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Z OBSAHU VYBERÁME: 

Kalendár osobností 2020 
Návraty k Vianociam 

Zo života školy 
Moky na cestách 1, 2, 3 

Bývalí absolventi: Peter Hlinický 
Hello English readers! 

... a véééľa ďalších zaujímavých 
príspevkov ...  

 
POZOR! POZOR!  

Najbližšie číslo časopisu Moky 3 
vyjde v máji 2020.  
POZOR! POZOR!  

Tešíme sa 
 na Vaše zaujímavé príspevky! 

 

 

 

SLOVKO NA ÚVOD 

Milí čitatelia, 
zavítal k nám nový rok 2020 a s ním 
aj mnoho povinností, ale určite aj 
pekných chvíľ. V tomto roku sa 
môžete tešiť na mnoho skvelých 
článkov vo Vašom obľúbenom 
časopise, ktorý pre Vás s radosťou 
tvoríme a do ktorého môžete 
prispievať aj vy. Rok 2020 bude 
veľmi pestrý rok, ktorý nám prinesie 
zaujímavosti, čo nám určite urobia 
aj vrásky na tvári. Sme hrdí a vďační 
za to, že ste našimi vernými 
čitateľmi, čo nás motivuje písať 
mnoho ďalších článkov pre vás. 
Pevne verím, že rok 2020 strávite 
v pokoji a budete mať čo najviac 
pekných chvíľ. V druhom polroku 
pripravujeme pre Vás špeciálnu 
rubriku s názvom Message for you, 
v ktorej budete môcť verejne 
povedať niekomu niečo pekné, 
napríklad to, že máte dotyčného 
človeka rád, alebo že ste za niečo 
vďačný a tým mu vyčariť úsmev na 
tvári. Aj ja sa určite zapojím do tejto 
rubriky. Týmto Vám chcem v mene 
celej redakčnej rady poďakovať za 
priazeň, ktorú ste nám prejavili 
v roku 2019 a prajeme Vám veľa 
úspechov v roku 2020! 
 
Šéfredaktor časopisu, Niko z 1.SVC 
 

    

     

  Šéfredaktor časopisu        

 

 

 

 

 

FOTO: Diplom, 3. miesto v súťaži Novinári 3. tisícročia, jún 2019 
Šéfredaktor: NikolasBenedikovič, 1. SVC 

Redakčná rada: Samuel Béreš, 4.G, Ján Smriga, 4.G, Filip Aufricht, 3.G 
Spolupracovali: Mgr. Eva Gnothová, Mgr. Petra Zváčová, PaedDr. Katarína Šaradinová, p. uč. Dana 

Krajčovičová, Peter Hlinický, Maroš Badík, Gréta Cziferiová, Lucia Husárová, Anna Mrňová, Matej Horváth, 
Diana Lai, Jonatan Pavelka, Viktor Rovniansky, Kristína Valette, a ostatní členovia krúžku Moky 3 
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Kalendár osobností na rok 2020, 2. časť 
Motto: Nesnažili  sa zapadať, pretože ich osudom bolo vynikať! 

Pripravila redakcia 
Zdroj: internet 

 

David Beckham (obsedantno-kompulzívna porucha) 
- narodil sa 2. mája 1975, Leytonstone, 

Anglicko 

- bývalý anglický futbalista, držiteľ jednej 

„ušatej trofeje“ z Ligy majstrov, dvoch trofejí 

z amerického Major League Soccer Cup-u, 

dvoch trofejí z anglického FA Cup-u, šiestich 

majstrovských titulov z anglickej Premier League, jedného 

majstrovského titulu zo španielskej La Ligy a dvoch pomyselných 

strieborných medailí z ankety FIFA Hráč roka 

- v roku 2004 bol najdrahším futbalistom sveta (dnes je už tento 

„rekord“ mnohonásobne prekonaný), v tom istom roku ho slávny 

Pelé zaradil do zoznamu 100 najlepších žijúcich futbalistov 

- počas svojej takmer 30 rokov trvajúcej kariéry obliekal dresy klubov, 

ako sú napr. Tottenham Hotspur a Manchester United z Anglicka, 

Real Madrid zo Španielska, Los Angeles Galaxy z USA, AC Miláno z 

Talianska či Paríž Saint-Germain z Francúzska 

- aj jemu boli do vienka nadelené nejaké tie zdravotné problémy, trpí 

obsedantno-kompulzívnou poruchou (psychické ochorenie) či 

astmou (ochorenie dýchacích ciest) 

Albert Enstein (porucha autistického spektra) 
- narodil sa 14. 3. 1879, Ulm, Nemecké cisárstvo, 

zomrel 18. 4. 1955, New Jersey, USA 
- teoretický fyzik 
- Nobelova cela za fyziku, r. 1921 
- sformuloval všeobecnú teóriu  relativity (1915), 

čo ho preslávilo po celom svete 
- genialitou prekonal všetkých vedcov v histórii, 

novšia teória o jeho mentálnom vývoji predpokladá, 
že mal Aspergerov syndróm  
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Sharon Stone (diabetes 1. typu) 
 

- narodila sa 10.3.1958, Meadville, USA 
- herečka, filmová producentka 
- získala Zlatý glóbus za najlepší herecký výkon 

vo filme Kasíno 
- v r. 2001 utrpela mozgovú príhodu 

a deväťdňové krvácanie z mozgu 
- napriek diagnostikovanej cukrovke 1. typu, sprevádzanej dennými 

injekciami inzulínu nikdy nedovolila, aby ju jej zdravotný stav 
obmedzil  

 

Agatha Christie (dyslexia) 
 

- narodila sa 15. 9. 1890, Torquay, Spojené 
kráľovstvo, zomrela 12. 1. 1976, Winterbrook, 
Spojené kráľovstvo 

- spisovateľka preslávená detektívnymi 
románmi 

- vlastným menom Agatha Mary Clarissa 
lady Mallowanová 

- najpredávanejšia autorka vôbec, prekonali ju iba Biblia a diela W. 
Shakespearea (predalo sa 2 mld. výtlačkov jej kníh v angličtine, 1  
mld. v ďalších 103 iných jazykoch) 

- väčšina jej kníh bola sfilmováná (napr. Vražda v Orient-exprese) 
- kvôli dyslexii bola už v období puberty považovaná za „pomalú“, čo 

spôsobilo, že i po dosiahnutí svetovej slávy mala dojem nízkej 
sebahodnoty; ako sama vravievala, písanie a pravopis boli pre ňu 
vždy veľmi ťažké 

 

Boris Jeľcin (ťažká forma depresie) 
 

- narodil sa 1. 2. 1931, Butka, Rusko,  zomrel 23. 4. 
2007, Moskva, Rusko 

- prvý prezident Ruskej federácie v rokoch 1991 – 
1999 
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- jeho alkoholizmus a pravidelné zmiznutia z pohľadu verejnosti mali 
korene vo vážnej chorobe – recidivujúcej ťažkej forme depresie, 
o ktorej sa Jeľcin zmienil vo Zväzkoch svojich spomienok 

 

John Fitzgerald Kennedy (astma) 
- narodil sa 29.5. 1917, Brooklyn, zomrel 22. 

11. 1963, Dallas, Spojené štáty americké 
- 35. prezident Spojených štátov amerických 

v rokoch 1961 - 1963  

- počas celého detstva a dospievania John 

prekonal azda všetky možné detské choroby. S 

menšími či väčšími prestávkami v mladosti mal 

zdravotné problémy takmer stále, napr. kolitídu, 

neskôr mu lekári diagnostikovali Addisonovu 

chorobu, ktorá mu ničila imunitný systém 

 

 

Návraty k Vianociam 
Z Vianočného denníka 9. A, úvod: žiak OA 

Pripravila a zozbierala: redakcia 

 

 
Čo pre vás znamenajú Vianoce? Pre mňa je to teplo domova, možnosť 

byť v kruhu milujúcej rodiny a prežiť pekný spoločný deň. Vianoce v nás 
vyvolávajú množstvo asociácií: kapustnica, vianočný stromček, kapor, 
zemiakový šalát, perníky, tradície, rodina, čečina, sneh, cencúle, zima, 
darčeky, svetielka, rozprávky, horúca čokoláda, mandarínky, sušené 

ovocie, betlehem... 
 

Z vianočného denníka Sofie Olejárovej 

24.12. 

8.00: Zobúdzam sa do príjemného, ničím nerušeného rána. Len škoda, že 
vonku nie je sneh, ale nevadí, nemusí byť na Štedrý deň všetko dokonalé. 
11.00: Mamina so Sárou a Tami – moje dve staršie sestry, akurát doniesli 
vianočný stromček a ideme ho všetky spolu ozdobovať, všetky tie ozdoby 
a svetielka mi pripomínajú, aké sú Vianoce čarovné. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kolit%C3%ADda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Addisonova_choroba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Addisonova_choroba
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18.00: Všetky pekne oblečené sa zídeme pri štedrovečernom stole. Najprv 
sa pomodlíme a potom sa s chuťou púšťame do štedrej večere. Ták. Ešte 
spoločná fotka pri vianočnom stromčeku, vyzeráme úžasne! A ideme 
rozbaľovať vianočné darčerky! 

25.12. 
9.00: Dnes vstávam trošku neskôr, keďže včera som bola trošku dlhšie 
hore. A keďže som včera na TV nemala vôbec čas, idem to napraviť a hneď 
si ju zapínam.  
12.00:  Ááá, ideme autom k babke. Je to taká naša každoročná tradícia. 
Medzi všetkými tými darčekovými taškami s balíčkami pre babku, Paľa, 
Peťa, Maju a moju maličkú sesternicu Sašku sme natlačené ako dáke 
sardinky. 
13.00: Sme u babky a akurát sme doobedovali. Teraz sa len rozprávame 
o všeličom. Hneď ako sa dorozprávame, idem ako najmladší člen rodiny, 
keďže Saška nemá ani rok, rozbaliť si prvý darček a za mnou všetci ostatní. 

1.1. 
8.30: Hovorí sa – Ako na Nový rok, tak po celý rok. A tak začínam svojou 
20 minutovou rozcvičkou – cvikmi na chrbát. 
11.00: Pozerám TV. Akurát dávajú vtipné veci, ktoré sa stali ľuďom za 
uplynulý rok. 
15.30:  S maminou a so sestrami idem na novoročnú prechádzku. Je to tiež 
naša novoročná tradícia. Vonku je zima, ale vôbec nám to neprekáža. Sme 
totiž všetky 4 teplo oblečené. 
20.45: Som dosť unavená. Keďže včera kvôli vítaniu nového roka som išla 
spať veľmi neskoro, ešte pred spaním si povieme svoje novoročné priania 
a následne idem spať. Dobrú noc. 
 

Z vianočného denníka Mateja Horvátha 

23.12.  

Deti našej farnosti roznášali betlehemské svetlo. Každý má svoj úsek – ako 
aj ja. V ten deň pršalo. Spravili sme 2 ulice, ale mne to neprekážalo, lebo 
som roznášal betlehemské svetlo s kamarátom Matúšom a celú dobu som 
sa s ním rozprával. 

28. 12.  

Moja rodina a kopec našich známych sme išli na Pajštún. Bol som lenivý, 
zo začiatku sa mi tam nechcelo ísť, ale keď som videl mojich kamarátov 
a som sa s nimi moc zakecal, tak mi tá cesta ubehla rýchlo. Vyrazili sme 
ráno o 8.00 z Plaveckého Štvrtka, 10.20 sme boli v Lozorne, dali sme si 
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tam prestávku 30 minút, potom sme pokračovali v ceste a na Pajštún sme 
prišli 15.15. Bolo to približne 22 km a bolo nás 51 ľudí.  

31.12. 

Večer som šiel na faru, kde sme mali Silvestrovské stretnutie. Bol tam pán 
farár a 10 birmovancov. Keď som prišiel na faru, hádzali petardy. Potom 
sme išli do vnútra a hrali sme spoločenské hry, ale ja som sa radšej bavil 
s kamarátom. Potom som s ním šiel von a zabávali sme sa. Pred pol nocou 
sme všetci išli pred Obecný úrad a očakávali polnoc.  
 

Z vianočného denníka Mateja Richtera 

24.12.  
Zobudil som sa okolo 8.30 až 9.00, potom som sa išiel naraňajkovať do 
10.00. Od 10.15 do 11.00 sme ozdobovali stromček a celý dom. Od 11.15 
do 13.00 som pripravoval darčeky a rozmýšľal, ako ich zabaliť. Od 13.05 
do 16.05 sme s bratom hrali spoločenské hry, pozerali filmy a rozprávali 
sme sa. Od 16.15 do 17.15 sme išli na hodinovú prechádzku s Elzou (so 
psom). Od 17.20 do 18.30 som sa pripravoval na večeru a hral sa s Elzou. 
Od 18.30 do 20.00 sme večerali, a potom sme si rozbalili darčeky.  

25.12.  
Zobudil som sa okolo 9.30 a išiel som sa naraňajkovať. Po raňajkách som si 
išiel umyť zuby a prezliekol som sa a začal som stavať moje 5000 kusové 
Porsche 911 RSR. Staval som ho, až dokým mi nedošiel bratranec. Od 
20.45 do 21.05 sme išli von so psom, potom som dopozeral film a išli sme 
spať.  

31. 1. 

Zobudil som sa okolo 8.30, šiel sa naraňajkovať a následne s ocinom 
odviezť mamu do roboty. Keď sme sa vrátili, išli sme na hodinovú 
prechádzku s Elzou. Od 11.25 do 12.25 som sa učil a robil si testy na 
Monitor 9. Od 12.25 sme si išli dať obed, a potom sme išli zobrať maminu 
z roboty. Po príchode domov sme si oddýchli, následne sme si pripravili 
večerné pohostenie, jednohubky, pizzové krúžky. Celý večer sme boli dole 
v obývačke s rodičmi a Elzou. Keďže je zakázané strieľať ohňostroj, pustili 
sme len jeden a o polnoci sme oslávili Nový rok 2020.  

 

Z vianočného denníka Filipa Zuzčáka 

23. 12. 
Dnes je pred Vianocami. Mame som pomáhal s upratovaním a pečením. 
Nejakým nedopatrením mi padol na zem plech s keksami. Pozametal som 
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ich a išli sme kúpiť druhé. Pokračovali sme v pečení, mame sa pokazil 
robot a sestra omylom otvorila Salko, ktoré mala otvoriť až po uvarení.. 

24. 12. 
Ráno som sa zobudil a mame som pomáhal robiť zemiakový šalát. Pozeral 
som  vianočné rozprávky. O piatej sme sa všetci zišli pri vianočne 
vyzdobenom stole. Po večeri ma čakalo prekvapenie pod stromčekom, 
kde sme našli bohatú nádielku darčekov. 
 

Z vianočného denníka Kristíny Balgavej 

24. 12. 

Ráno som sa zobudila o 9.12, aby som všetko stihla  pripraviť. O 10.00 som 
mala raňajky a pozeranie videí v posteli. O 11.00 som začala upratovať, 
upratala som si svoju izbu a povysávala som celý byt. O 13. 30 sme mali 
obed a hneď po ňom som zabalila ešte niektoré darčeky.  Do 16.30 som 
čítala knihu Úpadok a zánik Rímskej ríše a potom som začala nervózne 
hľadať v skrini oblečenie k večeri. O 17.45 som so sestrou bola pripraviť  
oblečenie bratovi. O 18.00 si išli brat a dedo sadnúť k stolu a my sme 
nenápadne dali s babkou darčeky pod stromček. O 19.25 sme rozbaľovali 
darčeky, dostala som pyžamo, ponožky, tripod, deku, kozmetiku a kryty na 
mobil.    
 

Listy svätému Mikulášovi 
Adresovali žiaci 3.A 

Zozbierala redakcia 

 

 
Milý Mikuláš, chcela by som, aby si mi, prosím Ťa, doniesol všetky Tvoje zásoby, 

čo máš a poprípade niečo dokúpil. Ďakujem Ti! 
Tvoja Rebečka 

Milý Mikuláš, dones mi kvalitné sladkosti! Aké máš sane? Kde je čert?  
Tvoj Fifo 

Pán Mikuláš, ako sa máte? Ja sa mám dobre. Ako sa Vám darí v robote?         
Ako sa darí anjelom a čertovi? 

Tvoj Sebi 
Milý Mikuláš, chcel by som Ťa poprosiť, aby si mi doniesol sladkosti, 

 a to je všetko. Ďakujem. 
D. S. B. 
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Mikulášovi zdravého Mikuláša, Ježiškovi Denník malého Minecrafťáka 6, 
Drevený tato, Denník odvážneho bojka 14, umelé jedlo. 

D. K. 
Milý Mikuláš, chcela by som sladkosti a teším sa na Teba! Tvoja Viktória 

 

 

POVIANOČNÝ PRIESKUM 
Odpovedali nám žiaci  1. stupňa, redaktori časopisu 

Pýtala sa redakcia 

 
 

Prezraď nám svoje splnené vianočné 

očakávania! 

- Splnilo sa mi to, že som bol s celou 
rodinou doma, že sme boli aspoň 
chvíľu u babky. (Juraj, V.A) 

- Splnilo sa, že som dostala komix FLASH. 
Kniha 1. Když blesk udeří dvakrát.  
Splnilo sa mi, že som dostala nové 
rukavice svetlejšej hnedej farby 
s tmavosivo-hnedou prišitou 
 kožušinkou.  

- Mohla som byť s celou rodinou doma, lebo pre mňa je asi 
najdôležitejšie, keď je celá rodina v spoločnosti, ľahšie sa zabúda na 
starosti. (Viky, V.A) 

- Splnilo sa mi to, že som dostal nový počítač a nový telefón, je to 
v podstate rovnaká značka ako jeho starší brat, len výkonnejší a má 
oveľa viac pamäte. (Boris, 2.OA) 

- Dostala som na Vianoce robotickú mačku, je to chlpatá mačka, vie 
mňaukať, chrápať a vrtieť chvostom, vie aj piť. Dala som jej meno 
Stelka. Má modrú misku, v nej je niečo biele, volá sa to mlieko, 
z neho pije (akože). Dostala som ešte Barbie s kufrom, telefónom 
a so psom, ktorý sa volá Benko. Dostala som oblečenie, ktoré má na 
boku premeniace prvky = farba je najprv čierna, a keď to 
premeniatko dáš hore, je farba sivá. Dostala som aj tričko 
a oranžovú kolobežku. Prvé darčeky boli pod babkiným stromčekom 

 

Redaktori sa zabávajú na svojich 

odpovediach 
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a druhé boli u nás. Splnilo sa mi, že sme išli ku babke Ľubke 
a dedkovi Jankovi (Sárka, 1.A)  

- Mne sa splnilo to, že sme s tatom hrali hru Harry Potter, takže ja 
som bola 3 dni sama s tatom (lebo mama so sestrou išli lyžovať), 
takže večer sme ju hrali, potom sme išli spať a ráno sme ju skončili. 
Ešte sa mi splnilo to, že som dostala veľa darčekov ohľadom Harry 
Pottera, skoro všetko, a ešte sa mi splnilo to, že keď som bola 
s tatom, sme sa zabávali. (Kristínka, 2.A) 
 

Je niečo, čo sa ti na Vianoce nesplnilo? 

- Nesplnilo sa mi to, že som dostal menšie pamäťové USB, než som 
chcel, čakal som 70 GB, dostal som iba 64 GB. (Juraj, V.A) 

- Mne sa nesplnilo, že som nedostala takú jednu omaľovánku Water 
Wow; pokazila som si tesne pred Vianocami jeden predmet na 
vysvedčení. Nedostala som jednu moju obľúbenú knihu Prekliate 
jedenáste narodeniny. (Viky, V.A) 

- Nesplnilo sa mi to, že som toho nedostal viac, je to pochopiteľné, 
lebo rozpočet darčekov, čo som dostal, vyšiel na niekoľko sto eur.   
(Boris, 2.OA) 

- Ja som si ešte priala takú kuchyňu – novú hračkársku, lebo na starú 
lezú chrobáci, ale to sa mi nesplnilo. Chcela som ešte hračkársky 
mobil, ale to sa mi tiež nesplnilo. (Sárka, 1.A) 

- Nesplnilo sa mi to, že som chcela, aby mamina so sestrou cez 
prázdniny zostali doma, ale nezostali. (Kristínka, 2.A)  

 

Aké sú tvoje polročné očakávania 

- Ja očakávam jednotku z vysvedčenia, zo slovenčiny, z matiky, 
z prvouky,  a očakávam, že sa mi bude dariť a že maminka bude mať 
veľkú radosť. Od rodičov očakávam potešenie, úsmev a možno mi 
kúpia psa, neviem, dúfam. Ja mám veľmi rada psy. (Kika Valette, 
2.A) 

- Ja očakávam od seba dobré vysvedčenie, niektoré známky si ešte 
opravujem, ale z biológie, hudobnej, telesnej, výtvarnej, slovenčiny, 
gramatiky, literatúry budem mať dobré známky a že rodičia sa tomu 
potešia a ocenia moju prácu a snahu za celý rok. Za odmenu od 
svojich rodičov očakávam uznanie za snahu, hlavne objatie a to je 
všetko.  (Viky, 5.A) 
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- Neočakávam nič, ale čakám, čo bude po vysvedčení a ako sa budú 
tváriť moji rodičia. Za odmenu očakávam rezeň. (Juraj, 5.A) 

- Moji rodičia sa budú trochu diviť, že mám dva, alebo tri lomeno dva, 
ale oni čakajú jednotku, asi, neviem. Za odmenu očakávam knihu – 
Denník odvážneho bojka 14 po slovensky (ono to bolo po česky), to 
som chcela už na Vianoce, ale som to nedostala. (D.K., 3.A) 

- Ja očakávam, že dostanem včeličku z diktátu a že sa moji rodičia 
potešia a za odmenu mi dajú bonboniéru z tvaru srdce a pusinku na 
líce. Ibaže moji rodičia sa budú blázniť ako opice z hajčarového 
motoru. Ibaže moja sestra ma nebude strkať na zem a nebude mi 
šlohať ceruzky, ani ja jej. (Sára, 1.A)  

 

        

ČO NOVÉ V MŠ ? 
Pripravila: Mgr. Eva Gnothová 

Foto: archív MŠ 
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ČO NOVÉ NA 1. STUPNI ? 
Cez okienko 1. stupňa pripravila: Mgr. Petra Zváčová 

 

Milí kamaráti, hlásime sa opäť po dlhšom čase. Aj keď je už leto dávno za 
nami, tak by sme sa chceli s Vami podeliť o naše zážitky z posledných 
mesiacov.  
Po zaslúženom oddychu sa v septembri žiaci 1. stupňa vrátili do školy 
a opäť si sadli do školských lavíc. K starším, ostrieľanejším žiakom pribudli 
nové tváričky, naši prípravkári. A že ich nie je zrovna málo, o tom svedčí aj 
to, že obsadili hneď dve triedy! Mesiac september bol venovaný 
Medzinárodnému dňu srdca, o ktorom ste si mohli prečítať aj na nástenke 
na dolnej chodbe. Nechýbali tam informácie o tom, ako funguje naše 
srdiečko, ale aj rôzne zaujímavosti. Medzi nimi aj to, že 
najpravdepodobnejší deň na infarkt je pondelok ráno!  
Október bol plný aktivít najrôznejšieho charakteru. Už tradične sa niesol 
v duchu Úcty ku starším. Naši štvrtáci sa postarali o to, aby sa ani tento 
rok nezabudlo na bývalé pani učiteľky a učiteľov, ktorí učili na našej škole. 
Vlastnoručne im pripravili milé pozdravy, v ktorých im priali ešte mnoho 
šťastných a zdravých rokov. O tom, že to bývalých členov učiteľského 
zboru potešilo, svedčila aj ich spätná väzba, ktorá zase potešila nás.  
10. októbra sme sa vybrali do bábkového divadla v Bratislave na 
predstavenie „Chronoškriatkovia“. A  kto to vlastne je? Chronoškriatkovia 
majú na starosti starnutie vecí. Dospelí cez deň pracujú a deti chodia do 
školy, aby sa naučili, ako zostarovať veci vo svete ľudí. Sú to práve oni, 
malí chronoškriatkovia, ktorých deti mohli zblízka sledovať iba cez kameru 
na plátne, lebo sú takí maličkí, že ich skoro vôbec nevidno. Predstavenie 
bolo naozaj veľmi zábavné a pútavé, o čom svedčil aj náš častý smiech 
a dobrý pocit, ktorý zostal ešte dlho po vystúpení. A to stále nie je všetko.  
16. októbra bol Svetový deň potravín, a preto sme sa aj my venovali tejto 
téme. Žiaci 1. stupňa  sa zapojili do súťažno – vzdelávacích aktivít 
„Hovorme o jedle“ a výtvarnej súťaži  „Chutné maľovanie.“  Na každý deň 
bola vyhlásená daná téma, ktorú si žiaci priblížili rôznymi aktivitami alebo 
formou prezentácie. Cieľom týchto aktivít bolo prehlbovať vedomosti o 
potravinách a správnych stravovacích návykoch, o správnom zdravom 
životnom štýle, ako aj o úlohe potravín  z hľadiska prevencie a ochrany 
zdravia. Na hodinách  výtvarnej výchovy zase žiaci  rôznymi 
technikami  maľovali  ovocie a zeleninu. A, samozrejme, počas celého 
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týždňa boli žiaci vyzvaní, aby si nosili zdravú desiatu, v ktorej nesmelo 
chýbať ovocie či zelenina.  
V októbri medzi nás opäť zavítali študentky Pedagogickej fakulty UK, ale 
tentokrát nám nerobili iba asistentov, ale museli zvládnuť väčšiu výzvu. 
Postavili sa na miesto učiteľov a vyskúšali si, aké to je naozaj učiť. Aj keď 
boli trošičku nervózne, tak im to išlo výborne a naši žiaci si ich veľmi 
obľúbili. Mnohé z nich si potom odnášali so sebou darčeky, ktoré im na 
pamiatku žiaci vyrobili.  
November bol už trochu vážnejší. V rámci Európskeho týždňa proti 
drogám sa žiaci mohli dozvedieť o tom, aké zlé sú závislosti na počítačoch, 

fajčení a pod. Štvrtáci sa na túto tému zúčastnili besedy, ktorú odborne 
zastrešili pracovníci CPPPaP. V novembri sa žiaci tretieho a štvrtého 
ročníka zúčastnili informatickej súťaže iBobor, ktorú robili cez internet. 
Pre niektorých to bolo ľahké ako facka, pre druhých trochu náročnejšie, 
ale nakoniec sa s tým popasovali všetci. Keďže sa už začalo pomaličky 
schyľovať k Vianociam a tiež k vianočnej besiedke, tak ste mohli pobadať, 
že za oknami niektorých tried sa žiaci začali usilovne pripravovať na svoje 
vystúpenia. A že sa im to oplatilo, o tom svedčí decembrová vianočná 
akadémia, na ktorej zažiarili všetci naši žiaci. Predviedli sa nám v prednese 
básní, rôznych divadielkach alebo aj veselom tanci. Rodičia, učitelia aj žiaci 
nadšene tlieskali každému, kto nazbieral odvahu a postavil sa na pódium. 
Týždeň pred tým na žiakov čakal v telocvični Mikuláš aj so svojou 
pomocnou bandou - anjelom a čertom. Pripravil si pre našich žiakov milé 
darčeky, ktoré ale nerozdával zadarmo. Ak si chcel niekto odniesť sladkú 
odmenu, musel Mikulášovi niečo zarecitovať, zaspievať alebo napísať list. 
Nakoniec si spolu aj zatancovali. Potom sme si užívali triedne besiedky,  
 rozdávali darčeky  a tešili sa na Vianoce.  Po prázdninách sme sa vrátili 
odpočinutí a naštartovaní do „boja“.  
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FOTOGALÉRIA ŠKOLSKÝCH AKTIVÍT  2. a 3. stupňa 

Pripravila redakcia 
Vianočná akadémia 13.12.2019                                                                         Stužková 4.G + 4.OA  

 
 

 
 
 
 
 
          Exkurzia do SAV                                                    

       Pezinský zámok    
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TÉMA: Porucha príjmu potravy a ja 
Napísala žiačka našej školy 

Obrázok: internet 

 

 „Kiežby som bola štíhla, ako ona.“ 

Začína nevinným porovnaním sa. „Nie 

neprosím si. Nemám chuť a aj tak som 

práve na diéte.“ Sú to prvé krôčiky. „Ja 

nebudem jesť! Ja nemôžem!“ To už je 

vyvrcholenie a najvyšší stupeň posadnutosti 

chudnutím s cieľom dosiahnuť najmenšiu 

konfekčnú veľkosť. 

Anorexia je jej druhé meno. Postihuje zväčša dievčatá a má najvyššiu 

úmrtnosť spomedzi duševných chorôb. Začína sa už v mladom veku 

a spúšťačom môže byť trauma, šikana, či jediná poznámka na telo 

postihnutého. Vezmem vás do môjho života. Ja touto poruchou trpím už 8 

rokov a je to nezáviditeľná črta mojej osobnosti. Síce som vďaka nej 

spoznala veľa nových ľudí, môj vzťah s rodičmi sa upevnil a som silnejšia, 

no radšej by som k týmto pozitívnym zmenám prišla cestou, ktorá 

nezahrňuje hladovanie či prehnané cvičenie, dokonca klamanie. 

V najhoršom období som v rámci možností klamala o všetkom, čo sa 

týkalo potravy a tekutín nevyhnutných k životu, no hlavne som tajila svoje 

pocity a myšlienky. Toľko ľudí  sa mi snažilo pomôcť, no ja som si iba 

myslela, že mi chcú zle, chcú, aby som pribrala do obezity. Mohla som sa 

so svojím trápením zdôveriť, no nepovažovala som ho za problém a týkal 

sa iba mňa, bola to moja chyba, nikto neniesol tú vinu, pretože nekonal za 

mňa. Moje ruky odstrkovali tanier s obedom, moje nohy utekali kilometre, 

aby spálili tých pár kalórií a moje činy smerovali k pasívnej forme pomalej 

samovraždy. Byť tučná znamenalo vzdať sa v boji byť dokonalá. Kilo 

navyše pri rannom vážení nalačno znamenalo zlyhanie v zápase 

o perfektnú postavu vyzerať ako modelka. Toto všetko sú choré hlasy, 

ktoré som tú dobu počúvala v hlave, a ktoré ma nahovárali k pokročilému 

sebapoškodzovaniu a hlbšej sebaľútosti. I keď som skončila v nemocnici 

s podvýživou a kŕmená sondou, ktorá viedla cez môj nos až do môjho 
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žalúdka, stále som ľudom neverila, že sa mi snažia zachrániť život. Až keď 

ma odtrhli z komfortnej zóny a zobrali mi úplne všetko (rodinu, internet, 

slobodu a môjho koníčka - papier a pero), zistila som pravú mieru, ako 

hodnotiť predmety a v neposlednom rade seba a ostatných. Nebudem 

vám hovoriť, kde som skončila, no to miesto mi otvorilo oči. Vymkli ma na 

chodbu s pohovkami bez možnosti sa realizovať alebo viesť konverzáciu 

s normálnymi ľuďmi. Nebolo to miesto pre mňa – nepatrila som tam – 

avšak bolo to tým prepinákom, ktorý mi napomohol uvedomiť sa a môj 

stav sa plus-mínus stabilizoval. A vďaka nemu som teraz tam, kde som. 

Študujem, píšem, čítam, venujem čas rodine a priateľom a hlavne, 

obdarúvam svoje telo a myseľ láskou.  

I keď ešte občas bojujem s reštriktívnym jedením a úplným protipólom - 

purgatívnou bulímiou, verím v lepšie časy. Že sa vyčasí a slnko vyjde. Že 

nájdem harmóniu. Nezanevieram nad nádejou a to isté prajem ostatným 

pacientom diagnozovaných poruchou F50. 

 

 

MOKY NA CESTÁCH 1 

Reportáž z Kuala Lumpur a Singapuru:                                                 

8 dôvodov, prečo sa oplatí navštíviť ich 
Pripravil a nafotil: Samuel Béreš, 4.G 

 

Za celý svoj život som navštívil veľa miest vo svete, ktoré mali vždy niečo 

do seba, či už to bol kozmopolitný New York, slnečné Los Angeles alebo 

škandinávsky Göteborg. Pre zmenu sme sa s mojou rodinou rozhodli 

navštíviť ázijské mestá Kuala Lumpur a Singapur, ktoré sa nachádzajú  na 

Malajskom polostrove. Tieto veľkomestá nás ohúrili nielen 

ultramodernými budovami a zelenými parkami, ale aj svojou bohatou 

históriou, rozmanitosťou kultúr, výbornou miestnou kuchyňou 

i zábavou. A keďže juhovýchodná Ázia predstavuje pre slovenských 

turistov „veľkú neznámu“, v mojom článku som zhrnul 8 miest, ktoré sa 

oplatí vidieť v Kuala Lumpure a v Singapure.  
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Prvá zastávka – Kuala Lumpur 

 

Obr. 1 – Krásna panoráma mesta Kuala Lumpur z veže Menara. 

 

1) Petronas Twin Towers 

Táto dvojica mrakodrapov, siahajúca až 452 m 

n. m., bola vo svojej dobe považovaná za 

najvyššiu budovu sveta, až kým ju v roku 2003 

neprekonala taiwanská veža Taipei 101. 

Nehľadiac na prehru, stále dokážu tieto ázijské 

dvojičky vyraziť turistom dych. Ak sa chcete 

vyviezť na vyššie poschodia a vidieť  panorámu 

mesta, môžete ísť na vyhliadku SkyBridge. 

Radíme vám overiť si na internete otváracie 

hodiny vyhliadky, nám sa „podarilo“ prísť 

akurát v jediný deň, keď bolo zavreté, a to bol 

pondelok. Nehľadiac na tento malér, 

vynahradili sme si to návštevou podzemného akvária a interaktívnej 

výstavy Discoveria, kde sme zažili kopec srandy. Na zahodenie nebol ani 

priľahlý 40 hektárový park, ktorý ponúkal čisté jazerá, krásne palmy 

a samotný výhľad na veže. 

 

 

Obr. 2 – Škoda, že sme neboli na 

úplnom vrcholku, ale na druhej 

strane sme sa s ním vyfotili 

vonku. 
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2) Jedna ulica, tisíce chutí 

Takto by sa dala opísať ulica Jalan Alor, v ktorej som s mojou rodinou 

chodieval na večere. Podľa môjho názoru je JalanAlor hotovým rajom pre 

labužníkov z toho dôvodu, že ponúka širokú paletu kuchýň, či už malajskú, 

indickú alebo čínsku. Očakávajte aj čašníkov, ktorí vám budú dotieravo 

ponúkať tie najlepšie jedlá z ich reštaurácií pod holým nebom. Z vlastnej 

skúsenosti vám môžem odporučiť ochutnať grilovanú žabu alebo krevety 

obalené v špeciálnom cestíčku. Čo neodporúčam, je miestne top ovocie 

svojského výzoru a neprekonateľnej vône - smradu. Môžete si domyslieť, 

ako toto ovocie asi „chutí“, keďže vo vstupnej hale každej inštitúcie 

nájdete upozornenie ZÁKAZ VSTUPU S DURIANOM. Pokuta vás stojí 500 

eur za porušenie príkazu. 

 

3) Menara Tower 

Keďže sme mali smolu pri Petronas Towers, rozhodli sme sa obzrieť si 

ďalšiu vežu, ktorá sa považuje za najvyššiu v juhovýchodnej Ázii – Menara. 

Tá sa nachádza uprostred mestského parku Forest Eco Park, kde sa 

výťahom môžete vyviezť na vonkajšie observatórium vo výške 276 m.  

Podľa môjho názoru sa tam vyviezť oplatí, pretože už samotný pohľad na 

celú panorámu Kuala Lumpuru vás ohúri. Okrem toho si môžete urobiť 

fotku so scenériou mesta na presklenom balkóne.  Odporúčam to iba pre 

tých, ktorí dobre znášajú výšky, keďže pohľad cez presklenú podlahu môže 

spôsobovať jemnú nevoľnosť. 

Obr. 3 – Každý večer v ulici JalanAlor je vždy rušno.  Obr. 4 – Na jednej ruke držím 

krevetu, na druhej si dopomáham 

k jedeniu kalamára zabaleného 

v špeciálnom cestíčku. 
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4) Malebné jaskyne Batu so zlatou sochou 

Jaskyne Batu Caves patria k najviac ikonickým pamätihodnostiam Kuala 

Lumpuru. Ponúkajú turistom pestrofarebné chrámy a obrovskú zlatú 

sochu hinduistického boha Murugana. Keď sme sa nachádzali pred 

vchodom do jaskýň, museli sme prekonať rôzne prekážky. Jednou z nich 

bolo dodržiavanie prísnych pravidiel, ktoré hovorili ženám, aby mali 

zahalené nohy a ramená. Tak si musela naša mama zahaliť svoje krátke 

oblečenie závojom, aby sa dostala k jaskyniam. Ďalšou prekážkou bolo 

prekonať 272 schodov, čo bolo náročné pre naše nohy. A v neposlednom 

rade to boli nezbedné makaky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Zlatý Murugan bedlivo stráži 

jaskyne Batu. 

Obr. 8 – Dávajte si pozor na makaky, 

aby vám neukradli vaše cennosti. 

Obr. 5 – Vežu Menara môžete 

vidieť z veľkej vzdialenosti. 
Obr. 6 – Z vonkajšieho observatória Menary 

zazriete dvojičky Petronas.  
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Na prvý pohľad sa tvária ako nevinné opičky, avšak pri nepozornosti vám 

môžu ukradnúť okuliare alebo mobil. Nehľadiac na tieto komplikácie sme 

sa tam dostali živí a zdraví, no je dobré vždy byť pripravený na tieto 

situácie. 

Druhá zastávka – Singapur 

Po našom trojdňovom výlete v Kuala 

Lumpure sme sa presunuli do ďalšieho 

veľkomesta – Singapuru. Hneď na prvý 

pohľad som zistil, ako veľmi sa odlišuje 

Singapur od Kuala Lumpuru. Zatiaľ čo 

Kuala Lumpur predstavoval živočíšnosť 

Ázie, Singapur sa predstavoval skôr ako 

ázijská verzia civilizovanej Európy – 

mesto bolo veľmi čisté, priam až sterilné 

a kládol sa tu väčší dôraz na zákony. 

Napriek tomu mesto ponúkalo 

pohodovú atmosféru, príjemných ľudí a 

oblasti na zamerané na zábavu i rekreáciu. 

 

 

Obr. 9 – Superstrom a za ním hotel 

Marina Bay Sands.  

Obr. 10  – Singapur 
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1) Gardens By The Bay 

Tieto hypermoderné záhrady budúcnosti, nachádzajúce sa pod 

futuristickou stavbou hotela Marina Bay Sands, nám doslova vyrazili dych. 

Nielen samotný hotel, ktorý pripomína vesmírnu loď na troch pilieroch, 

ale aj takzvaný Les superstromov. Tieto superstromy sú vlastne oceľové 

stavby, pripomínajúce tvarom stromy a sú ozdobené neuveriteľným 

množstvom rastlín. V tejto záhrade sme stihli navštíviť aj dva obrovské 

skleníky, v jednom sa vyskytovala tropická klíma a v druhom zasa suchá 

stredomorská. V „stredomorskom skleníku“ sme obdivovali stromy a kríky 

rôzneho druhu, no viac sme si užili ten druhý skleník, kde sme na vlastné 

oči videli exotické kvety a 35 metrov vysokú impozantnú horu 

s vodopádom.  

2) Ostrov Sentosa 

Ostrov Sentosa predstavuje obrovskú rekreačnú oblasť, kde môžete tráviť 

celý deň a vyskúšať si rôzne atrakcie. Jednou z nich je aj hlavná atrakcia 

Universal Studios, pred ktorou sme dali prednosť kúpaniu sa v mori. 

Musím povedať, že to po mestskej turistike bolo príjemné osvieženie. 

Hoci sme po kúpaní nevyskúšali horské dráhy alebo plážové bary, navštívili 

sme historickú pevnosť Fort Siloso, ktorá bola pôvodne bývalou britskou 

pobrežnou pevnosťou z 19. storočia. Stihli sme si ju obzrieť celú, avšak 

boli sme príliš unavení, aby sme si čo i len prečítali niečo o jej histórii. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Čistá pláž, málo ľudí a teplé more 

– čo viac si môžete želať? 
Obr. 12 – Aj v Singapure si užijete veľa 

zábavy, napr. v Universal Studios. 
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3) Merlion Park, Singapore Flyer a most Helix 

V blízkosti Gardens By The Bay sme strávili deň 

návštevou troch oblastí. Najprv sme prešli cez most 

Helix, ktorý sa podobal na špirálu DNA. Most nás 

zaviedol na vyhliadkovú jazdu na gigantickom 

ruskom kolese Singapore Flyer, ktoré vám za pol 

hodinu predstavilo celé mesto v plnej kráse. A to 

sme si nechceli nechať ujsť. Po krásnej vyhliadke 

sme prišli k poslednej zastávke, ktorou bola socha 

Merliona s hlavou leva a telom ryby. Táto socha 

symbolizuje skromné začiatky mesta Singapur, jeho 

názov totižto v malajskom jazyku znamená Levie mesto. Napriek teplému 

počasiu a množstvu ľudí, čo nás sprevádzali počas návštevy,  sme si to užili 

plným priehrštím. 

 

4) Chinatown 

Na posledný deň nášho pobytu v Singapure sme sa rozhodli okúsiť 

jedinečnú atmosféru v Chinatowne, v ktorom nájdete trhy s čerstvými 

surovinami, pouličné stánky predávajúce miestne jedlá a čínske chrámy 

s nezameniteľnou architektúrou. Popravde, tento mini kúsok čínskej 

kultúry, ktorý susedí nielen s modernými mrakodrapmi, ale aj neďalekou 

indickou štvrťou ma  uchvátil. Je mi ľúto, že sme neokoštovali miestne 

jedlo, no na druhej strane sme navštívili chrám Buddhovho zuba!  

Ako už vyplýva z názvu, chrám ukrýva túto cennú relikviu v 420 

kilogramovej truhle z rýdzeho zlata. Videli sme tú truhlu na vlastné oči, ale 

nebola vôbec otvorená. Možno mnísi nechcú, aby cudzinci uvideli 

Buddhov zub naživo. Na druhej strane sme mohli aspoň obdivovať 

architektúru  chrámu. 

Obr. 13 - Socha Merlion 

v plnej kráse.  
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MOKY NA CESTÁCH 2 

Reportáž z Japonska: Ja a Japonsko 
Pripravila p. uč. Dana Krajčovičová 

Foto: archív autorky 

 

Milí čitatelia môjho článku. Z návštevy Japonska som nafotila za dva 
týždne veľké množstvo fotografií. Ak máte záujem o drobný suvenír 
z tejto krajiny, pošlite do 30.4.2020 svoj tip na ich počet na adresu: 

tipymoky3@gmail.com 
Omijage (suvenír) dostane ten, kto bude svojím odhadom najbližšie 

realite. 
 

Ako to bolo:  
Niekedy v januári 2019 môj učiteľ japončiny ponúkol nám žiakom jesennú 
exkurziu do Japonska.  
Ísť – nejsť?  
Proti: lietadlo (pre mňa hrôza), peniaze (nikdy ich nie je dosť), ľudia 
(radšej som s niekým, koho dlhšie poznám a kto pozná mňa).  
Za: dobrodružstvo, aké určite zažijem len jediný raz za život. 
Dobrodružstvo prevážilo, a tak 29. 10. 2019 štartuje okrem mňa ešte 
sedem ľudí a vedúci menom Andrej. Cieľ: letisko Viedeň. V lietadle sedím 

Obr. 15 – Interiér chrámu Buddhovho 

zubu. 

Obr. 14 – Exteriér chrámu Buddhovho zubu 

 

mailto:tipymoky3@gmail.com
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v strednej časti, na okno nevidím – super, žiaden 
strach - hrám sa, že som v obrovskom 
autobuse... 
Prestup v čínskom 
Pekingu, lietadlo do 
Tokia – a sme TAM, 
v Japonsku, ba priam 

v jeho hlavnom meste Tokiu. Je o osem hodín 
viac než doma. Po ubytovaní v japonskom 
tradičnom hostinci ryókan vyrážame do ulíc. 
Prvý dojem – kontrasty: maličké domčeky 
natlačené jeden na druhom, nad nimi majestátne 
mrakodrapy. Uzučké relatívne tmavé uličky 
a široké vysvietené bulváry, drobné obchodíky so 
všeličím a obchodné domy, v ktorých sa dá blúdiť 
vari aj celý deň.  

Obrovské množstvo ľudí na 
uliciach... Po prechádzke 
cez tri tokijské štvrte sa vraciame do ryókanu, 
maličkej miestnosti, kam sa vojdú práve tak dva 
futony (niečo ako tvrdé matrace ležiace na zemi), 
papuče, zrkadlo, tri poličky, vešiak na pár vecí. Malý 
televízor, free wifi, v miniatúrnej kúpeľni sprcha 
a vaňa, siahajúca mi po pás. Vliezť do nej – riziko 
rozbitých zubov, alebo aj natrhnutia svalov, šliach... 
 Japonci sa najprv poriadne umyjú, osprchujú a až 
potom vojdú do vane s teplou vodou a relaxujú... 
No čo, iný kraj – iný mrav.  
V kúpeľni dva uteráky, šampón, tekuté mydlo, 
zubná kefka a pasta, pre pánov žiletka. Pre všetkých 
yukata (župan).  
WC v extra miestnosti – vyhrievaná vrchná doska 

a pupčeky: umytie zadnej časti tela, prednej časti tela, vysušenie. Aby 
človek neobťažoval zvukmi patriacimi k vyprázdňovaniu, možnosť zapnúť 
hudbu. 
Úžasné služby ... 
V Japonsku sa všade miestom maximálne šetrí – v priebehu zájazdu 
bývame ešte v dvoch hoteloch a u mníchov na hore Kóya a vždy je to 

Obrázok 1: Naša letecká 

spoločnosť 

Obrázok 2: Tokijské 

kontrasty 

Obrázok 3: Tokijská 

televízna veža Sky Tower 
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Obrázok 5: Drevený hrad Himedži 

rovnaké. Minimiestnosť bez skríň, perfektná výbava pre cestovateľa 
a pokročilé WC. (Všetky WC, aj tie vo verejnom priestore sú pokročilé a sú 
zadarmo.) Všade čistota napriek tomu, že v uliciach žiadne smetné koše 
nie sú.  
Na uliciach je zákaz fajčenia a po celý čas sme nikoho voľne fajčiť nevideli. 
Pre fajčiarov sú vyhradené špeciálne priestory v podobe akýchsi vysokými 
plotmi ohradených štvorcov, kde sa tiesni na ploche cca 3 metre krát 3 
metre možno aj štrnásť ľudí. Takúto „fajčiareň“ 
som v celom Tokiu videla len jednu. 
Veľa času sme strávili cestovaním vo vlakoch a v 
metre. Pred nástupom do vlakov (metra) stoja 
disciplinované rady cestovaniachtivých ľudí. 
Držia sa vyznačených značiek a tlačia sa len 
v priestore vozňov. Miesta sa nikomu 
neuvoľňujú, nie je to miestny zvyk. Množstvo 
cestujúcich pospáva, ostatní sa venujú mobilom 
alebo čítajú. Vo vozňoch je zákaz telefonovania 
a nikdy sme nikoho telefonovať nevideli. 
K vlakom (alebo výnimočne k metru) kráčame 
pravidelne cez labyrint prístupových chodieb aj tri 
poschodia smerom dolu a potom zas hore. Vlaky prichádzajú aj 

odchádzajú v dvoj – trojminútových 
intervaloch, niektoré v sedemminútových. 
Diaľkový rýchlovlak Šinkansen vyvíja vo 
verejnej doprave neslýchanú rýchlosť, cca 
450 km medzi Ósakou a Tokiom prejde 
približne za 2,5 hodiny. (200-kilometrovú 
vzdialenosť Bratislava - Banská Bystrica 
prejde náš rýchlik za asi tak 3,5 hodiny.)  
Prvú časť zájazdu sme bývali v Tokiu, druhú 
časť v Ósake – z oboch miest sme robili výlety  
k pamiatkam. Navštívili sme aj niekoľko 
vysokých stavieb s nádherným výhľadom – 
v Tokiu SkyTree a budovu radnice, 
v Yokohame Land (Garden) Tower. 
 

Obrázok 4: Pohľad na 

Tokio z budovy radnice 
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Japonsko je popretkávané tisíckami šintoistických 
svätýň a budhistických chrámov. Obe náboženstvá žijú 
vedľa seba bez akýchkoľvek problémov. Na znak úcty sa 
v oboch typoch pamiatok treba vyzúvať. Navštívili sme 
viacero svätýň aj chrámov – napríklad  Sensódži, 
Himedži, Tódaidži,  Fušimi Inari, Strieborný a Zlatý 
pavilón, Miyadžimu. Plavili sme sa po tokijskej rieke 
Sumida, boli sme aj v Nare s parkom, kde sa nachádza 
okolo 1000 posvätných jeleňov šika, ktorým chutia 
turistické mapy a ktorí sa nerozpakujú hľadať potravu 
v turistických vakoch. 

Jedlo v Japonsku je pre našinca zvláštne. Sústredili 
sme sa na typické japonské jedlá ako ramen, 
tempura, udon, suši, okonomiyake, toriyaki, ...  
Všetky sme „nakladali“ do úst paličkami, len zriedka 
sme vyfasovali aj veľmi nepohodlnú lyžicu. Ešte aj 
polievka (miso) sa jedáva tak, že paličkami sa 
vyberie hustá časť a tekutina sa vypije. Zloženie 
stravy – ryža, slíže, tofu, nakladaná zelenina, riasy, želé, ryby, morské 
potvory, hovädzie kúsočky, bravčové tenké plátky, cibuľka, sladké 
pochúťky z červenej fazule... Dostanete krásne naservírované jedlo 
s mnohými mištičkami. Žiaden chlieb, žiadne prílohové zemiaky... :-) 

V uliciach vidno pomerne veľké množstvo veľmi 
starých ľudí; mnohí obyvatelia majú cez ústa a nos 
rúšku; žiaci nosia uniformy; pri vstupe na pohyblivé 
schody sa zľaknete, lebo okamžite sa ozve naliehavý 
hlas, aby ste si dávali pozor; hocikedy musíte na 
chodníku uhýbať bicyklom – starí aj mladí sa na nich 
preháňajú hore – dole; Japonci sú majstri v balení 
vecí, nádherne dokážu zabaliť čokoľvek; po polnoci 
verejná doprava úplne zmĺkne – koľajnice na cestách 
vo výške nultého až šiesteho poschodia sú len pár 
metrov od okien okolitých budov, a tak ohľaduplnosť 
velí neobťažovať  hlukom dopravy. Zaujme karaoke 
a mimo miest aj nádherná príroda. 

Veľmi silná bola návšteva Hirošimy a Mierového pamätného múzea – 
fotografie postihnutého mesta a obetí vzbudzovali úvahy o tom, čo je 

Obrázok 6: Cesta na 

Fušimi Inari 

Obrázok 7: Tempura 

Obrázok 8: Hirošima 
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v živote dôležité a čo vedie ináč snáď normálnych 
ľudí ku krutostiam, aké nemajú páru. V smútku a 
tichosti sme mnohí prestali fotografovať... 
Počas dvoch týždňov pobytu sme navštívili: Tokio 
– štvrte Haradžuku, Šibuja, Ginza, Akihabara, 
stanicu Šindžuku;  Yokohamu, Himedži, Ósaku, 
Naru, Udži, Fušimi Inari, Hirošimu, Miyadžimu, 
Kjóto, horu Kóyasan... 

 
Zážitkov bolo toľko, že bude veľmi 
dlho trvať, kým ich všetky spracujem. 
I keď neustály poklus môjmu predsa 
len už staršiemu telu dal riadne 
zabrať. Iná kultúra, v ktorej vám nájdené veci nepoškodené 
a celé vrátia. Všade ochota, úcta a úsmevy. Japonci sú vďační, 
ak o ich život prejavíte záujem napríklad aj tak, že používate 
čo najviac japonských slov. Úplne neznámi ľudia vám vo vlaku 

pokojne darujú darček len preto, že ste sa im venovali. Údajný dôvod je 
ten, že život so zemetraseniami (ktoré nás chvalabohu úplne obišli) ich 
naučil neprikladať hodnotu veciam, ale predovšetkým dobrým vzťahom. 

 

 

MOKY NA CESTÁCH 3 

Reportáž z Ríma: 5 miest, ktoré sa oplatí vidieť  
Pripravil a nafotill: Samuel Béreš, 4.G 

 

Kto by nepoznal „večné mesto“ Rím, ktoré sa pýši skvostnými 

pamiatkami, slávnymi pápežmi, miestnou kuchyňou a takmer 

tritisícročnou históriou? Mne sa naskytla príležitosť zúčastniť sa výletu 

do tohto legendárneho mesta týždeň pred vianočnými prázdninami. 

Samozrejme som tam nešiel sám – bol som členom trinásťčlennej 

skupiny, pozostávajúcej zo žiakov gymnázia, pomaturitného štúdia, ich 

rodičov, pani učiteľkou umenia a kultúry Danielou Bauerovou a jej 

sestrou, saleziánkou Gabikou. 

Obrázok 9: Japonská príroda 

(Kóyasan) 

Obrázok 10: 

Hello Kitty z 

vlaku 

Šinkansen 
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 Lákala ma možnosť spoznať miesta, z ktorých dýcha história a taktiež 

možnosť uliať sa zo školy. Ponúkam vám päť miest, ktoré v Ríme určite 

musíte vidieť: 

 

1) Bazilika sv. Petra (tal. Basilicadi San Pietro) 

Na začiatok musím vysvetliť, že mini 
štátik Vatikán je vlastne súčasťou 
mesta Rím. Mali sme to šťastie, že 
sme bývali kúsok od centra Vatikánu, 
čiže všetky pamiatky sme mali na 
dosah ruky. Bazilika sv. Petra je 
impozantná renesančno-baroková 
sakrálna stavba, ktorá je miestom, 
kde sa stretávajú veriaci z celého 
sveta. Súčasne púta pozornosť 
mnohých cestovateľov vďaka svojmu 
architektonickému vzhľadu, na ktorom sa podieľali slávni umelci ako 
Michelangelo a Bernini. V interiéri sa nachádza množstvo nádherných 
umeleckých diel, od Michelangelovej Piety až po Berniniho drevenú 
výzdobu a vyše 100 hrobov, z čoho 91 patrí pápežom. Okrem týchto 
skvostov sa ľudia môžu na námestí sv. Petra zhromažďovať počas voľby 

nového pápeža, vystavenia 
betlehemu alebo požehnania od 
pápeža. V čase našej návštevy sme sa 
zúčastnili spomínaného požehnania, 
ktoré bolo pre mňa veľkým zážitkom. 
Ľudia sa tešili z prítomnosti pápeža 
Františka a skandovali jeho meno, ako 
keby bol rockovou hviezdou. 
 
 

 

2) Panteón (tal. Pantheon) 

Panteón, nachádzajúci sa v centre Ríma na námestí Piazzadella Rotonda, 
bol pôvodne zasvätený všetkým bohom, čo sa zmenilo až v roku 609 n. l., 
keď ho dostal do vlastníctva pápež Bonifác IV. a spravil z neho kresťanský 
kostol. V súčasnosti táto budova láka návštevníkov  korintskými stĺpmi, 

Obr. 1 – Nočný betlehem na námestí sv. 

Petra. 

Obr. 2 – Ľudia na námestí čakajú na 

pápeža Františka. 

http://dromedar.topky.sk/cl/100179/170412/Rim
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otvorom v kupole, ktorý predstavuje jediný zdroj svetla, a hrobkami 
významných osobností, ako kardinála Pia VII., kráľa Viktora Emanuela II. 
a renesančného umelca Raffaela. Po 
pravde, očakával som, že Panteón bude 
menší chrám s nezaujímavým vnútrom, ale 
keď som sa ocitol v ňom, ohúril ma svojou 
veľkosťou. 
 
3) Vatikánske múzeá (tal. Musei Vaticani)  
Vatikánske múzeá sú jedným z najväčších 

komplexov umeleckých zbierok na svete, 

v ktorom sa nachádza množstvo obrazov, 

kníh, fresiek a sôch egyptského, gréckeho alebo rímskeho pôvodu. Podľa 

môjho názoru najväčším triumfom celej zbierky je Sixtínska kaplnka (tal. 

Capella Sistina) s jej obrovskými rozmermi.  

  

 

Nachádzajú sa v nej slávne Michelangelove fresky zobrazujúce príbehy 

z biblie - Stvorenie Adama alebo Posledný súd. Bol som nadšený 

z nádherného priestoru, akurát ma mrzelo, že sa tam nesmelo fotiť.  

 

4.) Bazilika sv. Pavla za hradbami (tal. Basilicadi San Paolofuorile mura) 

Táto bazilika zo 4. storočia n. l. je druhou najväčšou v Ríme. Pred 

samotnou bazilikou sa nachádza socha sv. Pavla s mečom a hlavná brána, 

zobrazujúca príbehy apoštolov Pavla a Petra. Jej vnútro pozostáva 

z fresiek, zlatého stropu s erbami pápežov a kaplniek venovaných 

Obr. 4 – Hlavný východ z vatikánskych múzeí. 

Obr. 3 – Na obrázku Panteón vyzerá 

dobre, ale naživo ho vidieť je lepšie. 

Obr. 5 – Vo vatikánskych múzeách 

nájdete aj dielo Aténska škola od 

umelca Raffaela. 
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svätcom. V jednej z kaplniek sme sa zúčastnili sv. omše pod vedením 

kňaza Juraja, kde sme si zaspomínali na našich nebohých príbuzných 

a zaželali si všetko dobré do Nového Roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Anjelský hrad (tal. CastelSant'Angelo) 

V posledný deň nášho pobytu v Ríme 
sme sa rozhodli navštíviť Anjelský 
hrad, ktorý sa nachádza na brehu 
talianskej rieky Tiber. Je 
to  pozoruhodná stavba so 
zaujímavou históriou. Predtým to 
bolo mauzóleum postavené pre 
cisára Hadriána. Avšak 
s reálnou výstavbou sa začalo v roku 
123 n. l. a práce boli dokončené 
o 100 rokov neskôr. Počas mnohých 
storočí slúžil hrad mnohým účelom, 
ako pápežská rezidencia, súčasť 
mestských opevnení alebo väznica. 
Dnes na toto miesto prúdia davy turistov a kochajú sa pozoruhodným 
výhľadom na celý Rím. Priznám sa, že aj mne tento pohľad vyrazil dych. 

Obr. 6 – Socha sv. Pavla s mečom. 
Obr. 7 – Takto vyzerá interiér v bazilike sv. 

Petra. 

Obr. 8 – Z diaľky môžete vidieť aj sochu 

archanjela Michaela na Anjelskom hrade.  
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Počasie nám prialo, takže sme zhodili bundy a užívali sme si atmosféru 
Ríma. 
 
Moje dojmy 
Nenechajte sa odradiť obrovským množstvom turistov. Buďte pripravení 
na to, že pri vstupe do každej pamiatky vás čaká bezpečnostná kontrola 
ako na letisku. Rozumiem tomu, že pri takom počte ľudí si Taliani 
potrebujú ustrážiť bezpečnosť. Treba to iba trpezlivo vydržať. Napriek 
tomu si užijete výnimočnosť tohto nádherného mesta a vychutnáte  
výbornú miestnu kuchyňu.  Ja vám môžem odporučiť dezert panna cotta 

(slov. varená šľahačka v želé konzistencii) a samozrejme pravú taliansku 
pizzu. Myslím si, že takýto štvordňový výlet je fantastický, ani vám 
nezruinuje rozpočet a za hodinu a pol sa z Bratislavy lietadlom poľahky 
prepravíte do tejto európskej metropoly. Arrivederci, amici! (Dovidenia 
priatelia)! 
 

ČÍM ŽIJEME? 

Skauting v Piešťanoch 
Pripravila: Anna Mrňová, 4. G 

 

Už ste niekedy rozmýšľali o slovenskom skautingu v Piešťanoch? 
Ahojte, priatelia! Chcem vám predstaviť Skauting v Piešťanoch. 

Rozprestiera sa do všelijakých  
možných zákutí nášho západného 

Slovenska. 

Do Piešťanského zboru patrila 
donedávna aj Sereď. Preto iba 
donedávna, lebo pred troma 

Obr. 9 – Táto čajka si kľudne odpočíva na vrcholku Anjelskej veže.  
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mesiacmi tam vznikol nový zbor. 
Predtým patrili do nášho zboru, 
teraz sa oddelili. Sú to začiatky 
nového nádejného zboru. Počet 
skautov tam rastie z mesiaca na 
mesiac. 

Náš zbor je, okrem nich, stabilný. 
Aby som mohla ďalej pokračovať, 
musím vám vysvetliť, čo je to 
oddiel a družina.  Oddielov je 
v zbore viacero. My máme v zbore 
oddiely vĺčat, včielok, skautov, 
skautiek a oldskautov. Skauti 
dokonca tvoria dve skupiny. 
Druhú skupinu skautov majú 
v malebnej dedinke Potvorice. Kto 
o tejto dedinke nikdy nepočul, 
tomu sa hovorí, že tu straší. Veľa 
ľudí, ktorí tadeto prechádzajú, 
zostane zaskočených, že taká 
dedina existuje. Tiež tam 
normálne fungujú chalani, ako 
v meste. Zborové rady, 
oddielovky a družinovky. Existujú 
aj zborové výlety, oddielové 
výlety, aj družinové výlety. 

Najmenšou skupinou sú družiny. 
Delia sa na 7-10 členné skupinky. 
V družinkách sa každý týždeň 
stretávajú na družinovkách. Každá 
družinka musí mať svojho radcu aj 
zástupcu radcu. To sú chalani 
a dievčatá, ktorí majú o zhruba 5 
rokov viac ako dievčatá a chalani , 
ktorí sú jej členmi. Keď som mala 
dvanásť rokov, tak sme sa s 
družinou vybrali na najbližší 

kopec. Po ceste sme hrali hru 
v dvoch skupinách. Mali sme 
hľadať, podľa súradníc i v mape, 
nejaké miesta. Tak sme postupne 
vyšli na vrchol kopca, (počas toho 
hľadania), ktorý mal výšku okolo 
700 metrov nad morom. Najedli 
sme sa, pretože už bol čas na 
obed. Išli sme dolu z kopca a  
hľadali sme poslednú indíciu, keď 
tu zrazu na nás vybehol grizly. 
Všetci sme sa zľakli ako vyzeral 
strašidelne. Potom sme ho ale  
spoznali. Kto to bol? – moja 
poznámka. Dana. Veru to bolo 
veľmi vtipné.  Vtedy sme si na 
výprave všetko poriadne užili. 

Letné tábory sú nádherné. Počas 
táborov zvykne aj pršať, niekedy 
viac, inokedy menej. Keď je leto, 
je slnko. Každý z vás mi dá za 
pravdu, že je teplo. V lete sa 
konajú skautské tábory. Už počas 
týchto táborov som sa dozvedela, 
aké je náročné naozaj všetko 
urobiť pre to, aby všetko dobre 
fungovalo. Ale vždy to stojí za to. 
Posledný tábor bol naplnený 
hrami, aktivitami,  prepadmi, 
lanovými dráhami a všeličím iným 
možným i nemožným. 

Veľa každoročných hier je 
zaužívaných. V našom zbore ich je 
neúrekom. Napríklad šarkaniáda. 
V podstate je to súťaž so 
šarkanmi. Na každej družinovke si 
vyrobia deti šarkana, ktorý je 
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vlastnoručne vyrobený. Potom 
s ním súťaží. Na dedine v Kostolci 
je každá družina. Ak tu aj všetkých 
členov nenájdeme, minimálne 
jeden je tam prítomný. Vždy je 
tam perfektne. 

V zime tu máme Betlehemské 
svetlo pre skautov. Vždy ho 
v Betleheme odpáli skaut. 
Uplynulý rok ho odpálilo 
dvanásťročné dievča. A potom sa 
dostalo do Európy. My sme prišli 

svetlo zobrať na stanicu. 24.12. si 
ho prišli vziať od nás do kostola. 
Sviečka k sviečke, lampa k lampe. 
A už bolo svetlo v našich 
domácnostiach. Svetlom sme 
odpálili sviečku pri Štedrej večeri. 
A celý večer nám plamienok 
pripomínal Betlehem. 

Niekedy príďte pozrieť, akí 
slovenskí skauti nám v Piešťanoch 
vyrastajú. 

 

 

ČÍM ŽIJEME? 

Operácia Vianočné dieťa 
Pripravil: Jonatán Pavelka, 3.G 

Foto: autor 

 
 

Čo robiť, ak chcete zachraňovať 
životy? 

Nemusíte byť hasič alebo lekár, 
stačí byť dobrovoľník! Zamýšľali 
ste sa niekedy nad tým, ako to je 
s dobrovoľníckymi organizáciami 
na Slovensku a či tu vôbec nejaké 

sú? Tak ja vám skúsim na túto 
otázku odpovedať. Jednu takú 

organizáciu  poznám a sám som 
jej členom. Je to Operácia 

vianočné dieťa (angl. Operation 
Christmas Child). 

Operácia vianočné dieťa (OVD) je 
dobrovoľnícka organizácia, ktorá 

pomáha duchovne a fyzicky 
deťom v zlej fyzickej a finančnej 

Národný tým OVD Slovensko.  

Autor  druhý zľava. 
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situácii. Je to americká 
naddenominačná evanjelikálna 
organizácia, ktorá má svoje 
stanice po celom svete.  

Kde a ako vznikla táto 
organizácia  

OVD sa začala v deväťdesiatych 
rokoch Daveom Cookeom, ktorý 
uvidel v televízii hrôzy, aké 
prežívali rumunské deti. D. Cook 
sa rozhodol, že im nejako 
pomôže. Poprosil o pomoc 
kamarátov, a  tak spolu aj 
s obyvateľmi mesta, v ktorom žil, 
poslali niekoľko konvojov balíčkov 
s hračkami do Rumunska pre deti 
v detských domovoch a 
sirotincoch. 

O rok neskôr sa veľké množstvo 
ľudí rozhodlo pridať k Daveovej 
idei, a tak OVD prebralo 
Samaritan´s Purse, čo je ďalšia 
nezisková organizácia. OVD je 
zastrešované organizáciou 
Samaritan´s Purse až dodnes, jej 
riaditeľom je Franklin Graham - 
vnuk Billa Grahama.  

Kedy sa organizácia dostala 
k nám na Slovensko a ako sa stať 
jej súčasťou 

OVD sa k nám dostalo v roku 1996 
neoficiálnou cestou z Maďarska. 
Ďalší rok sa uskutočnila prvá 
oficiálna distribúcia balíčkov na 
Slovensku a  6826 detí bolo 
týmito balíčkami obdarovaných.  

Organizácia pretrváva až do dnes 
a ja sám som jej súčasťou. Členom 
OVD sa môžete stať úplne 
jednoducho. Stačí zájsť na 
oficiálnu stránku OVD Slovensko 
a vyplniť dotazník, poslať ho 
vedúcemu regionálneho tímu 
alebo napísať súkromný mail, 
s návrhmi, ako by ste sa chceli 
zapojiť do organizácie. Nemusíte 
byť veriaci alebo niečo podobné, 
stačí, že chcete pomáhať deťom. 
Spôsoby su rôzne. Od distribúcie 
balíčkov a následnej práce až po 
vytváranie balíčkov, čo bude treba 
onedlho, nakoľko Vianoce sa 
blížia, takže sa pokojne hláste. 

Ja osobne v organizácii pracujem 
oficiálne už druhý rok 
a neoficialne štvrtý. Som členom 
regionálneho tímu Západ. 
Pomáham pri distribúcii balíčkov 
a organizácii školení. Neexistujú 
žiadne vekové hranice, takže sa 
môžete stať spolupracovníkom 
v akomkoľvek veku, ak máte takú 
túžbu. 

 

Čo konkrétne robí OVD 
a Samaritan´s Purse 

Sú to dobrovoľnícke organizácie, 
ktoré nielen posielajú balíčky 
s hračkami, oblečením 
a hygienickými pomôckami, ale 
tiež pomáhajú mnohým ľuďom 
v Afrike, Ázii a Amerike po 
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prírodných katastrofách - ako sú 
hurikány, zemetrasenia atď. 

Konkrétne? Úplne zdarma 
postavia domy, školy 
a nemocnice. Kým stavba 
prebieha, ľudia môžu žiť 
v Samaritan´s Purse karavanoch.  

Tiež zabezpečujú lieky pre 
chorých ľudí. Ak je nejaké dieťa 
choré, býva v Samaritan´s Purse 
základni, ak je pre jeho liečbu 
potrebné presunúť ho do 
Ameriky, Samaritan´s Purse platí 

jemu a jeho rodine ubytovanie 
a všetky výdavky (stravu, školu...), 
až kým dieťa nie je zdravé a 
schopné začať žiť život, v ktorom 
sa dokáže samo o seba postarať. 

Toto je len niekoľko príkladov 
z činnosti, ktorú organizacia robí 
a ako pomáha ľudom.  

Dúfam, že som vám aspoň trochu 
priblížil svetovú dobrovoľnícku 
organizáciu, ktorá pôsobí aj u nás, 
a ktorej členom sa môžete stať aj 
vy.  

 

 

ČÍM ŽIJEME? 

Moje Virtuálne Mesto 
Pripravil: Lukáš Krajč, 3.G 

 
Počítačové hry sú súčasťou 
našej doby. Vďaka pokroku 
v technológiách sú stále 

zložitejšie a zábavnejšie. 
Nachádzajú sa v každej 
domácnosti, či sa nám to 
páči alebo nie. Ťažko 
stretnete  dieťa, ktoré 
nikdy nehralo žiadnu 
videohru. Často prevláda 
názor, že hry sú stratou 
času,  že časom môžu vyvolať aj 
závislosť.  Čo sa samozrejme vo 
výnimočných prípadoch môže 
stať.  

Hry môžu deti mnohému naučiť,  
pretože najlepšie  sa učíme hrou. 
Vtedy si ani neuvedomujeme, že 
sa učíme.  Čomu nás teda 
videohra môže naučiť ? 
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Prirodzene a bez námahy sa 
učíme popri hre anglický jazyk. 
Dokáže nás motivovať. 
Zlepšuje priestorovú pamäť 
a orientáciu. 
Udržuje pozornosť. 
Rozvíja kreativitu. 
Zlepšuje schopnosť riešiť 
problémy. 
Existuje štúdia, ktorá  potvrdzuje, 
že hranie videohier pomáha 
deťom s dyslexiou naučiť sa 
lepšie čítať.  
SimCity 
Prečo hrám práve túto hru? 
Keď som bol malý, vždy som 
premýšľal, ako funguje reálny 
svet. Scifi alebo stredovek ma 
nezaujímal. Namiesto toho som 
chcel mať svoje realistické mestá, 
lebo... no viete, ja som v jednom 
žil. Fascinovala ma možnosť 
vytvoriť si svoj vlastný svet a mať 
nad ním kontrolu. 
Ešte skôr ako som tušil o SimCity, 
skôr, ako som mal počítač, dávno 
predtým som dostal k štvrtým 
narodeninám Lego. To bol 
začiatok záujmu o budovanie 
svojich svetov. Ak som nemal 
dostatok kociek, použil som niečo 
iné, napr. drevené vláčiky 
a domčeky. Rodičia mi pri každej 
príležitosti kupovali Lego a môj 
svet sa neustále rozrastal. Otec mi 
zostrojil v izbe stôl dlhý 2,5 metra. 
Nezostalo na ňom žiadne voľné 
miesto. Všetko som zastaval. 

Domáce úlohy som si písal 
v kuchyni, v detskej izbe nebolo 
kde. 
Moja sestra dostala pod stromček 
konzolu PlayStation 1 a s ňou aj 
hru SimCity 2000.  Táto hra ma 
hneď zaujala, ale bol som príliš 
malý na to, aby som ju pochopil 
a vedel hrať. Navyše som 
neovládal anglický jazyk. Ale aj tak 
som tú hru skoro neustále hral, 
načítal som si už postavené 
mestá, ktoré boli na disku a dával 
som tam hocikam budovy. O pár 
rokov neskôr, som dostal hru  
SimCity 4 pod stromček. Bola 
komplikovanejšia, ale rozumel 
som jej viac , lebo bola vizuálne 
prepracovanejšia a mala aj 
tutoriál. Čím viac som ju hral, tým 
viac som jej rozumel a tým ma to 
samozrejme aj viac bavilo. 
SimCity je séria počítačových hier 
od amerického dizajnéra menom 
WillWright. Boli to budovateľské 
stratégie, kde si vytváral mestá. 
Prvá SimCity hra bola vydaná v 
roku 1989 a pomaly sa stala 
veľkým hitom. 
Keď som vytváral moju virtuálnu 
utópiu, hraním som sa učil 
princípy fungovania mesta. Ľudia 
musia platiť dane, z ktorých sa 
financujú služby (zdravotníctvo, 
školstvo, polícia) a infraštruktúra 
(elektrina, voda, cesty). Domy 
a paneláky sú v obytných zónach, 
obchody a kancelárie sú 
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v komerčných zónach a továrne 
sú v priemyselných zónach. Musel 
som dodržiavať pravidlá výstavby 
a mať prísne kritériá na to, čo kde 
postavím, lebo nikto by predsa 
nechcel mať park vedľa továrne 
alebo bývať vedľa čističky 
odpadových vôd. Ale mal som 
k tomu aj limitovaný obnos 
peňazí, musel som s ním dobre 
hospodáriť a určiť si priority 
v tom, čo je pre mesto 
dôležitejšie. 
Musel som sa aj v mojom meste 
orientovať, pamätať si, kam som 
čo dal. Hlavne vo väčších, 
komplikovanejších mestách. 
Týmto som si cvičil svoju 
priestorovú pamäť. 

Sledovať potom ako moje mesto 
rastie z malej dediny do veľkého 
mesta bolo ako dívať sa na veľmi 
rýchlo rastúcu záhradu. Niektorí 
hráči SimCity skutočne 
prirovnávajú hru k záhrade a ja 
s nimi súhlasím. Mestá v SimCity 
boli ako obrovské rastúce 
organizmy, ktoré naozaj reagovali 
na vaše zmeny. Vaše mesto 
pulzovalo takým životom, aký ste 
mu vdýchli. 
Prvá SimCity hra sa Stala 
inšpiráciou pre mnoho iných hier, 
ako napríklad Settlers, Anno a 
„Sid Meier’s Civilization“. 

 

 

 

 

 

      BÝVALÍ ABSOLVENTI 

 

Predstavuje sa Peter Hlinický 
Pýtala sa redakcia 

Foto: autor 

 
 

Ako dlho a v ktorých rokoch si na 
Mokrohájskej študoval? 
Strávil som tam krásne štyri roky na 
gymnáziu (2010 – 2014), potom som 
nastúpil na pomaturitné štúdium sociálno-
právna činnosť (2014 – 2016). 
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Spomínaš si ešte na svoju bývalú 
strednú školu, ak áno, v akej 
súvislosti? 
Pamätám si na ňu veľmi dobre, 
pretože to bolo jedno 
z najkrajších období môjho života. 
Veľa som sa tam naučil, spoznal 
som dobrých kamarátov 
a výborných vyučujúcich 
a celkovo som sa tam cítil dobre. 
 
Prečo si študoval práve na 
Mokrohájskej? 
Už ani neviem presný dôvod – po 
základnej škole som posielal 
prihlášku na jednu hotelovú 
akadémiu a na Mokrohájsku, ale 
keďže som ešte nevedel, čomu by 
som sa chcel v živote venovať, tak 
som sa rozhodol pre gymnázium. 
Zároveň som si tak rozšíril 
vedomosti a naučil sa niečo nové, 
čo ma trochu posunulo v živote. 
 
Čo Ti dalo štúdium na 
Mokrohájskej - aké benefity? 
Predovšetkým som bol 
v prítomnosti veľmi dobrých 
vyučujúcich a spolužiakov. To, čo 
som sa naučil, bolo, že v kolektíve 
je oveľa krajšie ako byť osamelý - 
je dobré mať sa s kým 
porozprávať, zasmiať a vzájomne 
sa podporiť, aspoň v tej školskej 
oblasti. Príjemní boli aj vyučujúci 
– pristupovali k nám síce prísne, 
ale spravodlivo a ľudsky. Boli to 
veľmi krásne hodiny – a poučné. 

A, samozrejme, vďaka štúdiu na 

Mokrohájskej som sa aj ja ako 

intaktný dostal do kontaktu s ľuďmi, 

ktorí majú isté zdravotné 

znevýhodnenie, a tak ma to 

formovalo aj ako človeka. Všetci 
sme ľudia s rovnakými potrebami, 
emóciami a právami. Intaktní aj 
hendikepovaní . Je dobré si jeden 
druhého vážiť. 
 
Kto bol Tvoj vzor na 
Mokrohájskej a prečo? 
Ako som už spomínal, k hodinám 
som mal veľmi príjemný vzťah aj 
vďaka učiteľom (a učiteľkám). 
Týka sa to, samozrejme, každého, 
kto nás vyučoval, ale napríklad by 
som mohol spomenúť hodiny 
angličtiny s našou triednou 
doktorkou Šaradinovou, dejepis 
s doktorkou Capekovou, hodiny 
s doktorom Ištokom či pánom 
magistrom Szekulom, ako aj 
vyučovanie s doktorkou 
Bauerovou. Pomaturitné štúdium 
sa mi zase asi najviac spája 
s príjemným vyučovaním pána 
magistra Novotného a magisterky 
Ištokovej. Nemôžem ich všetkých 
spomenúť – bolo by to nadlho –, 
ale práve ich by som mohol 
nazvať ako vzory pre budúce 
generácie. Ako pracovitých, 
poctivých a kvalitných pedagógov 
s ľudským prístupom 
k študentom. 
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Ktoré  predmety boli pre Teba 
najprospešnejšie? 
Momentálne študujem slovenský 
jazyk a literatúru, takže asi tie, ale 
rovnako ma zaujíma aj dejepis, 
zemepis a pomohlo mi aj štúdium 
cudzieho jazyka – nemčiny 
a angličtiny. Počas štúdia 
sociálno-právnej činnosti som  
spoznal právo, ako aj hodiny 
zamerané na sociálnu prácu. 
 
Kde študuješ teraz?  
Momentálne študujem už 
v prvom ročníku magisterského 
štúdia editorstvo na Univerzite 
UKF v Nitre. 
 
Prečo si si vybral práve 
editorstvo? 
Mám veľmi rád knihy – veľa čítam 
a ak je to aj možné, venujem sa 
písaniu. Literatúra ma celkom 
baví. 
 
Ako funguje Tvoj vysokoškolský 
život? 
Viac-menej bežný. Nechodím na 
párty, ani nepresedím celé noci 
nad knihami, to nie, ale 
chodievam do knižnice, robím  
prezentácie a seminárne práce 
a čítam si odborné knihy, ktoré 
potrebujeme. Ale inak mám aj 
dosť voľného času, ak to rozvrh 
dovolí, a vtedy oddychujem – 
niečo čítam, alebo si niečo 
napíšem, prípadne ideme 

s kamarátmi medzi hodinami 
niekam na kávu. Je to celkom fajn. 
 
Aký je rozdiel z Tvojho uhla 
pohľadu medzi životom  
stredoškolským 
a vysokoškolským ? 
Určite tu  nie je taký pevný 
harmonogram ako na strednej 
škole. Niekedy mám rozvrh od 
rána do večera a inokedy jednu – 
dve hodiny denne. Je to rôzne. 
Taktiež sú hodiny dlhšie – 90 min. 
-, čo je podľa mňa dobré, pretože 
semináre alebo prednášky bývajú 
z daného predmetu tak raz 
týždenne, čo je v jednom semestri 
cca 12 až 13 hodín – a vzhľadom 
na množstvo materiálu, ktorý 
niekedy preberáme, je dobré mať 
prednášku/seminár o čosi dlhší. 
 
Akej špecializácii sa chceš 
v budúcnosti venovať? 
Veľmi rád by som pracoval 
v nejakom vydavateľstve, takže 
uvidíme, ako sa to v budúcnosti 
vyvinie. Špecializáciu ešte nemám 
premyslenú, ako editori máme 
celkom bohatý výber – od 
korektúry textu po celkovú 
úpravu pred vydaním, závisí to asi 
len od toho, k čomu má daný 
adept vzťah – ja by som napríklad 
rád spolupracoval s autormi 
a spolu s nimi viedol 
úpravu/redigovanie knihy až 
k tlači, hoci v súčasnej rýchlej 
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dobe by to asi bolo ťažšie – ale 
redigovanie celkovo by ma aj 
bavilo. A keby tam bol navyše 
skvelý kolektív... bolo by to veľmi 
príjemné. Taktiež by som rád čo-
to aj napísal, ale to už je iná 
oblasť, možno pracovná, ale tomu 
dávam voľný priebeh, uvidím, ako 
sa to vyvinie; budem dúfať, že 
dobre. 
 
Vieš prezradiť aj nejakú pikošku 
z VŠ? Aké skúšky sú už za Tebou 
a ako si v nich obstál? 
V skúškach to bolo zatiaľ dobré – 
okrem A, B a občas C som mal za 

minulé tri roky ešte asi jedno D. 
Skúšky sú rôzne – ústne, písomné. 
Na ústnych skúškach a aj na 
obhajobe bakalárky to vyzerá ako 
na maturite. Písomné majú formu 
skôr testu. 

Čo sa týka pikošiek, neviem, 
čo by som presne povedal – 
vysoká škola je miesto, kde sa 
môže stať všeličo, takže treba byť 
niekedy pripravený aj na 
neočakávané. A ak máte radi 
kávu, pokojne si ju prineste, občas 
sa zíde . 

 

 

Na slovíčko s tohtoročnými absolventmi 

Zozbierala redakcia 
 

Lucia Husárová, 4.G  
Tento rok navštevujem štvrtý 
ročník gymnázia na spojenej škole 
Mokrohájskej v Bratislave, a tak 
by som si chcela zaspomínať na čo 
najviac vecí, ktoré sa počas tých 
štyroch rokov udiali.  
Ako som si vybrala túto školu?  
Pred ukončením deviateho 
ročníka na základnej škole som sa 
mala rozhodnúť, na akú školu 
pôjdem ďalej študovať a kam sa 
budú uberať moje ďalšie kroky do 
budúcnosti. Kvôli môjmu 
hendikepu to bolo veľmi náročné, 

lebo som vôbec netušila, akú 
mám perspektívu a aké povolanie 
by som chcela vykonávať. 
Nakoniec som sa rozhodla, že 
budem študovať na gymnáziu. 
Najprv som chcela študovať 
v mojom rodnom Trenčíne, ale to 
sa nedalo, lebo tam nemali 
bohaté skúsenosti s nevidiacimi 
a bolo by to náročné. Nakoniec 
som si vyberala spomedzi dvoch 
bratislavských gymnázii – 
gymnázia na Mokrohájskej ulici 
a gymnázia na Vazovovej. Najprv 
som nevedela, ako mi dopadne 
monitor a či budem musieť robiť 
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prijímačky. Po vyhlásení výsledkov 
sa však ukázalo, že v slovenskom 
jazyku a literatúre som bola druhá 
najlepšia zo školy a v matematike 
druhá najhoršia. Keďže mi dobrý 
výsledok monitoru pokazila 
matematika, musela som robiť 
prijímačky, ktoré som robila na 
gymnázium na Mokrohájskej. Boli 
veľmi ľahké, ale vyskytli sa tam aj 
nejaké príklady, ktoré som 
nedokázala vypočítať. Ešte 
dodnes si spomínam, že som si 
nevedela spomenúť na vzorec na 
obsah kruhu. Po absolvovaní 
týchto prijímačiek som chcela ísť 
aj na druhé na Vazovovej, ale 
keďže som sa hneď v ten deň 
dozvedela, že som bola prijatá, 
veľmi mi odľahlo. Keď teraz nad 

tým tak premýšľam, neviem, či by 

som zvládla kolektív bežného 

gymnázia, kde by v triede bolo 

tridsať žiakov. Bolo by to pre mňa 
veľmi náročné, keďže som 
odjakživa bola zvyknutá na triedy 
s nízkym počtom žiakov.  
 Menší problém spojený 
s dochádzkou do školy z internátu 
bola doprava. Najprv sme vôbec 
nevedeli, ako to všetko bude 
fungovať a zdalo sa nám to veľmi 
komplikované. Vyriešilo sa to tak, 
že som dostala asistenta, ktorý 
ma vodí na školský autobus.  
 Na začiatku školského roka 
2016/2017 som nastúpila do 
školy. Prišla som do triedy 

s nízkym počtom žiakov. Boli sme 
nesmelí a utiahnutí. Nevedeli 
sme, čo máme jeden od druhého 
očakávať. Našťastie so mnou do 
školy nastúpili aj niektorí 
spolužiaci zo základnej školy, 
takže som sa necítila až taká 
stratená. Po nejakom čase sme si 
zvykli na prácu učiteľov a na ich 
trocha rozličné spôsoby výučby. 
Aj ako trieda sme si postupne na 
seba zvykli. Občas sa medzi nami 
vyskytli menšie nezhody 
a konflikty, ktoré sa týkali hlavne 
drobných nedorozumení 
spojených s domácimi úlohami, 
ale vždy sa nám ich podarilo 
vyriešiť. Ako celok sme boli veľmi 
tichá trieda. Niektorí spolužiaci od 
nás odišli, iní pribudli neskôr.  
Okrem vyučovania a plnenia si 
každodenných povinností sme 
zažili aj vtipné a poučné chvíle. 
Boli to rôzne výlety napríklad 
výlet po Bratislave, výlet v Seredi, 
alebo aj rôzne besedy, prednášky 
alebo aj hudobné akcie nie len na 
našej škole. Všetky tieto akcie mi 
dali tiež veľa skúseností.  
 Ani som sa nenazdala 
a prešli štyri roky. Na konci 
októbra sme absolvovali Stužkovú 
slávnosť, ktorá nás má postupne 
priviesť k úspešnému ukončeniu 
štúdia strednej školy – maturite. 
Dúfam, že sa mi úspešne podarí 
zdolať tento cieľ, ktorý je pre život 
študenta veľmi dôležitý. Chcela by 
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som sa poďakovať všetkým, ktorí 
mi pomáhali a podporovali ma, či 
už to boli rodičia, učitelia, 
asistenti, ale aj ostatní žiaci. 
Dúfam, že pobyt na tejto škole aj 
s vašou podporou dotiahnem do 
úspešného konca. Neľutujem, že 
som bola prijatá práve na túto 
školu, lebo mi to veľa dalo. Verím, 
že všetkým pedagógom sa bude aj 
naďalej dariť a budú sa snažiť čo 
najviac svojich vedomostí, 
skúseností a schopností odovzdať 
aj ďalším generáciám a že im 
budú rovnako vďační ako som ja.  

 

Patrik Papp, 2. SVC 
Prečo by som odporučil túto 

školu? Vymenujem len niekoľko 

plusov: súťaže, exkurzie, návštevy 

kina Lumière , milí učitelia, 

vianočná akadémia, veľa dobrých 

zážitkov  a hlavne pre veľmi silne 

priateľstvá, ktoré budú dúfam 

trvať naveky. 

 

Čo  mne osobne dala táto škola? 

Samostatnosť - keďže som bol na 

internáte, veľa vecí som musel 

zvládnuť sám.   Bavili ma 

predmety na obchodnej škole 

a na obchodnej akadémii, ako 

účtovníctvo - naučil som sa 

účtovať na stranu má dať a dal, 

pojmy ako dlhodobý majetok, 

účtová osnova; ekonomika -  

naučil som sa rôzne pojmy ako 

napr. marketing , mzda, 

manažment . 

 

A akú budúcnosť mám vysnívanú? 

Prácu ešte nemám úplne 

vysnívanú, ale hlavne  aby  ma 

bavila a  robil som ju s láskou a 

úsmevom a aby som za ňu 

dostával primerané finančné  

ohodnotenie.   

 

Marián ŠABÍK, 2. SVC 
Prečo by som odporučil túto 
školu?  Pekné momenty sú 
z exkurzií, divadiel a celkovo 
výletov, hoci škola mi dala veľa 
stresu, nervov ale aj vtipných 
momentov.  
Čo  mne osobne dala táto škola? 
Spoznal som veľa ľudí 
a s niektorými sme sa spoznali 
bližšie a tí ostatní boli buď iba 
moji spolužiaci alebo iba tí, čo 
chodia do rovnakej školy ako ja 
a nič viac. Veľa vzťahov sa 
rozpadlo a nejaké pretrvali až 
dodnes. Podľa mňa mi najviac 
prospeli – slovenčina a literatúra, 
angličtina, matematika, 
ekonomika, právo. Ale každý 
predmet má niečo do seba 
a prospel mi v niečom inom. 
A akú budúcnosť mám 

vysnívanú? Ja som kedysi mal 

niečo, čo by som chcel robiť, ale 
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už nejakú dobu chcem robiť 

niečo, čo ma bude baviť a čo mi 

zároveň slušne zarobí.  

Gréta Czifériová, 4.G 

Pri otázke „Prečo by si odporučila 
študovať na našej škole?“ by ste 
všetci očakávali samé chvály, 
benefity, všetko ultra pozitívne. 
Buďme však trocha realisti. 
Nejdeme robiť predsa reklamu do 
telky.  
 
Rozhodne tu nie je všetko ideálne, 
dokonalé.  
Okrem praktických vecí (napr. 
dostupnosť z domu), nás pri 
výbere školy najviac zaujímajú asi 
učitelia. Tí nás majú priviesť 
k úspešnému ukončeniu štúdia, 
v našom prípade k maturite. Od 
nich závisí, lepšie povedané od ich 
učebných metód, aký vzťah si 
k danému predmetu vytvoríme 
a predsa, čím lepší pocit 
z vyučovania, tým lepší pocit zo 
školy celkovo a tým lepšie 
výsledky. Málokedy sa však 
uchádzač naozaj dozvie o nich to, 
čo potrebuje. Pre každého 
znamená pojem „dobrý učiteľ“ 
niečo úplne iné. Pre žiaka jazykára 
je to možno prísny učiteľ, ktorý 
dbá na správnu gramatiku, 
slovíčka, veľa počúvaného 
a hovoreného slova, veľa aktivít 
na hodinách. Pre nejazykára by 

bolo úľavou spraviť si zopár 
cvičení z učebnice a dajte mi 
všetci pokoj. Vo všeobecnosti by 

dobrým učiteľom mal byť taký, ktorý 

žiakov naučí tak, aby ich to nebolelo.  

Na základe tejto moje definície by 
som vyhodnotila, že tu máme 
učiteľov rôznych. S niektorými by 
ste chceli mať jeden predmet celý 
deň, pri iných trpíte aj tých 45 
minút. Presne ako všade inde.  
 
Keďže sme škola s väčšinou žiakov 
so špecifickými potrebami, žiada 
sa mi hovoriť aj o prístupe 
k týmto záležitostiam.  
Znížený počet žiakov v triede je 
z hľadiska vyučovania príjemné. 
Učiteľ má viac priestoru sa 
venovať jednotlivcom, ak to čas 
dovolí. V porovnaní s bežnými 
školami to však má aj nevýhody. 
Rozhodne sa medzi spolužiakmi 
neschováte, pravdepodobnosť, že 
vás učiteľ vyvolá vzrastá. Hlavne, 
ak polka triedy ochorie a vy 
ostanete len tri kusy. Celkovo je 
tu menej ľudí, menej príležitostí 
vytvárania si vzťahov medzi 
sebou.  
 
Čo sa individuálneho prístupu 
týka, väčšina učiteľov sa snaží 
potrebám žiaka vyhovieť najlepšie 
ako vie. Snaha sa cení, ale nie 
vždy to stačí. Ľudia nevedia 
všetko, a áno, aj učitelia sú ľudia.  
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Ak mám byť úprimná, so 
zvládaním zrakového postihnutia 
mám zmiešané skúsenosti. „My 
nie sme škola pre slepých, pre vás 
je škola v Levoči.“ Bola odpoveď 
pri našej požiadavke dostávať 
materiály v elektronickej, 
podotýkam čitateľnej podobe, 
pretože s čiernotlačovým 
papierom človek bez zraku 
jednoducho pracovať nedokáže. 
No, asi toľko o tom...  
 
Ale aby som nezhadzovala našich 
pedagógov, je pravda, že svoje 

potreby musíte dôkladne dať 

najavo, nikto nemôže vedieť, čo 

viete či neviete sami zvládnuť a pri 

čom pomoc potrebujete, je dôležité 

si vedieť odkomunikovať, kde a ako 

vám majú pomôcť. Ako príklad 
môžem uviesť VIP službu čašníkov 
pri obede... Nech to uvediem na 
správnu mieru, sú to pedagogickí 
asistenti, ktorí sú k dispozícii tak 
pri obede, ako aj počas 
vyučovania pre žiakov, ktorí si 
kvôli rôznym hendikepom 
s niektorými činnosťami bez 
pomoci druhých poradia len 
ťažko.  
 
Prirodzene, škola nie je len 
o učení. Často sa chodieva na 

rôzne školské akcie. Či sa už 
zapojíte do činnosti krúžkov 
speváckych, gitarových, 
divadelných a následných 
vystúpení pre potešenie, ale aj do 
súťaží rôznej tematiky. Najväčšie 
potešenie nám však poskytujú 
väčšie či menšie výlety. S našou 
školou si môžete byť istí, že 
budete mať možnosť sa povoziť 
výťahom vďaka účasti našich 
imobilných spolužiakov. Výhodou 
je tiež odviezť sa priamo od dverí 
až ku dverám prostredníctvom 
individuálnej dopravy školským 
autobusom, za ktorý si však 
priplatíte symbolickú sumu, na 
rozdiel od cestovania zadarmo 
v MHD na ŤZP. V divadlách, kinách 

a podobne usporiadaných sálach 

máte zaručené predné rady 

v hľadisku, do zadných či vyšších 

radov sa totiž vozíky nedostanú. 

Jedinou nevýhodou výletov s našou 

školou je hádam len fakt, že do 

bariérových priestorov so schodmi 

bez výťahu výlety bežne 

nepodnikáme.  
 
Uzavriem to, takpovediac, pekne 
umelecky: „Človek si zvykne na 
všetko.“, či už na dobré a či zlé, 
zhodnoťte sami.  
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HELLO ENGLISH READERS! 
On behalf of English teachers: PaedDr. Katarína Šaradinová 

Pictures: Internet 

 

Hello English Readers! 

 

The first half of the school year is almost over so we can summarize 

what we have done so far! 

September started with  a very nice activity. We visited LingvaFest in the 

University of Economics and in this way we could have an unobvious 

opportunity to see and listen to many lecturers from different countries 

speaking on various topics using their mother tongues. We took part in 

many linguistic games and discussions and it made us have a new view on 

languages, their historical bacground, as well as their perspective and 

importance in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thewhole festival 

wasfantastic!!Itwasdynamic, funny 

and educativeatthesametime! 

I willremembernotonlythetaskswea

ccomplishedbutalso new people I 

met!! 

I visited a lecture of Esperanto!!!It seems 

to be an easy to learn language!!!  

 

 

Greatexperience!

Hope to take 

part in 

anothereventlike

thisonceagain!!! 
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At school we did a lot of activities on the regular classes of English 

concerning on creative writing, visited a theatrical play made on classical 

novel by Mark Twain – Tom Sawyer and discussed many topics – private 

ones as well as more general ones. 

Tom Sawyer   review 
 
It is one of the best-known novels in the United States. The book is written 
by Mark Twain, a writer who knew how to balance comic elements with 
the serious ones. The novel is an ideal material for a stage adaptation, 
because it is full of action. This fact has been utilized by Paul Stebbings 
and Gaspard Legendre, who adapted and directed the play in English 
Theatre in Bratislava.  
 
The story is about an orphan boy Tom, who with his friend Huck, are 
facing different adventures and of course, getting often into troubles. 
Once, they became witnesses of the murder in a cemetery, another time 
they are looking for a treasure of criminals, but in the meantime there is 
also an opportunity to experience nice moments with a pretty daughter of 
a judge, Becky.  
 
On the stage, they have only a few pieces of sets and simple decoration 
which they can use in each scene very flexibly. They surprised me when 
one scene we should watch with heads turned in the left, it was funny and 
entertaining. Music was also well made and suitable for American country 
near the river Mississippi. What I don’t like very much was the dancing  
and some of the jokes. In my opinion it was useless.  

 
Although I did not understand 
everything very well, it was quite 
good to listen to original English. I 
definitely recommend similar 
performances to the students of 
English. It is interesting and 
pleasant to concentrate on a performance given by 
native speakers.  

                                                                                                                                 
Greta, 4.G 
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We prepared also Olympics in English. The winner is Laura from 4.G and 
we hope she willsucced in the competition in January at Gymnazium 

Tilgnerova, too. Cross your fingers for her! 

 

A new year is a new chalange for all of us! We do 

not think that making New Year ´s resolutions is 

the only way how to motivate ourselves to be hard 

working, enhusiastic and responsible. It is up to all 

of us what we decide to do! What is the most important is not only to say 

what we would like to do, but to do it in our real life!  

We wish you a lot of luck and strength to carry out your dreams and 

plans. 
 

 

ŠPORTOVÉ OKIENKO 
Slovenský Leicester 

Pripravil: Ján Smriga, III. G, foto: web 

 

 
Vážení čitatelia športovej rubriky nášho časopisu MOKY3 - 
ako iste viete, ak všetko pôjde podľa plánu, tak tento rok je 
moja derniéra na škole – čo znamená, že aj záverečný rok v 
našom redaktorskom tíme. Za rok a pol, čo sa aktívne 
podieľam na tvorbe, 

vzniklo z môjho „pera“ nespočetné 
množstvo článkov, ktoré sa ale nie všetky 
dostali do jednotlivých čísel. V tomto pre 
mňa, vyzerá to tak, finálnom, vám 
krátkymi výťahmi  pripomeniem jednotlivé 
moje dielka, ktoré, ako verím, mi pomôžu 

pri splnení môjho cieľa – a to v začatí 
štúdia žurnalistiky - s najväčšou 
pravdepodobnosťou - na alma mater 
Jána Kuciaka - na UKF v Nitre. Moje 
poďakovanie za podporu a inšpiráciu 
samozrejme patrí aj ďalším členom 
redakcie, najmä Matejovi Horváthovi 
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a Samuelovi Bérešovi a v neposlednom 
rade aj PaedDr. Daniele Bauerovej za 
mnoho užitočných rád – do verím môjho 
budúceho profesného života.  
 
Slovenský Leicester (MOKY3 – 12/2018) 
Klub sa v sezóne 17/18 uchýlil k 
prekvapujúcemu kroku, keď angažoval 

muža, ktorý nikdy predtým nebol hlavný tréner, ale ako asistent pôsobil 
v Schalke 04, Nestora El Maestra.Na predsezónnej tlačovej konferencii 
predstavitelia klubu určili ako cieľ skončiť v prvej šestke. Zvyšok je už len 
história... 
 
Slovenský zázrak pod sieťou 
(https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id 
=1291) 

 Bratislava sa v posledný augustový týždeň premenila na hlavné mesto 
európskeho ženského volejbalu... Naše reprezentantky zvládli prvé dve 
prekážky bez straty setu v pomere 3:0. A tak, už po úvodných dvoch 
dueloch bolo jasné, že sa podaril historický úspech...V doterajších 
zápasoch bolo z tímu cítiť pohodu a obrovské odhodlanie a nám nezostáva 
nič iné, iba v kútiku duše veriť, že aktuálne rozpoloženie dievčatám vydrží, 
čo najdlhšie... 

Rasizmus na trávniky nepatrí 
(https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=1
334) 
V ostatných týždňoch otriasajú kolískou futbalu rôzne rasistické škandály. 
Ten posledný sa udial počas októbrového kvalifikačného duelu na 
budúcoročné EURO medzi Anglickom a Bulharskom... 

Aranycsapat - Legendárny výber, ktorému “dobré“ oko rozhodcu 
zabránilo vystúpiť na futbalový Olymp 
(https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=1
568) 
Kde bolo, tam bolo - v krajinke vodnému pólu zasľúbenej sa zrodilo azda 
najlepšie mužstvo futbalovej histórie, ktoré dokázalo poraziť Anglicko či 
Brazíliu. Písal sa rok 1949 a Európa sa stále spamätávala zo zverstiev, 

https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id%20=1291
https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id%20=1291
https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=1334
https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=1334
https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=1568
https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=1568
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ktoré sa udiali počas Druhej svetovej vojny. Prirodzene, futbal v tých 
časoch nebol hlavný bod záujmu zdevastovanej spoločnosti. A to sa snažil 
zmeniť syn budapeštianskeho obuvníka, ktorý ako hráč dieru do sveta 
neurobil, ale ako tréner sa zapísal do futbalovej kroniky zlatým písmom... 
 
Integrované športové hry 2019 - tradícia trvajúca už dve desaťročia 
(https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=2
080) 
Spojenú školu na Mokrohájskej 3 v Bratislave navštevujú žiaci s rôznymi 
druhmi postihnutia. Jej priestory denne využívajú deti a žiaci, ktorí majú 
problém s pohybovým aparátom, zrakom, alebo majú vrodenú poruchu 
chrbtice. To však nie je pre nich žiadnou prekážkou, práve naopak, dodáva 
im to chuť a odhodlanie vyrovnať sa svojim zdravým rovesníkom. A aj keď 
nemajú často „na ružiach ustlané“, najlepší priestor na sebarealizáciu im 
dáva univerzálny svetový jazyk - šport... 
 
Najlepší z druhého sledu - alebo zhrnutie prvej polovice sezóny 
stolnotenisovej odnože v ŠK Altius 
(https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=2
318) 
Stalo sa už tradíciou, že Športový klub Altius ako najvýznamnejší subjekt 
podporujúci športovanie ľudí s hendikepom na Slovensku vynakladá 
obrovskú snahu, aby jeho členovia mali možnosť bojovať na športovom 
poli v rôznych odvetviach, tak ako medzi sebou, tak aj so súpermi bez 
obmedzení. A stolný tenis nie je výnimkou... 

 

HUDOBNÝ TIP - Linkin Park 
Pripravil: Matej Horváth, 4. G 

Foto: internet 

 

Moja „prechádzka (linkin) parkom“ 
Po článku o Edovi Sheeranovi, ktorý 
ste mohli vidieť v našom MOKYm 
z decembra 2018 vyťahujem zo svojej 
rôznorodej audiotéky ďalší klenot 
svetového rangu – severoamerickú 

Linkin Park v čase prípravy albumu LivingThings (zľava 
doprava spevák ChesterBennington, raperMikeShinoda, 

gitarista BradDelson, DJ JoeHahn, basgitarista Dave 
Farrell a bubeník Rob Bourdon) 

 

https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=2080
https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=2080
https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=2318
https://www.studentskycasopis.sk/home.php?action=clanok_detail&id=2318
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kapelu Linkin Park. K tejto kapele som sa dostal súhrou okolností – 
počúval (a stále počúva) ich môj veľmi dobrý kamarát, ale aj ďalší ľudia 
v mojom okolí. Práve od nich sa ku mne dostali chvály na niektoré 
pesničky, či dokonca celá diskografia kapely. A čím si ma získali? Najskôr 
asi tým, že tvoria akúsi zlatú strednú cestu medzi komerčnými rockovými 
kapelami (a rapermi) a nejakou úplnou alternatívou v podobe najtvrdších 
„odnoží“ metalu, či hudby ako takej. Navyše, v čase, keď som začal aktívne 
počúvať ich piesne, som už zopár mesiacov počúval tvorbu raperov (za 
všetkých spomeniem „našich“ MajkaSpirita, Kaliho či Rytmusa), čiže slohy 
z úst Mikea Shinodu, „dvorného rapera“ kapely, boli len pomyselnou 
čerešničkou na torte. 
Prvé roky kapely 
Táto mnohým dobre známa nu-metalová kapela, pochádzajúca 
z amerického štátu Kalifornia, vznikla v roku 1996, keď sa spojili traja jej 
„najvernejší“ členovia – raper, spevák a hráč na klávesy Mike Shinoda, 
bubeník Rob Bourdon a gitarista Brad Delson. Všetci traja síce chodili na 
rovnakú strednú školu, no čo sa týka hudobných žánrov, boli úplne odlišní 
– Mike žil hip-hopom, zatiaľ čo Brad metalom a rockom. Neskôr sa však 
stretli na koncerte dvoch kapiel, ktoré vo svojej tvorbe kombinovali rôzne 
hudobné štýly (kapely sa volali Anthrax a Public Enemy). Tento koncept sa 
im zapáčil, a tak založili, spolu s basgitaristom Daveom Farrellom, DJom 
Joeom Hahnom, ich vtedajším spevákom Markom Wakefieldom 
a spomínaným Robom Bourdonom, kapelu, ktorej dali meno Xero. Kapele 
sa podarilo nahrať prvú nahrávku obsahujúcu štyri piesne, ktorá 
v súčasnosti medzi fanúšikmi Linkin Park-u patrí k najcennejším 
zberateľským predmetom. 
Mike sa neskôr dozvedel o Chesterovi Benningtonovi, spevákovi skupiny 
Grey Daze, ktorá bola v tom čase populárna vo Phoenixe, hlavnom meste 
štátu Arizona. Poslal mu niekoľko inštrumentálnych piesní, do ktorých 
Chester nahral svoj spev (kvôli tomuto nahrávaniu zmeškal aj oslavu 
vlastných narodenín). Mike bol z Chesterovho spevu nadšený, „slovo dalo 
slovo“ a Chester sa vydal z rodného Phoenixu do Los Angeles, kde sa 
stretol s ostatnými členmi vtedajšieho Xero. 
Príchod Chestera a zmena názvu kapely 
Po nahradení Marka Wakefielda Chesterom Benningtonom sa kapela 
premenovala na Hybrid Theory, lenže zistili, že tento názov už má iná 
kapela, a teda museli premýšľať nad iným názvom. Vtedy ich napadol 
názov Lincoln Park (takýto názov niesol jeden z parkov vo väčšine 
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amerických miest), no prišiel ďalší problém – internetová doména s týmto 
názvom už bola obsadená. Kapela sa teda rozhodla pozmeniť Lincoln Park 
na Linkin Park (v hovorovej americkej angličtine majú tieto dva „varianty“ 
podobnú výslovnosť) – a pod týmto názvom sa preslávila na celej „modrej 
planéte“. 
Tvorba 
2000 – album Hybrid Theory (prelomový album kapely, viac ako 30 mil. 
predaných kópií, najznámejšie skladby sú One Step Closer, Papercut, In 
The End či Crawling) 
2003 – album Meteora (ďalší z „legendárnych“ albumov kapely, nájdeme 
na ňom skladby ako Somewhere I Belong, Faint či Breaking the Habit, aj 
vari najznámejšiu pieseň kapely, Numb, klip ku ktorej sa (z väčšej časti) 
natáčal u našich severozápadných susedov, v Prahe) 
2004 – spolupráca s raperom Jay-Z-om – album Collision Course, kde boli 
hudba a texty Linkin Park-u „popretkávané“ tvorbou Jay-Z-ho (skladby ako 
Numb/Encore či Dirt Off Your Shoulder/Lying From You) 
2005 – album druhého projektu Mikea Shinodu, hip-hopového zoskupenia 
Fort Minor s názvom The Rising Tied (skladby ako Remember the Name či 
Where’d You Go) 
2007 – album Minutes to Midnight, turné ku ktorému zahŕňalo aj zastávku 
v Prahe; samotný album vyvolal rozpačité reakcie, no fanúšikovia kapely 
ho spravidla, podobne, ako predošlú tvorbu, považujú za to najlepšie, čo 
kapela kedy vytvorila (skladby ako Leave Out All The Rest či Shadow Of 
The Day) 
2010 – album A Thousand Suns so skladbami ako Waiting For The End, The 
Catalyst či Blackout) 
2012 – album Living Things (ktorého najúspešnejšiu skladbu, Burn It 
Down, zaradil Linkin Park do playlistu (dokonca ako druhú v poradí) ešte aj 
na svojom poslednom One More Light turné v r. 2017) 
2013 - album (skôr akási „kompilácia“ remixov 10 skladieb z albumu Living 
Things, doplnených o skladbu A Light That Never Comes, na ktorej 
spolupracovali s DJom Steveom Aokim, a jej už remix vytvorený 
producentom Rickom Rubinom, zodpovedným za niekoľko albumov 
kapely) s názvom Recharged 
2014 –najtvrdší album kapely, metalová smršť menom The Hunting Party 
(s hosťami ako Daron Malakian zo System Of A Down, Page Hamilton 
z Helmet-u či raper Rakim) 
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2017 - posledný počin Linkin Park-u (aspoň nateraz), album One More 
Light (je akýmsi protipólom toho, čo sme mohli počuť v The Hunting Party 
– používa sa v ňom veľa elektroniky (v predošlom albume jej bolo 
minimum), elektrická gitara je tu využitá minimálne, a na rozdiel od 
predošlého albumu, mnohé piesne z One More Light sa dostali aj do 
playlistov fanúšikov populárnej hudby (čím, samozrejme, nechcem nijako 
uraziť album, ani kapelu, ktorá ho vytvorila) 
„Koho zaujíma, že vyhasla jedna z milióna hviezd na oblohe?“ „Nás veru 
áno.“ 
20. júla 2017, dva týždne po skončení európskej časti turné k albumu One 
More Light (ktorej súčasťou bola aj zastávka na pražskom festivale 
Aerodrome), svetom otriasla zdrvujúca správa – frontman kapely Linkin 
Park, Chester Bennington, sa rozhodol predčasne ukončiť svoj pomerne 
krátky, no veľmi úspešný život. Mike Shinoda potvrdil na svojom Twitteri 
túto smutnú správu slovami: „Som šokovaný, zlomilo mi to srdce, ale je to 
pravda. Oficiálne stanovisko bude zverejnené, akonáhle ho budeme mať 
pripravené.“ 
Obdobie „po“ a Mikeova sólová dráha 
október 2017 – spomienkový koncert na počesť Benningtona v 
„amfiteátri“ Hollywood Bowl v Los Angeles; kapela počas koncertu 
s rozličnými hosťami (napr. členovia skupín ako System of a Down, Korn, 
Avenged Sevenfold, Blink-182, No Doubt či Sum 41, raper Machine Gun 
Kelly, speváčky Bebe Rexha, Kiiara, Julia Michaels či Alanis Morissette) 
odohrala svoje najväčšie hity; koncert bol, na veľké šťastie mnohých 
fanúšikov (nielen) spoza „veľkej mláky“, vysielaný aj naživo na kanáli 
kapely na YouTube 
december 2017 - album One More Light Live, nahraný na (doposiaľ) 
poslednom turné kapely; to najlepšie, čo kapela vytvorila, v „live“ podobe 
– od In The End, súčasti ich prvého albumu Hybrid Theory, až po skladby 
z posledného štúdiového albumu, na ktorom sme mohli počuť hlas 
Chestera Benningtona, z albumu One More Light 
2018 - Shinodov prvý sólový album s názvom Post Traumatic; Mike na 
albume spolupracoval s menami, ako sú Brad Delson (gitarista Linkin Park-
u), spevák skupiny Deftones Chino Moreno, raper Machine Gun Kelly, jeho 
mladší kolega Grandson či speváčka K.Flay. 
 
Pár slov na záver... Ak je niekto z vás fanúšikom gitarových „riffov“ 
a doslova nadupaných bicích (ani si nechcem predstaviť, koľkokrát musí 
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chudák Rob Bourdon počas priemerného koncertu šliapnuť na pedál, 
ktorý cez prináležiace „kladivko“ rozozvučí „kopák“), doplnených o spev, 
rap, či typické metalové „škriekanie“ (myslené v tom najlepšom slova 
zmysle) a nejakou zvláštnou náhodou ste ešte nepočuli o LinkinPark-u, 
myslím si, že by ste mali túto „hrubú chybu“ okamžite napraviť – a za 
pravdu mi určite dajú mnohí fanúšikovia kapely, nielen tí z Európy, zo 
Slovenska, Bratislavy, Karlovej Vsi, ale aj priamo z našej školy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.: M. Shinoda na Post TraumaticTour v pražskom Karlíne, marec 2019 

 

KNIŽNÝ TIP – Dcéra snehu 
Pripravila: Diana Lai, 4.G 

Foto: internet 

 

 

  Väčšina ľudí túži po dieťati, ale nie každému je tento 

dar dopriaty. Niektorí nemôžu mať dieťa zo 

zdravotných dôvodov a tí, ktorí bábätko mať môžu, ho 

nechcú kvôli tomu, že sa chcú venovať len kariére. A 

čo sa týka adopcie? Tam treba spĺňať určité 

podmienky. Najdôležitejšou podmienkou je byť v 

manželskom zväzku.  

  Takýto príbeh sa odohráva v knihe Dcéra snehu od 

Eowyn Iveyovej. Je to príbeh o jednej starenke a o jednom deduškovi, 

ktorí túžia po dieťatku, ale nemôžu ho mať.  

  Mabel a Jack sa presťahujú  na Aljašku, do krajiny, ktorá je krutá. No 

človek, ktorý sa na svet pozerá srdcom, sa do nej zamiluje. I keď sú 

manželia starší, deti nemajú. Po každej noci sa prebúdzajú s tým, že im 
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chýba detský krik.  

  Jedného dňa, keď padá sneh, sa rozhodnú, že si zo snehu postavia 

snehové dievčatko. No na druhý deň snehového dievčatka niet, namiesto  

toho vidia stopy nôh. Snehové dievčatko sa na určitý čas premenilo na 

skutočné.  Dievčatko bývalo v lese, kde si našlo za priateľa líšku. Jack sa s 

ňou skamarátil, ale žene nič nepovedal. Časom sa dievčatko samo 

rozhodne prísť k nim do domčeka. Jack a Mabel ju považovali za svoju 

dcéru, ktorej dávali lásku, pochopenie a  vždy jej poskytovali svoju náruč. 

Je drobná, plachá a predstaví sa pod menom Faina. Prichádza s prvým 

snehom, ale odchádza hneď, ako sa začne otepľovať. 

  Niekedy je dobré aspoň na chvíľu zabudnúť, že sme dospelí a ponoriť sa 

do rozprávkového sveta. Takého, ktorý nám na chvíľu vymaže starosti, 

rozžiari tvár a otvorí oči. Rozprávkový námet v kombinácii so skutočnými 

trápeniami manželov je podkladom pre imaginárny i reálny život.  

  Čo nám chcela autorka týmto príbehom povedať? Ponúka nám pohľad 

do sŕdc Jacka a Mabel, ktorí sa napriek osudu nemôcť mať bábo, milujú 

čistou láskou. Píše o pocitoch, vzťahoch medzi ľuďmi a poukazuje na to, že 

ak je vôľa i túžba dostatočne silná, tak je možné všetko.  

 
 

PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI 
Ladislav Treskoň – môj praujo 

Pripravil: Viktor Rovniansky, 4. G 

 
(10. 5. 1900 – 13. 10. 1923) 

Narodil sa v dedine Petrovice, v okrese Bytča, ako najstarší 
potomok notára Ľudovíta Treskoňa a jeho manželky Paulíny, 
rodenej Špaldoňovej. Mal tri mladšie sestry: Elenu, Vilmu 
(moja prababka) a Janku. 

Detstvo prežil v Štiavniku, ľudovú školu navštevoval v Bytči, piaristické 
gymnázium v Trenčíne. Jeho výtvarný talent sa prejavil veľmi zavčasu, 
zachytil ho profesor kreslenia Anton Muszkalay. Stal sa najlepším 
kresliarom na škole. Od štrnástich rokov pracoval s olejom, ale najviac sa 
venoval kresbe tužkou, uhľom a perom i akvarelu. V najvyšších triedach 
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gymnázia už bol rozhodnutý ísť ďalej na výtvarné štúdiá k Júliusovi 
Bencúrovi do Budapešti.  

Bol predsedom gymnaziálneho samovzdelávacieho krúžku, v ktorom získal 
spolkárske skúsenosti. Maturoval v apríli 1918 s najlepším prospechom. 
Hneď po maturite prešiel základným vojenským výcvikom a odišiel na 
taliansky front. Koniec prvej svetovej vojny ho zastihol v Štýrskom Hradci 
(október 1918). Vznik Československej republiky (ČSR) spočiatku prijal s 
nevyjasneným názorom, chápal však zmysel revolučných pohnútok a 
prebúdzalo sa v ňom národné povedomie. Do jari 1919 sústavne kreslil a 
maľoval bez akéhokoľvek ideového ukotvenia. Prehlboval si znalosť 
slovenčiny, osvojoval si pravopis, pretože dovtedy ju používal iba v styku s 
ľudom. Prebudil sa v ňom demokrat. Svojich blízkych v júni 1919 prekvapil 
dobrovoľným vstupom do armády 

V južných Čechách využil každú príležitosť na maľovanie. Portrétoval 
vojakov, miestne dievčatá, namaľoval návrhy na pohľadnice v prospech 
tamojšieho spolku Sokol. Vracal sa k myšlienke ďalšieho štúdia po 
skončení vojenskej služby.  

Koncom októbra 1919 Treskoň v Trenčíne demobilizoval. Od referátu 
Ministerstva školstva v Bratislave získal prísľub mesačného štipendia 200 
korún a v novembri sa ponáhľal do Prahy na štúdiá.  

Aktívne sa zúčastňoval na živote spolku Detvan, kde prednášal o 
rozličných umeleckých otázkach. Stretával sa s ďalšími slovenskými 
vysokoškolákmi – budúcimi umelcami Jankom Alexym a i. Aby sa hmotne 
zabezpečil, chodieval portrétovať do pražských súkromných domov (takto 
sa dostal do rodiny Aloisa Jiráska a ďalších významných osobností), písal o 
výtvarných veciach a kreslil karikatúry pre časopisy. V máji 1921 navštívil 
Drážďany, v apríli 1922 Viedeň, čím čiastočne uspokojil svoju túžbu po 
poznaní európskeho umenia. V školskom roku 1921-1922 býval na 
internáte s Jankom Alexym a Jánom Fisherom. Tento školský rok bol pre 
celú mladú generáciu umelcov úspešný. Stali sa členmi Spolku slovenských 
umelcov (SSU) v Martine, ktorý ich pozýval na svoje výstavy. Treskoň sa 
stal zástupcom mladých vo výbore spolku. Títo však neboli spokojní s 
fungovaním SSU, a tak si založili nový kultúrno-umelecký spolok Svojeť. 
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Treskoň sa zaoberal aj drevorytom, čo sa odzrkadlilo i na ilustráciách v 
Svojeti, Slovenských pohľadoch a i. V rámci akcie pre hladujúcich v Rusku 
urobil návrh pohľadnice. Prispieval karikatúrami a kresbami do 
brnenských Lidových novín. Stal sa obľúbeným spolupracovníkom 
časopisov, ktoré oceňovali jeho pohotovosť a kvalitu práce. V lete 1922 
maľoval na Slovensku oleje s krajinárskymi motívmi. Neprestával pracovať 
ani na grafických listoch. V októbri 1922 sa chystal s Alexym na štátnu 
skúšku pre profesúru kreslenia. Pre kolégium dokončil dva príležitostné 
portréty Masaryka a Štefánika k výročiu republiky. Ako mnohí iní, aj on 
videl v profesúre kreslenia a deskriptívy možnosť hmotného zabezpečenia  
v nepriaznivých časoch. V novembri 1922 úspešne zložil skúšky. V apríli 
1923 si zadovážil vlastný ručný lis a ešte intenzívnejšie sa venoval grafike. 
Leto prežil striedavo v Bytči a v Martine. 

Začiatkom septembra 1923 sa vybral do Detvy, kde však ochorel. Trpel 
silnými poruchami trávenia, veril však, že to prekoná a nepodrobil sa 
lekárskemu vyšetreniu. Chorý odcestoval do Prahy na zápis do posledného 
ročníka akadémie. S prudkou červienkou ho previezli do infekčnej 
nemocnice, kde 13. októbra 1923 zomrel. 

Hoci Ladislav Treskoň zomrel vo veku iba 23 rokov, výtvarná obec hovorila 
o odchode hotovej osobnosti, ktorá stihla nezabudnuteľne odžiť svoj 
podiel v národnej kultúre a umení. 

 

Vtipy zo školských lavíc 
Zozbierala: redakcia 

 

Na hodine umenia a kultúry v  4. G: 

(vyčerpaná) p. Bauerová: Gándhí sa stal politickým vozňom 
(vodcom/väzňom (?) ... 

Hodina biológie v 4. G - preberanie učiva o rozmnožovaní človeka: 

p. Kabová: Zygota sa ďalej delí a vznikne... (vyvoláva) ...Grétka? 

Grétka: (mlčí) 

p. Kabová: Vznikne Grétka, ale to až neskôr... 
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Seminár z dejepisu vo 4. G - rozprava o prípravách na Stužkovú a veciach s 
tým spojených: 

Anička: No, ja poznám jedného fotografa (na maturitné „oznamká", pozn. 
red.), ale on je z Piešťan... 

p. Capeková: No, ani to nie je na konci sveta - Nový Zéland je ďalej... 

SJL, téma: vybrané slová – opakovanie v triede 1.OA 

Urob ženu od slova strýko! – 

Pavol:  Strýka? Striga. 

Na hodine tovaroznalectva v OA 

P. uč. Tazberíková: Z čoho sa vyrába hodváb? 

Ž: Z pavúka 

Na hodine SJL v triede EOOS 

P. uč.: Čo je to verbálna komunikácia? Ako by si tento pojem vysvetlila 
neandertálcovi? 

Ž: Hu, hu, hu. 

Na hodine HUV v 8.A 

Ž 1: Pani učiteľka, prečo nechávate otvorené dvere? 

Ž 2: Lebo je tu smrad jak v opičárni! 

Na hodine SJL v 1.G 

Počas preberania žánru novela sa žiak prihlási a povie: 

„Niekto v našom dome zaťapával stenu výťahu," a vo vzduchu ukazuje 
nedefinovateľný pohyb.. 

Hodina SJL v 9.A, príprava na Monitor 9 

Žiak sa pýta: Pani učiteľka, aké „i“ sa píše v slove BÁJKA? 

Na hodine EKO v 2.OA 

Žiak prezentuje referát a hovorí: Všetci vieme, čo sú svorky. 

Spolužiak súhlasne: Áno, také blbosti... 
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Kopla ma múza 
Kresba: Alex Hlivár, 5. A 
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Všetkým čitateľom prajeme 

šťastný nový rok 2020!  

Ďakujeme vám za priazeň ! 
 


