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NAPÍSALI STE NÁM 

V aprílovom čísle ma zaujal 
rozhovor s učiteľom z našej školy, s 
pánom Novotným.  Ako aj ja, aj pán 
Novotný je telesne postihnutý detskou 
mozgovou obrnou. V článku vysvetľoval, 
čo je to za postihnutie a čo obnáša život s 
ním. Páčilo sa mi, ako toto postihnutie 
priblížil laikom, ktorí možno o ňom nikdy 
nepočuli. Najviac mi utkvela myšlienka, 
ktorú mu raz povedala jeho kamarátka: 
„Som taká aká som… a komu sa nepáči, 
nech pozerá inam.” To perfektne 
vystihuje postoj, ktorý by sme my, nejako 
znevýhodnení, mali mať.   Vaša čitateľka 
Denisa, 1.OA 
    Prečítala som si rozhovor s Máriou 
Sydoruk, dievčaťom z Ľvova. Veľmi ma to 
zaujalo, nakoľko viem od svojej mamy a 
zo správ, ako ťažko je teraz na Ukrajine. O 
Ľvove mi rozprávala mama, aké krásne je 
to mesto. Moja teta z Poľska navštívila 
Ľvov. Teta tiež veľa hovorila o krásnych 
pamiatkach Ľvova. Na tom rozhovore ma 
zaujalo, ako veľmi ťažko Mária prežívala 
nálety na Ľvov. Určite je jej ťažko, pretože 
musela opustiť svoje mesto. Zároveň som 
veľmi pozitívne prijala, ako krásne sa 
vyjadrila o Slovensku a ľuďoch, ktorí tu 
žijú. Pozorne som si pozrela všetky 
fotografie a je mi to veľmi ľúto, že ľudia 
na Ukrajine sa musia skrývať, nemajú 
jedlo ani svetlo. Všetci sa boja o svoju 
bezpečnosť, o životy. Deti nemôžu 
slobodne chodiť do školy, musia opustiť 
svoju krajinu, aby sa chránili a mohli 
navštevovať školy. Najviac sa mi páčila 
myšlienka alebo veta, ktorú Mária použila 
v rozhovore, jej odkaz: „Každý si 
potrebuje vážiť všetko, čo má a každý deň 
urobiť všetko, čo dokáže urobiť, pretože 
kedykoľvek môžeme stratiť čokoľvek." 
Áno, je to tak... Viem to, lebo som stratila 
svojho ocka, ktorého som veľmi milovala. 
Dúfam, že sa Maria raz vráti do Lvova a 
bude tam šťastná. Miška, 2.EOOS 
     Mária bola na základnej moja 
spolužiačka. Nikto by nemal zažiť to, čo sa 
teraz deje na Ukrajine! Dominik, 1.EOOS 

SLOVKO NA ÚVOD 

A JE TU VYSVEDČENIE! 
 

Otázka, ktorú si asi veľa žiakov kladie a nie vždy 

vie odpovedať: Majú naše známky aj nejaký vplyv 

na život, ktorý nasleduje potom? Veď počas 

školských dní naše známky tak veľmi určujú našu 

náladu a naše sebavedomie! Načo nám teda 

známky slúžia? Pomáhajú nám, alebo nás skôr 

limitujú? Známky žiakom podľa mňa majú 

ukazovať, v čom sa im darí a v čom skôr nie... 

Učitelia často zvyknú žiakom prilepšiť známky zo 

súcitu. Je to ale správne? Ak niekoho nejaký 

predmet naozaj zaujíma, nemal by vedieť z neho 

dostať dobré známky aj bez toho, aby sa nad ním 

učiteľ zľutoval? (Keď niekto nevie získať napr. 

z biológie známku lepšiu ako 3, stane sa z neho 

dobrý lekár?) 

Luna, 2.G 

 

Nech už ste získali akékoľvek známky 

na vysvedčení, robili ste,  

čo bolo vo Vašich silách.  

A k tomu Vám BLAHOŽELÁME! 
 

 

 
FOTO: titulná strana – redakcia 

FOTO: záverečná strana – Lea Višňanská, 1.G 
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HURÁ, PRÁZDNINY! VODA, HUDBA, SLNKO, RELAX  

ANKETA 

Úvod: žiačka 2.G 

 
Hallo Leute, freut ihr euch auf die 

Sommerferien? Ich nicht Ich 

werde meine Mitschüler 

vermissen. 

Aber viele 

Schüler 

freuen sich 

sehr auf den 

Sommer. 

Sommer 

bedeutet für 

manche 

Urlaub, Sonne, 

Strand und Abenteuer. Aber für 

mich bedeutet Sommer nur 

Stechmücken, Sand im Haar, 

Einsamkeit und manchmal 

Langweile.  

Ich hoffe, dieser Sommer wird 

anders aussehen. Ich will etwas 

unternehmen. Ich möchte zum 

Beispiel am echten Fels klettern 

oder im Roten Meer tauchen. Ich 

würde gern auf ein Konzert einer 

berühmten Musikgruppe gehen.  

Aber das sind nur Träume, die 

heutzutage nur schwierig erfüllt 

werden können. Das wichtigste 

ist, die Freizeit mit den Leuten, die 

man mag, zu verbringen.  

Ahojte, ľudia, tešíte sa na letné 

prázdniny? Ja nie. 

Spolužiaci mi 

budú chýbať. 

Mnohí študenti sa 

však na leto 

naozaj tešia. Leto 

pre niekoho 

znamená 

dovolenku, slnko, 

pláž a 

dobrodružstvo. Ale pre mňa 

znamená leto len komáre, piesok 

vo vlasoch, samotu a občas aj 

nudu. Dúfam, že toto leto bude 

iné. Chcem niečo urobiť. 

Napríklad chcem vyliezť na 

skutočnú skalu, alebo sa potápať 

v Červenom mori. Chcela by som 

ísť na koncert známej hudobnej 

skupiny. Ale to sú len sny, ktoré sa 

v dnešnej dobe len ťažko plnia. 

Najdôležitejšie je tráviť voľný čas s 

ľuďmi, ktorým máte radi. 

Daj tip, aby boli prázdniny 2022 pre nás čo najzapamätateľnejšie, 

najtvorivejšie či najzábavnejšie! 

- Deni, 1.OA: Choď na zaujímavý výlet do prírody! 

Ilustrácia: Dominika, 6.A 
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- Žiak 2.G: Rob, čo ťa najviac baví 

a choď, kam najviac túžiš. A keď 

chceš zostať doma, máš šancu si  

rozšíriť svoje záujmy. 

- Luna, 2.G: Napríklad  nakresli 

komiks, prečítaj si knihu, urob si 

zbierku fotiek zaujímavých 

miest, ktoré cez prázdniny 

navštíviš. 

- Sofi, 2.G: Celé prázdniny stráv 

s ľuďmi, ktorých máš rád/rada; 

obehni celý svet – zameraj sa na 

kultúru, tradície, 

jedlá, nápoje, 

históriu. 

- Jakub, 1.OA: 

Nepozeraj správy! 

Čo zábavné či zaujímavé by 

potešilo Teba, keby si 

mohol/mohla robiť cez prázdniny! 

- Deni, 1.OA: Ja by som chcela ísť 

veľmi do zahraničia, napríklad 

k moru, aby som videla 

prímorskú krajinu, strašne dávno 

som nebola pri mori. 

- Kika, 1.OA: Nejaké športy, ktoré 

by mi umožňovali sa veľa hýbať. 

- Peťo, 1.OA: Bol by som 

šťastnejší, keby som nemusel 

tráviť prázdniny na brigádach, 

ale by som mal viacej voľnosti.  

- Kubo, 1.OA: Bol by 

som rád, keby som išiel niekde 

do tepla, neriadil by som sa 

druhými a bol by som sám sebe 

pánom.  

- Žiak 2.OA: Určite nejaký výlet 

do prírody! 

- Žiak 2.G:  Vyliezť na vrch 

Gerlachovského štítu, lietať 

v lietadle, ísť do inej krajiny, 

lyžovať na ľadovci. 

- Luna, 2.G: Cez prázdniny mi 

často chýbajú 

spolužiaci a iní 

žiaci z našej školy, 

s ktorými si dobre 

vychádzam – bolo by úžasné sa 

s nimi stretnúť. (Avšak väčšinu 

prázdnin asi strávime u babky na 

Východe a spolužiaci 

pravdepodobne tiež majú na 

leto plány niekam odcestovať.) 

- Adam, 2.EOOS: Ja si 
predstavujem byť každý deň cez 
prázdniny na inom mieste.  

 

Ako by to bolo, keby sme nemali 

dvojmesačné prázdniny, keby ich 

napríklad pán minister školstva 

zrušil kvôli kovidu? 

- Deni, 1.OA: Bolo by to zlé. Teraz 

je 2 mesiace pred prázdninami 

Vypni hlavu, daj sa do pohody, 

nezaťažuj sa hlúposťami. 

Peťo, 1.OA: 
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a už vidím únavu na ľuďoch – na 

žiakoch aj na učiteľoch. 

- Adam, 2.EOOS: Rodičia by si 

nemali čas oddýchnuť od svojich 

detí.  

- Kika, 1.OA: Boli 

by sme veľmi 

„preučení“. 

- Peťo, 1.OA: Uf! 

Osobne by som 

sa zbláznil. 

Podľa mňa 

každý potrebuje v lete oddych, 

nie ho stráviť v škole. 

- Žiak 2.OA: Bolo by to 

komplikované aj pre študentov 

aj pre pedagógov, pretože by 

nebol žiadny 

mentálny relax. 

- Sofia, 2.G: 

Navrhla by som 

troj-, štvor- 

a päťmesačné 

prázdniny, čo 

by bolo celkom 

fajn, stihli by 

sme si nájsť viac voľnočasových 

aktivít. Na druhej strane by to 

však znamenalo oveľa ťažší 

návrat do reality. 

- Luna, 2.G: V bulharskej škole, 

ktorá síce bola na Slovensku, 

ale riadila sa aj niektorými 

pravidlami bulharského 

školského systému, sme 

na prvom stupni 

a na začiatku 

druhého mali až 

3 mesiace 

prázdnin. Možno 

to znie ako 

celkom super 

vec, ale malo to aj nevýhody. 

Voľný čas nebol zadarmo, 

museli sme mať kvôli tomu 

veľmi veľa hodín v jednom 

školskom dni – takto sme 

často chodili 

domov veľmi 

neskoro. (Moji 

spolužiaci v tom 

čase už mali 

mobilné telefóny, 

ale ja ešte nie, 

takže oni boli 

v lete niekedy 

spolu v kontakte a mňa 

z toho vynechali.) MOKY 

 

 

 

Navrhla by som troj-, štvor- 

a päťmesačné prázdniny, čo by 

bolo celkom fajn, stihli by sme si 

nájsť viac voľnočasových aktivít. 

Sofia, 2.G 
 

Ilustrácia: Bianca, 6.A 
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NA NÁVŠTEVE v MŠ PRE UKRAJINSKÉ DETI 

Text: Kristína, 4.G 
 

        V piatok 10.6.2022 som mala tú možnosť navštíviť jednu škôlku, kde 
sa venujú deťom z Ukrajiny. A nielen to, v tento deň som na zopár hodín 
bola aj pomocou a oporou pre tamojšiu učiteľku. Spočiatku som si to 
predstavovala veľmi ružovo. Doma som si pripravila a prepracovala 
aktivity, ktoré by som s deťmi mohla robiť. Pripravila som si pieseň „Kolo, 
kolo mlynské“, a tiež niečo jednoduché na vyrábanie. Myslela som, že by 
si deti rady vytvorili obrázok zo zožmolených guľôčok krepového papiera.  
        Poobede o druhej som prišla do spomínanej škôlky. Stretla som sa 
s miestnou učiteľkou. Dohodli sme sa, že najprv skúsim deti zaujať sama. 
Boli tam tri dievčatá a traja chlapci. Najprv som sa pokúsila zaujať ich 
tancom, no uspela som len polovične, zapojili sa len dievčatá. Po prvom 
„neúspechu“ som vytiahla z tašky krepový papier, že si s nimi niečo 
vyrobím. No to bol veľký omyl. Papier si porozoberali a niektoré s ním 
začali lietať po celej triede. Iné sa začali hrať 
s tulivakom, ktorý bol uložený pri stene. Jeden 
z chlapcov sa pod neho skryl a dvaja ďalší 
začali na „veľký vankúš“ skákať. 
Chlapček pod tulivakom začal plakať. Už som mala strach v očiach. 
        Zavolala som teda miestnu učiteľku, nech mi pomôže deti utíšiť. Ja 
som už zo zúfalstva začala skladať z papiera origami. Pri origami-vtáčikovi 
som veľmi neuspela, tak som skúšala skladať iné. Keď som poskladala z 
papiera prvú žabku, ukázala som pani učiteľke, ako žabka dokáže skákať. 
Ona vedela čo-to po slovensky. Deťom to povedala v ukrajinskom jazyku.  
        Hneď ako „malí výmyselníci“ zbadali ten trik, pomocou ktorého  
žabka začne skákať, jedno po druhom chodili ku mne:  
„Aj ja chcem také..., aj ja..., aj ja...,“ a tak som sa konečne 
mohla realizovať. Vyrobila som prvú, druhú, tretiu, 
a následne som začala vyrábať menšie. A deti medzi 
sebou: „Daj mi tú menšiu, tá lepšie skáče! Ja už nechcem 
tú veľkú!“  

Zakrátko začali do škôlky chodiť rodičia vyzdvihnúť 
si svoje deti. A rodičia mi, síce len pohľadom, ale predsa, 

vyjadrovali vďaku za čas strávený s ich deťmi. MOKY  

Zaujať deti nie je 
vôbec ľahké – 
výroba výkresov  
z krepového 

Deti nemali vôbec žiadnu 

trpezlivosť sedieť na 

stoličke. 
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RENÁTA KLISKÁ 

ROZHOVOR KU DŇU MATIEK 

Pýta sa Izabela Kliská, 1.EOOS 

Foto: archív autoriek 
 

Renáta Kliská. Známa slovenská módna návrhárka, 

vyštudovaná ekonómka, je mama našej 

stredoškoláčky Izabelky. Po návrate z májovej módnej 

prehliadky letných šiat v Cannes  sme poprosili jej 

dcérku, aby sa v našom mene popýtala maminky 

zopár zvedavých otázok.  

 

Moja maminka je milá, láskavá, 
trpezlivá, s láskou sa o mňa stará 
a navzájom si pomáhame. Keď 
nemám dobrú náladu, vždy nájde 
niečo, čím ma poteší a vždy sa na 
niečom pobavíme. Aj ja sa ju 
snažím rozosmievať, keď je treba, 
a snažím sa jej pomáhať 
v domácich prácach. Aj keď sme 
v zahraničí, keď 
sme na letisku, 
vždy sa tešíme na 
let lietadlom aj na 
to, ako tam bude 
dobre, ako 
pôjdeme na 
nákupy, na pláž, 
ako si sem-tam 
budeme robiť 
výlety po okolí. A, 
samozrejme, 
tešíme sa aj na 
módnu prehliadku 

a na akcie, 
ktoré tam budú. Cez leto, keď 
sme pri mori, robíme si výlety 
loďou do nejakého malého 
mestečka. A keď sa vrátime 
z dovolenky, pomáham mamine 
s vybaľovaním vecí z kufrov 
a tešíme sa na ďalšiu možnú 
destináciu. A po víkendoch, keď 

sa doučím a dorobím 
si úlohy do školy, 
poobede si 

s maminkou 
oddychujeme pri 
robení ručných prác, 
mamina háčkuje a ja 
pletiem náramky 
a podvečer máme 
cudzie jazyky – učíme 
sa po francúzsky 
a niekedy po taliansky. 
A večer pozeráme 
telku, a keď ju 

Blíži sa druhá májová nedeľa 

a ja som ani nezaregistrovala 

koniec Veľkej noci. 

Píšem báseň pre tú, čo nado 

mnou prebdela 

mnoho a mnoho nocí. 

 

Čas strašne rýchlo letí 

a ja ani ĽÚBIM ŤA nestíham 

povedať 

Neviem, ako to vnímajú iné deti 

Ach, zasa musím do školy 

utekať. 

 

Tebe však veľkú kyticu túžim dať 

každý deň pár objatí venovať 

a viac času na Teba mať. 

 

Jana Vávrová, 7.A 

 

Paríž, Fashionweek, 2018  
Renáta Kliská s dcérou 

Izabelou 
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dopozeráme, tak maminka číta 
a ja si skladám puzzle. Niekedy mi 
pomôže s domácimi úlohami, keď 
niečomu nerozumiem. Cez týždeň 
po škole niekedy s maminou 
chodím na rokovania, ak sa dá, 
alebo chodíme 
spolu na 
prechádzku, 
a keď máme 
voľné chvíle 
popri všetkom, 
robíme si plány 
na ďalší deň, 
alebo čo by sme 
cez leto mohli 
navštíviť, do 
akých krajín by sme mohli ísť. 
A snažíme sa deň spraviť krajším. 

 

Ako si sa prepracovala do sveta 

módy? 

Silnou vôľou som sa rozhodla, že 

idem za svojím snom a nenechala 

som sa odradiť malými 

neúspechmi, a keď prišlo niečo 

ťažké, vždy som si povedala, že 

vzdať sa môžem kedykoľvek, ale 

vydržať musím práve teraz. 

 

Na akých módnych prehliadkach 

si sa zúčastnila tento rok? 

Tento rok mám za sebou už 

viacero módnych prehliadok. Prvá 

bola začiatkom januára v Cannes 

na Ruskom bále. Druhá v Paríži 

počas parížskeho Fashion weeku 

Haute Couture. Tretiu sme mali 

v švédskom Štokholme počas ich 

Fashion weeku a zároveň oslavy 

MDŽ. Ďalšiu sme absolvovali 

v Bratislave v Českej 

mincovni na podujatí 

VIP Slovensko. 

Koncom apríla sme 

predviedli našu 

kolekciu na BMD 

v Bratislave. A zatiaľ 

posledná, ktorú sme 

absolvovali tento 

rok, bola teraz 

v Cannes počas filmového 

festivalu. 

 

Ako si sa dostala na červený 

koberec v Cannes? 

Všetko sa začalo jednou náhodou, 

v roku 2014 ma oslovila jedna 

dáma, podnikajúca v Cannes, aby 

som jej predviedla svoju kolekciu. 

A tu bol môj začiatok. V Cannes 

som sa zoznámila s mnohými 

ľuďmi z oblasti módy, show a 

biznisu, a tak som sa krôčik po 

krôčiku posúvala ďalej. Corona 

nás na dva roky stopla, ale tento 

rok sa všetko rozbehlo nanovo.  

 

Bratislavské módne dni, 2015;  

R. Kliská uprostred svojej prehliadky 
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Akú kolekciu si na tejto módnej 

prehliadke v Cannes predviedla? 

V Cannes som ukázala kolekciu 

elegantných šiat, 

doplnených 

výraznými 

klobúkmi. 

 

Ako si sa dostala 

na módnu 

prehliadku Haute 

Couture v Paríži? 
Opäť sa musím 

vrátiť ku Cannes, 

kde to všetko začalo a postupne si 

ma začali všímať módne agentúry 

a dostávala som stále 

zaujímavejšie ponuky. Musím 

priznať, že parížsky Fashion week 

bol pre mňa sen a otvoril mi dvere 

prakticky do celého sveta. Vo 

francúzskom mestečku Annecy si 

ma všimol jeden fashion 

sprostredkovateľ. Natoľko ho 

očarila moja kolekcia, že sa 

rozhodol poslať do Holywoodu 

informáciu o mne a zrazu mi 

z Holywoodu prišla požiadavka, 

aby som poslala svoju kolekciu 

a oni zvážia, či som vhodný 

kandidát na ich akcie. Nakoniec si 

ma vybrali a mohla som 

prezentovať svoju kolekciu na 

večernom evente priamo po 

udeľovaní Oscarov. Vybrali si len 3 

krajiny – Francúzsko, Indonéziu 

a mňa

. Mala 

som obrovskú trému, ale bol to 

pre mňa nezabudnuteľný zážitok. 

Dokonca som stretla aj Leonarda 

di Capria! 

 

Okrem Holywoodu, kde ešte na 

americkom kontinente si bola?? 

Mala som módnu prehliadku 

v New Yourku počas ich Fashion 

weeku a musím priznať, že 

s neobyčajným úspechom. Okrem 

Severnej Ameriky som sa dostala 

do Peru na svetovú konferenciu 

žien – podnikateliek. Zastupovala 

som Slovensko, nakoľko som 

viceprezidentka TCP (Top centra 

 

Niekedy si vravím, 

že človek musí 

využiť všetky 

príležitosti, lebo tie 

sa nestrácajú, len 

ich dostane niekto 

iný, hlavné je nebáť 

sa trošku riskovať. 

Renáta Kliská 
 

Módna prehliadka, New York, 

záverečné defilé – modely, p. Kliská
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podnikateliek). Zostala som taj až 

2 týždne, aby si to užila aj moja 

dcéra Izabelka, ktorej snom od 

detstva bolo navštíviť Machu 

Picchu. Všetky lamy, ktoré žijú vo 

voľnej prírode ju fascinovali 

a donekonečna ich mohla hladkať. 

Koľko času Ti zaberie tvorba 

novej kolekcie? 

Tvorím priebežne, takže mi je to 

ťažko odhadnúť.  

 

Odkiaľ Ti dodávajú materiál? 

Materiály odoberám z celej 

Európy, ale hlavne z Talianska 

a Francúzska. 

 

Koľkými jazykmi hovoríš? 

Nemčina, angličtina, francúzština, 

ruština, taliančina a učím sa aj po 

čínsky.MOKY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ďakujeme za 

rozhovor 

a prajeme veľa 

tvorivých nápadov! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stokholm, 2022, 

Izabela Kliská,  

model Renáty 

Kliskej   

 

Drahé mamy, ďakujeme vám 

za vašu ochotu, za vašu obetu, 

za vašu empatiu, za vašu 

eleganciu, 

za vašu múdrosť, za vašu 

chápavosť, 

za vašu nehu, za vašu odvahu, 

za vaše chutné recepty, 

za vaše tvorivé nápady, 

za prežité zážitky s vami, 

za pekné spomienky s vami, 

za vašu silu 

a za vašu lásku. 

Drahé mamy, ďakujeme vám 

za VŠETKO! 

 

Samuel Béreš, 2. SVC 
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DEŇ DETÍ - HISTÓRIA SVIATKU  

Text: Sofia Olejárová, 2.G, 

FOTO detí MŠ: Mgr. Eva Gnothová 

 
 

Medzinárodný Deň 

detí (MDD) je dnes 

už typickým 

sviatkom všetkých 

detí. Oslavujeme ho 

1.6. V tento deň sa 

rodičia, starí 

rodičia či úplne 

cudzí ľudia 

všemožne snažia 

vyčariť radosť 

a úsmev na 

detských tvárach.  

 
 
Pozadie tohto 
sviatku sa nachádza 
vo Švajčiarsku, 
konkrétne v Ženeve, kde sa konala Svetová konferencia pre blaho detí, 
bolo to v roku 1925 a zhodou okolností práve prvého júna. Na  konferencii 
sa zišlo dovedna 54 krajín, aby schválilo deklaráciu, zaoberajúcu sa 
detskou prácou, chudobou a podobnými problémami detí na celom svete. 
Cieľom deklarácie bolo potešiť deti na celom svete a zároveň poukázať na 
ich problémy. Medzinárodný deň detí bol tiež charakterizovaný ako deň 
bratstva a svetového porozumenia medzi deťmi. Hlavy svetového 
dedičstva UNESCO sa rozhodli od roku 1954 ustanoviť termín MDD na 
termín 20. novembra, avšak mnohé krajiny si radšej pre Deň Detí našli iný 
dátum, napríklad Maďari ho oslavujú poslednú májovú nedeľu; na 
Slovensku, v Poľsku či Nemecku sa oslavuje 1. júna, vo Venezuele tretiu 
júlovú nedeľu a v Brazílii 12. októbra.  
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Zvyky a tradície sú v rôznych krajinách sveta naozaj rôzne. Vezmime si 
napríklad Slovensko, kde sa pre deti usporadúvajú rôzne akcie, koncerty, 
športové i nešportové aktivity. Na niektorých školách sa deti neučia. Idú sa 
radšej aj s učiteľmi alebo spolužiakmi pozrieť na zaujímavé atrakcie, ktoré 
sú im v tento deň ponúknuté. Iné školy zase preferujú výlety za kultúrou 
alebo za históriou.  
 
V Japonsku sa oslavuje Deň Detí, alebo, keď chcete, Kodomo no Hi,  
5. marca, avšak do roku 1948 bol tento deň považovaný len za „Sviatok 
všetkých chlapcov“. Na druhejstrane majú Japonci „Sviatok osláv dievčat“, 
ktorý pripadá na 3. marca. Rodiny s deťmi väčšinou po sebe hádžu pásiky 
kapra. Kapor v japonskej mytológii znázorňuje silu, odvahu a úspech. 
Kúpeľ s 
listami Japonskej 
dúhovky 
predstavuje ďalší 
zvyk tejto 
krajiny. Japonská 
dúhovka – 
Shoubu - je 
rastlina s dlhými 
listami, 
pripomínajúcimi 
meče. Japonci, 
okrem kúpeľa, ju 
dávajú aj pod 
odkvap. Veria 
totiž, že táto 
rastlina 
podporujezdravie 
a odstrašuje zlo. 

MOKY  

 

 

 

 



Moky 3, 30. JÚN 2022 

 

13 | S t r a n a  
 
 

ZO ŠKOLSKÝCH AKTIVÍT 1 

CEZ OKIENKO 1. stupňa 

Text a foto: Mgr. Petra Zváčová 

 
Hovorí sa, že všetko má raz svoj koniec. To isté platí aj pre tento školský 

rok, ktorý sa nebezpečne blíži k svojmu záveru. Niekto sa už nevie dočkať, 

kedy dostane vysvedčenie a pofrčí na vytúženú dovolenku a niekomu 

bude zase smutno za spolužiakmi. Všetci však budeme zaslúžene 

oddychovať a spomínať na krásne 

chvíle, ktoré sme spolu prežili. Tento 

školský rok bol oproti minulým dvom 

rokom konečne naplnený aktivitami.  

 

Vo februári sa konala výtvarno-
tematická súťaž „Najkrajšia 
karnevalová maska“. Tohtoročná téma 
„Písmenká“ bola pre deti veľmi 
inšpiratívna. Našim žiakom sa naozaj 
podarilo vymyslieť krásne a veselé masky. Každý, kto chcel, mohol 
zahlasovať a podľa počtu získaných hlasov boli až štyria víťazi. Žiaci boli 
odmenení hodnotnými darčekmi, ktoré ich potešili a môžu pomocou nich 
ďalej rozvíjať svoju umeleckú fantáziu. Ostatné deti dostali sladkú 
odmenu, ktorej sa veľmi potešili. Tohtoročný výhercovia sú: 
 

1.miesto Rastík Rakica (II.A) 

2.miesto Lucka Hrajnohová (II.B) 

3.miesto Anička Spišiaková (III.A) 

4.miesto Dominik Vlk (IV.A) 

Mesiac marec ako vždy patril knihám, ale tak isto aj vode. V rámci aktivít 
venovaných Medzinárodnému Dňu vody, ktorý bol 22. marca, sme 
spoločne s niektorými žiakmi našej školy  v priebehu celého týždňa 
pracovali na téme „Voda“. Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si 
dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich 
ochrane. Žiaci 1. stupňa boli zábavnou formou informovaní 
prostredníctvom prezentácie o význame vody. Nachádzali spôsoby, ako 

Karnevalová maska –  

Výstava na chodbe 1. stupňa 
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môžu samotné deti chrániť a šetriť vodou. Mladšie deti kreslili a 
vyfarbovali rôzne obrázky, týkajúce sa tejto témy. Staršie počúvali zvuky 
vody v rôznom skupenstve a hádali, čo počuli. 

V apríli sme po troch rokoch konečne mohli usporiadať školské kolo 
Recitačnej súťaže, ktoré sa uskutočnilo v ŠKD a bolo rozdelené na dve 
časti, do dvoch skupín. V prvej skupine súťažili žiaci 1. a 2. ročníkov, v 
druhej skupine následne žiaci 3. a 4. ročníkov. Najviac bola obsadená 
kategória poézie, ale aj v próze sa 
našli odvážlivci, ktorí sa 
popasovali s pomerne náročnými 
textami. Porota v zložení p. 
vychovávateľ M. Hargaš, p. uč. I. 
Addová, p. uč. M. Kabová a p. 
vychovávateľka L. Longauerová 
mali ozaj ťažké rozhodovanie. 
Napokon boli vyhlásené 
výsledky: 

POÉZIA 

I. kategória                                

1. miesto –  Tobias Kratmüller 1.A               

2. miesto - Lucia Hrajnohová 2.B                  

3. miesto - Greta De Rogatis 1.A                   

II. kategória  

1. miesto - Katarína Macejková  4.A 

2. miesto - Matej Huževka  3.A 

3. miesto – Sarah Komárová  4.A 

 

PRÓZA 

I. kategória                                   

1. miesto - Kristína Koči         2.A                  

2. miesto - Kamila Trávničková 2.A              

II. kategória  

1. miesto - Ivan Janči  3.B 

2. miesto - Kristína Simone Valette  4.A 

 

Víťazi získali knižné odmeny, všetci účastníci diplomy a všetci žiaci, aj tí, 
ktorí si pripravili nejaký príspevok, ale nevystupovali, sladkú odmenu a 
veľkonočnú omaľovanku. Atmosféra v oboch skupinách bola výborná, deti 
správne odpovedali aj na kvízové otázky p. uč.  Frindrichovej.  
Aprílové aktivity však nekončili recitačnou súťažou. Napríklad v 3. ročníku 
sa konala beseda na tému Ako som prišiel na svet a uskutočnila sa aj 
súťaž Matematický klokan. Dňa 22. apríla prichystala pani učiteľka 
Guzikiewiczová pre deti z 1. stupňa Deň plný zábavy, súťaženia a tvorivých 
aktivít k Svetovému Dňu Zeme. Tohtoročná téma bola Investuj do našej 
planéty. V duchu tejto témy čakali v každej triede na deti aktivity, ktoré 

Víťazi Recitačnej súťaže 1. stupňa 
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preverili ich vedomosti a tvorivosť. Zameriavali sa 
hlavne na problematiku odpadu a jeho triedenia. 
V rôznych súťažiach si deti overili svoje vedomosti, aj 
si rozhýbali telo a zabavili sa so svojimi spolužiakmi. 
Na záver sa snažili sformulovať odkaz pre našu planétu 
Zem – ako sa jej zavďačiť a pomôcť jej, aby bola stále 
zelená. 

Ani sme sa nenazdali 
a pomaličky sme prešli do 

ďalšieho mesiaca. Počasie sa nám postupne 
vyčasilo, aj slniečko už teplejšie hrialo a vytiahlo 

nás do vonkajších priestorov našej školy. V máji 
sme si na nástenke pripomenuli čo je RODINA, 
kreslili sme obrázky našich rodín a tiež sme si 
spomenuli na naše maminky, babky, tety a 
sestry, ktoré oslavovali Medzinárodný Deň 
matiek. V 1. a 2. ročníku sa konala zaujímavá 
beseda na tému Pusinky a dotyky nie sú na rozkaz, ktorá sa deťom veľmi 
páčila.  

Jún sme odštartovali vo veľkom - zábavnými aktivitami 
k Medzinárodnému Dňu detí a spoločne sme ho ukončili jazdou Vláčikom 
Blaváčikom po našom hlavnom meste. Okrem toho, že jún je plný písania 
koncoročných písomiek a tiež 

opravovania 
známok na 
vysvedčenie, tak 
nás čakala aj 
nejaká zábava. 
Uprostred júna sa 
žiaci z 3.A, 3.B 
a 4.A so svojimi 

triednymi 
učiteľmi a učiteľkami – pánom učiteľom 
Guzikiewiczom, pani učiteľkami Guzikiewiczovou 
a Addovou, pani vychovávateľkou Longauerovou 

Nástenka k téme Rodina 

 

Škola v prírode, Oravská Polhora, Slaná voda 

 

Škola v prírode  

 

Aktivity k triedeniu 
odpadu 
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a pani asistentkou Procházkovou, zúčastnili  Školy v prírode. Zažili tam 
kopec srandy a priniesli zážitky, o ktoré sa s nami s radosťou podelili. 

Posledný spoločný júnový piatok sa takmer celý prvý stupeň vybral na 
koncoročný výlet, ktorý pre nás 
zorganizovala pani učiteľka 
Frindrichová. Autobusom sme 
vycestovali do Kráľovej nad Váhom 
navštíviť Zvieraciu farmu.  

 

Že to stálo za to, 
dokazujú fotografie, 
hádajte, ako sa volajú 
pózujúce zvieratka!? 

Rovnako nás čakali 
triedne besiedky, kde 
ťažké učenie konečne 
nahradili už voľnejšie aktivity.  

A napokon konečne slávnostne prevezmeme svoje vysvedčenia 

a zaslúžený dvojmesačný oddych sa môže začať. MOKY  

 
 

 

Krásne leto plné zážitkov Vám praje kolektív 

z prvého stupňa! 
 

 

 

Koncoročný výlet n a Zvieraciu farmu 

 

Zvieracia farma Humanita 

 

Zvieracia farma Humanita 
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ZO ŠKOLSKÝCH AKTIVÍT 2 

SPLAV MALÉHO DUNAJA 

 FOTOREPORTÁŽ 

Text a foto: Samuel, 2.SVC 

 
Ako 25-členná skupina, pozostávajúca z absolventov maturitnej skúšky, 

žiakov druhého a tretieho stupňa,  

pani učiteľky telesnej výchovy PaedDr. Andrey Valovičovej a jej blízkych, 

pani učiteľky biológie Mgr. Márie Kabovej a pána asistenta Lukáša 

Richtera, sme sa zúčastnili júnového výletu, kde sme splavovali  

Malý Dunaj, kempovali v srdci prírody, opekali špekačky a trávili voľný čas 

športom i fotografovaním. 

 

Medzi fotografujúcimi boli manžel pani uč. Valovičovej - Robo, pani uč. 
Kabová a ja osobne. Snažil som sa nafotiť všetko, čo sa dalo. V tomto 
článku vám predstavujem niekoľko najlepších momentiek, ktoré podľa 
mňa vystihujú tento nezabudnuteľný školský výlet. 
 
Obrázok č. 1 – Ako prvú fotku som 
odfotil rieku Malého Dunaja a 
brehy lužného lesa. Na prvý 
pohľad vyzerá tento obrázok 
depresívne, ale my sme mali 
šťastie v jednom -  v ten deň vôbec 
nepršalo, hoci predpoveď počasia 
povedala inak. Ešteže teplota bola 
akurát. Nebolo ani príliš teplo, ani 
príliš zima.   

Obrázok č. 2 – Na druhom 
obrázku vidíte teepee/indiánske 
stany, ktoré sa nachádzali v 
kempe Típí. Bola to naša prvá 
zastávka, kde sme mohli 
obdivovať tieto ľudoprázdne 
stany a dať si prvú kofolu. Mohol 
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som si tam dať aj pivo, ale keďže som bol na školskom výlete, radšej som 
sa rozhodol dodržiavať pravidlá. Viete, aby som nebol zlým príkladom pre 
ostatných žiakov.  
 
Obrázok č. 3 – Po troch - štyroch 
hodinách splavu sme sa dostali ku 
brehu Jelky, našej cieľovej 
destinácie. Keď sme sa vylodili na 
pobrežie a vytiahli si všetky veci z 
katamaránov, hneď sme išli stavať 
stany. Úprimne, pre väčšinu z nás 
žiakov to bolo ťažké.  Našťastie, pomohli nám učitelia, v mojom prípade to 
bol Robo. Ak toto čítaš, Robo, ďakujem Ti za pomoc nám postaviť stan.  
 

 
Obrázok č. 4 a 5 

Ako sme trávili poobedie v Jelke? Buď 
si niektorí z nás išli zahrať futbal, 
frisbee alebo karty, alebo išli na 
neskorý obed, alebo si zaplávať k 

rieke. Hoci som sa nenamočil kvôli studenej vode, 
aspoň som mohol napínať moje svalnaté svaly 
ostatným. Čo poviete? Mohol by som si zasúťažiť v Mr. 
Olympia?  
 
Obrázok č. 6 – Ako som už spomínal 
v predchádzajúcom obrázku, boli aj 
tí, ktorí hrali karty. Aj ja som si 
zahral karty. Bohužiaľ, vždy som 
prehrával. Na druhej strane, mohol 
som sa aspoň porozprávať s 
ostatnými žiakmi.   
 
Obrázok č. 7 - Večer nás čakala opekačka, kde sme 
mohli držať nad ohňom špekačky a pozerať sa, ako 
tečie z nich tuk. Po výdatnej večeri sme mali voľný 
program. Niektorí už išli spať do stanov, ostatní sedeli 
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okolo ohníka a rozprávali sa o všemožných témach až do polnoci.  
Nemal by som zabudnúť na enormné množstvo jedla. Musím povedať, že 
s touto hostinou by sme nakŕmili celú armádu. Bolo tam všetko - 
špekačky, klobásy, paštéty, chleba, rožky, nátierky, syry, chipsy, sladkosti. 
Jednoducho, všetko, čo si viete 
predstaviť. 
 
Obrázok č.  8 – V deň nášho 
odchodu (9. 6.) pršalo. Avšak, 
nás to nezastavilo, aby sme sa 
dostali ku Madarázsu, kde nás 
čakala chutná odmena - 
klasický hamburger s 
hranolkami, cibuľkovými 
krúžkami, barbecue omáčkou 
a Radlerom! Už sa vám zbiehajú slinky na tomto obrázku? Ak áno, ste na 
správnom mieste. Aj ja som nevedel odolať si dať ten hambáč. Samotné 
menu stálo takých 12 eur, ale keď ste na výlete a ešte k tomu hladný, je 
vám úplne jedno, koľko to stojí. Záleží na tom, že sa najete do sýtosti. 
Týmto obedom sme symbolicky zakončili náš splav a išli domov s plnými 
žalúdkami a zážitkami.  
 

Pár slov na záver... 

Osobne by som sa chcel poďakovať vyučujúcim za tento skvelý výlet.  

Užil som si s vami kopec srandy, zašportoval som si a odpočinul  

od mestského života. Hoci som sa bál desivej predpovede počasia, 

vydarilo sa. Čo sa týka vás, 

žiakov starých i nových, som 

rád, že som vás mohol 

spoznať. Dúfam, že keď 

budem mať čas v priebehu 

vysokoškolského štúdia a 

splav by sa zopakoval, 

pridám sa! MOKY  
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ZO ŠKOLSKÝCH AKTIVÍT 3 

OPASOK AKO MOTIVÁCIA – PROJEKT SJL 

Text a foto: Matej, 3.G & redakcia 

 
Robím kórejské bojové umenie 
Taekwondo a v Taekwonde 
nosíme opasky podľa úspešne 
zvládnutých skúšok, ktorých 
náročnosť sa neustálezvyšuje. Raz 
mi napadlo, čo keby sme tento 
Systém opaskov zaviedli aj do 
hodnotenia a výučby vyučovacích 
predmetov? 
Ešte som sa inšpiroval 
cestnou cyklistikou, kde sa 
udeľujú dresy za rôznu aktivitu. Preto som navrhol, či by sa nám žiakom 
(pri splnení istých podmienok), nemohli udeľovať farebné opasky, 
napríklad za aktivitu, za netradičnú interpretáciu prečítaných diel či za 
dosiahnuté skóre v testoch z vedomostí (stanovili sme si úroveň 75 %) a 
testy sme pomenovali ako skúšky technickej vyspelosti. 
Vo februári sme opasky zaviedli pre 3.G a 3.OA na hodinách slovenského 
jazyka a literatúry, potom sa pridali triedy 2.G, 2.OA a 1.OA. A verím, že 
systém opaskov sa postupne rozšíri aj do ostatných tried a na ostatné 
predmety. 
Ako systém opaskov funguje? Biely opasok dostáva každý žiak na začiatku 
ročníka. Čierny opasok nosí iba učiteľ. Žltý, oranžový, zelený, modrý a 
fialový opasok sa postupne udeľuje za úspešne zvládnuté vedomostné 
testy. Červený opasok sa udeľuje žiakovi s najvyšším počtom bodov za 
aktivitu na konci každého štvrťroka, žiak ich zbiera za všetky správne 
odpovede na otázky, ktoré zaznejú zo strany učiteľov či spolužiakov na 
vyučovacej hodine. Hnedý opasok sa udeľuje za aktivitu spojenú s 
povinným čítaním podľa stanovených pravidiel. Hnedý a červený opasok 
sú navyše putovné, čiže držiteľ ichvlastní počas jedného štvrťroka a ak si 

prvenstvo neobháji, odovzdá ich novému víťazovi. MOKY  

 

Nina, 2.G - Červený  opasok za 
najaktívnejší 3. aj 4. štvrťrok na SJL  

 

Dominika, 5.A - 

Teakwondo 

 

POROVNANIE OPASKOV – v školstve a v športe  

 



Moky 3, 30. JÚN 2022 

 

21 | S t r a n a  
 
 

ZO ŠKOLSKÝCH AKTIVÍT 4 

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV – EXKURZIA 

Text: Sofia, 2.G, foto: Matej, 2.OA 

 
V piatok 10.6.2022 sa naša pani učiteľka Mgr. 

Šrajnerová rozhodla zorganizovať exkurziu do 

Slovenského národného archívu, kde sme 

zažili Deň otvorených dverí. Dostali sme sa 

teda aj na miesta, kam sa bežný človek len tak 

nedostane. 

Účastníkov – žiakov z ôsmeho a deviateho 

ročníka ZŠ, obchodnej akadémie a gymnázia – 

sme sa opýtali, čo im táto exkurzia priniesla, 

aké pocity a dojmy si odnášajú a či niečo nové 

a zaujímavé  zistili? 

 
- Matej, 2.OA: Očakával som, že 

v Slovenskom národnom archíve sa 
bude nachádzať viac policajných 
spisov a záznamov aj z nedávnych 
udalostí, ktoré hýbu spoločnosťou. 
Moje očakávania sa polovične 
splnili, avšak chápem že najnovšie 
policajné spisy a záznamy musia 
ostať utajené. Exkurzia mi dala 
možnosť vidieť určitú časť 
z histórie kníh a fotoaparátov.  

- Veronika, 2.G: Dúfala som, že 
budem môcť viac ohmatávať knihy, 
keďže som nevidiaca, ale chápem, 
že každý malý dotyk môže poškodiť 
originál. Zaujala ma miestnosť, 
v ktorej zamestnanci čistili 
dokumenty od nečistôt, ktoré na 
nich zanechal čas. Bolo zaujímavé, 

že zamestnanci dávali dokumenty 
do vodného kúpeľa a nič sa im 
nestalo. Keby sme dnešný papier 
dali do vody, rozmočí sa a nič 
z neho nezostane. 

- Pán učiteľ Kucek: Veľmi som sa 
potešil, keď som sa dozvedel 
o návšteve Slovenského národného 
archívu na Drotárskej ceste 
v Bratislave. Konečne som mal 
možnosť navštíviť budovu, do 
ktorej som sa už dávno chcel 

Archivácia starých policajných 

dokumentov 

 

Ako technika, inžiniera, ma 

zaujala aj samotná konštrukcia 

celej budovy Slovenského 

národného archívu. 

P. uč. Peter Kucek 
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pozrieť, až teraz sa nám to 
spoločne podarilo. Očakávania 
neboli veľké, lebo mi bolo jasné, že 
nás v rámci otvorených dverí 
nepustia do priestorov, kde sú 
uložené tie najvzácnejšie exponáty, 
či utajované a prísne chránené 
dokumenty. Stálo však za to vidieť 
aj priestory, ktoré nám sprístupnili. 
Najviac ma zaujala miestnosť, kde 
fotografickou cestou robia 
reprodukcie písomností, tlačovín či 
obrázkov. Je to 
miestnosť, kde sa 
robí tzv. digitalizácia 
takýchto 
dokumentov. 
Mnohé z nich potom 
bývajú sprístupnené 

na internete pre 
verejnosť. Žiaľ, dnes 
Slovensko, stále patrí 
medzi krajiny, ktoré 
majú najmenej písomností 
prenesených do digitálnej podoby 
v rámci celej Európskej únie. Ako 
technika, inžiniera, ma zaujala aj 
samotná konštrukcia celej budovy 
Slovenského národného archívu. 
Jadro budovy tvoria len miestnosti, 
kde sú uskladnené všetky 
písomnosti archívu na niekoľkých 
poschodiach. Tie sú protipožiarne 
zabezpečené a hermeticky 

uzatvárateľné, aby sa zamedzilo 
požiaru. Celé jadro budovy je 
oddelené od ostatných miestností, 
ktoré sú umiestnené po jej obvode. 
Zo statického hľadiska je budova 
navrhnutá tak, aby odolala aj 
zemetraseniu. Keby sa náhodou 
nejaké zemetrasenie v našej 
lokalite objavilo a zasiahlo by túto  

- budovu, vydržalo by len 
železobetónové jadro budovy so 
všetkými písomnosťami. 

Spomínané miestnosti 
po obvode by sa 
zosypali ako ozdoby 

z vianočného 
stromčeka. Aby som to 
zhrnul, táto exkurzia ma 
zaujala, len škoda, že na 

jednotlivé miestnosti 
sme nemali viac času. 

- Pani  učiteľka 
Štreinerová, 

organizátorka exkurzie 
Prehliadka sa mi veľmi páčila, 
hlavne rozprávanie o reštaurovaní 
pamiatok. V archíve by bolo možné 
stráviť oveľa dlhší čas, než sme 
mali k dispozícii. Vysoko tiež 
hodnotím aj výklad zamestnancov, 
ktorí nás sprevádzali po archíve. 

MOKY  
 

 

 

Digitalizácia starých 

dokumentov 
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ZO ŠKOLSKÝCH AKTIVÍT 5 

NA HORÚCU TÉMU: SOCIÁLNE SIETE, náš sluha či pán? 

Text: Sofia, 2.G 

 
V našej škole sme mali zaujímavú besedu, ktorú pre 

nás pripravila pani učiteľka Ing. Sadleková s pánom 

Miroslavom Schlesingerom, odborníkom z 

Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality. 

Prednáška na tému - Sociálne siete a verejné 

stránky, bezpečnosť ich používania - sa odohrala 

v telocvični pre celý druhý stupeň ZŠ a SŠ. 

Pán Schlesinger vyštudoval Policajnú akadémiu a stal sa policajným 

psychológom. Pomáhal a pomáha pri rôznych kriminálnych zločinoch či 

kolosálnych trestných činoch. Ovláda aj karate, takže aj s neskrotnými 

zločincami si ľahko poradí. Napísal aj množstvo kníh, ktoré stoja za 

prečítanie. (Jednu z nich držím na fotografii a odporúčam na prečítanie: 

Niečo dobré pre život, Dobrá kniha, 2006)  

 

Pán Schlesinger nám vymenoval údaje, ktoré by sme za žiadnu cenu a za 

žiadnych okolností nemali zverejňovať na verejných stránkach, konkrétne: 

telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu, svoj zdravotný stav, vek 

a adresu, a taktiež titul a priezvisko. Za žiadnych okolností by sme nemali 

zverejňovať svoj biometrický údaj, napríklad odtlačok prsta alebo fotky. 

Na verejných stránkach na nás striehnu aj tzv. Cookies. Určite to poznáte, 

chcete si otvoriť nejakú internetovú stránku, dajme tomu o dnešnej móde. 

A zrazu na vás vyskočí tabuľka s veľmi malinkými písmenkami, ktoré sa 

vám nechcú čítať. Preto si dávajte pozor, čo odkliknete, aby sa spoločnosti 

cez Cookies napríklad nezačali dozvedať, kedy chodíte na net, na aké 

stránky chodíte, čo z týchto stránok sťahujete a tým vás mohli 

neprimerane obťažovať.  

 

Čo sa týka zverejňovania na sociálnych sieťach – Instagram, TikTok atď., 

na nich by ste nemali zverejňovať fotky svojej rodiny, svojich kamarátov, 
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fotky svojich izieb v dome/byte, alebo jedlo a nápoje, ktoré máte radi. 

Rovnako by ste nemali zverejňovať fotky z vášho detstva a súkromia. Ak 

budete tieto fotky zverejňovať môže sa vám ľahko stať, že cudzí ľudia sa 

dostanú k fotkám z vášho súkromia a začnú vás kvôli nim vydierať alebo 

zneužívať.  

 

Ako napríklad 15 ročná dievčina, ktorá si na sociálnej sieti písala 

s chlapcom, ktorý sa na sociálnej sieti tváril, že má 18. No v skutočnosti 

mal tento „chlapec" 46!!! Dievčina to, samozrejme, netušila a zistila to, až 

keď sa spolu stretli na prvom rande a ona zrazu zbadala pred sebou stáť 

chlapa ako hora, ktorý vôbec nevyzeral o 3 roky starší ako ona. Chlap sa 

priblížil k nej, a hneď ako si sadol k nej na lavičku, začal ju fyzicky 

kontaktovať!! Našťastie, keď dievčina začala kričať, hneď k nej pribehli 

SBS-kári a následne chlapa zatkli.  

 

Ďalším príkladom môže byť 13 ročné dievča, ktorému jedno ráno začal 

písať starší chlapec. Zo začiatku to bola slušná komunikácia, no čím viac sa 

blížil večer, tým začal byť chlapec vulgárnejší, pejoratívnejší a agresívnejší! 

Neskôr večer dievča povedalo svojim rodičom, čo sa deje a jej mama si 

zachovala rozvahu a chladnú hlavu. Povedala dcére, že jej má nechať svoj 

mobil, a že v jej mene si bude s týmto chlapcom ďalej písať. Chlapec bol 

ešte vulgárnejší a pejoratívnejší, až sa 

mama dievčaťa napokon rozhodla, že 

si dá s týmto chlapcom „prvé rande“. Až tam 

vlastne zistila, kto si písal s jej dcérou 

a bola náramne prekvapená. Muž, 

ktorý si písal s jej dcérou, nebol totiž 

dcérin rovesník! Nebol dokonca ani o 2, 3 či 

5 rokov starší ako jej dcéra! Bol v podobnom veku ako ona. Tá sa tak 

nahnevala, tak mu vyčistila žalúdok, že na podobné veci už hádam ani 

nepomyslel a nepomyslí. Toto boli len dva prípady, o ktorých sa s nami 

pán Schlesinger podelil. No takýchto 

a podobných prípadov je na sociálnych 

sieťach oveľa viac! A preto treba byť 

Mama povedala dcére, 

že jej má nechať svoj 

mobil, a že v jej mene 

si bude s týmto 

chlapcom ďalej písať. 

 

Sociálne siete vám 

môžu spôsobiť naozaj 

veľkú „depku“. 
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obozretný a opatrný vo zverejňovaní fotiek na sociálnu sieť.  

 

Ďalším dôležitým problémom na sociálnej sieti sú hejteri. Keď máte 

napríklad zlý deň – nenapísali ste dobre test, sklamali ste ľudí, ktorí vám 

dôverovali, neuspeli ste na súťaži... - sociálne siete vám v takýchto 

chvíľach môžu spôsobiť naozaj veľkú „depku“. Najmä, keď niekto pod 

vašu dávnejšie zverejnenú fotku, ktorú ste uverejnili, keď ste sa ešte cítili 

dobre, napíše komentár typu – Ako to vyzeráš, čo to máš oblečené, 

vyzeráš ako prasa, a podobne. V takýchto chvíľach si, pravdepodobne, 

každý asi povie - Načo som vôbec na tom Instagrame??? V každom 

prípade, existujú aj vaši kamaráti, ktorí vás na sociálnej sieti bránia 

ostošesť. Avšak vo výsledku nie je dobrý ani hejter a ani vaši kamaráti, 

obraňujúci vás, keďže vďaka vašej fotke a hejterovským komentárom na 

vašu adresu možno vznikla už úplne iná debata, kde sa všetci hádajú. Tým 

vzniká nenávistná komunikácia, ktorá sa šíri ďalej a ďalej a stále naberá 

na objeme. Z tohto začarovaného kruhu vás môže dostať jedine 

administrátor sociálnej siete, napríklad Instagramu. Až vtedy sa navždy 

z povrchu zemského stratí aj hejter, aj nenávistná komunikácia.  

 

Hádam najväčším nebezpečenstvom v tejto dobe, a to aj zo spomenutých 

stránok či sociálnych sietí, sú pornografické stránky a erotické siete. 

Takýto obsah sa dá šíriť hocikde. Najviac sa však, okrem stránok, na to 

určených, šíri aj na TikToku či Youtube, kde sa k takémuto obsahu môže 

dostať naozaj každý. Na besede nám pán Schlesinger spomenul ôsmaka, 

ktorý mu na počkanie dokázal vymenovať 24 eroticko-pornografických 

stránok. Kvôli takýmto skúsenostiam bolo z Youtubu a TikToku 

stiahnutých okolo 95 miliónov videí s nevhodným obsahom! 

 

Na záver by som chcela upozorniť, aby ste boli pri používaní sociálnych 

sietí či internetových stránokopatrní!Radšej choďte navštíviť kino, 

divadlo, múzeum, choďte so psom alebo s rodinou a kamarátmi do 

prírody, hrajte spoločenské hry. Žitešťastne svoj reálny život bez 

virtuálnych sociálnych sietí a stránok, lebo práve to je to najdôležitejšie! 

MOKY  
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MOKY NA CESTÁCH 

POTULKY PO OKOLÍ NAŠEJ ŠKOLY 

Text a foto: Matej, 3.G 
 

Verili by ste, že za 45 minút pešej chôdze (čo je jedna vyučovacia hodina!) 

sa dá prejsť štyrmi bratislavskými mestskými časťami?  

My sme sa presvedčili, že to možné je! Ako na to? Tu je náš itinerár! 

 

Naša škola sa nachádza v Karlovej Vsi a mnohí 
žiaci o tom ani nevedia, takže táto mestská 
časť predstavuje východiskový bod našej 
prechádzky. 
S triedou 3.G sme začali pri našej škole, potom 
sme šli po ulici Lamačská cesta a pri križovatke, 

kde sa kríži ulica 
Cesta na Červený 
most a Dúbravská 
cesta s Lamačskou 
cestou, sme videli 
tabuľu Staré Mesto. 
Od križovatky sme 
odbočili na ulicu Cesta na Červený most, kde je 
obratisko trolejbusov. A to sme už v Starom 
Meste. Následne sme smerovali k Červenému 
mostu, ktorý sa ešte nachádza v Starom Meste a 
za mostom sme prešli do Nového Mesta. Uvideli 
sme aj kúsok Partizánskej lúky, ktorá sa 

nachádza v Novom Meste. Potom sme vyšli 
na kopec, kadiaľ prechádza elektrické 
vedenie. Šli sme až k Zelenohorskej ulici, 
ktorá tvorí hranicumedzi Lamačom a  Novým 
Mestom. Odtiaľ sme sa vrátili do školy.  
 

Naša škola v Karlovej Vsi – 
začiatok i koniec výletu 

Obratisko trolejbusov – 
Staré mesto 

Červený most – Staré Mesto 
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S druhou 
skupinou – 
triedou 9.A - 
sme šli najprv 

k 
Zelenohorskej 
ulici, ktorá je 
na rozhraní 
Lamača a 

Nového 
Mesta, potom 

sme sa vrátili k areálu 
školy, ktorý sa 
nachádza v Karlovej 
Vsi. 

Pokračovali 
sme ku 

križovatke, 
kde sa kríži ulica Cesta na Červený most 
a Dúbravská 
cesta s 

Lamačskou 
cestou. Následne sme vošli do podchodu a šli sme 
sa vyfotografovať pred tabuľou Staré Mesto. 
Odtiaľ sme sa vrátili do školy. 

MOKY  
 

 
 
 
 

Kopec – Nové Mesto 

Zelenohorská ulica – hranica 
medzi Novým Mestom a 

Lamačom 

Pohľad na budovu v Novom 
Meste 

Tabuľa Staré Mesto 

Za Zelenohorskou ulicou – Lamač 
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NÁŠ  BUDÚCI STREDOŠKOLÁK 

Rozhovor pripravil: Tomáš Netri, 1.G 
 

Viliam Fiala,  

štúdium od septembra 2022, gymnázium 

 

Keď som videl jeho meno na dverách triedy, kde mal mať prijímacie 

skúšky, veľmi ma to potešilo. Je totiž z rovnakej základnej školy ako ja – 

Spojenej školy, Hálkova 54, takže v škole budem vídať ďalšiu známu tvár. 

Rozhodol som sa s ním urobiť tento rozhovor, aby som sa dozvedel, ako 

našu školu vidí budúci gymnazista. 

 

Ako na Teba pôsobí naša škola? 

Prostredie okolo vašej školy pôsobí na mňa pokojne a príjemne. 
Vybavenie vo vnútri školy vyzerá dobre. Sám som zvedavý, ako sa tomuto 
novému prostrediu prispôsobím, keď sem prídem. 
 

Prečo si si vybral práve Mokrohájsku? 

Už dlhší čas túto školu poznám, kolektív je dobrý. Poloha školy od domu je 
pomerne blízko, takže cestovanie nebude problém. Zdá sa mi, že je to 
vhodné miesto na skoncentrovanie sa na štúdium. 
 

Čo od Mokrohájskej očakávaš? 

Od tejto školy očakávam, že sa budem môcť učiť a spoznávať nové veci, 
veľa možností výletov, exkurzií či rehabilitácie a budem sa cítiť v prostredí 
čo najlepšie. 
 

Aký bol tvoj posledný rok na SŠ Hálkova 54? 

Posledný rok na Hálkovej sa pre mňa ešte neskončil, môžem však teraz 
povedať, že sa mi zatiaľ viedlo dobre. Pred mesiacom som písal Monitor, 
ktorý dopadol úspešne, zo slovenčiny a matematiky sme už prebrali 
takmer všetko. So spolužiakmi sme super partia, triedni učitelia – pani 
učiteľka Kovaľová a pán Hudoba - sú fajn. 
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Boli prijímacie skúšky ťažké? 

Vôbec neboli ťažké. Všetkým 
otázkam som jasne 
porozumel. Nebolo tam nič, čo 
by ma zaskočilo. Boli tam typy 
úloh, ktoré sme si v škole pri 

príprave 
niekoľkokrát  opakovali. 
 

V čom sa, podľa Teba, bude líšiť Mokrohájska 3 od Hálkovej 54? 

Bude treba viac energie, pretože sa určite odo mňa očakáva splnenie 
náročnejších úloh. Myslím si (dúfam), že gymnaziálne učivo zvládnem. Čo 
sa teším, cesta do školy bude pre mňa pohodlnejšia a výrazne kratšia. 
 

Myslíš si, že Mokrohájska 3 bude pre Teba dobrou školou? 

Nepochybujem, že áno. 

Ďakujem za rozhovor a teším sa na Teba v septembri! MOKY  

 

 

 

POZDRAVUJE  ABSOLVENT 

Matej Moravík, štúdium v r. 2015 – 2019, OA 

Text a foto: autor, pýta sa redakcia 
 

Maťko, aké Ti ostali spomienky na Mokrohájsku 3? 

Moje spomienky na štúdium sú veľmi pekné, pretože som 
sa na Mokrohájskej veľa naučil, o živote a ekonomike, našiel 
som si veľmi dobrých priateľov a učiteľov, ktorí boli ochotní 
pomôcť mi. Mojím dôvodom výberu tejto školy bol záujem 
o trh, ekonomiku a automobilový priemysel a tiež som sa chcel naučiť 
fungovanie a metodiku účtovníctva. 
 

Ktoré benefity Ti poskytovala Mokrohájska 3 počas štúdia? 

Svoj prvý deň si v novej škole si 

predstavujem v duchu srdečného 

privítania, zoznamovania sa 

s novými spolužiakmi a učiteľmi 

a naštartovaním novej etapy 

v mojom živote. Neviem sa dočkať. 

Viliam Fiala 

 

Hviezdoslavov 
Kubín, okresné 
kolo, Modra, r. 
2017 

 



Moky 3, 30. JÚN 2022 

 

30 | S t r a n a  
 
 

Bezbariérový prístup do všetkých učební a individuálne venovanie sa 
každému študentovi osobitne. 
Medzi moje najobľúbenejšie predmety patrili anglický a nemecký jazyk, 
ekonomika, tovaroznalectvo a účtovníctvo 
 

Ako si predstavuješ svoje ideálne prázdniny? 

Svoje prázdniny si predstavujem niekde na horách, niekde v zahraničí, 
alebo tu u nás - na Slovensku. Rád by som však navštívil aj Anglicko 
(Londýn) a pozrel si jeho historické centrum a pamätihodnosti, ako 
napríklad Buckinghamský palác. Ďalej by som chcel navštíviť športové 
podujatia, ako sú 
napríklad Preteky 
Formuly 1 
v anglickom 
Towcesteri, 
rakúskom Spielbergu, belgickom Spa i talianskej Monze... 

 

Ktorú destináciu na Slovensku by si odporúčal navštíviť našim 

čitateľom? 

Aj naša obec PAPRADNO ponúka veľa možností na relax, napríklad 
Lyžiarske stredisko Podjavorník, 
kde si môžu ľudia zalyžovať 
a zrelaxovať sa 

kúpaním 
v bazéne 

i upokojujúcimi 
masážami 

v Horskom 
Hoteli 
Podjavorník. 

Okrem toho môžu návštevníci ochutnať vybrané 
domáce syry, jogurty, žinčicu či ovčie mlieko. Koliba 
okrem ubytovania a domácich výrobkov z ovčieho 
mlieka ponúka aj kurzy jazdy na koňoch pre deti a mládež do 18 rokov. 
Návštevníci môžu taktiež pozorovať a pohladiť si psy a ovce.  

 

Triedny výlet do Papradna, r. 2018 

 

Koliba, Papradno 

 

Na Mokrohájskej sa mi darilo veľmi dobre a bol 

som šťastný, že som tam mohol byť. 

Matej Moravík 
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POZDRAV  ABSOLVENTA 

Mgr. Marek Pavle, štúdium v r. 2011 – 2015, G 
Text a foto:  autor, pýta sa redakcia 
 
 

Marečku, vieme o Tebe, že si si našiel svoje prvé 

zamestnanie.  

Prezradíš nám, či splnilo Tvoje očakávanie? 

Pozdravujem vás! Od 1. marca som zamestnaný na 
čiastočný úväzok na pozícii pracovníka s databázami a bioštatistikou na 
oddelení Environmentálnej medicíny na Limbovej 14 v Slovenskej 
zdravotníckej univerzite (hneď pri zastávke Nemocnica Kramáre). Hoci to 
nesúvisí konkrétne s tým, čo som vyštudoval (fyzika), tá štatistika a 
využitie jej matematiky na lekárske účely a zhodnotenie vplyvu rôznych 
škodlivín na ľudský organizmus, je celkom zaujímavá. Akurát, vzhľadom na 

to, že ja zvyknem mať záujem tej matematike, 
ktorá je za tým, aj do hĺbky porozumieť, musím sa 
aj trochu prinucovať, aby som prílišnou 
hĺbavosťou nestrácal čas. Vďaka štatistickým 
programom v počítači sa aj komplikovane 
vyzerajúce štatistické vzorce využívajú bez toho, 
aby tie vzorce vôbec človek potreboval vedieť.  

 

Čo pekné máš v pláne robiť cez leto? 

 Od 14.8. do 23.8. budem mať dovolenku 
v Grécku (cesta tam letecky). 
Ešte uvidím, ako si naplánujem ešte aspoň nejakú dovolenku na 
Slovensku, (napríklad nejaká turistika v lese alebo v horách).  
Určite si počas leta pôjdem aj tréningovým tempom zaplávať na Vajnorské 
jazero v Bratislave (možno niekedy aj na Zlaté piesky, alebo inokedy aj na 
Kuchajdu). Na petržalské jazero Veľký Draždiak si pôjdem na čas 
zatrénovať Akvatlon, t.j. plávanie-beh, čiže tam plávam 4 šírky jazera 
a potom, po utekaní na breh, si narýchlo nasadím bežecké topánky a 
bežím 3 kolá okolo Veľkého Draždiaku (jedno kolo okolo Draždiaku má cca 
2 km, jedna šírka jazera asi 200 m, to už si nie som istý). Podobne si aj 
pôjdem zabicyklovať (napríklad  

Štatistické údaje spracováva 

počítač 

 

Marek Pavle vo 
svojej kancelárii 

na Klenovej 
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z bratislavského Ružinova do rakúskeho 
Heinburgu) takým svižnejším tempom.  
Inými slovami, nejako si to leto zmysluplne 
naplánujem.  
 

Na ktoré letné prázdniny si dodnes spomínaš? 

Na rôzne doterajšie letné prázdniny spomínam z 
rôznych hľadísk.  
Z pohľadu optimistických myšlienok do budúcnosti najpríjemnejšie 
spomínam na tie prázdniny po maturite v roku 2015, keď som mal radosť z 
najdlhších prázdnin trvajúcich až 4 mesiace a tešil som sa na matfyz, kde 
ma čakalo štúdium toho, čo ma na základnej i na strednej škole najviac 
bavilo, t.j. matematika a fyzika. Vtedy som dokonca mal také ilúzie, že 
všetky prednášky na matfyze si budem asi podobným spôsobom 
vychutnávať a s takou ľahkosťou sa mi to bude všetko vnímať, ako keby 
som sledoval nejaký zaujímavý populárny dokument, ktorý býva urobený 
tak, aby bol zrozumiteľný širokej verejnosti. Dokonca som si myslel, že pri 
poctivom chodení na všetky prednášky a cvičenia na matfyze sa s každého 
študenta, ktorý chce, stane vysokoškolský profesor. 
Taktiež som vtedy ako 19-ročný začal svoju prvú brigádu,ale až v auguste. 
Hoci som tušil, že pre mňa sú aj lepšie brigády, ale radosťou bolo, že 
konečne som si našiel vôbec svoju prvú brigádu v živote. Konkrétne som 
brigádoval v IKEI, ešte konkrétnejšie v „myčke“.  
 

Na ktorú dovolenku si dodnes spomínaš?  

Čo sa týka dovolenkových letných prázdnin, tak veľmi dobre spomínam na 
2009, keď som bol v Prahe a koncom augusta a začiatkom septembra som 
bol na gréckom ostrove Zakynthos, kedy sme (rodiča, brat a ja) mali veľké 
šťastie, že sme tam neleteli leteckou spoločnosťou SkyEurope, ktorá práve 
vtedy skrachovala, ale našťastie sme leteli inou leteckou spoločnosťou a 
tou istou spoločnosťou sme aj prileteli naspäť. Na druhý deň som 
nastupoval do školy (2.september 2009). 

 

Chlapci, obom vám ďakujeme za pozdravy a prajeme krásne leto! MOKY  

 

 

Začal som cvičiť cca 

začiatkom tohto roka 

tréningový program na 

každý deň podľa knihy, 

ktorá sa volá  

„Telo ako posilňovňa“ – 

odporúčam!  

Marek Pavle 
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HUDOBNÝ KLUB 

Symbolické číslo 9 

Text: Daniel, 2.OA 
 

V histórii klasickej hudby panuje 

akási legenda o „nešťastnom čísle 9“. 

Mnohí veľkí skladatelia, zameraní na 

symfonické diela, práve krátko  po 

dokončení 9. symfónie zomreli. Ako sa 

však ukazuje, mnohé z týchto diel 

pretrvali v repertoári dodnes a pod názvom 9. symfónia sa často skrýva 

vrcholné dielo skladateľa. Dnes predstavím tri symfónie, ktoré práve nesú 

toto číselné označenie a sú dôkazom, že aj posledné skladateľovo 

dokončené dielo sa dokáže radiť k najlepším. 

 

I. Ludwig  van Beethoven: „Choral“  (rok dokončenia 1824), 
 

dielo, s ktorým sa stretol asi každý študent hudobnej teórie a fanúšik 
klasiky. 4 monumentálne časti trvajúce dokopy hodinu a pár minút 
k tomusú zavŕšením diela skladateľa známeho predovšetkým svojím 

temperamentom. Posledná deviata časť je známa ako „Óda na radosť“         

v d mol, no aj časti pred ňou boli na svoju dobu výnimočné. 
 
Najlepšie nahrávky: George Szell/Cleveland Orchestra 1961, 
FerencFricsay/Berlínski filharmonici 1957, ColinDavis/Symfonický 
orchester Bavorského rádia 1986 

 

II .  Anton Bruckner 9. symfónia (rok dokončenia 1894/95), 
 

dielo, ktoré skladateľ Anton Brückner napísal ako vyjadrenie vďaky Bohu. 
Jeho smrť však nedovolila dostať dielo do zamýšľanej štvorčasťovej 
podoby, (táto podoba je od čias Mozarta štandardným rozdelením). Aj 
napriek tomu dosahuje dielo takmer totožnú dĺžku ako Beethovenov 
Opus. V preferovanej trojčasťovej podobe je to  dielo, ktoré pozorného 

VLTAVA – Bedřich Smetana; 
Ilustrácia: Dávid, 8.A 
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poslucháča okamžite vtiahne do deja až po záverečný dlhý tón E na 
lesnom rohu a sláčikoch, po ktorom sa takmer žiada chvíľa ticha. 
 
Najlepšie nahrávky: Nemám obľúbené, všetky sú dobré. 

 

III. Antonín Dvořák – Z nového sveta (rok dokončenia 1893), 
 

iba rok pred Brücknerom zakončil svoju symfonickú zbierku o niečo mladší 

český romantický skladateľ, Novosvetská je populárna dodnes a jej časti 
sú známe aj vo filmových kruhoch.  
 
Najlepšie nahrávky: Opäť, každý nájde tú 
svoju, ale nedá mi nespomenúť Karla 
Ančerla a Českú filharmóniu: Klasika už 
od roku 1961.  

Príjemné počúvanie! MOKY  
 

 
 
 
 
 

KNIŽNÝ KLUB 

DIELO MAJSTRA/Francine Riversová 

Vydavateľstvo Kumran, 2018 

Odporúča: Anna, 2.SVC 

  Tento román je o skutočnom hľadaní 

pravdy, o láske, o starých jazvách, aj o odpustení.  

Brian sa prišiel pozrieť, ako pokračuje. „Videl som 
tvoje práce v galérii, ale toto je niečo iné!“ 
 „ Máš pravdu“, prikývol Roman. Zahľadel sa na 
obrázok. Vyzeral ako dielo niekoho iného, nie jeho. 
Je za ním Boh, zajasal a naplnilo ho vzrušenie.  

 

Román je zasadený do Los Angeles. Roman Velasco, 

Hudba v lete;  

Ilustrácia: Ján, 6.A 
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uznávaný losangelský výtvarník, má všetko, čo si muž môže želať. Má 
peniaze, ženy a aj slávu. Už sa u neho  vystriedalo zopár mladých žien, ale 
všetky maximálne po týždni vyhodil. Vyhodil ich preto, lebo mu 
neprinášali nič pozitívne do života.   
Aj Grace má svoje prízraky a tajomstvá, ktoré nechce vysloviť, lebo by sa 
potom cítila ešte horšie. Keď sa jej po sérii zlých rozhodnutí život prevráti 
naruby, zaprisahá sa, že už nikdy nedovolí, aby pre lásku prišla o svoje sny 
a nápady. Grace sa stane Romanovou novou osobnou asistentkou. 
Znamená to, že sa musí starať o jeho domácnosť, odhaľuje jeho život, 
súkromie a jeho utajené stránky. Vytuší, že v skutočnosti je všetko inak a 
jej šéf nežije šťastný život.  
 
Roman zápasí s démonom svojej minulosti. Keď v ňom zvíťazí jeho staré 
ego, tajne vychádza do ulíc, sprejuje po múroch grafity so signatúrou Vták. 
Riskuje, že si ako umelec zničí povesť, dobré meno a poputuje do 
väzenia... 
  
 

PLACEBO ON/Baja Dolce 

Vydavateľstvo Art Floyd, 2018 

Odporúča: Lucia, 2.SVC 
 

Tento príbeh sa skladá z troch na seba 

nadväzujúcich kníh: Placebo On, Placebo Ja 

a Placebo My. 

 

„Nevedela som, kadiaľ ísť. Stála som opäť raz na rázcestí. Doprava? 

Doľava? Rovno? Prosím, prestaň už pršať. Prosím, pusti cez svoje mraky 

trochu slnka na moju mokrú tvár. Prosím, neprš.“  

 
Keďže som nevidiaca, knihy čítam najmä 
v Braillovom písme. Požičiavam si ich zo 
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči, a to približne od mojich 
šiestich rokov, čiže odvtedy, ako som sa naučila 
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čítať a písať v Braillovom písme. Knihy sú pre mňa najmä únik od reality, 
zdieľanie rôznych príbehov, emócii a pocitov, ale aj hľadanie nejakého 
zmyslu a poučenia. 
 
Ema a Christopher. Dvaja ľudia s vlastnými tajomstvami a životnými 
trápeniami, ktoré ich neúnavne prenasledujú z minulosti. 
Kým Ema pracuje ako asistentka vo firme, Chris v nej pôsobí ako 
spolumajiteľ. Ich náhodné stretnutie na pracovisku rozpúta príbeh plný 
emócií, vzájomnej náklonnosti a pomoci. Dokážu sa navzájom „vyliečiť“ z 
tráum, ktoré ich stále ťažia a nedajú im spávať?  
 
BAJA DOLCE je slovenská spisovateľka. Narodila sa v roku 1989 
v Bratislave. V trinástich v nej prepukla vášeň pre písanie, keď začala 
pomáhať v školských novinách, neskôr si založila vlastný blog. Najviac ju 
teší, keď jej čitatelia posielajú spätnú väzbu a podelia sa s ňou o emócie, 
ktoré v nich jej knihy vyvolali. Neváhajte prečítať a zdieľať jej román! 

MOKY  
 
 

NAŠE POĎAKOVANIA 

Lucia, 2.SVC 

 
Ako absolventka Spojenej školy, Mokrohájska 3, by 
som sa chcela so všetkými rozlúčiť a poďakovať sa za 
všetko, čo som mohla zažiť, keďže som bola súčasťou 
tejto školy celých šesť rokov.  
 Podľa môjho názoru som sa pri výbere mojej 
strednej školy dobre rozhodla. Keby som si vybrala 
bežnú strednú školu, určite by som z nej neodchádzala naplnená toľkými 
zážitkami, ako odchádzam z tejto školy. Asi najdlhšie mi zostanú v pamäti 
rôzne rekondičné pobyty, ktoré naša škola organizovala, či už to bol 
lyžiarsky pobyt, rekondičný pobyt v Taliansku, na ktorom som sa zúčasnila 
až dvakrát, alebo aj splav Malého Dunaja, ktorý som absolvovala počas 
štúdia na nadstavbe, ale aj rôzne aktivity spojené s hrou na gitare, ako 
napríklad vystúpenie na osemdesiatom výročí vzniku našej školy, 
vystúpenie v Rozhlase alebo aj vystúpenie pre deti v škôlke na Kramároch.  
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Čo sa týka vzdelávania na tejto škole, je to škola pre žiakov so špeciálnymi 
potrebami, ktorým sa vždy každý zo zamestnancov alebo z pedagógov 
tejto školy snažil v čo najväčšej miere vyhovieť. Ďalej by som sa veľmi 
pekne chcela poďakovať za príležitosť ísť študovať po strednej škole na 
pomaturitné nadstavbové štúdium zamerané na sociálnu prácu. Okrem 
sociálnej práce som sa oboznámila aj s ostatnými predmetmi, ako bola 
napríklad pedagogika, psychológia, právo, ale aj komunikácia. Verím, že 
nadobudnutými vedomosťami budem vedieť aspoň nejakou troškou 
pomáhať ľuďom v mojom okolí, ktorí budú moju pomoc a rady tak veľmi 
potrebovať. Toto nadstavbové štúdium ma naučilo aj upevňovať si viac 
medziľudské vzťahy a utvrdzovať sa v správnej komunikácii s ľuďmi, aj keď 
to nie je vždy ľahká úloha. Chcela by som sa poďakovať aj za to, že som si 
štúdiom na nadstavbe, hlavne jeho druhým ročníkom, mohla vyskúšať 
trocha aj to, ako to funguje na vysokej škole a akým systémom tam 
prebieha vyučovanie. Podľa môjho názoru som si to otestovala najmä pri 
príprave môjho maturitného projektu. 
 Na záver by som všetkým zamestnancom a aj žiakom tejto školy 
popriala všetko len to najlepšie. Žiakom by som popriala veľa priateľstiev, 
dobrých vzájomných vzťahov a veľa nadšenia a snahy získavať vedomosti 
a využívať ich aj v bežnom živote. Učiteľom by som popriala veľa nadšenia 
v ich práci a trpezlivosti so žiakmi, ktorí im občas môžu vyrobiť na čele 
vrásky a aby to nebrali tak tragicky. Ostatným zamestnancom školy by 
som popriala veľa energie zvládať ich prácu a veľa ľudskosti, s akou 
pristupujú k chodu tejto školy. Úplne na záver by som celkovo našej škole 
popriala veľa úspechov, aby ešte dlhé roky takto fungovala a hlavne, aby 
z nej vždy vychádzali zodpovední dospelí ľudia, pripravení na bežnú 
každodennú realitu života, a aby si na túto školu a čas v nej strávený 
spomínali len v tom najlepšom svetle.  

 

Kika, 4.G  
Keď som nastúpila na túto školu, nemala som 
žiadne vízie do budúcnosti. Moje zdravotné 
problémy ma natoľko zahlcovali, že som nemala 
čas ani energiu myslieť na niečo iné.  
Táto škola mi ale priniesla iný pohľad na vec. 
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Vďačím za to mojim spolužiakom, kamarátom a v neposlednom rade aj 
našim učiteľom.  
Tento iný pohľad spočíva v tom, že dokážem čoraz častejšie aj v tých 
mojich „tmavých chvíľkach“ vnímať tie pozitívne a radostné momenty, 
ktoré mi život prináša.  
Táto škola, ako aj ľudia v nej, mi potvrdili, že život každého človeka má 
nesmiernu cenu. Nezáleží na tom, že som pomalšia v behu, alebo že 
v matematike nikdy nebudem počítať rýchlosťou matematického klokana. 
Každý z nás si môžeme byť navzájom obohatením. 

 

Tomáš, 9.A  
 Lúčim sa s vami v mene celej triedy, pretože pre niektorých z nás to 
bol posledný rok na tejto škole. Budeme spoločne v dobrom spomínať.   

Ale život sa vyvíja a s ním aj my. Pre niektorých z nás nastal čas túto 
školu opustiť nadobro, ale neobávajte sa. Na Vás budeme vždy myslieť v 
dobrom.  

Teraz ešte netušíme, aká bude naša budúcnosť. No budeme sa 
snažiť čo najlepšie využiť nadobudnuté vedomosti a rozvíjať ich na 
stredných školách.  

Ďakujeme za to veľké úsilie, ktoré ste vynaložili, aby ste nás niečo  
naučili. Vieme, že niekedy si to 
vyžadovalo priam nadľudské sily. 

 Úprimne chcem povedať, že 
sme na tejto škole boli spokojní. A 
sme radi, že ste boli súčasťou nášho 
života.  

Radi sa s Vami niekedy v 
budúcnosti stretneme 
a zaspomíname na časy, keď sme 
boli Vašimi žiakmi a Vy našimi 

učiteľmi. MOKY  

 
 
 
 
 

Ilustrácia: Leoš, 6.A → 



Moky 3, 30. JÚN 2022 

 

39 | S t r a n a  
 
 

 
 

VTIPY zo školských lavíc 

Zozbierali: Nina a Sofia, 2.G & REDAKCIA 

 
Uč. sa pýta: Koľko žilo 
Ťapákovcov v jednej 
chyži? 
Ž  1 – 11 ? 
Ž 2 – 12 ? 
Ž 3 – 16 ? 
Uč: Ak si nepamätáte, 
povedzte to neurčitou 
číslovkou. Ž 4 – Jak 
Turkov na Morave. 
 
2.G 
Veverička (Veronika) 
prišla do školy po prvej 
hodine a zistila, že jej 
chýba stolička k lavici a 
hovorí: „Nemám k tomu 
stolu stoličku, čo si mám k 
nemu kľaknúť ?”  
Luna: „No, kľakni si 
a popros ho o ruku, alebo 
skôr o nohu.“ 
 
Slovenčina, cvičenie z 
učebnice - Slová cudzieho 
pôvodu: Záhradný druh 
slivky? 
Juraj, 7.A: slivovica 
 
2.G - matematika 
P. uč. Imrichová píše 
príklad stierateľnou 
fixkou na tabuľu a povie: 
,,Nechce písať, a keď 
pritlačím, tak si piští." 
 
Sofi: ,,Chodím na 
prechádzku s Berrym a 
stretávam pri poli takého 

uja s bielym psom a ten 
má na záhrade tank." 
Matej: ,,Ten čo má?!" 
Sofi: „TANK!“ 
Matej: „A na čo mu je?“ 
Sofi: ,,A, tak neviem, vieš 
čo, suší si na ňom 
oblečenie." 
 

P. uč. Ištok: Pozrie sa na 
pero, ktoré je na katedre 
a povie: ,,Vyzerá to 
optimisticky, ale keď to 
vyskúšate, tak to nepíše." 

Luna: ,,V papiernictve 
veľmi nemajú dobré 
kriedy. Dokelu, kde mám 
kúpiť dobré kriedy?!" 
Ondrej: ,,Predsa v 
kriednictve!" 
Ondrej po chvíli: ,,Luna, 
uhni od tabule, ty nie si 
priehľadná!" 
 
Dodo, 8.A  na prednáške 
s p. Schlesingerom: „Čo 
mám urobiť, keď som v 
obchode ukradol 
horčicu?“ 
 
4.G, ekonomické cvičenia, 
riešenie príkladu  
P. uč. Tazberíková: „Čo 
mám dať do tej 
kalkulačky?“ (Pýta sa na 
postup príkladu) 
Soňa: Baterky. 
 

Peťo, 1.OA - Idem zapnúť 
tento parostroj (PC 
v triede), čo zažil ešte 
časy Márie Terézie, bojím 
sa, že každú chvíľu 
vybuchne. 
 

P. uč. Bauerová hovorí 
žiakovi: ,,Počkaj, nepočula 
som, lebo tu tečiem 
vodu." 

P. uč Sadleková: ,,Tu máte 
písomky. Pekne si napíšte 
zadania. Nekukajte do 
suseda." 

Sofi: ,,Nemali sme ísť 
nikam, mali sme sa tu 
zakoreniť, tak tu 
koreníme." 

P. uč. Bauerová sa pozrie 
na chodbe na skicu Štúra 
a povie: „Ninka, výborne, 
že máš beletrizovaný 
životopis o Štúrovi, rovno 
si k nemu hopni, bude to 
dobre vyzerať a môžeš 
začať." 

P. uč. Capeková príde do 
triedy, v rukách nesie 
notebook a povie: 
,,Nechám si tu haraburdu, 
dobre?"  

MOKY  HA, HA, HA 
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