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ČASOPIS,  

KTORÝ ŤA POSTAÍ NA NOHY! 

JESENNÝ 

ŠPECIÁL 
10/2021 

XVII. ročník 

1. číslo, polročník 

 

 

Časopis, 

ktorý Ťa 

postaví  

na nohy! 
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FOTO: titulné i záverečné 
strany: Jesenná kytica, Vinič,  
Obrazová galéria Barborky 

Foto: redakcia 

 

 

Z OBSAHU VYBERÁME 

 

ANKETA/s. 9 - Akú „úrodu“ 

očakávate od nového roka? 
 

 

 

NA ČÍSLE SPOLUPRACOVALI 

Žiaci krúžku Školský časopis: Samuel Béreš 2.SVC, 

Lucia Husárová 2.SVC, Anna Mrňová 2.SVC, Ján 

Smriga 2.SVC, Boris Štefánik 3.OA, Daniel Droppa 

3.OA, Lea Scarlett Višňanská 1.G, Tomáš Netri 1.G, 

P. uč. Mgr. Petra Zváčová  a jej žiaci z Prípravného 

ročníka, žiaci z 1.G, 1.OA, 2.G, 3.G a 4.G.                                        

Koordinátorka: PaedDr. Daniela Bauerová                                   

Šéfredaktori: Michal Žiak 2.SVC &  

Sofia Olejárová 2.G 

 

SLOVKO NA ÚVOD 
 

Leto. Čas, kedy bežne 
vychádzame zo školskej 

komfortnej zóny rovno do 
dobrodružstiev. Toto leto sme 

sa mohli naplno nadýchnuť 
a po tvrdom lockdowne vyjsť 

konečne aj mimo domu. Ja som 
išiel trošku proti prúdu, 

objavoval som totiž našu 
malebnú krajinu. 

Moja kolegyňa z redakcie Sofia 
si pre vyváženie vybrala za 

svoju letnú destináciu cudzinu. 
Príjemné čítanie a úspešný 

štart do nového roka za celú 
redakciu časopisu praje 

     
 Michal Žiak z 2.SVC 

 

 
 

 

LETNÁ REPORTÁŽ č.1/s. 13 

Chorvátsko & Slovinsko 

(Ulička v Hume, foto: S. Olejárová) 
 

ANKETA/s. 3 - Akú úrodu 

očakávate v novom šk. roku? 
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ROZHOVORY                              

S NOVÝMI ŽIAKMI ŠKOLY 

Foto: redakcia 

 

PRÍPRAVKÁRI  

Janko, Laura, Zaško, Filipko,  

Adamko & Vladko  

Pýta sa:  Mgr. Petra Zváčová,  

triedna učiteľka 

 

Aké si mal leto?  

- Bolo fakt 
super. 
Najlepšie bolo 
kúpanie. Bol 
som na výlete 
vo Fajnčiarsku 
(Švajčiarsku).  

- Ja som bola 
na kúpalisku. 
Boli sme na 
takom výlete, 
kde boli všade 
okolo nás 
kvetinky 
a motýliky.  

- Dobré. Neviem už, čo 
som robil. Asi som bol 
v átriu. Neviem, už si to 
nepamätám. Asi sme boli 
na výlete. 

- Dobré , bol som u babky 
a chodil na prechádzky. 
Bol som na dovolenke na 

kúpalisku ... v Lamači. 
Tam je obrovský bazén. 

- Cez leto som sa hral 
s Filipkom, to je môj brat.  
Logopedičke som pekne 
porozprával, že som bol 
s Filipkom.  

- Bol som v bazéne 
v Lúčivnej. Najviac sa mi 
páčilo, že som sa kúpal 
a blízko mňa býval Alex. 
To je ten chlapec, ktorý 
ma furt len provokoval. 

 

 

Čo sa ti páči v triede? 

- Najviac  tie hračky, telka 
a plátno.  

- Hmm, hračky, to malé 
bábätko. 
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- Spidermanove vankúše, 
sovičky a ježkovia. 
Autíčka sa mi nepáčia.  

- V novej triede sa mi 
páčia hračky.  

- No že takto vyzerá trieda 
a že tu mám deti - 
Adama a Janka.  

- Že tu máme nový 
koberec. Potom, že mám 
nový peračník. 

 

Našiel si si kamaráta?  
- No, tento kamarát už 

nechce byť môj kamarát. 
Hľadám si kamaráta. 

- Áno, tamtoho 
v červenom, ten je môj 
kamarát. 

- Áno, Filip je môj 
kamarát. 

- Áno, Janko je môj 
najväčší kamarát. 
 

Páčia sa ti aj spolužiaci?  

-  Áno, najviac Laura. 

 

Páči sa ti pani učiteľka?  
-  Veľmi. 
-  Dobre. 
- No... pani učiteľka je 
úžasná! 
- Áno, boli sme na telocviku 
s ňou. 
- Je pekná. 
 
 

Čo sa ti páči na pani 

učiteľke? 

- Nehnevá sa na mňa. 
 

Kde sa ti  viac páčilo - 

v škôlke alebo v škole? 
- V škole, pretože sa tu 

učíme a je to oveľa lepšie 
ako v škôlke. V škôlke  
som sa furt iba hral. 

- V škole, lebo nie sú tu 
malé deti iba veľké deti. 

- V škole, lebo ... Mal som 
niekedy rád škôlku, ale 
už mám rád školu. 

- V škole, lebo tu mám 
veľa kamarátov. 

- V škole, lebo ja som už 
školák. Učíme sa čítať, 
písať a počítať. 

- V škôlke, lebo sa mi páčili 
tie hračky a učiteľky. 

 

 

STREDOŠKOLÁCI 

Marek,  Viktória, Dominik, Eliška, 

Izabela, Betka, Denisa, Jakub, 

Sebastian, Margaréta, John, Peter, 

Mária, Karol, Tomáš, Lea a iní 

z tried 1.G, 1.OA, 1.EOOS a 2.G 

Pýta sa: redakcia 

 

Aké je tvoje najobľúbenejšie 

ročné obdobie a prečo? 

- Máj. 
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- Leto, lebo je teplo a rada sa 

opaľujem. 

- Žiadne, všetky sú rovnaké. 

- Jar, začína teplo a zároveň 

ešte nie sú kliešte ani 

komáre, ani muchy.  

- Zima, lebo sme všetci spolu 

cez Vianoce. 

- Zima, nemusím chodiť von.  

- Leto, pretože sa môžem 

veľa kúpať a opaľovať. 

- Leto, pretože sa môžem 

ľahšie obliekať. 

- Leto, lebo veľmi rada 

plávam. 

- Jar, pretože je už teplejšie 

počasie, máme menej 

oblečenia, dni sa predlžujú, 

všetko v prírode sa 

prebúdza a kvitne. 

- Zima. 

- Pravdepodobne jeseň, 

pretože vtedy nie je ani 

veľká zima, ale ani hrozné 

teplo. 

- Jar. Nie je ani zima, ani 

teplo, nie sú komáre. 

- Jeseň pre fotografovanie, 

zima pre počasie. 

- Leto. Pekné počasie, viac 

voľného času. 

- Leto, lebo je teplo. 

- Júl – august, lebo sa mi 

najviac páčia letné 

prázdniny, keď chodíme na 

dovolenky. 

- Zima, lebo so snehom je 

zábava. 

Aká bola tvoja predchádzajúca 

škola? 

- ZŠ Mokrohájska. 

- ZŠ Svätý Jur. 

- Technické lýceum v Novej 

Dubnici.  

- Spojená škola de la Salle.  

- ZŠ Svrčia.  

- ZŠ Ivanka pri Dunaji. 

- ZŠ Medzilaborecká. 

- ZŠ Piešťany. 

- ZŠ Mokrohájska. 

- ZŠ Svrčia. 

- ZŠ Mokrohájska. 

- ZŠ Veľké Leváre. 

- ZŠ Mokrohájska. 

- ZŠ Svrčia. 

- Spojená škola, Hálkova. 

 

Čo očakávaš od Mokrohájskej? 

- Maturitu. 

- Dobré vzdelanie a prípravu 

na maturitnú skúšku a na 

budúce povolanie. 

- Veľa sa tu naučiť. 
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- Prejsť.  

- Doštudovanie.  

- Že táto škola mi pomôže 

nájsť si prácu.  

- Chcela by som sa tu veľa 

naučiť. 

- Zlepšenie anglického jazyka. 

- Toto štúdium som si 

vybrala, aby som zlepšila 

svoje šance na zamestnanie. 

- Dobrý učebný postup, 

dobrý kolektív. 

- Nič. Som tu už skoro 7 rokov 

a zatiaľ ma táto škola ničím 

neprekvapila. 

- Nič. 

- Dobré vzťahy s kamarátmi 

a učiteľmi. 

- Dobrý kolektív, (vzájomnú) 

toleranciu hendikepu. 

- Naučí ma to, čo budem 

potrebovať v živote. 

- Kvalitné vzdelanie. 

- Dobrých učiteľov 

a zaujímavé predmety. 

- Povznesenie. 

 

Prečo práve Mokrohájska? 

- Lebo na základnej škole 

splnila moje očakávania – 

vynikajúci prístup učiteľov, 

dajú mi viac času na 

písomky. 

- Lebo zistil som, že je tu 

dobrý prístup k žiakom. 

- Nezvládam sa učiť. 

- Chcem vyskúšať, ako to tu 

funguje. 

- Viac-menej kvôli maturite, 

keďže bez nej moc 

nepochodím v živote. 

- Lebo nič iného lepšieho 

nebolo. 

- Mal som to odporúčané. 

- Lebo sú tu podmienky na 

štúdium pre zrakovo 

postihnutých.  

- Pretože som zle napísal 

prijímačky (na inú školu). 

- Nemal som veľké plány do 

budúcnosti. 

Aké sú tvoje prvé dojmy 

z Mokrohájskej? 

- Dobré. 

- Nie je to zlá škola. 

- Neviem. 

- Celkom dobré, ale 

nestíham.  

- Dá sa. 

- Je to zaujímavá škola. 

- Dobré. 
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- Pozitívne, páči sa mi 

kolektív, ktorý máme 

v triede. 

- Sú dobré, som spokojný 

s učiteľmi aj s kolektívom. 

- Dobrí učitelia, ľahšie učenie. 

- Páči sa mi tu. 

- Skvelé. 

 

Aké máš záľuby? 

- Počítače. 

- Hranie hry. 

- Pozeranie seriálov. 

- Počúvanie hudby, chodenie 

von so psom (nemecký 

ovčiak). 

- Kreslenie, tancovanie, spev, 

modeling, cudzie jazyky, 

puzzle. 

- Spievanie, šport. 

- Programovanie mobilných 

aplikácií. 

- Šport – futbal, hokej atď. 

- Kreslenie, pečenie, jedenie, 

hranie PC hier. 

- Fotografovanie, hasičstvo, 

doprava. 

- Šport, sledovanie 

spravodajstva, politiky. 

- Jazyky, PC. 

- Mám rád fotiť v prírode, 

mestá, pohoria... 

- Dejepis, biológia, politické 

predmety. 

- Geografia, história, hudba, 

slovanské jazyky. 

 

Je niečo na tebe originálne, ak 

áno, čo to je? 

- Humor, vlasy. 

- Nie.  

- Neviem ani, kto som.  

- Asi nie.  

- Nie, ale keby bolo, tak 

pomáhanie ľuďom. 

- Moje oči (ich tvar). 

- Nič. 

- Som veľmi zábavný a viem 

pomôcť niektorým ľuďom 

už len svojou prítomnosťou. 

- Som veľmi dobrá 

v angličtine a kreslení. 

- Asi nie. 

- Nevnímam na sebe 

originálnu vec, žiadnu. 

- Neviem. 

- Neviem. 

 

Ako si trávil leto? Robil si niečo 

inšpiratívne? 

- Upratoval, rekonštruoval 

izbu a pripravoval sa do 

novej školy.  
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- Chodila von so psom. 

- Hrala ping-pong a učila sa 

francúzštinu. 

- Bola som s rodičmi 

v Tatralandii, cítila som sa 

tam príjemne. 

- Chodením po Bratislave 

a fotografovaním, čítaním 

psychologických kníh. 

- Mal som čas naučiť sa nové 

veci, v tomto prípade je to 

programovanie. 

- Turistika, rodina. 

- Cestovanie po Slovensku. 

- Sedel som za kompom. 

- Bol som v Nízkych Tatrách. 

- Bola som na hrade. 

 

Čím chceš byť? 

- Sociálna 

pracovníčka.  

- Ešte neviem, ale 

asi pomáhať 

ľuďom. 

- Trénerkou psov. 

- Doktorka. 

- Motivátorkou 

mladých 

športovcov. 

- Pracovníčkou 

v administratíve. 

- V niečom 

podnikať. 

- Ak sa podarí, tak niečo vo 

svete letectva – buď pilot 

alebo steward. 

- Pekárkou. 

- Špecializovaný záchranár 

alebo IT technik. 

- Vodič električiek.  

- Účtovník. 

- Tlmočníčka. 

- Niečo v oblasti vedy, 

biochémie atď. 

- Ešte neviem. 

- Otvorím si antikvariát 

a budem tam predávať 

knihy.               Držíme palce! 
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ANKETA 

AKÚ „ÚRODU“ OČAKÁVATE 

v novom školskom roku 

2021/2022 ? 
Zozbierali: žiaci 2.SVC 

Foto: redakcia 

 

 

Učitelia 

- Od konca r. 2019,  kedy 
vznikol a rozšíril sa vírus, sa 
snažíme čeliť pandémii vo 
všetkých oblastiach a 
zároveň sa vzdelávať. 
Vynaložili sme 
všetci - žiaci, 
študenti, 
rodičia, učitelia 
a pedagogickí 
zamestnanci - 
veľmi  veľa 
úsilia smerom 
k vzdelávaniu v 
tejto neľahkej a 
strastiplnej 
dobe.  
Naučili sme sa 
pracovať a vzdelávať sa 
online, zlepšili si informačnú 
gramotnosť. Aj keď sme 
niečo zvládli lepšie a niečo 
horšie, nadobudli sme 
skúsenosti, ktoré nám 
 pomôžu  vo vzdelávaní v 
školskom roku 2021/2022. 

Verím, že tento školský rok 

bude lepší a pozitívnejší ako 
predchádzajúce dva. 
(PaedDr. Anna Imrichová, 
PhD.)  
 

- Očakávania, hm... ja už ani 
nemávam očakávania, 
snažím sa prijať, čo príde. 
Každý deň prinesie niečo 
nové, s čím sa musí človek 
boriť :) A večer, keď si to tak 
premietne v hlave, je rád, 
ak zase niečo zvládol, 
niekoho stretol, možno 
niekoho vypočul, potešil. A 

ak niečo 
nedokončil, 

pokazil, ráno 

začína nový 

deň a dáva 

novú šancu... 
Zvlášť v tejto 

náročnej dobe 

naozaj nikdy 

nevieme, čo 

ten nový deň 

prinesie a s 

čím sa 

budeme musieť popasovať. 
Možno práve táto doba ma 
naučila až tak nelplieť 
(neviem, či je to správny 
výraz) na plánovaní a 
strachovaní o zajtrajšok, aj 
keď možno to strachovanie 
by bolo na mieste. Naučila 
som sa práve vážiť si chvíle s 
blízkymi, spomaliť, viac sa 
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radovať z malých vecí. 
Človek vlastne takto zistí, že 
sa dá žiť skromnejšie, že 
k šťastnému životu 
nakoniec až tak veľa 
nepotrebuje. A nejako 
nerozlišujem školský a 
bežný rok, ale 
nakoľko som 
učiteľka, áno, 
vnímam čas pred 
prázdninami a po 
prázdninách :) 
Niektoré triedy a 
niektorí žiaci 
odrazu chýbajú a 
prídu noví a 
znova známy 
kolobeh. Tieto 
školské roky sú 
ale predsalen 
trocha 
vybočením z 
kolobehu a 
odrazu kopec 
predtým pre mňa 
dôležitých veci, aktivít,  je  
neuskutočniteľných. 
Najhoršia je neustále zmena 
- prezenčne, dištančne a aj 
prezenčne aj dištančne. Keď 
sa už zabehneme v jednom, 
príde zmena... a opäť ...    
Čo by som očakávala, ak by 
som mohla? :) Aby to tak 
nebolo! Aby to nebolo tak 
ako minulý rok a už vôbec 
nie ako predminulý rok. Ale 

veľmi to neočakávam. 
Možno budem rada, ak to 
bude aspoň tak ako minulý 
rok. Tak si všetci 
držme palce. (Ing. Zuzana 
Sadleková)  

 

 

- Pre istotu žiadne, pretože 
netuším, ako sa bude vyvíjať 
školská situácia s Covidom-
19 a s mojím zdravotným 
stavom. (Mgr. Peter 
Novotný) 
 

- Moje očakávania od 
školského roka? Chodiť do 
školy neprerušene a bez 
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dištančného vyučovania. 
(Ing. Peter Kucek) 

 

- Očakávam to, že sa už 
konečne budeme sústrediť 
na našu prácu a štúdium. 
Očakávam sústredenie na 
prácu bez rozptyľovania. 
(Ing. Jana Prokopová) 
 

- Neviem, čo očakávam. 
Záleží od pandemickej 
situácie a podľa toho, koľko 
ľudí bude zaočkovaných. 
(Ing. Gabriela Čellárová) 
 

- Paradoxne, nemám žiadne 
prehnané očakávania, v 
ostatnej dobe som sa 
naučila vážiť si aj drobnosti, 
ktoré som predtým 
pokladala za samozrejmé. 
Takže ak sa všetko zase 
nezavrie a budem môcť ísť 
občas do kina alebo do 
divadla, posedieť si s 
kamarátkou v kaviarni alebo 
si vybehnúť na nákupný 
výlet do Hainburgu, budem 

spokojná. Hlavne však 

dúfam, že ja aj moji blízki 

ostaneme zdraví. A ešte 

dúfam, že v škole zase 

neskončíme na dištančnom 

vyučovaní cez Teamsy, lebo 

tomu som teda naozaj 

neprišla na chuť... Jednu 
výhodu to ale malo, učiteľ 

musel vytriediť z učiva to 
nepodstatné a venovať sa 
najmä dôležitejším a 
praktickým častiam učiva. V 
tomto budem rada 
pokračovať aj naďalej, nech 
už sa bude učiť akoukoľvek 
formou. (Mgr. Silvia 
Pospechová) 
 

- Budem rada, ak budeme 
môcť chodiť počas celého 
školského roka do školy. 
Bolo by pekné zažiť pred 
Vianocami Vianočnú 
akadémiu. Super by bolo 
chodiť na výlety so žiakmi. 
Očakávam, že žiaci budú 
pristupovať k svojim 
školským povinnostiam 
svedomito. Budú sa snažiť 
spolupracovať tak, aby 
dosiahli čo najlepšie možné 
študijné výsledky. Som 
presvedčená, že žiaci v 
končiacich ročníkoch 
nepoľavia v učení a ich úsilie 
bude korunované úspešnou 
maturitou resp. záverečnou 
skúškou. (Ing. Silvia 
Tazberíková) 
 

Žiaci 

- Posledné dva školské roky 
sa niesli pre mňa v znamení 
veľkého stresu a 
očakávania. Myslím, že som 
nebola na tom takto sama. 
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Pandemické okolnosti sa 
s nami hrali dakedy ako 
s bábkami. Napríklad aj 
v tom, že si študenti 
nemohli urobiť svoje 
maturitné skúšky. Osobne 
pevne verím a dúfam, že 
tento školský rok to bude 
spieť stále a stále 
k lepšiemu. Dúfam, že bude 
stále menej ľudí 
postihnutých zlými 
následkami korony. A 
v neposlednom rade dúfam 
a pevne verím, že nám 
tento rok už nezrušia 
maturity. (Kristína, IV. G)  
 

- Od nového školského roka 
očakávam veľa nových 
vedomostí, hlavne z nových 
predmetov ako účtovníctvo, 
zdokonalenie sa v jazykoch.  
Chcel by som sa naučiť 
ovládať matematický 
program Lambda, aby som 
nezaostával v matematike.  
Pevne verím, že celé 
vzdelávanie nebude také, 
aké bolo minulý školský rok, 
čiže v znamení Covidu. 
(Paťko, II. OA)  
 

- Byť šťastná a posúvať sa 

ďalej. (Betka, 1.SVC) 
 

- Niečo nové sa naučiť. 
(Monika, 1.SVC) 

 

- Tažko povedať, čo 
očakávam. Očakávam to, 
aby som sa nehádal so 
spolužiakmi a to, aby som si 
s nimi dokonalo rozumel. 
Očakávam tiež to, aby som 
mal lepšie známky a celkovo 
očakávam, aby som prešiel 
aj 3. aj 4. ročníkom na OA. 
(Boris, 3.OA) 
 

- Očakávam trošku lepšie 
známky a podobnú vec, čo 
Boris, aby som si rozumel so 
spolužiakmi. (Daniel, 2.OA) 
 

Pedagogickí zamestnanci 

 

- Hlavne návrat do starých 
koľají. Minimum dištančnej 
výučby, nakoľko ani zďaleka 
nenapĺňa kvality 
prezenčnej. Pevne dúfam, 
že už sa nebudú rušiť 
maturitné skúšky ako aj iné 
druhy testovania. Verím, že 
čoskoro budú dovolené 
všetky záujmové činnosti, 
ako aj školské výlety a rôzne 
druhy školských podujatí, 
nakoľko aj to je 
neoddeliteľnou súčasťou 
školy. Zo všetkého najviac si 
ale želám, aby sa študenti 
zas a znovu spolu stretávali 
a trávili spolu čas. (P. Martin 
Guzikiewicz)  
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Starobylé schodisko, Rovinj 

 

- Dúfam, že školský rok 21/22 
bude úspešnejší ako ten 
minulý. Zamestnanci aj žiaci 
školy snáď budú spokojní 
a hlavne, keďže Bratislava je 
tak úspešná v očkovaní, tak 
tretiu vlnu Covidu prežijeme 
s čo najmenšími 
následkami. (Ing. Danica 
Smrigová) 
 

- Očákavam, že tento rok nám 

prinesie nové výzvy, a že nás 

posunú ďalej. Dopredu 

o nich nevieme, aké sú, ale 

veríme, že ich spoločnými 

silami zvládneme! (PhDr. 
Aneta Filipovičová) 
 

- Že budeme všetci zdraví. A 
aby prebiehal tento školský 
rok plynulo, bez online 
vyučovania. (Mgr. Beáta 
Bergerová) 

 

 

 

LETNÁ REPORTÁŽ č. 1/CHORVÁTSKO & SLOVINSKO 
Pripravila Sofia Olejárová 2.G  

Foto: archív autorky 

 

Milí čitatelia časopisu Moky 3. 

Všetci dobre viete, že situácia 

s Koronavírusom sa postupne vrátila už 

dávnejšie do normálu – znova sa otvorili 

obchody, reštaurácie, kiná, divadlá 

a v neposlednom rade školy, ale čo je 

najlepšie, znova sa môže cestovať, ale je 

nutné podotknúť, že stále treba byť opatrný 

a dodržovať protiepidemiologické pravidlá 

štátu, v ktorom sa nachádzate! 

V každom prípade sme sa s maminou 
rozhodli, že tento rok pôjdeme do Chorvátska 
a cestou späť sa zastavíme v Slovinsku. 
Niektorí možno Chorvátsko poznáte ako krajinu, kde Matej Bencúr, známy 
skôr pod pseudonymom Martin Kukučín, napísal svoj doteraz najznámejší 
sociálny román – Dom v stráni z obdobia realizmu. Iní poznáte 
Chorvátsko ako krajinu s najznámejším národným parkom, ktorý sa volá 
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Vláčiky do centra mesta Poreč 

Príprava na koncert v Koloseu, 

Pula 

Plitvické jazerá. Avšak určite všetci poznáte Chorvátsko aj pod názvom 
Slovenské more. Prečo sa tak nazýva? 
Chorvátsko je krajina, ktorá je neuveriteľne blízko - stačí iba 6 hodín cesty  
autom a ste tam. Taktiež treba podotknúť, že dovolenkári sem chodia  
hlavne za morom, ktoré nie je vždy najteplejšie. 
V Chorvátsku sa snúbi krásna príroda - zelené kopce a lúky - s morom 
a kamenistými plážami.  

Tu je mojich TOP 6 najzaujímavejších chorvátsko-slovinských pamiatok 
a atrakcií: 

1. Poreč – V tomto nádhernom mestečku sme bývali v hotelovom 
komplexe Plava Laguna v hoteli 
Istra.  
Najzaujímavejšie je historické 
centrum, na niektorých miestach 
sa nachádzajú aj pozostatky 
starorímskych budov a opevnení. 
Do centra Poreču sme sa dostali 
mestským vláčikom, ktorý chodí 
každú hodinu. Návštevu tohto 
historického centra v Poreči 
určite odporúčam. 
 

2. Pula – Do tohto mestečka 
sme zašli na výlet. Toto mestečko je od Poreču vzdialené približne 
hodinu, no oplatí sa vidieť ho. 
Bezprostredne v mestečku sa 
nachádza Koloseum s 2000 ročnou 
tradíciou – v minulosti sa tu 
odohrávali rôzne gladiátorské zápasy 
a dnes sa tu odohrávajú skôr koncerty 
známych tunajších kapiel či 
jednotlivcov.  
 

3. Rovinj – Sem sme sa doplavili na lodi 
s názvom Perla. Vylodili sme sa a išli 
sme sa poprechádzať po tomto krásnom zachovalom historickom 
mestečku. Najprv sme navštívili krásny historický kostol, v ktorom 
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sa, žiaľ, nemohlo fotiť a potom sme šli uličkami rovno do centra 
tohto malebného mestečka. Cestou do Rovinj naša loď zastala pri 
skalách, v ktorých sa točili filmy ako Winetou či Piráti z Karibiku, no 
my sme nemohli vystúpiť z lode a ísť si tieto miesta bližšie obzrieť. 
Tento celodenný výlet odporúčam najmä tým, ktorí počas plavby 
nezažívajú morskú chorobu, ale tiež tým, ktorí milujú vyššie uvedené 
filmy. 
 

4. Hum – Do tohto malinkého mestečka sme sa taktiež vydali na výlet. 
Prečo malinkého? V tomto nádhernom starobylom mestečku žije 
len 18 obyvateľov! Je to najmenšie mestečkona svete a tým sa 
zapísalo aj do Guinessovej knihy rekordov! Lenže obyvatelia sa 
vôbec nemusia hanbiť. Hoci je ich len 18, majú vlastný kostol, 
cintorín a dokonca aj krčmu. Cesta do tohto mestečka je veľmi 
komplikovaná. Mestečko sa nachádza vysoko v kopcoch, mimo 
všetkých ostatných civilizácií. Internet či Wifi by ste tu márne 
hľadali! A jedlo a nápoje? Keď, tak iba dovezené polotovary. Avšak 
musím uznať, že keď sa venujete nejakej umeleckej tvorbe, 
napríklad maľovaniu obrazov či písaniu kníh, toto tiché miesto je pre 
vás ako stvorené. Taktiež je stvorené pre ľudí, ktorí chcú nachvíľku 
vypadnúť od všetkých ruchov civilizácie a chcú svoj život začať 
odznova. Pre týchto ľudí dedinku Hum určite odporúčam! 
 

5. Postojinska jama (jaskyňa) – Navštívili sme ju pri návrate 
z Chorvátska, keď sme sa vydali smerom cez Slovinsko. Je to 
najväčšia a najdlhšia jaskyňa v Európe, ale aj v Slovinsku, preto jej 
právom patrí miesto v Guinessovej knihe rekordov. Od roku 1872 tu 
premáva turistický vláčik, lebo niektoré časti jaskyne sú pre 
chodcov neprístupné. Vo vnútri jaskyne prebýva už stovky rokov 
Proteus Anguinus (Jaskyniar vodný) - zákonom chránený živočích 
vyskytujúci sa iba v tejto jaskyni. Žiaľ, kvôli tomuto živočíchovi je 
fotiť v jaskyni prísne zakázané. Samozrejme, zaujímavostí 
Postojinskej jamy je oveľa viac, ale nechám na vás, aby ste sa o tom 
sami presvedčili a túto jaskyňu vám preto vrelo odporúčam. 
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Predpostojinsky hrad, Slovinsko, Foto s mojou mamou 

6. Postojinsky hrad – Tak isto ako Postojinsku jamu aj tento hrad sme 
navštívili pri návrate z Chorvátska cez Slovinsko. Hrad sa nachádza 
približne 5 minút autom od Postojinskej jamy. Pri vstupe do hradu 
nám predavač lístkov rozdal aj zapnuté vysielačky, ktoré nám 
hovorili zaujímavosti o hrade o jeho panovníkoch či o miestnostiach 
v ňom. V miestnostiach hradu sme mohli vidieť figuríny s typickým 
dobovým oblečením, rovnako aj typický dobový nábytok, dokonca aj 
zbrane. V hrade sa však nachádzala ešte jedna zaujímavá miestnosť 
– jaskyňa – nie celkom veľká, ale v čase nepokojov a vojen slúžila 
obyvateľom hradu ako dokonalý úkryt. Túto atrakciu vrelo 
odporúčam buď tým, čo obľubujú dejepis, alebo tým, ktorí sa 
zaujímajú o históriu v celej jej kráse. 
Toto bolo mojich TOP 6 najzaujímavejších pamiatok a atrakcií 
v Chorvátsku a Slovinsku.  

 

Ak sa vám naše reportáže  budú páčiť, budem rada. 
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Hlavné námestie v Rimavskej Sobote 

LETNÁ REPORTÁŽ č. 2/SLOVENSKO & okolie 
Pripravil Michal Žiak 2.SVC 

 Foto: archív autora 

 

 

 

 

Poďme postupne. Moje výjazdy sa odohrávali po celom Slovensku, od 

Gemera a Spiša, cez Tatry, až po Kysuce. Musím len pripomenúť, že počas 

týchto výjazdov som neminul ani jeden cent – ani na dopravu, ani na 

ubytovacie služby. Chodil som tak, že som o 5:00 ráno odchádzal z domu 

a večer medzi 20:00 až 23:00 som sa vracal domov. Môj úplne 

najobľúbenejší výjazd bol v kraji, 

o ktorý by väčšinová spoločnosť 

„neoprela ani Bolt kolobežku“. Bola 

to Rimavská Sobota.   

 Tento výjazd sprevádzala síce 

smola, a to tá, že  mi tesne pred 

nosom ušiel vlak, ale s chladnou 

hlavou som sa dopravil do Tornale, 

kde som počkal na vlak. Aj napriek 

spoluobčanom je RS veľmi pekné 

mesto, ktoré si zaslúži viac 

investícii a hlavne viac pozornosti 

od verejnosti. Väčšinu výjazdov 

Budapešť z vtáčej perspektívy 
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Centrum mesta Rožňava 

Bazilika sv. Štefana          

v Budapešti 

Železničná stanica Tornaľa 

som robil úplne sám, ale na niektorých mi 

spoločnosť robila kamarátka, ktorá mala tiež 

záujem spoznávať Slovensko. 

Výjazdy ale neboli len o bezcieľnom cestovaní 

vlakom a spoznávaní miest na Slovensku. Boli 

aj o  

znalostiach. 

Prvou vecou sú regionálne rozdiely medzi 

mestami. Predstavte si to na 

bezvýznamnej veci, napríklad na cene 

zákuskov v kaviarni. Kým u nás v Bratislave 

v niektorých kaviarňach a cukrárňach 

zaplatíme aj 4 €, v nemenovanej 

rožňavskej cukrárni je maximálna cena za 

zákusok 80 centov a kvalita porovnateľná 

s tými bratislavskými. Bližšie vysvetľovanie hľadajte u učiteľov, ktorí učia 

ekonomické predmety alebo občiansku náuku. 

Spoznal som tiež to, že Rómovia nie sú všade 

na Slovensku rovnakí. Na Juhu Slovenska, 

konkrétne na Gemeri alebo v Novohrade, sú 

Rómovia krotkí a pripravení hocikedy pomôcť, 

pričom Rómovia na Spiši a v okolí Plaveckého 

Štvrtku bývajú poväčšine problémovejší (ČESŤ 

VÝNIMKÁM!!!).  

Výjazdy ale neboli len na Slovensku. Zastavil 

som sa aj v susednej Viedni, ale aj v Budapešti. 

Najviac sa mi páčilo jej historické centrum 

so štefanskou Bazilikou, kde sú uložené 

maďarské a uhorské korunovačné klenoty.  

 

A čo na budúci rok? Slovenské výjazdy prinesú Skalný vodopád a hrad 

Somoška, Pustý hrad vo Zvolene, celá Orava, obec Terchová alebo mesto 

Žilina. Máte sa všetci na čo tešiť!  
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TIPY REDAKCIE 

 

KNIHA 

 
Slávni ľaváci v dejinách ľudstva 

ED WRIGHT 

Bratislava, Fortuna Libri, 2008, 1. vyd. 

Odporúča: Daniel Droppa 2.OA 

 

- „Mozog ľavákov je 

v spôsoboch prepájania 

rozmanitejší ako mozog 

pravákov.“ 

- „Mnohí ľaváci sa odmietajú podriaďovať spoločenským alebo  

intelektuálnym štruktúram...“ 

Ku knihe, ktorú som dostal pod vianočný stromček, som sa dostal  až 

teraz, cez prázdniny. Kniha sa zameriava na znaky ľavorukosti u slávnych 

ľudí z rôznych oblastí. Sú usporiadaní chronologicky, od Alexandra 

Veľkého až po speváka Paula McCartneyho či tenistu McEnroeho. Ich 

spoločnými znakmi je napríklad rozmanitosť myslenia, sú obdarení aj 

zrakovo-priestorovým vnímaním, takisto obrazoborectvom. Najmä 

v novoveku je veľa z nich samoukmi, nemajú radi učenie sa z kníh. Majú 

však sklon k prchkosti, sú citliví na svoju osobnosť. Najviac ma prekvapilo, 

koľko z nich dosahovalo vysokú inteligenciu, hudobné nadanie – napríklad 

pri Beethovenovi. Vedci ako Newton alebo Marie Curie boli nadaní, no 

samotárski. Mňa osobne však zaujal príbeh Jimiho Hendrixa či spisovateľa 

Marka Twaina, u ktorých sa možno prejavili aj znaky Aspergerovho 

syndrómu... 

Ako fanúšika hudby ma prekvapilo, že skladateľ ľavák Beethoven 

považoval svojho súčasníka ľaváka Napoleona za veľkého muža, mal v 

úmysle venovať mu 3. symfóniu Es dur. Neskôr svoj zámer zmenil, pretože 

Napoleonovo vyhlásenie za cisára ho nahnevalo, dodnes ju však poznáme 

pod názvom Hrdinská.   
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DIVADLO 
 

J. G. TAJOVSKÝ.: Hriech/Její pastorkyňa 

Činohra, nová budova SND, Štúdio 

  

Príležitostí podporiť slovenskú 
kultúru je množstvo.  
Do pozornosti dávame napríklad 
bohatý program Slovenského 
národného divadla. Ponúka 
množstvo žánrov a titulov 
slovenskej i svetovej produkcie. 
Výprava žiakov, pedagógov 
a priaznivcov umenia z našej 
školy podporila sumou 147,- eur 
slovenskú kultúru návštevou 
septembrového predstavenia 
z oblasti veselohernej slovenskej 
klasiky – KUBO. Odporúčame 
pozrieť si ďalšie  klenoty, napr. 
dramatické spracovanie 
realistických poviedok J. Gregora Tajovského – Hriech/Její pastorkyňa, 
ktoré sa najbližšie hrajú 30. októbra 2021 v čase od 19.00 do 21.10 hod.  
 

FILANTROPIA 
DARUJ KRV! 

 
Národná transfúzna služba Slovenskej republiky 
nepretržite vyzýva zdravých filantropov nad 18 rokov 
darovať najvzácnejšiu tekutinu -  svoju krv. Je 
nevyhnutné pravidelne dopĺňať krvné prípravky, 
nakoľko slúžia na dennú zásobu nemocničných 
zariadení na území celej SR, a to pre potreby 
operačných zákrokov i dopravných nehôd.                   

Prvodarca Daniel Kaprálik zo 4.G daroval 450 ml. svojej krvi                       
22. septembra 2021 v ružinovskej nemocnici v Bratislave, za čo mu 
ďakujeme! 
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VÝLET 

 
BRATISLAVSKÁ ZOO 

Odporúča Sofia Olejárová, 2.G 

Foto: autorka 
V júni krátko pred koncoročným vysvedčením sme 
boli na exkurzii v bratislavskej  ZOO. 
V Bratislavskej ZOO sme už každý boli asi miliónkrát, 
no predpokladám, že málokto z vás si mohol pozrieť 
výstavu kaktusov a dokonca si aj nejaké si zakúpiť! 
No nám sa to podarilo. 
Kúpili sme dohromady 7 kaktusov - jeden bol aj pre 
našu najlepšiu pani učiteľku biológie – pani Kabovú, 
ktorá mala ohromnú radosť, ako aj moja sestra – 
obidve milujú kaktusy.  
Pri prechádzke po ZOO sme 
však mali možnosť vidieť levy, 
jaguára, žirafy, zebry, 
plameniaky, jelene, vlka, ťavy, 

byvoliu rodinku a Oryxa Arabského (obr. vpravo).  
Naša cesta pokračovala za vyššie spomenutým 
Oryxom Arabským, ktorý vyzerá napoly ako koza 
a napoly ako kamzík. O tomto pozoruhodnom 
párnokopytníkovi sme sa dozvedeli mnoho nových, 
zaujímavých informácii. 
 Vedeli ste napríklad že Oryx Arabský je endemit - 
vzácny druh, ktorý sa vyskytuje len na určitom území Arabského 
polostrova a je národným zvieraťom mnohých arabských krajín? 
 
Tento výlet sa nám, podľa môjho názoru, vydaril.  Aj keď sme sa na 
jeho konci trochu zdržali – stálo to za to a určite pôjdem s mojimi 
kamoškami aj nabudúce. 
Ďakujeme pani učiteľke Prokopovej, že výlet zorganizovala a vrelo vám 
odporúčame čo najskôr sa vybrať do bratislavskej ZOO s vašou rodinou a 
priateľmi!  
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UDALOSTI  

Smutné i veselé 

 
Opustil nás Milan Lasica. Odišiel 18. júla 2021 vo veku 81 rokov. Našu 
školu poctil návštevou 5. júna 2014, kde nám porozprával o svojom 
osobnom i profesionálnom živote a žiaci mu, na revanš, pripravili niekoľko 
vtipných hudobno-dramatických vystúpení. Nikdy nezabudneme! 

 

 
Foto: archív redakcie 

 
Slovensko po prvýkrát navštívil Svätý Otec František, alebo inak Papa 
Francesco. Stalo sa tak na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska a pani 
prezidentky Z. Čaputovej. Aj naša žiačka Kristína zo 4.G sa zúčastnila 
stretnutia v Šaštíne 14. septembra 2021 (foto nižšie). 
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Žiaci našej školy podnikli tiež exkurzie za Svätým Otcom priamo do 
Večného mesta, a to už dvakrát - v júni 2018 sa zúčastnili nezabudnuteľnej 
audiencie/osobného stretnutia a v decembri 2019 zakývali pápežovi 
Františkovi do okna Baziliky sv. Petra počas modlitby adventného Anjel 
Pána  na Námestí sv. Petra. 

 

 
                   Foto: archív redakcie  & Samuel Béreš 

 

 

Ako si prežil leto 2021?  

Počas prázdnin som rozhodne 
nezaháľal. Ak môžem, uvediem aj viac 
vecí: najskôr som si sám písal 
poznámky k okruhom na Mgr. štátnice 
2022 z predmetov Východná Európa: 
Krajiny a ľudia 2, Východoeurópske 
literatúry 20. storočia (ukrajinská, 
bieloruská, poľská, česká, estónska, 
lotyšská, litovská) a Regióny Ruska: 
európska časť. Potom som čítal knihy - 
práve dnes som dočítal román Kľúče 
od kráľovstva autora Archibalda 
Cronina, ktorý sa odohráva začiatkom 
20. storočia najskôr v Škótsku a 
potom v Číne. Medzičasom som 

sledoval filmy ruskej a sovietskej produkcie s tematikou rôznych 
problematických situácií (tak napríklad film Tengiza Abuladzeho Pokánie z 

PRIPRAVUJEME 

V ĎALŠOM ČÍSLE 

ROZHOVOR  

s absolventom                          

Matúšom Rovenským 
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r. 1984 sa zaoberá vyrovnávaním sa s následkami stalinských represií vo 
vtedajšej Gruzínskej sovietskej socialistickej republike). Navštívil som 
viacero bratislavských pamätihodností: Slavín, záhradu Grassalkovichovho 
paláca, ale aj pamätník obetiam genocídy Arménov pri Viedenskej ceste, 
kde je slovenský, anglický a arménsky text uznesenia NR SR, ktorým v roku 
2004 Slovensko uznalo fakt, že v tomto prípade išlo o genocídu. 
  

Aké sú Tvoje perspektívy do nového akademického roka - aká jeseň Ťa 

čaká? 

Teraz ma čaká už 5. ročník štúdia, teda 2. ročník magisterského štúdia, a 
to bude zahŕňať aj písanie diplomovej práce. Štúdium bude prezenčné, 
ale, pravdupovediac, nie je vôbec isté, dokedy. No jeden a pol roka 
dištančného vzdelávania bolo naozaj veľa, to musím uznať. Ako som už 
uviedol, aj počas prázdnin som sa učil, takže si nemyslím, že bude zložité 
opäť si na to zvyknúť. Určite sa budem snažiť dosahovať čo najlepší 
prospech vo všetkých predmetoch. 

Matúš, na podrobný rozhovor s Tebou sa tešíme v ďalšom čísle, pre našich 

žiakov budeš isto obrovskou inšpiráciou! 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIPRAVUJEME V ĎALŠOM ČÍSLE 

ČLÁNOK, AKO SME NA ŠKOLE OSLÁVILI 

Európsky Deň jazykov - 26. september 

 

 
Foto: Matej Šabík, 3.G 
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VTIPY 

Zozbierala redakcia 

 
HUDOBNÁ VÝCHOVA, učiteľka: 

Akej národnosti bol Mozart? 
Slávko: Rakús 

 

ZASTUPOVANÁ HODINA, učiteľka: 
Aké filmy máte radi? 

Žiak, 7.A: Nemám rád romantické, 
tam sa veľa bozkáva. 

 

Z vyjadrenia pána ministra 
školstva: ... čo sa týka Banskej 

Bystrici ..., čo sa týka  Zvolenu ... 

 

Učiteľka: Bianka, ideš! 
Bianka: Ach, jaj! 

 
 

Kontrolná slohová písomná práca, 
učiteľka: 

Téma č. 2 - znie: Toto som ja, 
beletrizovaný životopis. 

Peťo, 1.OA: Môj životopis? To 
nechcite počuť! To je jedna 

katastrofa! 
 

Ako bolo na bicyklovom výlete? 
P. uč. Némethová: Dobre, 

našťastie, boli tam aj pomalí. 
 

  
Báseň: Auto na diaľnici  

 Text na motívy obrázka: Sofia 
Olejárová 2.G 
Obrázok: Tomáš Celušák 2.G 

 

 
 

Auto na diaľnici - brm, brm. 
Šofér, chudý človek – brm, brm,  
zbadá strom s bohatou koronou. 

Svieti slnko či je                                       
zima, jeseň, leto, jar  

a to nám všetkým                       
rozjasňuje tvár! 

Fotopostreh:  

Júnový sneh v areáli školy                       

Foto: redakcia    
9.  jún 2021 
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 OBRAZ NA PREDAJ: Ružový kvet 

AUTORKA: Barborka, 18 r., Downov syndróm  

ROZMERY: 70 x 50 cm 

CENA: 50,- 

 
(T. č. vystavený na Rádiologickom oddelení Polikliniky 

v Pezinku) 
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OBRAZ NA PREDAJ: Margaréty 

AUTORKA: Barborka, 18 r., Downov syndróm  

ROZMERY: 70 x 50 cm 

CENA: 50,- 

 
(T. č. vystavený na Rádiologickom oddelení Polikliniky v  Pezinku) 
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OBRAZ NA PREDAJ: Slnko za horizontom 

AUTORKA: Barborka, 18 r., Downov syndróm  

ROZMERY: 70 x 50 cm 

CENA: 50,- 
(Výstava a predaj  obrazov sa realizuje na Rádiologickom oddelení 

Polikliniky v Pezinku) 

 

 


