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Milí Sparkťáci, 

 

aj keď už od začiatku školského roka ubehli tri 

mesiace, verím, že po dvojmesačných letných prázdninách 

a už v podstate aj jesenných ste všetci oddýchnutí a plní 

elánu. Vaše úsilie sa odrazí ako inak, na vašom vysvedčení, 

ktoré je tu v podstate onedlho. 

Mám pocit, že minulý školský rok ubehol neuveriteľne rýchlo 

a o prázdninách ani nehovoriac. Celý život beží akosi rýchlo. Ani sa nenazdáme 

a prázdniny sú tu znova. Vychutnajme si preto ten čas strávený za školskými 

lavicami a v kruhu svojich priateľov, pretože škola nie je predsa len o učení, ale 

aj o kamarátstvach a láskach, intrigách, hádkach...proste všehochuť. Veď na čo 

by sme na staré kolená spomínali, na písomky a skúšanie ☺?! 

Tak prajem vám príjemné čítanie s porozumením a dúfam, že si zoberiete 

z niečoho ponaučenie alebo vás motivujem k tomu, aby mi články, vlastná 

tvorba, kresby, ankety, čokoľvek, zasypali do najbližšieho vydania časopisu stôl. 

 

 

                             
Slávko Vidlička, III.A 

 šéfredaktor 



 

 

Ak máte dlhší prstenník ako ukazovák...
 

Ste vzhľadovo atraktívny, máte šarm a

neodolateľná. Nemáte problém sa dosta

situácie. Taktiež nemáte problém podstúpi

a rozhodnejší. Máte radi krížovky? Ak

prstov. Krížovky, či šach vám idú. Taktiež sa o

peňazí, ako ľudia s kratšími 
 

Ak máte dlhší ukazovák ako prstenník...
 

Máte silné sebavedomie, veríte si a

Máte radi pokoj a neradi sa necháte ruši

o vzťahy, nie ste ten, kto urobí prvý krok, no na druhej strane vás poteší 

pozornosť od druhých. 
 

Ak máte ukazovák aj prstenník rovnaký...
 

Ste veľmi mierumilovný a

z neho čo najskôr dostať. S

nerobí problém. Ste organizovaný. Vo vz

Váš život sa dá zhrnúť do jed
 

     
 

P.S.: Poobzerajte si dobre vašich kamarátov, spolužiakov, ale aj u

(pripravila  podľa zdroja:  http://interez.sk/zistite

povahe-a- charaktere/?utm_campaign=shareahol

ník ako ukazovák...  

adovo atraktívny, máte šarm a charizmu, ktorá je pre ostatných 

ná. Nemáte problém sa dostať z problémov a viete vyrieši

situácie. Taktiež nemáte problém podstúpiť veľké riziko, ste agresívnejší 

rozhodnejší. Máte radi krížovky? Ak áno, tak aj to o vás prezrádza vaša d

i šach vám idú. Taktiež sa o vás hovorí, že viete zarobi

kratšími prstenníkmi. 

Ak máte dlhší ukazovák ako prstenník... 

Máte silné sebavedomie, veríte si a často môžete byť arogantný a

neradi sa necháte rušiť vo svojom voľnom 

ahy, nie ste ten, kto urobí prvý krok, no na druhej strane vás poteší 

Ak máte ukazovák aj prstenník rovnaký... 

mierumilovný a pokojný človek. Ak sa ocitnete v konflikte, snažíte sa 

ť. S každým chcete byť zadobre, vychádza

nerobí problém. Ste organizovaný. Vo vzťahu ste verný, starostlivý a

ť do jedného hesla: „Peace not war“.  

    Bianka Džudžová, III.A 

P.S.: Poobzerajte si dobre vašich kamarátov, spolužiakov, ale aj u

http://interez.sk/zistite-co-prezradza-dlzka-prstov

charaktere/?utm_campaign=shareahol

 

 

charizmu, ktorá je pre ostatných 

viete vyriešiť ťažké 

ké riziko, ste agresívnejší 

vás prezrádza vaša dĺžka 

vás hovorí, že viete zarobiť viac 

 arogantný a egocentrický. 

ľnom čase. Ak ide 

ahy, nie ste ten, kto urobí prvý krok, no na druhej strane vás poteší 

konflikte, snažíte sa 

 zadobre, vychádzať s ľuďmi vám 

ahu ste verný, starostlivý a plný nehy. 

Bianka Džudžová, III.A  

P.S.: Poobzerajte si dobre vašich kamarátov, spolužiakov, ale aj učiteľov ☺. 

prstov-o-vasej-



 

 

 

 

 

1. december - svetový deň

AIDS a nákaze vírusom HIV. 

 

HIV vírus nedostatku ľudskej imunity.

vírus napadá imunitný systém (

znižuje jeho obranyschopnosť vo

dochádza k ochoreniu AIDS -

imunitnej nedostatočnosti. 
 

História 
 

Pôvodcu ochorenia AIDS objavili v roku 1983 

nezávisle na sebe vedecké tímy dr. Gallo v 

USA a dr. Montagnier vo Francúzsku. Ide o 

druhovo špecifický vírus, prenosný iba z 

človeka na človeka, príp. na niektoré druhy 

opíc. Preto sa napr. predpokladá, že sa do 

ľudskej populácie dostal z opíc infikovaných 

vírusom SIV /pohryzením, 

stykom/ a zmutoval na HIV. Existujú aj rôzne 

iné hypotézy vzniku infekcie HIV, žiadna z 

nich však nebola doteraz potvrdená. V 

súčasnosti sú známe dva typy: 

Pripravil Slavomír Vidlička, III.A
 

(Zdroj: http://www.hivaids.sk/index.php/hiv

http://www.hivaids.sk/files/TEST.pdf

https://sexualnezdravie.wordpress.com/hivaids/

svetový deň boja proti 

 

udskej imunity. Tento 

vírus napadá imunitný systém (T-lymfocyty), 

znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam, 

 syndróm získanej 

Pôvodcu ochorenia AIDS objavili v roku 1983 

nezávisle na sebe vedecké tímy dr. Gallo v 

vo Francúzsku. Ide o 

druhovo špecifický vírus, prenosný iba z 

loveka, príp. na niektoré druhy 

opíc. Preto sa napr. predpokladá, že sa do 

udskej populácie dostal z opíc infikovaných 

vírusom SIV /pohryzením, či sexuálnym 

IV. Existujú aj rôzne 

iné hypotézy vzniku infekcie HIV, žiadna z 

nich však nebola doteraz potvrdená. V 

typy: HIV-1 a HIV-2. 

 

Prenos HIV 
 

� ÁNO - krvou, spermiami, pošvovým 

sekrétom, injekčnou aplikáciou drog, 

materským mliekom. 

� NIE  - vzduchom alebo bodnutím 

hmyzu, kašľom, kýchnutím, dotykom 

alebo bozkom, používaním spolo

príboru, riadu, tej istej toalety, kúpe

ani pri vyšetrení u lekára, 

� Medzi infikovaním vírusom HIV až po 

vypuknutie ochorenia AIDS môže 

uplynúť 6-10 rokov. 
 

Vyšetrenie 
 

Pri teste na HIV sa zis

vytvorilo proti vírusu protilátky. Tieto 

protilátky sa vytvoria spravidla v období od 

3 do 12 týždňov po infekcii. 

Pripravil Slavomír Vidlička, III.A 

http://www.hivaids.sk/index.php/hiv, 

http://www.hivaids.sk/files/TEST.pdf, 

https://sexualnezdravie.wordpress.com/hivaids/) 

, spermiami, pošvovým 

čnou aplikáciou drog, 

materským mliekom.  

vzduchom alebo bodnutím 

om, kýchnutím, dotykom 

alebo bozkom, používaním spoločného 

príboru, riadu, tej istej toalety, kúpeľne, 

ani pri vyšetrení u lekára, či zubára... 

Medzi infikovaním vírusom HIV až po 

vypuknutie ochorenia AIDS môže 

Pri teste na HIV sa zisťuje, či si telo 

vytvorilo proti vírusu protilátky. Tieto 

protilátky sa vytvoria spravidla v období od 

ov po infekcii.  

 

 



 

 

 
 

 

LÁSKA V KROKOCH 
 

1. 
 

Až ťa opustí ten, koho si miloval, 

až ťa opustí ten, za koho by si život dal, 

až ťa opustí celý svet, zistíš čo je láska 

a čo si pre ňu musíš vytrpieť. 
 

aký šťastný bol, keď som ho milovala, 

až keď  moju lásku stratil, 

potom rád by za ňu život dal, 

len keby mu ju osud vrátil. 
 

láska je bolesť, sklamanie, 

niekedy i smútok zaženie, 

len jednu nevýhodu má, 

že na ňu musia byť dvaja. 

 

2. 

Nie je to láska, nie je to šťastie, 

len cez oči páska, dočasná slepota. 
 

Nie je to láska, nie je to šťastie, 

len prehraný boj a posledná rana päsťou. 
 

Nie je to láska, nie je to šťastie, 

len zdanlivý klam a ty si ostal sám. 
 

Nie je to láska, nie je to šťastie, 

len lákavý sen, v ten osudný deň. 
 

Nie je to láska, nie je to šťastie, 

len márna túžba, ako bozk v daždi. 
 

Nie je to láska, nie je to šťastie, 

len ďalšia vráska, na tvári bez úsmevu. 

 

3. 

Láska je láska, len srdce zlomené. 

Prázdna duša, oči plačom unavené. 
 

Láska je láska, v srdci len žiaľ. 

Tupá bolesť a prázdno celého sveta. 
 

Láska je láska, ostane len pár viet. 

Len slová prázdne, už nie je cesty späť. 
 

Láska je láska, prekliaty cit. 

Ľudská slabosť, nemá tu byť. 

 

Viktória Hovanová, IV.A 

4. 

Chcem svoje srdce späť!  

No tak vráť mi ho! 

Vieš, život je príliš krátky. 

Nenič ma viac, cesty späť niet. 
 

Slzy mi zahmlievajú zrak. 

Prečo si ty musel byť tou 

najdôležitejšou bytosťou? 

A  moje srdce v hrsti máš? 
 

To ti nestačí,  že ťa v hlave stále nosím? 

To ti nestačí,  že celé dni a noci sa trápim ? 

Vráť mi konečne srdce a ja ti pokoj dám. 

A možno sa do reálneho sveta vrátim zas...... 



 

Do rubriky vlastná tvorba prispeli aj žiačky pomaturitného štúdia, ktorých úlohou bolo 

vytvoriť krátky príbeh na písmeno „P“, pozrite sa, ako to dopadlo ☺ 

 
 
 

opletená poviedka 
 
Pondelok prší. Píšem poviedku o pomýlenom písmenku P. Prečo? Pretože 

pracujem. Písmenko P v písomke preskočilo poradie písmen a porušilo pravidla 

pravopisu. „Päťka“! Povedala  pani profesorka, pousmiala sa a potvrdila, 

pravdaže. Päťka sa potešila, že písmenku P prepočuli a písmenko sa potom 

poučilo poslúchať pani profesorku. 

Janky Kövérová a Andrejčáková, II.H 

 

ODOMŇA PRE TEBA 
 

Pani učiteľka Molnárová, páči sa mi Váš prístup k žiakom, ste fajn učiteľka, ktorá chce 

pomôcť rómskym študentom, aby sa mohli vzdelávať a zažiť pekné časy počas štúdia.  

Dalibor Gábor, I.A  

 

Páči sa mi pani učiteľka Romanová. Má pekný úsmev a krásne hnedé vlasy. 

Dušan. H., I.A  

 

Ondrej Gaži z III.A. Si milý a fakt super, si naj kamarát a takto sa udržuj a nekaz sa ☺  

Nika Horváthová 
 

Kristína H. z I.A. Ľúbim ťa...  Emil. G. 
 

Pre Erika G. Neviem či je to dobré alebo zlé, ale aj napriek všetkým problémom ťa Milujem.  

Pozn. Ty vieš od koho 
 

Pre Terezku, našu najúžasnejšiu kamarátku venuje Ondrej z III.A  

P



 

Maťka si moja naj kamarátka, mám ťa rada a ďakujem za všetko.  

Simča 

Tete Jojke, som rada, že som Vás spoznala, chcela by som ku vám chodiť častejšie. Veľmi 

som si na vás zvykla a mám vás rada.    Simča 

 

Ahoj Slavomír Vidlička z 3.ročníka. Mám ťa rada a si veľmi dobrý a srandovný. Ahoj... 

Tvoja Laura Tomášová z I.A   

 

Anička Kováčová, I.A. Som veľmi rada, že som ťa spoznala. Pretože si s tebou veľmi dobre 

rozumieme.      Mária R. 

 

Pre Františku z II.A. Si veľmi pekné a sympatické dievča. Sme veľmi dobré kamarátky 

a dúfam, že nám to vydrží až do 4.ročníka.  

Pre Slávku z II.A. Mám ťa rada sme dobré kámošky a dúfam že nám to tiež vydrží až do 

4.ročníka.  

Pre obe od Evky z II.A 

 

Ahoj Monika, II.A. Som veľmi rada, že sme kamarátky a som veľmi rada, že spolu chodíme 

nielen do školy, ale ja na výlety. 

Evka z II.A 

 

Ahoj Evka z II.A. Chcem ti povedať, že aj ja to tak cítim.   Monika z II.A  

 

Pre Františku. Prepáč za to, čo som ti povedala. Si veľmi pekné dievča a ty vieš, že som rada, 

že som ťa mohla stretnúť v mojom živote. Si najlepšia kamarátka, len sa už toľko nemaľuj, si 

pekná aj bez toho. 

         Monika z II.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imatrikulácia 
 

Pekná tradícia, ktorú zachovávame aj na našej škole. V krátkosti to znamená privítanie 

nových prvákov alebo „pasovanie“ za plnohodnotných členov rodiny SPARKU. Táto udalosť 

sa deje začiatkom školského roka . Tento rok sme my, žiaci 2.ročníka SPARKU dostali za 

úlohu pripraviť imatrikuláciu našim prvákom. Ktorí nevedeli ani dňa ani hodiny ☺. 

Veľmi dlho sme sa na to pripravovali spolu s našou triednou učiteľkou, Mgr. Zuzanou 

Oravcovou. Snažili sme sa vymyslieť niečo nové, netradičné a zároveň zaujímavé. Inšpiráciu 

sme hľadali na internete a v rozhovoroch s našimi bývalými spolužiakmi zo základných škôl. 

Nakoniec sa nám podarilo pripraviť sedem úloh, ktoré museli prváci splniť, úlohy pre panie 

učiteľky, vyzdobiť miestnosť a všetko oživiť sprievodným slovom, ktorého sa ujali 

Nikola Hadová a Peter Dzurik. Celá udalosť sa niesla pod heslom „TVORIVOSŤ“, pretože je 

to vlastnosť, ktorá by mala byť príznačná pre oba odbory našej triedy, sociálno-výchovný 

pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.  

Na záver chceme poďakovať aj vedeniu školy, pedagogickému zboru, spolužiakom 

a žiakom ostatných ročníkov za účasť, podporu a dúfame, že sa cítili dobre a bavili sa. 

Zároveň dúfame, že tradícia našej školy v imatrikulačnej slávnosti bude pokračovať a rok čo 

rok privítame viac a viac prvákov na „palube“ našej školy. 
 

Kolektív II.A triedy 

 

Odkaz od Slávka z III.A: Milí prváci. Mali ste možnosť prečítať pravý sľub pravého 

SPARŤANA. Tento sľub SPARŤANA znamená lásku, úctu, dôveru a priateľstvo. Pravý 

SPARŤAN by to mal dodržiavať. Ale pravdu povediac, málokto ho dodržuje!!! 
 

 

 



 

 

Úč

Dňa 28.10.2015 sa uskuto

učiteľkou Mgr. Anetou Krajňákovou a

sme sa na Lokomotíve, na autobusovej zastávke, a

Jahodnú. A nemyslite si, že to bolo všetko 

do lesa a cez krásnu prírodu na Horný Bankov. Cesta trvala asi 2 hodiny a

no nás to neodrádzalo. Prechádzali sme cez krásne sfarbenú jesennú prírodu

jelenicu a jeleňa, ktorí bežali cez les. Všetci sme 

dobrá atmosféra, čerstvý vzduch a

priateľskí a všetci sme si rozumeli. Po hodine turistiky sme si dal

oddychovať treba a pokračovali sme 

v neďalekom bufete a tam vyč

celkom do mesta, ale na Lokomotívu a

 

P.S.: Účelové cvičenie bolo naozaj úžasné,

by si ho ešte raz zopakoval, práve kvôli úžasným zážitkom a

panovala počas celého dňa☺ Ď

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účelové cvičenie 

0.2015 sa uskutočnilo účelové cvičenie. My, žiaci I.A a

ňákovou a Mgr. Ľubošom Blaškom vyšli v úst

, na autobusovej zastávke, a pokračovali sme MHD

nemyslite si, že to bolo všetko ☺ Ešte sme neskončili, tam sme len za

cez krásnu prírodu na Horný Bankov. Cesta trvala asi 2 hodiny a

drádzalo. Prechádzali sme cez krásne sfarbenú jesennú prírodu

bežali cez les. Všetci sme tam boli ako jedna veľ

erstvý vzduch a úžasné prostredie. Cesta zbehla veľmi rýchlo,

všetci sme si rozumeli. Po hodine turistiky sme si dali prestávku, ve

čovali sme ďalej. Na Hornom Bankove sme sa osviežili 

tam vyčkali na autobus, ktorým sme sa dostali späť do mest

celkom do mesta, ale na Lokomotívu a tam sme dostali rozchod.  

enie bolo naozaj úžasné, veľmi sme si ho užili. A

by si ho ešte raz zopakoval, práve kvôli úžasným zážitkom a úžasnej atmosfére, ktorá 

Ďakujeme! ☺ 

.A a II.A sme s pani 

ústrety prírode. Stretli 

MHD linkou 14L na 

ili, tam sme len začali. Išli sme 

cez krásnu prírodu na Horný Bankov. Cesta trvala asi 2 hodiny a prešlo sa 7,8 km, 

drádzalo. Prechádzali sme cez krásne sfarbenú jesennú prírodu a videli sme aj 

tam boli ako jedna veľká rodina. Vládla 

ľmi rýchlo, všetci boli 

i prestávku, veď aj 

alej. Na Hornom Bankove sme sa osviežili 

ť do mesta. Teda, nie 

mi sme si ho užili. A verte či nie, každý 

úžasnej atmosfére, ktorá 



 

  

Súťaže Miss sú populárne hlavne u mužskej časti sveta. My ženy sa tiež na ne dívame, 

ale sme oveľa kritickejšie, podľa toho, ku ktorej kategórii žien patríme (puťky, žienky 

domáce, karieristky, feministky....kategórie a pozície, ktoré si pre nás vlastne tiež vymysleli 

muži...hehe). A že toho roku sa na našej škole prvý ročník vydaril, svedčia rovno tri 

účastníčky Miss a to: Laura Tomášová, Simona Krajcárová a Anna 

Kováčová, ktorá sa dokonca umiestnila na 2. mieste, čo je vlastne ak sa nemýlim - 

prvá vicemiss. A tu je zopár otázok a odpovedí, 
 

1. V ČOM SPOČÍVA PODĽA TEBA ZMYSEL SÚŤAŽÍ MISS? 
 

S: Prezentovať svoju krásu.  

L:   Pre mňa to bola dobrá skúsenosť a zážitok, treba to zažiť. 

A:  Každý to vidí inak. Ale určite nie je dôležité vyhrať takúto súťaž, ale zúčastniť sa, kvôli 

skúsenostiam. 
 

2. NAKOĽKO SA V DNEŠNOM SVETE CENÍ ROZUM A NAKOĽKO KRÁSA?  
 

S:  Rozum sa cení menej ako krása. A preto sú súťaže miss. 

L:   Môj názor je, že dnešnej dobe sa viac cení krása ako rozum. 

A:  Tak rozum by mal byť cenený viac ako krása, pretože čo z toho, že je niekto pekný 

a v hlavé nemá „nič“? 
 

3. MYSLÍŠ, ŽE KRAJŠÍ ĽUDIA TO MAJÚ V ŽIVOTE ĽAHŠIE ALEBO PRÁVE 
NAOPAK?  
 

S:  V nejakých prípadoch aj áno  

L:   Podľa mňa by to mali byť rovnako, ale niektorí ľudia si zakladajú viac na kráse, iný 

na povahe človeka. Ja posudzujem ľudí podľa toho, čo majú vo vnútri. 

A: Podľa mňa je to pol na pol, lebo každý má iný prístup k týmto veciam, k životu. 
 

4. ZMENILA ŤA TÁTO SÚŤAŽ V NIEČOM? NAUČILA SI SA NIEČO O SEBE?  
 

S:  Nezmenila len som zistila že keď má niekto v porote rodiča alebo člena rodiny, 

kamaráta tak to má jasne že vyhrá prvé miesto v miss. 

L:   Táto súťaž ma nezmenila som taká aká som bola. Nič som sa nenaučila. 

A: Nezmenila ma v ničom, veď to bola len súťaž a nenaučila som sa nič o sebe, lebo viem 
aká som ☺. 



 

 

5. AKO SI PRIJALA VÝHRU
 

S:  Bola som veľmi rada, že to vyhrala práve Ani

1.miesto. 

L:   Prijala som to veľmi dobre 

držala palce a dúfala som že 
 

6. AKO SI SA CÍTILA, KE
 

A:   Bola som veľmi prekvapená 

bolo to naozaj tak. 
 

7. AK BY STE BOLI ORGAN
NIEČO NA PRIEBEHU, C

 

S:  Tak určite by som zmenila ceny (zadovážila by som lepšie), p

spravodlivosť v súťaži a 
 

L:   Tak ja by som zmenila 

viem ako to organizovala moja

všetko ☺. 

A:   Určite by som zmenila ceny, dala by som viac kozmetiky a

by som kúpila aspoň kyticu.

 
 

 

 

 

 

 

AKO SI PRIJALA VÝHRU SPOLUŽIAČKY?  

že to vyhrala práve Anička, lebo bola krásna a ur

mi dobre a tešila som sa z výhry, veď je moja spolužia

dúfala som že vyhrá. 

AKO SI SA CÍTILA, KEĎ POVEDALI TVOJE MENO?  

mi prekvapená a vôbec som to neočakávala, viem vyzerá to ako klišé, ale 

AK BY STE BOLI ORGANIZÁTORKY TAKEJTO SÚŤAŽE, ZMENILI BY STE 
O NA PRIEBEHU, CENÁCH...ČOKOĽVEK...?  

ite by som zmenila ceny (zadovážila by som lepšie), privítala b

aži a  nedala by som do poroty rodinných príslušníkov .

Tak ja by som zmenila toho dosť, choreografiu, ceny, niečo naozaj pre miss. 

viem ako to organizovala moja mama a ona to robí celkom inak. Tak to je odo m

ite by som zmenila ceny, dala by som viac kozmetiky a každej, ktorá sa zú

 kyticu. 

 

lebo bola krásna a určite mala aj na 

 je moja spolužiačka. Aj som jej 

akávala, viem vyzerá to ako klišé, ale 

AŽE, ZMENILI BY STE 

rivítala by som väčšiu 

la by som do poroty rodinných príslušníkov . 

o naozaj pre miss. Lebo 

ona to robí celkom inak. Tak to je odo mňa 

každej, ktorá sa zúčastnila 
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