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Ani sme sa nenazdali, ani sme si 

nevychutnali pocit prázdnin a už sme opäť zasadli 

do školských lavíc. Ale, ako sa hovorí, keď chceme 

byť múdri, musíme sa vzdelávať. Do tohto čísla 

sme spracovali udalosti predchádzajúcich dní, 

keďže žalostne málo mi pomáhate a prispievate 

milí moji spolužiaci. Toto je časopis, na tvorbe, 

ktorého sa máte podieľať všetci, je určený pre vás, 

tak sa už konečne nakopnite a pomôžte pri tvorbe 

nasledujúceho čísla, ktoré je na pláne v mesiaci 

December.  

Volám sa Slavomír Vidlička a som štvrták. 

Som hlavný šéfredaktor časopisu a taktiež som 

členom žiackej školskej rady. Veľmi rád by som 

chcel privítať nováčikov - prváčikov na našej škole. 

Pravým SPARŤAKOM ste sa stali absolvovaním 

imatrikulačnej slávnosti a zložením sľubu. Tak nech 

sa darí a páči na našej škole. 

 

 

 

Šéfredaktor: Slávko Vidlička IV.A 

 



 
 

ZZZ   vvvlllaaassstttnnneeejjj   „„„dddiiieeelllnnneee“““   
 

 
 

Mamičke 

 

Mamička moja,  

pofúkala si mi noštek 

a každý deň si mi dávala božtek. 

Keď som bola smutná  

aj keď som plakala 

ty si bola pri mne  

a chránila ma. 

Veľmi si ťa vážim 

a budem si ťa strážiť. 

Budem tu pre teba vždy 

pokiaľ budeš žiť. 

Teraz ti tu píšem báseň, 

v ktorej je skrytá vášeň. 

Mamička moja,  

mám ťa veľmi rada 

a nie je v tom žiadna zrada. 
 

Liana Gyorgyová, II.A 

Tebe len 
 

Na ruku si napíšem, 

ako veľmi ťa milujem. 

Keď v noci pri  mne ležíš, 

moje sny mi strážiš. 

 

Si mojím ochrancom, 

a najlepším kamarátom. 

Odháňaš odo mňa zlých duchov, 

preto navždy ostanem ti vernou. 

 

Tvoje krásne čierne očká, 

nevymením za iné. 

Pozerám sa do  oblôčka, 

miláčik môj, ty si to jediné. 

 
 

Slavomíra Balogová II.A 



 

 

 

(Na)Infikovaný svet 

 
Mladí ľudia sledujú a kopírujú  
pokrivené vzory, arogantného feťáka,  
čo sa do kamery škerí. 
Baby napodobňujú vychudnuté 
modelky 
a chlapi pozerajú  
už len na tie chutné prdelky.  
Základ dnešných vzťahov,  
to na facebook dať, riešiť vzťah online  
a spomienky virtuálne zdieľať. 
Každý z nás sa občas hľadá,  
preto aj raz za čas padá. 
Deti z ulíc síce dosť často blúdia, 
no presne vedia o čom je život 
a preto podľa triezvych parametrov 
druhých súdia. 
Nejde ani o nablýskané autá ani 
peniaze, 
ide o potrebu niekde zapadnúť. 
Jednoducho byť spoločnosťou 
tolerovaný, pretože je dôležité mať 
v živote zmysel a byť akceptovaný. 
Preto ľudia začínajú s alkoholom, 
pikom, pretože odrazu majú stáť pri 
kom. 
Odrazu stoja pri ňom ľudia, ktorí ho 
podporujú a chápu. 
I keď sa spoločne v tom blate tápu 
a popri tom im realita z diaľky máva. 
Je ťažké odtrhnúť jedinca od takej 
skupiny ľudí, ktorý v ňom ako také 
pochopenie radosť a istotu budí. 
Táto doba žiadna láska iba hon za 
peniazmi a za ľuďmi v našom živote, 
ktorí hýbu povrazmi. 
 

 
Len aby sme boli v ich priazni, 
proste blázni! 
Dnešný svet patrí falošným ľuďom, 
ktorý nevedia kde sú hranice. 
Prosím nebuď ako on, 
takí ľudia sú šťastní až nabudúce. 
Niežeby sme si navzájom pomáhali, 
my ešte navzájom polená pod kolená 
si hádžeme, aby to tí druhí náhodou  
ľahšie nemali. 
V minulosti z určitých stránok oveľa 
lepšia doba, no smola,  
tá už nebude bola. 
I keď mnohí to zmeniť sa snažia, 
pritom iba vo vlastnom pozitivizme 
sa smažia. 
Už nič nás nemôže zachrániť, 
budú nám politici a vyšší  
v tom brániť, nefungujúci systém,  
ktorý im vyhovuje si budú chrániť. 
Ešte veľa času v živote máme, 
síce človek celý svet nespasí. 
Je len na nás čo do toho dáme 
a cení sa ak sa o to aspoň pokúsiš. 
Aspoň ľuďom vo svojom okolí ruku 
podať, ak sa bude zlou cestou uberať. 
No nikdy nezabúdajme na asertivitu, 
lebo to ovplyvňuje našu celkovú 
produktivitu.  
 

Adriána IV.A 
 

 



 

 

(Ne)Tolerancia v dnešnej dobe 

V noci narkomani a alkoholici 

v uliciach, 

ráno na lavičkách spiaci po 

opiciach. 

Väčšina takých ľudí odsudzuje, 

radšej prehliadajú, že niekto taký 

tu je. 

No oni nevedia aká bola ich 

životná cesta, 

býva byť dosť krutá i keď sa to 

väčšine nezdá. 

Ale ako to vlastne začalo? 

Najprv sa niečo stalo. 

S tou bolesťou sa vyrovnať chcel, 

len ako tak to teda nevedel. 

 

Bol na všetko sám, odrazu nevedel kam. 

Niekto podišiel a ponúkol mu fľašku, 

onedlho ho videli sťatého jak tašku. 

Deň za dňom plynuli, 

jeho potreby a túžby pomaly hynuli. 

Drogy alkohol a žobranie  

po takej ceste on išiel, 

už si neuvedomoval,  

že z tej správnej zišiel.  

Spoločnosťou taký jedinec 

diskriminovaný, 

ako ďalší adept na samovraždu 

nominovaný.   

Adriána IV.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRADEDOV PLAGÁT

Povedal Peter Paľovi, prezradím peknej Paule pravdu. Po prázdninách príde pradedo 

požehnať. Paula pravdu počula a pradeda prijala. Pradedo potešený pozdvihne pazúry. 

Potkne sa, povstane a pôjde peši po protézu. Príde poštár potľapká ho po pleci, podaruje 

plagáty. Pospevuje pradedo, že je plagát prekrásny. Podaruje plagát Petrovi a Paule. 

Peter a Paula sú podarený pár, plagát popíšu. A pradedo plače, že je plagát poškodený. 

Popraje im pekné poludnie. Pôjde preč. 

Slavomíra Balogová II.A 



 

 

Už aj MY – PRVÁCI sme pochopili, prečo máme cez 

vyučovaciu hodinu byť v triede… 

...až na jedného, však PETER ? 
 

...prišla som sa sem učiť a preto by som mala byť na hodine a ak nebudem, 

nespravím maturitu, lebo nebudem nič vedieť. Chcem byť sociálno – výchovnou 

pracovníčkou a vážne chcem doštudovať a preto už nebudem meškať a budem na sebe 

makať! (S. H.)  

...keď začne hodina, musím byť v triede, musím dodržiavať školský poriadok. Keď 

uprednostním niečo iné (zlozvyky), môže to ohroziť môj prospech a tak to nikdy nikam 

nedotiahnem (N. Č.) 

...do školy sme prišli preto, aby sme sa učili. Sme na strednej škole a preto by sme sa 

mali správať múdrejšie a nie ako malé deti“ (M. K. ) 

…cez hodinu by som mala byť v triede, lebo som sa prišla učiť a nie meškať a byť 

vonku. Musím sa správať normálne, byť slušná a nevyrušovať a na hodiny sa pripravovať. 

(L. Č.)  

...aby som sa niečo naučila, aby som počúvala p. učiteľku, čo rozpráva 

a zapamätala si, čo hovorí a napísať si poznámky. (P. K.)  

Účelové cvičenie 

Deň: 20.9.2016.  Triedy: I. A a II.A.    

Zraz: 8:30 pred školou. 

Účeloví cvičitelia: Mgr. Blaško, Mgr. Krajňáková. 

Počet: cca. 25 kúskov.     Kavečany. 
 

Aj napriek nepriaznivým predpovediam, počasie prialo. Až na ten 

(„košický“) vietor. Presunuli sme sa k Auparku a električkou sme sa previezli na 

Lokomotívu. Odtiaľ sme sa v roztrúsených skupinách presunuli na lesnú cestu, 

kde to všetko nabralo „grády“. Strmý kopec pred nami nám zmrazil úsmev. 

S myšlienkou, že je jediný sme ho „vyšľapali“ s radosťou. Ale potom prišiel ďalší 

kopec, ďalší a ďalší. Zrazu sme sa ocitli na veľkej lúke, odkiaľ sme mali výhľad na 

celé Košice.  Zdolali sme takmer desať kilometrov a zistili sme, že dokážeme aj to, 

čo sa nám spočiatku môže zdať nereálne.  

Tešíme sa na ďalšie účelové cvičenie! (II.A) 



 

 

TA POBAV SA… 

  

  

  

TTAANNEECC  AALLAA  
FFUUNNKKCCIIEE  

 

 

 
 

8 smerovka 

 

PRAVOUHLÝ, PREPONA, 
ODVESNA, PRIĽAHLÁ, 
PROTIĽAHLÁ, UHOL, 
PRAVÝ, STRANA, POMER, 
RIEŠ, SÍNUS, KOSÍNUS, 
JEDNA, NULA 

Tajnička má 16 hlások.  

 

                

 



 

 

AAkkoo  ssmmee  ssaa  mmaallii  nnaa  PPRRAAXXII  aalleebboo  33  ttýýžžddnnee  rreeaalliittyy  

Rozhodla som sa, že tento rok absolvujem súvislú odbornú prax v CPLDZ 

(centrum pre liečbu drogových závislostí).  Z mojej terajšej, poslednej praxe si toho 

odnášam najviac. Nakoľko ma prijali priamo do kolektívu a po troch dňoch 

oboznamovania sa s novým prostredím ma zamestnanci brali ako za seberovnú 

kolegyňu, čo veľmi oceňujem a vážim si to. Práve vďaka tomu, že som mala tú možnosť 

byť aspoň na tie tri týždne súčasťou odborného tímu, ktorý sa špecializuje, na liečbu 

drogových závislostí a niečomu novému sa od nich priučiť. Pod pojmom závislosť si 

väčšina ľudí predstavuje, že je to sociálno-patologický jav v spoločnosti, ktorým trpia 

najmä bezdomovci a ľudia zo sociálne slabších rodín. Mal by si každý z nás uvedomiť, že 

závislosť nie je len prejav slabého charakteru, či vôle človeka. Závislosť je choroba, ako 

každá iná, ktorá je definovaná vo Svetovej zdravotníckej organizácii. Ako raz 

poznamenal Dušan Cinkota: „Ak sa pacient z onkológie vylieči z rakoviny, oslavuje 

každý. Ale ak človek závislý na alkohole abstinuje, tak do konca života chodí s nálepkou 

abstinujúci alkoholik.“ No mrzí ma jedna vec, pokiaľ my študenti chceme mať kvalitnú 

prax a naozaj sa aj chceme niečomu priučiť, musíme si prax vybaviť po známosti, alebo 

si za prax zaplatiť.  (Adriána IV.A) 

Svoju trojtýždňovú prax som absolvovala v domácnosti, kde žije človek, ktorý 

má detskú mozgovú obrnu. Táto prax bola veľmi náročná na psychiku. Prvé dni boli 

ťažké, pretože som voči takýmto ľuďom  mala odstup. Počas tejto praxe som sa 

naučila základy komunikácie s takýmto človekom, aké aktivity robiť s človekom, 

ktorý má detskú mozgovú obrnu a pod. (Bianka, IV.A) 

Praxoval som v organizácií Roma media. Táto organizácia sa venuje rómskej 

problematike. V tejto organizácii som robil administratívnu prácu, no viac ma bavila 

práca s ľuďmi v jednej osade, kde som využil znalosť rómskeho jazyka a tak som sa 

mohol zapájať do rôznych zaujímavých rozhovorov. Táto práca ma bavila a pracovný 

kolektív bol super ...  (Karol, IV.A) 

Na praxi to bolo tento rok veľmi náročne no aj napriek tomu to stalo za to. 

Autistické deti sú úžasne ak spoznáte "ich svet". Odniesla som si pozitívne, ale aj 

negatívne skúsenosti. Bolo to fajn a už sa teším kedy ich zase uvidím. Praxovala som 

v škole a v škôlke pre deti s autizmom. (Diana, IV.A) 



 

 

 
 

19.10.2016 sme sa oficiálne stali členmi “sparkťackej komunity”. Od septembra 

sme neustále počúvali o „akejsi“ imatrikulácii, ale nevedeli sme, čo to je. Pýtali sme sa 

našej triednej, ktorá nám porozprávala o čo ide a ako to počas imatrikulácie chodí.  

Imatrikuláciu pre nás chystali o rok starší spolužiaci, teda druháci. Na 

vymýšľanie kreatívnych, no záludných úloh, ktoré nám s radosťou chystali, dohliadala 

ich triedna Mgr. Aneta Krajňáková. Len tak, pre istotu ☺, nechcela predsa nič nechať na 

náhodu a nevyspytateľnosť žiakov. Nevedeli sme sa dočkať, kedy nastane „NÁŠ DEŇ“. 

Báli sme sa, no zároveň sme sa tešili. Stanovený termín sa neúprosne blížil a nám 

doslova zvieralo žalúdky, čo dokazuje aj fakt, že v deň imatrikulácie „ochorela“ asi 

polovica našich spolužiakov. Úlohy, ktoré boli pripravené aj pre nich, sme museli plniť 

my – prítomní. Ďakujeme, naši drahí spolužiaci, iste vám to raz budeme môcť oplatiť ☺. 

Imatrikulácia sa konala v duchu „Rozprávkový svet“. Pred vstupom do 

„inkriminovanej“ miestnosti nás označkovali štítkom, na ktorom bolo meno 

rozprávkovej postavy, ktorá nás istým spôsobom vystihovala. Úlohy boli premyslené 

a kreatívne a nechýbala pri nich poriadna dávka humoru. Zapotili sme sa, ale zvládli sme 

ich.  

Tešíme sa už na budúci školský rok, kedy to my budeme môcť „natrieť“ našim, 

o rok mladším spolužiakom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Nikolas G. -  úlohy boli celkom zábavné a 

neboli až tak náročné, tresty boli hnusné, 

ale prežili sme to. Ďakujem II.A a aj pani 

učiteľke Mgr. Anete Krajňákovej, ktorá na 

to všetko dohliadala. 

 

Saloma T. – imatrikulácia bola super, aj 

napriek tomu, že som sa zo začiatku veľmi 

bála, ale dopadlo to všetko na výbornú. Nie 

je nič, čo by sa mi nepáčilo. 

 

Laura G. – ďakujem za krásny deň, vtipné 

úlohy. Bolo to super. 

Kristínka G. - ďakujem druhákom za veľmi 

príjemný deň. Bombová téma a tie zábavné 

úlohy neboli až tak strašidelné, ako sme si 

mysleli. Najlepšie bolo, keď tancovali skoro 

všetci učitelia. 

Merry B. – všetky aktivity boli super, od 

začiatku až po koniec. Najviac sa mi páčilo 

ako naša triedna tancovala  s chlapcami, 

ktorí ale tancovať nechceli, tak sa 

k triednej pripojila aj pani zástupkyňa 

a bolo to fantastické vystúpenie. Na tento 

deň nikdy nezabudnem 

Druháci ĎAKUEJME! ☺☺☺☺ 

vaša I.A 

Lenka Dž. – imatrikulácia bola pre mňa 

niečím novým a zaujímavým. Najviac sa mi 

páčilo tancovanie učiteľov, výzdoba, 

pesničky a téma. Bolo to pripravené veľmi 

pekne, bolo vidieť, že si dali záležať. 

Daša H. - ďakujeme vám za deň, ktorý ste 

pre nás pripravili. Ďakujeme za krásnu 

výzdobu, skvelú tému a nápady, zaujímavé 

hry. Cítila som sa veľmi dobre. 

Zorganizovali ste to naozaj na jednotku. 
.  

 



 

 

„Spikovali“ sme s Ing. Jankou Belišovou☺☺☺☺ 
 

Pedagogický kolektív sa rozšíril o novú, ženskú, tvár. (Sklamali sme možno pár 

žiačok našej školy, možno aj pár učiteliek, ktoré túžia po mužnom, dobre vyzerajúcom 

a charizmatickom učiteľovi, ale čo už. Feminizácia školstva je lávína...možno ju raz 

niekto zastaví). Nová učka anglického jazyka je fajn. Pohodová, nekompromisná, ale 

priateľská a úprimná. Vie čo vie, vie čo chce a my sa snažíme na to prísť ☺. Pár otázok, 

a odpovedí, ktoré sú publikovateľné a nie na telo: 

1. Ako ste sa dozvedeli o tejto práci? 

J.B: cez internetovú stránku   (ešteže máme ten net) 

2. Prečo ste si vybrali práve „našu“ školu? 

J.B: .... a  prečo nie?    (jasné, odtiaľ je najbližšie do centra) 

3. Koľko rokov učíte ANJ? 

J.B: cca 10 rokov     (nevyzeráte) 

4. Ovládate, okrem angličtiny aj iné jazyky? 

J.B:  áno, nemecký a taliansky   (takže už len rómsky) 

5. Ako sa Vám učím ANJ tu, u nás? 

J.B: dobre      (aj my sme spokojní)  

6. Ste vydatá a máte deti? 

J.B: áno, som vydatá a mám dve deti  (tak veľa rodinnej pohody prajeme)  

7. Čo rada robíte vo voľnom čase? 

J.B: učím sa taliančinu, prekladám texty, čítam, chodím behať (až na to behanie) 

8. Aký máte postoj k móde? 

J.B: móda ma zaujíma    (to je aj vidieť) 

9. Máte radi zvieratá? Ak áno, aké? 

J.B: Áno, mačky     (falošné, ale vznešené) 

10. Čo by ste chceli odkázať žiakom ANJ? 

J.B: STUDY!!! STUDY!!!    (a to fakt ešte neexistuje pilulka?) 
 

Nikola Obšilová, II.A 

P.S.: pani Belišová, dúfame, že Vám takéto stručné, ale pritom jasné odpovede budú stačiť 

aj pri našich odpovediach na hodinách anglického jazyka. A samozrejme budú hodnotené 

známkou – výborná...  



 

 

 

 

 

 
 

Príslovku VON použijeme vtedy, keď: 

� hovoríme o smere zvnútra, resp. dovnútra, napr. deti idú von; 

� hovoríme o odchode zo známeho prostredia, napr. ísť pracovať do zahraničia; 

� hovoríme, že máme za sebou niečo nepríjemné (byť, dostať sa z niečoho von),  

napr. dostal sa von z dlhov; ale aj jedným uchom dnu, druhým von, vyjsť 

s pravdou von a pod. 
 

Príslovku VONKU použijeme vtedy, keď: 

♦ hovoríme, že sa nachádzame na mieste mimo obydlia, napr. deti sa hrajú vonku, 

♦ hovoríme o mieste mimo známeho prostredia, napr. byť služobne vonku  

(v zahraničí), 

♦ hovoríme, že sme niečo prekonali, dostali sme sa z niečoho, napr. byť vonku  

z choroby. 

Môžeme teda povedať, že základný rozdiel medzi týmito príslovkami spočíva v tom, 

že príslovka von označuje dynamiku (napr. dostať sa odniekiaľ niekam), 

pričom príslovka vonku označuje statiku (napr. nachádzať sa niekde, byť tam). 
 

P. S.: Mnemotechnická pomôcka (rada) 

Na otázku KAM? (končí na spoluhlásku) odpovedáme VON (končí na spoluhlásku). Na 

otázku KDE? (končí na samohlásku) odpovedáme VONKU (končí na samohlásku). 

(Spracované z http://www.milujemeslovencinu.sk/jazykove-okienko/pravopisne/von-a-vonku-

jazykove-okienko-pre-vychod-slovenska-i/) 

 

Obrázky: 

http://obrazky.4ever.sk/kreslene/farebne-listy-174078 

http://casprezeny.azet.sk/clanok/121799/8-vlastnosti-dobrej-mamy-ak-sa-s-druhym-bodom-cim-skor-nezmierite-vas-zivot-sa-

zmeni-na-nocnu-moru 
 

 

Šéfredaktor: Slavomír Vidlička 

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

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

ročníka a pedagógom. 

Jazykové okienko 

VON a VONKU 


