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Príhovor šéfredaktora 
 

 

       Zdravím Sparkťáci, učitelia aj 

žiaci. Konečne došla jar. Všetko 

kvitne (na zdravie alergici...), kypí, 

kynie a aj preto nezaškodí trošku 

schladiť (spomienkami na 

lyžiarsky, ktoré sú však na druhej 

strane horúce ). Apríl je 

považovaný za najbláznivejší 

mesiac. A počasie tak aj občas 

vyzerá. Jeden deň 25°C a druhý 

deň sneží. Tak aj moja profilovka 

sa nesie v tomto duchu. Inak by 

ste sa už mohli zapojiť do tvorby 

časopisu. Najľahšie je kritizovať, 

to sa mi nepáči, to nestojí za nič, 

ale kde sú vaše príspevky??? Tak 

hádam nabudúce...ale už naozaj 

strácam nádej  
 

                      SLÁVKO, šéfredaktor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HALUZENIE, 
Bola raz jedná rodina, ktorá žila v BB 
v malom domčeku. Obyvatelia ich mali 
celkom radi, no mali dobytok: býkov, 

byvolov a kobyly. Stále sa o nich museli 
starať, no nebolo času. 

 

Alexandra Balogová, IV.A 

 

HALÚZKY 
        A ČEREŠNE 
               SPOD BLÚZKY ... 

 

 
 

Mama mi včera navrhla , že so mnou 
pôjde kúpiť byt. Prešli sme celú 

Bystricu ale byt podľa mojich predstáv 
sa nenašiel. Môj brat mi na narodeniny 
kúpil malú roztomilú myš. Môj kamarát 
sa vrátil z Ameriky späť na Slovensko. 

 

Slavomíra Gáborová, II.A 
Stanka so svojím priateľom išli do 

reštaurácie. Objednali si rybu z ryžou 
a k tomu aj bryndzový koláč. Jej priateľ bol 
vzdelaný korytár, tak jej k výročiu vyrobil 
koryto. Ona mu kúpila kryštálové hodinky. 

 

Evka Turtáková, II.A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Moja mala sestra mala malú bábiku, 
mala aj iné, ale jej sa najviac páčila jej 

mala bábika, mala ju strašne rada, 
chodila s ňou na prechádzky, 

namaľovala ju, bola jej mladšou 
sestričkou. 

 

Monika Hadová, II.A 
Môj kamarát si myslel, že mal peknú 
myšlienku. My sme si mysleli, že jeho 

myšlienka nebola až taká dobrá ako si to 
Peter myslel. Peter nad tou myšlienkou 
ďalej premýšľal a my sme sa zatiaľ išli 

vonku šmýkať. 
 

Stanka Dírová, II.A 

 
 

 



 

 

OODDOO  MMŇŇAA  PPRREE  TTEEBBAA//  PPRREE  VVÁÁSS  
 

Odkazy pre vedenie školy od žiakov I.A triedy......a odpovede vedenia školy, za ktoré 
odpovedal Mgr. Monika Vladová.....:) 

Veľmi by sme vás chceli poprosiť aby ste 

nám dovolili organizovať triedne aktivity. 

Milí žiaci, vedenie školy víta triedne 
aktivity, ktoré majú myšlienku a zmysel 
a rado ich povolí. Zatiaľ však nikto z vás 
s takou požiadavkou neprišiel. A ako sa 
hovorí, nemému decku ani vlastné mať 
nerozumie. Takže čakáme na vaše 
požiadavky a nápady...  

Aby sme mali častejšie voľno. 

Danka G. 

Danka a čo by si v čase voľna zmysluplného 
robila? A na druhej strane, nemáme pocit, 
že by si sa veľmi zaťažovala školskými 
povinnosťami...pohoďáčka...  

Milé vedenie školy, rád by sme chceli mať 

aspoň 3 hodiny telesnej výchovy. 

Marko G I.A 

Marko, teší nás tvoj záujem o TV, žiaľ 
v rámci rozvrhu to nie je možné, ale Mgr. Ľ. 
Blaško určite vie ako nechať tvojho 
športového ducha plne rozvinúť. A prosba 
z našej strany, staň sa misionárom TV, lebo 
mnohí žiaci ešte nevedia alebo už aj 
zabudli, kde je telocvičňa...  

 

Pre Bianku z III.A. Páčiš sa mi, mám ťa rád!!! (Emil G., I.A) 
 

Pre celú školu. Som rada, že som na tejto škole a že som spoznala niektorých skvelých ľudí, 
ktorý sú veľmi temperamentný.   (Liana G., I.A) 
 

Pre p. uč Krajňákovú. Aby sme každý deň mali 5 hodín.   (Liana G., I.A) 
 

Ak chcete aby školská rada fungovala tak ako má, dajte hlas mne – mne Daliborovi z I.A 

(Dalibor Gábor I.A) 
 

Tak milé moje detičky. Roky plynú a ani sme sa nenazdali a už sme tretiaci. Už len pár 
mesiacov a budeme štvrtáci. Čakajú nás krásne spoločné chvíle, veľa úsmevných situácií. 
Veľmi sa teším na našu stužkovú slávnosť. Dúfam, že aj vy. Som strašne rád, že som mohol 
spoznať takých milých, dobrých, dobrosrdečných a úžasných ľudí ako ste vy. Dúfam, že keď 
skončíme školu budeme sa stretávať. 

Slavomír Vidlička z III.A  



 

 

Inštruktor lyžovania vysvetľuje, že kurz sa skladá z troch častí: 

Najprv si pripnete lyže, potom sa spustite zo svahu a nakoniec sa 

naučíte chodiť o barlách... 
(zdroj: http://www.skicentrumkalnica.sk/zima/fun/vtipy.html) 

 

Zo začiatku mi bolo suprovo, ale posledné dni boli veľmi bolestivé, 
pretože som spadol zo svahu. Teraz mám celoživotné trápenie a bolestí 
s mojím kolenom a traumu zo svahu!!!    Milan IV. A 

Zuzka IV. A 

Bolo dobre, pretože sme tam mohli byť spolu. Posledné dni boli ťažké, 
pretože nás tam trápili (lyžovanie, lyžovanie, lyžovanie...), ale večerné 
diskotéky to vyriešili, napodiv tam sem vládali a boli ako rybičky. 
Hihihihih.... 
 

Michaela IV. A 

Keď sme prišli bola som nadšená. Krásne okolie, 
slniečko svietilo ako v lete, na svahu bolo úžasne (aj 
keď mohlo viac snežiť), ale ja som sa dobre bavila. 
Súťaž v lyžovaní bola dobre pripravená, všetko to tam 
malo svoje čaro, aj preto som možno vyhrala 1. miesto. 
Aktivity, ktoré pre nás boli vymyslené našimi 
profesormi sa mi veľmi páčili, dobre nám varili 
a personál nám všetkým vychádzal v ústrety. Keby bola 
možnosť,  pôjdem ešte raz.  

 

 

Patrícia IV. A 

Získali sme veľa pekných zážitkov a zručností v lyžovaní. 
Potrápili sme sa teda dosť. Ale bolo fajn, pretože sme boli super 
kolektív. Na šťastie sa nám nič nestalo, pretože dvaja rytieri nás 
ochraňovali. Ďakujem Vám Mgr. Ľ. Blaško a Ing. A. Molčanyi. 

P.S.: Milan, všetkým nám je ľúto tvojho pádu, ale o to viac 
prajem šťastia na maturách.   



 

 
 

My tretiaci šťastie máme, 

S Blaškom sa nám nič nestane. 

Lyžiarak sme hravo zvládli, 

no do matúr nech nás stráži. 

Z roka na rok je nás menej, 

asi na nás treba remeň. 

Netreba nám drahé dary, 

pár nových spolužiakov to spraví. 

  Vaša milovaná III.A 

 
Lenka K., II.A 

Na lyžiarskom sa mi páčilo, že som sa naučila šport, ktorý sa mi páči a to lyžovanie. Super, 

super, super. 

 

Nikola H., II.A 

Na tomto výlete som sa cítila veľmi dobre. Mali sme rôzne aktivity, nielen cez deň, 

ale aj večer. Cítila som sa úžasne a hneď by som sa vrátila aj so všetkými, čo tam boli. 

 
Anička B., II.A 

Na lyžiarskom bolo dobre, páčilo sa mi tam až na to, že som sa nenaučila lyžovať.  

 

Tomáš O., II.A 

Na výlete bolo veľmi dobre, cítil som sa veľmi dobre, hlavná vec však je, že som sa naučil na 

rozdiel od Anky lyžovať.  

 

 

 

 

 



 

 

SĽÚBIL SI 
Sľúbil si navždy seba, sľúbil si, že ma nedáš. 

Sľúbil si modré z neba, sľúbil si, že nezraníš. 

Sľúbil si, že ochrániš. Klamal si celý čas. 

Zaspávaš sám, vieš to.  

Zobúdzaš sa sám a chceš to. 

Už neplačem, už som šťastná, 

už sa usmievam, dnes som Ti vďačná. 

Stretla som Ho a príbeh sa začal. 

Ten tvoj sa nesie smutnou krajinou. 

Vravíš: „odpusť, že som išiel za inou.“ 

Ostal si sám, hviezdy už nepatria nám. 

On má to šťastie, zvierať mi dlaň. 

Čas zrazu zastal,  

nedokážeš už vedľa inej zaspať. 

Zrazu si nikto a on je tá láska. 

Sľúbil si navždy seba, sľúbil si, že ma nedáš. 

Sľúbil si modré z neba, sľúbil si, že nezraníš. 

Sľúbil si, že ochrániš, klamal si čas, mňa i seba. 

Už neplačem, choď si za inou... 

NE (VHODNÝ) 
Poznám tie dni, keď sa ti nedarí, 

život ťa nebaví, šťastie ti ukradli. 

A ty bez peňazí stojíš pri pokladni. 

Chceš si ho kúpiť, ale na predaj nie je. 

Mať tak zas dôvod smiať sa. 

Pri niekom zaspať a veriť, 

že láska nie je zradca. 

Je to dávno, ale bolí to stále. 

Ostali spomienky, ale poviem ti, 

ty sa trápiš a on spí, bohvie s kým. 

Tie myšlienky o Vás dvoch vyžeň už z hlavy. 

Máš na viac, tak postav sa zo dna. 

Nebol Ťa hodný, nebola si preň vhodná. 

Aj keď život nedáva, skôr berie, 

pre jednu lásku slnko nesvieti. 

Bez pekla nie je raj, za všetko platíš daň. 

Aj keď ťa majú za hlupáka, 

ty musíš veriť a dopredu kráčať. 

 

Viktória Hovanová, IV. A 
 

 

Windows 
 

Sedíme a len tak sa pozeráme, každého záujme niečo iné. Vtáky, ľudia, dážď.... 

Predstavte si, že sedíte v miestnosti a zrazu vašu pozornosť upúta niečo za tou priesvitnou 

vecou. Buď sú to vtáky, kráčajúci ľudia alebo kvapky dažďa. V tú chvíľu je to ta 

najzaujímavejšia vec. Popri tom ako sa pozeráte, myslíte na kopu iných vecí. Ste tak 

zamyslený, že vyrušiť vás a vrátiť do „reality“ je nemožné. Ak sa to aj niekomu podarí, tak 

sa cítite ako v inom svete, pretože ste tu „neboli“. Pohľad z tej výšky ako je zrazu všetko 

malé, ale zároveň veľmi blízke je zaujímavý. Tá priesvitná vec sa volá okno, ale mohlo by 

sa to volať inak, napríklad „únik z reality“. Ten únik môže mať veľa podôb. Drevený, 

plastový, no najdôležitejšia na tom je vždy tá priesvitná vec, cez ktorú „máte“ svet pod 

kontrolou.  



 

 

Mobil 
Stále sa do toho obdĺžnika rôznej 

farby a veľkosti pozeráme. Je to 

náš druhý svet alebo prvý? Máme 

v ňom uložené všetko dôležité 

správy, kopu kontaktov, sme na 

neho „navždy“ odkázaný. Už nie 

sme voľný. Môže nás hocikto 

odpočúvať alebo sledovať. Ale aj 

tak ho používame každý deň. 

Lúčime sa s ním večer, keď si 

nastavujeme ten otravný budík a vítame, keď nás ráno zobudí. A potom sa počas dňa do neho stále 

pozeráme, veď čo ak nám niekto napísal alebo zavolal. Radšej si zavoláme alebo napíšeme namiesto 

toho, aby sme si poslali poštu alebo sa navštívili. Ale čo ak jedného dňa to už existovať nebude a my 

ostaneme navždy stratený? Dnešný svet bez mobilu je divná predstava. Našťastie je to len predstava. Č 
 

zamyslenia Diany Špakovej, III.A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOT NÁM VŽDY DÁVA DRUHÚ ŠANCU, VOLÁ SA ZAJTRAJŠOK 
 

SPRAVIŤ CHYBU JE PREJAV ĽUDSKOSTI, ALE PRIZNAŤ SI JU, 

TO JE PREJAV CHARAKTERU 
 

NIEKEDY TÁ NAJLEPŠIA REAKCIA JE NEREAGOVAŤ VÔBEC 
 

PROFESIONÁL JE AMATÉR, KTORÝ SA NEVZDAL 
 

POKOJNÉ MORE Z VÁS NIKDY NEUROBÍ SKÚSENÉHO NÁMORNÍKA 
 

(Zdroj: http://vzdelavac.sk/category/osobny-rozvoj/) 



 

 

 
 

My tretiaci, sme sa z večera do rána rozhodli, že by sme mohli niečo vymyslieť. Pre 

žiakov a zároveň aj pre učiteľov sme vymysleli šibnuté úlohy, do ktorých sa všetci celkom 

ochotne zapájali. Samozrejme, že sme mali aj takých, ktorí odmietli spolupracovať. Pritom 

o nič nešlo. Vlastne išlo, o zábavu. Mali sme pripravené štyri úlohy a bonusovku. 

V prvej úlohe mala trojica vylosovaných žiakov napodobniť zvuky vtákov (ten 

tretí síce nebol vták, ale ako vtákovina stál ten jeleň za to). V druhej úlohe mala ďalšia 

šestica napodobniť určitý film. Bez slov, len pomocou zvukov a pantomíny. Česť I.A 

triedy musela nakoniec zachraňovať triedna učiteľka, Mgr. A. Krajňáková. Ale 

povedzte, čo už je len ťažké na tom, zahrať Spidermana. V tretej úlohe sa predviedla 

trojica súťažiacich z radov učiteľov. Ich úlohou bolo povedať vtip. A aj keď každý 

hádam pozná reláciu s názvom „Vtipnejší vyhráva“, u nás vyhrala Mgr. Z. Oravcová, na 

ktorej vtipe sa zabávala hlavne ona sama. Žuvačkovo - bublinová úloha zavŕšila 

súťaženie a absolútnym víťazom sa stal Milan Gábor zo IV.A.  

S čistým svedomím môžem povedať, že sa tam nikto 

nenudil, nezaspával, každý sa zabával, smial a potleskom 

podporovali svojho fanúšika. No to nie je všetko. Bonusovkou 

bol môj spolužiak Štefan Kima, ktorý v štýle MM zaspieval k 

narodeninám našej milej pani riaditeľke. Čo sa týka mňa, ešte 

dobre, že som sa nerozplakal. Bolo to veľmi pekné a dojímavé. 

Z môjho (nášho) uhla pohľadu sme to zvládli. 

Slavomír Vidlička 

 

  

 

 

 



 

 

..._ _ _... SOČ 
Stredoškolská odborná činnosť nie je povinná. Nič a nikto žiakov nemôže donútiť robiť 

niečo navyše. Ale koľkokrát som už počula: „nuda, nič sa nedeje, chceme robiť niečo iné....“. Ja 

sa pýtam, čo? Počúvať hudbu, pozerať filmy, diskotékovať, vysedávať v Auparku, všetko kritizovať 

alebo pofajčievať? Skúste urobiť niečo pre svoj budúci život, osobný rast, naučte sa niečo naviac, 

zíde sa to a ukážte nám vaše schopnosti aj v mimoškolskej činnosti. Takéto reči asi nie sú cool, ale 

nevadí mi to. Na diskotéke alebo na rande tiež môžete síce urobiť niečo pre svoju budúcnosť, ale 

pochybujem, že by sa to v tomto veku hodilo a vašim rodičom páčilo. M.V. 

Dňa 04. 03. 2016 (piatok) sa už po šiestykrát konalo školské kolo SOČ. Organizáciu aj 

prípravu žiakov má na starosti Mgr. L. Škripko – Bukovanská. Súťažiacich bolo pomenej, takže 

časovo postačili dve vyučovacie hodiny. Súťažili tretiaci: B. Džudžová, D. Špaková, O. Gaži, 

S. Vidlička, Š. Kima a jedna žiačka 4. ročníka, V. Hovanová. Čo práca, to iná oblasť. B. 

Džudžová, ktorú poznáme ako praktickú kickboxerku, nám tento šport a veci s ním spojené 

predstavila aj v teoretickej rovine, D. Špaková sa prezentovala prácou, ktorej sa venuje už nejaký 

ten rôčik a to agility, dogdancing (pre laikov - prekonávanie prekážok a tanec so psom, psy Diana 

miluje). O. Gaži a S. Vidlička sa pustili do nie práve najľahšej témy, navyše aj dosť chúlostivej 

a to prostitúcii. Š. Kima ani tento rok nedotiahol svoju prácu do víťazného konca, ale nevadí, jeho 

to baví, možno v budúcom školskom roku. V. Hovanová svojou prácou vyhnala z triedy slabšie 

povahy. No nie každý ostane ľahostajný a chladný pri téme týrania zvierat a legislatívnej ochrany. 

Výkony účastníkov okrem poroty sledovali a čiastočne hodnotili žiaci 1. a 2. ročníka ako hojné 

publikum. Po dlhej porade poroty v zložení: Mgr. L. Škripko – Bukovanská, Ing. A. Molčanyi 

a Mgr. A. Šimková (radili sa v podstate tri dni a tri noci...ako v rozprávke) sa víťazom školského 

kola stali Bianka Džudžová z III. A s prácou - "Existencia predsudkov voči ženám trénujúcim 

kickbox" a Viktória Hovanová zo IV.A s prácou -  „Zvieratá a týranie, potrebujeme organizáciu 

na ich ochranu?“ A ďalšie pokračovanie príbehu? 

 21.03.2016 Obvodné kolo SOČ 2016 – Bianka úspešne postúpila do krajského kola. 

 08.04.206 Krajské kolo SOČ 2016 – Bianka síce ďalej nepostúpila, ale ak sa hlbšie 

zamyslíte, svojou prácou obhajovala práva a schopnosti nás žien (správna dávka 

feminizmu nikdy nezaškodí).  

Takže aj tak ku všetkému blahoželáme a všetko dobré prajeme. Najmä, aby si sa k tomu športu 

mohla raz vrátiť aj prakticky. A samozrejme ďakujeme aj za prípravu koordinátorke SOČ, 

Mgr. L. Škripko-Bukovanskej. 



 

 

Bez komentára...:) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje obrázkov: 

http://www.fotosearch.sk/CSP994/k15827873/ 

http://videa.vychytane.sk/p/2434/prekvapeny-kocur.html 

http://www.domimacak.eu/clanky/citajuc-a-zamyslajuc-sa/z-ulice/zulice_prekvapeny.html 

https://pixabay.com/sk/ot%C3%A1zka-pre%C4%8Do-ot%C3%A1znik-op%C3%BDtajte-sa-1038491/ 

http://adam.cas.sk/clanky/14823/pred-40-rokmi-prebehol-prvy-mobilny-hovor.html 

http://www.kalerab.sk/forum.php?forumid=345&postid=729 

http://zabavaprekazdeho.blogspot.sk/2015/06/kresleny-vtip_26.html 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šéfredaktor: Slavomír Vidlička 
Korektúry a grafická úprava: Mgr. Mária Romanová, Mgr. Monika Vladová 

Vlastné samostatné príspevky: V. Hovanová, D. Špaková  

Ďakujeme za spoluprácu pri zostavovaní obsahu tohto čísla všetkým aktívnym 
žiakom 1. až 4. ročníka. 


