
OKO 

Školský časopis  



OBSAH 

Príhovor šéfredaktorky 

Milí čitatelia  2  

 

S kým sme viedli dialóg? 

Lukostreľba 21 

 

 Boli sme kreatívni... 

Besiedka MDŽ 4 

Černicová limonáda 17 

Škola v prírode 20 

Robot CHERYL 26 

 

Recenzie 

Letom- svetom 8 

 

Pod strechou školy 

  Poviedka 5 

Tebe mamička 7 

Karneval 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravdivý príbeh 11 

Vtipy 18 

Hlavolam 25 

MDŽ v škole 28 

Ovca a vlk 29 

Život žiaka 30 

 

Góly-body-sekundy 

Úspechy v športe 23 

 

Čo nám ešte napadlo? 

Mediálna výchova 13 

ŠKD a jedáleň 14 

Maľované čítanie 16 

Deň matiek 27 

 

A je to tu! 30 



2 

Milí čitatelia,  

po dlhšej dobe sa Vám opäť prihováram z nášho 

školského časopisu. Konečne sa k nám pomaly blíži 

leto a spolu s ním prichádza aj dlho očakávaný koniec 

školského roka. Našou snahou bolo urobiť toto číslo 

pútavejším a zaujímavejším, keďže je posledné 

tohtoročné. Tento rok je mojím posledným rokom na 

našej škole a musím povedať, že bol naozaj úžasný. 

Plný skvelých zážitkov, vtipných príhod, smiechu, ale 

aj písomiek a odpovedí, veď to ku škole predsa patrí. 

Všetkým našim žiakom chcem popriať ešte 

veľa úspechov, učiteľom pevné nervy a budúcej 

šéfredaktorke Natálii veľa šťastia a chuti do práce. 

Určite sa už všetci tešíte na prázdniny, ale pozor – 

rovnako blízko je aj koncoročné hodnotenie, 

nezanedbajte ho. Prajem Vám krásne prázdniny, veľa 

oddychu, dovoleniek a žiadne úrazy.  Iba veľa, veľa 

krásnych zážitkov.... 

                                  Lucia Zajacová, šéfredaktorka  
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Vo februári sa na našej škole uskutočnil ples 
Zelenáčik. Bol to prvý ročník a zúčastniť sa ho 
mohli všetky deti z ŠKD. Pekne sme sa vyobliekali a 
ples mohol začať. Zatancovali sme si kačací tanec, 
balónový, ale aj stoličkový tanec. Nechýbala ani 
tombola s drobnými darčekmi. Nakoniec pani 
vychovávateľka vyhlásila najsympatickejší pár ako aj 
kráľa a kráľovnú plesu, ktorí získali šerpu a 
korunku. Už teraz sa tešíme na druhý ročník tohto 
super plesu. 
      
 Lenka Neupauerová a Adrián Sejut, ŠKD 
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 Druhá májová nedeľa je v kalendári 
zapísaná ako Deň matiek. K tomuto dňu žiaci 2. C 
triedy spolu s pani učiteľkou Katarínou 
Meliorisovou dňa 16. mája 2019  pripravili 
besiedku pre svoje mamičky, tety a babičky.  
 V popoludňajších hodinách vystúpili so 
svojím program všetky deti a tak spríjemnili 
svojim blízkym tento krásny deň. Naša trieda znela 
básničkami, pesničkami, hudbou, scénkami 
a ľudovými piesňami. Deti nezabudli ani na 
darčeky, ktoré vlastnými rukami pripravili pre 
svojich blízkych. Odmenou im bol veľký potlesk 
a pochvala  všetkých prítomných. Nechýbalo ani 
občerstvenie, koláčiky, keksíky a chlebíčky, ktoré 
nám pripravili naši blízki. Veríme, že na tento deň 
naše mamky, babky, tety nikdy nezabudnú. 
             
 Žiaci 2. C triedy 

Besiedka pre 
mamičky ku 
Dňu matiek 
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Volám sa Meghan. Som obyčajné dievča,  ktoré chodí na strednú 

školu. Jedného dňa sa stane môj obyčajný život neobyčajným. Na 

mojej zubnej kefke sa zjaví niečo nevídané. Veď sami uvidíte. 

Zvyčajne vstávam o šiestej. Dnes som však vstala o piatej s pocitom, 

že sa na mňa niekto díva. Vstala som z postele a podišla k oknu. 

Vonku nikto nebol. Zazrela som mesiac a užívala si prázdnotu ulice. 

Ticho som zišla po schodoch, obula sa a vyšla von. Fúkal jemný 

vetrík ktorý mi kazil vlasy ,no dnes som si to nevšímala tak, ako vo 

všedný deň. Prechádzala som po 

mlákach ,no nehnevala som sa,  že mám vodu v topánkach. Cítila som 

sa zvláštne. Videla som, ako sa obloha sfarbuje do fialova a potom do 

ružova. Chvíľu som mala pocit, že som vo sne, no keď som pocítila 

chlad a pokožka mi sčervenela, bolo mi jasné, že toto sa mi nesníva. 

Vrátila som sa domov a nachvíľu som si ešte ľahla. Keď som sa 

zobudila o pol ôsmej, bolo mi jasné, že toto teda nebola chvíľa. 

Rýchlo som sa poobliekala a učesala a potom som si šla umyť zuby. 

Rýchlo som schmatla kefku,  keď tu na nej vidím malé stvorenie. 

Bolo to menšie ako hrášok. Malo fialovú farbu a tri veľké modré oči. 

Najprv som sa vyľakala, no potom to prehovorilo: ,,Neboj sa ma. 

Volám sa Bony. Som z planéty Pluto. Cestujem na Slnko už veľmi 

dlho a potreboval som si urobiť prestávku.‘‘ Nachvíľu som uverila,  

no potom mi prišlo hlúpe,  že cestuje na Slnko, veď by zhorel. Tak 

som mu povedala : ,,Prosím ťa. Čo by si na tom Slnku robil ? Veď by 

si zhorel !‘‘ Iba sa pousmial : ,,Idem na dôležitú misiu. Idem totiž 

zahasiť plamene slnka a už nikdy nebude svietiť‘‘ hrdo povedal. 

Zhrozila som sa. Veď ako budem pestovať svoje obľúbené  Aloe Vera 

? A načo mi budú tie nové plavky,  keď sa nebudem mať 

ako opaľovať ? Tak toto nedovolím.  

 AKO    /ne/ ZHASLO SLNKO                

/sci – fi poviedka/  
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Práve začína moja misia. Vzala som Bonyho do vrecka na 

nohaviciach, vzala tašku a rozbehla sa do školy. Prišla som presne 

na prestávku a vbehla na dievčenské toalety. Vybrala polo 

rozpučeného Bonyho z vrecka a položila ho na splachovač. 

,,Bony, prečo to chceš urobiť ?‘‘spýtala som sa.  ,,Keď ho 

nezahasím,  naša planéta čoskoro zhorí a my s ňou. Vymrie celá 

naša rodina !‘‘ ,,Ako je to možné ?‘‘,,Vieš naša planéta zmenila 

obežnú dráhu a približuje sa k Slnku, ak ho neuhasím, bude to náš 

koniec.‘‘ Počas celého vyučovania som premýšľala,  ako dokážem 

Bonymu pomôcť,  aby som sa naozaj mohla kamoškám pochváliť 

s novými plavkami a možno zachránim svet a budem v telke. 

Predstavte si reportáž o 16 ročnej slečne ktorá zabránila uhaseniu 

slnka a tak zachránila všetko aloe vera na planéte .Moje hútanie 

pokračovalo aj počas poobedného tréningu volejbalu,  pri ktorom 

som ustavične dostala loptou do hlavy, no dnes som z toho nebola 

nijak mimoriadne sklamaná. Keď som prišla domov,  vytiahla som 

ho opäť z vrecka a videla,  ako v ruke drží nejaký plánik. Prizrela 

som sa bližšie,  no tomuto jazyku som naozaj neporozumela. No 

čomusi som porozumela. Potrebujú pomoc a ja viem,  že to,  čo sa 

mi dnes dialo,  nebolo náhodou. V mojej hlave vykvitol plán ako 

zachrániť celú Bonyho rodinu. Presťahujeme ich na Madagaskar ! 

Tento plán som povedala Bonymu,  ktorý sa veľmi potešil ,no bol 

tu jeden veľký háčik. Sám to nedokáže. Bola som si istá,  že mu 

chcem pomôcť,  a tak som sa rozhodla,  že sa 

s ním vyberiem na Pluto a pomôžem mu zachrániť jeho druh. Toto 

bol príbeh, vďaka ktorému slnko stále svieti a bude svietiť,  dokým 

sa mi na zubnej kefke neobjaví čosi podobné. 

  

                                                      Gabriela Céline Feňárová, VIII.B 
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Tebe mamička 
 
Za Tvoju nehu 
 mamička,  
Za Tvoju veľkú lásku,  
za starosť, bozky na 
líčka,  
za každú pribudnutú 
vrásku 
 
 

 
 
na Tvojej tvári,  
na dlaniach, čo zrobené 
sú celé,  
nech táto básnička  
tlmočí vďaky tisícere. 
  
Timka Frišlovičová,  
2. oddelenie ŠKD 
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Ahojte kamaráti, aj keď je už po sviatkoch, prinášame Vám originálne 
príspevky našich spolužiakov zo školského klubu, ktorých jeden 
z rodičov pochádza zo zahraničia. Poprosili sme ich, aby nám napísali, 
ako sa slávia sviatky jari tam. 
  
Veľká noc v Španielsku: 
 Ahoj! Volám sa Daniel a môj ocko pochádza zo Španielska. 
Španielsko je katolícka krajina a Veľká noc je aj tam veľmi veľký sviatok. 
Oslavuje sa vo všetkých regiónoch Španielska. Najkrajšie sú procesie, 
kedy sa obraz alebo socha Ježiša Krista prenáša z jedného miesta na 
druhé a za nimi pomaly kráča veľa ľudí, ktorí takto Ježiša sprevádzajú.  
Mladí ľudia chodia počas týchto sviatkov často na rôzne výlety.  
Typické jedlo je „mona de pascua“, čo je niečo ako naša vianočka 
plnená vajíčkom uvareným natvrdo. V Katalánsku má tvar čokoládových 
figúrok, ktoré darujú krstní rodičia svojim krstným deťom.  
Najlepšie na Veľkej noci v Španielsku je to, že žiaci tam majú prázdniny 
až dva týždne . 
                                                                       Daniel Catalá, 3. oddelenie ŠKD 
  
Veľká noc vo Francúzsku: 
  Moje meno je Emily Nina Devienne a rada by som Vám 
napísala o zvykoch vo Francúzsku.  
Veľká noc sa po francúzsky povie Paques. Deti hľadajú vajíčka. Vajíčka 
vypadávajú z čokoládových zvonov, ktoré letia z Ríma. Tradícia hovorí, 
že zvony leteli do Ríma, aby boli požehnané pápežom, a potom sa vrátili 
z tejto cesty naložené darčekmi. Na Veľkú noc sa stretáva rodina pri 
pestro ozdobenom stole. Pečie sa veľké jahňacie stehno.  
                                                                                                            

 Emily, 3. oddelenie ŠKD 

Letom-svetom, alebo o tom, ako sa slávi Veľká noc 
v iných krajinách... 
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Veľká noc v Čechách: 
 Volám sa Viktória, moja mamka pochádza z Českej 
republiky. Každý rok na sviatky chodia chlapci na konáre z vŕby, aby 
si mohli upliesť nový korbáč. Na jeho koniec si priviažu farebnú 
mašľu. Ženy doma pečú domáci mazanec a veľkonočného baránka. 
Dievčatá farbia a maľujú uvarené vajcia. Vajíčka sa aj vyfukujú 
a zdobia, vešajú sa na bahniatka alebo zlatý dážď. 
                                                   

Viktória Dobranská, 3. oddelenie ŠKD 
Veľká noc v Poľsku: 
  
 Ahojte všetci! Veľká noc v Poľsku sa mi spája s maľbou 
vajec. V sobotu ráno sa ozdobia koše, dáme do nich chlieb, 
klobásu, soľ, chren, barančeka a samozrejme farebné vajíčka. Tak 
je všetko pripravené na posvätenie. V nedeľu ráno hlasný zvuk 
zvonov oznamuje zmŕtvychvstanie Ježiša. Všetci si sadneme 
k veľkonočným raňajkám. Rozdávame si vajíčka z košíčka 
(swieconka). Na stole je polievka (zórek), vajcia, mäso, bábovky a 
„mazuvky“ (koláče). V pondelok sa bez výnimky polievame vodou. 
                                                           

Mariusz Brutvan, 2.oddelenie ŠKD 
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Veľká noc u pravoslávnych: 
 Moja rodina pochádza z obce Klenová v okrese Snina na 
krajnom východe Slovenska. Sú pravoslávneho vierovyznania, 
a preto sviatky Veľkej noci slávia v iný termín ako katolíci. Niekedy 
to môže byť aj naraz, ale väčšinou je to 1 alebo viac týždňov neskôr. 
(Preto tieto sviatky môžem sláviť 2x.) Zvyky a tradície sú veľmi 
podobné. Pečie sa Paska - sladký koláč, robí sa sladký syr – Hrudka. 
Veľkonočné pokrmy sa posväcujú v kostoloch kňazom. 
Zaujímavosťou je, že po posvätení každý muž, hlava rodiny, berie 
košík a uteká s ním dole kopcom od Cerkvi domov. Podľa tradície 
ten, ktorý dobehne domov ako prvý, bude počas roka najlepší 
gazda a bude sa mu najlepšie dariť.     
                                                     

Adela Olejníková, 4. oddelenie ŠKD 
Veľká noc v USA: 
  
 U nás v Amerike je úplne iná Veľká noc ako na 
Slovensku. My sa ráno zobudíme a mamka nám nachystá tie 
najkrajšie šaty, ktoré si oblečieme. Potom sa všetky deti spoločne 
vyberieme von do záhrady a hľadáme čokoládové vajíčka. Ten, kto 
nazbiera najviac vajíčok, vyhráva. Nakoniec si vajíčka môžeme zjesť. 
                                                                                

Hosanna Grace Gregoire, 6. oddelenie ŠKD 

Veľká noc na Ukrajine: 
 
 Volám sa Andrej Ostapuk a pochádzam z Ukrajiny. 
Veľkonočné zvyky sú podobné ako na Slovensku, avšak niečo je 
trochu iné. Týždeň po Veľkej noci by sa nemalo nič robiť, pretože 
v niektorých oblastiach Ukrajiny je takzvaná Veľká noc pre 
zosnulých. Na cintorínoch sa robí jarné upratovanie a ľudia tam 
nosia kúsok z chleba – paschy.                                    
                                                     Andrej Ostapuk, 4. oddelenie ŠKD  
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Upozornenie: Príbeh je napísaný na základe skutočných udalostí, 

takže je zvýšená pravdepodobnosť že by sa niečo podobné mohlo 

stať aj vám. Buďte preto opatrní pri vetraní vašich izieb. 

Keď k nám konečne zavítalo leto a prázdniny, všetci sme sa tešili na 

dni voľna, nič nerobenia a pokoja. Slnko svietilo, alebo skôr pieklo. 

Teplomer vonku ukazoval 30oC. 

Ten deň začal úplne normálne. Išli sme oberať slivky a jablká do 

malej dedinky, blízko mesta v ktorom bývam. Okrem toho, že sme 

tam šli skvelá partia kamarátov a rodičov, malo to aj ďalšie skvelé 

stránky. Z tých jabĺk a sliviek bude v zime skvelý lekvár alebo 

kompót a pripomenie teplo letných dní a skvelý deň strávený na 

oberačke. Bez ohľadu na to, že sme ešte len deti (konkrétne tri) 

pomáhali sme a veľmi sa nám to páčilo. Neodpustili sme si ani letné 

hlášky či narážky na červíky, ktoré z poniektorých jabĺčok vyliezali. 

A potom prišiel zlom. Zrazu už na strome nebolo jediného plodu 

(áno, trošku preháňam, ale povedané obrazne). Deň sa schyľoval ku 

koncu a bolo potrebné nazbieranú úrodu odviesť domov. A pretože 

môj brat je ešte príliš malý na to aby pomáhal pri spracovaní plodín, 

mamka mu dovolila poobedie stráviť u babky, ktorá tam bola 

s nami. Ja som musela ísť pomáhať. Viete si asi predstaviť to 

dohadovanie na štýl:  

,,Mami naozaj musím?“  

,,Áno, musíš. Samo sa to nespraví.“ 

,,Ale veď Andrej nejde.“ 
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,,Andrejko je na to ešte malý, nakoniec by z jeho snahy vzniklo viac 

práce ako úžitku.“ (hláška: ,,je z toho viac práce ako úžitku“ je 

obľúbená hláška mojich rodičov, keď sa s bratom pokúšame variť, 

piecť, prať... a nedopadne to podľa očakávania). 

A tak som musela ísť. Koniec koncov nebolo to až také hrozné, hoci 

nám to zabralo dobrých päť hodín a jabĺk a slivák som mala na 

dobrý mesiac plné zuby (obrazne aj doslovne). Večer, keď sa mal 

brat vrátiť domov, zavolala babka a Andrej mame oznámil/opýtal sa 

jej toto: ,,Mami, ostávam spať u babky. Ďakujem že môžem.“ 

povedal to takým tónom že som sa skoro neovládla. Tak ja sa tu päť 

hodín bez prestávky prehrabúvam v jablkách a slivkách, som 

unavená a len - len že sa mi ešte nezlepili oči. A on pokojne oznámi 

mamke, že sa rozhodol prespať u babky. To by mi vôbec nevadilo, 

ale ako všetci vieme babičky nás rozmaznávajú spôsobom: 

,,Čo si dáš na večeru?“ alebo ,,Nie si ešte hladný?“ ,Nechceš si 

pozrieť nejakú rozprávku?“ ,,Čo by si rád robil?“  ,,Kedy chceš ísť 

spinkať?“ a podobne. Presne som vedela čo bude robiť keď 

dotelefonujú. Pôjde k babke, poprosí si od nej na večeru nejakú 

super mňamku, napapá sa “zabudne“ sa večer umyť a na záver mu 

babka dovolí do jedenástej pozerať/čítať rozprávky, ak sa dokonca 

neponúkne že mu sama jednu prečíta. Agggr. A ja sa môžem aj 

zodrať, ale aj tak mi nik rozprávku neprečíta, lebo ja som už  

“veľká“. 

Tak som sa rozhodla prečítať si niečo sama. A verte že by som bola 

úplne v pohode, keby... som v izbe nemala spoločnosť. Ak ste si 

niekedy hovorili prečo nemáte nijakého princa na bielom koni, aby 

vás chránil, tak verte, že ja som sa to vtedy sama seba spytovala 

aspoň miliónkrát. V izbe som totiž mala netopiera. 

Muselo sa to stať takto: kým som si v izbe vetrala, kvôli privedeniu 

čerstvého vzduchu, do mojej izby pravdepodobne – teda vlastne nie, 

URČITE DO MOJEJ IZBY VLETEL NETOPIER.  
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V momente kedy som ho zbadal, mi určite nebolo všetko jedno. 

Pretože MNE VLETEL DO IZBY NETOPIER.  

,Áááááááá! Pomóóóóócccc!“ nevládala som dýchať a už vôbec nie 

rozprávať.  

Naozaj som sa bála. Poznáte tie príbehy, kde netopiere vletia 

dievčatám do vlasov? Presne to mi v danej chvíli napadlo. Netopier 

vyletel na chodbu a musím ďakovať všetkým nadprirodzeným silám 

že zabočil do izby s balkónom, ktorý bol opäť vďaka všetkým 

magickým silám otvorený. Zrazu bol preč a tá nočná mora sa 

skončila. Asi si viete predstaviť ako sme s mamkou pišťali, kým bol 

u nás doma. V takej situácií  proste nie ste schopní zareagovať 

okamžite a bez váhania. Uvažujete čo sa stane ak urobíte krok tam, 

alebo ak sa predkloníte, čupnete si... 

Keď bol netopier Č1 preč, schmatli sme dáždnik (prečo práve 

dáždnik? Sama neviem, ale poradím vám, že ak niekedy budete 

potrebovať zbraň proti netopierom dáždnik je skvelá voľba). Vybrali 

sme sa prekutrať zvyšok bytu, či ešte niekde nemáme neohlásenú 

návštevu, ale našťastie nikde nebola. Keď ste doma len vy a vaša 

mamka a zrazu vám do bytu vletí myš s krídlami, necítite sa práve 

príjemne. Doteraz mám z toho taký rešpekt, že vetrám už len 

vetračkou a vždy skontrolujem večer izbu, či mi v nej náhodou niečo 

nelieta.  

Akoby tento jeden zážitok nestačil. Osud sa rozhodol postaviť mi do 

cesty ďalší “príjemný“ večer. Ja, Viera Orlová, najväčší milovník 

zvierat a najmä hmyzu (ktorý sa bojí 1,5 cm dlhej muchy) som mala 

tú česť a stretla som sa, opäť vo svojej izbe s návštevou ktorú 

nazývame kobylka zelená. Jej meno hovorí o tom ako vyzerala. 

A možno si niekto pomyslí, že kobylky sú pekné a zaujímavé, verte, 

že ak v noci, keď pokojne prechádzate do ríše snov, začujete v izbe 

trenie krídel, necítite sa práve komfortne.  
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Toto zelené čudo, sa opäť muselo dostať do mojej izby cez 

VETRAČKU, ktorou od príhody s netopierom vetrám. Ale prosím 

ľudia, vysvetlite mi niekto ako 10 cm dlhá kobylka dokáže vyskákať 

na ôsme poschodie. Toto zostane pre mňa navždy záhadou. 

Každopádne, tento krát už bolo doma viac ľudí a môj chrabrý ocko sa 

podujal na vypustenie kobylky na slobodu.  

Bol to v celku ťažký boj, keďže kobylka skákala. Nakoniec sa to 

podarilo a kobylka bola opäť von. Možno si niekto povie, ako sa 

kobylka dostala z ôsmeho poschodia zasa dole na zem. Ja verím že 

keď bola dosť šikovná aby vyskákala na ôsme poschodie prišla na 

spôsob ako sa dostať dole. Týmto by som rada zakončila príbeh 

o zvieracích prázdninách, ktoré som zažila a upozornila vás na 

príhody podobného charakteru. 

Patrícia Geciová VIII:A 
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23.5.2019 sa uskutočnilo integrované tematické vyučovanie . 
Počas štyroch vyučovacích hodín sme sa venovali  téme – 
Tlačové médiá. Žiaci 2. C triedy sa zúčastnili besedy 
s redaktormi časopisu OKO, dozvedeli sa, ako sa časopis 
pripravuje, čo sa v ňom píše, kto je redaktor, redakčná rada, 
ilustrátor a podobne. 
Na ďalších hodinách si začali žiaci tvoriť svoj detský časopis. 
Hlasovaním sa zhodli, že sa bude volať „SUPER ČASOPIS“ 
V jednotlivých skupinách tvorili maľované čítanie, tajničky, 
maľovanky, vtipy, hádanky, sudoku.... Výsledok stál za to, 
žiakom sa časopis vydaril, o čom svedčia i tieto fotografie. 
Každý žiak si domov odniesol kópiu časopisu. Tento deň sa 
všetkým žiakom veľmi páčil. 

Mediálna výchova 
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Deti z ŠKD sa rady zapájajú do rôznych aktivít a súťaží 
ŠJ. Pani vedúca ŠJ si pre nás vždy pripraví niečo 
zaujímavé a podnetné.  Na tému KRABICA ŽELANÍ sme 
do pripravenej krabice vhadzovali svoje návrhy  
obľúbených jedál na obed.  K témam ZDRAVÉ 
POTRAVINY a PLODY JESENE sme vytvorili pekné 
obrázky i koláže, za ktoré sme boli odmenení balíkom 
ovocia. Na besede o OVOCÍ A ZELENINE sme si 
vypočuli cenné informácie a ochutnali ovocné šaláty 
a zeleninu.  Téma BYLINKOVÁ JESEŇ nám dala možnosť 
pochutiť si na niekoľkých druhoch bylinkových čajov – 
a zároveň sme sa dozvedeli , pri akých problémoch či 
chorobách pomáhajú.  Pri téme DÔLEŽITÝ VÁPNIK sme  
zistili potrebné informácie o vápniku, v ktorých 
potravinách sa nachádza, koľko vápnika potrebujeme a čo 
sa môže stať, ak ho neprijímame v dostatočnom množstve. 
Vytvorili sme vlastné jedálne lístky, ktoré boli bohaté na 
vápnik a tiež vlastný projekt k tejto téme. Ako odmenu 
sme získali misu ovocia.  Ďakujeme pani vedúcej ŠJ za 
tieto zaujímavé aktivity. Už teraz sa tešíme na júnové 
tanečné popoludnie s názvom TANCUJEME – ZDRAVO 
JEME.  
  
 Vychovávateľka Ingrid Bušovská a deti z 5.oddelenia ŠKD 
  

ŠKD – Zapájame sa do súťaží 
a aktivít školskej jedálne 
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Na 
LIMONÁDOVOM 
POPOLUDNÍ bola 
možnosť pripraviť si 
z pestrých surovín 
ovocné limonády 
podľa vlastnej chuti 
a dozvedieť sa, 
prečo je pitný režim 
dôležitý. Ďalšia téma 
OZNAČOVANIE 
POTRAVÍN nám 
objasnila, čo 
znamenajú označenia 
ako Značka kvality 
SK; Vyrobené na 
Slovensku; 
Regionálna potravina; 
Farmárska potravina 
a iné. Prinášali sme 
z domu označenia 
vystrihnuté 
z potravinárskych 
výrobkov a za našu 
snahu sme získali 
diplomy.  
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INGREDIENCIE 

šťava z černíc -  4 cl 

limetka – 2 ks 

minerálka – 2 dcl 

Černicová limonáda 

POSTUP 
Šťavu z černíc nalejeme 
do pohárov. Pridáme 
šťavu z limetky a 
dolejeme minerálkou. 
Podávame s kolieskami 
limetky. 
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VTIPY NA LETNÚ POHODU 

 

Rozhovor auguste:  

•Prosím ťa, povedz mi, načo bolo dobré kupovať teraz 

babke plavky?  

Na koniec sezóny?  

•Ale mami, veď si sama vravela, že bude babie leto... 

                                                                             -RR- 

Príde Janko totálne 

nevyspatý do školy. Pani 

učiteľka sa ho pýta: 

- Janko, aké máme ročné 

obdobie? 

- Leto. 

- Janko, vonku opadáva 

lístie. Aké máme ročné 

obdobie? 

- Leto. 

- Janko, vonku je 18 

stupňov, aké,  prosím ťa,  

leto? 

- Nafigu leto..... 

•Stretňu še dvojo kamaraci : 

•"Nazdar, ty skadzi idzeš 

taky vyobľikany? 

•„Nooo, zo Silvestra.“ 

•"Zo Silvestra?! Teraz 

začatkom juna? 

• Ta vidziš … 

Rozprávajú sa dvaja Fíni:  

•Aké si mal leto? 

•Človeče, ani ti neviem. Obidva dni som bol 

v zahraničí....                                        



V pondelok ráno sme s veľkou radosťou prišli do školy 

a netrpezlivo čakali na príchod autobusu. Cestou sme si spievali a 

tešili sa z nových očakávaní. Krásne bolo privítanie pána vedúceho. 

Povynášal nám všetky kufre,  s ktorými sme sa nemuseli vôbec 

trápiť.   
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V prvý deň sme si zašportovali, kúpili pohľadnice a poslali 

srdečný pozdrav domov. Večer sme si zasúťažili a zatancovali. 

V utorok sme navštívili Liptovský Ján, miniatúry Slovenska, 

termálny prameň – Kaďa a zdolali výstup na Svätojánsku 

rozhľadňu, s krásnym výhľadom na široké okolie. Večer nás čakala 

beseda s horským záchranárom, ktorý nám porozprával o svojej 

nebezpečnej, ale zaujímavej práci. Stredu sme mali upršanú, ale 

vôbec nám to neprekážalo. Dopoludnia sme sa učili, popoludní sme 

si pripravovali program na večerné vystúpenie – Izba baví izbu – To 

bola výborná zábava!  
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Vo štvrtok nás počasie vôbec neprekvapilo a my sme sa vybrali 
pozrieť skanzen liptovskej dedinky Pribylina. Dozvedeli sme sa 
veľa nového. Najzaujímavejšia bola informácia o tom, že pod 
vodou priehrady Liptovská Mara leží 14 dedín a jedna z nich sa 
volala Liptovská Mara. Večer sme sa zabavili na pyžamovej party. 
A prišiel piatok. Trošku so smútkom v očiach sme sa pobalili a 
lúčili s krásnym prostredím a pobytom. Poniektorí z nás chceli 
zostať a niektorí sa tešili domov. Veľké poďakovanie patrilo aj 
pani kuchárkam, ktoré nás nikdy nenechali o hlade a varili nám 
výborné jedlá. 
Príspevok sme písali v mene našich spolužiakov 4.B, C, D triedy a 
pobyt v ŠvP sme vnímali ako odmenu za naše štvorročné úsilie 
pôsobenia na prvom stupni. Bolo fakt SUPER! 
  
                                           Sára Frankovičová a Nina Mlynárová 4.D 
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 Volám sa Adam Kakalejčík, som žiakom 3. B triedy. 
Chcem vás oboznámiť so zaujímavým športom, ktorému sa 
venuje. 
  
Chodím na lukostreľbu od roku 2016, kedy som nastúpil do 
1.triedy v  ZŠ Ing.O.Kožucha v Spišskej Novej Vsi. Trénujem v  
lukostreleckom klube  v Spišských Vlachoch, kde máme v aj 
pravidelné tréningy v telocvični alebo na futbalovom 
ihrisku.V lete tiež trénujeme na Zahure, čo je rekreačná 
oblasť.  
 
Členovia nášho klubu SLK sa zúčastňujú súťaží v 3D 
lukostrelbe, ale aj v terčovej lukostreľbe  po celom 
Slovensku. Získali už veľa rôznych ocenení.  
Lukostreľba je zaujímavý šport pre rôzne vekové kategórie. 
Ako pre deti, tak aj pre ľudí v zrelom veku. Vyžaduje si však 
disciplinovanosť, trpezlivosť, silu, ale predovšetkým chuť 
a vytrvalosť. Pre tých, ktorí si vlastný luk nemôžu kúpiť alebo 
si to chcú iba skúsiť, klub zapožičiava výstroj. 
  
Ja  som sa zúčastnil už veľakrát na  súťažiach po celom 
Slovensku a získal som veľa medailí a  spoznal veľa nových 
ľudí a miest. 
 
Lukostreľba  dáva možnosť každému sa nielen príjemne 
zabaviť, ale aj urobiť niečo pre svoje zdravie. 
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Veľmi nás teší, že šport  je u detí našej školy veľmi obľúbený.  
Ako každý rok sa počas celého šk. roka zúčastňujeme na 
rôznych športových aktivitách a súťažiach.  Deti majú možnosť 
sa v rôznych športových disciplínach zdokonaľovať aj počas 
krúžkov v popoludňajších hodinách. Svoje nadobudnuté 
pohybové zručnosti využívame na Mestskej športovej 
olympiáde, kde máme každý rok pekné umiestnenia našich 
žiakov vo futbale, florbale, bedmintone, plávaní a iných 
športoch. Aj žiaci I.stupňa prispeli k tomu, že sa naša škola 
v rámci športu umiestnila v tomto šk.roku na  2.mieste.    
Našim najväčším úspechom v tomto šk. roku 2018/2019 na 
prvom stupni v športe  boli umiestnenia v  Gymnastickom 
štvorboji ktg. A, B  u dievčat i chlapcov. Štvorboj znamená:  
prekonať preskok cez kozu či švédsku debnu, zvládnuť 
akrobatickú zostavu, ďalšiu náročnú zostavu na hrazde, 
dievčatá svoju stabilitu ukázali na lavičke ,  mladší chlapci svoju 
rýchlosť na člnkovom behu a starší chlapci silu v šplhu. 
Gymnastický štvorboj je súťaž družstiev, takže výkon každého 
jedného člena družstva bol dôležitý. Na krajskom  kole dievčatá 
ktg. A, B  sa umiestnili na peknom 2. mieste a chlapci ktg. B 
tiež získali 2. miesto. Náš najväčší úspech bol v ktg. A chlapcov, 
kde sme   postúpili na Celoslovenské kolo a získali vynikajúce 2. 
miesto v Dubnici nad Váhom.  Chlapcom srdečne blahoželáme 
a gratulujeme. Takýto úspech  v tomto športe ešte škola 
nezažila.  

                                 Pamätaj, že úspech je odmena za drinu.” –
 Sofokles 

Koordinátor športu A Majerničková 

Úspechy v športe na 1. stupni 
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Na 6G internetovej sieti čítala mamka  o najnovšej generácii 
robotov, ktoré vraj dokážu nahradiť človeka v práci aj v domácnosti 
na 95%. Po objednaní daného robota ho za dva dni doviezol dron. 
Mamka zaplatila odtlačkom prsta na drone. Po stlačení červeného 
gombíka ŠTART  sa krabica sama otvorila a robot sa sám poskladal 
bez  návodu. Robot sa nabíjal energiou zo slnka, čiže sa nemusel 
nabíjať z elektrickej elektriny z domu. Večer, keď sme išli spať, tak 
nám poprial dobrú noc. 
Ráno,  keď sme sa zobudili,  kuchyňa,  ktorú sme so sestrou mali 
včera večer upratať, bola uprataná. Špinavý riad bol umytý, koše 
boli vynesené a podlaha bola čistá.  Na stole nás čakali urobené 
raňajky. Po raňajkách nás robot odviezol do školy a mamku do 
práce. Kým sme boli v škole a mamka v práci, robot nakúpil 
potrebné potraviny na ďalšie dni. O druhej poobede prišiel po nás 
so sestrou pred školu a odviezol nás domov. Oco poobede chcel 
kosiť trávu na záhrade. Robot mu povedal,  aby si šli s mamkou 
vypiť kávu na terasu a on celú záhradu pokosil sám. Večer ešte 
pozametal chodník pred domom a nakŕmil zajace. Poprial nám 
dobrú noc a my sme šli spať. Ráno sme vstali.  V kuchyni nás 
nečakali raňajky, riad nebol umytý a koše neboli vysypané. Hľadali 
sme,  kde len môže byť. Robota sme našli v garáži. Na displeji mu 
svietilo červené slovo ERROR,  čiže porucha. Zisťovali sme,  čo sa 
mu mohlo stať a zistili sme, že deň pred tým veľa pracoval a pokazil 
sa.  Odrazu počujem: „ Mari,  vstávaj, už je pol siedmej.“  Hovorím 
mamke: „ Robot je pokazený, neurobil nám raňajky“. Mamka sa na 
mňa začudovane pozrela,  a vtedy som si uvedomila, že to bol 
veľmi skutočný sen, ktorý,  keď tak rozmýšľam o vývoji techniky,  by 
za pár rokov mohol byť aj skutočnosťou.  
                                                                                                                     
Mariana Dovalová, VIII.B 
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Karin Chromčová 3.D 
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Sviatok, pri ktorom by každé dievča, každá žena,  
mala držať kvet v ruke. Niektorí si možno ani 
nevedia predstaviť,  aký to je pre to dievča pocit,  
ak cíti, že človek opačného pohlavia na ňu myslel 
a chcel by ju nejako  potešiť. A na to aj častokrát 
zabúdame. Na dievčatá na školách. Dobre, pani 
učiteľkám zo zdvorilosti každý niečo prinesie, ale 
kde sme nechali dievčatá? 
Túto otázku mi asi nikto nezodpovie. Prečo by 
nemohli dostať aj dievčatá nejakú pozornosť? 
To, že ešte nemali osemnásť na tom nič nemení. 
Alebo to, že majú nejakého priateľa alebo 
tajného ctiteľa. Tých býva väčšinou len zopár, 
a tak kde sú tie ostatné? Možno by ste mi ani 
neverili, ale ten pocit,  keď okolo Vás prejde 
dievča s kvetom je neopísateľný. Alebo by 
potešila aj čokoláda alebo nejaký ten kvietok. 
Veľa chalanov si tiež myslí, že to je trápne... 
Prečo? Je trápne to, že sa dievča teší? Myslím, že 
nie. Naopak,  je to krásne aj pre Vás, že viete 
tomu dievčaťu dokázať, že si ju vážite a máte ju 
radi. Nie je problém ani to,  keď to vidia ostatní.  
Častokrát si chlapci  môžu povedať,  ach  jaj,  
prečo som na ňu zabudol? A tak,  prečo 
nespraviť dievčatám a ženám radosť, keď majú 
svoj sviatok? Je krásne vyčariť im úsmev na tvári 
a ešte krajšie je mať pocit, že som na  ňu 
nezabudol! 

MDŽ v našej škole 
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Vanesa Neuvirthová, VI.C 



     Každý vie, ako vyzerá školský deň  a vyučovanie. Ale ako 
vyzerá taký typický život žiaka cez prestávky a hodiny v našej 
škole? To sa dozviete po prečítaní tohto článku. 
     Každý z nás je v škole väčšinou do 7:45, aby prišiel na 
vyučovanie načas. Alebo, aby si stihol opísať niektoré domáce 
úlohy. Prvá hodina vždy zbehne rekordne rýchlo ( to je asi 
nejaké pravidlo), 
avšak  tie ostatné idú zas rekordne pomaly( to bude zas chyba 
niekde v metrixe). Ale cez prestávky si máme čas oddýchnuť, 
porozprávať, niečo zahrať alebo si preopakovať učivo. Všimla 
som si (verím, že nie len ja), že je v 5.,6.,7. a 8. ročníku je 
veľmi obľúbený stolný tenis. Som rada, že nám ten stôl kúpili 
(aspoň je v triede ticho). Niektorí ľudia využívajú svoj čas aj na 
čítanie, aby sa trochu odreagovali od školy, a aby sa zamysleli 
aj nad niečím iným. Aj keď to nemusí byť reálne. 
Ďalšou obľúbenou činnosťou je opravovanie úloh. Nakoniec si 
ju od jedného opravia všetci a budú ju mať aj tak zle. Alebo 
hranie stolného tenisu cez celú triedu. Je to super nápad, len 
keby nám nepadali tie loptičky na hlavy. Alebo spanie počas 
hodiny. Raz sme na hodine pozerali film a môj spolužiak 
***** zaspal a zobudil sa až na konci filmu. To bolo smiechu! 
Dúfam, že Vás tento článok pobavil, a že sa Vám, milí čitatelia,  
páčil. Ďakujem za prečítanie. 

                                                                                                                                                                 
Vaše Jajo. 
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Život žiaka na našej škole  
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A je to tu! Koniec nášho pôsobenia na základnej škole. 
Dnes sa Vám , milí naši čitatelia,  prihováram 
poslednýkrát, nielen ako zástupkyňa šéfredaktorky, 
ale hlavne žiačka 9. ročníka. Tých deväť rokov, odkedy 
sme si prvýkrát sadli do školských lavíc,  ubehlo veľmi 
rýchlo.  
     Na začiatku prvého ročníka sme boli bojazliví a 
nesmelí. Spoznali sme našu prvú pani učiteľku, 
spolužiakov a kamarátov. Postupne sme sa 
zoznamovali s písmenkami a číslicami. Začiatky boli 
pre nás ťažké, ale my sme to úspešne zvládli. Dnes 
sme na konci a už len čakáme na to naše posledné 
zvonenie pre nás na tejto škole. Plne si uvedomujeme, 
že tých deväť rokov nám bolo základom pre náš život. 
Za veľmi mnoho vďačíme našim učiteľkám a 
učiteľom. Oni nás od začiatku viedli cestou za 
vzdelaním. Ale takisto nás učili, ako sa máme správať 
a boli niečo ako druhí rodičia. Mali s nami veľa práce 
a my sme sa ani nesnažili im ju uľahčiť, mnohokrát to 
bolo práve naopak,  hoci nie vždy to bolo naschvál. A 
za to všetko, čo ste pre nás urobili a čo ste nás naučili,  
vám patrí jedno obrovitánske ĎAKUJEME! 
     A na záver môžem v mene všetkých deviatakov 
povedať iba jednu vetu: ,,Sme hrdí, že sme 
navštevovali Základnú školu Ing. O. Kožucha”. O chvíľu 
je všetko za nami a nám neostáva nič iné,  len pozrieť 
sa dopredu a smelo vykročiť... 
                                                                  
                                       Juliána Dovalová, IX.A 
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