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XIII. 



„LYŽARÁK“ 
Prečo áno, prečo nie    

 

A:...nové prostredie a zážitky... 
N:... únavné prezúvanie, 
nebezpečenstvo... 
Kristína 

A: ...páči sa mi ten šport... 
N: ...ale je nebezpečný... 
Nikola 

A: ...určite nové zážitky... 
N: ...nebezpečné, ale krásne.. 

Dáša. 

A: ...upevňovanie vzťahov v triede... 
N: ...nebezpečný šport... 

Anna 

A: ...nová skúsenosť... 
N: ...nebezpečné... 
Nikolas 

A: ...viac sa navzájom v triede spoznáme,  
       nová skúsenosť... 
N: ...prezúvanie... 
Peťo 

A: ...nová skúsenosť... 
N: ...zima a je to namáhavé... 

Erika 

A: ...je to dobrý šport... 
N: ...je to nebezpečné... 

Romana 

 
A: ...je to super zážitok, pestuje udržiava to kondičku... 

N: ...únavné aj nebezpečné... 
Laura 

 



 

           Drahí spolužiaci, 

 lyžiarsky výcvik v Ždiari (22.01. – 26.01.2018) dopadol úspešne (žiadne zlomeniny a vrátili sme sa všetci). Každý to 

zvládol, ako najlepšie vedel. Niekto sa naučil lyžovať rýchlejšie, iný zas pomalšie. Boli na lyžiarskom aj takí, ktorí boli 

odvážnejší a šli na svah hneď v prvé dni. Posledný deň boli ako je už zvykom preteky. Tam si čerství lyžiari zmerali svoje sily a 

rýchlosť. Snažil sa každý, niektorí mohli aj viac, ale nakoniec len traja môžu stať na stupni víťazov: 
 

1. miesto - DAŠA HORVÁTHOVÁ, s časom 29,3 sek. 

2. miesto - VERONIKA FERKOVÁ, s časom 33 sek. 

3. miesto - KRISTÍNA GÁBOROVÁ, s časom 34.8 sek. 
 

 

„SNOW STAR“ vyhral Peter Dzurik a to až dvakrát (zvolili si ho učitelia aj my účastníci zájazdu), lebo: 

„šerco mu bije het“    

Diplom dostal aj pán učiteľ Alexej Molčanyi, ktorého sme zvolili za najlepšieho inštruktora.                   Majka Šamková, III.A 

 

 

 

 

 

 

 

Viac na www.spark.edupage.org   (alebo v mobiloch)



 

 
 
PRE TEBA MOJA LÁSKA... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Išiel som na vtáčí trh    Išiel som na trh na železo 
A nakúpil som vtáčky    A nakúpil som reťaze 
Pre teba    Ťažké reťaze 
Moja láska    Pre teba  
    moja láska 
Išiel som na kvetinový trh    
A nakúpil som kvetiny    A potom šiel som na trh na otrokov 
Pre teba    A hľadal som ťa 
moja láska    Lež som ťa nenašiel 
    moja láska   PRÉVERT, J 



 

O mne bezo mňa 

 

verím, že raz príde deň 

keď prekročím vlastný tieň 

keď si splním sen  

(svoj veľký sen) 

keď nastane deň veľkých zmien 

viem, že raz každý pochopí 

keď má šťastnú uvidí 

keď hlavu viac neskloním 

viem, že milujem celým srdcom 

ale mozog má sa na pozore 

každý sme si svojho šťastia strojcom 

šťastnejšie dni vidím na obzore... 

 

O škole bez nej 

 
 

sme drzí, leniví, odutí a nespoľahliví 

ale sme predsa „pubertiaci“ 

nedá sa nám veriť 

nepočúvame cudzie hlasy 

v škole musíme tvrdo drieť 

od toho závisí náš budúci svet 

cez prestávky musíme 

 chodiť fajčiť 

vieme, že sa vám to  

nemusí páčiť 

hádam sa nás nechcete  

čo najskôr zbaviť  

do školy by sme aj radi chodili 

keby ste známky a skúšanie zrušili 

dúfam, že sa nik z pedagógov neurazil 

humor mal len vtedy zmysel, keď 

nikoho neranil...  



  

Češeme sa, umývame, 

vodu máme radi. 

Či aj ona nás, to vie iba...:) 

Baktérie sú preč 

a hygiena späť. 

Vírusy, baktérie utekajú, 

len čo mydlo zavoňajú. 

Špiny sa ľahko zbavíme, 

ale depku ťažko zahubíme. 

Zubná kefka maj sa na pozore, 

tvoja účinnosť je hádam na obzore. 

Štátny chrup je síce pekný, 

no pôžička naň nás desí. 
 

M. ₰ Ľ. Gáborovci, III.A 

 

Keď ráno vstanem, vyčistím si zuby, 

aby mi cez deň, nesmrdelo z huby. 

Potom samo, nasleduje tvár a telo, 

nech sa na začiatku dňa cítim skvelo. 

Učešem si krásne vlasy, 

šak som dáka kráľovná krásy...či? 

Sprchový gél je vec fasa, 

voniať (čuchnite si), to je krása... 
 

M. Rajčiová ₰ M. Balogová ₰  

Ž. Žigová, III.A 
 

 

Ako ráno začíname? 

Okná dokorán otvárame. 

Keď je všetko pripravené 

vzduch do izby ticho vlezie. 

Na stole raňajky stoja, 

mlieko a rožky... bŕŕŕŕ 

E-nápoj a „čipsy“,  

pachuť zhoja. 

Do školy sa ponáhľame,  

vážne...?! 

Tašky nám netreba, 

kabelky sú cool a krajšie. 
 

T. Dičková ₰ S. Balogová, III.A 



Ako to vidia naši prváci... 
 
 
 
 
 
 

+ - Komentár - Mona Vlady 
interaktívne tabule v triedach namiesto 

kriedových, z ktorých je len prach 
a mokrá podlaha 

šatne a jedáleň Stravovanie v jedálni je možné 
u susedov, ak má niekto záujem... 

viac samostatnosti v chladnom počasí, chladné triedy 

Riešenie sa hľadá...niektoré kroky 
sa už podnikli... 

dobré medziľudské vzťahy 
pre prvákov iná trieda, lebo v tejto je 

zima  

sú tu blízko obchody pre prvákov inú triedu,  
je nás aj tak málo 

začiatok 1. hodiny o 8:30 v našej triede je zima 

sú tu veľmi dobrí učitelia 
musíme chodiť na telesnú výchovu až 

na terasu To trápi aj nás, okolie presnorené, 
podmienky prenájmu nevyhovujúce, 

momentálne najlepšie riešenie... štýl učenia chladné prostredie v I.A  
prístup učiteľov k žiakom to, že škola nemá vlastnú telocvičňu 

dobré vysvetľovanie učiva učiteľmi nie sú šatne na prezúvky a kto by sa prezúval? 

interaktívna tabuľa neskorý koniec vyučovania 
Hold...stredná odborná škola, 

začiatok je o 8:30 kvôli pohodliu 
žiakov... 



 
 
 
 
 
 
 

VYHODNOTENIE 

1. miesto: Mária Balogová 

Výskyt Downoho syndrómu u Rómov 
 

2. miesto: Mária Šamková 

Rómčina v Košiciach a okolí Košíc 
 

3. miesto: Marko Gábor a Ľubomír Gábor 

Vplyv reklamy a propagandy v oblastiach nakupovania a utvarania politických 

názorov u žiakov základných a stredných škôl 
 

4. miesto: Laura Tomášová a Renáta Gáborová 

Porovnanie najvýznamnejších náboženstiev 

                                                               MV 

Možno trochu neskoro, ale predsa sa dňa 7. marca 

(streda) podarilo zrealizovať školské kolo SOČ. Vírusy, 

baktérie, lenivosť, nezáujem, dianie medzi nebom 

a zemou.....a veľa ďalších faktorov bolo potrebné 

prekonať ( skoliť), aby sme sa dopracovali k dňu 

s veľkým S.  

Tí najschopnejší, najpoctivejší a najzdravší 

z tretiakov to zvládli a pripravili nám nielen poučné, ale 

aj zábavné poludnie (nie som si istá ako pomenovať 

obdobie medzi 11 a 12-tou hodinou).  

Vážená porota so zmyslom pre humor a ľudské 

slabosti účinkovala v zložení: Ing. Alexej Molčanyi, 

Mgr. Andrea Šimková a Mgr. Aneta Krajňáková. 

Celkovo sa prezentovalo len 6 tretiakov, so 4 súťažnými 

prácami, čo nám vôbec nestačilo, ale pedagogický zbor 

mieni, žiacky kolektív mení... 



 
 

3 faktory, ktoré čo-to napovedajú o kvalite vášho spánku 
 
 

Káva 
Nedokážete si predstaviť jediný deň bez kávy a zároveň sa ňou dopujete v nemalých dávkach od 

rána až do večera? Všetkého veľa škodí a bezhlavé pumpovanie srdca kofeínom nie je rozumné riešenie 
problému. Je potrebné sa zamyslieť, či kávu pijete z dôvodu povzbudenia v zmysle "nakopnutia" organizmu 
alebo z dôvodu udržania bdelosti. Najmä v poobedňajších a večerných hodinách sa vyhnite požívaniu 
kofeínu či iných stimulantov ako napríklad nikotín. 
 

Víkendový spánok 
Nedostatok oddychu počas pracovného týždňa si organizmus pamätá viac než dobre. Akonáhle však nastúpi víkend a vy nie ste nútení 

nastaviť si budík, telo si vzniknutý deficit vypýta naspäť. Príliš veľké kolísanie, respektíve dobiehanie zameškaného, značí o zlej kvalite spánku, ktorá 
sa časom zaručene niekde odzrkadlí. Ak máte tú možnosť, snažte sa spánkový režim počas práce čo možno najviac vyvážiť s dňami voľna. 
 

Zaspávanie 
Ako rýchlo stihnete večer zaspať? Zaspávanie do 30 minút u detí a dospelých do veku 65 rokov sa považuje za dobré - prirodzené. Po 65-ke 

sa táto hranica posúva až na 60 minút. Hlavne v súčasnej uponáhľanej dobe však veľa ľudí zápasí s upadnutím do spánku, a preto odporúčame pred 
spánkom dodržať nasledovné: 
 

 60 minút pred spánkom sa vyhnite displejom alebo na nich minimálne nastavte nízky jas a nočný režim 
 utlmte izbové svetlo na minimum, telo vám dá veľmi rýchlo najavo potrebu spánku 
 ak sa vám nepodarí zaspať na prvýkrát, nezúfajte. Sadnite si napríklad do kresla a chvíľu čítajte knihu, počúvajte hudbu alebo 

vykonávajte akúkoľvek aktivitu spojenú s relaxom, druhýkrát sa vám to už určite podarí 
 vždy vstávajte v rovnakom čase alebo aspoň približne rovnakom. Aj keby sa vám večer nepodarilo zaspať skôr, privstaňte si a 

nasledujúci večer to už pôjde o čosi ľahšie 
 zabezpečte, aby bola v izbe dostatočná tma. Aj také verejné osvetlenie prenikajúce cez nezastreté žalúzie dokáže vyhodiť spáča z 

rytmu 
 

Zdroj: https://refresher.sk/52246-7-faktorov-ktore-coto-napovedaju-o-kvalite-vasho-spanku      spracovala: S. Krajcárová, II.A 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Použité zdroje: 
Zdroj: https://citaty.net/klicova-slova/cistota/?page=2 
https://vtipnice.eu/dodrzujte-hygienu/ 
    

 

Korektúry a grafická úprava: Mgr. Monika Vladová 
Ďakujeme za spoluprácu pri zostavovaní obsahu tohto čísla všetkým aktívnym žiakom 1. až 4. ročníka. 


