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„Nech hovoria čokoľvek, v skutočnosti majú školu radi žiaci aj učitelia – sú 

tam prestávky.“ ☺  

Eduard Bass 



Čo Vás v tomto čísle čaká? 
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Šéfredaktor: Daniel Kováč  
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Školské očko 

Pozdrav z redakcie 

Milí čitatelia! 

Po niekoľkých mesiacoch sa Vám opäť chceme prihovoriť prostredníctvom nášho školského časopisu. 

Pevne veríme, že aj napriek školským povinnostiam (ktorých samozrejme nie je málo) si nájdete čas  

na prečítanie článkov, ktoré sme si pre Vás pripravili. Spomeniete si ešte na udalosti, ktorými sme žili  

vo februári alebo v marci? Ak nie, my Vám ich pripomenieme.  

V tomto čísle nebudú chýbať ani výtvarné a literárne práce našich šikovných žiakov. 

Prajeme Vám príjemné čítanie ☺  

Vaša redakcia 

 

 
Tvorba našich žiakov 

Mesiace nám 
pripomínajú... 

Spoznávame jarné 
kvety 

Rozhovor s p. učiteľom 
Maškarom 

Spomienka na ZOH 
2018 



Školské očko 

Spoznajme našich učiteľov 

 

V posledných mesiacoch s nami na hodinách nemôže byť pán učiteľ Ján Krajčovič. Namiesto neho sme 

v škole privítali nového pána učiteľa Mgr. Pavla  Maškaru. Väčšina z nás ho chce lepšie spoznať. Preto sme 

neváhali a vo Vašom mene  sme mu položili zopár otázok. 

 

1. Z ktorého mesta/dediny ste k nám prišli? 

Pochádzam z Horehronia, konrétne z Brezna. 

2. Páči sa Vám vo Svite? Čo Vás najviac oslovilo?   

Pravdupovediac zo Svitu som toho až tak veľa nevidel,  

keďže bývam mimo. Preto sa zameriam na školu, kde  

ma najviac oslovili dobré vzťahy medzi vyučujúcimi. 

3. Kde ste študovali? Na čo z vysokoškolského štúdia  

spomínate najradšej? 

Študoval som v Ružomberku na Katolíckej univerzite.  

Celý ten čas beriem ako celok, ktorý mi dal veľmi veľa a bolo to veľmi dobré. Ak by som mal vybrať jednu vec, 

tak asi najradšej spomínam na dlhé obedy a rozhovory pri nich s priateľmi a známymi. 

4. Ak by ste nepracovali ako učiteľ, pre ktoré povolanie by ste sa rozhodli? 

Určite by som robil ochutnávača jedla pre nejakého prezidenta ☺  No dobre...reálne by som asi bol v nejakej 

informatickej firme. 

5. Ktorý predmet bol v škole Váš najobľúbenejší a ktorý ste neznášali? 

Na základnej škole som mal rád matematiku a zase slovenčina mi až tak nešla. Na strednej ma stále bavila 

matematika a informatika, ale najhorším predmetom sa pre mňa stal nemecký jazyk. Na univerzite som mal 

radšej praktické predmety. 

6. Ktorú triedu ste si v škole najviac obľúbili? 

Nemám obľúbenú alebo neobľúbenú triedu. Ale najľahšie sa mi učí u deviatakov. 

7. Vaše najobľúbenejšie: 

✓ jedlo: mäso....veľa mäsa 

✓ farba: RGB – red, green, blue...ale mám rád takmer všetky farby. Nevyhľadávam veľmi krikľavé 

a ružovú ☺ 

✓ šport: turistika je TOP, kolky 

✓ film: Forrest Gump, Lord of the rings, Star Wars 

✓ hudba: počúvam asi všetky štýly, často jazz – Louis Armstrong, ale najčastejšie kresťanskú hudbu – 

Hillsong, Bethel Music, Rieka života 

8. Máte domáce zvieratko? Ak nie, ktoré by ste chceli chovať? 

Ráta sa pavúk? Ale ešte nemá meno. Určite by som chcel chovať prasa. Prasiatko je zázračné zviera –  

zo zeleniny a zvyškov dokáže vyrobiť klobásku a slaninu ☺ 

 

Za rozhovor veľmi pekne ďakujeme.                               Denisa Goleňová 



Školské očko 

Všetci sme žili olympiádou...                   Február 

Počas mesiaca február viacerí z nás sledovali ZOH 2018, ktoré sa konali v Pjongčangu. Priaznivci 15 športov si 

prišli na svoje. Súťažilo sa v 102 disciplínach. Odrazu všetci rozprávali o tom istom. Politika išla bokom a všetci 

sme dúfali v to, že aj pre Slovensko športovci vybojujú aspoň jednu medailu. Prirodzene, najviac sme fandili 

športovcom, ktorí sa narodili v okolí Svitu. Našu krajinu reprezentovalo 56 športovcov. Najviac z nich pochádza 

z okolia Popradu.  

 

Poznáte ich? 

✓ Martin Otčenáš – biatlonista – pochádza z Popradu 

✓ Barbara Kantorová – alpské lyžovanie – pochádza z Batizoviec 

✓ Adam a Andreas Žampovci – alpské lyžovanie – pochádzajú 

z Kežmarku 

✓ Peter Mlynár – bežecké lyžovanie – pochádza z Popradu 

✓ Barbora Klementová – bežecké lyžovanie – pochádza z Levoče 

✓ Klaudia Medlová – snowboarding – pochádza z Levoče 

✓ sánkari Marek Solčanský a Karol Stuchlák – pochádzajú 

z Popradu 

✓ hokejisti Tomáš Marcinko 

a Marcel Haščák – 

pochádzajú z Popradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hodinách slovenského jazyka sme sa aj my 

zapojili k celoslovenskej aktivite a našim 

olympionikom sme napísali pohľadnicové odkazy. 

Originálnym spôsobom sme sa snažili vyjadriť im 

podporu.  

Ocenenie za túto aktivitu získali Eduard Čipkala  

a Radovan Nagy. 

 

 

spracovala: Denisa Goleňová 

Peter Mlynár bol žiakom našej školy  

do roku 2003. Navštevoval športovú triedu. 

Už počas žiackeho veku sa venoval behu na 

lyžiach. V tréningovom úsilí nepoľavil a 

dotiahol to až na olympiádu. 
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Naplno sme prežívali aj marec – mesiac knihy.        Marec  

Marec sa niesol v knižnom duchu. Všetky aktivity smerovali k pochopeniu významu kníh v našom živote. 

Zúčastnili sme sa besedy, ktorú pre nás zorganizovala Mestská knižnica vo Svite. Počas hodín literatúry sme sa 

rozprávali o našich obľúbených knihách a knižných hrdinoch. 

Aj my Vám chceme ponúknuť zaujímavé informácie súvisiace s knihami. Vyhľadali sme niekoľko knižných 

zaujímavostí zo Slovenska: 

 Najstaršia rukou písaná latinská kniha na Slovensku je Nitriansky kódex z prelomu 11. a 12. 

storočia. 

 Jednou z prvých kníhtlačiarní na Slovensku bola Dadanova tlačiareň v Žiline. Fungovala od roku 

1665 a Ján Dadan sa tak stal prvým známym tlačiarom v Žiline. 

 Prvý preklad Biblie na Slovensku do vtedajšej slovenčiny vznikol v Červenom Kláštore 

v Pieninách na východnom Slovensku. Mních Romuald Hadbavný na ňom pracoval od roku 1744. 

 Prvým slovenským románom je René mláďenca príhoďi a skúsenosťi od Jozefa Ignáca Bajzu. 

Kniha vyšla v roku 1783 v Bratislave. 

 Prvú slovenskú verejnú knižnicu otvorili v roku 1829 v Liptovskom Svätom Mikuláši. 

 Prvé slovenské kníhkupectvo založil v roku 1856 v Banskej Bystrici kníhkupec a vydavateľ Eugen 

Krčméry. 

 Najstaršou a najväčšou knižnicou na Slovensku je Univerzitná knižnica v Bratislave.  

 

 

   dom, v ktorom sa nachádzala Dadanova tlačiareň 

 

 

 

 

  

                       

      pôvodný obal knihy René mláďenca → 

 

 

 

 

 

 

 

        Nitriansky kódex (naša národná kultúrna pamiatka) 

 

 

    spracoval: Daniel Kováč 
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Rozprávková noc v našej škole          Marec 

Stalo sa to v piatok popoludní...Naša škola sa premenila na kúzelné miesto. Žiaci 1. – 5. ročníka sa stali 

súčasťou rozprávkového sveta. Bambuľkovo bolo kúzelné. Okrem zaujímavých aktivít nás čakalo obrovské 

prekvapenie. Zavítali k nám Bambuľka a dedo Jozef. Veď aké by to bolo Bambuľkovo bez Bambuľky ☺ 

 

Žiaci nám prezradili svoje dojmy z tejto rozprávkovej akcie: 

Matej: Najviac ma prekvapilo ako Bambuľka vyskočila z balíka. A páčila sa mi aj celá rozprávka. 

Stano: Tvorivé dielne boli veľmi dobre vymyslené. Mne sa však najviac páčilo večer – pred spaním sme 

hrali karty, rozprávali sme sa. 

Filip: Na rozprávkovej noci sa mi najviac páčilo to divadielko. Nebolo zlé ani spanie (mali sme 

vankúšovú vojnu a púšťali si hudbu). Priniesol som malú diskoguľu a keď sme zhasli svetlo, bolo to super. 

Zaujímavé boli aj dielne. 

Adelka: Vyrobila som si sponku a mám ju doma. Doteraz sa s ňou parádim, keď niekam idem. 

Veronika: Najlepšie boli tvorivé dielne. Večer bolo divadlo, no to sa mi veľmi nepáčilo. Najlepšie bolo 

spanie – vlastne nespanie (dlho do noci sme sa hrali). 

Matej H.: Najviac sa mi páčili gymnastky. Ako pekne cvičili a vysoko skákali. Bol to skvelý výkon. 

Saška: Najviac sa mi páčili tvorivé dielne keramika a ozdobovanie mačiek bavlnkami. Na večeru sme 

mali chutné špagety s kečupom a syrom. Bolo tam super. 

Matúš: Páčilo sa mi vyrábanie mačiek z vlny. Bolo to jednoduché a zábavné. A tiež spanie v triede. 

Viki: Napínavé bolo losovanie výhercu hlavnej ceny. Všetci sme dúfali, že sa na nás usmeje šťastie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       V škole sa nám spalo...veselo ☺ 

spracovala: Simona Vendrinská 
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Neuschneme?                Na slovíčko o Zemi  

22. marca si každoročne pripomíname svetový deň vody.  

Čoraz častejšie počúvame o tom, že voda je veľmi vzácna a jej zásoby výrazne klesajú.  

Na svete žije takmer 2,1 miliardy ľudí bez prístupu k  nezávadnej pitnej vode. Pozreli sme sa stav zásob pitnej 

vody na Slovensku. Odkiaľ sa získava? Budeme jej mať dosť aj o niekoľko rokov? 

Slovensko získava pitnú vodu z podzemných a povrchových  

zdrojov. Približne 80% pitnej vody pochádza z podzemných  

zdrojov a 20% z povrchových. Povrchovými zdrojmi sú  

vodárenské nádrže a priame odbery z vodných tokov.  

Slovensko je hneď po Rakúsku druhou krajinou na svete 

s najväčšou zásobou pitnej vody. 

Vďaka Žitnému ostrovu by bolo možné zásobovať pitnou vodou 13,5 mil. obyvateľov. Je to najväčšia prirodzená 

zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe. 

Ako môžeme vodou šetriť? Tu je niekoľko rád: 

1. uprednostňujme krátke sprchovanie  

2. pri umývaní rúk, zubov či riadu nenechávajme tiecť vodu bez prestávky 

3. úsporu zabezpečí aj namontovanie úspornej sprchovej hlavice alebo  

úspornej pákovej batérie 

4. zvyšnú vodu z kanvice nevylievajme – môžeme ju použiť na poliatie  

kvetov 

5. ak bývate v dome, môžete dažďovú vodu z odkvapov zachytávať 

 do sudov. Neskôr ju možno použiť na zavlažovanie záhrady alebo  

opláchnutie bicykla ☺  

Na názor sme sa v anonymnej ankete opýtali aj žiakov našej školy. 

Pýtali sme sa: „Má význam zamerať sa v rámci ochrany životného 

prostredia na problematiku šetrenia vodou?“ 

Myslím si, že dnes je dôležité venovať sa všetkému, čo sa týka prírody.  

Veď neustále počúvame, že naša planéta je na tom zle. Je to hrozná  

predstava, že nebudeme mať dosť pitnej vody.  

U nás určite nedostatok vody nehrozí. Preto si myslím, že nie je dôležité šetriť  

vodou. Horšie to však je v krajinách, kde je veľmi teplo. Tam majú problémy už  

veľmi dlho a nedokážu to vyriešiť.  

My doma vodou šetríme. Rodičia mi stalé hovoria, že šetrenie vodou prináša veľa  

výhod. Po prvé: platíme za vodu menej,  po druhé: chránime vodu pre ďalšiu  

generáciu, po tretie: pomáhame životnému prostrediu. 

Máme väčšie problémy ako nedostatok vody. Preto nemá zmysel venovať sa tomu,  

čo zatiaľ nie je súrne. Keď to bude zlé, vtedy sa budú hľadať riešenia. 

Spracovala: Karolína Ľuptáková 
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20. apríl – deň Zeme                          Na slovíčko o Zemi 

Každoročne v apríli sa počas jedného dňa v roku celé ľudstvo pozastaví nad súčasným stavom a budúcnosťou 

jedinej obývanej planéty. Pripomíname si totiž medzinárodný deň Zeme. 

My ľudia sme spôsobili, že naša planéta sa mení. A bohužiaľ sme stále neprišli na to, ako by sme to mohli 

zmeniť. V posledných rokoch sa však významní vedci, štátnici, ochranári i ďalšie múdre hlavy dohodli  

na tom, že ak sa nezmení náš prístup k Zemi, skončí sa to veľmi zle. Všetko sme od prírody dostali zadarmo. 

Namiesto toho, aby sme využili len to, čo naozaj potrebujeme a boli vďační, pevninu aj oceány zasypávame 

tonami nezmysleného odpadu. Namiesto toho, aby sme život na Zemi chránili, ničíme ho a zvieratá hynú  

pod vplyvom jedovatých látok. V tejto situácii je hľadanie riešenia neskutočne náročné. Ja sa však pýtam: 

„Zmenilo by sa to, keby každý z nás nemyslel len na seba, ale na všetko živé okolo? Keby si každý uvedomil, že 

aj taká maličkosť ako triedenie odpadu môže pomôcť?“ Odpovedzme si sami. 

autor: Vanesa Šoltisová 

Deň vody a deň Zeme na prvom stupni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Emma Martincová 

 

 

 

 

 

 

          

 

Zem je len jedna. Tak si ju chráň! 

Každučké zvieratko pred smrťou bráň. 

Maličké riečky i veľké rieky, 

mohutné bralá aj zo stromov strechy. 

To všetko nám vraví – domovom tvojím sme. 

Nič krajšie nenájdeš ani len v svojom sne. 

     žiačka 5. ročníka 

Zuzana Čapóová Petra Šimonová 
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Deň matiek               Máj 

Mama, mamka, mamička...najdôležitejšia osoba v našom živote. Veríme, že ste nezabudli na Deň matiek 

a aspoň objatím ste mamke poďakovali za lásku, trpezlivosť a obetavosť. Naši žiaci pripravovali  

na hodinách výtvarnej výchovy i v školskom klube pre svoje mamky darčeky. Ochotne nacvičili aj krátky 

program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj však nepatrí len mamkám. Svoj vlastný deň majú v kalendári aj rodiny. Pripomíname si ho 15. mája. 

Rodina je miestom, vzťahom, čarovnou vecou...nech už to pomenujeme akokoľvek, každý z nás je  

od narodenia jej súčasťou a snom väčšiny ľudí je počas života vytvoriť novú fungujúcu rodinu. Každý jeden 

člen má v rodine významné miesto. Tu sa my – deti – učíme životu. Tu nachádzame podporu a svoje prvé 

životné vzory – mamku, ocka, starých rodičov, vtipných strýkov i tety, ktoré nám všetko dovolia. Som si istá, že 

každý z nás sa aspoň raz zamyslel nad tým, kde by bol bez rodiny....  

 

 

 

 

 

 

 

Čo pre mňa znamemá tá moja rodina? Jedným slovom – všetko. Radosť, šťastie, ale občas aj smútok. 

Rodinu mám rada kvôli tomu, že sa na ňu môžem vždy spoľahnúť a som si na 100% istá, že ma majú radi. 

Keďže viem, že ešte nezarábam, tak nepýtam toho toľko veľa. Do mojej rodiny patrí aj môj psík Dusty. Je 

plnohodnotným členom našej rodiny. Som veľmi šťastná, že mi ho rodičia dovolili. A tiež som za rodinu 

vďačná.                    Autor: Timea Tomašková 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na slovíčko: O jarných kvetoch 

Po zime k nám opäť zavítala jar. Skúste si všímať  

okolie. Premýšľali ste už nad tým, ako by vyzeral 

svet bez jarných kvetov?  

Rastú v záhradách, parkoch, na lúkach a ihriskách.  

Mnohé z nich nám dokážu pomôcť svojimi liečivými 

účinkami. 

 

 

 

 

 

o púpava lekárska, podbeľ liečivý a prvosienka jarná – spoločnú majú farbu kvetov (žltá) i liečivé 

účinky. Kvet púpavy aj podbeľu vyrastá na jednej stonke. Prvosienka má na jednej stonke viac kvetov. 

Ak si počas prechádzky nazbierate ich kvety a správne usušíte, počas chrípky budete mať po ruke 

„záchranu“. Stačí si uvariť čaj. 

 

 

 

 

 

 

 

o  medvedí cesnak – je veľmi obľúbenou detoxikačnou rastlinou. Mnohí ľudia 

 ho s obľubou používajú pri jarnej očistnej kúre. Pozitívne vplýva aj na imunitu.  

POZOR! Skúsení botanici upozorňujú na možnú zámenu s jedovatou konvalinkou. 

o  alchemilka obyčajná - pomáha pri kožných chorobách. Urýchľuje hojenie  

rán, kožných vredov, ekzémov a vyrážok. Kvitne malými zeleno-žltými 

kvietkami od mája do septembra.  

 

 

 

o pľúcnik lekársky - čaj zo sušených kvetov pomáha proti kašľu. Má radšej  

tienisté miesta, nájdete ho teda v lesoch a húštinách. Spoznáte ho podľa  

farebných fialových a ružových kvetov. 

o rumanček kamilkový – rastie v burinových porastoch, v blízkosti ciest a polí. Pôsobí výrazne 

protizápalovo a dezinfekčne, ale účinný je aj proti kŕčom a mierne utišuje bolesti. Rumanček zbavuje 

organizmus jedovatých látok. 

 

 

Spracoval: Daniel Kováč 

 

 

← jar na výkresoch (snežienka: Nelka Pristašová 2.A) 

(bahniatka: Matúš Litvin 2.A)                     
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Tvorba našich žiakov 

Rozprávka o veveričke Hryzke 

 Žila raz jedna veverička Hryzka. Mala veľmi rada oriešky. Raz si našla oriešok. Ale spadol jej na 

zajkovu hlavu. Zjedol ho. Smutná veverička išla hľadať nový oriešok. Ten spadol na vlka. On ho zjedol. Tak 

smutná vevrička hľadala celý deň a vždy oriešok stratila. Smutná sa večer vrátila domov. Bola veľmi smutná. 

Nevedela, že všetky zvieratká jej nachystali prekvapenie. Uvidela zajka, líšku, vlka, medveďa. Dali jej oriešky, 

Nezjedli ich. Oriešky vrátili Hryzke.                  Autor: Viktória Servatková 2.A  

 

Rozprávka o nenásytnom medvedíkovi 

Blízko Tatranskej Lomnice v Tatranskom národnom parku žil medvedík Ťunťo so svojou mamičkou 

Haničkou a bračekom Hryzkom. Ťunťo bol veľmi zvedavý a hravý macko. Okrem veselých hier s bratom 

Hryzkom veľmi rád maškrtil.  

Jedného dňa, keď sa naháňali s bratom Hryzkom, zablúdil macko aj na sídlisko. Zrazu dostal hlad 

a zacítil prenikavú vôňu. Rozbehol sa za pachom. Noštek ho doviedol ku kontajneru. „Ejha,“ pomyslel si macko, 

„tu je ale toľko maškŕt. Ľudia všetko vyhadzujú a ja mám veľký hlad.“ Macko sa pustil do jedla. Jedol všetko, čo 

mu prišlo pod labky. Za chvíľku bol najedený a rýchlo utekal za mamičkou Haničkou. Večer mu ale prišlo veľmi 

zle. Bolelo ho bruško. Mamička Hanička dostala strach. „Čo všetko si dnes pojedol?“spýtala sa mamička. „Ja už 

ani neviem, ale bolo toho veľa. Kontajner bol plný maškŕt.“ Odpovedal ubolený macko. „Ach, musíme ísť 

k doktorovi.“ povedala mamička. Doktor prezrel macka a povedal: „Ťunťo, Ťunťo! Budeš musieť pár dní držať 

diétu, piť iba vodičku z potoka a už nikdy nesmieš vyjedať odpadky. Pre macka z lesa je to veľmi nebezpečné.“  

Macko poslúchol a o pár dní už behal s bračekom Hryzkom po lese. 

Autor: Lukáš Dubiel 5.B 

Zlodej Ypsilonu 

 Jedného dňa som si v škole pod lavicou zabudla učebnicu  

literatúry. V noci, keď už v škole nikto nebol, začali sa diať podivné veci... 

 Učebnica sa otvorila, stránky sa z ničoho nič začali prevracať  

a z ilustrácií povyskakovali rozprávkové postavy. Zrazu sa po triede  

prechádzali psie rusalky, princ Laktibrada, vták Hrom a mnohí ďalší.  

Aj Kubo chcel z uebnice vykročiť, ale nevedel ako to m urobiť. Všetci sa dobre zabávali, no vtom začala zlatá 

páva zhrozene škriekať: „ Niekto z obalu učebnice ukradol Y!“ „Ostalo tam len Literárna fchova.“ Povedala 

hlavná čarodenica Anglicka. Kráľovič nakukol do učebnice a oznámil: „ Neukradol len YPSILON z obalu, ale 

z celej knihy.“ „Kto ich ukradol?“ opýtala sa princezná. „Ja.“ povedal niekto pred tabuľou. Všetci sa otočili. 

Bolo tam malé stvorenie, ktoré držalo obrovskú tašku plnú ypsilonov. „Ak ich chcete späť, chyťte si 

ma!“ zasmial sa škriatok. Všetky postavičky sa za ním rozbehli. Chytil ho až veterný kráľ, ktorý mu pod nohy 

rozlial vodu z vedra, ktoré tam pani upratovačka zabudla. Škriatok sa pošmykol a spadol. Vták Hrom ho uchopil 

do svojich pazúrov a zatriasol ním. Z tašky sa vysypali všetky ypsilony a psia rusalka ich pochytala do učebnice.  

 Na svitaní sa všetky postavy z literárnych diel vrátili späť do učebnice. A jediný dôkaz, že sa toto 

všetko stalo, je táto rozprávka. Našla som ju v to ráno založenú v učebnici. 

Autor: Nina Šurinová 5.A  



Školské očko 

Výtvarné práce našich žiakov 

Výtvarné práce žiakov siedmeho ročníka: 

 

 

 

 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž o perfektnú PSVITA zn. SONY 
Správne odpovedz na otázku a kupón vhoď do označenej škatule vo vestibule školy. 

Veľa šťastia! 

 

Ako sa volá bývalý žiak našej školy, ktorý reprezentoval SR  

na ZOH 2018? 

 

Meno a priezvisko:      

Trieda: 


