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POZOR !!! 
Vyhlasujeme súťaž o najlepší, 

najoriginálnejší návrh „SPARKYHO“, 

ktorý sa stane tvárou titulky nášho 

časopisu. Zatiaľ máme len prototyp. 

Svoje návrhy zasielajte na 

spark2005@centrum.sk. 

1. „Lyžiarák“ 
2. Čriepky 

3. Niečo pre Valentína 

4. Rómske osobnosti: Marcel Šaňa 

5. Školské kolo SOČ 
6. Umelecké jazykové prostriedky 

7. „Nečítaj, nie je to cool“ 

8. Časti ľudského tela v troch jazykoch 
9. Kalendárium 

 

 

Milí študenti, pedagógovia, 
 

som novou šéfredaktorkou nášho 

časopisu SPARKY. Mojim 
hlavným cieľom je zapojiť všetko 
na škole, čo má ruky, nohy a uši 

do jeho tvorby. Ak vás niečo ťaží, 
niečo sa nepáči, ale naopak aj 
páči, skúsme to riešiť aj cez 
stránky SPARKYHO. Šuškanie 
a ohováranie po chodbách 
a triedach ešte nič dobrého 
neprinieslo. 

Slawuš 

 



 

 

„Lyžiarák“... 
 

V termíne od16.1 do 20.1 sme sa zúčastnili 

lyžiarskeho výcviku. Zo začiatku mnohí z nás (vrátane mňa) 

protestovali a ísť nechceli, no nakoniec sme si to akosi 

rozmysleli a začali sme sa aj tešiť.  

Na miesto činu nás viezol autobus so sympatickým 
šoférom, plne naložený ťažkými taškami, lyžami, lyžiarkami, 

ale aj vecami, ktoré k lyžovaniu nepotrebujeme, ale človek 

nikdy nevie. Cesta bola dobrá. Niektorí si púšťali hudbu, 

poprípade si spievali, iní len tak sedeli a pozerali von oknom. 

Penzión nás očaril hneď na prvý pohľad. Pani, ktorá nás 

privítala a zároveň aj ubytovala bola príjemná a vždy nám vychádzala v ústrety, hlavne, čo sa týkalo našich 

vyberavých, maškrtných jazýčkov . 

Prvé lyžovanie nás čakalo už hneď večer. Lyže sme mali z požičovne, priamo na svahu. Zaškolili nás, ako si 
máme lyžiarku obúvať a zapínať, aby sme ich nepoškodili. Mnohí z nás, ktorí ešte na lyžiach ani len nestáli sa veľmi 

báli. Inštruktori boli Mgr. Ľ. Blaško a Ing. A. Molčanyi. Rozdelili nás skupín, čo teda naozaj nebolo ťažké, keďže 

väčšina z nás boli začiatočníci. Tí, ktorí už vedeli lyžovať išli rovno na vlek a my ostatní sme sa začali priúčať umeniu 

lyžovania. Večerné lyžovanie bolo super, ale bola aj veľká zima, preto sme po ďalšie dni chodili lyžovať ráno 

a poobede. Večer sme mali rôzne aktivity, ktoré sme si vopred dohodli a pripravili. Hlavnou “dozorkyňou” pri nich bola 

Mgr. Mária Romanová. Musím povedať, že spať sme chodili skoro, pretože nás to lyžovanie naozaj vyčerpalo.  

My – začiatočníci sme sa už na druhý deň odvážili na menší vlek, išlo nám to celkom dobre. Nakoniec aj tí, čo 

na začiatku lyžovať nevedeli, sa to naučili a spúšťali sa už sami.  V bufete na svahu sme si kupovali čaj a horúcu 

čokoládu. Dni ubiehali na náš vkus veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali a bol štvrtok, predvečer posledného dňa. V 

piatok sme súťažili v dvoch kategóriách, A a B. Pedagógovia všetko starostlivo pripravili a chvalabohu sa nestal 

žiaden úraz. Dali sme to všetci najlepšie ako sme vedeli. Večer sme za najlepšie výkony dostali diplomy, chvíľu sme si 

ešte spoločne posedeli a odišli do izieb pomaly si baliť veci.  

V piatok ráno sme sa symbolicky rozlúčili so svahom a vrátili sa do KE, kde nás už čakali naši rodičia, či 

súrodenci a my unavení, ale šťastní sme sa už nevedeli dočkať, kedy si odpočinieme vo svojich posteliach. Veď nie 
nadarmo sa hovorí: „domov sladký domov“ 

   



 

Čriepky... 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

Pripravili: Nikola Obšilová, II.A a Nikola Csomorová, III.A 

   

Na lyžiarskom som sa cítila perfektne, bavila 
som sa, aj keď som mala malú nehodu na 
chodbičke v požičovni lyží, ale zvládla som to. 

Laura T. 

Na lyžiarskom som sa cítila dokonalo, kebyže sme mali ísť znova,  
tak by som neváhala. Spolužiaci boli úžasní. Každý jeden deň sme  
sa smiali a vystrájali sme ako malé deti  

Mária Š. 

Excelentný a obohacujúci výlet, plný zážitkov 
a elánu so spolužiakmi. 

Ľubo G. 

Ja som si na lyžiarskom veľmi užila. Naučila so sa  
niečo nové a bola pár dni so spolužiakmi. Myslím  
si, že to bolo dobré pre každého jedného z nás,  
spoznali sme zase o niečo viac.     

Natália G. 
 

Na lyžiarskom sa mi veľmi páčilo, bol to  
príjemný zážitok spolu so spolužiakmi. 

Marko G. 

Počas lyžiarskeho zájazdu som sa cítil príjemne a bolo pre  
mňa motivujúce, aby som viac športoval v budúcnosti. 

Dalibor G. 

Na lyžiarskom bolo veľmi dobre, príjemne. Malí sme krásne  
ubytovanie. Zábava nechýbala,  humoru aj športu bolo dosť.  
Stolný futbal s učiteľmi bol „mega“. 

Richard H. 

Lyžiarsky zájazd bola veľmi dobra skúsenosť  a to nie len preto,  
že sme sa zabavili a  naučili sa lyžovať, ale aj preto,  že sme si 
naše vzťahy medzi sebou viac utužili a viac sa spoznali.  

Nikola O.  



 

Niečo pre Valentína 
 

Vtipy o láske Básne o láske 
Počul si, že sa Fero oženil? - Z lásky, alebo k vôli 

peniazom? - Nevestu si vzal k vôli peniazom a 

peniaze z lásky. 
 

Viete, aký je matematický vzorec nevery?   
Hop na druhú. 

 

„Tak stará, konečne sa ti splní želanie, budeme bývať 

v drahšom byte...! 

„Áno? A kedy sa budeme sťahovať?“ 

„Nikdy. Tu len prišlo, že zasa zdvihli nájomné. 

 
Aký je postup lásky?  

Najskôr ti žena lezie do postele, potom do 
peňaženky a nakoniec na nervy. 

 

- Keď som sa bozkávala s druhým chlapcom, ale 

nevyspala som sa s ním, znamená to, že som ťa 

nepodviedla?  

- Keď ti vrazím ľavou päsťou a som pravák, znamená 

to, že som ťa neudrel? 
 

 
Manželka hovorí mužovi: 

„Ak neprestaneš chľastať, tak ma z teba porazí!“ 
„Sľubuješ, drahá?“ 

 
 

Kedy si muž spomenie na večeru pri sviečkach?  Keď 

vypnú prúd. 
 

Lenka Kováčová, III.A  
Zdroje: http://vtipy.azet.sk/vtipy.phtml?&idK=5&st=42 

http://vtipy.hrkalka.sk/kategorie/o-laske, http://www.smiechoty.sk/vtip/3744/ 

http://www.najlepsievtipy.eu/vtipy-o-laske, http://vtipy.vychytane.sk/k/221/o-laske/ 

 
 

Vysnívaný sen 
 

Ty si moja láska, 

môj vysnívaný sen, 
milovať ta navždy chcem. 

Prosím miluj aj ty mňa 

ako milujem ja teba, 

odpusť mi, 

nedokážem žiť bez teba. 

 
Bozk na líčko 

 

Si moja láska, moje zlatíčko, 

preto ti pošlem božteky na líčko. 

Keď ich nebudeš mať dosť, 

dám ti ich každú noc. 

 
Milujem ťa 

 
Milujem ťa a ty to vieš. 

Prečo ma nemiluješ tiež? 

Prosím, buď so mnou každý deň. 

Veď milovanou chcem byť len. 

 
Liana Györgyová, II.A 

 

 

  



 

MMMaaaccceeelll   ŠŠŠaaaňňňaaa   
zzz   cccyyykkkllluuu:::   RRRóóómmmssskkkeee   ooosssooobbbnnnooossstttiii    

 

333999   rrrooočččnnníííkkk   SSSOOOČČČ   
ššškkkooolllssskkkééé   kkkooolllooo 

 

Dňa 20. 2. 2017 prijal pozvanie na stretnutie 

Marcel Šaňa, starosta Luníka IX, v Košiciach. 

Všetci sme ho s nadšením počúvali. Rozprával 

nám o tom, ako študoval na našej škole, ako 
pokračuje v štúdiu na VŠ. Veľkou oporou mu je vo 

všetkom manželka. Je to sympatický, mladý muž, 

skromný a ústretový.  

Dozvedeli sme sa o Luníku IX aj nové 

informácie, napríklad to, že mestská časť Luník IX 

bola pôvodne projektovaná ako sídlisko typu ABC, 

ktoré mali obývať vojaci (A-armáda), policajti (B-
bezpečnosť) a Rómovia (C-Cigáni). Pýtali sme sa, 

že prečo to teda nakoniec dopadlo tak, ako to 

dopadlo. Pán starosta nám všetko vysvetlil. Na 

konci 70-tych rokov 20. st. sa asanovala rómska 

osada Tábor v širšom centre Košíc. Od 

roku 1978 sa na sídlisko začali  sťahovať prví 

nájomníci, najmä do zložky C. Sídlisko sa 

vyznačovalo vysokou koncentráciou Rómov. 

Neskôr v roku 1995  boli neplatiči, neprispôsobiví 

občania tiež vysťahovaní na Luník IX. Takýto 

prílev neprispôsobivých občanov ľudia nezvládali 

a  bezproblémové rodiny, boli postupne zo 

sídliska vysťahované. 

 Za pánom starostom chodí prosiť o 

pomoc veľa ľudí. Snaží sa im pomáhať ako vie. 

Na Luníku je aj materská škola, kde mimochodom 
praxujú aj žiačky z III.A triedy. Starosta sa snaží 

zapájať aj do rôznych projektov a tak pomôcť 

zachrániť a vylepšiť mestskú časť Košíc, Luník IX, 

toľkokrát zatracovanú. 

Nikola Obšilová II.A 

 

 Dňa 1.3.2017 sa na našej škole uskutočnilo 

školské kolo 39. ročník SOČ. 

 Koordinátorom SOČ je v šk. roku 2016/2017 
Ing. A. Molčanyi. 

 Súťažili medzi sebou žiaci III.A triedy. Nie každý 

sa však z nich zúčastnil. Niekto z objektívnych 

príčin, ale poniektorí (nebudeme ich tu menovať 

aj keby si zaslúžili) si zvolili ľahšiu, ale 

zbabelejšiu cestu – ÚTEK OD POVINNOSTÍ. 

 Porota: 

Mgr. Irena Adamová 

Ing. Alexej Molčanyi 

Mgr. Aneta Krajňáková 

 Súťažiaci: 
T. Oláh a J. Vaňo: „Neziskové organizácie“ 

E. Turtáková: „Komunitné centrum Rankovce“ 

S. Dírová: „Vzťahy medzi generáciami“ 

N. Hadová a P. Vidličková: „Farba očí u Rómov“ 

 

Absolútnymi víťazmi sa stala dvojica 

N. Hadová a P. Vidličková (konzultant 

Mgr. M. Vladová), ktoré postupujú do obvodného 

kola.  
2. miesto: E. Turtáková  
3. miesto: S. Dírová 

 

 
  



 

Umelecké jazykové prostriedky 
 

EEEPPPIIITTTEEETTTOOONNN (básnický prívlastok):  

Autor okrem pomenovania vlastností vyjadruje aj istý citový vzťah k danému objektu. 
Príklad: dedina moja rodná, mačička milená, jej tvár môjmu srdcu milá... 

   

MMMEEETTTAAAFFFOOORRRAAA 

Prenesený význam na základe vonkajšej 

podobnosti, používame v bežnej hovorovej reči. 

Napríklad: vodovodný kohútik, hrebeň hôr, hodinové 

ručičky. V umeleckej literatúre sa metafora 

vyznačuje originalitou, jej úlohou je text urobiť 

zaujímavejším, vyzdvihnúť jeho umeleckú úroveň. 
Príklady: v lúči horela roľa, slnko je koráb 

v krvavých vodách... 

MMMEEETTTOOONNNYYYMMMIIIAAA 

Prenesený význam, na rozdiel od metafory však 

nejde o vonkajšiu podobnosť, ale o určitú vnútornú 

súvislosť. Aj metonymia je v bežnej reči používaná. 

Sú to ustálené slovné spojenia. 
Príklad: hlava rodiny, živiť sa rukami, čítať 
Dostojevského, počúvať Bacha, recitovať 

Hviezdoslava... 

   

PPPRRRIIIRRROOOVVVNNNAAANNNIIIEEE   
 

Vzniká, ak určitý objekt, osobu, neživú vec, alebo 

len určitú časť daného objektu prirovnáme 

k niečomu inému na základe rovnakých vlastností. 

Prirovnanie v texte sa vyznačuje spojkami:  

ako, sťa, akoby, ani. 
Príklad: biely ako stena, ostrý ako dýka, lenivý 

ako voš, tvrdohlavý ako mulica... 

PPPEEERRRSSSOOONNNIIIFFFIIIKKKÁÁÁCCCIIIAAA   
 

Druh metafory, kde zvieratám a neživým predmetom 
prisudzujeme ľudské vlastností a schopností. 

Nájdeme ju v poézii, piesňach, v bájkach, 

zvieracích, ale aj iných rozprávkach, povestiach. 
Príklady: nebo plače, vietor sa nahneval, hory 

zvolali, potok spieva... 

SSSYYYNNNEEEKKKDDDOOOCCCHHHAAA   
 

Považovaná za druh metonymie. Ide 

o pomenovanie celku len jednou jeho časťou. 
Príklad: popýtal ju o ruku, sála sa rozosmiala, 

zjedol celý tanier... 

   

ZZZVVVUUUKKKOOOMMMAAAĽĽĽBBBAAA   
 

Vyskytuje sa v poézii. Použitie slov, ktoré obsahujú 

tú istú hlásku alebo skupinu hlások dodá básni 

určitú atmosféru, napodobňuje zvuk, ktorý čitateľovi 

vyvolá zážitok akoby ho sám počul.  
Príklad: „..duní Dunaj a luna za lunou sa valí…“ 

„…a na topole podle skal zelený mužík 
zatleskal…“ 

Spracované z portálu slovenčina.eu 
  



 

„Nečítaj, nie je to cool“ 

 

Táto kniha je o tom, ako sa zo splneného sna vykľula nočná mora. Hlavnej hrdinke - Sunshine, sa 

podarilo po rokoch stretnúť s jej zbožňovaným idolom. Lenže sukničkár Damien nie je iba populárny rocker, ale aj 

bezcharakterný ničomník, ktorý nemá rešpekt pred ničím a nikým. Sunshine vyhrala VIP lístok na Damienov 

koncert, ale nedopadlo to podľa jej predstáv. Neskončilo to láskou na prvý pohľad, práve naopak. Nenávisť, 

sklamanie a vytriezvenie do reality sú pocity, ktoré si zdravotná sestra a bývalá profesionálna tanečnica zo 

stretnutia odnáša.......čo sa stalo ďalej vám už neprezradím, použite svoju fantáziu alebo si túto knihu 

jednoducho prečítajte  

Rada čítam knihy. „Zabije to čas“, keď nemám čo robiť, keď chcem relaxovať. Čítanie rozvíja 

fantáziu, predstavivosť, zlepšuje sa gramatika. Rada siahnem po knihe, keď si chcem oddýchnuť, vypnúť 

alebo „odísť“ z reality. Dokážem sa pri nich zasmiať, poplakať si. Rockové tango som si vybrala kvôli tomu, 

že nie vždy veci, o ktorých snívame sú také, ako sa zdajú.  
Natália Gazdošová II.A

Na svete existuje nevyčísliteľné množstvo kníh. Som šťastná, že spomedzi toľkých kníh som si aj ja našla 

tú moju. Pre niekoho možno nezaujímavá, pre mňa však naopak. Zuzana Šulajová je najúspešnejšia autorka 

románov o mladých a pre mladých, ktorá debutovala v roku 2007 práve románom „Džínsový denník“. Kniha má 

niekoľko častí a v každej časti je niečo pozoruhodné a neobvyklé. Postavy riešia situácie bežného života, ako je 

ne/šťastná láska, rozchod, vzťahy, pocity...jednoducho všetko, čím mladý človek prechádza. Mám tieto knihy 

rada aj preto, že som v  rovnakom veku, ako všetci hrdinovia a riešim to isté. Nachádzam v nich odpovede na 

moje otázky, ktorých mám teda naozaj neúrekom 

Po knihe siahnem vždy, keď mám veľa nezodpovedaných otázok a myšlienky sa mi kopia a kopia. 

Vtedy príde čas uniknúť od reality a trochu sa preniesť do iného sveta. Na knihu si vždy nájdem čas, aj keď 

popri štúdiu mi veľa času na čítanie neostáva, no snažím sa knihe venovať aspoň pol hodinku denne. 
Nikola Horváthová II.A

Práve teraz som začala čítať knihu o snehovej kráľovnej, ktorá chcela ovládnuť všetky štyri ročné 

obdobia. Táto kniha je veľmi zaujímavá a poučná. Mladí ľudia dnes čítajú veľmi málo, čo je naozaj škoda. 

Knihy pomáhajú nielen pri zlepšovaní slovnej zásoby, ale poskytujú nám akési útočisko pred problémami, 

ktoré na nás číhajú každý deň. Odporúčam   

Renátka Gáborová II.A 
  



 

Moja obľúbená kniha je „Cesta na Mesiac” od Julesa Verna. Táto kniha mi veľmi veľa povedala 

o mesiaci a vesmíre všeobecne. Pri čítaní tejto knihy som si predstavoval, aké by to bolo byť a žiť na 
mesiaci. Sú tam zvláštne úkazy a vidieť to všetko by bolo naozaj fascinujúce. No na druhej strane by som 

tam bol sám, bez všetkých mojich blízkych. Ale veď čo...pri čítaní je snívať dovolené 
 

Je tiež mojou obľúbenou knihou, pretože opisuje život chlapca, ktorý sa v živote mal veľmi ťažko. 

Jeho snom bolo cestovať a spoznávať kultúry a tradície krajín, najmä sa dostať do Šanghaja. Počas cesty 

ho stretnú aj nečakané prekážky ako okradnutie, prepadnutie...., ako sa to všetko skončí nechám na fantázií 

čitateľa  

Knihy čítam veľmi rád a vždy si na nich nájdem čas, aj keby čo bolo. 

Dalibor Gábor II.A 

 

Je to príbeh z koncentračného tábora a ľudí, ktorí tam boli. Hlavný hrdina je židovský psychiater, 

ktorý analyzuje prostredie pomocou sociálnej optiky. Kniha hovorí o tom, aký je krutý život a o vnútornej sile, 

ktorá sa skrýva vo vnútri človeka. Nepatrí sa ani nechcem týmto povedať, že je moja najobľúbenejšia, ale 

dovolím si povedať, že napínavejšiu knihu som ešte nečítal. Všetky tie hrôzy holokaustu, ktoré ľudia zažívali 

sú pre mňa nepochopiteľné a vždy budú. 

Čítam rád, ale veľa pracujem, pomáham ockovi a preto mi na to neostáva čas. Mali by sme viac 

čítať. Dnes sa všetci venujeme len sociálnym sieťam a vôbec sa už medzi sebou nevieme porozprávať. 

Komunikácia viazne a ťažko sa nám vyjadruje. 
Ľubo Gábor II.A 

 

 

 

 

 
  

„Z úvah učiteľa: profesori, 
ktorí prednášajú z knihy, 
by mali dovoliť študentom 
opisovať.“ 

Valeriu Butulescu 



 

Časti ľudského tela  
 

Fingers  der Kopf  Head  Fingers 

das Haar    Hair 

 der Hals  Collar   

die Hand      Arm 
 

 

 

 

 

das Knie Bend 
 

Tvár      das Gesicht    Bucca 

Nos      die Nase     Nose 

Uši      die Ohren     Ears 

Pery      die Lippen     Labia 

Zuby      die Zähne     Choppers 

Jazyk      die Zunge     Accent 

Členky     der Knochel    Ankle joint 

Päty      Ferse     Base 

Pripravila Petra Vidličková, III.A 



 

KALENDÁRIUM 

Február 

1. 2. 3. 
4. 

Svetový deň 
boja proti 
rakovine 

5. 
6. 

Svetový deň 
bez mobilu 

7. 

8. 
9. 

Svetový deň 
manželstva 

10. 
11. 

Deň pre 
bezpečný 
internet 

12. 13. 
14. 

Sv. Valentín 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

 

Marec 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
7. 

Svetový deň 
modlitieb 

žien 
8. 

MDŽ 
9. 10. 11. 12. 13. 14. 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

22. 

Svetový deň 
H2O 

23. 24. 25. 26. 27. 
28. 

Deň 

učiteľov 

29. 30. 

Deň lekárov 
31.     

 

Chceš sa dozvedieť podrobnosti? Google poradí 

Nikola Hadová, III.A, spracované podľa: https://sk.wikipedia.org 

  



 

Zdroje obrázkov: 
http://www.danielarau.sk/moj-sen-moj-zivot/#.WL8jbzipCKI 

http://www.sashe.sk/LuandWe/detail/bozk 

http://zenysostylom.sk/laska-k-mode/ 

http://iphonemania.mobilmania.cz/Manzelka+ho+donutila+vratit+iPad+2+Apple+mu+jej+poslal+zdarma 

http://cz.depositphotos.com/41200361/stock-photo-snowflake-ice-crystals.html 

http://www.clipartkid.com/cute-book-cliparts/ 

https://www.miamibookfair.com/ 

http://citaty-slavnych.sk/citaty-o-knihach/ 
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Ďakujeme za spoluprácu pri zostavovaní obsahu tohto čísla všetkým 

aktívnym žiakom a pedagógom. 


