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 Tento školský rok sa pomaly blíži 

ku koncu. Pre niekoho bol plný strastí, 

pre niekoho radostí, ale väčšina aj tak 

premýšľala nad prázdninami. Unave-

ní, či znudení, všetci si zaslúžime voľ-

no. Aj keď... Známky už máme takmer 

uzatvorené, ale ešte stále bojujeme 

o všetko čo sa dá. Avšak učiť sa celé 

týždne nemôžeme, nie je to práve naj-

viac obohacujúca činnosť. Čo s tým? 

 Čo tak pohodové čítanie? Či už 

rozhovor s našou kapelou alebo 

s pánom učiteľom Škripekom... Pred-

stavíme vám netradičné remeslá alebo 

nové možnosti recyklovania odpadu.  

 Ak ani to Vám nestačí, quacamole 

je tiež alternatíva - exkluzívny recept 

vo vnútri. 

 A  s a m o z r e j m e  p r e  v i a c 

„serióznych“ čitateľov máme recenzie 

na dve knihy. Nech sa človek cez tie 

prázdniny predsa len nenudí... 

Hlavné je využiť voľný čas naplno, aby 

sme si mali počas ďalšieho roka na čo 

spomínať. 

Zuzka Tkáčová 
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„Na začiatok nám 
prosím opíšte Vaše 
remeslo, čomu sa 
venujete a ako ste 
začínali.“ 

„Venujem sa ručnej 
maľbe textilu. Začí-
nala som maľbou na 
bytové doplnky, ob-
rusy a súpravy, až 
potom to prešlo do 
odevov. Teraz sa venujem 
maľbe tričiek, ale maľujem aj 
spoločenské šaty, kabelky, 
kabáty či 
pančuchy.“ 

„ M á t e 
v l a s t n ú 
dielňu, v 
ktorej sa 
v e n u j e t e 
tomuto re-
meslu, ale-
bo tvoríte 
doma?“ 

„Áno, mám vlastnú 
dielničku, a tá je 
rozdelená na polovi-
cu. V prednej časti 
sú hotové výrobky, 
je to taký priestor 
pre zákazníčky, 
mám to oddelené 
takým veľkým stoja-
nom. No a v druhej 
časti pracujem.“ 

„Mohli sme sa o Vás už 
niekde dozvedieť?“ 

„V médiách 
nie, ale cez 
internet na 
s t r á n k e 
Sashe a 
F a c e b o o -
ku.“ 

„Kto Vám 
dal podnet 
na to, aby 
ste prišli 

Netradičné remeslá 

 Remeslo má zlaté dno, hovorieva sa. Zručný remeselník je 

naozaj vzácnosťou a taký, ktorý sa venuje netradičnému remes-

lu ešte väčší. Výrobky pani Andrey sú hotové umelecké diela, do 

ktorých vkladá veľkú lásku a srdečnosť, ktorá z nej priam srší. 

Čomu sa venuje? Aká je? Prečítajte si, ako ju Sofia vyspovedala 

počas tohtoročných Dní mesta Košice. 

Módne s pani Andreou 
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na Dni mesta Košíc?“ 

„Nakoľko som Košičanka a 
podporujem všetky košické 
akcie, tak vlastne tým, že sa 
tomu venujem už 20 rokov. 
Vedela som o tejto akcii, pre 
mňa to bolo také automatické. 
Dozvedela som sa to z médií a 
podnet vlastne prišiel z lásky 
ku Košiciam.“ 

„Ako dlho trvá namaľovať 
jedno takéto tričko?“ 

„Tým, že je to ručná práca, je 
to ťažké odhadnúť, ale keď 
som začínala pred dvadsiatimi 
rokmi, za deň som namaľova-
la aj dve tričká. Ale teraz už 
nie. Vlastne raz v živote sa mi 
stalo, že som tričko mala na-
maľované za desať minút, ale 
to bolo len raz, čiže je to také, 
že si to zapamätám. Ale nieke-
dy to trvá také tri až päť ho-
dín, záleží 
od motí-
vu. Len tá 
pr íprava 
trvá pri-
bližne dve 
h o d i n y , 
lebo pou-
ž í v a m 
profesio-
nálne far-
by, ktoré 
si sama 
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pigmentu-
jem. Použí-
vam bázy, 
ktoré si sa-
ma pig-
mentujem 
a potom tá 
samostatná 
maľba a 
ešte fixá-
cia.“ 

„Ako ste sa 
dostali k tejto činnosti? Ako 
ste začínali?“ 

„Na začiatku... vlastne to si 
pamätám úplne presne, išla 
som po Mlynskej ulici a v du-
chu som tak prosila o to, aby 
som mohla robiť ženy krajší-
mi. Aby som mohla vytvárať 
krásu a robiť ženy šťastné. Ja 
som predtým šila na zákazku, 
ale nemaľovala som. A tá túž-
ba, ako robiť ženy krajšími, 
tam bola vždy, tak sa to nejak 
tak spojilo. Ale na začiatku 
bola túžba tvoriť krásu pre 
ženy. 

„Odkiaľ beriete inšpiráciu 
na tvorenie vašich tričiek?“ 

„Niekedy len stojím pred trič-
kom a opýtam sa ho, čo by na 
sebe chcelo mať. A tou farbou, 
ktorá ma vnútorne chytí, tak 
tou začnem maľovať. Aj ja sa-

Foto: www.sashe.sk 

Foto: www.sashe.sk 
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ma som niekedy prekvapená, 
že fúúha, toto si na sebe chce-
lo mať. A inokedy príde zákaz-
níčka a povie, aké kvety má 
rada. Občas hľadám inšpirá-
ciu na internete. Ale stále 
vznikne niečo iné, pretože 
každý svojou rukou vytvára 
iné veci, keď do toho dáva 
srdce. A musí v tom byť srdce, 
pretože ja sama som prekva-
pená, ako zákazníčky reagujú 
na to, že sú tričká maľované s 
láskou.“ 

„Nosíte svoje vlastné výrob-
ky?“ 

„Niekedy som nenosila, lebo 
som si vravela, že to nepotre-
bujem. Že si nebudem robiť 
vlastnú reklamu, hlavné je, že 
ženy budú šťastné. Ale teraz 
ich už nosím z vlastného po-
citu šťastia.“ 

„Skúšali ste už aj nejaké iné 
remeslo?“ 

„Áno skúšala. Skúšala som 
robiť s Fimom, trošku s drô-
tom a tým, že mamka bola 
zručná a teta bola krajčírka, 
tak som si prešla pletením, 
háčkovaním, šitím... A ešte sa 
chystám na hrnčiarsky kruh.“ 

„Mohli by to skúsiť aj iní ľu-

dia? Vytvá-
rať takéto 
tričká?“ 

„Áno, áno, 
nech skúšajú, 
nech tvoria, 
ak majú túž-
bu. Je to 
úžasné, člo-
vek si vyčistí 
hlavu. Možno 
sa tomu bude ve-
novať iba dva roky, ale za tú 
dobu ho to urobí šťastným. 

„Stretávate zaujímavých 
zákazníkov?“ 

„Áno, stretávam úžasných 
ľudí. A tým, že pracujem sa-
ma, ma to tak ťahá medzi ľu-
dí. Stretávam sa s ľuďmi, 
ktorých zaujíma remeslo. Za-
ujímavé je, že prioritne sú to 
ľudia s dobrým srdcom. A 
hlavne, keď príde niekto, kto 
nemá veľa peňazí, ale aspoň 
príde a pochváli. Už samotná 
pochvala je veľmi príjemná. 

Kvôli obmedzenému miestu 

na článok som musela vy-

nechať niekoľko otázok, ale 

ak chcete pani Andreu 

stretnúť, neváhajte ju 

navštíviť.         (SM) 

Foto: www.sashe.sk 



 

 V tomto čísle Jeniseja sme sa aj za Vás poroz-

právali s naším novým p. uč. telesnej výchovy Pav-

lom Škripekom, ktorý čo-to prezradil a so svojho 

súkromia. 

Foto k rozhovoru: súkromný archív p. učiteľa. 
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bil rôzne športy od atletiky cez 
plávanie a takto nejako som sa 
k tomu dostal. 

 Čo okrem telesnej ste vyštu-
dovali? 

 Okrem telesnej mám vyštu-
dovanú ešte biológiu. 

 Čo robíte, ak práve neučíte? 

 Tak, rád chodím na koncer-
ty, ten skateboard po práci, občas 
si idem zaplávať, do prírody rád 
chodievam, na turistiku... 

 Chceli ste byť učiteľom od-
malička? 

 No, prišlo to tak dospievaním 
až po strednej škole som sa rozho-
dol, že chcem študovať učiteľstvo 
čiže ako dieťa mi to určite napad-
lo, ale aby som cielene chcel učiť, 
tak to nie. 

 Prečo ste si vybrali práve 
telesnú výchovu? 

 Mám vzťah k športu, baví ma 
skateboarding, ako dieťa som ro-



 

 Máte aj obľúbeného špor-
tovca? 

 Nemám obľúbeného špor-
tovca, to je ťažko povedať, keďže 
sa najviac venujem tomu skate-
boardingu, tak tam je  ich veľa,  
ktorí sa mi páčia, ako skatujú, ale 
celkovo nemám obľúbeného 
športovca. 

 Kde ste sa naučili tak dobre 
lyžovať? 

 Začal som lyžovať u nás do-
ma v Oščadnici, tam máme stre-
disko Veľká Rača, tam som sa 
naučil lyžovať,  pomaly som stá-
le chodil, zlepšoval sa a tak... 

 Prečo ste sa rozhodli dať si 
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 Odkiaľ pochádzate? 

 Ja pochádzam zo stredného 
severného Slovenska, z Kysúc. 

 Prečo ste sa rozhodli prísť 
do Košíc? 

 Na vysokej škole som mal 
spolužiakov z Košíc a z okolia, 
tak som sa s nimi dal tak nejako 
do reči a prišiel tu. 

 Ktorý je Váš obľúbený 
šport a prečo? 

 Tak asi ten skateboarding, 
tak lebo ho robím už od nejakej 
strednej školy a fascinuje ma ale 
tak mám rád aj snowboarding, 
freestylove lyžovanie, curling, 
volejbal. 
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tetovanie a čo to znamená? 

      Ja mám rád tetovania, aj sa 
mi to páči,  tak som si chcel aj ja 
dať nejaké urobiť. Napríklad na 
nohe mám vytetovaného človeka 
na skateboarde a znamená to, že 
mám rád ten skateboarding, že je 
to moja vášeň, a preto to mám 
vytetované. 

      Baví vás vaša práca ? 

      Baví ma, určite,  s deťmi je 
sranda, na tej telesnej vidieť ako 
cvičia, pobehujú, skáču. Asi pre-
to,lebo ma to baví, napĺňa ma 
vidieť decká rásť ako sa zdoko-
naľujú v tom športe ako im to 
ide čoraz lepšie a lepšie 

     Aké krajiny ste už navštívili? 

 Mám prechodené Taliansko, 
Holandsko, Belgicko, Chorvát-
sko, Anglicko, Česko, teda  väč-
šinu Európy. 

 Aké krajiny by ste ešte 
chceli navštíviť? 

 Chcel by som sa ísť pozrieť 
do Ázie, do Japonska, do Vietna-
mu aj určite Afriku a možno 
Austráliu. 

 Aký je váš sen? 

 Asi byť zdravý, aby som sa 
nejako dožil vysokého veku v 
zdraví. Niečo materiálne ne-
mám. Možno nejakým riadite-
ľom sa stať, vychovať nejaké 
decká, ktoré by boli veľmi špor-
tovo zdatné a dotiahli by to na 



 

 Jasné, že hej. 

 Aký bol váš obľúbený 
predmet v škole? 

 Na základnej som mal rád 
asi tie prírodné ved,y čo sa ťahá 
až do tej výšky, tá chémia, bio-
lógia a aj telesná aj matematiku 
som mal rád.  

 Učili ste aj na inej škole 
okrem našej? 

 Hej, učil som na Luníku IX, 
a potom na KVP, na ZŠ Drábo-
vej. 
 
 
Ďakujeme za rozhovor a krás-
ne fotografie.          (LD) 
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nejakú olympiádu, to by bol taký  
môj sen. 

 Vyhrali ste niekedy nejakú 
súťaž? 

 Zo skateboardingu som cho-
dil na nejaké také malé lokálne 
súťaže a tam boli nejaké odmeny, 
ale ja súťaže nemám veľmi rád, 
lebo tam je plno ľudí a keď sa 
mám na niečo sústrediť,  tak 
z toho nemám dobrý pocit,  takže 
preto. 

 Myslíte, že by skateboar-
ding mal byť olympijsky šport? 

 No, bude. V 2020 na olym-
piáde. 

 Budete sledovať? 



 

   Zero waste, čiže nulový odpad je 
niečo ako nový životný štýl. Má 
viesť k obmedzeniu odpadu, a to 
najmä plastov, pretože tých je 
veľký prebytok. Viete si predsta-
viť žiť bez odpadkov? Skúste aj 
takými malými krokmi pomôcť 
k záchrane našej planéty. 
   Deväť miliónov ton. To je pri-
bližné množstvo odpadu, ktoré 
vyprodukuje ročne Slovensko. 
Z toho obrovského množstva 
triedime a recyklujeme iba 11%. 
Vyše polovica komunálneho od-
padu končí  na skládke 
a spôsobuje znečistenie pôdy, 
povrchových i podzemných vôd 
a vzduchu. A to sú zhodou okol-
ností tri základné zložky, ktoré 
potrebujeme k životu.  

   Preto vám prinášame päť kro-

kov ako žiť podľa zero waste:  

 ODMIETNI, 

 ZREDUKUJ,  

 ZNOVU POUŽI,  

 RECYKLUJ, 

 KOMPOSTUJ. 

   ODMIETNI, čo nepotrebuješ. 
   Najúčinnejší spôsob je začať 
používať slovo „NIE“. Odmietnite 
reklamné predmety, igel itky 
v obchode... Nekupujte v obchode 
všetko balené do plastov. Zájdite 
do obchodu, kde si sypané potra-
viny naberiete do vlastných skle-
nených, látkových alebo papierových 
obalov a nádob. 

ZERO WASTE 
 Viete si predstaviť žiť bez odpadkov? Keď si zrátate, koľko 
obalov ste vyhodili za 24hodín? Dá sa toto číslo znížiť? Pokúste sa o 
to a buďte IN. Zero waste sa o to snaží. 
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   ZREDUKUJ, čo nepotrebuješ.  
   Zamyslite sa pred každým ná-
kupom, či danú vec skutočne potre-
bujete. Pozrite sa do svojho od-
padkového koša. Zajtra sa tam 
pozrite znovu a o deň znovu. Po 
týždni zistíte, čo vaša rodina vy-
hadzuje najčastejšie. Premyslite 
si, alebo vyhľadajte, ako by ste 
odpad vedeli zredukovať. 

   ZNOVU POUŽI, oprav 
a vynov. 
   Nie všetko, čo sa pokazí musí 
hneď letieť do koša. Skúste veci 
radšej opraviť a používať ďalej. Vý-
roba každej novej veci si vyžadu-
je množstvo energie, vody 

a neobnoviteľných zdrojov pla-
néty. Kupujte veci, ktoré sú vy-
robené tak, aby dlho vydržali 
a v prípade potreby sa dali ľahko 
opraviť. Samozrejme úplne vy-
raďme jednorazové veci z nášho 
života. Na všetko jednorazové 
existuje trvácna náhrada. Látko-
vé tašky, bavlnené obrúsky, skle-
nené fľaše, ... 
   RECYKLUJ, čo už nemôžeš 
použiť. 
   Naučme sa správne triediť od-
pad. Ale nezabúdajme, že re-
c y k l á c i a  j e  f i n a n č n e 
a energeticky náročný proces. 
Preto recyklujme až vtedy, keď 
sa odpad nebude môcť opraviť 
a znovu použiť. 
   KOMPOSTUJ zvyšok. 
   A ž  4 0 %  o d p a d u 
v domácnosti je práve biologic-
ký. Ten sa dá skompostovať 
a vzniknuté hnojivo môžete 
použiť v záhrade, či na balkó-

ne. 
Dúfame v to, že tieto rady vám 
pomôžu k správnemu životu so 
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Milí čitatelia, pripravila som pre vás interview so začínajúcou ka-

pelou MÖR. Že ich nepoznáte!? Jej členov stretávate na chodbách 

našej školy! 

Kto prišiel s nápadom založiť ka-

pelu a kedy to asi bolo ? 

E: Fuu...zákerná otázka. Myslím, 
že to bolo minulý rok. 

F: Hej, minulý rok. Keď sme zistili, 
že všetci hráme na tie nástroje.  

E: No, vtedy sme sa dali nejako 

dokopy, 

Mnohých zaujíma názov vašej 
kapely. Kto ho vymyslel a čo zna-
mená ? 

E: Tak to som bol ja, Eliot a MÖR 

znamená „nežný “ a je to po švéd-
sky. 

Ako dlho hrá, každý z vás na gita-
ru ? 

E: Ja hrám asi taký rok a pol roka 
na basu. F: Ja hrám už tri roky.  

M: Ja asi tak jak Kubo (pozn.r. čiže 
tiež tri roky). 

F: že by sme zahrali spolu niečo. 

Kto je vašim vzorom a kto vás in-

špiroval/inšpiruje? 

E: Doosť ťažká otázka, u mňa to je 

Foto: FB školy 



 

 

 

Takto ich bežne  stretávate v škole! 

Foto: Figgi 
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riešime, uvidíme, či už niekto od nás 

bude spievať alebo niekoho zoženie-

me. 

No a teda, čo by ste chceli ako ka-

pela dosiahnuť ? 

E: Určite vlastné koncerty a nejaký 

vlastný album  

F: a vrchol hlavne! 

Ďakujem chalanom za rozhovor a 

držím im palce, nech ich o niekoľ-

ko rokov vidíme vystupovať na 

vypredaných koncertoch ;) (Tami) 

Odpovedali nám: E-Eliot Záboly 8.A, F-Jakub 
Figeľ (Figgi) 8.B, M-Matúš Zjac 8.A          

 

asi teda... Fu, neviem, fakt neviem.  

F: Tak Metallica, Dragonforce, Slay-

er a také trash metalové skupiny. 

M: Pre mňa Metallica a Nirvana 

Takže akému hudobnému žánru 

sa bude vaša kapela venovať? 

E: Naša kapela sa zameria rock a 

metal 

Je vaša kapela už kompletná ? 

F: Ešte potrebujeme vokály. Bicie 

už máme.  

E: Máme už aj bicie, ktoré má Filip 

Šašala a ešte ten vokál nejako po-



 

 When the Easter Island was 

hit by leprosy, (1250—1500 BC) 

people of Rapa Nui started with 

massive project. 

 People of Rapa Nui believe 

in relation of live and death. 

They began to build 887 Moai 

statues to honour their ances-

tors and drive out leprosy. Moai 

are gigantic statues, which dis-

play faces of clans.  

 Most of these statues are 

made of soft stone. People of 

Rapa Nui don’t carve the statues 

on the place they are standing 

now. How have they got there? 

 The craftsmen created scul-

ptures in the crater near Rano 

Raraku. The finished statues 

were than manually transported 

to their destination. People pro-

bably tilt them from side to side  

and carried them at speed of 100 

km per day. That means these 

statues can literally ,,walk” to 

their place. 

Interesting facts: 

You can find Easter Island on 

UNESCO list today. 

In year 2008 one tourist da-

maged the ear on the one of the 

statue and got a fine of 17000 

dollars. 

Moai are facing to the Island to 

eternally watch over the people 

and can 

never see 

the see in 

their back. 

(KP) 

Statues of Moai 

on Easter Island 

Foto: www.justfunfacts.com 



 

 

Biele na čiernom, 

fakty o našej pani učiteľke Zmekovej 

Pani učiteľky sme sa opýtali na niekoľko veľmi zaujímavých 

otázok, aby sa čitatelia mohli viac zoznámiť s touto veselou 

pani angličtinárkou. 

Obľúbená farba – modrá 

Obľúbené jedlo – polievka z hokaido tekvice 

Vysnívaný darček – cesta okolo sveta 

Hobby/ koníček – lyžovanie 

Znamenie vo zverokruhu – baran 

Typ hudby – všetko, čo hrajú v rádiu 

Vysnívaná dovolenka – exotický raj, týždeň v Ríme 

Ako by vyzeral najlepšie strávený deň – s dcérou a priateľmi 

Obľúbená sladkosť – káva 

Akú farbu ponožiek nosí – tmavomodrú 

Druh voňavky, ktorý používa - Salvatore Ferragamo Incanto Shine  
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Vyhodnotenie Literárnej srdcovky 

V marci, mesiaci knihy, sme hlasovali za najobľúbenejšiu knihu.  

Tento rok je poradie najúspešnejších kníh medzi žiakmi takéto: 

H. Potter  
Grázlik Gabo  

4 kamaráti v akcii (Brezina) 
Legenda  

Jedna hlasujúca, Veronika Gregová z 5.A, bola odmenená malou  
pozornosťou. 

Všetkým hlasujúcim ďakujeme. :)   



 

1. Any.do 

 Any.do je jednoduchá pláno-
vacia aplikácia. Je rozdelená na 
dve časti: kalendár a zoznam 
úloh. Je prehľadná a jednoduchá 
na ovládanie. V aplikácii sa samo-
zrejme dajú nastaviť pripomienky, 
ktoré sa budú zobrazovať počas 
celého dňa. Navyše ak úlohu ne-
splníte, automaticky vám ju prira-
dí do nasledujúceho dňa. Skvelou 
vychytávkou je aj možnosť vytvo-
renie nákupného zoznamu. 
(Aplikácia je zdarma.) 

2. Duolingo 

 Duolingo je aplikácia na uče-
nie jazykov ako pre začiatoční-
kov, tak aj pre pokročilých. Celou 
lekciou vás sprevádza ,,zelená 
sovička“, s ktorou prechádzate 
jednotlivými úrovňami. Jedna 
lekcia pritom netrvá ani päť mi-
nút. Počas lekcie napr.: skladáte 
slovosled viet, učíte sa vyslovovať 
slová, prekladáte vety z angličtiny 
do slovenčiny a naopak. Jedinou 
nevýhodou Duolinga je, že existu-
je verzia iba v češtine. (Aplikácia 
je zdarma okrem verzie Pro.)  

Top 4+1 aplikácie pre študentov 
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Any.do_logo.png


 

3. CamScanner 

CamScanner je aplikácia na skeno-
vanie dokumentov. Táto aplikácia 
sama oreže a zosvetlí text natoľko, 
že vyzerá prehľadnejšie. CamScan-
ner má tiež veľa farebných možností 
skenovania napr.: čierno-biele. Ne-
výhodou je veľmi zložité a nepre-
hľadné prostredie aplikácie. 
(Aplikácia je zdarma.) 

4. Daylio 

 Daylio je náladový zápisník. Mô-
žete si do neho zapisovať náladu, 
aktivity, ciele. Celé prostredie apli-
kácie je ladené do fialova (možnosť 
zmeniť farbu) a má veľa zaujíma-
vých vychytávok, napr.: graf mesač-
nej nálady, často robené aktivity, 
PIN zámok na aplikáciu. Navyše za 
každú úpravu vám aplikácia zazna-
mená nejaký úspech. 

Bonus — Pigeon 

 Táto aplikácia vám síce nepo-

môže so školou, ale je skvelým rela-

xom medzi učením. Pointou hry je 

ťuknúť na display tak, aby holub 

zjedol stále nepokazenú časť či už 

ovocia alebo zeleniny. Tiež si za na-

zbierané body viete odomknúť nové 

holuby a hrať za nich. 
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 Všetci čitatelia, ktorí radi 
čítajú podobnú literatúru a do-
bre sa v nej orientujú, už určite 
niečo počuli o autorke tejto kni-
hy.  
 Becky Albertalli je totiž au-
torkou knihy Ja, Simon... proti 
pravidlám Homo sapiens. Do-
konca sme sa minulý rok 
dočkali aj veľmi pekného filmo-
vého spracovania spomínanej 
knihy.  
 Leah Burkeová je cool bu-
beníčka, majsterka v tom, ako 
byť vždy nad vecou, a najlepšia 

kamarátka Simona Spiera z 
bestsellerovej knihy Ja,Simon... 
proti pravidlám Homo sapiens. V 

tomto románe od Becky Alber-
talli sa dostáva do centra dia-
nia, aby rozohrala svoj part v 
príbehu o prvej láske a stras-
tiach aj slastiach maturitného 
ročníka. 
 Keď ide o bubnovanie, Le-
ah nemá problém udržať ryt-
mus, ale v jej skutočnom živote 
sa to veľmi nedarí. Dokonca aj 
vo svojej partii tak trochu vyč-
nieva. Ako jediné dieťa slobod-
nej matky to má rozhodne ťaž-
šie ako jej priatelia. A hoci jej 
mama vie, že Leah je bisexuál-
ka, nenazbierala ešte dosť od-
vahy, aby to povedala aj niekto-
rému zo svojich kamarátov. Do-
konca ani Simonovi, ktorý už 
má coming out za sebou. Vzťa-
hy v partii začínajú byť s blížia-
cimi sa maturitami a odchodom 
na vysokú školu poriadne na-
päté. Dlhoročné priateľstvo sa 
otriasa v základoch a pre Leah 
je čoraz ťažšie naladiť sa s nimi 
na rovnakú vlnovú dĺžku, naj-
mä keď si uvedomí, že s jed-
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Becky Albertalli 
Leah mimo rytmu  

Foto: www.martinus.sk 



 

ným z nich by mohlo ísť o viac 
než len o kamarátstvo. 
 Pokiaľ ste knihu Ja, Si-
mon... proti pravidlám Homo 
sapiens čítali, tak vám je meno 
Leah určite známe.  
 Leah je už dlho najlepšou 
kamarátkou Simona Spiera. V 
knihe Ja, Simon sme sledovali 
Simonovu love story a coming 
out, no a v tejto knihe dostáva 
na to priestor Leah. 
 Tak ako predošlá kniha od 
autorky, aj táto je napísaná pú-
tavo a číta sa príjemne a ľahko. 
Taktiež tu nechýba humor, au-
torka ním nešetrila. Nechýba 
ani dráma a zvraty. 
 Príbeh je oddychový, takže 
ak hľadáte oddychové a nená-
ročné čítanie, tak si myslím, že 
Leah mimo rytmu je na to to 
pravé.  
 
Rada na záver: Ak ste ešte ani 
jeden príbeh nečítali, a chceli by 
ste čítať obe knihy, tak vám ur-
čite odporúčam začať ako pr-
vým Simonom. Kniha Leah mi-
mo rytmu je nadviazaná na 
Knihu Ja, Simon... proti pravid-
lám Homo sapiens. Vekové od-
porúčanie: 15+                 
      (KP) 

 Táto kniha hororového žán-

ru sa výborne čítala. Príbeh 

o Conorovi a jeho matke bol 

skvelo spracovaný a atmosféru 

knihy skvelo doplnili strašidelné 

i lustrácie.  Je  to príbeh 

o trinásťročnom Conorovi, ktorý 

sa už niekoľko nocí budí sedem 

minút po polnoci a následne na 

to ho čaká netvor. Nie je to však 

príšera z jeho nočných mor, kto-

ré ho prenasledujú, odkedy jeho 

mama och or e la .  Netv or 

z Conorovej záhrady je iný 

a niečo chce, chce počuť pravdu. 

Pravdu, ktorej sa Conor bojí naj-

viac a odmieta ju prijať. Navyše 

netvor tvrdí, že za ním prišiel 

preto, že ho Conor sám zavolal. 
              (SM) 
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PatricNess a SibhanDowd 

Sedem minút po polnoci  

Foto: www.martinus.sk 



 

Odporúčame 

 Je to tvorivá hra plná zábavy, 

fantázie a smiechu.  

 Podstata hry spočíva v tom, že 

hráč, ktorý je na ťahu (rozprávač) si 

vyberie jednu zo svojich šiestich 

kariet na ruke a opíše ju nejakým 

inotajom (slovo, zvuk, veta, báseň, 

fantázii sa medze nekladú!). Potom 

ostatní hráči tiež dajú jednu kartu, 

ktorá sa obrázkom na nej najviac 

podobá rozprávačovej indícii. Karty 

sa pomiešajú a otočia. Hráči pre-

mýšľajú, ktorá z kariet je rozpráva-

čova a zahlasujú pomocou žetóna 
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(tak aby nikto nevidel za, ktorú kar-

tu hlasovali). Nastáva bodovanie. 

Keď všetci hlasovali za kartu rozprá-

vača, tak získavajú 2 body 

a rozprávač 0 bodov. Naopak, keď 

kartu nikto nespozná bodovanie je 

rovnaké. Keď kartu poznali iba nie-

koľkí hráči, tak rozprávač získava 3 

body a hráči, ktorí kartu spoznali 

tiež 3 body. Keď sa nejaký hráč po-

mýli na karte iného hráča, hráč, kto-

rý kartu dal získava +1 bod. Aby sa 

vedelo kto má koľko bodov, hráči sa 

posúvajú po bodovej stupnici 

s figúrkou milého dreveného zajači-

ka. Vyhráva ten, kto má najviac bo-

dov.      (BB) 

Foto: BB 



 

Otestujte sa 

Aký typ tváre máte? 

a. Podlhovastú alebo oválnu 
b. Okrúhlu alebo srdcovitú 
c. Súmernú  

Aký typ vlasov máte? 

a. Rovné husté 
b. Vlnité 
c. Jemnejšie vlasy 

Ako máte ostrihané vlasy? 

a. dlhé / po plecia 
b. dlhé vlasy 
c. krátke vlasy 

Akú farbu vlasov máte? 

a. Hnedé  vlasy 
b. Blond / ryšavé 
c. Čierne / hnedé 

Vyhodnotenie 

Najviac a) odpovedí: 

Najviac ti pristane strapatá alebo ofi-
na s názvom sedemdesiate roky. Od-
porúčame ofinu sčesať dopredu aby 
opticky zužovala tvár. 

Najviac b) odpovedí: 

Pristane vám takmer akákoľvek ofi-
na, ale keďže máte okrúhly alebo 
srdcovitý tvar hlavy stavte na ofinu 
na bok. Možno vám postačí aj pár 
zostrihaných prameňov, ktoré vám 
nedbalo padnú do tváre. 

Najviac c) odpovedí: 

Máte chuť na mikroofinu ? Tá je len 
pre odvážne! Ideálne s krásnou sú-
mernou oválnou tváričkou. Oversize 
look je ďalšia možnosť, ktorou bude-

te vyzerať cool a váš štýl to osvieži. 

Ak chceš bližší tip na vhodný typ ofiny, 
prečítaj si napr.: https://
www.activebeauty.sk/sk/ofina-na-
nekonecne-vela-sposobov/  

O
fin

y
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 Aj vy ste si všimli, že 

novým hitom sú ofiny? 

Ak aj vy chcete zmenu, 

ale neviete ako na to, me-

dzi týmito sa určite roz-

hodnete. Tento test Vám 

s tým určite pomôže.  

Foto: www.tetadrogerie.cz 

https://www.activebeauty.sk/sk/ofina-na-nekonecne-vela-sposobov/
https://www.activebeauty.sk/sk/ofina-na-nekonecne-vela-sposobov/
https://www.activebeauty.sk/sk/ofina-na-nekonecne-vela-sposobov/


 

 

Varíme s Terre 

Postup: 

Všetku zeleninu pokrájame na drobno. Pri avokáde pozor, má 

obrovské zrniečko (vylúpneme ho lyžicou). Do mixéra kydne-

me avokádo s cibuľkami. Pomixujeme a pridáme papriku aj 

chilli. Znova pomixujeme, ale poriadne! Pridáme korenie 

a premiešame. Nakoniec pridáme pokrájané paradajky a už 

nebudeme mixovať, ale len zľahka premiešame. 

Celú zmes pekne uložíme do misky. A máme hotovo. 

UPOZORNENIE: Trochu Vám bude smrdieť z úst. :(  

Dobrú chuť! 

QUACAMOLE Ingrediencie: 

2 avokáda 

1 červenú cibuľku 

1 jarnú cibuľku 

1 čerstvú malú chilli papričku 

5—7 cherry paradajok 

1/2 žltej papriky 

Korenie 

 

Pomôcky: 

 Ponorný mixér 

 Stierka - my tomu doma 
hovoríme maskatko 

 Peknú misku 
Foto: Terezka 
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1. Zmiešajte zmäknuté maslo s cukrom, pridajte soľ, citrónovú 
kôru a vaječné žĺtky. Rukami vypracujte cesto, po častiach 
k cestu pridávajte mlieko. Cesto mieste pomaly a keď Vám 
z neho vznikne bochník, zabaľte ho do fólie a dajte ho do 
chladničky. 
2. Odpočinuté cesto vyvaľkajte a vtlačte do formy na pečenie, 
okraje cesta vytiahnite dohora. 
3. Zahrejte rúru na 180 stupňov, cesto jemne popichajte vidlič-
kou, prikryte okrúhlym papierom na pečenie, ktorý zaťažíte 
suchými strukovinami (tzv. pečenie naslepo, aby sa cesto nevy-
dulo a zostalo rovné) a pečte asi 12-15 min. Potom strukoviny 
a papier odstráňte a pečte ešte 5min. dozlatista. Potom predpe-
čený korpus vytiahnite  z rúry a nechajte vychladnúť. 
4. Krém pripravte vo vodnom kúpeli nasledovne: Do misky po-
stupne pridávajte: vaječné žĺtky, kúsky masla, cukor,  citróno-
vú kôru (len vrchnú žltú časť), citrónovú šťavu. Misku položte 
nad hrniec s vodou tak, aby sa dno misky nedotýkalo hladiny 
vody. Miešajte do zhustnutia krému (cca 15 - 20 min.) 
5. Krém nechajte vychladnúť a nalejte na pripravený korpus. 
Rovnomerne naň nasypte čučoriedky a dajte koláč stuhnúť do 
chladničky, najlepšie cez noc.        (Recept pripravila SM) 

 200g špaldovej hladkej múky 

 25g mletých mandlí 

 100g práškového cukru 

 štipka soli 

 kôra z polovice citróna 

 125g masla 

 2 žĺtky 

 2PL studeného mlieka 

4 vaječné žĺtky 

 50g masla 

 80ml citrónovej šťavy 

 70g trstinového cukru 

 nastrúhaná kôra z 2 citrónov  

 

Okrem toho: 

 2 šálky čučoriedok 
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(BB) 



 



 

 

 Vonku sa  oteplilo 

a slniečko nás všetkých 

pozýva do jarnej prírody. 

Slnečné lúče prebudili pr-

vý hmyz a zo zeme vyku-

kujú jarné kvietky. 

Vytiahli sme z pivníc bi-

cykle, kolieskové korčule, 

kolobežky, lopty ... 

Teším sa, že máme jar už 

v kalendári.  

Rodičia sa pustili do jar-

ného upratovania a ani 

my v škole sme nezaháľa-

li. 

Pripravili sme pre Vás 

ďalšie číslo školského ča-

sopisu a veríme, že sa za-

páči.  

Váš Jenisejko 

Obsah  

Marec – mesiac knihy  ...27 

Vítanie jari ...28 

Deň ľudovej rozprávky ...29 

Tvorím, tvoríš, tvoríme... ...29 

Svetový deň vody ...32 

Veľká noc ...35 

Tvoríme na Veľkú noc ...36 

Vyfarbi si ...37 

Zabav sa s Jenisejkom ...38 

Na úvod 
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Jar 

Kvitnú kvety, slnko svieti, 

vtáci vyspevujú, včely bzučia 

a kvety rozvoniavajú. 

Nelka Bančanská, 1.A 

Jar 

Pani Zima už je preč, 

nie je o nej ani reč. 

Jar nás práve privítala 

a snežienka zobúdzala. 

Slniečko nám vonku svieti, 

poďte sa hrať milé deti. 

            Šimon Zamiška, 1.A 

Jar 

Jarné slnko nám už žiari, 

snežienkam sa vonku darí. 

Zobúdza sa záhradka, 

pobehujú zvieratká. 

Počítače vypínajme 

a milú jar privítajme. 

                      Sofia Billá 1.A 

O mačiatku 

Bolo raz jedno mačiatko. Bolo malé. 

Malo mamičku. To malé mačiatko bo-

lo neposlušné. Raz išlo na prechádzku 

a malé mačiatko sa stratilo. Putovalo 

a putovalo, až prišlo k domčeku. 

A tam sa našla aj jeho mamička. Spo-

ločne potom išli domov.                                                                                                      

Nelly Zukalová  1.A 

 

Klára 

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno 

dievča. Volala sa Klára. Milovala ta-

nec. Raz tancovala na lúke. Všimol si 

ju jeden ujo. Prišiel za Klárou 

a pochválil ju. „Moja dcéra má taneč-

nú školu. Ja ťa tam prihlásim“ pove-

dal ujo. Klára sa tam prihlásila. 

Z Kláry sa stala známa tanečnica. 

Paťka Perunová  1.A 

 

Hádanka:  

Chrlí oheň, má aj šupiny a ostré zuby. 

Čo je to?             (KARD)         

Alex Krzák, 1.A 

Tvorivé nadanie ukázali vo svojich prvých spisovateľských pokusoch 

v podobe básničiek o jari, ale aj príbehov o všeličom, naši prváci. 
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 V piatok, 15. marca 2019, sa na 

našej škole uskutočnil Deň ľudo-

vej rozprávky, počas ktorého sme 

si okrem výročia narodenia Pavla 

Dobšinského, nášho známeho zbe-

rateľa rozprávok, pripomenuli aj 

to, koľko krásnych ľudových roz-

právok vďaka nemu poznáme.  

 

 

 

MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK  

– tvorivé písanie žiakov  1.B  



 

 V lese boli traja kamaráti. Medveď, zajac a líška. Jedného dňa 

sa veľmi po hádali. Už aj zabudli prečo, ale ani jeden z nich ne-

chcel ustúpiť. Nakoniec medveď prelomil ľady a všetci sa udobri-

li. Žili šťastne,  až kým nepomreli.                       TIMKO TÓTH, 2.A 

 

 V lese žilo veľa zvierat. Kráľom tohto lesa bol ježko. Počúval 

ho dokonca aj medveď, líška a starý jeleň. Len veverička sa ho ne-

bála a vždy rýchlo ušla na strom. Ale aj napriek tomu ju mal veľmi 

rád.                                                                          MICHAL BENKE, 2.A 

  

 V lese sme videli líšku. Báli sme sa, že vyplaší srnky. Líška 

zazrela zajaca a bežala za ním. Chcela ho uloviť, potom zazrela vl-

ka a utiekla. Vlk za ňou bežal a uvidel srnky. Keď sa všetci stretli, 

udobrili sa a išli domov.                         LUCKA CSALÁDIOVÁ, 2.A 

  

 Keď som kráčal v lese, našiel som veľa stôp. Veveričky skáka-

li z konára na konár. V húštine som zazrel srnku. Bol to krásny 

deň.                                                                              PAŤO LOUDA, 2.A 

  

 V lese žije vlk. Vlk naháňa líšku. Medveď spí zimným spán-

kom. Veverička si pripravuje orechy na zimu. Keď napadne sneh, 

zakryje celý les snehovou prikrývkou.                 JAKUB SALAJ, 2.A 

  

 Dnes sme išli do lesa a videli sme líšku. Všade bolo počuť 

spev vtákov. Mladé srnky sa pásli na lúke. Sova im húkala známu 

pesničku. Malý ježko hľadal mamičku.  

        MAŤKA PATLEVIČOVÁ, 2.A 
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Vyfarbi všetko, čo patrí do lesa. Veci, ktoré nepatria do 
lesa, prečiarkni. 
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Svetový 

deň vody  

 

 Voda je kolískou živo-

ta na našej planéte, bez nej 

by život nemohol existo-

vať. 22. marec je teda jedi-

nečnou príležitosťou pripo-

menúť všetkým mimoriad-

nu dôležitosť vody pre za-

chovanie životného pro-

stredia a pre rozvoj ľudskej 

spoločnosti. O tom, že je 

voda vzácna, sme sa pre-

svedčili aj v ŠKD. V jednot-

livých oddeleniach sa ho-

vorilo o vode, pričom kaž-

dé oddelenie malo za úlohu 

vyhotoviť projekt k tejto 

téme, ktoré sme si potom 

vystavili vo vestibule našej 

školy. Všetky projekty boli 

výnimočné a zaujímavé. 

Deti si určite veľa zapamä-

tali a tieto informácie vyu-

žijú aj v ďalšom živote. 

Chráňme a vážme si vodu, 

lebo bez nej by sa zastavil 

život.  



 

Voda 

Voda, voda, vodička, 

priezračná je studnička. 

V studničke je tisíc kvapiek, 

nájdeš tam aj zopár žabiek. 

A tie žabky kvákajú, 

že tam nič jesť nemajú. 

V potoku oni majú raj, 

poď, na nich sa pokochaj! 

Voda špliecha kade – tade, 

žaby chodia sťa po promenáde. 

                       Alexander Perun, 4.C 
 

Voda z vodovodu 

Keď som smädná, dám si vodu.  

A najradšej z vodovodu. 

O kvalitu tejto vody 

starajú sa kontrolóri. 

                  Viktória Ferencová, 4.C 
 

Zdravá voda 

Voda je veľmi zdravá, 

z vodovodu je tá pravá. 

Môže byť aj s bublinkami, 

tá na bruško dobrá je mi. 

                             Alex Tóth, 4.C 
 

Dážď 

Čo to klopká? Kto ma ruší? 

Pozriem von a vonku prší. 

Kvapky bežia po skle spolu, 

vedľa seba zhora dolu. 

Fúkne vietor z nepohody, 

šikmo šibú prúdy vody. 

A keď sa dážď vyprší, 

leží rovno v kaluži. 

                            Adam Birka, 4.C 

Voda 

Voda, voda, vodička, 

už je plná studnička. 

Padá, padá z nebíčka, 

zas je plná studnička. 
 

Keď som smädná, dám si z nej 

a hneď rýchlo ožijem. 

Nosím si ju každý deň 

a rýchlo ju vypijem. 
 

Keď raz voda nebude, 

všetok život vyhynie. 

Váž si vodu ako dar 

a nemíňaj milodar. 

             Martina Lesniaková, 4.C 
 

Voda 

Voda je nápoj, ktorý nás živí, 

aby sme na planéte všetci prežili. 

Každé ráno si ju dám, 

keď sa do kuchyne poberám. 

Voda, voda, vodička, 

mám z nej červené líčka. 

Keď so dlho v bazéne, 

tak mám oči červené. 

Keď som veľmi smädná, 

pomôže mi voda jemná. 
 

 

Vodička 

Hej voda, vodička, 

pláva v tebe rosnička, 

dávam si ťa na líčka. 

Si číra ako kvet, 

vie o tom celý svet. 

                           Jakub Buchal, 4.C  
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VEĽKÁ NOC 

 

 Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky, tiež Pascha je najvýznamnejší 

kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc je pre 

kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. 

Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov, aj Veľká noc sa preniesla 

aj mimo cirkvi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Už od jej vzniku je to čas osláv a veselia. Predávajú sa veľkonočné po-

hľadnice, ozdoby alebo sladkosti v podobe veľkonočných vajíčok, baranče-

kov alebo zajačikov. Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svo-

jich známych a polievajú alebo korbáčujú ženy a dievčatá ručne vyrobeným 

korbáčom z vŕbového prútia a obviazaný farebnými stužkami. Podľa tradície 

muži pri hodovaní prednesú koledy. Aj keď korbáčovanie môže byť bolesti-

vé a polievanie nepríjemné, nie je ich cieľom spôsobiť krivdu. Skôr je korbáč 

symbolom záujmu mužov o ženy. Vykorbáčovaná či poliata žena dáva mu-

žovi farebné vajíčko ako symbol jej vďaky a odpustenia. 



 

Budete potrebovať: 

 

 

 

 

 

Ako na to? 

 Ponožku naplníme ryžou (tarhoňou, malými cestovinami, šošo-

vicou) asi do troch štvrtín. Naplnenú ponožku rozdelíme na bruško a 

hlavičku s ušami previazaním pevnou niťou alebo špagátikom. Ušká 

vytvarujeme pomocou nožníc. Okolo krku uviažeme stužku. Oči a 

ňufáčik nakreslíme centrofixou. HOTOVO! 

neroztrhanú ponožku vo farbe zajačika, 

ryžu (tarhoňu, malé cestoviny, šošovicu),  

pevnejšiu niť alebo špagátik,  

čiernu centrofixu,  

farebnú stužku,  

nožnice 

 36 2018/1019 č.2 



 

Vymaľuj si! 

Nakreslila SM 



 

       
 

        
 

1. V každom rožku trošku, ale v strede najviac 

2. Balónik červený, kabátik zelený 

3. Ľubica skrátene 

4. Má to hlavu ako mačka, má to nohy ako mačka, 

    má to chvost ako mačka ale mačka to nie je 

5. Má to štyri kolesá, odnesie ťa do lesa 

6. Nosíme to na ruke 

7. Má to 365 dní 

8. Vonku žlté, vnútri kyslé 

                                                                                     Natália Porvazníková, 4. A 

1.             

            

 3. 

4. 

5. 

            

          

        
  

 6. 
              

  
      

  

 8. 
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7. 
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 Mnohí z Vás sa už určite tešia na školu v prírode, a samo-
zrejme sa všetci tešíme na vytúžené letné prázdniny. Voľný čas je 
fajn no po dlhšom období sa niektorí začínajú nudiť. Aby ste sa 
počas leta neunudili, choďte vyvetrať svoj telefón do prírody a 
foťte, čo Vám pamäťová karta stačí! Odmenou Vám budú pekné 
fotky a ešte krajšie zážitky. A keď Vám pamäťová karta nestačí, 
tak oprášte pennyboardy prípadne iné mechanické zariadenia a 
zavolajte si aj kamarátov. To len, aby ste sa neotrávili elek-
trosmogom. No, keď nebude počasie veľmi priaznivé, skúste 
niečo vytvoriť a objavte v sebe skrytého kreatívneho ducha, na-
príklad niečo namaľujte alebo postavte origami. Nepodarilo sa? 
Pohľadajte starú dobrú kamarátku knihu.  
  
A teraz ešte zopár tipov na spomínanú fotografiu: 
 
- nezabudnite si nabiť mobil 
- uistite sa, že nemáte kam spadnúť 
- dbajte, aby vaše prsty neostali pred objektívom 
 
Hlavne si leto užite...          
             (BB) 
 

Pár slov pred prázdninami... 

Krásne leto Vám praje Jenisej! 


