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Ahojte všetci čitatelia nášho časopisu. Leto 

sa nám pomaly blíži a s ním aj nové číslo nášho 

časopisu. 

V tomto období by sme za normálnych 

okolností pomaly dopisovali koncoročné 

písomky, doberali posledné zvyšky učiva 

a pomaly, no isto sa začínali tešiť na blížiace sa 

prázdniny. No ako iste všetci viete, situácia 

dnešných dní to nikomu z nás nedovoľuje. Naša 

škola, tak ako aj všetky ostané na Slovensku a 

aj vo svete, zíva prázdnotou, obchody, kaviarne 

a reštaurácie zatvorili svoje brány a otvorené zostalo len to nevyhnutné. 

Ísť von bez rúška či inej ochrany tváre sa zdá byť trestným činom a našou 

najzaujímavejšou časťou dňa sa stal polhodinový nákup nevyhnutných 

potravín, počas ktorej máme aspoň minimálny kontakt s okolitým svetom. 

Všetci sme ostali doma pre dobro našich blízkych. No táto situácia nám 

napriek svojej komplikovanosti prináša more možností a príležitostí robiť 

veci, na ktoré by sme pri rýchlosti našich každodenných životov nemali 

čas. Či už je to upratanie skrine, vytriedenie starých kúskov oblečenia, 

pozretie si obľúbeného filmu, dočítanie rozčítaných kníh, ktoré ste tak 

dlho odkladali, naučenie sa nového jazyka, začatie s cvičením, či celkové 

spomalenie a porozmýšľanie nad svojimi návykmi, názormi, správaním, 

nad sebou a nad tým, či ste práve tým človekom, akým by ste chceli byť. 

Dnešné dni nám prinášajú veľké množstvo stresu a obáv, no ak sa na to 

pozrieme z iného uhla, možno zistíme, že nie je všetko také čierne ako sa 

zdalo. Využime túto situáciu na spomalenie, na rozvoj seba samého a 

vyjdime z karantény o čosi silnejší, nielen po tej fyzickej, ale aj psychickej 

stránke. A aj keď vás premôže stres a úzkosť, nezabúdajte, že sme v tom 

všetci spolu. Spolu to zvládneme.  

Laura B., 8.A 

Laura v Londýne 
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PREDSTAVUJEME 

NOVÚ PANI 

UČITEĽKU  
 

Tento školský rok k nám 

zavítali až traja noví 
učitelia. Dovoľte nám preto 
predstaviť vám tentokrát pani 
učiteľku slovenského jazyka, 
Mgr. Zuzanu Kotrasovú.  
 

Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou? 

Neviem, či sa dá povedať, že som sa tak rozhodla, myslím, 

že túžba byť učiteľkou vo mne rástla odmalička. Nepamätám 

si, že by som bola niekedy snívala o inom povolaní. 

Zamilovala som sa do slovenčiny a je to láska na celý 

život  

 

Ako sa vám zatiaľ páči na našej škole?  

Atmosféru vytvárajú ľudia, s ktorými sa denno-denne 

stretávame. Som vďačná, že sa mám možnosť stretávať  

s tvorivými, kriticky mysliacimi a empatickými žiakmi 

a učiteľmi našej školy, ktorí ma svojimi názormi či 

postojmi dokážu neustále obohacovať a uisťovať ma 

v presvedčení, že práca, ktorú robím, má zmysel. 

 

Aké máte hobby, ako trávite svoj voľný čas? 

Nemám čas nájsť si voľný čas v pravom zmysle slova. 

Všetok svoj čas venujem škole a svojej rodine. Zo 

školy bežím domov a z domu do školy. Ale mňa tento 

každodenný „dynamický stereotyp“ celkom baví. Snáď 

keď deti trochu vyrastú, nájdem si znova čas na svoju 

obľúbenú gitaru či na dobrý historický dokumentárny 

film. Zájdem sama len tak do prírody alebo na nejaké 

zaujímavé divadelné vystúpenie a možno aj na svoju 

obľúbenú kávu s kamoškou, ktorú som už dlho nevidela 

 

 

Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite? 

„Neľutuj to, čo bolo, teš sa na to, čo príde.“ 

 

Aká je vaša obľúbená farba? Popíšte ju, ako nejaké 

predmety, pocity... 

Páči sa mi mnoho farieb, každá vo mne čosi evokuje – 

žltá teplý dotyk slnka, červená lásku i bolesť, 

zelená jarné prebúdzanie prírody, modrá svieži dych 

oceánu.  

 

Čo by ste odkázali žiakom v tejto ťažkej situácii? 

Aby si vážili čas strávený s rodinou a aby sa tešili, 

že sa čoskoro všetci opäť uvidíme v školských 

laviciach.  

 

Pani učiteľke veľmi pekne ďakujeme za rozhovor 

a spoločne si prajeme skoré videnie. 

Laura V., 8.A 

Pani učiteľka 
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S TÝMITO KNIHAMI 

A FILMAMI SA 

NEBUDETE NUDIŤ! 

Keďže sme sa ocitli v tejto situácii 

rozhodli sme sa vám odporučiť pár 
typov na filmy a seriály, ktoré si 
môžete pozrieť. A ak by ste sa už pri 
telke nudili, tak si môžete prečítať 
knihu z nášho odporúčania. 
 
S láskou Rosie: 

Už ako 5-ročná 
mala Rosie svojho 

vysnívaného 
princa vo svojej 
blízkosti, ako 18-
ročná celkom na 
dosah a ako 

čerstvá 
tridsiatnička 

musela stráviť 
jeho svadbu s 
inou. V tomto 

príbehu je samé “keby“ a práve to 
posúva dej ďalej a zároveň hádže 
hrdinke polená pod nohy. Priateľstvo s 
osobou opačného pohlavia prináša 
svoje riziká. Ak totiž prepadnete čaru 
jej osobnosti, je oveľa ťažšie vyjadriť 
svoju náklonnosť svojmu priateľovi 
ako neznámemu. S týmto bojuje Rosie 
i jej náprotivok Alex celých 12 rokov, 
pričom obaja sa pre svoju neschopnosť 

urobiť rázny koniec svojej mlčanlivosti 
veľakrát dostanú do trpkej situácie.  
 

 Určite odporúčam romantickým 
dušiam, ako aj nekonečne 
zamilovaným. 

 
Priatelia: 
Príbeh seriálu je založený na životoch 

partie 
šiestich 

priateľov: 

rozmaznaného ockovho dievčatka, 
snažiaceho sa nájsť seba samú Rachel 
Greenovej; šéfkuchárky závislej na 
čistote Monike Gellerovej; 
permanentne nešťastne zamilovanom 
vtipkárovi, pracujúcom v kancelárii 
Chandlerovi Bingovi; nevzdelanom 
hercovi a zvodcovi žien Joey Tribianim; 
často sa rozvádzajúcom paleontológovi 
Rossovi Gellerovi a bláznivej, vždy 
pozitívne naladenej masérke 
spievajúcej folkové piesne Phoebe 
Buffatovej. 
 

 Pri tomto jednoznačne platí 
staré, ale fantastické. 
Odporúčam každému, kto sa 
chce zabaviť, zasmiať, poplakať 
si a zrelaxovať. 

                                       Laura B., 8.A 

Ahojte decká,  
ako sa máte? Koľko kníh ste už prečítali? 
Odložte telefón a poďte čítať. 

Ja momentálne čítam sériu kníh od 
Zvieracích záchranárov. Sú písané podľa 
skutočných udalostí, podľa výpovedí 
pracovníkov, inšpektorov záchranných 
staníc, ľudí s dobrým srdcom, ktorí 
zachraňujú zvieratká v núdzi. A verte, že 
nie sú to hocijaké knihy, ale dokonca tam 

nájdete aj užitočné rady ako sa treba 
o zvieratko postarať. 

Ja mám práve rozčítanú knihu 
Mačiatka a ich nový domov. 

Mamička 
deväťročnej Lily 
prinesie domov tri 
slabé mačiatka, ktoré 
sa našli opustené 
vonku pod kríkom. 
Mačacie mláďatká 
potrebujú opateru a 
pravidelné kŕmenie. 
Celá rodina vrátane 
fenky Meg, ktorá bola 
tiež zachránená, si 
malých chlpáčikov hneď zamiluje. Lily sa 
snaží čo najviac pomáhať a o mláďatká sa 
starať. Podarí sa mačiatka zachrániť, 
nahradiť im mamičku a nájsť pre ne nový 

domov?  
Tak a viac už neprezradím, ak chcete 

vedieť pokračovanie a či príbeh bude mať 
šťastný koniec, tak to sa dozviete, ak si 
prečítate knihu.                                                                                                                                   

 
Lara Dz.,  5.B 
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                            NAŠE VÝLETY S ERASMUS +  
        

Pred dvomi rokmi sa na našej škole začal nový projekt Erasmus +. Je to medzinárodný projekt. U nás trval od 1.9. 2017 do 31.8. 2019. Naša 

škola spolupracovala s tromi štátmi Poľskom, Španielskom a Talianskom. Cieľom tohto projektu bolo nielen nadobudnúť dobré vzťahy medzi 
študentmi z rozličných štátov, zlepšiť si angličtinu, ale hlavnou víziou bolo: „Čítanie s láskou a porozumením pre všetky Európske deti“ 

prostredníctvom rozprávky a legendy typickej pre danú krajinu. V rámci tohto projektu sa 
uskutočnili štyri stretnutia žiakov v každej z týchto krajín. 

Náš prvý výlet bol v Taliansku. Hneď po príchode nás všetci privítali potleskom. Cítili sme 
sa ako celebrity. Na druhý deň nás oficiálne privítal primátor mesta. Navštívili sme múzeum 
starovekých nálezov. Boli sme sa pozrieť na staroveký hrať Civitella 
Del Tronto. Na hrade chovali vlky, boli sme z toho dosť prekvapení. 
Pred školou pestovali olivy, ktoré sme oberali. Mali sme možnosť sa 
pozrieť na priebeh vyučovacích hodín. Pripravili si pre nás párty na 
konci týždňa, ktorá nás veľmi potešila. 

Náš druhý výlet bol v Španielsku. Deti a ich rodičia nás už netrpezlivo čakali pred školou a tešili sa, kedy 
príde autobus. Hneď ako sme prišli do rodín, nás rodičia ponúkali tradičnými španielskymi pochúťkami. Navštívili 
sme Barcelonu a pamiatky v nej ako Sagradu Famíliu a mnoho ďalších. Videli sme aj more, v ktorom sme si ovlažili 
nohy. Náš voľný čas sme trávili aj v škole. Nebola to typická škola s dvoma poschodiami a veľkými triedami. Táto 
nebola ako budova, ale každá trieda mala tvar  kontajneru. Na konci týždňa nám urobili rozlúčkovú párty, kde sme 
sa všetci zabávali, tancovali a rozlúčili. 

Náš tretí a zároveň posledný výlet bol v Poľsku. Privítali nás veľkou oslavou. Navštívili sme Krakow, 
v ktorom sme síce zmokli,  ale videli sme krásne pamiatky. Boli sme sa pozrieť ako sa vyrába pravá mliečna čokoláda 
v továrni na čokoládu, z ktorej sme si odniesli vlastné handmade čokolády a lízanky. Išli sme do historickej školy, v ktorej nás poľské pani 
učiteľky naučili písať po poľsky. Pomaly sa náš výlet končil, ale my sme si počas celého pobytu pripravili divadielko o Petrovi Panovi, ktoré sme 
predviedli rodičom, u ktorých sme bývali a širokej verejnosti.. Žiaci si pre nás pripravili spomienkové video s fotografiami a ani jedno oko 
nezostalo suché.                                                                                                                                                        Maximiliána F. a Laura B., 8.A  

Obdivujeme históriu 

Výletujeme 
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ŽIACKA BÁSEŇ 

 

 

 

 

KEĎ SME BOLI EŠTE V ŠKOLE  
Návšteva múzea 

Výstavu  Anna Matzová & ateliér Matz 

a spol.  pripravilo Múzeum Spiša v Spišskej 

Novej Vsi. Tejto výstavy sme sa zúčastnili aj 

my, žiaci 3. C triedy. Dozvedeli sme sa 

zaujímavé veci o otvorení prvého ateliéru 

v Spišskej  Novej Vsi, o tom, ako A. Matzová 

zrekonštruovala impozantnú budovu v 

Spišskej Novej Vsi, v ktorej zriadila mnohé 

dielne na retušovanie a zväčšovanie negatívov, 

kopírovanie, výrobu paspárt a iných vecí. Videli 

sme originál novo zreštaurovaného ateliérového 

plátna s množstvom dochovaných 

dobových a autentických zbierkových 

predmetov z fotoateliéru Matz. a spol..  

Zaujímavé boli dobové prvé fotoaparáty, 

ktoré sa nám najviac páčili. Výstava bola 

veľmi zaujímavá, dozvedeli sme sa mnoho 

nových vecí, o ktorých sme predtým ani 

nepočuli. 

                                              Žiaci 3. C triedy 

V expozícii 

S kostýmami 

Spoločná fotografia 
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Pri prechádzke v prírode v okolí nášho domu, 

neďaleko letiska v SNV, som spolu so svojimi 

sestrami a rodičmi vyzbieral niekoľko veľkých vriec 

odpadu a takto by som chcel vyjadriť, že mám 

prírodu veľmi rád a záleží mi na budúcnosti našej 

planéty... Aby aj raz, keď vyrastiem, mohli moje deti 

počúvať spev vtákov, vidieť lietať motýle a včielky, 

skákať žaby, vidieť hady vyhrievajúce sa na jarnom 

slnku, liezť po stromoch veveričky, na lúke vidieť 

pasúce sa srnky a vo vode plávať ryby a veľa iných 

obyčajných momentov. 

Správajme sa k našej prírode s rozumom, úctou 

a rešpektom!!! Keď už príroda neunesie naše 

neľudské správanie, všetko sa raz a navždy skončí!!! 

Umrie všetko živé a my ľudia samozrejme tiež. 

Zamyslime sa nad tým, prosím...     Samuel H., 5.B 

                                                                                   

 

KREHKÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Dňa 16.3.2020 sa u nás na našom Slovensku 

zastavil „normálny“ život. Brány škôl sa zatvorili, 

veľké fabriky ostali prázdne, obchody bez zákazníkov, 

ulice bez ľudí, ... To nie je sci-fi film, to je realita 

dnešných dní.  

Netrpia len ľudia, trpí aj naša príroda. Zamysleli sme 

sa niekedy nad naším správaním sa voči nej? Lesy, 

lúky, ... naša príroda nám poskytuje miesto na oddych 

a relaxáciu. V súčasnej neľahkej situácii nám príroda 

vytvára priestor na načerpanie novej energie. Avšak 

my ľudia sme veľmi sebeckí a ľahostajní. Nesprávame 

sa tak, ako by si to príroda zaslúžila. Ostáva po nás 

všade množstvo odpadkov a neporiadku... 

 

Vedeli ste, že: 

 plechovka od piva sa rozloží za 

15 rokov 

 igelitová taška za 25 rokov 

 pet-fľaša za 100 rokov 

 kelímok od jogurtu za 75 rokov 

 tetra-pack za 100 rokov 

 papier za 4 mesiace 

 žuvačka za 50 rokov 

 cigareta za 15 rokov 

 jednorazová plienka za 250 

rokov 

 sklenená fľaša za niekoľko  

1000 rokov 

 

          

 

DEŇ ZEME S ŠKD 
 

22. apríl je dňom, kedy má sviatok naša 

Zem. Pri tejto príležitosti sa deti popasovali s 

výzvou: UPRACME SI ZEM. Deti túto 

výzvu vzali veľmi vážne. Netrvalo ani deň, 

kedy začali prichádzať prvé fotografie, ako 

pri prechádzke zbierajú odpadky. A veru, že 

vriec bolo dosť. Všetkým deťom, ktoré sa 

zapojili zo srdiečka ďakujeme a posielame obrovskú pochvalu. Len spoločnými 

silami, môžeme pomôcť zachrániť našu krásnu Matku Zem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani vychovávateľka a žiaci zo 7.oddelenia 

 

Deti ŠKD 

Samko pri upratovaní 

Príroda nám nie je 

ľahostajná 
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ŠKD: SÚŤAŽ S 

KAUFLANDOM 

Žiačka Dianka z 3. oddelenia 

školského klubu nelení ani počas 

karantény. Zapojila sa do súťaže 

s Kauflandom. Vytvorila príbeh 

o rastlinke.  Je naozaj šikovná, veď 

posúďte sami.  

ŠKD: PANI 

VYCHOVÁVATEĽKY DEŤOM 

Aj keď sa celý náš život preniesol iba do našich domovov, na istý čas sme sa museli 

rozlúčiť, no v kontakte sme ostali. Vám deťom sme posielali námety, ako môžete tráviť 

teraz svoj voľný čas, rôzne hry, športové aktivity, natáčali sme pre vás videá, čítali 

rozprávky na diaľku a množstvo iných aktivít. O to viac nás vždy potešila vaša spätná 

väzba. Už sa nevieme dočkať, kedy sa opäť stretneme v našich kluboch, vrátime sa na náš 

školský dvor, kde bude zase počuť detský smiech.  

 

 

 

ŠKD: ONLINE 

KVÍZ V ŠKD 

Aj keď je to už pár dní, čo sa zavrela brána 

našej školy, život nezastal. Aj keď sa teraz 

nemôžeme vidieť, hrať sa a behať na 

školskom dvore, našli sme si spôsob ako 

spoločne tráviť tieto dlhé chvíle odlúčenia. 

V 7.oddelení sme si vymysleli online kvíz. 

Každý piatok sa spoločne stretneme v 

online svete na pravidelnom 

KARANTÉNA KVÍZE. Vždy je 

pripravená iná téma, otázky sú náročné, 

ale bystré deti si vždy hravo poradia. Je to 

obrovská zábava! Po každom kvíze si 

odhlasujeme ďalšiu novú tému kvízu. 

Veľmi sa teším z účasti. Čitateľom Oka 

prajem hlavne veľa zdravia a dúfam, že 

čoskoro nám opäť otvoria brány škôl. 

 

Pani vychovávateľka a žiaci zo 7.oddelenia 

 Pani vychovávateľka a žiaci zo 7.oddelenia 

 

Pani vychovávateľka a žiaci zo 7. oddelenia 

 

Pani vychovávateľka a žiaci zo 7. oddelenia 

 

Kreslíme dúhy Deň s odlišnými 

ponožkami 

Veľkonočné 

tradície 
Tvoríme v prírode i mimo nej 

Ako vyzerali zadania 
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LOGICKÉ HÁDANKY 

V tomto období, keď sme všetci zavretí doma pred koronavírusom, dni splývajú 

a pomaly sa ponárame do šialenstva, sú dôležité tri otázky. Prvá: Som vzorný občan? 

(Ak nosím rúško, zostávam doma a neplánujem štátny prevrat, áno.) Druhá: Som 

vzorný žiak? (Ak plním všetky zadania učiteľov, tak... možno, lebo existujú ochotní 

spolužiaci na sociálnych sieťach.) A tretia: Som vzorný človek? (To je najťažšie, ale ak 

sa udržiavate v dostatočnej psychickej kondícii na to, aby ste našli odpoveď na tieto 

hádanky, a nepribrali ste sto kíl, tak pravdepodobne.) Tak čo? 

1.    V rade sú tri karty. Vpravo od kráľa je dvojka. Káro je naľavo od piky. Eso je 

naľavo od srdca. Srdce je naľavo od piky. Aké karty to sú? 

2.    Keď mal Martin 6 rokov, zabil klinec do stromu, aby označil svoju výšku. 

Keď mal 16, vrátil sa pozrieť sa, o koľko vyššie klinec je. Ak strom vyrástol ročne o 

5 cm, o koľko klinec stúpol? 

3. Bol raz jeden muž, ktorý sa narodil pred svojím (biologickým) otcom, zabil 

svoju matku a mal sobáš so svojou sestrou, ale neurobil nič 

nenormálne/nezákonné. Ako to dokázal? 

4. V jednom kráľovstve bol kráľ veľmi prísny a 

nedovolil nikomu odísť. Ťažké sa doňho bolo aj 

dostať, kto nemal papiere, nebol pustený cez bránu. 

Jediným, čo spájalo kráľovstvo s vonkajším svetom, 

bol most, ktorý trvalo 9 minút prejsť. Aby kráľ 

zamedzil úniku poddaných, na strážnu vežu postavil 

veľmi lojálneho ostrostrelca, ktorý každých 5 minút 

skontroloval most a prípadných utekajúcich zastrelil. 

Aj tak sa však jednému človeku podarilo ujsť. Ako? 

5. Ide autobus napravo alebo naľavo?                                        

Šimon K., 9.A 

UNESCO: VIHORLATSKÝ 

PRALES 

Viac ako 40 percent územia Slovenska tvoria lesy, 

čo ho radí medzi najviac zalesnené krajiny Európy. 

Maličký stredoeurópsky štát sa ale navyše hrdí aj svetovo unikátnymi pralesmi – lesnými 

územiami vo východnej časti krajiny s mimoriadne zachovanou faunou a flórou. Na 

Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO tvoria súčasť 

medzinárodného zápisu. Ten zahŕňa lokality v Nemecku, na Slovensku a na Ukrajine. 

Vihorlatský prales je územie vo Vihorlatských vrchoch, ktoré je spolu s ďalšími troma 

pralesmi na východnom Slovensku, s ďalšími šiestimi na Ukrajine a piatimi starými 

lesmi v Nemecku súčasťou jediného zápisu na Zozname svetového kultúrneho a 

prírodného dedičstva UNESCO - Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy 

Nemecka. Východoslovenské „more“ – Zemplínska šírava – je obklopené 

Vihorlatskými vrchmi. A práve ich súčasťou je Vihorlatský prales, rajské prírodné 

zátišie nedotknuté človekom. Prepojenie nášho moderného sveta so silami, ktoré sú 

predsa len mocnejšie ako my, nachádzame pri pohľade na 240-ročné buky, 

majestátne sa vypínajúce vysoko nad človečí obzor. Ťažká dostupnosť týchto 

prírodných území, ale aj ich systematická ochrana, prispeli k tomu, že biotop 

bukových pralesov funguje vo svojej pôvodnej harmónii a v plnej kráse. Bez ľudských 

zásahov tam neustále prebieha nekonečný prírodný cyklus, keď staré stromy uvoľňujú 

miesto novým a tie okamžite vyrastajú na vhodnom mieste. Prales obývajú aj 

pozoruhodné živočíchy – salamandra škvrnitá, fúzač alpský či slizniak karpatský. Ak v 

nemom úžase sklopíte zrak a pozriete sa na zem, ľahko zbadáte drobné zelené stonky 

a lístky vyrastajúce z odumretých popadaných kmeňov. Nástupné miesto do 

Vihorlatského bukového pralesa sa nachádza pri unikátnom jazere Morské oko, ktoré 

je tretím najväčším prírodným jazerom na Slovensku. Jazero sa rozprestiera na 

ploche približne 14 hektárov a jeho dno miestami dosahuje hĺbku až 25 metrov. Celé 

Morské oko je možné obísť chodníkom, ktorý okolo neho vedie. Vihorlatský prales sa 

zapísaním do zoznamu Svetového prírodného dedičstva dostal do spoločnosti takých 

svetoznámych lokalít, ako americký Yellowstonský národný park či Grand Canyon, 

Mount Everest alebo Kilimandžáro. Až do roku 2012 bol vstup do Vihorlatského 

pralesa obmedzený, pretože sa tu nachádza aj vojenský priestor.                                     

Gréta K., 5.A 

Morské oko 
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ČO SA TO DEJE? 

Na celom svete sa vyskytla choroba s názvom Koronavirus. Momentálne je na svete nakazených strašne 

veľa ľudí, mnoho z nich jej aj podľahlo. Dediny, mestá či štáty sú v karanténe a ani Spišská Nová Ves sa 

tomu nevyhla. Hlavné je si však uvedomiť, že pokiaľ budeme naďalej zodpovední, ochraňovať seba 

a iných, mali by sme to dôstojne zvládnuť.  

Celá situácia je pre nás všetkých úplne nová a každý sa s ňou vyrovnáva inak. Niekto môže byť nervózny, 

iní sa zamestnávajú upratovaním a niektorí sa niečo nové učia, napríklad cudzí jazyk. My žiaci si však 

starosti s nudou nerobíme, pretože sa učíme. Nie je to však to isté. Prinieslo nám to veľa pozitív. Môžeme 

si dovoliť neskôr vstať, učiť sa môžeme aj neupravení v pyžame či kedykoľvek čosi zjesť. Máme viac času 

na veci, ku ktorým nám bežne čas chýba. Máme aj viac času na seba a pokiaľ je situácia u vás doma 

rovnaká, ako u nás, ako rodina trávime spolu viac času, čo som veľmi rada. Avšak, má to aj svoje 

negatíva. Čo sa týka školy, v ďalšom ročníku budeme mať množstvo problémov, pretože nebudeme 

rozumieť všetkému, čo by sme mali teraz preberať, čo síce aj robíme, no je to iné učiť sa z poznámok, ako 

keď nám učiteľ v škole o tom porozpráva. Ak nejakým úlohám nerozumieme, je ťažšie zistiť odpoveď 

a postup riešenia, pretože ak by sme boli v škole, tak by sa nám stačilo len opýtať, no často ani naši 

rodičia nerozumejú preberanej látke.  

Ja si myslím, že domáce vyučovanie mi vyhovuje. Nevravím, že by som takto dokázala fungovať do konca 

života, ale má to niečo do seba. Páči sa mi, že som si našla systém a spôsoby, ako sa samostatne doma 

učiť, a aj keď máme občas veľa úloh, dokážem ich zvládnuť aj do obeda. Celkom ma toto domáce učenie 

baví, pretože celá zodpovednosť je na mne a vyzerá to, akoby to bola moja práca. Často telefonujem so 

spolužiakmi a kamarátmi, s ktorými sa učím a ak niečomu nerozumiem, väčšinou sa u nás v triede nájde 

niekto, kto mi to vysvetlí. Prekáža mi len to, že niektorí učitelia nám posielajú domáce úlohy až poobede, 

takže často sa mi stáva, že sa doučím okolo dvanástej, potom mám nejaký čas a potom, keď chcem ísť 

s rodinou na prechádzku, všetci na mňa musia počkať, kým sa doučím alebo sa vôbec nikam nejde, čo je 

pri takomto krásnom počasí veľká škoda.  

Na záver tohto článku vám chcem poďakovať, že ste si ho prečítali a želám vám veľa zdravia v tomto 

ťažkom čase. A buďte opatrní a noste rúška. Už vidím, ako budeme spolu v budúcnosti na toto obdobie 

spomínať s úsmevom (verím, že bez rúšok). Buďte silní a nebojte sa.  

                               Ťažké časy pominú, ale sila z nich pretrvá. – Robert H. Schuller                                             

 Laura V., 8.A 

 

MAĽOVANÝ ODKAZ  PRE 

KORONAVÍRUS 

Deti po celom svete maľujú dúhu na znak nádeje, 

že i po búrke prichádza vždy dúha. Tak aj my pevne 

veríme, že aj tejto kríze bude raz koniec. Preto si do 

našich okien vykladáme vlastnoručne vytvorené 

dúhy. Tu je jedna z nich, maľovaná našou žiačkou. 

                                                             Timea T., 5.B 
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VÝHODY 

KORONAVÍRUSU 

S radosťou vám všetkým môžem oznámiť, že na hrozný vírus, ktorý sa v poslednej 

dobe rýchlo rozšíril po celej Zemi a ničí všetko živé, sa konečne podarilo nájsť liek. 

Vírusom pochopiteľne myslím ľudstvo a liekom koronavírus.  

Na začiatok treba povedať, že matka príroda si to vymyslela naozaj šikovne. Buď sa 

skryjeme doma, prerušíme našu aktivitu a dáme jej chvíľu pokoj, aby sa liečila – alebo 

sa doma neskryjeme, vymrieme a vylieči sa potom. Zatiaľ to vyzerá na prvý scenár, aj 

keď sú medzi nami aj ľudia, ktorí sa evidentne všetkými silami snažia o ten druhý, 

a zatiaľ je nemožné s istotou povedať, či sú to až takí ekofanatici, alebo len hlupáci. 

Ale teraz sa poďme sústrediť na pozitívne veci, čo sa zatiaľ udiali. 

Výskumy ukazujú, že následkom zavretia tovární v Číne je tam obloha znova takmer 

úplne čistá. Napríklad, žiadna produkcia oblečenia znamená menej vypusteného CO2, 

a ľudia môžu znova dýchať. Vo vzduchu je takisto zhruba o 30% menej  oxidu 

dusičitého než zvyčajne. Výrazne obmedzený po celom svete bol tiež transport, ktorý 

vytvára 23% svetových uhlíkových emisií. Letiská sa zatvárajú a spoločnosti zastavujú 

lietadlá, takže je vypustených podstatne menej skleníkových plynov a pod., čo vedie 

nielen k čisteniu vzduchu, ale napríklad aj k postupnej oprave ozónovej vrstvy. 

Neprítomnosť ľudí prospieva aj živočíchom. V Benátkach, v Taliansku, kde majú 

s koronavírusom veľmi veľké problémy, môže ľudí tešiť aspoň krištáľovočistá voda 

v kanáloch, v ktorej sa teraz preháňajú malé ryby. V Indii vďaka karanténe prišlo na 

pobrežie štátu Odisha viac ako 475 000 morských korytnačiek druhu Lepidochelys 

olivacea, aby si vyhrabali hniezda a nakládli vajcia – asi 60 miliónov.  

Kým sú ľudia zavretí doma, používajú menej plastov, menej cestujú a nakupujú, 

vytvárajú menej odpadu. Mnohí si takisto počas prestávky od bežného hektického 

životného štýlu viac uvedomujú, aké dôležité je zdravo žiť a robia dobré rozhodnutia 

ohľadom cvičenia a stravovania. Karanténa je síce otrava, ale je to aj výborná 

príležitosť začať zdravšie žiť!                                                                    Šimon K., 9.A 

NA ČO SA TEŠÍM PO SKONČENÍ 

KORONAKRÍZY 

Po skončení karantény sa teším najmä na spolužiakov. Ale už mi 

chýba aj škola, takže verte, či nie, teším sa aj na tú. Teším sa i na 

učiteľov a aj na to, že si so spolužiačkami pokecáme cez prestávky 

. A úplne najviac sa teším na to, že sa budeme môcť ako trieda 

porozprávať normálne (nie iba cez displej mobilu alebo monitor 

počítača), pretože práve v tejto chvíli zisťujeme aký je pre nás 

osobný kontakt dôležitý (tu patria aj objatia). A veruže už poriadne 

neviem, čo je to tímová spolupráca, takže sa veľmi teším na tímovú 

spoluprácu v triede a v našej super časopisovej redakcii. Ách, už by 

som naozaj chcela ísť do školy  (toto je neuveriteľná myšlienka, 

ale teraz to určite mnohí cítia rovnako so mnou). No a keďže to 

zatiaľ vyzerá tak, že sa uvidíme až niekedy pred letom, tak rada by 

som pozdravila vás, mojich úžasných spolužiakov aspoň takto cez 

náš časopis OKO . AHOJTÉÉÉ! 

 SPOLUŽIACI 

 TÍMOVÁ PRÁCA 

 ŽIVÉ TVÁRE 

 SPOLOČNÉ ROZHOVORY 

 VÝLETY 

 ŠPORTY 

 KOMUNIKÁCIA V SKUPINE 

 OBJATIA  

Adela O., 5.B 
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KORONABÁSEŇ 

 

 

KORONA, KORONA, KDE SI SA TU 
VZALA? 

Z NEBA SI NESPADLA, ČI SI SA 
MI ZDALA? 

NEZDALA, NEZDALA, PRINIESLA 
SI STAROSTI, 

OSTALI SME DOMA SAMI, BEZ 
PRIATEĽOV, BEZ HOSTÍ. 

ZAVRELA SI BRÁNY ŠKOLY,  

VŠETKÝCH NÁS TO VEĽMI BOLÍ. 

ČO NÁS TERAZ NAJVIAC TEŠÍ? 

SVITÁ NÁM NA LEPŠIE ČASY. 

KORONA SA NAĽAKALA, 

NO ŠKOLA SI NÁS OPÄŤ 
ZAVOLALA. 

Alexandra S., 3.C 

AFRICKÉ ZVIERATÁ  

Ahojte, tentokrát sme sa vybrali do Afriky. Zobrali sme aj moju 

a Kubovu kamarátku Zuzku, ktorá vie krásne kresliť, a 
namaľovala vám nejaké omaľovánky a obrázky. A ja s Kubom 
sme vám poslali aj básničku. 

 
Žirafa - je vysoká 6 m, dlhá 3 metre, váži okolo 1 500 kg. Má veľmi dlhý (45 - 50 
cm) a silný jazyk sfarbený do fialova. Žije v južnej Afrike. 

 
Lev - je to najväčší mäsožravec v Afrike a druhá najväčšia mačka na svete. Rev 
leva môže mať až 114 decibelov. Cez deň odpočívajú až 20 hodín a sú to najmenej 
aktívne mačky. Žerú skoro všetky cicavce. 

 
Hroch - hroch obojživelný dorastá do dĺžky 2,8 až 5 metrov, a jeho chvost meria 
od 35 do 60 cm. Hroch je veľký 1,3 až 1,7 m v kohútiku a váži 1 – 4,5 tony. 
Dĺžka jedného zubu hrocha môže byť až 1m. Hroch obojživelný dokáže otvoriť 
čeľuste a sánku do takej veľkosti, že by mohol prekusnúť aj čln, na jeden hryz. 
Koža je veľmi citlivá na slnečné žiarenie, preto vylučuje červený mazľavý sliz, 
ktorý pohlcuje UV žiarenie a zároveň zabraňuje bakteriálnej infekcii. Vďaka 
farbe sa vraví, že hrochy potia krv. Po vysušení dosiahne extrémnej tvrdosti, preto 
sa používala na brúsenie diamantov. 

 
Slon africký - má väčšie uši ako slon ázijský a okrem toho 2 výbežky na konci 
chobota. Obe pohlavia majú dopredu nasmerované a vyhnuté kly (používajú ich 
okrem iného na rozrývanie pôdy bohatej na minerály, najmä soľ, ktorú potom 
žerú). Slony africké zožerú obrovské množstvo potravy a veľké územie na jej 
obstaranie, takže neraz spôsobujú dramatické zmeny prostredia, zvlášť v 
dlhotrvajúcom suchu. 

 
Zebra - všetky druhy zebier sú hlavne obyvateľmi afrických saván. Živia sa najmä 
bylinami a trávou. To, že zebra je čierno-biela, nie je pravda, v skutočnosti je 
fialovo-biela. Vraj je aj zebra, ktorá je hnedo-biela-bodkovaná. 

 
Surikata - jej dĺžka je 30 cm a hmotnosť 700g. Živí sa hlavne hmyzom, ale pojedá 
aj malé cicavce, vajcia, plazy, rastliny aj huby. Žije v južnej Afrike. Je veľmi 
plachá, ale miestni domorodci si ju vedia ľahko skrotiť. Vždy je nejaká pred norou 
na stráži, a keď zistí nebezpečenstvo, piskľavým zvukom upovedomí kolóniu, 
ktorá sa skryje hlbšie do nôr. 

 

Čítali ste poriadne? Doplňte básničku a odpovede 

napíšte na mail časopisu Oko. 

Africké zvieratá 

Žijú vo veľkej horúčave, 

my sa potíme v tej páľave. 
Niektoré sú dravé, 

iné zasa plaché. 

Všetky nás dosť zaujímajú, 

niektorí z nás bádajú: 

,,Čo to za ___ je, 

ktorá má bodky biele?” 
,,Aká je? Čierna, alebo fialová je?” 

,,Nie! Hnedá je. 

Ako srnča vyzerá, 

iba vďaka pysku jej sa dá spoznať, 

že to ___ je.” 
_____ veľmi veľké sú, 

za chvíľu nás premôžu. 

Hlasné sú tiež veľmi, 

počul som ich, ver mi! 

_______ veľké svaly nemajú, 

zato si však veľa pomáhajú. 
Existuje veľké zviera, 

ktoré potí krv? 

A ktoré zje čln len na jeden šup? 

Jasné, že hej, predsa _______! 

Ten pozná v rieke každý roh. 
Možno zebra je fialová, ale neverím, 

že nejaké zviera má jazyk fialový. 

Jasné, že má! 

Má ho iba _____! 

Ktoré zviera má rado soľ? 

Nevieš? Predsa _____! 
 

Majte sa, a tešíme sa na vaše odpovede! Napíšte 
nám, aj aké zviera z týchto sa vám najviac páči.  

Gréta K., 5.A 
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LAURA TVORÍ 

Ako ďalší nápad na aktivitu, ktorú môžete robiť v karanténe, je vyšívanie. Keďže 

témou mojej tohtoročnej ročníkovej práce je skrášľovanie si oblečenia, rozhodla 

som sa vám napísať jednoduchý návod na vyšívanie. 

 

Budeme potrebovať: 

-ihlu na vyšívanie 

-nitku 

-kruh na vyšívanie 

-kúsok oblečenia, na ktorý chceme vyšívať 

 

Postup: 

1. Ihlu zozadu vpichneme do látky a prevlečieme. 

 

2.Následne ihlu vpichneme za miesto posledného vpichu 

a potom do predošlej dierky a prevlečieme. 

 

3. Ihlu vpichneme do rovnakej 

dierky ako predtým, no druhý vpich 

urobíme dopredu a prevlečieme. 

Takto pokračujeme až kým 

nedostaneme požadovaný výsledok. 

 

 

Verím, že sa vám bude dariť, ja som si v tom našla ozajstnú 

záľubu.                                                        Laura B., 8.A 

BÁSEŇ: LETNÁ KRÁSA 

  

 

Otvorím oči, slnko svieti, 

vybehnem z postele, vstávajte deti. 

Na oblohe nie je jediný mrak, 

poďme sa kúpať, naháňať.... 

Škola je zatvorená, 

máme „prázdniny“, 

vezmite si plavky a šup do vody. 

Užite si kým leto neskončí, 

kto za nás všetky dobrodružstvá dokončí? 

 

Zoe F., 5.B 

Vpich zozadu 

Miesto vpichu 

Hotová výšivka 
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POSTREHY 

Z OBÝVAČKY 

Ahojte všetci, oslovili ma tvorkyne nášho 

časopisu OKO, napísať príspevok, ako 

prežívam tieto dni, ktoré od marca trávime 

doma. Budem písať trochu netradične, 

trochu vtipne.  Takže takto: 

 Je ráno – otváram oči, a v tom ma 

prepadne pocit „Preboha, zaspala som do 

práce!“ Preberám sa a vtedy mi to došlo,  

„Veď sme doma!“ Vytiahnem sa z postele, 

rozhýbem telo a začínam žiť. Hygiena, lieky, 

čaj, kávička, prezliekam pyžamo. Hlavou mi 

prúdia myšlienky, čo ma dnes čaká a čo 

nečaká. Tak pekne postupne: 

- učenie – úlohy pripravené  a poslané včera 

večer + webky + prezentácie + PL , (cca 2 

hoďky), dnes aj on-line vyučko, 

- volám mamke ( ako každý deň),  kecáme, 

- sedenie za notebookom – učím, kontrolujem 

zadania, odpisujem – tzv. spätná väzba, (zase 

cca 2-3 hoďky), 

- vypínam notebook – bolí ma chrbát i ruka, 

dávam si pauzu, 

- nakúpiť – dnes nejdem, bola som včera, 

- zapínam práčku, navarené mám ( už neviem, 

čo variť) ☺, 

- obedík a idem sa prejsť s rúškom (ušila 

sestra),  musím -  priberám , pohyb je fajn, 

- som späť, beriem do rúk knihu alebo 

maľované krížovky – relax, 

- oblečenie už vyschlo, žehliť budem zajtra – 

niet sa kam ponáhľať, 

- stmieva sa – zapínam opäť notebook, 

kontrolujem dnešné zadania, odpisujem a opäť 

chystám nové,  

- deti mi posielajú fotky i videá – teším sa, tlačí 

mi slzy do očí – chýbajú mi, 

- volá kamoška, dáme Messenger, super – 

vidíme sa, kecáme, smejeme, možno sa aj 

stretneme, 

- je neskorý večer, telka beží, oči mi klipkajú, 

zaspávam s myšlienkami – teším sa, som 

zdravá ☺, teším sa opäť na meeting, na nové 

fotky, na telefonáty, emaily ☺, chcem ísť do 

práce ☺, chcem sa opäť vídať s rodinou, 

deťmi, priateľmi, kolegami ☺,  môcť sa tak 

rozlúčiť s mojimi slniečkami – štvrtákmi ☺,... 

 Tak asi len toľko, ja verím, že opäť 

vkĺzneme do našich zabehaných životov, chce 

to len veľkú zodpovednosť a trpezlivosť.  

A čo na záver?  Prianie všetkým – 

buďte zdraví a užívajte si blízkosť svojej 

rodiny, tešte sa z maličkostí a verte, že veľa 

krásneho na vás ešte čaká.  

ROZLÚČKOVÁ 

   Už dávno je ten deň,  
   keď to prišlo. 
   Keď to malé chlapča, dievča  
   do našej školy prišlo.                           

 Stála som vtedy tam,  
pri dverách triedy 
a čakala, na moje 

slniečka vtedy. 
   Všetci sme mali trošku 
   v očiach a tvárach strach. 
   Ale aj zvedavosť 
   a radosť v srdciach. 

Spoločne sme lúskali 
písmená abecedy,  

slová, vety, vedomosti, 
každý sa snažil z triedy. 

 
   Štyri roky  rýchlo sa minuli, 
   spoločné chvíle však super boli. 
   Fotky nám pripomínať ich budú 
   a krásne spomienky v srdciach zostanú. 
 

Nech Vám slnko šťastia svieti, 
prajem zo srdca moje deti. 

Nech Vám život žičí šťastie  
a poznanie Vaše nech stále rastie. 

 
Stranu pripravila vaša pani  

učiteľka Vierka M. 
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(ZNOVU)OBJAVENÉ TALENTY V NÁS 

POČAS KARANTÉNY 
 

V tejto obmedzenej situácii sme často vystavení 

nude. Mnohí z nás hľadajú rôzne nápady, ako túto 
nudu využiť nejak prakticky alebo kreatívne. 
 
Ja som sa rozhodla začať piecť. A prečo? Dôvody, 
prečo začať piecť a jednoduchý a chutný recept na 
muffiny nájdete tu. Ja som sa rozhodla pre pečenie 
preto, pretože som veľký milovník všetkého 
sladkého. Niekedy ma viac potešíte, keď mi 
namiesto drogérie alebo iných vecí darujete niečo 
pod zub . Pre mňa je pečenie zároveň aj relax. 
Baví ma na tom to, že si to urobím sama a môže to 
byť to, čo mi chutí. V pohodlí našej kuchyne si 
môžem vykúzliť niečo lahodné a potom si to aj zjesť. Samozrejme, nie sama, poteším aj 
rodinu. Ak neviete, ktorý recept na muffiny je ten pravý, tak ste tu správne. Toto je recept 
na jednoduché, rýchle a chutné muffiny. 
Budete potrebovať: 

- 2 hrnčeky polohrubej múky 
- 1 hrnček cukru 

-  1 hrnček mlieka 

- 2/4 hrnčeka oleja 

- 2 vajíčka 

- 1 ks prášku do pečiva 

- 1 ks vanilkového cukru 

- ingrediencie podľa seba (čokoláda, ovocie...) 
Rúru si predhrejeme na 180˚C. Všetky suroviny zmiešame, môžeme použiť aj potravinárske 
farbivo. Do košíčkov si vložíme cesto cca do polovice a dáme do rúry. Po 15 minútach 
vyberieme a necháme vychladnúť.  

Verím, že si tento recept niekedy vyskúšate a vďaka za prečítanie. 
Laura V., 8.A 

 

S nápadom vlastnej tašky som sa pohrávala 

už dlho, ale nikdy som nemala buď čas alebo 

náladu niečo robiť. No jedného dňa som sa 

rozhodla, že si tú tašku aj  spolu s farbami 

kúpim. Tašku som uvidela hneď, no bol 

trochu problém nájsť farby na textil. 

Nakoniec som ich našla, no došlo mi, že 

u mojej babky nemám štetce, tak som si 

kúpila aj tie. Zabralo mi asi pol hodinu nájsť 

ten správny motív na svoju tašku. Na začiatku 

som myslela, že tam len niečo napíšem, ale to 

mi prišlo príliš obyčajné, a tak som rozmýšľala 

ďalej. Keď som konečne našla ten správny 

motív začala som kresliť. Najprv som si to načrtla ceruzkou, a potom som začala 

vyfarbovať.  Bolo to celkom ťažké, lebo farby obsahovali len: žltú, červenú, modrú, 

zelenú, bielu a čiernu farbu. Musela som sa poriadne natrápiť aby som vymiešala 

farby, ktoré som chcela. Nakoniec sa mi to podarilo a ja som dala svoju tašku 

vyschnúť. Napadlo mi, keďže už nemám peniaze, že by som niekomu mohla nejakú 

tašku namaľovať, lebo ma to začalo baviť.  Počiatočná cena bola 3 eurá, no došlo 

mi, že keď farby stoja 4 eurá a taška 1 euro, tak na tom ešte aj prerobím. Cenu som 

teda zvýšila na 5 eur a bola som spokojná.  ,,Objednávky“ sa množili a ja som bola 

šťastná, že mi niečo vyšlo. Stále ma to baví, no cez karanténu nikto nič nechce. No 

nevadí, aspoň mám čas na niečo iné.   

Sára L. 8.A 

Muffín Taška 
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POVESTI V MAKETÁCH 

Žiaci na hodine slovenského jazyka zažili zaujímavé učenie v podobe vytvárania vlastnej povesti prislúchajúcej k rodnému mestu spolu 

s vytvorením makety. Žiačka 5.C vytvorila naozaj zaujímavé dielo. Posúďte sami.  

Povesť o skalnom hríbe 

Neďaleko Markušovského hradu viedla lesná cestička ku skalnému hríbu. Pod týmto vysokým skalným 

hríbom žila veľká rodinka trollov s malými deťmi. Trollovia boli veľmi veselí, dobrí a mali 

pestrofarebné dlhé vlasy. Živili sa farebnými cukríkmi, ktoré získali výmenou za zlaté dukáty. Farba 

vlasov sa menila podľa toho, akej farby bol cukrík. Po cukríky chodili k starej osamelej slepej žene, 

ktorá žila v drevenej chalúpke na konci lesa. Táto žena nevidela, pre koho vyrába cukríky.  

Vždy, keď odbila polnoc, najstarší troll s malými deťmi ostal doma a dával na nich pozor. Ostatní 

trollovia išli do neďalekého hradu kradnúť zlaté dukáty, ktoré kradli z truhlice veľmi lakomému 

hradnému pánovi. Do hradu sa dostali cez myšacie diery. Jednej tmavej noci išli opäť kradnúť 

dukáty, ale hradný pán ich nachytal a trollovia sa rýchlo utekali skryť do myšacej diery. Boli veľmi vystrašení. Hradný pán bol veľmi 

nahnevaný, tak tam čakal, aby ich dolapil.  

Keď už bol unavený, tak si ľahol do postele vedľa truhlice s dukátmi. Rozhodol sa, že bude každú noc truhlicu strážiť. Trollovia sa vracali 

domov bez dukátov a boli veľmi smutní.  Keď došli domov, najstarší troll  sa pýtal: „Kde sú dukáty?“ Trollovia mu všetko vyrozprávali, 

ako ich hradný pán nachytal. Najstarší troll dostal nápad. Urobíte si kostýmy duchov, ktoré si oblečiete, keď znovu pôjdete do hradu. 

Hradný pán čakal, že zlodejov dolapí, ale keď uvidel duchov, tak sa zľakol a skryl sa pod posteľ. Trollovia pokojne ukradli zlaté dukáty. 

Keď prišli domov a najstarší troll videl, koľko dukátov sa im podarilo ukradnúť, boli všetci šťastní a smiali sa, aký je hradný pán truľo. 

Za krátky čas bola truhlica prázdna, a tak rozmýšľali, začo budú vymieňať cukríky. Prišli na to, že už nebudú kradnúť a že sa ich naučia 

vyrábať sami. 

 Vybrali sa za starou slepou ženou a poprosili ju, aby ich naučila vyrábať cukríky, pretože už nemajú žiadne zlaté dukáty. Stará slepá 

žena už nemala silu, tak ich to s radosťou naučila. Bola veľmi rada, že niekto bude vyrábať cukríky, keď tu už ona nebude. Trollovia boli 

veľmi šikovní. Tak sa to rýchlo naučili. Za krátky čas mali toľko cukríkov, že ich nemali kam dávať. Rozhodli sa, že ich budú  ukladať 

okolo skalného hríbu. Tieto cukríky za krátky čas začali postupne objavovať dedinčania a odvtedy začali častejšie navštevovať okolie  

skalného  hríbu.  
Skalný hríb ľudia navštevujú dodnes.                                              Jessica L., 5.C 

Maketa 
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MAĽOVANÝ POCIT Z KARANTÉNY 

 

 

 

                                          Dominik D., 8.B 

 

 

ÚVAHA: VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ  

Rozmýšľali ste niekedy nad svojimi činmi? Nad zdanlivo malými prehreškami, 

ktoré však dokážu ovplyvniť celý svet? On nie. Bol rybár. Nie taký ten 
tradičný rybár, ktorého poznáme my . Nelovil pre zábavu či pre chvíľkové 
potešenie. Bola to jeho práca, no nebola jednoduchá . Na mori bol vždy pár 
dní, niekedy dokonca týždňov. Jeho práca prebehla tak, že najprv spustil 
sieť. Sieť bola dlhá a siahala do veľkej hĺbky. Potom čakal. Minúty, hodiny. 
Potom sieť vytiahol, no už nebola taká ľahká. Ťažili ju zachytené delfíny, 
žraloky, korytnačky a iné inteligentné morské tvory, ktoré sú na pokraji 
vyhynutia.  Tieto obdivuhodné bytosti v sieti väčšinou umrú kvôli tomu, že 
im prestanú pracovať pľúca a pomaly umierajú. No niektoré ešte žijú. Žijú 
a cítia, ako sa pomaly zdvíha sieť, ako im rybár odrezáva plutvy a hodí ich 
naspäť do mora.  Ak by túto prácu riadil on, nedovolil by, aby tieto tvory 
nechali ostatní na žive. Nemyslel si, že je správne nechať ich trpieť. No 
väčšina rybárov nemala tento súcit, a tak nechali tieto bezbranné tvory 
umierať pomaly a bolestivo. Ale on to nerobil pre potešenie či ako záľubu, 
ale z nutnosti. Musel uživiť rodinu. Nemal túto prácu rád a málokedy sa 
zamýšľal nad jej následkami. Lebo vedel, že je zlé zabíjať nevinné tvory, 
ktoré sú na pokraji vyhynutia len kvôli plutvám či tuku.  
 Ročne zomrie kvôli pytliactvu okolo 38 miliónov žralokov a státisíce 
delfínov. Počet týchto morských živočíchov každým dňom rapídne klesá. Musíme 
si uvedomiť, že keď pohneme jednou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená 
s celým zvyškom. Musíme si ju vážiť a ochraňovať,  pretože aj keď ľudia 
dosiahnu takmer všetko, to čo zničili späť už nevrátia.                                                                                                    
                                                      

                       Lenka P., 8.A 
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NETRADIČNÉ ŠPORTOVANIE, 

NIELEN V KARANTÉNE 

Ahojte decká, teraz vám napíšem, ako som začala otužovať. 

Moja mamka začala otužovať pred dvoma rokmi. Chcela síce už 
skôr, ale ako vraví, nemala tu správnu partiu a ani toľko času. Či to boli 
len výhovorky neviem, no v každom prípade raz nastal ten deň „D“. 

Bolo pekné augustové popoludnie a my sme sa vybrali na bicykloch 
na Podlesok. Kto bol, vie, aké to je krásne prostredie. Našli sme si pekný 
hlbší, lesom krytý úsek, s primerane hlbokou vodou. Jasné, že najprv 
skúšala mamka a potom tým motivovala aj nás, mňa a mladšiu sestru. To boli naše prvé pokusy 
a skúsenosti. 

Potom neskôr prišiel chladnejší november a mamkina chuť naberala na sile a nevedela 
odolať, tak chodila pravidelne a my sme boli s ňou len ako podpora, neodvážili sme sa vojsť do 
chladného potoka. 

Napadal prvý sneh a ja som dostala povolenie sa v ňom vyváľať. Bolo to super, odporúčam 
každému. Ale do potoka som sa ešte stále neodvážila. 

A tak ako ubiehali mesiace, mamke sa nedarilo nás prehovoriť. Ja, teplomil, som sa nevedela 
odhodlať vliezť dnu, aj napriek tomu, že ma mamka motivovala. 

Až nakoniec som sa prekonala a nastal aj môj deň „D“. Prvá sa odvážila moja sestra 
a napokon aj ja. Boli to ťažké kroky. Mozog mi hovoril, že musím ujsť čo najskôr, no ja som 
bojovala ako lev: “Nesmiem odísť, musím vydržať. Uj! Och! To je bolesť. Cítim silnú, páliacu bolesť. 
Každý milimeter kože volá o pomoc!“ Nevnímam mamku ako sa mi prihovára, kráčam ďalej a ďalej. 
Až napokon som pri mamke a som víťaz! Áno, víťaz nad sebou samou. To ste mali vidieť ten môj 
blažený úsmev. Bolo to super, tešila som sa. Mamka tiež, vraj má konečne partiu akú vždy chcela 
mať. A tak ako ťažko som vošla, vôbec sa mi nechcelo vyjsť. Otužovať chodíme pravidelne, pretože 
ako všetci vieme „V zdravom tele zdravý duch“ a v otužovanom ešte zdravší . 

Tak decká, skúste to aj vy a uvidíte aký je to super pocit. 
                                                                                                                  

Lara Dz., 5.B 

 

 

AKO SAV KARANTÉNE  

NENUDIŤ 

Tak kamaráti a pre vás, ktorí možno nie ste až takí 

športovci alebo sa vám nechce, pokúsim sa vás inšpirovať 

aspoň aktivitami, ktoré nie sú až tak náročné na vašu 

kondičku, ale pomôžu sa vám hýbať, či hýbať vašou mysľou 

a nadaním  a nenudiť sa! 

1) Uprac si izbu. 

Vždy sa nájde miesto, 

kde treba upratať a hneď 

je izba o kúsok 

príjemnejšia. 

2) Urob si domáce 

úlohy, nauč sa niečo 

nové, napríklad krasopis 

alebo si urob rôzne domáce práce. 

3) Choď si zacvičiť alebo choď na prechádzku, ak 

máš psa tak aj s ním (zvieratá aj v tejto dobe potrebujú 

našu lásku). 

4) Pozri sa na YouTube alebo na NETFLIX, kde sú 

seriály, ktoré by ťa mohli baviť. 

5) Niečo si nakresli. Založ si zošit, do ktorého si 

budeš každý deň kresliť nejakú kresbu. 

6) Urob si na internete BLOG a píš si doň tvoje 

zážitky. 

7) Prečítaj si knihu. Nemusíš celý deň sedieť za 

počítačom.  

Ella H., 5.B 

Larka a sestra 

vo vode 
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MÔJ CESTOVATEĽSKÝ DENNÍK  

Počas jarných prázdnin som navštívila Ameriku, konkrétne Miami. Odlietali sme z Budapešti , 

s prestupom v Londýne a odtiaľ  sme leteli priamo do Miami. Miami je hlavné mesto Floridy s cca. 470 000 

obyvateľmi.  

Prileteli sme večer a taxi nás odviezol na náš hotel. Hotel sme mali priamo 

pri Miami Beach, teda v Atlantickom oceáne.  Išli sme nakúpiť základné potraviny 

a po  24-hodinovom cestovaní sme išli spať. Kvôli 6-hodinovému časovému 

posunu sme boli na pláži úplne prví. Oceán  bol chladnejší, ale ani to nás 

neodradilo sa v ňom okúpať. V hoteli sme mali aj 2 bazény, v ktorých sme trávili 

väčšinu času.  Ráno sme vždy išli k moru, neskôr sme išli do bazéna, dali sme si 

obed a kvôli mladšej sestre sme mali siestu a potom, keď už nebolo tak horúco, 

sme išli na výlet.  

Náš prvý výlet bol do Bayside, nákupné centrum pri prístave. Ďalší deň sme 

mali let na vrtuľníkoch, kedy sme leteli okolo domov slávnych celebrít ako 

Madona, Cameron Diaz, Beyoncé a po ostrovnej časti. Neskôr sme leteli okolo pláží a toto patrí medzi 

moje najobľúbenejšie zážitky z Miami. Ďalších pár dní sme večer chodili na prechádzky okolo 

oceánu po pláži alebo sme sa prechádzali ulicami a spoznávali okolie.  

Po týždni sme išli na výletnú loď, kedy sme boli 3 dni na 13. poschodovej lodi a plavili sa po 

oceáne. Prvé 2 dni sme boli na lodi a v 3. deň sme mali zastávku na Bahamách, na ostrove Nassau. 

Bahamy sa mi páčili hlavne kvôli nádhernej farbe mora, je to síce chudobná, ale nádherná krajina. 

Na svete je obrovské množstvo krajín, no Bahamy by som asi nezaradila do listu krajín, do ktorých 

by som sa chcela vrátiť. Ďalší deň ráno sme sa zobudili už v prístave a vrátili sme sa do hotela. 

Nasledujúci deň sme navštívili nákupné centrum Sawgrass, do  ktorého cesta trvala asi  1 hodinu. 

 A asi najlepší zážitok bol večer pred odletom, kedy sme išli pozerať na NBA , basketbalový zápas do American Airlines Arena, 

kedy hralo Miami (Miami Heat) proti Orlandu (Orlando Magic). A na ďalší deň ráno sme už odchádzali na letisko. Amerika sa mi veľmi 

páčila a určite to nie je posledný krát, čo som ju navštívila.                                                                                                                                                                

Bibiána B., 8.A                                       

Cesta vrtuľníkom 

American 

Airlines Arena Východ slnka na Miami 

Beach 

Naša loď v prístave v Nassau 
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LETNÝ KOMIKS 

 

 

          Sára L., 8.A 
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Zdroj instagram @teacherthings 
 

VTIPNÉ OBRÁZKY O KARANTÉNE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH 
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MAĽOVANÉ ČÍTANIE 
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