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Milí kamaráti, čitatelia! 
 
Vítam Vás pri novom čísle nášho 
časopisu. Od minulého čísla síce 
neuplynul dlhý čas, ale predsa sme 
opäť tu. Veď i za malú chvíľu sa dá 
stihnúť mnoho vecí. Tak sme to 
pojali aj my a naše milé učiteľky, 
učitelia. Opäť sme si pre Vás 
pripravili zopár článkov a 
príspevkov, rozhodne stojacich za 
prečítanie. Nájdete medzi nimi 
napríklad, od toho, ako sme sa 
vypravili na Bratislavský hrad až po 
recept na výbornú pochúťku. Za 
zmienku určite stojí i interview s 
pánom učiteľom Jánom Benejom a 
mnoho iných zaujímavých článkov. 
 
Je to tu. Naozaj je to opäť tu! Sama 
som už prestávala veriť, že tento 
školský rok niekedy skončí, a predsa 
zase spolu stojíme na prahu 
prázdnin. Pozerajúc na tento rok 
spätne, je až šialené, čo všetko sa 
stihlo udiať a zmeniť. Mnoho vecí k 
horšiemu, ale mnoho i k lepšiemu. 
Spolu sme to však zvládli a to je 
predsa to hlavné. Poďme sa teda 
vrhnúť na posledné školské dni a 
potom hurá na prázdniny. Dúfam, že 
si ich všetci užijeme a budú plné 
krásnych a zábavných momentov. 
Nebudem to teda viacej naťahovať. 
Prajem Vám šťastné a hlavne dlhé 
voľné dni.   
 
Vaša Lea 
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INTERVIEW S JÁNOM BENEJOM 

1. Prečo ste sa stali učiteľom?  

Išiel som študovať na školu, kde študovalo viacero 

mojich známych a kamarátov z obce, z ktorej 

pochádzam. Bola to pedagogická škola. Ešte počas 

štúdia som si ale nebol vôbec istý, čo chcem robiť, a 

akým smerom sa uberať. Pôvodne som sa chcel po 

škole zamestnať v súkromnom IT sektore. No keď 

prišla tá chvíľa, keď som si začal hľadať prácu, povedal 

som si, že keď už som tú pedagogiku študoval, tak to 

pôjdem aspoň skúsiť. Čo to je a čo to obnáša v praxi. 

No a tak nejak som sa v tom povolaní našiel a zistil 

som, že ma to baví. 

 

2. Keď učíte tú informatiku, ste informatik. Máte rád 

informácie? 

Informácie sú dôležitou súčasťou každodenného života, ktoré nás v istom zmysle 

posúvajú ďalej a možno aj formujú. Preto za seba môžem povedať, že informácie 

mám rád. 

 

3. Na škole nie ste pridlho, čo vás priviedlo práve k nám? 

Potreboval som zmeniť pracovné prostredie a kolektív. Do tejto školy to mám 

z domova pešo 20 minút (ak sa ponáhľam, dám to aj za 15). Okrem toho som mal 

veľmi príjemný pocit z pohovoru, ktorý môjmu nástupu na školu predchádzal a mal 

som pocit, že sa tu budem cítiť dobre. 

 

4. Páči sa Vám na našej škole, sme podľa vás dobrý kolektív? 

Po prvom roku pôsobenia na našej škole môžem povedať, že sa tu cítim naozaj dobre. 

Je tu veľmi príjemná a uvoľnená atmosféra, ako medzi kolegami, tak aj medzi žiakmi. 

Podľa mňa sme všetci navzájom veľmi dobrý kolektív. 

 

5. Hráte hry? Ak áno, ktoré sú vaše obľúbené? 

Z hrania hier som už vyrástol. Teraz skôr ocením dobrú knihu, či seriál na 

streamovacích službách. 

 

6. Akú máte rád hudbu? Niečo, čo by ste nám odporučili? 



3 
 

S hudbou je to u mňa komplikované. Žánre počúvam podľa aktuálnej nálady, alebo 

podľa toho, čo práve robím. No ak by som si mal vybrať, tak inklinujem k rockovej 

hudbe, heavymetalu a tzv. metalovej opere. Kapely, ku ktorým sa vždy rád vraciam, 

sú napr. Linkin Park, Pretty Maids a metalový projekt Avantasia. 

 

7. Informatika zahŕňa mimo rôznych iných vecí programovanie a grafiku. Ktoré vás 

baví viac? 

Z týchto dvoch vecí to je programovanie. Príde mi viac dynamické a viac 

“matematické”, ako práca s grafikou. 

 

8. Kinematografia. Čo hovoríte na pokrok, či už animácie alebo špeciálnych efektov 

vo filmoch? Máte konkrétny štýl, tvorcu, ktorý podľa vás nikdy nesklame? 

Ako asi väčšina ľudí, aj ja som fanúšikom filmov a seriálov. Dnešné špeciálne efekty už 

ponúkajú v podstate neobmedzené možnosti pri tvorbe a realizácii akéhokoľvek 

príbehu. Mám obľúbených režisérov: Quentin Tarantino a Christopher Nolan. 

 

9. Keď už sme pri filmoch a seriáloch, ktorý je váš obľúbený? 

Medzi moje obľúbené filmy patrí napr. Pulp Fiction, trilógia Návrat do budúcnosti a v 

podstate takmer všetky Marvelovky :) 

 

10. Prečo vás baví matematika (a ako???) 

Je to jeden z predmetov, kde sa nedajú veci nabifliť, ale je potrebné im rozumieť 

a vnímať súvislosti. Zaujímavé je na matematike aj to, že sa tam jednotlivé veci dajú 

vysvetľovať z rôznych smerov a takmer nikdy neexistuje len jedna cesta k správnemu 

riešeniu. Teda baví ma tá dynamika predmetu. 

 

11. Predmety, ktoré vyučujete. Ktorý vás baví najmenej a prečo? 

Najmenej ma baví fyzika. Niekto by mohol povedať, že je to predmet, ktorý úzko 

súvisí s matematikou. To síce áno. Len ja som na fyziku zanevrel už v 7. ročníku na ZŠ, 

keď som dostal sólovú dvojku na vysvedčení, čo bola moja jediná dvojka, kvôli ktorej 

som nebol prijatý bez skúšok na gymnázium a musel robiť prijímačky. Ostalo to vo 

mne zakorenené až dodnes. 

 

12. Máte nejaké koníčky? Aké? 

Mám rád prechádzky (vrátane cesty do a z práce), čítanie kníh a bicyklovanie. 

 

13. Venovali ste sa/venujete sa aj inej profesii ako učenie? 

Popri učení vykonávam ešte prácu IT technika na inej ZŠ. 
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14. Venujete sa nejakému športu? 

Len rekreačne posilňovanie a občas bicyklovanie. 

 

15. Zaujíma vás umenie? 

Z umenia ma najviac asi zaujíma výtvarné umenie, 

konkrétne ma fascinujú obrazy od Vincenta van 

Gogha. 

 

16. Viete nám o vás povedať nejakú špeciálnu 

zaujímavosť? 

Vyštudovať vysokú školu mi trvalo 8 rokov :) 

 

17. Pokiaľ viem, nie ste z Bratislavy. Ako a prečo ste sa sem dostali?  

 

Moja priateľka (teraz už manželka) sa rozhodla ísť študovať do Bratislavy. Preto som 

sa po skončení vysokej školy rozhodol, že prídem za ňou a budem tu pracovať, kým 

nedoštuduje. No a nakoniec som v Bratislave už 7 rokov. 

 

18. Keď ste boli žiakom vy, čo vám pripadalo najťažšie na študentskom živote? 

Keď som bol žiakom na základnej a strednej škole, bol som príliš veľký introvert. 

Najťažšie teda pre mňa bolo fungovať v triednom kolektíve. 

 

19. Čo si myslíte o vybavení v školách? Myslíte si, že je v dohľadnej budúcnosti 

pokrok? 

Financovanie škôl je z môjho pohľadu dlhodobo poddimenzované a okrem iného sa to 

odráža aj na ich vybavení. Je ale vidieť, že sa to postupne zlepšuje a myslím si, že my 

učitelia vždy dokážeme pracovať s tým, čo máme. 

 

20. Čo budete robiť cez letné prázdniny? 

Oddychovať a načerpávať nové sily pre nadchádzajúci školský rok. Možno si 

zabehnem aj kúpať sa do mora :) 

 

21. Máte heslo či motto? 

Pomerne často sa snažím držať motta: „Kde je vôľa, tam je cesta.” 

 

22. Aké posolstvo by ste nám zanechali? 

Nikdy sa nenechajte odradiť neúspechom. Vnímajte ho ako niečo, čo vás robí 

silnejšími a odolnejšími. 
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23. Ktoré je vaše obľúbené jedlo? 

Pečené kuracie stehná s ryžou a jahodovým kompótom. 

 

24. Aký máte názor na modernizáciu a neustály pokrok v technológii? Nebojíte sa, 

že sa to môže zvrtnúť? 

Myslím si, že sme ešte pomerne ďaleko od momentu, keby sa to mohlo zvrtnúť. Avšak 

fantázia pracuje aj v tomto smere. Videl som asi príliš veľa sci-fi filmov typu Matrix 

alebo Terminátor. 

 

25. Beriete vašu prácu ako povolanie alebo povinnosť? Je to podľa vás zábavné? 

Moju prácu beriem ako povolanie a veľmi sa teším na každý jeden deň a do práce 

chodím s radosťou. Každý deň mi vždy prinesie aj niečo zábavné a žiadny deň nie je 

rovnaký. A to sa mi páči. 

 

26. Ste flegmatik, sangvinik, melancholik ale cholerik? 

(Však nech vieme, ako reagovať, nie?) 

Som kombinácia flegmatika a melancholika. Cholerik 

takmer vôbec nie, ale ak už to na mňa príde, tak to 

naozaj stojí za to. 

 

27. Ako si myslíte, že by bolo možné zvýšiť záujem 

študentov o matematiku, informatiku? 

V prvom rade je potrebné mať motivovaných a 

kvalifikovaných učiteľov aj v týchto oboroch, aby mal 

kto vzbudiť záujem študentov o tieto predmety. Podľa 

mňa daný predmet nie je len o tom, čo učí, ale aj o tom, 

ako sa to učí. Žiakov by učenie malo baviť, čo je často 

pre pedagógov náročné. V neposlednom rade je 

potrebné aj dostatočné materiálne vybavenie vo 

vyučovacom procese. 

 

28. Plánujete sa stať v blízkej budúcnosti triednym 

učiteľom? 

V blízkej a ani vzdialenejšej budúcnosti to neplánujem. 

 

Ďakujem za rozhovor. Pripravila: Lea 

Foto: archív pána učiteľa 
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Exkurzia na Bratislavskom hrade 
 
Nikto učený z neba nepadol, to 
hovorievali naši predkovia, a my 
sme si to vzali k srdcu a vybrali sme 
sa trochu sa priučiť našej histórii na 
Bratislavský hrad.   

Avšak, nie tak obyčajne, mali 
sme možnosť vidieť pár 
exponátov, ktoré nie sú bežne na 
očiach v našom múzeu, ale 
bývajú uložené v skladoch. V 
zákulisí Bratislavského hradu sú 

schované a rekonštruované zamestna  ncami hradu. Mali sme možnosť 
vidieť originály, ktoré sú uschovávané 
pre ďalšie generácie.  Napríklad, 
niekoľko originálnych 
propagandistických plagátov z 2. 
Svetovej alebo plagáty z Nežnej 
revolúcie, ktoré vešali odvážni Slováci 
na uliciach. Dostali sme dokonca aj 
príležitosť vidieť výstavu o Nežnej 
revolúcii November ´89, ktorá nám 
pripomenula, že si musíme vážiť 
demokraciu, v ktorej žijeme. Kým sme 
prechádzali imitáciou železnej opony, ktorá bola znakom diktatúry, 
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mohli sme pozorovať život ľudí, čo sa snažili o lepší 
život mimo Československa. Im to bolo ale zakázané a 
mnohí z nich skončili tragicky. Uniformy pohraničnej 
hliadky a ostnaté drôty boli vtedy veľkým strachom 
ľudí. Kým tí ľudia, ktorí sa rozhodli zostať, bojovali 

nenásilne. Aj keď 
neustále žili v strachu z 
ŠTB, tajnej polície, 
ktorej kanceláriu a 
výsluch sme mohli 
vidieť v jednej z častí 
výstavy. Za ich 
chrbtami boli ale aj 
odvážni ľudia, ktorí si 
tlačili samizdaty. Tie 
písali po večeroch, 
väčšinou ručne na 

písacích strojoch a neskôr ich aj tlačili. Za všetkým bol 
strach o seba, o blízkych. Chceli ale hovoriť, čo si 
myslia a dať to najavo. Tie písacie stroje a tlačiarne 
sme mohli vidieť aj s pár originálmi kníh, ktoré boli s 
nimi zhotovené. Okrem ľudí, ktorí rozmnožovali samizdaty, boli aj 
skupiny takých, ktorí bojovali na očiach, na miernych demonštráciách. 
Umelci, ktorí nesúhlasili s režimom, boli zakázaní a cenzurovaní. 

Výnimkami neboli ani 
zakazované filmy a hudba. Mohli 
sme vidieť aj pár umeleckých 
diel, ktoré boli urobené tými 
umelcami. Hlas ľudí ale silnel a 
jedného dňa došiel ten deň,  
kedy sa začala udalosť dnes 
známa pod názvom Nežná 
revolúcia. Na tej časti exkurzie 

sme mohli vidieť nahrávky osôb, ktoré sa nebáli povedať svoj názor a 
ich snaha sa podarila. V ďalšej miestnosti boli na stenách polepené  
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plagáty, ktoré sme mali možnosť vidieť ešte v depozitári. Vďaka týmto 
plagátom a odvážlivcom, ktorí sa nebáli, máme dnes možnosť žiť v 
slobodnej krajine. Na konci tejto krásnej a symbolickej exkurzie sme 
mali ešte malý bonus. A to, šancu vidieť ešte neotvorenú výstavu sôch, 
ktoré boli privezené z celého Slovenska . Dozvedeli sme, sa ako sú 
reštaurované a pripravované pre 
verejnosť. 

 
Odporúčame týmto aj vám prísť a navštíviť ich výborné výstavy a s 
týmto sa s vami lúčim. 
Čau. 
 
Pripravil: Peter Horváth, 8.C 

 

Anketa o výstave November´89 

1. Aký si mal celkový dojem z výstavy? 

2. Čo ťa najviac oslovilo alebo prekvapilo? 

Samuel Bak, 8. A 

1. Bol som fascinovaný skoro zo všetkého, pretože to bolo pre mňa niečo nové, niečo, 

o čom som doteraz nevedel. No bol som aj v miernom šoku z toho, aké to bolo 33 

rokov dozadu, čo nie je tak dávno. Som rád, že som sa naučil niečo nové, čo mi bolo 

až do výstavy neznáme. 
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2. Najviac ma oslovil dizajn policajných uniforiem a kazety s hudbou. Prekvapený som 

bol ale z obrovskej kamennej hlavy, ktorá bola veľká skoro ako ja, ak nie väčšia. 

Samuel Jakub, 8. B 

1. Celkom ma prekvapilo, koľko tam bolo zaujímavých vecí. A bolo to celkom fajn. 

2. Mne sa tam najviac páčil železný múr, cez ktorý sme sa mohli prepchať a potom 

všetky plagáty na stenách. 

 

Marek Igor Hečko, 8. B 

1. Môj dojem bol dobrý, lebo sme sa mohli pozrieť aj do toho archívu. Aj ostatné veci 

boli fajn. 

2. Najviac ma oslovila časť so železným múrom a veci okolo neho. Napr. plagáty, pasy... 

aj vypočúvacia miestnosť bola zaujímavá. 

Lara Blahová, 8. A 

1. Bolo to úžasné. Celková atmosféra nebola ako na ostatných hradoch, ale bola 

omnoho príjemnejšia a hrad bol nádherný. Samozrejme, že som bola nadšená aj 

z toho, že som sa uliala zo školy, ale hrad ma nadchol viac. Výstava bola prekrásna. 

2. Strašne ma prekvapili kazety z 80. rokov. Kto by veril, že zrovna kazety a vinylové 

platne budú na tejto výstave? A neskutočne sa mi páčil plagát československého 

hokeja a noviny, v ktorých bol hokej taktiež! 

Simon Bystrický, 8. C 

1. Som rád, že som sa mohol zúčastniť exkurzie na Bratislavský hrad, lebo výstava aj 

návšteva depozitára sa mi veľmi páčila. Dozvedel som sa veľa nových informácií 

o nežnej revolúcii a o skladovaní historických vecí. Výstava mala skvelú, až realistickú 

atmosféru, ako napríklad železné mreže a menšie prítmie. 

2. Z výstavy ma asi najviac oslovil výklad sprievodkýň. Prekvapilo ma, keď som sa 

dozvedel, že ľudia pašovali knihy cez hranice a potom ich po večeroch prepisovali na 

strojoch. Vtedy bola sloboda obmedzená. Či už ľudská, či sloboda tlače, a preto to 

ľudia museli robiť takýmto spôsobom. Páčila sa mi aj expozícia vypočúvacej 

miestnosti, v ktorej bol stôl ešte z naozajstnej vypočúvacej miestnosti. 

 

Patrik Dulla, 8. B 

1. Bolo to zaujímavé, páčilo sa mi, ako to bolo spracované. Všetky plagáty, videá 

a železný plot super znázorňovali, ako to tu vyzeralo pred 30 rokmi. 

2. Prekvapilo ma, koľko všelijakých archívov tam je. 

Anketu pripravili: Samuel a Lara 
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SPEVÁCKA SÚŤAŽ ĽUDOVEJ PIESNE 
 

28.4.2022 pani učiteľka Mgr. Dagmar Slivovská zorganizovala  školské kolo 

speváckej súťaže Slávik Slovenska.  Zúčastnilo sa ho 25 spevákov. Nálada bola 

družná, veselá, spevavá. Všetci si schuti zaspievali. Súťažiacich čakalo aj sladké 

pohostenie. 

Víťazi:  I. kategória (1. – 3. roč.): 1. miesto – Andrea Techlovská, 2.A 

      2. miesto – Laura Techlovská, 3.C 

            - Dorota Tirpáková, 3. D 

     3. miesto – Eliška Boráková, 1.E 

 II. kategória (4. – 6. roč.): 1. miesto – Tamara Kainová, 4.A 

       2. miesto – Dorota Mizeráková, 4.B 

      3. miesto – Radka Mišíková, 4.A 

 III. kategória (7. – 9. roč.): 1. miesto – Dorota Fottová, 7.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprava: Tamara Kainová, Dorota Mizeráková, 
Andrea Techlovská 

Eliška Boráková s pani riaditeľkou 
Dorota Fottová 
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Speváčky umiestnené na 

prvých miestach našu 

školu reprezentovali v 

okresnom kole, kde si 

Dorota Mizeráková 

vyspievala krásne 3. 

miesto. Za odmenu a za 

reprezentáciu školy 

v súťaži čakalo speváčky 

sladké posedenie v 

cukrárni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Barborka 

Foto: Dagmar Slivovská a Klára Šimová 
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SÚŤAŽ V SKLADANÍ RUBIKOVEJ KOCKY 

Dňa 3. 5. sa konalo školské kolo v rýchlosti skladania Rubikovej kocky. Odvahu 

zapojiť sa do merania síl sivej mozgovej kôry nabralo 6 chlapcov. Suverénnym 

víťazom sa stal Danko Ďuraj (5. C), ktorý porazil všetkých piatich súperov. Štyri 

víťazstvá, a teda 2. miesto získal Jurko Paduch (5. C) a na 3. mieste s tromi 

víťazstvami skončil Marko Šilhavík (7. B). Víťazom gratulujeme! 

Foto: archív redakcie 
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ČISTENIE TYRŠOVHO NÁBREŽIA 

Dňa 24. 4. od 9:00 do 13:30 sme sa zúčastnili čistenia Tyršovho nábrežia. Pri 

príchode nás s dobrou náladou vítali organizátori tejto akcie z OZ Dunajčík, ktorí 

nám hneď dali vrecia, rukavice a inštrukcie, čo a kde treba vyčistiť. Podľa nášho 

odhadu tam mohlo byť okolo 60 

dobrovoľníkov. Mohli sme si vybrať 

smer „čistiaceho pochodu“. Buď smer 

most Apollo, alebo Starý most. Videli 

sme aj veľké auto, ktoré počistilo, čo 

mohlo a my sme zbierali väčšie kusy. Popri vode bol breh 

pomerne čistý, najhoršie to bolo pod mostom Apollo. Tam 

sme našli nohavice, ventilátor, matrac, 

odvalený zničený odpadkový kôš nemenovanej firmy, 

pneumatiky, plechovky, PET fľaše, zapaľovač, obaly od 

keksov, croissantov, tužkové baterky, takmer nespočetné 

množstvo malých sklených fľašiek od vodky, servítky.  

Pri čistení bola veselá nálada, akcie sa 

zúčastnilo veľa mladých ľudí, ktorí boli 

zhovorčiví. Boli tam aj rodiny s malými deťmi. Z akcie sme mali 

dobrý pocit, lebo sme mohli pomôcť prírode a boli sme na 

čerstvom vzduchu. Počasie bolo 

príjemné, nefúkalo. Našej dvojici sa podarilo 

vyzbierať 7 vriec odpadu plus madrac, ktorý bol 

úplne zničený a trčali z neho pružiny.   

Po akcii sme sa všetci stretli v areáli Dunajčík 

a čakala nás opekačka, čo nás veľmi potešilo. Vôňa 

opekaných špekáčikov sa šírila aspoň hodinu, sliny nám tiekli a čas, kým sme sa 

mohli zahryznúť do našich špekáčikov sme si krátili húpaním sa na lane. Kto 

chcel, mohol sa za odmenu aj pokajakovať, čo sme my, žiaľ, nevyužili, lebo sme 

s touto možnosťou nepočítali a pravdupovediac 

špekáčiky nás lákali viac.  

Pripravili: Samko a Marek, 8. B 
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INAK 

5. mája bol veľmi zaujímavý deň, v škole by ste na chodbe ťažko našli niekoho 

s taškou. Veci sme si totižto priniesli INAK. Každý ako vedel. Len nie tradične. 

Niekto si priniesol knihy v igelitke, ďalší v nákupnom košíku či dokonca vozíku, 

v debnách najrôznejších tvarov, vo vreciach, klietkach na zvieratá, dokonca aj 

v umývadle.  

Pripravila: Barborka  

Foto: archív redakcie 
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ŠPORTOVÝ DEŇ 

V športový deň bolo príjemné počasie. Vonku na ihrisku nás čakalo  14 

stanovíšť, presne toľko, koľko je tried na 2. stupni. Disciplíny boli rôzne, 

niektoré boli zábavné, niektoré vyžadovali fyzickú kondíciu a niektoré aj 

vedomosti. Mne sa najviac páčil spoločný beh okolo kužeľa a beh spojený 

s piškvorkami. Najúspešnejšou spomedzi všetkých tried bola 8. A. Takéto dni by 

mohli bývať častejšie.  

Pripravil: Marek 

Foto: archív redakcie 
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RODINNÝ ERB 
Mama, otec, babka, ba niekedy aj pes či morča. Každý z nás chápe rodinu trochu inak. Na 

hodinách výtvarnej výchovy bolo úlohou žiakov zhrnúť všetky dôležité a podstatné znaky 

a vzťahy rodiny do niekoľkých symbolov tak, aby vznikol erb. Symbol, kedysi príznačný pre 

rytierov, osviežili prvkami súčasnosti. Preto na erboch môžeme vidieť futbalovú loptu, mobil, 

pizzu, činku či ovládač na Xbox. Takíto sú bojovníci dneška. 
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Naši knihožrúti Vám odporúčajú 

Edgar Allan Poe- Slávne poviedky 
Vždy som chcela dvojjazyčnú knihu. Nielen preto, aby som si 
precvičila čítanie v inom jazyku, ale aj preto, lebo som chcela 
vyskúšať niečo nové. Tento môj malý sen sa stal skutočnosťou 
minulý rok na Vianoce. Od mojej mamy som dostala slovensko-
anglickú knihu Slávne poviedky od Edgara Allana Poea. Na prvý 
pohlaď sa mi tá kniha zdala nudná, ale akonáhle som začala čítať 
prvý príbeh, knihu som si priam zamilovala. Príbehy Edgara Allana 
Poea, majstra a priekopníka hororovej literatúry, ponúkajú pohlaď do inej 
reality, temnej a často desivo nadprirodzenej. Pohltí vás tajuplná atmosféra, 
ponorí vás do sveta plného napätia, strachu a tajomných nejasností. Práve tá 
strašidelná atmosféra ma láka čítať Edgara Allana Poea znovu a znovu. Poviedky 
sú spracované pre mierne pokročilých študentov angličtiny. Anglický text 
dopĺňa slovenský zrkadlový preklad, ktorý vám umožni skontrolovať, či ste 
cudzojazyčnému textu správne porozumeli. 

K zaujímavo strašidelným príbehom sú priložené aj čiernobiele obrázky, ktoré 
atmosféru príbehu ešte zlepšia.  

Jeden z mojich favoritov je určite príbeh ,,Zánik domu Usherovcov“. 

Rozprávač príbehu dostane jedného dňa naliehavý list od svojho priateľa z 
detstva Rodericka Ushera, aby ho prišiel navštíviť do jeho sídla. Žiada ho o 
pomoc, pretože trpí nervovou rozrušenosťou a dúfa, že mu spoločnosť jediného 
priateľa prinesie úľavu. Návštevník sa snaží priateľa rozptýliť. Pri vzájomných 
rozhovoroch vysloví názor, že schopnosť vnímania má aj rastlinstvo - a tiež 
určité nerasty. Táto jeho viera pramení z presvedčenia, že strašná sila 
starodávneho sídla ovláda jeho myseľ. Keď jeho sestra Madeline zomrie, 
Roderick vysloví želanie uložiť jej telo dočasne do rodinnej hrobky. O niekoľko 
chvíľ sa Roderick podivne chveje a pohupuje. V jednej chvíli Usher vyskočí 
a vykríkne: „Nie, Ethelred, ale Madeline je za dverami! Či nepoznám ten tlkot 
jej srdca? Chváta mi vyčítať, ako som sa poponáhľal s pohrebom!“ Ak chcete 
vedieť, ako tento príbeh skončí, nezabudnite si ho prečítať. 

Príbehy v knihe sú písane veľmi ,,krvavo“ a drasticky, takže určite neodporúčam 

knihu čitateľom mladším ako 12 rokov. Myslím si, že túto knihu si zamiluje 

každý, kto miluje hororové historky a má rád napätie pri čítaní. 

Recenziu spracovala: Natália Ivaničová, 8. C 
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Naša tvorba 
 

Mier Peter Horváth, 8. C

Čo to vlastne je, keď si ho 

človek ani chytiť nesmie. 

Má ho každý? 

Trvá navždy? 

Máme ho v duši či na dlani. 

Bol on dnes a či vlani? 

Je keď si matka dieťa chová. 

Keď si človek váži slová. 

Keď sa syn teší na otca. 

Keď sa smiem smiať zo srdca. 

Mier je veľmi prchká vec. 

Každý ho máme však nakoniec. 

Na duši či na dlani 

každý si ho strojme sami. 

Vážme si mier v rodine 

i v každej krajine. 

 

Mier  Sofia Rosová, 8. C 

 

Mier je stav úplnej pohody, 

žiaden strach nevzbudzuje sa v nás. 

Ľudia sa nesúdia, 

život zdá sa ako rozprávka. 

Vtom sa na oblohe zjavia lietadlá, 

panika, 

z oblohy začnú padať bomby 

a mier sa nám zdá byť ďaleko 

vzdialený, 

zrazu je tak vzácny. 

 

 

 

Mier   Ela Angyalová, 8. C 

 

Čo je to mier? 

Má toto slovo nejakú pointu? 

Môže toto slovko zmeniť diskusie 

smer? 

Ale vo svete stráca význam svoj? 

 

Prečo? Prečo vojna ľudí z domov 

súri? 

Na mier sa zabudlo 

a nielen v ďalekej Sírii 

radosť a pokoj sa zbrane vymenili. 

 

Všade hráme, ako je nám dobre. 

Pritom tajne trpíme. 

Čo my? Čo ľudia na východe? 

Trpia viac, než si myslíme. 

 

Čo sme na svete čakali? 

Život v mieri a pokoji? 

Pred skutočnými problémami nosy 

ohŕňame, 

však nás to ani nepostretne. 

 

Chýba mi pokoj i sloboda. 

Toľko ľudí sa tajne nenávidí. 

Nenávisť má od mieru ďaleko. 

Mali by sme prestať pozerať sa cez 

prsty. 
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Mierová dohoda    

Tomáš Sláviček, 8. C 

 

V tomto čase sa o mieri dosť hovorí, 

pretože je od neho nejako ďaleko. 

Mier je základom spolunažívania, 

ale aj spoločného užívania. 

Čo mier znamená pre ľudí,  

som pochopil pár týždňov dozadu. 

Keď niekto povedal: „Vojsko kupredu!“ 

Životy sa nám otočili. 

Každý by chcel, aby bol mier. 

Ale to by oligarcha Ruska nemohol byť 

zver. 

 

 

 

Mier     Agáta Tyrykina, 8. C 

 

Existuje mier? Mier so svojimi blízkymi, kamarátmi, mier so sebou a svojimi 

pocitmi? Ak máme mier, ktorý nemá každý, treba pracovať na mieri vo svete. 

Krádeže, zabíjanie, protesty, vojny – všetko sa to deje v dnešnom svete. 

Zamysleli ste sa už niekedy, prečo sa to všetko deje? Odpoveď je v nás. Treba 

začať od seba. Si spokojný so svojím životom? AK nie, prečo? Čo môžeš urobiť, 

aby bol lepší? Keď sa každý jeden človek zamyslí a začne pracovať na sebe, na 

svojich pocitoch a myšlienkach, mier prevládne v našom svete. Prečo 

potrebujeme mier? Každý deň veľa ľudí trpí celosvetovými problémami. 

Dobrým príkladom je situácia na Ukrajine. Na túto tému sa dá rozmýšľať 

donekonečna. Ľudia sú tam ako myši v klietkach. Keby mali politici mier vo 

svojich hlavách, mali by mier medzi sebou. 

Ani ja nemám úplne mier so sebou, ale chcem na tom pracovať. 

AK si v mieri, si v šťastí. 
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Komiksy z 5. A 

 
 

 

 
 

Autor: Natália Kotasová 
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Autor: Katka Bobáková 
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BOXE 2022 
 

30. 4. a 1. 5. sa opäť konali Majstrovstvá Slovenska v boxe, kde 

som sa zúčastnil v kategórii 15 - 16 rokov, vo váhe do 80kg. 

Boxovalo sa vo Vranove nad Topľou, čiže cesta z Bratislavy bola 

veľmi dlhá, popravde som spal. 

Vycestovali sme v piatok, 

prespali  sme v hoteli a hneď v 

sobotu ráno sme išli do haly 

boxovať. V jeden deň bolo 54 

zápasov. Môj zápas bol až 53. v 

poradí. Pocity som mal 

omnoho lepšie ako minulý rok a nemal som vôbec 

stres, práve naopak, bol som pripravený fyzicky aj mentálne. Prišiel 46. zápas a ja som 

sa začal rozcvičovať s mojím kamarátom, sparingpartnerom a spoločníkom Davidom 

Mundim, keďže mal zápas hneď po mne. Náš tréner, Jožko Murin, nás neustále 

motivoval. Kto je môj súper, som zistil, až keď som vošiel do ringu. Čávo mal 2 metre, 

mal 16 rokov a 13 zápasov za sebou, takže som sa cítil dosť malý so svojím metrom 

osemdesiat a štyrmi zápasmi. Hneď ako zazvonil gong, zaútočil som kombináciou 

ľavej a pravej a videl som, že sa zľakol, no aj tak mi trafil pekný hák, čím ma na 

sekundu otriasol. Môj tréner sa zľakol, že padnem, no nestalo sa. Po ďalších 3 silných 

úderoch som sa cítil ako Tyson a išiel som po tvrdom knock oute od prvého kola. 

Nebol to žiadny šalát, čiže mal bombu a bol to držák, ako by povedal môj tréner. V 

druhom kole sa mi ho podarilo dať do počítania, no až na konci kola, tak ho zachránil 

gong. Boxovali sme na tri kolá a bolo vidno, že obidvaja sme na konci svojich síl, no aj 

tak sme dali aj do 3. kola všetko. Na konci mi trafil nos dvihákom,  zlomil mi 

chrupavku a začal som krvácať jak prasa. Nezastavili to, pretože videli, že mám 

železnú hlavu a môj tréner je Jožko Murin, takže vedeli, že ma to nepoloží. Vyhral som 

na body 5:0 a bol som šťastný. Strašne som sa snažil, nech 

padne na zem, ale to sa mi nepodarilo. Ako hovorím, 

súper to bol veľmi kvalitný a bol to držák, to sa mu 

nevezme. Najviac chcem poďakovať môjmu úžasnému 

Pánovi Trénerovi JOŽKOVI MURINOVI, ktorý sa o mňa 

stará, trénuje ma a chce zo mňa spraviť najlepšieho 

boxera na svete. 

Spracoval a foto dodal: Dávid Miroslav Zahradníček 
Dávid - 1. sprava 
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Chutne - hravo – zdravo 

 

Dnes sme si na technike opäť raz vyskúšali pripraviť 

jednoduchú dobrotu, ktorú si hravo zvládnete 

pripraviť na raňajky i vy.  

Na chia puding budete potrebovať: chia semienka, 

rastlinné mlieko podľa chuti, med, prípadne 

škoricu, ktorú sme zabudli priniesť. Ovocie podľa 

chuti. 

Postup: ½ hrnčeka chia semienok a 1 a ½ hrnčeka mlieka zmiešame s medom 

a škoricou, necháme stuhnúť (cca 20 min.) naservírujeme, ozdobíme. Prajeme 

dobrú chuť! 

 

Pripravila, spracovala a zjedla 8. B 
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Koniec dobrý, všetko dobré 

Martin Pospíšil z 9. A má krásny začiatok leta. Dni v laviciach základnej školy 

budú preňho o pár dní minulosťou, čaká ho nová škola, noví priatelia. Priatelia 

však priateľmi ostávajú aj naďalej. Nielen tí školskí. Aj športoví. S tými z Interu 

Bratislava sa Martinovi podarilo získať titul Majstrov Slovenska v basketbale 

juniorov. Srdečne blahoželáme! Prajeme veľa ďalších úspechov v živote! 

Martinovi i Vám všetkým  

 

Foto: archív Martina Pospíšila 


