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Milí čitatelia,  vážení učitelia a všetci tí, ktorí práve 
držíte vo svojich rukách ďalšie číslo školského časopisu 
Oko!  
Školský rok už dávno beží v plnom prúde a ani naša 
redakčná rada veru nelenila. Pripravila pre vás ďalšiu 
zbierku nových informácií, ale aj zábavy. Dozviete sa 
kopec nových poučných vecí, prečítate si rozhovory so 
zaujímavými ľuďmi a na svoje si prídu aj tí, ktorí 
v časopise hľadajú pobavenie a smiech. Takisto 
prinášame správy o  podujatiach, ktoré sa už konali, 
a aj o tom, čo pre vás chystáme v tomto období.  
Chcela by som tiež medzi nami privítať nových žiakov 
prvého i druhého stupňa. Dúfame, že sa im náš školský  
časopis bude páčiť a držím im palce pri učení. A keďže 
sa nám kalendárny rok pomaly končí, znamená to, že 
sa blížia Vianoce. Sviatky, na ktoré sa tešíme úplne, ale 
úplne všetci, no hlavne deti.  Takže všetkým našim 
čitateľom prajeme príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a dúfame, že čítanie nasledujúcich stránok 
prinesie predvianočnú pohodu do všetkých tried našej 
školy. Teraz si už prosím, prelistujte svoj časopis. 
Verím, že sa vám bude páčiť a každý si v ňom nájde 
niečo pre seba. 

                                                       
Šéfredaktorka Lucia Zajacová, IX.A 
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Korčuľovanie pre všetkých  - Školský 

korčuliarsky program 

Do tohto programu sme sa ako prví  

zapojili  my, žiaci 2. C triedy s pani uč.  

Meliorisovou. Všetci  sme  dostali korčule, 

dresy a prilby, ktoré zakúpil Slovenský 

zväz ľadového hokeja. Počas piatich dní 

od 1.10. do 5.10. sme  mali možnosť   

naučiť  sa základom  korčuľovania.  Pod vedením skúsených trénerov 

Tatiany Bodovej Čechovej, Ľubomíra 

Vaica a Miloša Muranského  sme 

prežívali krásne, ale aj bolestivé 

chvíle na ľadovej ploche. 

Základným korčuliarskym 

zručnostiam sme sa naučili všetci 

18 žiaci. Za svoje korčuliarske 

výkony  na ľade sme boli  

odmenení  krásnym diplomom.  

 Žiaci 2. C triedy 
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     Keď padal krásny biely sneh na domček,  v ktorom 
bývala malá Katka, vtedy sa to udialo. 
Bol Štedrý deň – Vianoce. Prišiel Ježiško, ktorý doniesol 
darčeky a veľkú jedličku. Na nej viseli vianočné gule, 
salónky, ozdoby a na vrchole bol ligotavý červený špic. 
Katka rýchlo bežala do obývačky. Veľmi sa tešila 
z darčekov, ktoré boli poukladané pod stromčekom. Bola 
tam bábika, lego, knihy, všetko darčeky, o ktoré Ježiška 
prosila.  
Tak sa z nich radovala, že až neskôr si všimla, aký je 
stromček smutný.  
„Jedlička, čo sa ti stalo?“ spýtala sa jej. 
„Vieš, som smutná z toho, že keď skončia Vianoce, 
vyhodíte ma na smetisko“, odpovedala.  
Katka rozmýšľala,  ako by mohla jedličke pomôcť. Napadla 
jej skvelá vec. 
Spolu s rodičmi po Vianociach zobrali jedličku do lesa. 
Znovu ju zasadili do zeme a poriadne poliali.  
Po niekoľkých dňoch prišli a videli, že sa opäť usmieva, 
pretože jej už narástli nové korene. Katka bola šťastná, že 
ju nevyhodili na smetisko. 
  
                            Emka Slebodníková, 3. oddelenie ŠKD 

Zasmejme sa 
spolu 
Dieťa z mesta príde na dedinu 
k babke . Pred stajňou vidí 
postavené vidly. Pýta sa mamky: 
- Jéj, to aj kravičky jedia 
vidličkou? 
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K najvýznamnejším motivačným prvkom v systéme školských 
športových súťaží na Slovensku patrí celoštátna súťaž aktivity 
základných a stredných škôl pod názvom ŠKOLA ROKA. 
Celkové poradie škôl v štyroch kategóriách / základné školy do 
300 žiakov a nad 300 žiakov, stredné školy – chlapci 
a dievčatá/ vzniklo po sčítaní bodov v troch pilieroch – 
účastníckom, výchovnom a výkonnostnom. V tom poslednom sa 
do bodového hodnotenia započítavala účasť a umiestnenie na 
Školských majstrovstvách Slovenska. Práve pred pár dňami 
prebehlo celoštátne vyhodnotenie ŠKOLY ROKA za školský rok 
2017/2018. Uskutočnilo sa v Detve – 26.októbra 2018. ZŠ 
Ing. Kožucha SNV sa na tomto slávnostnom akte zúčastnila 
tiež. Krásne 2. miesto v kategórii ZŠ nad 300 žiakov, si 
vybojovala vďaka výborným výsledkom na Majstrovstvách 
Slovenska v basketbale dievčat – 1. miesto, basketbale 
chlapcov – 3. miesto , gymnastickom štvorboji kategória A – 
chlapci -3. miesto , dievčatá 7.miesto a v organizovaní 
množstva Olympijskych aktivít. Slávnosť spestril kultúrny 
program, ktorý sa niesol v duchu ľudového folklóru, ktorý je 
s mestom Detva úzko spätý a vzácni hostia - olympijsky 
víťaz Ján Zachara, paraolympijska víťazka Veronika 
Vadovičova i majsterka Európy Eva Murkova. 
Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnila p.uč. Murgáčová 
a žiačka Juliana Dovalová – členka víťazného družstva 
v basketbale. Jej slová „ Boli to nádherné pocity, kedže naša 
škola bola medzi  školami, ktorá nemá športové triedy, no 
napriek tomu sme sa dokázali umiestniť. Som veľmi rada, že 
som sa mohla zúčastniť tohto ocenenia. Bol to krásny zážitok.“  
 

Celoslovenské vyhodnotenie –  
ŠKOLA ROKA 
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Basketbal je jedným zo športov, ktorým sa na našej 
škole darí. Naši žiaci v ňom dosahujú výnimočné 
úspechy. Basketbal ako taký, má v našom meste veľkú 
tradíciu. V minulých číslach Vám naša bývalá žiačka 
Martina Dovčíková prinášala rozhovory 
s basketbalistami, ktorí reprezentujú naše mesto 
v najvyššej súťaži – v extralige. Možno aj to nabudilo 
našich žiakov, ktorí v minulom školskom roku dosiahli 
výnimočné úspechy. Všetko sa začalo v okresnom kole 
v basketbale žiakov a žiačok, kde obidve naše družstvá 
po bezchybnom výkone zvíťazili a stali sa majstrami 
okresu. Naša spanilá jazda pokračovala na 
Majstrovstvách Košického kraja, kde ani dievčenské a ani 
chlapčenské družstvo opäť neokúsilo chuť prehry. 
S prehľadom zvíťazili a stali sa majstrami kraja 
v basketbale chlapcov a dievčat.  

Ďakujeme žiakom, učiteľom a trénerom, ktorí sa 
na tomto krásnom úspechu podieľali.  
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V nedeľu, 30. 9. 2018, p. koordinátorka Lacušová  privítala 
zahraničných hostí z Talianska, Poľska a Španielska. Žiaci z týchto 
krajín boli ubytovaní u žiakov našej školy.  V pondelok bol 
pripravený úvodný program na našej škole, po krásnych 
predstaveniach sa žiaci vybrali navštíviť škôlku a absolvovali tvorivé 
dielne. Na záver dňa sa konala prehliadka mesta a návšteva primátora 
mesta SNV.  Dňa 2. 10. 2018 sa uskutočnili na našej škole 
workshopy, ktoré pripravili naše pani učiteľky anglického jazyka: p. 
Rusnáková, p. Urichová, p.Šoltésová a p. Lacušová. Poobede pani 
učitelia pripravili súťaž v najrýchlejšom čítaní textu v anglickom 
jazyku, do ktorej sa zapojili všetky krajiny. Tretí deň sa začal 
prehliadkou Spišského hradu, ktorý všetkých očaril a náš pán riaditeľ 
bol úžasným sprievodcom. V Levoči sme navštívili Baziliku Panny 
Márie na Mariánskej hore a po obede  sa presunuli do levočskej 
radnice. Poslednou zastávkou bol kostol sv. Jakuba. Ďalší deň  sa 
projekt niesol v pracovnom duchu. Pracovalo sa na aktivite, ktorú 
pripravila koordinátorka p.uč. Lacušová s názvom: Interactive 
guidebook “The most beautiful places in my region and the legends 
connected with it”. Všetci sa snažili spoločne vytvoriť sprievodcu 
legendami zapojených európskych krajín. Po obede a za krásneho 
počasia naši hostia a žiaci našej školy mali možnosť vidieť  nádhernú 
prírodu nášho regiónu. Že sa im výlet páčil, bolo vidieť na ich 
rozosmiatych tvárach. Posledný deň bola návšteva ZOO a spoločná 
záverečná party, počas ktorej žiaci mali možnosť ochutnať špeciality 
jednotlivých krajín, veselo sa zabaviť a nakoniec aj  rozlúčiť. Pri 
lúčení nechýbali ani slzy. Tak teda šťastnú cestu, priatelia, a tešíme sa 
na vás u vás ! 

Projekt   Erasmus + a  Partnership visit  

na Slovensku  

30. 9.  –  6. 10. 2018 
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Môžeme vám zaručiť, že sa im tu podľa ich vlastných slov 
naozaj veľmi páčilo. Aj keď pár vecí je u nás iných ako 
u nich a veľmi ich to prekvapilo. Napríklad to, že keď 
prídu domov, musia si vyzuť topánky, pretože v Taliansku 
si topánky nechávajú aj v dome. Mali sme aj pár 
problémov s jedlom, keďže Talianom slovenské jedlo 
nechutilo, ale nakoniec sme našli aj jedlá, na ktorých si 
pochutnali, napríklad pirohy. Všetko ostatné len chválili 
a boli veľmi radi, že mali príležitosť navštíviť naše mesto.             
                                                   Lucia Zajacová, 9. A 

Myslíte si, že Slovensko a Španielsko 
sú dve rôzne krajiny? Tak s vami 
súhlasím, pretože len v niektorých 
veciach sú si podobné. Rozdielne sú 
v tom, že majú iné chute, preto 
ochutnávka bryndzových halušiek 
bola pre nich veľkým zážitkom.... –)) . 
V okolí kde žijú, je veľmi veľa viníc, 
takže mali radi hrozno a iné veľmi 
zaujímavé ovocie, ktoré u nás 
nerastie. Španieli boli veľmi milí, 
angličtina im išla dobre a naše mesto 
sa im veľmi páčilo a dokonca 
posledné dni im bolo veľmi smutno 
a mne tiež. Dúfam, že sa s nimi 
budem môcť aspoň ešte raz v živote 
stretnúť. 

 Lucia Kozubová, 7.B 

Slovensko a Poľsko 

sú si  podobné. Sme 

blízke krajiny , 

dalo by sa povedať, 

že sme ako 

súrodenci. S jedlom 

nebol problém. 

Dorozumievali sme 

sa jednoducho. 

Hneď v prvý deň som 

môjho kamaráta  

zoznámil s mojimi 

známymi. Ukázal 

som mu moju izbu,  

maznáčika 

a miesto, kde  si 

môže ukladať 

oblečenie.  

Martin Sliva,6.C 

Stali sa z nás dobrí kamaráti. Zažil som s ním veľa 

zábavy a zážitkov. Už sa teším na ďalšie stretnutie. 

                                                                                                

    Martin Sliva,6.C 
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Pes – najlepší priateľ človeka. Liek na každú bolesť. Dáva 
takú lásku, akú inde nenájdeme – čistú, úprimnú, 
nezištnú. Drží sa nás, utešuje, stráži, obetuje aj svoj život, 
ak treba. 
No ľudskou ľahostajnosťou, nezáujmom a krutosťou sa 
každoročne veľa psíkov ocitne v útulkoch. Od 1.9.1995 
je v našom meste zvierací útulok, ktorý je súčasťou 
Stanice pre odchyt túlavých zvierat. S cieľom nájsť 
opusteným zvieratám domov, mestská polícia zverejňuje 
fotografie psov na webovej stránke mesta i v mesačníku 
Informátor. Dlhoročnými pracovníkmi útulku sú p.Roman 
Hradiský a p.Peter Juríček . 

Pán Roman Hradiský prišiel 
k nám na školský dvor so 
šteniatkom Ajkou, ktoré si 
deti mohli pohladkať a zahrať 
sa s ním. Trpezlivo odpovedal 
na otázky detí: ako sa túlavé 
zvieratá dostanú do útulku, 
ako dlho sú v karanténe, 
zaobchádzanie s nájdenými či 
nechcenými zvieratami, aké 
psíky sa teraz v útulku 
nachádzajú, či sú zaočkované, 
aký je postup pri adopcii 
a veľa iných otázok. 

Zvierací  
priateľ 
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Deti z 5.oddelenia ŠKD s vych. Ingou Bušovskou navštívili na druhý 
deň útulok, kde sa nám venoval p.Peter Juríček. Ochotne nám ukázal 
areál útulku – koterce a výbehy pre psy, porozprával zaujímavosti 
o psíkoch a odpovedal na ďalšie zvedavé otázky detí, napr. možnosť 
vychádzok so psíkmi počas pracovných dní či víkendov. Roztomilé 
šteniatko Ajka znova svojou hravosťou a bezbrannosťou vnieslo 
lásku do našich sŕdc. 
  

Priniesli sme deky, osušky, 
granule, konzervy, piškóty, 
rôzne dobroty a hračky, aby 
sme psíkom urobili radosť 
a potešili ich.  
Pomôžme opusteným 
zvieratkám – bol názov akcie 
ŠKD, kde cieľom bolo deti 
viesť k tomu, aby sa 
zodpovedne starali o svoje 
domáce zvieratá, aby neboli 
ľahostajné k osudom túlavých 
zvierat, a aby si uvedomili, že 
zvieratká nie sú hračky, ale 
živé bytosti. 
Každý pes si zaslúži úsmev, 
slovko obdivu, poláskanie 
a starostlivosť. Dajme psíkom 
trochu lásky a oni nám dajú 
celé svoje srdcia. Dajme 
psíkom domov a ponúkneme im 
tým novú nádej na prežitie 
krásneho života. S nimi bude 
svet odrazu krajší. 

 Ingrid Bušovská,  
vychovávateľka ŠKD 
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1.je to zvyčajne druhé jedlo  

štedrej večere 

2.zviera, ktoré má rado 

banány 

3.naša planéta 

4.ročné obdobie 

5.dopravný prostriedok. 

6.lesný vták na S 

7.časť ľudského tela na N 

8.mestký časopis nášho mesta  

Na začiatočné písmeno si 

v tajničke pridaj dĺžeň. 

  

Sophia Hudáková, IV.B 

Keď sa vianočný stromček rozsvieti, detský 

smiech .................. . 

1.         
2.         
3.       
4.         
5.         
6.         
7.       
8.         
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Olympijský kvíz má za sebou celoštátne finále! A naša škola bola pri 
tom! 
Vysoké Tatry privítali  po päť najlepších kolektívov v kategóriách 
základných a stredných škôl doplnených vždy o 1 družstvo z Čiech. 
Základné kolo celej súťaže sa realizovalo online formou už v júni a 
zúčastnilo sa ho 167 trojčlenných družstiev zo základných škôl a 53 
trojčlenných družstiev zo stredných škôl. Zaujímavosťou je, že do 
pätice v kategórii základných škôl sa prebojovali výlučne družstvá 
z východného Slovenska. Vo finále každé súťažiace družstvo najprv 
predviedlo päťminútovú prezentáciu na tému „Olympizmus spája 
generácie“ a potom spoločne absolvovali písomný vedomostný test 
z olympijskej problematiky.  Porotu vedomostnej súťaže tvorili 
predseda SOA Pavol Ružbarský, podpredseda Ján Grexa, Viera 
Bebčáková, Igor Machajdík a tri olympioničky – strelkyňa Zuzana 
Rehák Štefečeková, rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-
Kohlová a lukostrelkyňa Alexandra Longová, ktoré tesne pred 
samotnou súťažou absolvovali zaujímavú besedu s účastníkmi súťaže.  
  
Naša škola v zložení /Murdžáková, Kozubová, Pacák – žiaci 7.B triedy 
/  napokon obsadila cenné, i keď nepopulárne 4. miesto. Ocenenie 
však k nám napokon predsa len putovalo, keď p. uč. Eva 
Murgáčová zo ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves a Radmila 
Hajdúková zo ZŠ Školská Michalovce boli vyhodnotené 
ako  najaktívnejšie individuálne organizátorky Olympijského dňa 
2018. 
Stretnutie sa v Tatrách malo aj pestrý sprievodný program. Objavili 
sme  Triklandiu, navštívili sme Laser arénu a previezli sa na 
motokárach. Takto akčne sme ukončili dvojdňové Olympijské dni.  
  
                                           Ema Murdžáková, Lucia Kozubová, VII.B 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE VO VEDOMOSTNOM 
OLYMPIJSKOM KVÍZE 
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V mesiaci november, sme mali v našom školskom 
klube veselo. Bolo to tak aj z toho dôvodu, že sme 
mali možnosť navštíviť novootvorenú galériu 
Laborartórium., kde na nás pracovníci skutočne 
vyskúšali pripravené experimenty. Zo začiatku to 
veru nebola sranda, keď nás všetkých zmerali 
a povedali nám, že keď prejdeme zmenšovačom 
vojdeme sa do malého terária pre škrečkov. Neverili 
sme, no naozaj po prejdení tunelom sme sa 
zmenšili. Dostali sme sa k škrečkom a zrazu sme 
boli rovnako veľkí ako oni. Mohli sme si vyskúšať, 
ako sa im žije. Človek by im mohol závidieť. Najprv 
sa najedia výborného syra, mrkvy, slnečnicových 
semiačok, a keď si myslia, že už pribrali dosť, môžu 
sa vyšantiť. Tak ako aj my! Pobyt v dutom kokose, 
kde škrečky spávajú, bol síce zaujímavý, ale to 
koleso, v ktorom sa môžu dosýta vybehať nemalo 
konkurenciu. Škoda, že sme sa museli nakoniec 
vrátiť do nášho sveta. Ďakujeme pánom 
pracovníkom, že boli takí dobrí a pred odchodom 
nás znova zväčšili, ba niektorým možno aj pár 
centimetrov pridali. Týmto sa chceme poďakovať 
celej galérii, že nás prijala a mali sme možnosť 
Laborartórium navštevovať celý mesiac november. 

2. oddelenie  

LABORARTÓRIUM 
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V septembri tohto 
školského roka k nám 
nastúpila p. učiteľka 
Macejková. Na druhom 
stupni vyučuje hlavne 
biológiu a geografiu. 
Aby sme sa o nej 
dozvedeli viac, oslovili 
sme ju a položili sme jej 
pár otázok.... 

  1. Ako sa Vám páči práca v našej škole? 
Prostredie v škole vytvárajú ľudia, ktorí v nej pracujú,  
a ktorí v nej študujú. A musím povedať, že zatiaľ sa 
mi v tomto kolektíve pracuje veľmi dobre. . 
  
2. Aký máte vzťah k deťom? Napríklad aj k žiakom? 
K deťom mám kladný vzťah, keďže sama som matkou 
dvoch dcér. A žiaci školy? Myslím, že mi dá každý za 
pravdu, že väčšinou sú tu dni naozaj veselé....Tak, ako 
my Vám podávame rôzne informácie, tak aj vy nás 
obohacujete svojimi zážitkami. No niekedy sú tie dni  
aj náročnejšie. 
 
3. Prezradíte nám, aký bol Váš obľúbený predmet a 
prečo? 
Od základnej školy som vždy viac inklinovala 
k prírodovedným predmetom, aj keď z ostatných som 
mávala tiež výborné výsledky. 
  

  

Čo sme nevedeli  
o pani učiteľke 
Macejkovej..... 
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4. Ste spokojná so svojím rozhodnutím stať sa 
učiteľkou? 
Áno, všetko má aj pozitívne aj negatívne stránky , ale 
určite by som nemenila. 
 
5. Prečo ste si vybrali práve tieto predmety, ktoré 
učíte? 
Pretože mi boli vždy blízke. 
  
6. Koľko času denne venujete svojmu učiteľskému 
povolaniu? 
To je práve tá negatívna stránka, že sa nedá odísť 
z práce a mať už doma voľno. Učitelia pracujú aj 
doma  . Nedá sa presne stanoviť pracovná doba. 
  
7. Čomu venujete svoj voľný čas? 
Celý môj voľný čas venujem mojej rodine . Milujeme 
výlety, prírodu a hlavne radi spolu trávime čas pri 
akejkoľvek činnosti. 
  
8. Aké sú Vaše plány do budúcnosti? 
Pracovať na sebe, aby som mohla získané vedomosti 
šíriť ďalej. 
 
9. Venujete sa i športu? 
Šport mám veľmi rada,  no nedosahujem v ňom  
vrcholové výsledky. Športujem iba rekreačne a hlavne 
pre radosť. 
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Banská Štiavnica je historické mesto 

strednom Slovensku s veľmi zaujímavou minulosťou. Známe 

je ťažbou kovov, hlavne striebra. V minulosti patrila medzi 

najvýznamnejšie európske mestá.  V úzkom údolí stoja 

kostoly, domy bohatých ťažiarov a meštianske domy, v 

kopcoch uvidíte malé banícke domčeky. Všetko je pospájané 

romantickými uličkami a chodníkmi  a hlavne všade je veľa 

schodov. Známe je štiavnické korzo – vyvýšený chodník 

Trotuár /Ružová ulica/, okolo ktorého je veľa malých 

obchodíkov so zaujímavým tovarom. A ak ste už v Banskej 

Štiavnici, bola by škoda  nenavštíviť baňu. S  plášťom, helmou 

a baníckou lampou sfárate do podzemia a na vlastnej koži 

skúsite, ako to vyzerá v naozajstnej bani.  

Priznám sa, že keď som začínala písať 

príspevok o pamiatkach UNESCO, chcela som 

najprv písať o Spišskom hrade, pretože leží 
v našej blízkosti. Potom som však natrafila 

na Banskú Štiavnicu. Zistila som, že je 

v niečom podobná  Spišskej Novej Vsi. Snaším 

mestom ju spája hlavne banícka história, 

krásne námestie a pekná príroda okolo. 

Pamiatky UNESCO 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%ADctvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%ADctvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%ADctvo
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Baníci kedysi vybudovali aj veľké vodné dielo, 
šesťdesiat prepojených vodných nádrží dodávalo 
energiu pre  baníctvo. Tieto umelé nádrže sa 
nazývajú tajchy. Ostalo ich už len 24. V lete 
ponúkajú kúpanie, člnkovanie, rybačku, v zime 
korčuľovanie a príjemné prechádzky. Pozrieť si 
môžete aj dva štiavnické zámky, krásnu Španiu 
dolinu, či neďaleký  kaštieľ v Antole a vrch Sitno. 
Dňa 11.   decembra 1993 bola Banská Štiavnica 
ako "historické mesto a technické pamiatky jeho 
okolia" zapísané do zoznamu Svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 
Mestský erb znázorňuje baníctvo a pracovitosť. Tiež 
je na ňom znázornené banícke a roľnícke 
náradie. Dúfam, že vás môj článok zaujal a možno 
sa budúce leto vyberiete na prázdniny práve tu. 

                                                                                                             
Dominika Vresilovičová, 
VII. C 

https://sk.wikipedia.org/wiki/11._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/11._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/11._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/11._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/1993
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Erb
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%BEn%C3%ADctvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%BEn%C3%ADctvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%BEn%C3%ADctvo
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Listy už opadli, jeseň sa 
končí,  

maličký medvedík 
v brlohu sa krčí.  

Je tam teplo, je tam 
tma,  

medvieďa už zaspáva.  
Líška blúdi po lese,  
teplé dníčky- kdeže 

ste? 
Veverička pivnicu si 

buduje,  
v nej oriešky 
uskladňuje. 

Vtáky o päť minút 
majú let,  

sťahovať sa musia 
hneď. 

Zima sa už rýchlo blíži,  
zvieratká spia v teplej 

chyži. 
                                                               

Júlia Bilpuchová, V.A 

 Vianoce sú dobrý čas,  
keď Ježiško myslí na 

nás.  
Stromček ozdobíme 
sviečkami a guľami, 
na vianočnú večeru 

máme polievku 
s fazuľami. 

Darčeky deti potešia 
rodičia nás pre 

hlúposti vyhrešia.  
A čo hračky čo ostali? 
Vymenili sme ich za 

tie, 
ktoré sme dostali. 

A tak naše Vianoce 
zopakujeme si aj 

nabudúce. 
Anjelik z nebíčka zleť 

ku mne dolu,  
a budeme Vianoce zas 

sláviť spolu. 
  

Adelka Olejníková  
a Ellka Holečková, 
4.oddelenie ŠKD 

Zvieratká  
v jeseni 

VIANOCE 
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1. Odkedy sa venujete básnickej tvorbe a kto Vás viedol k písaniu? 
Odmalička. Oco, mama, domáca knižnica. 
  
2. Čo Vás pri písaní najviac inšpiruje? 
Svet okolo mňa a vo mne. 
  
3. Vieme o Vás, že sa pravidelne zúčastňujete recitačných súťaží 
pre dospelých. Ktoré sú to a aké ocenenia ste získali? 
Som pravidelný účastník Chalupkovho Brezna, raz som tam bol 
laureát v poézii, viackrát som získal Zlaté pásmo v poézii, próze a v 
tomto roku, premiérovo, aj vo výtvarnej tvorbe. Bol som jedným z 
víťazov súťaže Básne 2010, organizovanej Literárnym klubom. 
  
4.  Ktoré z týchto ocenení si najviac vážite alebo Vás najviac 
potešilo a prečo? 
Najviac si vážim víťazstvo v súťaži Básne 2010, z ktorej bol knižne 
vydaný Zborník, a ktorá mi umožnila vystupovať v ďalšom roku v 
Literárnom cirkuse a prednášať moje veci v Literárnom stane na 
hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne v deň, keď tam mal koncert 
aj môj obľúbený americký muzikant Moby ( ako účastník som ušetril 
na vstupnom  -))). V podobnom Literárnom stane som vystupoval aj 
na festivale Easthetic na Zemplínskej Šírave, keď tam vystupovala aj 
"moja" kapela Dubioza Kolektiv z Bosny a Hercegoviny. 

Milí spolužiaci! Viete,  že s básnikmi sa nestretávame len na 
hodinách literatúry či v encyklopédiách?  Že neviete? Tak vám 
prezradím, že niektorí z nich sú priamo medzi nami, ba môžete ich 
doslova stretnúť na chodbách našej školy. Na prvý pohľad pôsobia 
celkom nenápadne a svojimi úspechmi sa verejne nechvália. Čo je 
naozaj škoda. Preto sme sa rozhodli, že to urobíme za nich. Tak 
nech sa páči...  Pán učiteľ Ing. Martin Mucha.... 

 Interview s básnikom 
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5. Neskúšali ste niekedy písať aj prózu? Ako to dopadlo? 
Píšem aj prózu, moje humoristické veci boli vysielané v Slovenskom 
rozhlase, kde som na stanici Devín mal aj poéziu. 
  
6.  Aký je Váš názor na to, že mladí ľudia (aj naši žiaci) nemajú 
poéziu príliš v   láske, nerozumejú jej, nechcú básne čítať ani písať? 
Sú mladí ľudia, ktorí majú poéziu v láske, rozumejú jej a chcú ju čítať 
a aj písať. Sú takí, ktorí nie. Obrázky, ktorými sú zavalení z mobilov a 
počítačov im bránia vytvárať si vlastné vo svojej hlave. Strácajú 
predstavivosť, čo je podmienkou tvorby. Kniha vytvára obrázky v 
hlave, prístroje hlavu zahádžu už pripravenými "obrazmi", ktoré 
potom bránia tvorivosti. Trh to tak chce. 
  
7. Kde si môžeme prečítať Vaše básne? Vydali ste aj básnické 
zbierky? 
Moje básne mám v dvoch zbierkach. Prvá je z roku 1997, volá sa Sú 
ľudia. Druhá je z roku 2001, volá sa Mama má Emu. Básničky mám aj 
vo vyššie spomínanom Zborníku. Prvé dve by mali byť v Spišskej 
knižnici, ďalšia sa dá získať na internete. Ďalšie, už asi tisícky básní, 
čakajú v zásuvkách. 
  
8. Na záver by sme Vás chceli poprosiť, aby ste nám napísali 
niekoľko obľúbených veršov z obľúbenej básne (prípadne krátky 
úryvok):  
Posielam dva posledné aforizmy, nemám najobľúbenejšie básne: 

TO SA IM TO SPIEVA   
TO SA IM TO PÍSKA   

PRESKOČILA MEDZI NIMI ISKRA  
MEDZI NAMI TO NIE JE TO ISTÉ     
MEDZI NAMI PRESKOČILO ISKRE 
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 Pánovi učiteľovi v mene redakcie časopisu Oko a 
našich čitateľov  ďakujeme  za čas a ochotu 
odpovedať na naše otázky a do ďalších rokov mu 
prajeme veľa zdravia, inšpirácie a úspechov 
v básnickej tvorbe.  

                                  Ema Magnuševská, IX.C 

 
JE VYHLÁSENÁ SÚŤAŽ 

O NAJVÄČŠIEHO 
SLOVÁKA  

MOŽNO VYHRÁ ŠTÚR  
MOŽNO DUBČEK  

MOŽNO AJ SAGAN  
TO JE JEDNO  

U MŇA JEDNOZNAČNE 
VYHRÁVA MOJA MAMA  

 
Chalupkovo Brezno 2018 
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v duchu tejto myšlienky sa žiaci Základnej školy Ing. Kožucha 

v spolupráci so Zdravou školou  už po tretíkrát aktívne zapojili  do 

súťažno- vzdelávacích aktivít  VI. ročníka HOVORME O JEDLE, 

ktorý bol vyhlásený Centrom rozvoja znalostí o potravinách  

od 15. do  19. októbra 2018.  

 Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať 

spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní 

spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného 

štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, 

povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, 

zamestnanosti a ochrane životného prostredia.  

Úlohou žiakov a učiteľov základných škôl bolo vymyslieť 

a zrealizovať rôzne aktivity v rámci školy k stanoveným denným 

témam. Následne sme  zo zrealizovaných aktivít k vybranej dennej 

téme pripravili  súťažný príspevok vo forme elektronickej 

prezentácie . Vyzdvihnúť by sme chceli predovšetkým našu školskú 

jedáleň, v ktorej v tomto týždni všetci žiaci našej školy ochutnávali 

zdravé suroviny so špeciálneho jedálneho lístka, ktorý zostavila 

naša p. vedúca ŠJ a dozvedeli sa o jednotlivých potravinách 

niekoľko zaujímavostí. Výtvarne nadaní žiaci sa aktívne zapojili do 

výtvarnej súťaže ,,Chutné maľovanie“ . Najviac sa žiakom páčila 

rozhlasová relácia o zázraku menom JABLKO a oslava tohto dňa, 

ktorú realizovala Zdravá a Zelená škola.  Žiaci  sa v tento 

jabĺčkový deň obliekli do farby jablka, pedagógovia vyplnili malý 

mini kvíz o jablku a rodičia a priatelia našej školy ochutnali rôzne 

odrody jabĺk. 

 Najviac nás teší, že žiaci sa natoľko inšpirovali , že súčasťou malej 

desiaty je ovocie, či zelenina.  

Odmenou pre všetkých je ZLATÝ DIPLOM, ktorý sme získali 

z 298 škôl z celého Slovenska a toto ocenenie  zdobí vestibul našej 

školy.  

,, Na Kožuške dobre, na Kožuške zdravo“-  
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Jožko príde za mamkou a hovorí: 
- Mamka, prečo ma tak bolí bruško?  

Mamka odpovie: 
- Lebo v ňom nič nemáš.  

Neskôr začne mamku bolieť hlava:                    
- Čo ma tak bolí tá hlava?  

Jožko vykríkne: 
- Lebo v nej nič nemáš. 

 
Mamíííí,  ja by som veľmi chcela na Vianoce psááá..... 

- Nevymýšľaj!  Bude ryba ako každý rok ! 
 

V správach hovorili, že kto vyrazí na cesty v zimnom  
počasí, musí mať so sebou reťaze, lopatu, deku, 
rozmrazovač, lano, baterku a náhradné koleso… 

 No, dnes ráno som  v autobuse vyzeral ako somár… 
 

Dve zmrznuté  blondínky  chodia po lese už  štyri hodiny. 
Zrazu jedna povie: Ja už som strašne unavená... Kašlime 

na to, zoberme neozdobený… 
                                                                                                                           

-RR- 
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Milí spolužiaci, na triednických hodinách ste sa už určite od 
svojich triednych učiteľov dozvedeli, že školský poriadok našej 
školy bol doplnený o nový dodatok. Týka sa prevencie 
šikanovania a okrem iného sa tam nachádza aj slovo 
kyberšikanovanie. Na vysvetlenie tohto slova, možno skôr pre 
mladších spolužiakov, som sa rozhodol napísať tento článok. 
  

Táto téma je vážna a týka sa nielen žiakov. Ide o šikanovanie cez 

internet, mobil a sociálne siete. Hlavným dôvodom je dostupnosť 

internetu skoro v každej domácnosti, jeho nízka cena a anonymita. To 

sú tri vlastnosti, ktoré napomáhajú šikanovaniu. Dnes, pri šikane na 

internete, príde žiak domov, zapne mobil, tablet a prenasledovanie 

spolužiakov môže pokračovať...  

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na 

internete. Pre útočníkov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa 

nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú pocity obete, menej si 

uvedomujú závažnosť svojho správania a zodpovednosť zaň. Takéto 

šikanovanie im môže pripadať ako druh neškodnej zábavy. Útočníka 

zároveň jeho anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne 

šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže sa pred ním skryť nikam, ani 

do bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, 

útočníci  sa k nej dostanú kedykoľvek a kdekoľvek. 

  

Kyberšikanovanie 
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Fakty o kyberšikanovaní 
 
• najčastejšie sa mladí ľudia stretávajú na internete s 

nadávaním a vysmievaním, na druhom mieste s 
ohováraním alebo šírením nepravdivých informácií 

• mladí ľudia sami priznávajú, že na internete si 
najčastejšie „robia srandu z iných“, vysmievajú sa 
alebo nadávajú niekomu a fotografujú alebo natáčajú 
iných v trápnych situáciách, a potom to zverejnia 

• viac ako polovica obetí kyberšikanovania vie, kto je 
útočníkom. Najčastejšie je to niekto, koho poznajú 
naživo alebo je to  ich známy z internetu 

• ak sa deti stretnú s kyberšikanovaním, vo väčšine 
prípadov o tom nikomu nepovedia. Ak sa niekomu 
zveria, tak je to najčastejšie najlepší kamarát, až 
potom rodič a učiteľ.  

                                                                           
  Boris Buček, VII. C 

My sme smelí prváci, 
školu radi máme. 

Ničoho sa nebojíme, 
so všetkým si poradíme. 
Do školy radi chodíme 
a všetko sa naučíme. 

 
(ŠKD, žiaci 1.A a 3.A) 

Máme veľkú školu, 
nesmieme tam nosiť 

colu. 
Zelená je ako tráva, 
pani učiteľka nám 

stále vráva, 
že je táto škola hravá. 

Školský klub radi 
máme, 

v ňom sa dobre 
zabávame.  

 
(ŠKD, žiaci 1.A a 3.A) 
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Občas sa ma ľudia 
pýtajú, akému športu 
sa venujem. Ak 
odpoviem, že 
jazdectvu, povedia 
mi, že to ani nie je 
šport. Vraj len sedíme 
na zadku a vozíme sa. 
Vraj k tomu 
nepotrebujem 
zručnosť ani silu.  
  
  
Spadol si niekedy z dvojmetrovej výšky v 35 km 
rýchlosti? Postavil sa, oprášil si špinu, nasadol a skúšal 
to znova? Ovládal si niekedy živého tvora, ktorý je 
päťkrát silnejší než ty? A to všetko bez akéhokoľvek 
násilia? Skočil si niečo vyššie ako si ty sám? Nemal by 
si strach robiť niečo, čo ťa jediným zlým skokom môže 
stáť život? 
K jazdectvu potrebuješ nielen zručnosť a silu. 
Potrebuješ aj vytrvalosť, porozumenie, odvahu 
a rešpekt voči koňom.  Odmenou za to, ti bude hlboké 
a nekonečné priateľstvo týchto krásnych 
a ušľachtilých zvierat.  

                                                                    
Dominika Vresilovičová, VII.C 

Jazdectvo 

Ale !!!   



V tento predvianočný čas dostala naša pani vychovávateľka 
skvelý nápad, aby sme piekli medovníky.  
Deti zo všetkých školských klubov sa stretli v školskej 
jedálni. V zásterách a kuchárskych čiapkach sa tešili na 
pečenie. Na pomoc nám prišli žiaci z Hotelovej akadémie 
v Spišskej Novej Vsi, ktorí majú s pečením väčšie 
skúsenosti. Cesto na medovníky nám pripravili vopred. A tak 
nám už nič nebránilo, aby sme začali vykrajovať, piecť 
a ozdobovať. Pomáhala nám aj naša vedúca školskej jedálne 
a pani kuchárka. Celé popoludnie sme počúvali vianočné 
koledy a vládla tu príjemná predvianočná atmosféra. 
Nakoniec sme si pár hotových medovníkov zobrali aj domov.  
                                                                    

    Lenka Neupauerová, 3.oddelenie ŠKD 

Vôňa Vianoc 
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Každý utorok sa v telocvični našej ZŠ stretávame, ako partia  
nadšených a talentovaných žiakov a spoločne tvoríme  bežeckú 
rodinu. Sme členmi SAZ so sídlom v Bratislave a podporujeme 
projekt Detská atletika.  Hrdo reprezentujeme našu školu ako BK 
Bežíme pre radosť na bežeckých pretekoch , ktoré organizuje 
Bežecká liga nášho mesta. S radosťou medzi seba prijímame aj 
nových členov, či náhradníkov. Pani trénerka nám dáva cenné rady 
a na tréningoch nás motivuje k dobrým bežeckým výkonom. 
Chceli by sme sa s Vami podeliť s našimi úspechmi, ktoré sme 
dosiahli od začiatku tohto školského roka. 😊 
V mesiaci september sme sa zúčastnili na bežeckých  pretekoch 
v blízkej obci – Smižany. Už po druhýkrát sme organizátorov 
prekvapili  našou početnou bežeckou skupinou – v počte 32 
žiakov.  

Členky nášho BK získali  tieto ocenenia : 
V kategórií dievčat  6-7 rokov :   

Zara Dziedzinová   1.miesto  /2.B trieda/ 
V kategórií dievčat  8-9 rokov :   

Ema Drabová 3.miesto / 3.D trieda / 

...Ako nám to beží v BK - 
,,Bežíme pre radosť "... 
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17.11. 2018 sme reprezentovali náš BK v mestskej 
časti Ferčekovce, kde vyrástla a začala s behom naša  
p. trénerka. 
Opäť sa organizátori tešili, keďže sme ako jediná škola 
v meste vynikali početnou bežeckou skupinou , v počte 
28 bežcov.  Našu rodinu posilnili aj žiaci mimo BK, 
čomu sme sa veľmi tešili. Pred samotným štartom sme 
absolvovali tréning vo forme prechádzky. Prialo nám aj 
krásne slnečné počasie.  
Spoločnými silami sme sa tešili z týchto úspechov : 
Kategória do 7 rokov / dievčatá :  

Zara Dziedzinová – 1. miesto /2.B/ 
Fabrízia Abranyi – 3.miesto /1.B / 

Kategória 8 – 9  rokov / dievčatá  :  
Ema Drabová – 1. miesto / 3.D / 

Alica Zoe Staňová – 3. miesto / 2.B /                                     
Kategória 8 – 9  rokov / chlapci :   

Daniel Catalá Giménez – 2.miesto / 3.C / 
Kategória 10 – 11  rokov / dievčatá :  

Tamara Hasajová – 2.miesto / V.B /  
Kategória 10 – 11  rokov / chlapci :  

Erik Pešta - 2.miesto / 4. D / 
Kategória 10 – 11  rokov / chlapci :  

Matúš Bartoš – 3.miesto / V.C / 

Ďakujeme všetkým  
p. učiteľkám, ktoré boli posilou aj 

vo svojom voľnom čase našej  
p. trénerke Lucke😊               

Ema Drabová  
a Karin Chromčová , 3.D 
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Milí spolužiaci 😊 
 
Chceli by sme sa s Vami podeliť o zážitok z netradičného 
týždňa, ktorý sme zažili v mesiaci október. Ako iste viete, 
na našej škole aktívne funguje okrem Zelenej školy, aj 
Zdravá škola. Jej úlohou je dbať o zdravý životný štýl 
a zabrániť obezite u žiakov. Jej koordinátorky našu školu 
zaregistrovali a tým sme sa zapojili do aktivity súťaže – 
HOVORME O JEDLE. Naša p. vedúca ŠJ nám vopred 
zostavila pestrý a zdravý jedálniček – sami ste mali 
možnosť ochutnať výborné jedlá ako napr. zemiaková 
polievka s BIO mliekom. a iné. V tomto týždni sme sa 
aktívne zapojili do jednotlivých denných tém – napr. 
k téme Semená sme na hodine prvouky ochutnali výbornú 
avokádovú pomazánku, ktorú nám pripravila naša p. 
učiteľka. Najviac sa nám páčil ,,Deň JABLKA“ s podporou 
Zelenej školy , ktorý sa začal rozhlasovou reláciou a v tento 
deň sme boli oblečení vo farbe jablka. Na výtvarnej 
výchove sme  sa zapojili do Chutného maľovania a 
netradičnou technikou pečiatkovali jablká. Pritom sme si aj 
zaspievali pieseň o JABLKU. Témou pitného režimu sme sa 
zaoberali aj na krúžku ATLETIKY, keďže pitný režim je pre 
športovca veľmi dôležitý. Na záver týchto aktivít  naše 
koordinátorky spracovali súťažný príspevok, ktorý putoval 
na hodnotenie.   
Príspevok napísali pod vedením tr. učiteľky žiaci 2.B triedy  

OKIENKO ZDRAVEJ ŠKOLY 
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Pred nami stála najväčšia basketbalová výzva. Na 
celoslovenskom kole, ktoré bolo súčasťou Kalokagathie, 
v Trnave, sme bojovali zo všetkých síl. Aj keď dievčatá 
majú prednosť, pozrime sa najprv na účinkovanie našich 
chlapcov. Ich boje prebiehali za úmornej horúčavy 
v Seredi. Po suverénnom víťazstve v skupine sme sa stretli 
v semifinále s družstvom Žiaru nad Hronom. Po nešťastnej 
prehre sme bojovali o 3. miesto s družstvom Popradu, kde 
sme s prehľadom zvíťazili,  a tak obsadili konečné 3. 
miesto na Majstrovstvách Slovenska v basketbale žiakov 
základných škôl. Tomáš Hasaj sa umiestnil v All Stars 
turnaja. Je to najväčší úspech školy v kategórii chlapcov  - 
družstiev. A kým my sme  bojovali v Seredi, dievčatá 
zvádzali svoje boje v Piešťanoch. Po víťazstve v dvoch 
zápasoch ich v skupine čakal ťažký súper z Ružomberka. 
Najtesnejšie víťazstvo nám zabezpečila svojím lay – upom 
v poslednej sekunde zápasu Martina Dovčíková a tak , ako 
víťazky  skupiny, bojovali v semifinále s družstvom Starej 
Turej. Súpera  zdolali a ocitli  sa vo finále. V dramatickom 
finále s družstvom Zvolena naše dievčatá bravúrnym 
výkonom zvíťazili a stali sa majsterkami Slovenska 
v basketbale žiačok základných škôl. Martina Dovčíková sa 
umiestnila v All Stars turnaja  a zároveň sa stala Najlepšou 
hráčkou turnaja. Toto víťazstvo znamená historicky 
najväčší úspech v športových súťažiach, v ktorých sa naša 
škola zúčastnila. Veríme, že tento školský rok sa nám opäť 
podarí napodobniť úspechy z minulého roku, aj keď vieme, 
že obhájiť je oveľa ťažšie ako získať. Držte nám palce!                                      
                                              

 Tomáš Hasaj, IX.A 
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V septembri tohto roka sa 
členovia redakčnej rady časopisu 
OKO, Samuel Bobko a Natália 
Komárová v sprievode pani 
učiteľky Bockovej, zúčastnili 
súťaže o najlepší školský časopis 
roku 2018/2019 pod názvom 
Podtatranský školák. Súťaže sa 
môžu zúčastniť všetky školské 
časopisy zo škôl Košického 
a Prešovského  samosprávneho 
kraja, ktoré splnia určité 
podmienky.  

Prihlásili sme sa ešte v júni v minulom školskom roku. 
Vyhodnotenie  sa konalo  v Poprade v Podtatranskej knižnici. 
V úvode porotcovia predstavili všetky časopisy, ponúkli nás 
občerstvením a začali vyhodnocovať.  A hoci sme nevyhrali, toto 
podujatie malo zmysel v tom, že  nám  poradili, čo by sme  mali 
zlepšiť,  aby sme nabudúce boli úspešní. Porota tiež zistila, že v 
časopisoch viac píšu dievčatá ako chlapci,  a tak chceli chlapcov 
viac povzbudiť, aby sa aj oni zapájali do písania.  Nakoniec sme 
dostali pochvalu za  účasť na súťaži. Pred odchodom sme si ešte 
prezreli knižnicu  a odfotili sa na pamiatku.  

                                        Samuel Bobko, VII.C 

Vyhodnotenie súťaže školských časopisov 
Podtatranský školák 



36 

 
Rada by som sa s vami podelila o zážitky z natáčania 
Perinbaby 2, ktorého som sa osobne zúčastnila ako 
komparzistka.  Celé sa to začalo náročným konkurzom, 
na ktorom sa zúčastnilo okolo 500 ľudí. Keď som 
zistila, že ma vybrali na účinkovanie, veľmi som sa 
potešila. V prvý natáčací deň som musela vstávať skoro 
ráno. Každý pracovný  deň začínal v maskérni,  kde 
nás  kostymérky a maskérky obliekli a upravili presne 
podľa predstáv pána režiséra. Potom nás autobus 
odviezol na miesto natáčania. Keď sme dorazili na 
úžasné miesto, zvané pľac, všetkým nám „spadla 
sánka“. Ocitli sme sa v rozprávkovom svete. Kulisy 
a rekvizity nás hneď preniesli do deja. Všetci členovia 
natáčacieho štábu a aj známi herci ako René Štúr či 
Lukáš Frlajs boli k nám veľmi milí a priateľskí. 
Natáčalo sa celé dlhé hodiny, bolo to únavné,  ale aj 
zaujímavé a všetkých nás to bavilo. Po poslednom 
natáčaní sme mali posedenie celého komparzu a prišiel 
aj pán režisér Jakubisko s manželkou Deanou 
a pomocnou režisérkou Katkou. Poďakoval nám ,  že 
sme trpezlivo a výborne splnili svoje úlohy a pozval nás 
na slávnostnú premiéru. My sme mu odovzdali malé 
darčeky pre spomienku na komparz zo Spiša 
a poďakovali sme mu za možnosť zahrať si v tejto 
krásnej rozprávke. Z natáčania mám nádherné 
nezabudnuteľné zážitky  a kopec nových kamarátov. 
                                                                            
Nina Dzimková, VII.C 

Ahojte Okáči! 
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Týmto by som začal krátke premietnutie o jednom 
talentovanom a úspešnom judistovi našej školy.  
Silvio Lacika má 9 rokov a je žiakom III.D triedy.  
Je cieľavedomý a vytrvalý a aj v učení je výborným 
žiakom. 
K tomuto bojovému športu - umeniu ho priviedol jeho 
otec, keď bol ešte len 5 ročný škôlkar.  
Nastúpil do JUDO klubu Spišská Nová Ves pod 
vedením trénera Mgr. Branislava Šperňáka. Zamiloval 
si tento šport a stal sa jeho životným štýlom. Je ešte 
len na začiatku svojej športovej kariéry a za sebou má 
kopec súťaží a úspechov.  
Celkovo absolvoval 65 súťaží v rôznych mestách na 
Slovensku a štátoch EÚ. Z celkového počtu súťaží mal 
55 medailových umiestnení, z toho 28x 1.miesto; 21x 
2.miesto; 6x 3.miesto. 
Takéto športové výsledky si vyžadujú vynaložiť nemalé 
úsilie. Silvio trénuje 6x do týždňa. 
 (3x judo, 2x brazilské jiu jitsu, 1x všeobecná príprava 
+ psychická príprava.) 
Medzi najvýznamnejšie súťaže tohto roku  
s medzinárodnou účasťou spomeniem napr.: 
BARDEJOV JUDO OPEN v Bardejove - 1.miesto 
INTERNATIONAL JUDO LEAGUE v poľskom meste 
Jaslo - 2. miesto 
GALANTA JUDO CUP v Galante - 1. miesto 
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Najväčším úspechom tohto roku bola účasť Silvia v 
Rakúskej JUDO lige Berger Nachwuchscup 2018, kde 
reprezentoval 1. JUDO CLUB Pezinok, v ktorom Silvio 
hosťuje. Celkovo sa zúčastnil troch kôl a to v mestách: 
Krems an der Donau, Wieselburg a Baden. Vo svojej 
hmotnostnej kategórii vybojoval 1. miesto a tým 
prispel pre klub, ktorý v celkovom hodnotení skončil 
na 3. mieste. 
Veľkým úspechom je taktiež vybojované 1. miesto v 
oblastnej lige Východoslovenskej oblasti v kategórii 
mini, kde bolo registrovaných 64 súťažiacich. Silvio sa 
v tejto domácej lige zúčastnil siedmich bodovaných 
súťaží. Celkovo tak prispel bodovo svojmu domácemu 
klubu Džudo klubu Spišská Nová Ves. 
Judo - "jemná cesta" je bojové umenie, spôsob 
sebaobrany, ktorý rozvíja telesnú zdatnosť a psychickú 
odolnosť. Súčasťou je jeho etika, ktorá vedie cvičenca k 
poriadku, úcte, skromnosti a harmonickému rozvoju 
osobnosti. Stupne technickej vyspelosti sú 
odstupňované od bieleho až po čierny, respektíve 
červený opasok. 
Silvio má momentálne oranžový opasok a onedlho, po 
zložení skúšok mu bude pridelený oranžovo-zelený. 
Plány na budúci rok: 
V budúcom roku 2019 plánujeme zatiaľ najväčšiu 
súťaž a to v USA v štáte Florida, U.S. Open Judo 
Championships s celosvetovou účasťou. Súťaž sa bude 
konať v júli. Taktiež plánujeme medzinárodné súťaže v 
Prahe, Budapešti, Viedne, Varšave a Moskve. 
Okrem samotného Juda má Silvio v obľube aj športy: 
brazilské jiu jitsu, korčuľovanie a lyžovanie. 

Silviovo motto: „Judo je viac než šport“ 
Mgr. Bocková Michaela a otec Silvia 
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Najkrajšie sviatky roka. Čas, kedy si 

pripomíname, že na svet prišla Láska.  
V mestečku Betlehem sa v chudobnej 

maštaľke narodil Spasiteľ sveta – Ježiš, 
ktorému sa prišli pokloniť pastieri i traja 
Mudrci z Východu. S veľkou radosťou mu 

priniesli svoje dary.   
Toto radostné posolstvo odovzdajú žiaci našej 

školy svojim spolužiakom i deťom 
z materských škôlok prostredníctvom 
betlehemskej hry, vianočných kolied 

a vinšov. 
Veríme, že vystúpenie umocní v každom 

z nás vianočnú atmosféru.  

Vianoce. 

Milí čitatelia časopisu OKO!  
  

Blíži sa čas Vianoc, preto by som Vám všetkým, našim žiakom, 

rodičom,  učiteľom a zamestnancom školy, chcela popriať naozaj 

ničím nerušené sviatky, krásne prežitie Vianoc a úspešný štart do 

nového roka. Verím, že rok 2019 bude pre každého o čosi lepší ako 

bol tento...  

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. 

Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti. 

Starý rok už odchádza a nový ide za ním,  

nech Vám len radosť prináša, to je mojim prianím. 

  

                              Juliána Dovalová,  zástupkyňa šéfredaktorky  
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