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EDITORIÁL Zojky Fábryovej 

Rozlúčka 

 
Milí čitatelia a čitateľky, 

 

rok sa nám blíži ku koncu a všetci deviataci, 

vrátane mňa, sú úspešne prijatí na stredné školy. 

Štúdium na tejto škole bola vždy 

zábava a som veľmi rada, že 

sa naša škola posúva 

vpred a buduje krajšie 

a útulnejšie prostredie 

pre našich žiakov. 

Vždy som sa tu cítila 

dobre aj vďaka 

skvelým učiteľom, 

ktorí nás naučili 

všetko, čo 

potrebujeme vedieť. 

Chcela by som sa týmto 

poďakovať všetkým našim 

učiteľom za ich obrovskú 

trpezlivosť a snahu, s ktorou do nás vložili svoju 

múdrosť, skúsenosti a naučili nás zručnostiam 

pre život. Zažívam pocity smútku, keď si 

spomeniem na to, že opúšťam základnú 

školu a všetko, čo sme prežili sa mení na 

spomienky. Ale verím, že sa prídeme 

pozrieť, ako sa našej škole darí a 

pripomenieme si to krásne obdobie aj po 

rokoch.  

      Sme radi, že sme sa po náročnom 

období dištančného štúdia mohli vrátiť do 

školy a stráviť tak spolu posledné chvíle 

ako kolektív 9.A. Viac si vážime osobný 

kontakt a verných priateľov okolo seba. 

Každý sme sa taktiež zdokonalili v 

digitálnom prostredí a o to viac sme mali 

čas na náš skvelý školský časopis, v ktorom 

nechýbajú tradičné rubriky, ako anglický 

kútik, kde si priblížime Deň bláznov – prvý  

 

 

 

 

apríl. Počas online výučby sme sa venovali 

projektovému vyučovaniu a žiaci vytvorili  

projekty na rôznych predmetoch. Deň Zeme 

sme už strávili v škole a tak sa dočítate aj 

o Projektovom dni, ktorý bol venovaný 

práve ochrane životného prostredia 

v rámci Dňa Zeme. Projekty tvorili 

všetky triedy na prvom aj druhom 

stupni. V apríli sa konalo školské kolo 

súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorý si 

odsúťažili žiaci prvého stupňa v škole 

a žiaci druhého 

stupňa v online prostredí. V hudobnom 

okienku sa dočítate o celosvetovo známej 

speváčke Billie Eilish a v kreatívnej zóne sa 

dočítate, ako šiestaci priamo na hodine 

anglického jazyka vyrobili šalát z čerstvého 

ovocia. V umeleckej dielni nájdete krásne básne 

na tému Deň matiek, láska a aj Ódu 

na rovnobežníky. Určite vás pobaví aj 

zábavné okienko s vtipmi. kvízom na 

overenie znalostí slovenčiny a 

tradičnou omaľovánkou.  

      Želám vám veľa úspechov na 

našej škole! Budúcoročným novým 

redaktorom časopisu Iris želám veľa 

tvorivosti, fantázie a zážitkov v škole, 

o ktorých budú písať podnetné 

články!  

 

Zoja Fábryová, 9.A  

 

Eva Miklánková, 6.A 
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TVORÍME V ŠKOLE AJ DOMA 

Deň sv. Valentína netradične 

      

eň zamilovaných, či deň ako 

stvorený na vyznanie lásky 

blízkym. To je 14. február, ktorý 

už od stredoveku patrí láske každého druhu. Je to 

deň, kedy si vyznávame lásku o čosi viac ako 

inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami či 

inými drobnosťami, a stretávame sa na 

romantických miestach. O pôvode Dňa svätého 

Valentína vieme síce pomerne málo, ale je 

rozšíreným sviatkom po celom svete, aj keď ho 

podľa prieskumov oslavuje len 62% ľudí. Zvyky 

v iných krajinách sa ale celkom líšia od našich. 

Napríklad v Japonsku dávajú dievčatá chlapcom 

čokoládu. Tí, čo ju dostanú, môžu túto pozornosť 

opätovať presne o mesiac, 14. marca, tak isto 

bielou čokoládou. Slováci najčastejšie v tento 

deň darujú kvety, sladkosti, plyšové zvieratá, 

vankúšiky alebo chodia na romantické 

večere. V škole každoročne organizujeme 

na Deň Sv. Valentína tradičnú valentínsku 

poštu. Nie však tento rok. Tento rok sme boli 

prevažne doma, za počítačom alebo sme svojim 

blízkym telefonovali. Valentínsku poštu sme 

posielali elektronicky – e-mailom, poštou alebo 

kuriérskou službou. Žiaci doma vytvorili 

zamilované odkazy a vyznania lásky v podobe 

kvetinových košov, malieb alebo 3D pohľadníc. 

Poslali ich potom svojim najbližším alebo 

kamarátom zo školy, či obľúbeným učiteľom. 

Odfotili ich pre učiteľov výtvarnej výchovy 

a môžete sa na ne pozrieť aj vy.  

 

Sofia Vaňová, 9.A

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Parízková, Eva Miklánková, Dušan Dobrík, 6.A 

 

D 
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Veľkonočné výtvory 

eľká noc je významný kresťanský 

sviatok. Hoci sme aj tento rok boli 

obmedzení pre koronavírus a nemohli 

sa stretnúť s rodinou, urobili sme si sviatočnú 

atmosféru doma. Vyzdobili sme si byt 

dekoráciami z bahniatok a kraslíc, upiekli koláče 

a nachystali dobroty. Môj otec a brat chodia do 

lesa po vŕbové prúty a pletú z nich korbáče, v 

pondelok nás vždy vyšibú a oblejú vodou, aby 

sme boli s mamou celý rok zdravé. Veľkonočné 

sviatky sme teda prežili len vo štvorici. Nemohli 

sme vycestovať za rodinou, tak aby nám nebolo 

smutno, volali sme si. Svätú omšu sme si pustili 

online. Pevne verím, že budúci rok pôjdem za 

rodinou, bude nás viac a bude nám veselšie. Moji 

mladší spolužiaci boli aj cez sviatky tvoriví 

a vyrobili krásne veľkonočné vajíčka a dokonca 

sviečky v škrupinkách. Pozrite sa sami, ako im to 

vyšlo! 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Miklánková, Nina Lauková, 6.A 

 
Žiaci 5.A a 5.C 

V 
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Projektové vyučovanie na diaľku 

 

ištančné vzdelávanie bolo výzvou pre 

žiakov, rodičov aj učiteľov. Učitelia 

vymýšľali rôzne spôsoby, ako 

motivovať žiakov 

k práci. Keďže 

sme museli byť 

doma a nemohli 

sme sa vzdelávať 

v kolektíve, naše 

pani učiteľky 

a páni učitelia 

nám zadali na 

prírodovedných 

predmetoch 

a výchovných 

predmetoch 

(biológia, 

tvorba 

životného 

prostredia, 

geografia, 

výtvarná 

výchova 

a technika) 

vypracovať projekty na rôzne témy podľa 

aktuálne preberaného učiva.  

      Šiestaci sa učili na biológii o stavbe 

jednobunkových a mnohobunkových 

organizmov a vytvorili 3D modely rastlinných 

a živočíšnych buniek. Piataci vyrábali z vosku 

a olejov voňavé osviežovače do bytu a na 

geografii vytvárali z papiera a sadry 3D modely 

sopiek počas erupcie. Počas prezenčného 

vyučovania druháci a ôsmaci vyšívali krásne 

vankúše na sedenie určené na pníky v 

prírodných učebniach v školskom areáli. Tie 

sme spomenuli už v zimnom čísle Irisu v článku 

Projekt Krajšia škola. Pomocou projektového 

vyučovania na diaľku  sa žiaci učili zábavnou 

formou a osvojili si nielen zručnosti, ale prejavili 

vysokú dávku tvorivosti. Zároveň boli 

v neustálom kontakte so spolužiakmi a učiteľmi 

prostredníctvom online platformy Zoom 

a Google Meet. Aj keď to bolo fajn, sme radi, že 

sme späť v škole, pretože osobný kontakt nič na 

svete nenahradí!  

      Na projekte Krajšia škola naďalej pracujeme. 

Zasadili sme bylinky a okrasné kvety pri 

amfiteátri a do prírodnej učebne pribudla aj 

kriedová tabuľa. Včelí hotel dostal čerstvú 

„dávku“ 

jarných 

kvietkov na 

opeľovanie 

a zasadili sme 

kríkové 

jablone, 

z ktorých by už 

na jeseň mala 

byť prvá úroda. 

Držte palce! 

 
 

D 
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                                                                                Kríkové jablone a žiaci 9.A 

 

 

Projektový deň venovaný Dňu Zeme  

 

eň Zeme si pripomíname od roku 1970 

a pripadá každý rok na 22. apríla. 

Iniciátorom jeho vyhlásenia bol 

aktivista a senátor Spojených štátov, Gaylord 

Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na 

rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a 

jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti 

na cenných daroch prírody a potrebe chrániť ich 

pre budúce generácie.  

      Pri príležitosti Dňa Zeme sme si pripravili na 

1. a 2.stupni namiesto bežného vyučovania 

mimoriadnu aktivitu - Projektový deň. Každá 

trieda vytvorila vďaka spojeniu spoločných síl 

a tvorivej mysle rozmanité projekty, v ktorých 

vyobrazili rôzne ekologické problémy. Počas 

celého dňa sme vytvárali maľby, papierové 

postavičky, zvieratá z modulitu a plastelíny. O 

tom, aké sme vynaložili spoločné úsilie a chuť sa 

učiť aj iným spôsobom, ste sa mohli presvedčiť 

na vlastné oči. Pre rodičov a širokú verejnosť 

sme pripravili výstavu Projektového dňa ku Dňu 

Zeme priamo v našom vestibule školy. Tvoria ju 

všetky projekty, ktoré vytvorili žiaci pod 

dohľadom učiteľov, vrátane 3D projektov, 

D 
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napríklad zemegule oblepenej z polovice 

krásnou čistou prírodou a z polovice odpadom. 

Šiestaci vytvorili z polystyrénu paneláky 

s diaľnicou, aby dali najavo, ako výfukové plyny 

znečisťujú ovzdušie. Výstava bola dostupná od 

10. mája do 14. mája a každému sa veľmi páčila.

  

 

 

           

Projekty vystavené vo vestibule školy 

 

Projekt Zelená škola 

 

rojektový deň plne odštartoval náš nový 

projekt Zelená škola. 

Ten sa začal na našej 

škole už minulý rok, avšak 

pre pandémiu sme ho 

nemohli realizovať. 

Začiatkom školského roka 

trieda 6.A, ako prvá na 

škole zakúpila oddelené 

koše na správne triedenie 

odpadu. Vďaka tejto 

iniciatíve jej patrí čestný 

titul Zelená trieda. Ďalšie triedy sa k nej pridajú 

už čoskoro. 

V rámci 

projektu Zelená 

škola sme 

začali viac 

vnímať potrebu 

žiť zdravšie 

a chrániť 

prírodu okolo 

nás. Pomohlo 

nám aj 

P 
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zavedenie tzv. zelených hliadok, ktoré tvoria 

žiaci a učitelia a dohliadajú na poriadok 

v triedach, na chodbách a šatniach. Budú 

kontrolovať správne triedenie odpadu 

a zaobchádzanie s rastlinami a kvetmi v škole 

a v okolí. Tak pomáhajú ostatným žiakom 

a učiteľom chrániť životné prostredie, v ktorom 

všetci pracujeme aj oddychujeme. 

      Všetci sa vďaka týmto spoločným aktivitám 

a myšlienke krajšieho prostredia zbližujeme,  

zabávame, a zároveň pomáhame svojmu 

zdraviu.  

 

 

Zoja Fábryová, Sofia Vaňová, 9.A,  žiaci 1. a 2. 

stupňa a ich šikovné pani učiteľky a páni učitelia

MAREC – MESIAC KNIHY  

arec je okrem chladného počasia 

známy aj ako mesiac knihy. Každý, 

kto číta, vám potvrdí, že keď sa 

nudíte, kniha je tá najlepšia možnosť, ako zabiť 

čas a možno vás to zabaví natoľko, že začnete 

čítať zo záujmu či pre radosť. Kníh je viac než 

dosť a každý si nájde to svoje. Nižšie sa dočítate 

o knižkách, ktoré odporúčajú žiaci našej školy a 

možno sa vám zapáčia natoľko, že si knihu 

zakúpite a presvedčíte sa sami. Tak čo, koľko 

kníh ste už prečítali 

tento rok?   

Zoja Fábryová, 9.A 

                                                                Diana Parízková, 6.A 

 

Natalja Ščerba – Časodejovia: Kľúč k času 

ítate radi fantasy a sci-fi? Ak áno, táto 

recenzia bude presne pre vás! Ak ste si 

zamilovali Harryho Pottera, mám pre vás 

ešte čosi lepšie! Knižku pre 

tínedžerov, Časodejovia: Kľúč k 

času. Je to knižná séria o 

kúzelníkoch, ktorí dokážu 

manipulovať časom. Hlavnou 

hrdinkou je dievča Vasilisa, ktorá 

až postupom času zistí, že vie 

čarovať alebo skôr „časovať“. 

Získava nových 

netradičných priateľov, 

ale má aj dosť 

nepriateľov. Knihu 

napísala Natalja Ščerba, 

ukrajinská spisovateľka, 

ktorej ruskú verziu knihy preložili do slovenčiny. 

Natalja je autorkou viacerých úspešných kníh pre 

mládež - napríklad: Čarodol alebo Lunasterovia. 

Jej knihy sú určené deťom od 10 do 

13 rokov. Kniha Časodejovia: Kľúč 

k času je zaujímavá, pútavá, stále sa 

tam niečo deje, takže sa nebudete 

nudiť. Kniha získala množstvo 

literárnych ocenení a srdcia státisícov 

čitateľov. Podľa mňa je to jedna 

z najlepších fantasy kníh súčasnosti.   

 

Diana Korček, 6.A  

Foto: https://www.preskoly.sk

M 

Č 
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James Dashner – Labyrint: Útek  

 

áš rád napínavé fantasy príbehy a 

zaujímavý dej, ktorý 

ťa nenechá spať? V 

tom prípade je táto kniha ako 

stvorená pre teba. Labyrint: 

Útek je prvou časťou 

úspešnej fantasy trilógie 

úspešného amerického autora 

Jamesa Dashnera. Pochádza zo 

štátu Georgia a študoval 

účtovníctvo. Pred niekoľkými 

rokmi nechal svet financií 

a teraz sa živí písaním kníh pre 

mládež. Okrem iného, je 

autorom série The 13th Reality (Trinásta realita). 

Navštívte jeho webovú stránku 

www.jamesdashner.com pre viac informácií 

o jeho tvorbe. Knižná séria má názvy: 1. 

Labyrint: Útek, 2. Labyrint: Zhorenisko, 3. 

Labyrint: Smrteľná liečba. Séria bola sfilmovaná 

a premieta sa aj v našich kinách. Pútavý príbeh o 

riešení záhadného labyrintu a hľadanie cesty von 

skomplikuje život mladým ľuďom na čele 

s hlavným hrdinom, Thomasom. Tomu toto 

záhadné otvorí priestor do svojej 

vlastnej duše a vytvorí medzi ním 

a ďalšími postavami nečakané 

priateľstvá a puto. Príbeh začína vo 

výťahu. Napriek všetkým zákazom a 

veľkému nebezpečenstvu sa Thomas 

jedného dňa rozhodne vstúpiť cez 

vysoké steny do Labyrintu. Čoskoro 

si nájde verného priateľa Chucka a 

začne objavovať toto tajomné 

miesto. Prežije Thomas nástrahy 

Labyrintu a nájdu cestu von? Ak ste 

ešte nevideli film, vrelo odporúčam 

prečítať najprv knihy, pretože podľa môjho 

názoru, je film úplne odlišný. Čítanie nezaberie 

veľa času, som si istá, že vás, ako každá fantasy 

či sci-fi kniha pohltí. Nájdete ju ako 

v slovenskej, tak aj v originálnej anglickej verzii. 

  

Zoja Fábryová, 9.A 

foto: https://www.bux.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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Víťazná recenzia - Tonya Hurleyová – Ghostgirl: Vitajte na onom svete! 

Začiatkom marca sme vyhlásili súťaž 

o najlepšiu knižnú recenziu. Spomedzi 

zaslaných nás najviac zaujala recenzia Zoje 

Zubo z 5.A. Gratulujeme! Žiačka získava od 

redakcie knižnú odmenu a želáme jej pútavé 

čítanie! 

redakcia  

 

ascinuje Vás posmrtný život? Je možné 

cítiť niečo na onom svete? Kniha 

Ghostgirl Vás prevedie svetom mŕtvych, 

kde aj to nemožné sa stane možným. Tento 

príbeh Vás dostane od prvej strany. Charlotte je 

dievča, ktorej sa na rande prihodila nezvyčajná 

vec. Na prvom rande sa udusila gumeným 

medvedíkom. Posmrtný život je úplne iný, ako si 

predstavujeme. Ľudia majú na druhom svete aj 

problémy. Najhoršie však je, že aj tam je škola. 

Charlotte v škole zažíva naozajstné peklo. Na 

druhom svete ju navštevuje jej najlepšia 

kamarátka Scarlet, ktorej ukazuje, ako je to na 

onom svete. Záver knihy končí tak, ako by nik 

nečakal. Charlotte má pred sebou plno ťažkých 

rozhodnutí. Aby bola populárna, urobí preto 

všetko. Rozhodne sa vždy správne? „Anjeličku, 

môj strážničku, opatruj moju dušičku. A ak 

umriem do úsvitu, daj že mi popularitu.“ Kniha 

Ghostgirl je román, v ktorom si každý nájde to 

svoje. Každý z nás zažil pocit neviditeľnosti 

a menejcennosti. V tejto knihe je nádej, že 

všetko bude, ako má byť. 

Zoja Zubo, 5.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sofia Swierková, 9.A 

F 
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ANGLICKÝ KÚTIK 

THE ENGLISH CORNER by Sofia Vaňová  

April Fools´ Day 

 

he first is traditionally celebrated with 

a lot of fun. People play jokes and pranks 

(triky) on others and they often yell 

(kričíme) April fools at the end to let the person 

know they got tricked. People use mass media, 

like radio, TV or Internet to practise jokes 

someone. For example, the car company 

Volkswagen tricked its customers into thinking 

they are changing the brand name to 

"Voltswagen". For the average trick, there is 

always the classic practical joke, for example  

covering the toilet with plastic wrap or switching 

sugar for salt shakers. The day is not a public 

holiday in any country, except (okrem) Odessa in 

Ukraine, where the first of April is an official 

city holiday.  

 

 

 

April Fools´ Day  CROSSWORD: 

 

1. In what city is April fools´ Day an official 

holiday? 

2. What is a person who gets tricked on this day  

called?  

 

 

3. Name one mass media mentioned (spomenuté) 

in the article.  

4. Which month is this day celebrated in?  

5. Which car company tricked its customers into 

thinking they are changing the brand name?  

 

1.           

 

            

            

            

           

 

 

 

 

 

Did you get all the questions right? Check the 

answers on the last page of our magazine. 

 

 

 

 

 
                     Sofia Vaňová, 9.A, Diana Parízková, 6.A 

 

T 

          

   2.           

    3.          

 4.             

  5.            
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Daffodils´ Day – Deň narcisov 

 

 gathered some fun facts about daffodils. If 

you give someone just a single daffodil, the 

legend says that it will bring them bad 

luck.They're a symbol of spring and symbolise 

new beginnings and rebirth. Some people choose 

to plant daffodils in memory of their loved ones. 

People call them Lent Lilies in england. Daffodil 

is also called Narcissus, it got its name from a 

Greek myth about a handsome young man with 

the name of Narcissus. You could poison 

someone by letting them eat a daffodil bulb 

(cibuľa rastliny), there have been cases of people 

mistaking it for an onion or a leek (pór). 

In Slovakia, daffodil is a symbol of cancer 

awarness. Every year we raise (zbierame) money 

for a cancer foundation (charitatívna organizácia) 

called The League Against Cancer – Liga proti 

rakovine. It also raises an awarness (povedomie) 

of a breast cancer (rakovina prsníka), which is 

the most common cancer that kills thousands of 

women (and men, as well) every year.  This year 

The League Against Cancer celebrates its 25the 

anniversary.  20the June will be the day to 

remind all of us to no close our eyes  before this 

desease. Cancer has been the part of this world 

for a very long time and even the  medicine goes 

forward, we should not take it for granted. We 

should think about  helping those who are 

affected by cancer all over the world.

  

 

Sofia Vaňová, 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: www.lpr.sk 

Eva Miklánková, 6.A 

 

I 
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - súťaž v prednese poézie a prózy 2021 

Kniha je kúzelník, písmo, slovo, veta,   

vykúzli nám obraz skutočného sveta.. 

Keď čítame knihu a porozumieme, 

v básni a či v próze 

krásnu myšlienku vyjadriť dokážeme.                  

                  

ento školský rok sa 

Hviezdoslavov Kubín konal na 

našej škole za veľmi sprísnených 

hygienických opatrení bez publika, a tak 

určite súťažiacim chýbalo obecenstvo, 

ktoré tradične po minulé roky 

pozostávalo z takmer všetkých 

spolužiakov a rodičov. Atmosféra bola 

komornejšia, ale to nezabránilo súťažiacim 

predniesť krásne poetické a prozaické texty 

v plnej kráse. V poézii sa porote súťažne 

predstavilo 14 žiakov a jedna „čerešnička na 

torte, Arthur Pittner z 1.D triedy, ktorý hrdo 

reprezentoval rady našich odvážnych a tvorivých 

prváčikov mimo súťažných kategórií. V próze 

súťažilo 7 žiakov. Po 

prednese všetci 

súťažiaci dostali sladkú 

odmenu a víťazov sme 

odmenili krásnymi 

knihami i diplomom. 

Druhý stupeň bol v tom 

čase stále na dištančnom vyučovaní, a preto 

prednášajúci v 2. a 3. kategórii recitovali pred 

spolužiakmi a pani učiteľkami online cez 

platformu Zoom. Veríme, že budúci rok už 

budeme všetci spolu osobne a zažijeme tradičné 

školské kolo Hviezslavovho Kubína, na aké sme 

zvyknutí. 

p. uč. Mária Krchnáková, Diana Korček, 6.A 

Výsledky súťaženia žiakov 1. stupňa:  

1. Kategória: 

Poézia:    1. miesto –  Adelka Matyášová, 2.B 

                2. miesto -  Emmka Uderianová, 2.C 

                                   William Neupauer, 4.A 

                3. miesto -   Rudko Šípoš, 3.B  

                                    Lívia Baračková, 4.B 

Próza:      1. miesto - Filip Sim,  4.B 

                2. miesto - Darja Dobríková,  4.A 

                3. miesto - Helenka Mazánková, 3.B 

 

 

T 
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„Veľmi si vážim, že 

môžem byť súčasťou 

ZŠ A. Karpova.“ 

Výsledky súťaženia žiakov 2. stupňa:   

2. Kategória: 

Poézia:   1. miesto: Diana Korček  

               2. miesto: Soňa Šmýkalová  

               3. miesto: Ivana Bobrovská  

 

Próza:   1.miesto: Martin Zubák  

              2. miesto: Emma Vargová  

              3. miesto: Leopold Kurina   

 

3. Kategória: 

Poézia:  1. miesto: Zoja Fábryová  

               2. miesto: Marián Horňáček  

               3. miesto: Bibiána Kondelová  

 

Próza:   1. miesto: Sofia Swierková  

               2. a 3. miesto sme neudelili 

Eva Miklánková, Dominika Ivanová, 6.A, Sofia Swierková, 9.A 

 

ROZHOVOR  S.... LUCIOU REGULYOVOU 

- učiteľkou matematiky na 2. stupni  

 

ucia Regulyová je mladá učiteľka 

matematiky, ktorá prišla na 

našu školu ešte minulý rok, 

avšak len ako výpomoc. Tento 

školský rok už  nastúpila na plný 

úväzok a stala sa aj triednou 

učiteľkou. Napriek tomu stíha aj 

pracovať na svojej diplomovej 

práci - dokončuje si vysokú školu. 

Prezradila nám, že ako 

gymnazistka si nebola istá tým, čo 

chce v budúcnosti robiť. Po tom, 

ako som sa zúčastnila dňa 

otvorených dverí na Fakulte 

matematiky, fyziky a informatiky v 

Bratislave, padlo rozhodnutie, že si splní 

svoj detský sen a stane sa učiteľkou. Teraz vidí, 

že urobila správne rozhodnutie: „Práca s deťmi 

ma napĺňa, aj keď je to niekedy náročné.“ 

S pokorou dodáva: „Veľmi si vážim, že môžem 

byť súčasťou kolektívu ZŠ 

Anatolija Karpova. Korene 

tejto sympatickej ženy 

siahajú na Oravu do 

malebnej obce Nižná, 

kde vyrastala spoločne 

s dvoma súrodencami 

a spoznala aj svojho 

manžela - Tomáša. 

Medzi jej záľuby patrí 

turistika,  cyklistika, 

korčuľovanie, varenie, 

cestovanie a čítanie kníh. 

V zime taktiež rada 

snowboarduje a tento 

rok prvýkrát 

vyskúšala 

skialpinizmus. 

Patrí 

k fanúšikom seriálu 

L 
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Priatelia a série filmov Harry Potter. Navštívila 

zaujímavé miesta sveta, napríklad USA alebo 

Škandináviu. Chcela by sa pozrieť na Nový 

Zéland. V rozhovore prezradila viac o sebe, 

manželovi aj plánoch ohľadom letnej dovolenky.  

 

Lucka, nedávno si sa vydala. Prezraď nám 

niečo o svojom manželovi. Ako si s ním 

spokojná?  

S manželom Tomášom ( na obrázku dole) 

tvoríme pár dlhých desať rokov, takže už pred 

svadbou som vedela, do čoho idem . (smiech) Za 

celý ten dlhý čas som na lepšieho muža 

nenarazila, preto nebolo nutné ho vymeniť.  

Vzájomne sa dopĺňame, máme spoločné záujmy 

a sme si jeden druhému najlepšími kamarátmi. 

Od malička je veľký športovec a taktiež z neho 

bude učiteľ  - telesnej výchovy.  

Svadbu si mala počas tvrdého lockdownu. 

Neobmedzilo to tvoje sny alebo predstavy 

o svadbe? 

Ja som asi nikdy nesnívala o veľkej oravskej 

svadbe. Situácia teda veľmi nenabúrala moje 

predstavy. Nebol zbytočný stres či panika a tento 

deň sme si obaja s Tomášom bez obáv užili. 

Najviac ma mrzí, že sme nemohli pozvať 

všetkých ľudí, ktorých sme mali na zozname. 

Keď to však epidemická situácia v lete dovolí, 

plánujeme si oslavy vynahradiť s rodinou aj 

kamarátmi. 

Máš rada cestovanie. A čo 

svadobná cesta? Máte 

nejaké plány? 

Samozrejme, plánujeme 

svadobnú cestu. Chceme si 

splniť spoločný sen a ísť na 

výpravu na „európsky 

Havaj“ – Azorské ostrovy. 

Čakáme už len na vhodnú 

príležitosť, pretože cestovanie  

 

je momentálne veľmi komplikované 

a podmienky sa neustále menia.  

Ako si s manželom delíte domáce práce? Kto 

je väčší „bordelár“?  

Domáce práce sú u nás spoločnou aktivitou. 

Snažíme sa si ich vždy spravodlivo podeliť a už 

máme zaužívaný systém podľa toho, kto čo 

radšej robí. Ja sa rada motám v kuchyni, pri 

práčke a pri žehličke, Tomáš si zas „obľúbil“ 

vysávač a prachovku. V otázke „bordelára“ 

máme obaja jasno – ten druhý (smiech). 

V časoch rozhodovania sme zvyknutí 

komunikovať a robiť kompromisy. 

Čo by si na sebe zmenila?  

Toto je veľmi ťažká otázka, lebo zoznam je dlhý. 

Spomeniem teda to, čo mi mnohokrát nedáva 

spávať. Chcela by som byť väčší flegmatik. 

Často chcem mať veci príliš pod kontrolou 

a potom sa trápim a zbytočne stresujem. Chcela 

by som vedieť nad niektorými vecami v živote 

mávnuť rukou a neriešiť.   

Máš rada prírodu. Vedela by si si predstaviť 

žiť v inej krajine, napr. na tvojom vysnenom 

Novom Zélande? 

Počas štúdia na VŠ som sa 

pohrávala s myšlienkou 

odcestovať po škole za lepším 

životom. Aj preto som 

vyhľadávala letné brigády 

v zahraničí, aby som si to 

aspoň na chvíľku vyskúšala. 

Priznám sa, že s Tomášom sme 

túto možnosť ešte úplne 

nezavrhli. 

Aké máš plány na letné prázdniny? Máš typ 

na aktívnu dovolenku? 
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Dúfam, že sa mi počas letných prázdnin podarí 

nájsť brigádu. Okrem toho sa veľmi teším na 

turistiku, pretože s manželom a partiou 

kamarátov sme sa rozhodli prihlásiť sa na výzvu 

Doby hory. V rámci tejto výzvy človek nielen 

zažije krásne výhľady a strávi príjemné chvíle 

s najbližšími, ale pomôže aj prírode. Za každý 

zdolaný vrchol organizátori zasadia jeden strom 

v Tatrách a taktiež z registračného poplatku 

prispejú na obnovu turistických chodníkov. My 

sme sa rozhodli dobyť Západné Tatry, no výzvy 

prebiehajú naprieč celým Slovenskom s rôznou 

náročnosťou. Ak ste sa teda rozhodli, že budete 

dovolenkovať na Slovensku, určite odporúčam 

túto aktivitu! 

Lucka, ďakujeme Ti za výborný tip na dovolenku aj 

za rozhovor. Obdivujeme ťa za  tvoju snahu pomôcť 

našej prírode.  

redakcia

HUDOBNÉ OKIENKO Sofie Swierkovej 

Predstavujeme vám Billie Eilish 

 

elým menom Billie Eilish Pirate 

Baird O’ Connell sa narodila 

18.12.2001 v Los Angeles. Je 

speváčkou, skladateľkou a módnou 

influencerkou. V hudobnom priemysle sa 

pohybuje už niekoľko rokov 

a tínedžeri na celom svete 

ju obdivujú pre jej 

individualitu, štýl 

a samozrejme hudbu. 

Jej debutové EP s 

názvom Don’t smile at 

me (2017) sa dostalo do 

top 15 v USA, Británii, 

Kanade a v Austrálii. 

Debutový album When We 

All Fall Asleep, Where Do We 

Go ? (2019) sa stal albumom s 

najlepšími výsledkami v roku 2019 v 

USA. V roku 2020 vydala soundtrack 

s názvom No Time to Die k filmu 

James Bond. Medzi jej ocenenia patrí 

päť cien Grammy, dve American Music 

Awards, dva Guinnesové svetové rekordy či 

MTV Video Music Award. 

Stala sa prvou a 

najmladšou ženou, ktorá 

vyhrala v štyroch hlavných 

kategóriách cenu Grammy 

- najlepší nováčik, 

nahrávka roka, pieseň roka 

a album roka. Žije s 

rodičmi v severovýchodnej 

časti Los Angeles. Priznala 

sa, že trpí Tourettovým 

syndrómom (mierna motorická porucha, 

spôsobujúca mimovôľové pohyby) a prešla si 

depresiou. Vyrastala ako vegetariánka a obhajuje 

vegánstvo (keď neješ mliečne výrobky 

ani vajcia). Obľubuje rýchle autá. 

Momentálne ju vidieť randiť s hercom 

Matthewom Tylerom Vorceom. 

Sofia Swierková, 9.A 

https://www.harpersbazaar.com/ 

C 
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Z UMELECKEJ DIELNE 

Báseň ku Dňu matiek 

Kytička pre mamičku 

 

Mamička ma pochváli, 

desiatu mi zabalí. 

Dobre mi vždy navarí, 

pekné veci mi vraví. 

 

Ranu mi pofúka, 

oblečie ma, keď fúka. 

Spolu sa vždy smejeme,   

potom sa zas najeme. 

Vidno, že sa máme rady, 

vystojíme dlhé rady 

na banány, predsa, 

decká, nesmejte sa! 

 

Niekedy mi vynadá, 

aj to musí, keď ma rada má. 

Preto ľúbim svoju mamičku, 

dám jej dnes peknú kytičku. 

 

 

 

 

Vyfarbi ružičku pre svoju mamičku! 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Swierková, 9.A                         
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Óda na rovnobežníky   

Štvorec to je jasný borec, 

uhly zhodné, známa to vec. 

uhlopriečky štíhle dámy, 

kolmé sú jak v okne rámy. 

 

Obdĺžnik má iný tvar, 

každá strana má svoj pár. 

Hoci strany zhodné nie sú, 

hrdo svoju dĺžku nesú. 

 

Dve a dve sú predsa zhodné, 

každú noc a vždy aj vo dne.  

Pravý uhol v každom rohu, 

nevpustí dnu ani nohu. 

 

Kosoštvorec na bok letí, 

ako šarkan, milé deti. 

V rohoch nemá pravé uhly, 

ako mu to spraviť mohli? 

 

Vyzerá tak trochu krivo, 

ako keby vypil pivo. 

Uhlopriečky nie sú zhodné, 

za to presne krásne kolmé. 

 

Kosodĺžnik v hroznej zlosti, 

stratil vraj os súmernosti. 

Kružnicu si vpísať nevie, 

ostáva tak v strašnom hneve. 

 

Všetky tieto tvary známe, 

dokonale už poznáme. 

Rovnobežníky sú jasné, 

štyri strany, tým to hasne. 

 

 

 

 

Marian Horňáček, 8.A, Leopold Kurina, Peter Adamec, 6.A 

 

Láska 

Čo je to láska? 

Keď sa dve srdcia spoja, 

keď sa stretnú dva 

pohľady 

a čas sa zastaví. 

 

Dáš tomu druhému 

všetko čo máš 

a už len čakáš, 

čo ukáže čas. 

 

Sú to dni pekné, 

plné smiechu a pohody.   

Sú to dni temné, 

plné ticha a nezhody. 

Čas tu hrá veľkú rolu. 

Všetko presné musí byť. 

Prekročíš jednu hranicu, 

všetko môžeš ihneď stratiť. 

 

Je to o dôvere 

a silnej podpore. 

Kde nie je pravda, 

ani šťastie nebude. 

 

Úprimnosť sa cení tiež, 

lebo všetko čo nepovieš, 

bude neskôr diera v srdci 

a osobu to veľmi zmení.  

                                                                                                                                                            Zoja Fábryová, 9.A 
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KREATÍVNA ZÓNA 

Ovocný šalát šiestakov 

Na ovocný šalát budeme 

potrebovať: 

500 g bezkôstkového hrozna 

3 veľké jablká Golden delicious 

3 stredne veľké hrušky Abate 

125 g malín 

125 g čučoriedok 

1 stredne veľký zrelý ananás 

3 väčšie pomaranče 

Šťavu z 1 citróna  

Niekoľko lístkov čerstvej mäty 

2 polievkové lyžice kvetového medu 

Dosku na krájanie, nôž, veľkú misu, drevené  

varešky, lyžicu, vidličky, misky na servírovanie 

 

 

 

Postup: 

  ananásu odrežeme vrchnú zelenú časť 

a spodnú časť a pomocou ostrého noža 

odrežeme kôru. Nakrájame ho na menšie 

kúsky. Jablká a hrušky rozkrojíme, vyrežeme 

stredné ohryzky a nakrájame na plátky. 

Pomaranče ošúpeme a rozdelíme na mesiačiky, 

ktoré prerežeme na polovicu. Hrozno umyjeme 

a bobule prekrojíme na polovicu spolu 

s čučoriedkami a malinami. Citrón vyšťavíme do 

šalátovej misy, pridáme všetko ovocie, 2 lyžice 

medu a posekané mätové lístky. Všetko 

dôkladne premiešame a necháme asi 10 minút 

oddychovať, aby ovocie vsiaklo citrónovo-

medový dresing s mätou. Podávame v miskách. 

Môžeme pridať biely jogurt, ale šalát je dobrý aj 

bez neho. Dobrú chuť! 

 

 

 

 

 

 

 

Z 
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         Diana Parízková a žiaci 6.A - 2 .skup. 

 

ZÁBAVNÉ OKIENKO 

Vtipy 

- Oco potešil by si sa, keby som ti 

daroval k narodeninám kravatu? 

- No... viac by ma potešilo dobré 

vysvedčenie. 

- Neskoro. Už som kúpil kravatu. 

 

- Jožo, počul si, že vedcom sa podarilo 

skrížiť fazuľu s fialkou. 

- Nepočul som. Prosím ťa a načo je to 

dobré? 

- No keď sa naješ tej fazule skríženej s 

fialkou a prdneš, ono to nesmrdí, ale má to 

príjemnú fialkovú vôňu. 
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- Viete prečo má slon fialové oči? 

- Aby ho nebolo vidieť na slivke. 

- A už ste videli slona na slivke? 

- No vidíte, aký je zamaskovaný. 

 

Ocino, chcel by som pomôcť jednému 

starčekovi. 

Dáš mi na to päť korún? 

-Pravdaže synak, to je od teba veľmi 

šľachetné. Tu máš dvacku. 

A kde je ten úbohý starček? 

-Tamto na rohu. Predáva zmrzlinu. 

 

Jožko príde domov zo školy a vraví 

svojej mame: 

- Mami, už som sa naučil počítať do 10.  

A mama mu vraví: 

- No tak mi to povedz. 

- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 

- A kde si nechal päťku?  

- V žiackej knižke. 

 

 

 

Prvák Jarko prišiel zo školy 

domov a sťažoval sa: 

- Predstav si, mama, naša pani 

učiteľka nám povedala, že jej 

nesmieme tykať a hodiny jej 

môžu? 

 

Špongia hovorí kriede:  

- Vieš čo, už sa mi po tebe nechce upratovať 

tvoje pozostatky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Korček, 6.A 

Eva Miklánková, 6.A 
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KVÍZ: Si macher na slovenčinu?  

1. Doplň do slova B_c_kel správne y alebo i  

a) y, i 

b) i, i 

c) i, y 

 

2. Aké sloveso chýba vo vete? Tomáš veľmi rád 

_____ na kolobežke.  

a) jazdí  

b) lyžuje  

c) varí 

 

3. Slovo synonymum znamená:  

a) slovo s opačným významom  

b) slovo s rovnakým/podobným významom 

c) obrazné pomenovanie  

 

4. Janko je milý chlapec. Aký slovný druh je 

slovo, ktoré je vo vete zvýraznené?  

a) podstatné meno 

b) sloveso 

c) prídavné meno  

 

5. V ktorej možnosti sú všetky slová napísané 

správne? 

a) nábitok, myš, lyže 

b) príroda, sirup, kobylka  

c) kebi, bylina, skryť 

 

6. V ktorej možnosti sú iba zdrobneniny? 

a) žabka, záhradka 

b) zastávka, lúka 

c) búrka, myška 

 

7. Doplň do slov jaz_k a slovenč_na správne y 

alebo i 

a) y, y 

b) i, y 

c) y, i 

 

8. V ktorej možnosti sú iba vybrané slová?  

a) kopyto, bitúnok 

b) kobyla, myslieť  

c) myš, pískať 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Vaňová, 9.A, Diana Parízková, 6.A 
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OMAĽOVÁNKA  

 

 

 

 

 

Odpovede ku Kvízu: 1. c, 2. a, 3. b, 4. c, 5. b, 6 a, 7. c, 8. b.  

Odpovede k Anglickému okienku: 1. Odessa 2. April fool 3. Radio 4. April 6. Volkswagen                        


