológia na prvom stupni

13. Rodný jazyk

14. Počty

15. Filozofická disciplína, 

ktorá sa zaoberá ľudským 

správaním

16. Drepy, kliky, vybíjaná...

Veronika Pivovarová, 9.A
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Milí žiaci, milé žiačky!  Od septembra  prišli  do našej školy nové pani učiteľky a jednou z nich je aj p. učiteľka Lenka Fiffiková, 

s ktorou som sa rozhodla urobiť  krátky rozhovor. 

1.Aký bol váš obľúbený predmet a prečo?

Konkrétny jeden obľúbený predmet nebol, mala som rada takmer všetky, 

od slovenčiny, cez matiku až po dejepis,  no bavila ma chémia, 

ktorú už dnes vyučujem, hlavne vďaka mojej vtedajšej pani učiteľke.

2. A prezradíte nám aj to, aký bol váš prospech v škole?

Prospela s vyznamenaním, na gymnáziu. Na vysokej škole to už bolo o inom. ;)

3.Ste spokojná so svojím rozhodnutím stať sa učiteľkou?

Spokojná som, len je to jeden veľký kolotoč.

Človek vždy niečo robí, pripravuje pre deti a aj sebe a rodine sa tiež treba venovať.

4.Koľko času denne venujete svojmu učiteľskému povolaniu?

Okrem času kedy spím, jem alebo sa venujem priateľovi, či psovi, tak takmer všetok.

5.Venujete sa i športu? Aké najlepšie výsledky ste dosiahli?

So športom nie som veľký kamarát, skôr som také "športové drevo".

6.Aký máte vzťah k deťom ? Napríklad aj k žiakom v škole ?

Snažím sa byť priateľská, ale nie vždy sa to dá, hlavne v mojej pozícii,

mladej a začínajúcej učiteľky.

7.Čo je vaším cieľom v živote?

Cieľom v živote? Šíriť ďalej informácie a zaujímavosti, pre mnohých taje chémie, 

biológie a odkryť deťom, ale aj dospelým tieto záhady podstaty nášho života.

8. Páči sa vám v našej škole?

Zatiaľ áno. A najviac mi chutí strava z jedálne. :)

Tak a toto je môj koniec. Myslím rozhovoru. Ale nikdy nie váš -)) 

Ďakujem p. uč. Fiffikovej, že si našla čas na tento rozhovor  a venovala sa mi. 

Prajeme jej hlavne usilovných a slušných žiakov a veľa pracovných úspechov .

Všetkým žiakom aj učiteľom v škole želám  v nadchádzajúcom novom roku len to naj 

a kopec pekných zážitkov. 

Ema Magnuševská, VIII.C11



Nevidí sa často v knihách pre mládež, že sa v nich prelínajú dve dejové línie. Hlavnou

postavou prvej z nich, ktorá je vsadená do prostredia Oxfordskej knižnice a odohráva sa

v súčasnosti, je chlapec menom Blake. Svoj pobyt v Oxforde, kde jeho mama nejaký čas

študuje, si kráti prechádzaním sa pomedzi knihy v starých oxfordských knižniciach.

Jedného dňa, prechádzajúc prstami po nekonečnom rade kníh, ho jedna z nich pichne do

prsta. Blake knihu vyberie, ale stránky v nej sú prázdne. Pocíti však, že papier je

popretkávaný jemnými žilkami a zdá sa, že sa chveje. Postupne sa zjavujú slová, ktoré

však nevidí nikto, iba Blake. Druhá dejová línia vás zavedie do obdobia 15. storočia,

keď dnes už známy Johann Gutenberg a jeho učeň menom Endymion Spring pracovali

na vynájdení kníhtlače. Gutenberg, dychtivý po peniazoch na financovanie svojho

projektu – vytlačenie Biblie –, uzatvára zmluvu s Faustom, legendárnym

černokňažníkom, ktorý vraj predal svoju dušu diablovi, aby vedel všetky vedomosti

sveta, a ktorý cestuje so zamknutou debnou ozdobenou hrôzostrašnými vyobrazeniami.

Jej skryté tajomstvo musí byť odhalené. Z knihy ide pocit skutočnosti hlavne preto, pretože autor Matthew

Skelton strávil celé 2 roky života študovaním Gutenbergovho života priamo v Mainze, kde sa odohráva celá

historická dejová línia. Knihu odporúčam všetkým, ktorí majú radi tajomno a nemajú strach z toho, že ich

kniha vtiahne tak, že nebudú môcť prestať čítať. A možno nebudú ani dýchať....

Miloš Neuvirth, IX.A

Matthew Skelton- Endymion Spring
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Návod ako postupovať:

• Na jednu farbu budeme potrebovať jedno balenie

lepidla a pár kvapiek farbiva, ktoré zmiešame dokopy.

• K lepidlu s farbivom postupne pridávame tekutý

škrob.

• Miešame plastovou lyžicou a neskôr je jednoduchšie

miešať hmotu rukami.

„Recept“ na dúhový sliz, ktorý máte  hotový za pár minút!

Tento lepkavý sliz je zábavný a veľmi jednoduchý na výrobu.  Ak  však nie ste veľmi zruční, 
poproste o pomoc rodičov. Aj keď sliz vyzerá veľmi farebne, nie je toxický a môžete sa s ním 

bezpečne hrať. 

Budeme potrebovať:

•disperzné lepidlo (60 ml na jednu farbu),

•rôzne potravinárske farbivá,

•tekutý škrob (50 ml na jednu farbu).

• Postupne je hmota menej lepkavá a

slizkejšia.

• Postup opakujeme s ostatnými

farbami, ktoré potom môžeme

zmiešať dokopy a vytvoriť dúhový

sliz.

• Efektne vyzerá i v prípade, že k

nemu pridáte trblietky a malé

množstvo akrylovej farby.

Nina Dzimková, VI.C13



Vodnár – Čakajú ťa naozaj štedré Vianoce. Pozor, neutop sa

v darčekoch!

Ryby - Nepozeraj na kapra vo vani, má zlú náladu! Tento

rok si radšej daj pstruha.

Baran – Rýchlo sa utekaj teplo obliecť! Nebuď tvrdohlavý,

plavky vcelku budú lepšie.

Býk – Zaves svoje vianočné starosti na rohy! Nenechaj sa

rozhodiť a teš sa na príchodom sviatkov!

Blíženci – Nezbližuj sa veľmi s perníkmi a udrž si fit

postavu!

Rak – Zaraď konečne spiatočku a užívaj si sviatky!

Lev – Ostrihaj si háro, budeš mať kráľovské Vianoce...

Panna – Teš sa, budeš mať pekné darčeky. Čóó, opäť Ariela?

Váhy – Odvážiš sa odvážiť? Tak nie.

Škorpión – Vymeň zlú náladu za vianočný úsmev -))

Strelec – Počas Vianoc Ťa zasiahne Amorov šíp.

Kozorožec - Nezabudni napísať pozdrav priateľom a

prežiješ príjemné sviatky.

1. Hej, Sokoly ! – IMT Smile , Kandráčovci

2. Horúca láska – Lukáš Adamec

3. Thunder - Imagine Dragons

4. Look What You Made Me Do - Taylor Swift

5. Try Everything - Shakira

6. What's My Name - Descendants 2

7.Can´t  stop  the feeling – Justin Timberlake

8. Side To Side - Ariana Grande 

9. Swish Swish - Katy Perry

10. It Ain't Me - Kygo , Selena Gomez

Nina Dzimková, VI.C
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V dnešnom čísle vám prinášame rozhovor s mladým slovenským reprezentantom a extraligovým hráčom

v basketbale, rodákom zo Spišskej Novej Vsi, Matejom Majerčákom. Matej je veľkým talentom slovenského

basketbalu. Aktuálne je držiteľom zaujímavého rekordu, nastúpil ako najmladší extraligový hráč vo veku 15 rokov.

1. AHOJ MATEJ, POVIEŠ NÁM NIEČO O SEBE?

Zdravím časopis OKO! Volám sa Matej Majerčák, hrám basketbal

a v decembri oslávim osemnáste narodeniny. Narodil som sa tu, v Spišskej Novej Vsi.

2. PREČO SI SI VYBRAL PRÁVE BASKETBAL?

Bol som k nemu vedený odmala, lebo sa mu venovala viac - menej celá rodina.

Hlavne ocko, ktorý bol trénerom a už v detskom veku

ma bral na basketbalové zápasy.

3. ČO BY SI CHCEL V BASKETBALE DOSIAHNUŤ?

Chcel by som dosiahnuť to, aby som sa mohol živiť basketbalom

a zahrať si nejakú veľkú európsku súťaž, ako je napríklad Euroliga a podobne.

4. AKO SPÄTNE HODNOTÍŠ MAJSTROVSTVÁ EURÓPY DO OSEMNÁSŤ ROKOV,

NA KTORÝCH SI SA ZÚČASTNIL?

Hodnotím ich pozitívne aj napriek nášmu umiestneniu. Myslím si,

že sa nemáme za čo hanbiť a odohrali sme kvalitné a vyrovnané stretnutia s top tímami v Európe.
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5. ČO JE TVOJOU OBĽÚBENOU ČINNOSŤOU V BASKETBALE?

Jednoznačne útok. Veľmi nerád bránim. Obľubujem streľbu spoza trojkového oblúka a hranie pick and rool.

6. AKO HODNOTÍŠ ÚROVEŇ BASKETBALU NA SLOVENSKU A V EURÓPE?

Myslím si, že basketbal na Slovensku ide každým rokom vyššie a vyššie, ale oproti top ligám sveta 

zaostávame hlavne v rýchlosti a v tvrdosti. 

7. KTO ŤA NAJVIAC BASKETBALOVO OVPLYVNIL?

Najviac  ma ovplyvnil asi môj ocko, ale za všetko vďačím aj ostatným trénerom, ktorí ma trénovali.

8. ČO RÁD ROBÍŠ OKREM BASKETBALU?

Vo voľnom čase si rád zahrám aj iné športové aktivity. Mám rád všetky športy, ale baví ma volejbal. Mimo 

športu rád počúvam hudbu a rád si pozriem dobrý film v kine. Najradšej mám horory. Veľmi rád si taktiež 

vyrazím s partiou von a ďalšie iné aktivity.

9.  NA ZÁVER OTÁZKA NA PRIANIE MNOHÝCH HRÁČOK A FANÚŠIČOK... ČO TY A DIEVČATÁ?

Som ,,single“, zatiaľ mi to popri mojom vyťažení vyhovuje, ale vzťahu sa brániť nebudem.

Za rozhovor Matejovi ďakujeme a na záver mu prajeme málo zranení, ale veľa športových aj súkromných 

úspechov do života!

Martina Dovčíková, IX.A
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Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej 

pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej 

životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných 

prostriedkov na podporu nevidiacich alebo ľudí  so 

zrakovým postihnutím. Naša škola sa tento rok zapojila 

nielen finančne, ale aj prostredníctvom umeleckého slova 

na hodinách literatúry v 6. ročníku. Inšpirovala nás 

k tomu báseň Oči od Jána Smreka, ktorú sme na hodine 

preberali práve v čase konania zbierky. Opäť sme si 

uvedomili, akú veľkú hodnotu majú zdravé oči a to, že 

môžeme vidieť. Básničkami chceme vyjadriť našu 

spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí to šťastie nemajú....

- RR -

Oči
Ľudia si často neuvedomujú, aké dôležité sú oči. Treba si položiť

otázku: „Keby som mal/a prísť o sluch, čuch, chuť, alebo zrak

a mohla by som si vybrať, čo by som si vybral/a?“

Pri tejto otázke väčšina ľudí zistí, že by určite nikdy nechceli prísť

o zrak. Prečo? Pretože si nikto nevie predstaviť, že sa ráno zobudí

a neotvorí oči – vlastne ich otvorí, ale nebude vidieť nič...iba

čiernu tmu. Neuvidí svoju rodinu. Ani pestrý jesenný strom, ani

západ slnka. Chodiť všade s paličkou so strachom, že niekde

narazíte, nie je žiadna zábava. Učiť sa úplne inak čítať – Braillovo

písmo je ťažšie, než sa zdá. A ešte horšie sú na tom tí, ktorí sa už

slepí narodili. Nevedia si ani len predstaviť, aký krásny je svet.

Nevedia, ako vyzerajú ich rodičia, nemajú radosť z vydareného

obrázka na výtvarnej. Všetko zisťujú podľa hmatu, ale nie vždy si

to predstavia tak, ako to v skutočnosti je.

Mali by sme si mali veľmi vážiť to, že máme zdravé oči. Nie každý

má to šťastie. A my, ktorí ho máme, by sme za to mali byť

vďační...

Natália Komárová, VI.C

BIELA PASTELKA NA NAŠEJ ŠKOLE A ešte krátke zamyslenie:
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Ďakujem za ten dar...

Ďakujem za ten dar,

ktorý mi  život  dal.

Moje oči modré,

ktoré vidia dobre.

Ďakujem za ten dar,

veľmi som si ho prial.

Svoje oči zdravé,

nedopustím na ne.

Moje oči vidia

všetky farby sveta,

slnko, nebo, stromy, mamu

a nikdy ma neoklamú. 

Boris Buček, VI.C
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S novým školským rokom je tu – aj keď trocha oneskorene – znova možnosť ponamáhať si mozog a rozhýbať si myslenie. To sa hodí, 

vzhľadom na to, že osnovám je „milosrdenstvo“ neznámy pojem (a to sa netýka len žiakov). Všetci si teda naolejujte závity 

a rozmýšľajte!

1. Predstavte si, že sú pred vami 3 mince. Zlatá, strieborná a medená. 

Ak poviete pravdivý výrok, dostanete jednu mincu, nikto však nestanovil, ktorú. 

Ak poviete nepravdivý výrok, nedostanete nič. 

Ktorý výrok vám zaručí zisk zlatej mince?

2. Pred vami sú 2 dvere. Jedny dvere vedú na popravisko a druhé na slobodu

(nedajú sa rozpoznať) a iba strážcovia dverí vedia, ktoré kam vedú.

Jeden zo strážcov vždy klame a druhý hovorí vždy pravdu 

a samozrejme nevedno, kto z nich klame. Môžete položiť iba jednu otázku iba jednému strážcovi.

Akou otázkou si možno v tomto prípade zachrániťživot?

3. O tomto helénskom matematikovi z Alexandrie (nazývanom tiež otec algebry) okrem toho, že žil okolo roku 250 pred Kristom, 

veľa nevieme. Vďaka jednému z jeho obdivovateľov, 

ktorý popísal jeho život pomocou algebrických hádaniek, vieme, akého sa dožil veku.

Diofantova mladosť trvala 1/6 jeho života. Fúzy mu narástli o ďalšiu 1/12 jeho života. O nasledujúcu 1/7 života sa Diofantos oženil. 

Po piatich rokoch sa mu narodil syn. Syn žil presne 1/2 dĺžky života svojho otca. Diofantos zomrel 4 roky po smrti svojho syna.

Ako dlho žil Diofantos?

Šimon Kirňak, VII.A19



Ahojte!  Som Laura Vaicová a v tomto článku vám chcem 

napísať niečo o tom, čo vlastne móda znamená, čo sa 

teraz nosí a podobne. V jednotlivých vydaniach tohto 

časopisu budú stále iné módne štýly. Dnes sa budeme 

zaujímať o nové trendy vo vlasovej móde a účesoch.

Čo je vlastne móda?

Móda je vlastne niečo ako štýl. A štýl je, že ak sa 

niekomu niečo páči, tak to tak nosí. 

Ľudia si to začnú všímať, a keď sa to masovo 

rozšíri do celého sveta, tak z toho vnikne trend.

Nosia sa hlavne rôzne vrkôčiky, chvosty, drdoly a veľa iných. 

Tu je tutoriál (návod), ako si zapliesť zaujímavú mašľu.

Týmto článkom som vám chcela ukázať, že vlasová móda 

je krásna. Tento návod určite odporúčam dievčatám 

s dlhými vlasmi. Dúfam, že sa vám tento textík zapáčil 

a prajem pekný zvyšok dňa.

Laura Vaicová, VI.A

Aká farba sa nosí?

V roku 2017 sa začali nosiť hlavne

pestro nafarbené vlasy.

Alebo, aj prírodne sfarbené.

Trendy sa menia tak ako my. V móde je

/aj bude / stále niečo nové.

Aký si mám dať zajtra účes?
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Bol raz jeden namyslený a lakomý chlapec. Volal sa Peter Vyberavý. Väčšinu jedál, ktoré mamka navarila

ani neochutnal, lebo bol veľmi prieberčivý.

V lete cestoval s rodičmi na dovolenku na exotický ostrov. Celý deň sa hral vonku. Zrazu zbadal, že sa

stratil. Všade boli husté kríky. Nevedel nájsť cestu späť. Po čase bol už aj hladný, keď našiel menší krík

s bobuľami. Bobule boli jedlé, ale horké. Nič pre Petra Vyberavého. Hľadal teda ďalej. Zastal pri

banánovníku. Bol už veľmi hladný, ale nebude predsa jesť obyčajné banány! O chvíľu našiel kokosovník.

Orech na zemi vyzeral dobre, ale nevedel ho otvoriť. Od hladu bol už taký nahnevaný, že hodil orech do

mora.

Vtom si vo vode všimol uviaznutú rybu. Chlapec ju chcel zjesť, ale ona mu povedala: „ Nezjedz ma a ja ti

dám veľké bohatstvo.“ Odpovedal: „Načo mi tu bude bohatstvo, keď nemám žiadne jedlo?“ Ryba vraví:

„Podaruj ho deťom, ktoré nemajú ani jedlo, ani domov, ani rodinu. Ak to urobíš, dám ti všetky dobroty od

výmyslu sveta.“ Ale lakomý Peter odmietol. Nebude sa deliť s cudzími deťmi. Kúzelná rybka sa otočila

a odplávala do oceánu.

O dva dni ho našli turisti. Bol už na tom veľmi zle. Pil slanú vodu a zjedol by hocičo. Nechápal, ako mohol

byť taký prieberčivý. Ľutoval, že ryba tu už nie je. Rozmyslel si to. Ale bolo neskoro.

Ponaučenie: Nebuď vyberavý, nevyhadzuj jedlo, radšej ho podaruj. Pomáhaj  tým, ktorí  majú smutný život.

Filip Bodnár, VI.C
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3. Slon

Mozog slona je veľmi ťažký, váži približne 5

kilogramov. Veľkosťou mozgu sa na slona nechytajú

ani ostatné veľké cicavce ako nosorožce či hrochy.

Vedecký výskum dokázal, že majú schopnosť používať

kreatívnym spôsobom rôzne predmety bez toho, aby im

to niekto predtým vysvetlil. Sú známe tiež tým, že si

čistia svoju potravu a používajú rôzne predmety

rozličným spôsobom vo voľnej prírode. Dokážu tiež

nasledovať ľudské pokyny, ak sú v zajatí.

1. Gorily a šimpanzy

Ich pôsobivé intelektuálne schopnosti fascinujú ľudí

už po stáročia. Dokážu vytvoriť a používať rôzne

nástroje a sú schopné riešiť viaceré náročné úlohy.

Vedia sa tiež naučiť posunkovú reč, aby mohli

komunikovať s ľuďmi a majú schopnosť zapamätať

si v posunkovej reči meno človeka, ktorého nevidia

aj niekoľko rokov.

2. Delfín

Delfíny sú neuveriteľne spoločenské

tvory. V mori dokážu nájsť svojich na

míle vzdialených príbuzných a majú

svoj vlastný štýl komunikácie. Mláďatká

v prvom mesiaci života však nevydržia

pod vodou tak dlho, a preto nikdy

nezaspia na dlhšie než 30 sekúnd. Dá sa

teda povedať, že delfíny vlastne skoro

nikdy nespia. V dospelosti síce samice

ležia na hladine vody, tak aby mali

dýchací otvor nad vodou a samce pod

hladinou sa z času na čas vynoria, aby sa

mohli nadýchnuť vzduchu, no o spánku

sa veľmi hovoriť nedá. Majú veľmi

vysokú činnosť mozgu, ale aj estetické

cítenie. Samuel Bobko 6.C
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Bola by veľká škoda nevyužiť posledné

lúče babieho leta na aktivity

v prírode, tentokrát spojené

s umením. Deti si mohli vyskúšať

netradičnú formu maľovania na fóliu.

Bola to skupinová práca jednotlivých

oddelení na spoločnú tému - jeseň.

Vytvorené dielka tak boli istý čas

ozvláštnením, ozdobou a malou galériou

priamo na školskom dvore.

Bc. Oľga Krausová, vychovávateľka
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Ďakujem vám, že ste si tieto vtipy prečítali. Dúfam, že sa vám budú páčiť aj ďalšie. Ale tie až v novom vydaní 

časopisu! Tak prajem pekný a veselý deň... ☺ Laura Vaicová, VI.A

- Prečo ryby mlčia? -

pýta sa učiteľka žiakov.

- Aby ich nechytili 

rybári!  - odvetí Jožko.

Pani učiteľka sa pýta Janka:

- Kde leží Trója? -

- Medzi Dvójou a Štvórou -

odpovedá Janko.

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej 

knižky poznámku:

,,Váš syn nič nevie."

Otec dopísal:

,,Práve preto ho každý deň  posielam 

do školy."

Ahojte, milí čitatelia.  Dnes  som si pre vás pripravila zaujímavé vtipy.  Prečo vtipy? Lebo chcem, 

aby ste mali dobrú náladu.  Tak už vás nebudem zdržiavať. 

Čítajte a majte pekný deň! Jožo vraví, že radšej 

by sedel v base ako v 

škole. Pani učiteľka 

sa spýta prečo, Jožo 

odpovie:

- No, v base viem, za 

čo sedím, ale v škole 

musím sedieť a 

neviem prečo...

Na hodine hudobnej výchovy sa 

žiakom nechcelo spievať a boli veľmi 

unudení. Učiteľ teda navrhol, že ak  

zaspievajú nejakú pesničku o určitom 

čase, toľko dní môžu

ostať doma. Ďurko hneď vyskočí z 

lavice a spieva: „Tri dni ma 

naháňali…“ - Dobre, ostaneš tri dni 

doma. - Za ním Anička: „Sedemdesiat 

sukien mala…“ - V poriadku, budeš 

70 dní doma. - Po tomto vyskočil 

Dežko a začal: „Nečakaj ma už 

nikdy…“
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10 rád ako sa vyvarovať obezity :

1. STRAVUJ SA PRAVIDELNE A VEČER SA NEPREJEDAJ 😊

2. VYBER SI JEDLO S MENŠÍM MNOŽSTVOM TUKU A CUKRU 😊

3. JEDZ VIAC OVOCIA A ZELENINY 😊

4. PRIJÍMAJ VIAC PRÍRODNÝCH RASTLINNÝCH POTRAVÍN KAŽDÝ DEŇ 😊

5. DODRŽUJ DOSTATOČNÝ PITNÝ REŽIM  😊

6. NEBUĎ MAŠKRTNÝ NA OSLAVÁCH, HOSTINÁCH A POČAS SVIATKOV 😊

7. NEPONÚKAJ NEVHODNÉ POTRAVINY SVOJIM KAMARÁTOM A PRÍBUZNÝM 😊

8. NEMLSAJ PRI PASÍVNYCH FORMÁCH ZÁBAVY – ako PC, KINO, INTERNET...

9. NENAVŠTEVUJ PREVÁDZKY RÝCHLEHO OBČERSTVENIA – ako MCDONALD, FAST FOOD...

10.HÝB SA, ŠPORTUJ, RELAXUJ A VENUJ SA NEJAKEJ ŠPORTOVEJ AKTIVITE 😊

Mgr. Lucia Štundová, koordinátorka Zdravej školy 

OKIENKO ZDRAVEJ ŠKOLY 😊

NA KOŽUŠKE DOBRE, NA KOŽUŠKE ZDRAVO 😊

CHCEME BYŤ ZDRAVÍ A NIE OBÉZNI .....

ABECEDA ZDRAVIA ....
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Tak ! 
A je tu nová rubrika iba pre 
chlapcov. Nájdete v nej zaujímavé 
informácie o novinkách zo sveta 
vedy a techniky. 

Do reštaurácií prichádzajú 
robotickí kuchári

Najbežnejším príkladom toho, ako roboty a

automatika

menia každodenný život, sú zrejme autonómne

vozidlá bez šoféra. Ale kým skutočne nastane ich

éra, je možné, že roboty budú dávno vaľkať cesto

na pizzu.

O kroku, ktorý by mohol byť prvým testom novej

vlny automatizačnej technológie, chcú začínajúce

firmy, ako je Zume Pizza, Miso Robotics a ďalšie,

zautomatizovať reštauračný priemysel a premeniť

spôsob, akým reštaurácie podnikajú, informoval

denník Wall Street Journal. Firmy podľa neho chcú

navrhnúť aj nové formy varenia a roznášania jedla

zákazníkom. Na rozdiel od pretriasaného nástupu

autonómnych vozidiel je väčšina z inovácií

reštauračného podnikania buď už v prevádzke,

alebo doň bude uvedená v najbližšej dobe.
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Japonci objavili pod povrchom 
Mesiaca obrí tunel

Japonská vesmírna agentúra (JAXA) odhalila na
Mesiaci obrovskú jaskyňu, ktorá by podľa
expertov mohla v budúcnosti slúžiť ako
základňa astronautov. Poskytla by im ochranu
pred radiáciou a chránila by ich tiež pred
extrémnymi výkyvmi teplôt a asteroidmi. Dáta,
ktoré zhromaždila japonská lunárna sonda
SELENE, potvrdili existenciu 50 kilometrov
dlhej a 100 metrov širokej jaskyne. Vedci
Japonskej vesmírnej agentúry sú presvedčení,
že dutina vznikla vulkanickou činnosťou na
Mesiaci zhruba pred 3,5 miliardami rokov.

V mozgu máme niečo, čo nám 

tieto špirály rozhýbe pred 

očami
Ak sa na každé z týchto hravých koliesok

zapozeráte osobitne, nehýbu sa. V prípade, že si

obrázok pred očami spojíte, začnú sa však

nepríjemne krútiť. Akiyoshi Kitaoka, ktorý

pracuje ako psychológ na Ritsumeikantovej

univerzite v japonskom meste Kyoto tvrdí, že za

to môžu periferálne ilúzie, vďaka ktorým náš

mozog vníma zle umiestnené vzory ako pohyblivé.

Podľa neurovedcov narúšajú tvary proces

spracovávania farebných kontrastov v mozgu. Podľa

neurovedcov narúšajú tvary proces spracovávania

farebných kontrastov v mozgu. Môžete to dokonca

vyskúšať aj na svojej mačke. Vedci zistili, že u

niektorých mačkovitých šeliem spustí pohľad na

takýto typ obrázkov potrebu loviť. (Redakcia nemá

zodpovednosť za akékoľvek zranenia myší spôsobené

informáciami v tomto článku 😊)

Miloš Neuvirth, IX. A
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Bola to odmena za vybojované popredné

miesta v gymnastickom štvorboji v minulom

školskom roku. Vyskúšali sme si rôzne skoky,

preskoky, akrobaciu pomocou rôznych náradí

a náčiní. Uvedomili sme si, že sa usilovnosť

a snaživosť vyplatí. Vďaka trpezlivosti našich

trénerok sme mohli zažiť pocit víťazstva.

Nikdy nezabudneme na ten neuveriteľný

zážitok. Pevne dúfame, že aj ďalší rok sa

nám podarí navštíviť túto skvelú telocvičňu.

Naše veľké ĎAKUJEME patrí našim

trénerkám.

Karolína Mravčáková, IV.C

V sobotu, 7.10.2017, nás naše trénerky

pani Eva Murgáčová, Mária Filipová a

Alena Majerničková vzali na úžasný výlet.

Navštívili sme profesionálnu gymnastickú

telocvičňu v Košiciach.
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V rámci projektu mesta SNV pod názvom ,,Gotika na dotyk“

pripravila Galéria umelcov Spiša pre žiakov základných škôl kreatívne 

tvorivé dielne ,,Gotika trochu inak“. Konala sa v priestoroch stálej 

expozície Terra Gothica. Edukácia bola spojená s komentovanou 

prehliadkou zameranou na výtvarné umenie, históriu a zemepis. 

Galerijná pedagogička Mgr. Anna Timková, oblečená v gotických šatách 

predstavila umenie gotiky na Spiši prostredníctvom obrazov,

sôch, gotickej hudby a zakresľovaním pamiatok do súčasnej mapy Spiša. 

Tvorivej edukácie sa zúčastnila aj súčasná spišská výtvarníčka 

Mgr. art. Ľudmila Amalka Valenčíková, ktorá porozprávala deťom 

o svojej výtvarnej tvorbe a jej umeleckých dielach zastúpených 

v zbierkach galérie. Deti si na záver zatancovali základné tanečné kreácie 

z gotických tancov. Tejto tvorivej dielne sa zúčastnili deti zo 6.oddelenia 

ŠKD s pani vychovávateľkou Ingou.

Galéria umelcov Spiša 29.9.2017
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Zvieratká sa musia skryť,                                         

pekne krásne uložiť.

Pomáhali im medvede,                                                       

už o nič tam vôbec nejde.

Večer srnky rozprávajú,                                              

koho vlastne rady majú.

Ďakujem vám za pozornosť,                                         

čo sa zvýši, nechajte si pre radosť.  

Tamara  Mačupová IV.C

Znova  je tu jeseň, áno                                                   

deti nám tu kričia: bravó! 

Gaštany tu zbierajú,                                                        

tuna ich však nenájdu. 

Do školy ich donesú,                                                   

zvieratkám  to odnesú.
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Milou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len

začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt

prijatia za „veľkých“ žiakov, čiže imatrikulácia.

Slávnostná imatrikulácia sa uskutočnila 26. októbra 2017 o 16,30 h.

Prváci museli najprv preukázať svoju šikovnosť pri plnení rôznych úloh,

skladali slávnostný sľub a až potom boli pasovaní do cechu žiackeho.

Záver vydareného podujatia patril spoločným fotografiám, na ktorých

nechýbal šťastný úsmev na tvárach detí aj ich rodičov.
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Mgr. Daniela Dingová, zástupkyňa riaditeľa školy



➢ Ľudové piesne poznáme:  pracovné, ľúbostné a vlasatice. 

➢ Na konci bájky je vždy bodka, otáznik, výkričník alebo tri bodky...

➢ Temperament je vlastnosť, podľa ktorej rozdelil Hippokrates ľudí na 4 

časti.

➢ Poznáme 4 typy temperamentu: sangvinik, cholerik, charakterik, 

astmatik a alkoholik.

➢ Podľa pleti poznáme tieto rasy: černosi, belosi, Indiáni a Rusi.

➢ Historický román sa odohráva na divokom Západe, kde  žijú Indiáni 

a kovboji, napr. Jurošík.

➢ Lyrické básne sú také, ktoré autor píše bez deja a bez významu.

➢ Základná úloha rodiny je archeologická – odkiaľ vykopať peniaze na 

potrebné veci.

➢ Biblia má 2 časti – Starý zákon a Školský zákon.

➢ Advent je to, keď si rodičia adventujú dieťa z domova.         -RR-
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Ekovýchova má v súčasnej dobe veľký význam.

K veľmi obľúbeným aktivitám u detí patria ekohry, resp. činnosti a hry zamerané na poznávanie 

prírody. Preto sme sa aj tento šk. rok rozhodli zaradiť environmentálne popoludnie do programu 

ŠKD. Pre deti bolo pripravených sedem stanovíšť, na ktorých

si mohli vyskúšať prácu s prírodným materiálom,

poznávať zvieratá žijúce na súši alebo vo vode, či

rozpoznávať zvuky lesa. Konštatovaním dnešných dní je,

že deti vyrastajú prakticky bez kontaktu s prírodou, bez

pohybu v prírode, bez dobrodružných hier na lúkach,

v lesoch, pri potokoch.

Cieľom enviropopoludnia bolo motivovať deti k poznávaniu prírody prostredníctvom 
atraktívnych zážitkovo-ekologických aktivít.

33 Bc. Oľga Krausová, vychovávateľka



V jeden septembrový deň, 20.09.2017, sme sa v super bohatej zostave spolužiakov

postavili na štart bežeckých pretekov ,,Beh ulicami Smižian“ a odštartovali náš bežecký

školský rok . Vydarená akcia sa nám páčila – malo to svoje čaro byť označený štartovným

číslom, povzbudený okoloidúcimi občanmi Smižian a v závere, po vyčerpaní všetkých síl, byť

obdarený sladkosťou. Ten tréning pred pretekmi stál za to, lebo sme si uvedomili, že nie je

ťažké dobehnúť, ale prekonať sa , ak nevládzeme. Všetci sme sa tešili na cieľ, v ktorom nás

čakali naše pani učiteľky a boli sme obdarení sladkou odmenou. Tešili sme sa z úspechu našej

spolužiačky – Natálie Tökölyovej, ktorá vo svojej kategórii obsadila krásne druhé miesto 😊

Nadšení sme sa vrátili späť do školských lavíc a o tento bežecký zážitok sa podelili so

spolužiakmi v škole.
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Naďalej sme trénovali na atletickom krúžku pod vedením pani učiteľky Štundovej, ktorá už

tajne snívala o ďalšej účasti na novembrových bežeckých pretekoch. Ani sme sa nenazdali

a v kalendári sa objavil voľný deň, z ktorého sa my, školáci, veľmi tešíme. Bežci sa tešili o to

viac, kedže sa chystali reprezentovať našu školu na ,,Ferčekovskú desiatku“ do blízkej

mestskej časti Ferčekovce. Opäť sme vyštartovali ako veľká partia 20 bežcov a naša snaha

priniesla ovocie v podobe ocenených , ktorí za svoju vytrvalosť dostali pohár, medailu či malú

pozornosť. Zara Dziedzinová obhájila krásne prvé miesto, Henrieta Revajová v tej istej

katégorii pekné tretie miesto . Daniel Catala obhájil krásne prvé miesto a Sonam Omasta

pekné 3 miesto. V staršej kategórii obsadila Ema Drabová 2. miesto , z chlapcov Samuel

Husár druhé miesto a Benjamín Bobák krásne tretie miesto. Najstaršie žiačky, sestry Tamara

a Tereza Hasajové, obsadili druhé a tretie miesto 😊

Sme vďační za každý malý i veľký úspech v tomto bežeckom roku.

Bežíme pre radosť, a ak rád beháš aj ty, pridaj sa k nám 😊

Trénujeme každý utorok v telocvični našej ZŠ s netradičnými pomôckami, ktoré sme dostali

od Slovenského atletického zväzu 😊 Tamara a Tereza Hasajové, IV.D
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14. novembra 2017 našu triedu navštívili

predškoláci z MŠ. Zúčastnili sa otvorenej hodiny,

ktorú sme im pripravili v 1. C triede spolu s pani

učiteľkou Katkou Meliorisovou. Ukázali sme budúcim

prvákom, že už vieme čítať, písať, počítať, ale aj

spievať. Naši kamaráti si vyskúšali, ako sa sedí

v prváckych laviciach a taktiež nám zaspievali

a predviedli, čo už vedia. V závere hodiny sme

predškolákom odovzdali krásne darčeky, ktorým sa

veľmi potešili. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné

stretnutie.

Dňa 14.11.2017 žiaci 1. C triedy s pani učiteľkou

Katarínou Meliorisovou navštívili Múzeum Spiša, kde

prebiehala výstava pod názvom VODA , DUŠA ZEME,

ktorá bola zameraná na vodný ekosystém. Žiaci sa

dozvedeli veľa zaujímavých vecí o vode, vodnom

ekosystéme, prezreli si zvieratká, ktoré žijú pri vode,

spoznali podzemnú, morskú vodu a dozvedeli sa

o znečisťovaní a ochrane vody. V závere žiaci mali

malý kvíz, kde preukázali svoje znalosti z výstavy.

Deťom sa výstava veľmi páčila.
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Mgr. Katarína Meliorisová,

triedna učiteľka I.C



Na recenziu  som si dnes vybral aplikáciu hlavne 

pre fanúšikov komiksov. Volá sa WEBTOON a je 

zadarmo. Nenájdete tu komiksy od známych 

vydavateľstiev ako DC alebo Marvel,  ale 

nájdete tu práve počiny  nezávislých autorov, 

ktoré sú, aspoň podľa môjho názoru,

o kúsok lepšie. 

Okrem toho nepotrebujete 

byť neustále pripojení  k internetu.  

Stačí si stiahnuť komiks, 

o ktorý máte záujem 

a ten sa vám uloží na 30 dní. 

Takže skoro ako knižnica. 

Nájdete tu rôzne žánre 

komiksov, od hororových až po 

komediálne, od tých 

s jednoduchou kresbou 

vytvorených za 5 minút, až po 

tie, na ktorých pracovali celé 

nezávislé štúdiá celé mesiace. 

Prehľadnosť aplikácie je výborná. 

Odporúčam ju najmä na dlhé 

cesty autom, kde nemusíte so 

sebou ťahať celú svoju 

komiksovú zbierku. Stačí mobil 

alebo tablet. Spoznajte 

WEBTOON a zabavte sa 

s komiksom!  Odporúčam!

Ahojte OKÁČI !
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Kedy už budú Vianoce? Túto otázku si kladie každé dieťa, ale aj veľa dospelých. Rok čo rok k nám

prichádzajú tie najkrajšie sviatky. Už stačí len odratávať deň po dni. Nekonečne dlhý čas čakania na deň „D“

sa snažíme spríjemniť adventným vencom, spievaním a počúvaním kolied. Vianoce - sviatok, ktorým chceme

svojim blízkym pripraviť čo najviac radosti, prekvapení a splnených túžob. Pečenie koláčov, vyváranie

chutných jedál, ozdobovanie stromčekov, vianočné dekorácie a samozrejme chystanie a kupovanie darčekov

nesmie chýbať. Pozeranie tradičných vianočných rozprávok ako napríklad Mrázik a Tri oriešky pre

Popolušku, dodávajú sviatočný pocit celej rodine. Vianoce sú ako rozprávkové cesty plné snehuliakov, konáre

stromov sú zasnežené, cencúle zdobia vchody a okná. Sneh pri každom kroku rytmicky vŕzga pod nohami

a do vlasov padajú nádherné snehové vločky. Vianoce však znamenajú pre každého niečo iné. Pre väčšinu ľudí

sú to sviatky nákupov, jedla a darčekov. Pre niekoho je to len dlhšia dovolenka na oddych po celoročnom

pracovnom zhone. A zase pre niekoho iného Vianoce vôbec nie sú o darčekoch a dobrotách. Strávi ich hlavne

duchovne, pretože nepotrebuje typický upratovací zhon a nákupné šialenstvo. Vianoce sú, naopak, hlavne

o stíšení. O pokoji, o rodine, domácej pohode a spoločných rozhovoroch. Nedávajme si tento rok veľa

darčekov. Darujme si len Vianoce. Ak by to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie,

bol by to pre nás všetkých naozaj najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa oň však musíme predovšetkým my sami.

Prajem všetkým čitateľom príjemne strávené Vianoce.                                                    

Juliána Dovalová, zástupkyňa šéfredaktorky 38



Zima, zima už sa vracia,                                                                                                         

neuvidíme tak často  vrabca.

Zimné časy sú zas späť,                                                                                                                            

zabudneme na obed.

Mamka obed zasa varí,                                                                                                        

sníva o tej našej jari.

Deti gule chytajú do rúk,                                                                                                    

chcú zas vidieť zimný  klobúk.

Zima, zima práve  letí,                                                                                                      

šťastné sú vždy všetky  deti.

Užite si zimný čas,                                                                                                                          

stretneme sa na jar zas.

Tamara Mačupová, IV.C
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Nech čas Vianoc v bielom snehu, 

prebudí v nás skrytú nehu, na tvár 

fúkne vločiek pár, do sŕdc vloží lásky 

dar. Príjemné sviatky a všetko 

najlepšie v novom roku praje 

REDAKCIA ČASOPISU OKO.
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