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Vianočný pozdrav redakcie časopisu 

OKO 
 

 

PRÍHOVOR 

ŠÉFREDAKTORKY 
  

ilí čitatelia, 
Vianoce sa pomaly ale isto blížia k nám 

a s nimi aj naše nové číslo školského 
časopisu. Preto mi dovoľte, aby som sa 

predstavila. Som nová šéfredaktorka 
časopisu OKO. Volám sa Laura, mám 13 

rokov a v časopise pracujem už od svojich ôsmich rokov. Je pre 
mňa  preto potešením byť súčasťou tejto redakcie. 

Vianoce sú podľa mňa najkrajším obdobím roka. Všade cítiť vôňu 
perníkov a škorice, príroda je zakrytá snehom a celkovo ľudia 

majú lepšiu náladu ako po zvyšok roka. Keď som bola menšia, 
pamätám si, že najdôležitejšia vec na Vianociach pre mňa boli 

darčeky. Celý december som odrátavala dni, kedy si konečne 
budem môcť otvoriť tie záhadné balíčky pod vianočným 

stromčekom a keď mi niekto povedal, že darčeky nie sú na 
Vianociach to najdôležitejšie, brala som to ako ďalšie kecy, ktoré 

hovorí každý dospelák. No čím som staršia, začínam si 
uvedomovať, že to je vlastne pravda. Vianoce sú o láske k druhým 
a o čare atmosféry, ktorú po zvyšok roka nezažijete. Sú o tom, že 
sme aspoň chvíľu všetci spolu a oddýchneme si od každodenných 
povinností. Na to by sme nemali zabúdať a užiť si tieto krásne 

sviatky čo najviac. Tak Vám teda želám krásne Vianoce a 
šťastný nový rok.  

Laura, 8.A 
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PREDSTAVUJEME  

NOVÉHO UČITEĽA 

ko ste si určite všimli, na našej škole 

nám tento rok pribudlo pár nových učiteľov. 

Nie všetci vás možno učia, a preto ich veľmi 

nepoznáte. Preto vám v tomto čísle časopisu 

prinášame rozhovor s pani učiteľkou Simonou 

Novottovou, ktorá na našej škole učí prvý rok. 

 

Dobrý deň pani učiteľka, ako sa vám u nás 

zatiaľ páči? 

Na vašu školu som počula len samé pozitívne 

ohlasy, preto som potešená, že som sa stala jej súčasťou. Učiteľský kolektív je 

veľmi príjemný a učí sa mi tu zatiaľ veľmi dobre. 

 

Učili ste predtým ešte niekde inde? 

Nie, som čerstvou absolventkou vysokej školy a práve vaša škola mi dala 

možnosť ukázať, že budem (dúfam) dobrou učiteľkou. 

 

Aké predmety vyučujete? 

Vyučujem slovenský jazyk, literatúru a hudobnú výchovu. Na vašej škole tiež 

učím etickú výchovu a techniku. 

 

Prečo ste si vybrali povolanie učiteľa? 
Ja som si povolanie učiteľky nevybrala. Ono si ma vybralo akosi samo. Študovala 

som na Strednej pedagogickej škole v Levoči, odbor učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo, no keďže milujem slovenský jazyk, túžila som ho aj učiť. 

Preto som pokračovala v štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde 

som si k slovenskému jazyku vybrala aj hudobnú výchovu. Ďalším dôvodom, 

prečo som sa nakoniec rozhodla pracovať v školstve, ste práve VY − deti, žiaci, 

veľkáči, mládež. Pretože práca s vami nás učiteľov napĺňa.  

 

 

Čo vás viedlo k tomu, že učíte práve slovenčinu a hudobnú výchovu? 

Ako som už spomenula, vždy som mala rada slovenský jazyk a najmä 

písanie diktátov, čo prevažná väčšina žiakov nemá rado. Taktiež sa mi 

nepáčilo to, že ak som sa opýtala akéhokoľvek žiaka, aký predmet nepatrí 

medzi jeho obľúbené, tak na popredných miestach sa nachádzala práve 

slovenčina. Na druhej strane som sa tomuto nepríjemnému zisteniu 

nečudovala, keďže sa na základných školách učí predovšetkým štýlom 

„vymenuj, napíš, urči slovný druh, urči pád a pod.“. Mojím cieľom je, aby sa 

žiaci učili slovenčinu zábavnou, zážitkovou formou, čo sa snažím vkladať 

i do svojich hodín. Okrem slovenského jazyka a literatúry som si vybrala 

hudobnú výchovu, pretože som na Základnej umeleckej škole Dezidera 

Štraucha v Smižanoch študovala hru na gitare a k hudbe samotnej mám 

veľmi blízko. 

 

Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase? 

Momentálne mám voľného času menej, ale vždy si nájdem čas na čítanie 

kníh, počúvanie hudby, prechádzky v prírode a stretávanie sa s priateľmi. 

 

Aký máte zatiaľ názor na našich žiakov? 

Žiaci sú priateľskí, hraví, aktívni, ale nájdu sa i žiaci, ktorí znepríjemňujú 

obraz danej triedy. Zarazilo ma trošku, že sa väčšina žiakov nevie pozdraviť 

ako učiteľom, asistentom, ostatným zamestnancom tejto školy, tak i starším 

žiakom. 

 

Čo by ste zapriali našim žiakom a učiteľom? 

Žiakom by som chcela zapriať úspešný školský rok 2019/2020, aby sa im 

darilo nielen v škole, ale aj doma, v rôznych umeleckých aktivitách, 

športoch či súťažiach. Prajem vám tiež, aby ste medzi mobilmi a počítačmi 

nezabúdali na svojich blízkych, kamarátov a všímali si ich. Nezabúdajte na 

svet okolo seba! ☺ 

Učiteľom chcem zapriať veľa pevných nervov, veľa tvorivých a pozitívnych 

dní.  

Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor a prajeme jej veľa šťastia v tak 

náročnom povolaní.                                                       Laura, 8.A 

Simona Novottová 
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MOJE HOBBY 
KONE 

 živote človeka je 

neskutočne dôležité mať, alebo si 

nájsť činnosť, ktorá ho bude 

napĺňať. Nie vždy sa to darí, no my 

dve, Saška a Julka, máme to 

šťastie, že sme sa dostali ku koňom a jazdectvu. V tomto článku vám 

okrem iného prinesieme aj rozhovor s našou trénerkou Veronikou.                                                    

Saška:  „Na tréningu som bola zatiaľ len jedenkrát, ale môj prvý dojem 

rozhodol. Jazdila som na Eliške, učila som sa klusať a bolo to vážne super. 

No najviac ma zaujal kôň menom  Kiara, takže už viem na kom budem 

nabudúce jazdiť.“ 

Julka: „V nedeľu (15.9.2019) som bola na Dni koní. Veľmi sa mi tam 

páčilo, učili sme sa tam jazdiť a hrali sme aj rôzne hry. Učila som sa 

jazdiť na Eliške aj na Kiare. Viac sa mi páčila jazda na Eliške. Teším sa na 

ďalšiu jazdu. Určite si 

nabudúce vyberiem 

jazdu na Eliške.“ 

 

A teraz pár otázok na 

našu trénerku 

Veroniku:  

 

 

Ako ste sa dostali ku koňom?  

„Ku koňom som sa dostala, keď som mala osem rokov. Boli sme  na 

triednom výlete vo vedľajšej dedine povoziť sa na koníkoch. Odvtedy som 

začala konkrétne na to miesto chodiť.“ 

V koľkých rokoch ste začali jazdiť? 

„Začala som jazdiť v ôsmich rokoch.“ 

Od koľkých rokov máte tento ranč? 

„No... ono sa to nedá teraz nazvať, že mám ranč. To je ešte len úplne 

malinký začiatok. Začalo to vtedy, keď som mala iba koňa Kiaru. Kúpila 

som si jeden pozemok, z ktorého som sa odsťahovala, pretože tam to 

nešlo. Bolo to miesto, kde mali ľudia sťažený prístup aj autom a bolo to 

ďalej od mesta. Čiže toto bol dôvod, prečo som prišla sem do Odorína. Tu 

som našla túto parcelu. Ľudia mi povolili na ich pozemkoch pásť.“ 

Ako dlho trvalo založiť si takýto ranč? 

„Začalo to pred tromi rokmi, keď som si kúpila iba  jedného  koňa pre 

seba -  Kiaru.  Ľudia začali postupne za mnou chodiť, či ich povozím, 

naučím a vlastne takto to vzniklo. Potom som dokúpila ďalšie a ďalšie 

kone.“ 

Čo plánujete v budúcnosti  robiť s týmto rančom? 

„No do budúcna ho plánujem určite zväčšiť, lebo máme málo priestorov. 

Čiže budeme potrebovať viac pozemkov, viac pôdy a potom aj viac koní. 

Taktiež chceme začať aj s chovom koní a športom. Zatiaľ robím len 

rekreáciu.“ 

 

ĎAKUJEME  ZA PRÍJEMNÝ A OBOHACUJÚCI ROZHOVOR NAŠEJ 

TRÉNERKE A PRAJEME JEJ NECH SA JEJ SNY STANÚ 

SKUTOČNOSŤOU. 

Júlia, Alexandra, 6.A 

Pri jazdení 

Na tréningu 
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HUDBA-KNIHY-FILM    

hojte okáči. V tomto časopise sa opäť budete stretávať s recenziami. 

Pred rokmi ich pre vás pripravovali naši starší spolužiaci, teraz preberáme 

štafetu my, Mirka a Laura. Veríme, že sa vám to bude páčiť. Tento krát sme 

sa rozhodli zrecenzovať seriál Stranger Things. 

Je to americký sci-fi seriál, vytvorený the Duffer Brothers. Prvá séria 

bola vydaná  15. júla 2016, druhá séria 27. októbra 2017 a tretia  séria 4. júla 

2019. Dej sa odohráva v Hawkins National Laboratory, ktorá sa zaoberá 

vedeckým výskumom, no v skutočnosti robia tajné paranormálne až 

nadprirodzené experimenty na ľuďoch. Omylom sa im podarilo vytvoriť 

portál do inej dimenzie, nazývanej „Upside Down“. Hlavnými postavami sú 

Mike, Dustin, Lucas a Will a večery trávia hraním hry Dungeons & Dragons. 

1. séria začína v novembri 1983, keď Willa Byersa na ceste domov unesie 

monštrum z Upside Down. Jeho mama Joyce, spolu s policajným 

náčelníkom Jimmom Hopperom, ho začnú hľadať. Medzitým z laboratória 

utečie dievča zvané Eleven a pomáha Mikovi, Dustinovi a Lucasovi nájsť 

ich strateného priateľa Willa.  

Keďže do seriálu prišla aj nová postava Mad Max, nikto sa 

nezaujímal o Eleven (hlavná postava). To nás trochu sklamalo, a zhodli sme 

sa na hodnotení 9 bodov z 10. 

 

2. séria sa odohráva o rok neskôr a začína v októbri 1984. Willa 

zachránili. No neskôr zistia, že Will je stále pod vplyvom bytostí z Upside 

Down. Neskôr sa jeho kamaráti a rodina dozvedia o väčšej hrozbe než je 

Upside Down.   

Síce nás potešilo, že sa Will našiel a  Eleven a Mad Max sa 

skamarátili, no Eleven sa pohádala s Hopperom a odišla k svojej sestre. Bolo 

to pre nás sklamaním, preto je naše hodnotenie 7 bodov z 10. 

 

3. séria sa odohráva o niekoľko mesiacov neskôr, v dňoch kedy sú 

oslavy 4. júla (1985). Nový Starcout Mall sa stal "centrom pozornosti" pre 

obyvateľov Hawkins a  Hopper  je stále viac znepokojený vzťahom Mika a 

Eleven. Tajné  ruské laboratórium pod Starcoutom  sa snaží otvoriť bránu do 

Upside Down a to tvorí väčšiu hrozbu pre obyvateľov Hawkins. 

3. séria je podľa nás najlepšia séria zo všetkých. Skončilo to veľmi 

tajomne, a preto určite dávame 10 bodov z 10. Presvedčte sa sami. 

4. séria má ešte len mať premiéru v decembri 2020. Seriál sa 

odohráva v meste Hawkins v Indiane. 

Na túto sériu sa už veľmi tešíme! 

 

Miroslava, Laura, 6.A 
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REGIONÁLNE EXKURZIE 

ž sa stalo tradíciou, že sa začiatkom školského roka vyberáme na rôzne 

regionálne exkurzie po našom krásnom Spiši. Zisťovali sme medzi žiakmi ako 

prebiehali exkurzie tento školský rok a dokonca sme sa dozvedeli, že sme tento rok 

zažili aj krásne stretnutie s primátorom Spišskej Novej Vsi, pánom Bečarikom. Nech 

sa páči, veď sa presvedčte o tom sami.  

Žiaci nultého ročníka boli v Madaras parku v sade. Postavili si 
z prírodnín slniečko a z konárov obrázok našej školy. Deti si 
to užili. 
Žiaci prípravného a prvého ročníka mali tému Spišská Nová 
Ves a príroda. Spoznávali parky nášho mesta. Hrali sa v 

Madaras parku. Z 
prírodnín skladali 
obrázok. A 
navštívili našu zoo. 
Veľmi sa im to 
páčilo lebo to bolo zaujímavé. 

Druhý ročník navštívil evanjelický 
kostol, kde im pán farár 
porozprával zaujímavosti o 
kostole a o vzniku krásnej 

mozaiky. Druhá naša  prehliadka bola radnica. V nej ich 
pán primátor sprevádzal po jej tajomstvách. Za čo všetkým 
veľmi pekne ďakujú.  
Múzeum Spiša a Pravoslávny chrám sv. Klimenta Ochridského 
navštívili naši tretiaci. Učili sa o histórii mesta SNV a pozerali film 
o Provincii 16. spišských miest. Pani Pružinská  im porozprávala 
o Chráme. Páčilo sa im.        

Štvrtý ročník mal tému Baníctvo na Spiši. Žiaci 
boli v Geologickom ústave na výstave 
nerastov a na prednáške. Pri presune cez 
mesto do Multicentra  si zopakovali poznatky 
o historických budovách. V Multicentre im 
ujo porozprával o histórii vývoja Baníctva. 
Prezreli  si expozíciu Baníctva. Deň sa žiakom 
vydaril. Deti si odniesli veľa zaujímavých 
poznatkov. 
Piataci boli v Kežmarku, Gánovciach a Spišskej Sobote. Hrali kopu hier nadväzujúce 
na jednu tému. Pracovali po triedach a každý pri tom pomohol. 
Žiaci zo šiesteho ročníka boli na Hnilčíku  s pánom riaditeľom. Išli do bane a svietili si 
baterkami. Bolo tam pekne a na stene visel netopier. Keď vyšli von, hľadali kešky. 

Presunuli sa do lesa, kde bola stará štôlňa. 
Hľadali tam kamene s rudou. Pán riaditeľ 
žiakom povedal a ukázal, aké kamene sa v 
štôlňach a baňiach ťažili. 
Siedmaci boli na Dreveníku. Nemohli liezť po 
skalách, lebo bolo mokro.  V Levoči hľadali 
kešky a na Sivej Brade im pani zástupkyňa 
porozprávala legendu o Sivej Brade. 
Žiaci z osmičky sa vybrali okúsiť krásy 

Slovenského raja. Po ceste ich zastihol dážď. Ale keďže neexistuje zlé počasie, iba zle 
oblečený človek, s úsmevom na tvárach pokračovali roklinou ďalej. Na Kláštorisku im 
pán Slivka rozprával o zaujímavostiach 
a krásach chráneného územia.                                                     
Deviatacka regionálna exkurzia do Tatier 
bola vraj presne taká, ako by človek čakal 
od exkurzie do Tatier. Počasie bolo dobré 
a všetci si užili krásy slovenskej prírody, aj 
keď tí s dobrou kondičkou podstatne 
viac, ako tí bez nej. Vedomosti si rozšírili 
v súťaživom duchu,  keď v tímoch súperili 
v písaní testov a hľadaní nie – vždy – prítomných kešiek.                                                     
                                                              Zoe, Ella, Adela,  5.B  

Druháci u pána primátora 

Prváci v ZOO 

Piataci v Kežmarku 

 Ôsmaci v Slovenskom raji 

Deviataci v Tatrách 
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  
DETSKÝMI RUKAMI   

                  

Zdravé zuby, pekný úsmev 

od týmto názvom sa v ŠKD uskutočnila beseda so zubnou 
zdravotnou  sestrou p. Katarínou Balášovou. 
 
Čo je príčinou kazivosti zubov a ako tomu 
môžeme predchádzať, nás 
oboznámila formou prezentácie a výkladu. 
Techniku správneho čistenia zubov nám 
predviedla na veľkej makete chrupu.  
Vysvetlila nám, že takmer všetkým zubným 
kazom a ochoreniam ďasien sa dá predísť 

dobrou hygienou ústnej dutiny a správnou výživou. Povlak je príčinou 
vzniku zubného kazu a zápalov v ústnej dutine. V povlaku sa ukladajú 
baktérie a hromadia sa pri ich nedostatočnom odstraňovaní.  
Čisté, zdravé zuby sa nekazia, a preto je potrebné robiť všetko pre 
zachovanie ich zdravia už od detstva. 
Základom je pravidelné a správne čistenie zubov.   
 
Ako sa starať o zuby: 

 
- zuby čistiť jemnou, mäkkou kefkou 2-3 krát denne, 
- je potrebné ich dočistiť medzizubnou kefkou 
a dentálnou niťou, 
- používať účinnú zubnú pastu, večer aj ústnu vodu, 
- vyhnúť sa jedeniu tvrdých jedál, cukríkov, pitiu 
sladených nápojov, 
- používať správnu techniku čistenia zubov, 
- jesť stravu bohatú na vápnik, vitamín D a fosfor 
(mliečne výrobky, ryby,       

  zelenina, mak...), ktoré posilňujú zubnú sklovinu,  
- chodiť na preventívne prehliadky – deti 2-krát ročne, 
- kefky meniť každých 6-8 týždňov, 
- hneď po jedle a pití zuby neumývať, pretože sa mechanicky poškodzuje 
zubná sklovina.  
 
Čistenie zubov trvá len niekoľko minút denne. 

Za celý život to nie je veľa pre zdravé ďasná, zuby a pekný úsmev  

 
A ako sa nám táto aktivita páčila? 

Odpovedajú deti zo školského klubu:  
 
Na besede moja mamka rozprávala, ako 
sa majú správne umývať zuby a 
koľkokrát denne. Už viem, čo je mŕtvy 
zub. 

                     Teo, 5. oddelenie ŠKD 
 

Zuby ma budú bolieť, keď budem jesť 
veľa sladkého. Najprv je kaz malý, potom väčší, nakoniec veľký a to je 
už strašná bolesť. 

Zuzana, 5. oddelenie ŠKD 
 

Dozvedela som sa, že od sladkostí  mi môžu zhniť zuby. 
Slávka, 5. oddelenie ŠKD 

 
Po besede sme z rôznych časopisov a letákov vystrihovali obrázky 
potravín, ktoré prospievajú alebo škodia zubom. Vytvorili sme zaujímavý 
projekt.  

Henrietta, 5. oddelenie ŠKD 

 
 
 

         deti z 5. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou Ingou                                                            

 

Žiaci 5. oddelenia 

Pani sestrička 

Žiaci v akcii 
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ZVIERATÁ A RASTLINY V 

RÝME  
 

k dovolíte, dnes som sa rozhodla 

nerýmovať. Prinášam vám príbeh malého 

ľadového medvieďatka. 

„Ahoj. Som Lucka a toto je moje dvojča Jakub. 

Naša mama je turistická sprievodkyňa a ocko je 

pilot. Často s nimi niekam chodíme. Na konci 

prázdnin sme boli na Arktíde. Jej obyvatelia, 

Eskimáci, nám povedali čo-to o ľadových 

medveďoch. Žijú na Arktíde, hlavne na severe 

Kanady. Arktída je na severnej pologuli Zeme. 

Dospelé jedince vážia od 400 do 680 kilogramov. 

Mláďatá sa rodia a majú približne od 450 do 900 

gramov. Hlavnou potravou im sú tulene a mrože. 

Sú ohrození kvôli globálnemu otepľovaniu a pred 

stovkami rokov ich často lovili.“ 

A na záver si neodpustím vtip . Idú dva 

medvede po púšti a jeden hovorí: ,,Tu muselo 

riadne snežiť, keď to tak posypali."  

Gréta, 5.A 

 

MAPOVANIE EKO KRÚŽKU 

aždé 2 roky  naša škola musí obhájiť certifikát Zelenej školy. Nie je tomu 

inak ani tento školský rok. Témou tohto roka je Zeleň a ochrana prírody. Nato, 

aby škola mohla získať certifikát musí splniť tieto kroky: 

1. Založiť Kolégium Zelenej školy - akčnú skupinu programu na škole (žiaci 
Ekokrúžku, zástupcovia učiteľov a nepedagogických zamestnancov). 

2. Vykonať  environmentálny audit - analýzu vplyvu školy na 
životné prostredie. 

3. Zostaviť Environmentálny akčný plán - ciele, ktoré chce škola 
dosiahnuť, aby znížila negatívny vplyv na životné prostredie. 

4. Pozorovať a hodnotiť priebeh programu v škole a úspešnosť 
jeho realizácie. 

5. Realizovať environmentálnu výchovu a vzdelávanie vo 
vyučovaní. 

6. Informovať okolie o enviromentálnych aktivitách. 
7. Vytvoriť Ekokódex - umelecké stvárnenie práce žiakov na  tému Zeleň a ochrana prírody. 

Naše slabšie stránky sa snažíme odstrániť realizáciou týchto aktivít: 

 Pravidelná starostlivosť o zeleň v škole a čistotu okolia školy a na ekoploche, využitie a rozšírenie 
kompostoviska  

 Obnova pocitového chodníka a náučného chodníka na ekoploche 

 Rozšírenie políčka na pestovanie zeleniny, presádzanie kvetov a pestovanie byliniek 

 Čistenie brehov Hornádu  
V budúcnosti máme naplánované aj ďalšie aktivity, ktoré nám pomôžu dosiahnuť vytýčené ciele : 

 Čistenie chodníkov v lesoch SNV 

 Výsadba bylinkových záhonov 

 Pestovanie rôznych druhov zeleniny vo vyvýšených záhonoch 

 Postavenie hotela pre hmyz  
Naďalej budeme pokračovať už v rozbehnutých projektoch: 
Zelená a Vianočná burza, Deň Zeme, Deň jablka a Deň vody, Zber papiera, elektroodpadu a hračiek pre MŠ, Triedenie 
odpadu (papier, plast) v triedach, Otváranie studničiek. 

Našou snahou je udržať si certifikát a vlajku zelenej školy, ale aj chrániť a pomáhať našej prírode. 

„PRÍRODA DOKÁŽE EXISTOVAŤ AJ BEZ NÁS, NO MY BEZ NEJ NIE.”                       Bibiána, 8.A 

Žiaci Zelenej školy 
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UNESCO- SPIŠSKÝ HRAD     

rvé zmienky o hrade sú z počiatku 12. storočia. Má prívlastok 

najväčší hrad na našom území. V strednej Európe nie je rozlohou väčší 

hrad. Zrúcanina sa nachádza na travertínovej kope Spišský hradný vrch. 

Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1993 a je zapísaný do Zoznamu 

Svetového dedičstva UNESCO. Je nielen dôkaz vývoja architektúry od 12. do 

18. storočia u nás, ale svojou rozlohou, ktorá prevyšuje 4 hektáre (presne 

41 426 m²), je jeden z najväčších hradných komplexov na Slovensku. Keby 

vedeli jeho múry rozprávať, iste by nám pošepkali príbeh o statočnom 

ovčiarovi. 

„V podhradí žil ovčiar, ktorý mal veľké stádo oviec. Od jari do jesene 

pásol svoje ovečky po kopcoch a popritom zbieral liečivé byliny. Spoznával 

prírodu a keďže vedel čítať, našiel v starých knihách rôzne návody, ako 

možno liečiť ľudí. Zo širokého okolia ho navštevovali chudobní ľudia, 

ktorí ho prosili nielen o pomoc, ale i o trošku mlieka či syra. Rád 

počúval príbehy, ktoré mu pútnici vyrozprávali. A keď sa zotmelo, 

prichádzali do jeho koliby lesné víly a škriatkovia. Obľúbili si tohto 

osamelého človiečika. Raz večer ho navštívila víla, ktorú doteraz 

nepoznal. Priniesla mu veľkú knihu kúziel a zaklínadiel. Zabudla mu však 

povedať, že každé kúzlo, ktoré prečíta nahlas, sa aj vyplní. Ovčiar si 

večer zapálil kahanec a otvoril tú zaujímavú knihu. Začal čítať pekne 

nahlas, aby tom lepšie porozumel: „Abraka-dabra, nad nami nebo, dolu 

čierna zem, ak budem chcieť, privolám aj čerta sem." Netrvalo dlho, ktosi 

klopal na jeho dvere. Otvoril ich a takmer zmeravel. Na priedomí stál sám 

pekelník. Ovčiar si všimol jeho blčiace červené oči. Spod čapice mu trčali 

rožky. Vtedy pochopil, že knihu s kúzlami mu nepriniesla víla, ale čertica 

z pekla. Pekelník vyceril zuby a riekol: „Prišiel som si po teba, ovčiar." 

„No nie tak zhurta, čertisko! Hádam si najprv zahráme karty, keď si sa sem 

unúval," riekol duchaplne ovčiar. Lesné víly a škriatkovia hneď ako začuli 

pekelníka, dobehli ovčiarovi na pomoc. Škriatkovia mu pošepkali: „Musíš ho 

opiť vínom, inak si s ním neporadíš.“ Čertiskovi vínko zachutilo, lial ho 

do seba ako vodu. Popri kartách aj zabudol, po čo sem prišiel. Keď už bol 

spitý, víly poradili ovčiarovi, aby ho priviazal o stoličku. Takto 

zmordovaného ho ovčiar spolu so škriatkami priniesol na faru. Kňaz naňho 

začal liať svätenú vodu. Pekelník reval, až sa jeho hlas ozýval po celej 

doline. Nakoniec po ňom zostal len hustý oblak dymu a strašný smrad. 

Zmizol do horúcich pekiel. O ovčiarovi si ľudia ešte dlho rozprávali 

príbehy. O tom, aký bol statočný, nebojácny a láskavý. I keď treba 

priznať, že mu trošku pomohli víly a škriatkovia.“                                                   

Gréta, 5.A 

ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA 

edeli ste, že súčasťou našej planéty sú aj toxické rastliny? V najbližších 

číslach časopisu Vám predstavíme pár z tých najtoxickejších! 

Ricín obyčajný (Ricinus communis)                                    
Pôvodný výskyt: Východná Afrika                                                    

Aj keď je používanie ricínového oleja 

bezpečné a využíva sa v potravinárskom 
priemysle aj pri výrobe liekov či 

v kozmetickom priemysle, semienka 
ricínu obsahujú rovnomenný jed. 

Konzumácia nespracovaných semien 

môže viesť k vnútornému krvácaniu, vracaniu 
a zlyhaniu obehového systému. 

 
Durman obyčajný (Datura stramonium) 
Pôvodný výskyt: Stredná Amerika  

Durman obyčajný je rastlina z čeľade ľuľkovitých. Po 
použití vo vysokých množstvách môže jeho jed 
spôsobiť záchvaty alebo až dostať človeka do kómy. 

Jeho alkaloidové toxíny sú známe vyvolávaním halucinácií.  
 

Strom samovrahov (Cerbera odollam) 
Pôvodný výskyt: Ázia a Austrália 

Strom samovrahov sa takto nazýva pre svoje 

neškodné,  
ale v skutočnosti smrtiace ovocie. Každé semienko 

je vysoko nasýtené cerberínom. Semienka stromu 
dokážu spomaliť srdcový rytmus, niekedy až so 

smrteľnými následkami. 

Veronika, Barbora, 6.A            
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ĽUDSKÉ PRÁVA 

ilí spolužiaci & iní fanúšikovia písaného slova :) , 

v časopise OKO sú bežne publikované rôzne príspevky na témy, ako sú DIY, 

interviews na zaujímavé témy, ankety a recenzie. Tento článok (resp. úvaha) 

je o ľudských právach, povinnostiach, správnom prístupe k problémom, ale 

aj o motivácii k aktívnemu životu.  

„Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme 

sa hrou učili žiť sami.“ 

Toto je zásada č. 7, jedna z desiatich základných ľudských práv detí. A je to 

aj pravda. Mali by sme mať právo prežiť krásny život. Lenže ako deti 

nemôžeme čakať, že sa nám pekný život urobí sám. Máme právo si 

premyslieť našu predstavu o ňom, ale zároveň je to aj veľká zodpovednosť. 

Rodičia nemôžu zariadiť, aby sme sa niekým stali. Oni nás naučia učiť sa 

a na základe toho sa dopracujeme k nášmu cieľu. Predovšetkým sa na tom 

musíme podieľať my sami, na začiatku to musíme hlavne chcieť. 

Ďalej je tu otázka nášho postoja k rôznym problémovým situáciám. 

Napríklad nejaká bežná hádka. Je jednoduchšie si to vyrozprávať, ako to 

neriešiť. Bude nás to zbytočne ťažiť na srdci, že sme stále v rozpore. Ďalší 

príklad je klamanie. Rozumnejšie je neklamať, radšej povedzte pravdu. 

Možno to zo začiatku zabolí, ale nikto sa na Vás nebude hnevať až tak, ako 

keď príde sám na to, že ste mu klamali. Aj tak sa na pravdu zväčša príde. 

Tých situácií tu môže byť nekonečne veľa, ale pre všetky platí jedno: 

Problém je potrebné riešiť.  

Podstatné je aj zaradiť školu medzi naše hlavné priority. To znamená, že 

k nej treba pristupovať zodpovedne. Veď škola je pre nás všetkých bránou 

k životu podľa našich predstáv. Od nej sa vo väčšine prípadov odvíja naša 

budúcnosť. Ako sa v škole budeme učiť, také budú známky. Od priemerov zo 

známok sa tvoria vysvedčenia. Od vysvedčení závisí, či nás prijmú na takú 

strednú, akú chceme. Od nášho výkonu na strednej škole sa odvíja možnosť 

výberu vysokých škôl, následne aj práce, o akej sme snívali. Jednoducho náš 

prístup k učeniu na základnej škole ovplyvňuje našu budúcnosť ďaleko 

dopredu. 

Motivácia. To je teda slovo! Znamená to 

dôvod, pre ktorý niečo robíme alebo cieľ, 

ktorý chceme dosiahnuť. Napríklad 

zasadila som jabloň. Mojim cieľom je 

vypestovať krásne zdravé jablká. Lenže 

o ten strom sa treba postarať.  Pri snahe 

niečo dosiahnuť musíme byť teda 

zodpovední. To znamená, že aj keď sa mi nebude chcieť každé jedno ráno 

chodiť polievať strom, aj tak to urobím, pretože ma myšlienka na výsledok 

motivuje. V realite sa však netreba starať len o stromy a jablká... 

Celá veta, ktorú som tu mala rozobrať je ako odkaz od Malého Princa. 

Hovorí o tom, že deti vnímajú svet inými očami, ako dospelí. Detské 

vnímanie je plné fantázie a je omnoho bohatšie, ako to dospelácke. Splnené 

detské sny sú neraz oveľa pestrejšie, než sny dospelákov o živote svojich 

detí, preto sa nás milí rodičia, nesnažte pretvárať úplne podľa svojich 

predstáv. Život, ktorý prežijeme podľa nás bude oveľa efektívnejší. 

Dúfam, že sa mi podarilo vystihnúť môj pohľad na danú tému čo 

najdetailnejšie, ďakujem všetkým, ktorí si to prečítali a prajem Vám, aby ste 

úspešne žili ten SVOJ život ♥                                                          Laura, 8.A 
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Dominik, 8.B 

  POHĽAD ŽIAKA NA ĽUDSKÉ PRÁVA  

 

 

 

Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu 

zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v 

slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a 

normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, 

mravne, duchovne a sociálne. 
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LOGICKÉ HÁDANKY 

aša škola je už v plnom prúde a je najvyšší čas 

si precvičiť svoje malé, priemerné až veľké mozočky – 

podľa toho, kto to číta. Pokiaľ nie ste deviata a/čka 

ako ja, musíte mať zaručene tony voľného času. Tak 

prečo ho raz nevyužiť na niečo, čo vás obohatí? 

V jesennom období a blízko Halloweenu je určite 

lepšie môcť sa prirovnať k Dr. Frankensteinovi ako 

k zombie. Rozhýbte si mozgy, aby ste ich raz 

nemuseli jesť! 

1. 

Ten, čo to postavil, to predal. Ten, kto to kúpil, 

to nepoužil. Ten, kto to použil, to nikdy nevidel. 

Čo je to?  

2. 

V hoteli spal muž, keď začul zaklopanie na 

dvere. Zostúpil z postele, prešiel ku dverám a 

otvoril ich, a vonku stál cudzinec. Po otvorení 

dvier tento cudzinec povedal: „Prepáčte, musel 

som urobiť chybu. Myslel som, že to je moja 

izba.“ Cudzinec  

 

 

potom odišiel. Muž zavrel dvere a okamžite 

zavolal ochranku. Požiadal ich, aby toho 

cudzinca okamžite zatkli. Prečo ich požiadal, aby 

to urobili? Čo ho robilo podozrivým? 

3. 

Muž bol nájdený mŕtvy s kazetovým 

magnetofónom v jednej ruke a pištoľou v druhej. 

Keď prišla polícia, okamžite stlačili tlačidlo 

prehrávania na kazete. Počuli: „Nemám pre čo 

žiť. Nemôžem pokračovať,“ potom výstrel. Po 

vypočutí kazetovej pásky vedeli, že nejde o 

samovraždu, ale o vraždu. Ako to vedeli? 

4. 

Dve dievčatá jedli spolu večeru. Obidve si 

objednali ľadový čaj. Jedno dievča pilo veľmi 

rýchlo a vypilo päť, kým druhé vypilo len jeden. 

Dievča, ktoré vypilo jeden, zomrelo, zatiaľ čo 

druhé prežilo. Všetky čaje boli otrávené. Ako to? 

                                                                                   Šimon, 9.A 
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LAURIKA TVORÍ  
Horúca čokoláda so škoricou a s marshmallownami: 

 

ianočné obdobie sa blíži a horúca čokoláda je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou. Existuje veľa receptov na vianočnú 

horúcu čokoládu, no ja som sa rozhodla urobiť si ju so škoricou 

a s marshmallownami, pretože škorica k Vianociam proste patrí 

a mashmallowny, ktoré sa v horúcej čokoláde roztopia, jej 

dodajú úžasnú chuť. 

 

Recept: 

1. Budeme potrebovať: Marsmallowny, 

škoricový cukor, granko, 100 ml mlieka. 

 

2. Hrniec si dáme na sporák, ktorý 

zapneme približne na strednú teplotu. 

 

 

 

3. Mlieko si nalejeme do 

hrnca a zamiešame. 

 

4. Pridáme dve lyžice 

granka.  

 

5. Pridáme škoricový cukor. 

 

6. Zamiešame. 

 

 

 

 

7. Horúcu čokoládu prelejeme do hrnčeka. 

 

 

 

 

8. Dozdobíme marsmallownami.  

 

 

 

  

 

Dobrú chuť! 

 
                                                                                Laura, 8.A 
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         MAĽOVANÉ ČÍTANIE 

 

Gréta, 5.A 

Laura, 8.A 



                                                                                                                                     Kreatívne tvorenie 15 

    

 

 

DETSKÁ DIELNIČKA 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 
                                                   RÁCHEL, 3.B 

                                                                

 

JESEŇ K NÁM LETÍ 

RADUJÚ SA DETI. 

ZO STROMOV PADAJÚ LISTY 

SOM SI TÝM ISTÝ. 

ZBIERAJÚ SA GAŠTANY 

TO BUDÚ Z NICH NÁPADY. 

JOZEF, FERO, ANIČKA 

VYTVORILI  JANÍČKA. 

NA JESEŇ SÚ LISTY  PESTRÉ 

VŽDY ICH 

TRHÁM SVOJEJ 

SESTRE.       

          Zoe, 5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Michaela, 6.B 
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DETSKÁ DIELNIČKA 
 

eseň je obdobie krásne, 

lístie opadáva, je to jasné.  
Gaštany už spadli, 
jeseň sa nám kráti.                                              

                                                                         Halloween sa už skončil,  
podomové strašenie som dokončil. 

Pozerám sa na malé deti  
ako cukrík, čo vzduchom letí. 

Už k nám prišla zima, 
deťom sa o Mikulášovi sníva. 
Mikuláš im v sne hovorí, 
„komu sa nelení, tomu sa zelení“.                       Po Mikulášovi nasledujú Vianoce, 

u každého sa stromček ligoce.  
Budú zimné prázdniny, hurá!!! 

Už sa nám snehová guľa za guľou gúľa. 
Silvester dá zbohom roku starému, 
ohňostrojom, prípitkom a radosťou dáme ahoj novému. 
SMS-ky zahltia mobil každého, 
s prianím všetkého dobrého.  

Po Troch Kráľoch všetci žiaci, 
učiť sa musia, nech sa páči. 

Vysvedčenie v januári, 
ukáže všetkým, ako sa nám darí.  

Maroš, Dávid, Martin, 5.D 

 

VIANOČNÁ POVIEDKA 

onku sa ochladilo a pred obedom začal husto padať sneh. Do 

zlatníctva vstúpilo malé premrznuté dievčatko. Predavač sa jej 

ako každého zákazníka opýtal, čo si praje. Dievčatko nesmelým 

hláskom povedalo: ,,Mohla by som vás poprosiť tamtie krásne 

modré náušnice?“ 

 ,,Ako si želáte.“ odpovedal  predavač a položil ich na pult. ,,Ale 

ja neviem, či mám dosť peňazí.“ povedalo dievčatko a na stôl 

položilo celú svoju pokladničku a vysypalo ju. Predavač sa usmial 

a povedal: ,,Áno, je to dosť, určite to bude stačiť.“  

V pokladničke bolo len pár drobných, no predavač ich zobral a 

dal do kasy. Zabalil dievčatku náušnice do krásnej darčekovej 

taštičky a so širokým úsmevom jej ju podal. Dievča sa taktiež 

usmialo, poďakovalo sa a natešene odišlo. Na ďalší deň prišla do 

zlatníctva pani v starom dlhom kabáte práve s týmito náušnicami 

a opýtala sa predavača: ,,Prosím vás, mohla by som ich vrátiť? 

Moja dcéra ich bola včera kúpiť a museli byť strašne drahé. 

Určite nemala dosť peňazí aby vám mala čím zaplatiť. Viete môj 

manžel zomrel pred pár rokmi a ja sa snažím nás  uživiť a niečo 

takéto si nemôžeme dovoliť.“  

Predavač sa pozrel na pani, ktorá mu na pult položila taštičku, 

v ktorej daroval dievčatku náušnice. „Sú vaše. Viete, vaša dcéra 

mi za nich zaplatila viac ako by za nich dal ktokoľvek iný. Dala 

mi všetko čo mala.“ 

Lenka, 8.A 
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JESENNO-ZIMNÉ TVORENIE 

                                     

                                           Marína, Matúš, 6.B 

 

 

 

 

                                          Michaela, Laura, 6.B 
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MAPOVANIE  

OLYMPIJSKÉHO KRÚŽKU 

a našej zelenej škole nepretržite pracuje olympijský krúžok. Tak ako 

každý školský rok, tak aj tento, máme pred sebou hromadu aktivít, ktoré Vám 

v časopise postupne predstavíme. Na začiatok si pozrite našu fotogalériu 

o tom, čomu sa na krúžku venujeme.  

- zažívame plno zábavných aktivít, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- robíme rôzne športy, na ktoré nám pani učiteľka 

dá pomôcky, 

 

- počas celého školského roka jazdíme na rôzne miesta napríklad: Jump Aréna, 

Gymnastická telocvičňa, ale aj 

iné. Väčšinou tam, kde ideme 

si ,,rozhodneme“ my a pani 

učiteľka nám to schváli,  

- počas Vianoc pripravujeme 

pre žiakov Gymfit, 

- v čase zimnej alebo letnej 

olympiády spolupracujeme 

s deťmi na kvízoch a hrách 

o olympionizme, 

- nosíme krásne tričká, 

- pani učiteľka má hlavu plnú nápadov, takže aj v čase prestávok s deťmi 

z prvého stupňa tancujeme, hráme sa a zabávame, 

- minulý rok nám pani učiteľka dohodla zájazd do Grécka do mesta Olympia, 

čiže sme tam zažili tiež plno zážitkov. 

 

 

 

 

 

Športom vdýchni telu život, 

nevynechaj žiadny závod. 

Zapoj sa do čoho vieš, 

nie len telu prospeješ!! 

 
                                 Športu zdar, kamaráti!    

                                                 Tomáš, 8.B 

 

Aktivity olympijského 

krúžku 

 V Grécku 

Žiaci olympijského 

krúžku 

Pri športe 
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VTIPNÝ PRÍBEH A VTIPY 

 tejto časti časopisu Vám prinášame vtipné 

príbehy a hlášky, ktoré sú možno iba náhodne 

podobné realite ;-D.  

 

Peťo a Piťo sú veľkí lajdáci. Chodia do 4.C triedy. 

„Cŕŕŕŕŕn!“ zazvonilo na hodinu.  

„Táááák žiaci, dnes si vyhodnotíme písomku 

z matematiky.“ 

 po desiatich minútach.....  

„Peťo a Piťo! Už zase ste ma sklamali! Obidvaja 

máte päťky, ako vždy!“ 

Peťo a Piťo sa na seba pozreli a po chvíli povedali: 

„Jeeeeej, super! Daj nato, máme rovnakú známku! 

Máme najviac bodov z celej triedy!!!“ 

Crrrrrn! Zazvonil zvonček, ktorý ohlásil koniec 

vyučovania. 

 

                                                 Adela, Ella, 5.B 

  VTIPNÉ HLÁŠKY 

     tipné hlášky žiakov: 

 Čo je to MFS? Malý farmársky slovník. 

 Tejto Zemi chýba prirodzenie (prirodzenosť). 

 Obdobie po klasicizme je erotizmus 

(romantizmus). 

 Janka: „Choď sa vyvetrať na veľkú 

prestávku.“ 

Danka: „Ja už som vyvetraná.“ 

 

 Skupenstvá poznáme: tuhé, plynné a vlhké. 

 Z kyslých dažďov padá omietka. 

 Kravy produkujú metanfetamín. 

 Na hodine dejepisu sa učiteľ pýta žiakov, kto 

založil Sankt Peterburg. Žiak odpovedá: 

„svätý Peter“. 

 

 „Keďže sa staráme o blaho našich učiteľov, 

pred hodinou vždy poriadne vyvetráme triedu 

a vyhrievame stoličku na slnku, aby 

neochladla počas vetrania. No občas to s tým 

vetraním preženieme, v triede je tak zima 

a my predsa len musíme písať písomku.“ 

 

 

tipné hlášky učiteľov: 

Učiteľ: Martin, poď odpovedať! 

Žiak: Ale ja nie som veľmi zhovorčivý, pán 

učiteľ. 

Učiteľ: „Mňa milujú stovky dievčat, ale ja o tom 

neviem.“ 

Žiak má na krku retiazku, ktorá nápadne 

pripomína psiu značku. 

Učiteľ: Strážiš dom? 

Žiak: Nie. 

Učiteľ: Načo to nosíš? 

Žiak: Neviem, len tak. 

Učiteľ: Také má aj môj pes. 

 

Žiak si na vyučovanie nič 

nepriniesol a ešte aj nedáva 

pozor. 

Učiteľka: Vieš čo, prosím ťa, ty sa už iba pokrč 

a hoď sa do koša, čo už s tebou. 

                                                                    -RR- 
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        KOMIKS 

 

 

An Le Duy, 5.A 

Pri príležitosti príchodu jesene a kratších dní, sa naša žiačka rozhodla vlastnoručne pre Vás, milí čitatelia, 

nakresliť komiks. Ak sa radi bojíte, tak smelo do toho!  
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VYFARBI SA! 

aši prváci už nie sú žiadni nováčikovia. Školu navštevujú už štvrtý 

mesiac, a tak sme sa ich boli opýtať na ich pocity. A čo nám prezradili? 

Dočítate sa v nasledujúcich riadkoch. 

Táňa z 1.B: Je tu super, mám dobrú pani učiteľku. Môj obľúbený predmet 

je telesná! 

Natália z 1.B: Je tu dobre. Mám dobrú pani učiteľku Renátku. Mám super 

kamarátky. A mám rada telesnú. 
  

Noemi z 1.D: V škole je dobre. Mám rada pani učiteľku a telesnú výchovu. 

Alex z 1.D: Páči sa mi tu. Moje obľúbené predmety sú: telesná a matika. 

 

Radka z 1.A: Mám sa tu dobre. Pani učiteľku mám rada. Slovenský jazyk 
mám najradšej. V škole sa mi páči viac ako v škôlke, lebo sa učíme nové 

vedomosti. 

Tomáš z 1.A: V škole je výborne. Mám 

rád slovenčinu a pani učiteľku. 

 

Anna Mária z 1.C: Je tu dobre. Mám 
rada pani učiteľku. Moje obľúbené 

predmety sú: matika a telesná. 

Dávid z 1.C: Súhlasím  s Annou. Je tu 

fajn. Som rád, že som v tejto triede. 

Lepšia je škola, lebo tu čítame a rád 
píšem. Páči sa mi v školskom klube. 

 

Za odmenu máme pre našich 

prváčikov obrázok, ktorý si môžu 

vyfarbiť  

 
Ella, Adela, 5.B 

 

JAZYKOVÉ OKIENKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergänze die Wörter in die Sätze: 

 

In der Schule schreiben wir mit dem .............. 

 

Im Dezember gibt es viel ……………. 

 

Ich mag …………. lesen. 

 

Im Sommer esse ich gern …………….. 

 

Wenn es kalt ist, tragen wir eine Mütze und einen …………… 

                            

                                                                                      Lucia, 8.B 

E Y E I K J E N K 

 C C I S W F N L O 

O K O H D D E O J 

N L U L F G R O Z 

O A R T O Z G H G 

M I R E S G Y C Y 

Y F T R L I Y S G 

X V O Z G M N N O 

C F Z R M H N E L 

C V I I E I J E O 

V M F O K S K R I 

S N I L B V T G B 

Translate into English and find 

the words! 

hospodárstvo, ekonómia,                                   

biológia, ekológia, energia, 

zelená škola, les, oko 

 

                                 

                                 Tomáš, 8.B 
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MÔJ CESTOVATEĽSKÝ DENNÍK 

a párty stranách sa budete môcť stretávať s potulkami 

našich žiakov. Môžu vám slúžiť aj ako inšpirácia pre vaše budúce výlety. 

Nech sa páči, pustite sa do čítania o tom, čo videl náš spolužiak Filip 

v krajine tulipánov.  

Koncom októbra som bol s mojimi rodičmi  

v Amsterdame navštíviť môjho staršieho brata, 

ktorý tam študuje na vysokej škole. Amsterdam je 

hlavné mesto Holandska. Žije tam 740 000 

obyvateľov a 177 národností a tým je 

najmultikultúrnejšie mesto na svete. 

Prvú vec, ktorú sme urobili po príchode bolo, že 

sme si prenajali bicykle, ktorými sme sa počas 

troch dní nášho pobytu prepravovali. V meste je 

vybudovaný rozsiahly systém cyklotrás a dopravného značenia pre cyklistov. 

Odhaduje sa, že v meste je približne milión bicyklov. 

Po celom meste sa nachádzajú vodné kanály, po ktorých sa plavia výletné 

a turistické loďky. Boli vybudované v 17. storočí. 

 

Navštívil som vyhliadkovú vežu A'DAM Lookout, 

z ktorej bolo vidieť celé mesto. Na streche tejto 

veže sa nachádzajú hojdačky, návštevníci sa môžu 

pohojdať na okraji strechy ak na to majú odvahu. 

Na ďalší deň som navštívil rodný dom a zároveň 

múzeum Anny Frankovej. Anna bola 15 ročné 

židovské dievča, ktoré sa ukrývalo 2 roky pred 

Nemcami počas 

druhej svetovej 

vojny. V skrytej 

časti domu som videl jej detskú izbu, 

kuchyňu a iné zákutia domu. V múzeu sa 

nachádzajú jej originálne denníky, ktoré si 

písala počas dlhých dní skrývania. Žiaľ 

tesne pred skončením vojny Anna umrela. 

Domov sme odlietali z letiska Schiphol, 

ktoré je štvrté najväčšie v Európe. 

Ďakujeme za zaujímavý článok. Ak aj vy budete putovať po svete krížom 

krážom, neváhajte a podeľte sa s nami o vaše zážitky.  

 Laura, 8.A 

Pohľad na kanál 

Na hojdačkách 

Typické domčeky 
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              Pokojné prežitie sviatkov vianočných chceme Vám priať, 

             lásku, zdravie, šťastie, pokoj v duši do batôžka dať. 

         Nech sa Vám líčko neprestáva smiať 

        a v januári školské radiátory hriať. 

    Veselé a sčítané Vianoce 

       Vám želá redakcia školského časopisu OKO 
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