
Moky 3 – Novoročný špeciál – JANUÁR 2022  

1 | S t r a n a  
 

ČASOPIS,  

KTORÝ ŤA POSTAÍ NA NOHY! 

NOVOROČNÝ  

ŠPECIÁL 
 

JANUÁR 2022, XVII. ročník 

Školský rok 2021/2022, 3. číslo, polročník 

 

VŠETKO DOBRÉ,  

VEĽA ZDRAVIA, 

A PREDMETY  

NECH VÁS BAVIA! 
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NOVOROČNÉ VINŠE 

 
 

Vinšujem vám v novom roku 

Veľa šťastia v každom kroku. 

Aj lásky vo vašom žití, 

Nech vám všetko dobre chutí! 

Eliška, 1.OA 
 

 

 

Vinšujem vám zdravia veľa, 

aby vás po celý rok  

hlava nebolela! 

Patrik, 2.OA 
 

 

 

Prajem šťastný nový rok! 

Nech vykročíte každý deň  

ten správny krok. 

Nech všetci sa radi máte 

a s hádkami pokoj dáte. 

Nech ste všetci riadne zdraví 

a v práci nech nie ste ľaví. 

Janka, 7.A 
 

Vitaj nový rok maličký! 

Šťastia a radosti plné jasličky! 

Boris, 3.OA 

 Želám vám veľa zdravia, šťastia, pohody, 

aby ste viac jedli jahody. 

Jakub, 1.OA 
 

 
Všetko dobré do nového roku, 

nech vás šťastie sprevádza do kroku, 

Aby vás nechytila korona. 

Nech je pre vás všetko malina. 

Matej, 3.G 

 
 
 
 

Vinšujem vám zdravia veľa, 

aby vás po celý rok hlava nebolela. 

Patrik, 2.OA 
 
 

 

NA ČÍSLE SPOLUPRACOVALI 
Vinš na titulnej strane: Viliam, EOOS 

Ilustrácia na titulnej strane: Šimon, 6.A 
Ilustrácia na záverečnej strane: Mária, 8.A 

Žiaci krúžku Školský časopis: Samuel Béreš 2.SVC, 

Lucia Husárová 2.SVC, Anna Mrňová 2.SVC, Michal 

Žiak 2.SVC, Boris Štefánik 3.OA, Daniel Droppa 3.OA 

&  Tomáš Netri 1.G 

 Šéfredaktorka: Sofia Olejárová 2.G 

Koordinátorka: PaedDr. Daniela Bauerová 

ADRESA REDAKCIE:casopismoky3@gmail.com 

 
 

 

 

        

 

 

 

Vitaj nový rok maličký! 

Šťastia a radosti  

plné jasličky! 

Boris, 3.OA 
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Z OBSAHU VYBERÁME 

 

DOBRÁ ŠKOLA – AKO BY MALA 

VYZERAŤ V ROKU 2022?  

Kresba: Samuel Nicolas, 6.A 

S. 4 

 

 

 

SLOVKO NA ÚVOD 
 

Pred dvoma rokmi sa naše životy dramaticky 

zmenili. Boli sme ochudobnení o kultúru, 

aktivity a vzdelanie. Niektorí z nás mnoho dní 

hnili doma a márnili dni ničnerobením. Niektorí 

z nás zleniveli. Už takmer 2 roky žijeme pod 

tieňom. Ale neprestávajme veriť! Aj v tomto 

tieni sa snažme osobne pokročiť. Športujme, 

študujme, objavujme... 

Táto situácia nám otvára oči k mnohým 

možnostiam. Takže rok 2022 sa môže stať v 

mojom a aj vašich životoch veľmi zaujímavým. 

Nebude to síce ľahké, ale musíme kráčať 

VPRED. Musíme mať ciele. Musíme mať túžbu 

zaujímať sa a objavovať. Musíme zúročiť náš 

čas.  

A jedného dňa sa možno hmla rozplynie a zase 

nám svitne Slnko ako za starých čias. 

Prajme si: 

Nech naši žiaci a učitelia radi navštevujú túto 

školu! 

Nech každá vyučovacia hodina splní svoj cieľ! 

Nech sa každý niekedy zamyslí nad 

budúcnosťou! 

Nech sa nám učí čo najpohodlnejšie a bez 

ťažkostí! 

V tomto čísle sa venujeme otázke  

Ako by mala vyzerať DOBRÁ ŠKOLA. Spýtam sa 

všetkých - Máme na to?                                                                        

                                                                        Tomáš Netri, 1.G 

 
 

 

MOKY NA CESTÁCH  

POČAS VIANOC 

Autor: Michal, 2.SVC 

FOTO: Budatínsky zámok, Žilina 

S. 16 

 

 

Neprehliadnite! VÁSTAVA umeleckých 

fotografií  Andreja Alenu v priestoroch SŠ 

„Na detailoch záleží!“ (Trvá do 11. 4. 2022) 
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AKO BY MALA VYZERAŤ DOBRÁ ŠKOLA 

v roku 2022 ? 
Úvodník: Sofia, 2.G, ilustrácia: Samuel Nicolas, 6.A 

 

Myslím si, že po dvoch rokoch pandémie si túto otázku musíme začať 

klásť. Ako by teda mala vyzerať DOBRÁ ŠKOLA v tomto roku? 

Mala byť to bielo-červená budova s oknami a dverami a všetkým, čo k 

tomu patrí? Teda s dvoma ihriskami, plavárňou, čo najlepšie otvorenou 

pre všetkých ľudí rovnako? Alebo by to mala byť škola, v ktorej sa žiaci 

dokážu vzájomne tolerovať a rešpektovať? Alebo sú rozhodujúci učitelia,  

ktorí nie sú dobrí iba vo vysvetľovaní učiva, ale vedia podporiť a pomôcť 

žiakovi aj po psychickej stránke? Alebo je to škola, ktorá po vyučovaní 

ponúkne bohatú krúžkovú činnosť, a teraz nemyslím len krúžky z jazykov 

a prírodných vied, ale aj krúžky - výtvarný, divadelný či gitarový krúžok? 

 

● 

Škola priateľská 
k žiakom, ktorá 
má vytvorené 
adekvátne 
podmienky pre 
štúdium a to 
jednak v 
materiálnej 
oblasti, ako aj 
prístupom pedagógov k žiakom - 
a to naša škola je!  (P. uč. Ing. 
Silvia Tazberíková) 
● 
Odhliadnuc od materiálno-
technického zabezpečenia, to by 
malo byť samozrejmé, želám si, 
aby mala motivovaných žiakov 
a aj učiteľov, ktorí by spoločne 
kooperovali. Škola by mala hlavne 
pripravovať na život 
a nezaťažovať hlúposťami, ani 

žiakov ani 
učiteľov! (P. 
uč. Mgr. 

Katarína 
Šreinerová) 
● 

DOBRÁ ŠKOLA 
je tá, kde 
učiteľ do 

triedy 
prichádza s úsmevom na tvári. Tá, 
kde sa žiaci poctivo učia a 
pochopia učivo. Tá, kde sa učiteľ 
venuje žiakom, aby učivo 
pochopili. Tá, kde je učiteľ 
spravodlivý a zlé známky dá iba 
aby povzbudil žiaka k učeniu. Tá, 
kde žiaci rozumejú, že učitelia nie 
sú zlí. Tá, kde každý dá to, čoho je 
schopný. (Tomáš, 1.G) 
● 

 

Tak alebo onak, DOBRÁ škola v roku 

2022 by sa mala realizovať 

v škole, nie doma vo vašej detskej 

izbe, kuchyni či obývačke, kde si 

zapnete počítač a chvíľami si 

pripadáte ako ľudia bez tela a bez 

tváre!!! (Sofia, 2.G) 
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DOBRÁ ŠKOLA by mala mať najmä 

dobrých učiteľov, nemala by tam 

byť šikana, nemali by sa žiaci 

medzi sebou hádať. (Dominik, 

EOOS) 

● 

Mala by plniť svoju funkciu – 
vzdelávať žiakov k čo najvyšším 
štandardom,  známkovanie by 
malo byť objektívne, a mali by sa 
doňho započítavať iba vedomosti 
a príprava študenta. (Dano, 4.G) 
● 

Mala by pomáhať svojim žiakom 
a ak majú 
nejaké 
problémy, 
tak sa im 
venovať. 
(Soňa, 
4.OA) 
● 

Aby tam boli dobrí kamaráti 
a dobrí učitelia, lebo sú aj učitelia, 
ktorých prístup sa mi nepáči, 
napr. zložito to vysvetľujú, a tak. 
(Dodo, 8.A) 
● 

DOBRÁ ŠKOLA by mala mať 
zabezpečené, aby tam nebola 
šikana, malo 
by tam byť 
poradenstvo, 
kde by ľudia 
mohli hádzať 
papieriky, 
pretože často 
sa ľudia boja 

povedať. (Drahoš, 8.A) 
 

● 

Škola je dobrá vtedy, keď je 
v triede dobrý kolektív. (Kiara, 
8.A) 
● 

To je ťažká otázka. V dobrej škole 
je dôležité chápať, čo kto ako 

myslí a prečo ľudia 
robia to, čo robia. 
(Majka, 8.A) 
● 

DOBRÁ ŠKOLA by mala 
mať učiteľov, ktorí by 

rozumeli nielen svojmu materiálu, 
ktorý učia, ale aj žiakom, ktorých 
učia, ich potrebám a problémom. 

Takýmto 
učiteľom 

by sa žiaci 
nebáli 

povedať, 
keby boli 
šikanovaní 

a nebáli by 
sa ich 

V DOBREJ ŠKOLE by nemala 

existovať bariéra medzi učiteľom 

a žiakom. Vzťah medzi učiteľom 

a žiakom  by nemal byť len 

profesionálny, ale aj priateľský, 

plný porozumenia.  Myslím si, že 

keď si obľúbite učiteľa, obľúbite si 

aj učivo, aj školu. (Viliam, EOOS) 
 

V dobrej škole by nemal byť 

učiteľský stôl, lebo to segreguje 

žiaka od učiteľa a bráni to 

zblíženiu. (Dano, 4.G) 

 

Aby na škole bola voľnočasová 

miestnosť podľa záujmu, ktorý ľudí 

baví – napr. hudba, umenie, 

filatelistika atď. (Tomáš, 2.G) 

 

V DOBREJ ŠKOLE by mala byť 

relaxačná miestnosť, kde by si 

žiaci mohli trochu oddýchnuť po 

ťažkých hodinách. (Ondrej, 2.G) 
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spýtať, keby nerozumeli 
materiálu. (Luna, 2.G)  
● 

Mohla by ponúkať väčšiu 
príležitosť na vyžitie sa vo 
výtvarnom umení na strednej 
škole, pretože mne to chýba. 
(Viki, 2.G) 
● 

DOBRÁ 
ŠKOLA by 
mala rozvíjať 
kritické 
myslenie a učiť žiakov vyjadrovať 
svoj názor a povedať, čo si myslia, 
teda neklásť dôraz na bifľovanie. 
(Deni, 1.OA) 
● 

Mala by byť útulná, 
bohatá na dobrých 
učiteľov a vedenie 
a mala by mať 
prístup pre 
vozíčkarov. (Domčo, 
EOOS) 
● 

Najlepšia škola by 
bola škola bez Covidu, rúšok 
a iných obmedzení. Bolo by super, 
keby sme konečne mohli ísť na 
nejaký pekný výlet. (Veronika, 
2.G) 

● 

Podľa mňa by mala DOBRÁ ŠKOLA 
v r. 2022 vyzerať takto: všetky 
vzťahy (žiacke aj učiteľské) by boli 
harmonické, medzi žiakmi a 
učiteľmi by nedochádzalo ku 
vzájomným konfliktom, 
vyskytovali by sa čo najmenšie 

problémy, 
či už 

finančné, 
materiálne, 

technické 
a pod., zvládala by nátlaky 
každodenného života, nehľadiac 
na to, či by výučba prebiehala 
dištančne alebo prezenčne, 

DOBRÁ ŠKOLA by 
mala nielen 
obohacovať žiakov 

novými 
vedomosťami, ale 
aj im pomáhať, ako 
správne využiť 
svoje dary! (Samko, 
2.SVC) 

● 

Dobrá škola by mala byť hlavne 
otvorená :), plná žiakov, 
poznatkov a smiechu. (P. Ing. 
Danica Smrigová, tajomníčka 

školy) 
● 

„Škola je dielňa 
ľudskosti" - to sú 

slová 
najznámejšieho 

pedagóga J. A. 

Dobrá škola je tá, kde 

učiteľ do triedy prichádza 

s úsmevom na tvári. 

Tá, kde je učiteľ 

spravodlivý. 

Tá, kde každý dá to, čoho je 

schopný. (Tomáš, 1.G) 

Aby sme nemuseli byť zavretí celý deň 

v škole a učili sa viac v prírode. (Jožko, 7.A) 

DOBRÁ ŠKOLA má vyzerať dobre nie na povrchu, ale v 

„duši“ = DUŚA SKOLY má byť dobrá! Aby každý 

každému pomáhal. Napríklad tí, ktorí sú výborní v 

učení, tí, ktorí sú dobrí v pomáhaní, tí zase v tom. 

(Anna, 2.SVC) 
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Komenského. S týmito slovami sa 
stotožňujem. Znamená to, že 
škola bez humanizmu nemôže 
byť. Zároveň musí byť disciplína, 
aby bola zachovaná bezpečnosť. 
Ak berieme do úvahy celkový 
chaos a zneužívanie sociálnych 
médií, školský systém by na tieto 

javy mal reagovať.  
Škola by mala viesť 
mladých ľudí k 
opatrnosti a 
prehodnocovaniu 
informácií, čo nie je 
jednoduché, lebo v 
súčasnosti sme 
zahltení obrovským 
množstvom  
dezinformácií. Škola by mala 
vzdelávať k vyhodnocovaniu 
informácií a dezinformácií. To 
považujem za prvoradé.  
Ďalšiu vec, ktorú by som 
zdôraznila, je vyššia preferencia 
nemeckého  jazyka, prípadne 
románskych jazykov. Ďalej 
posilňovať na škole korektné 
vzťahy medzi triednymi kolektívmi  
a učiteľmi. Keď je príjemná 
atmosféra, tak aj 
študijné výsledky sú lepšie.    

Ďalšou úlohou DOBREJ ŠKOLY je 
zvýšenie motivácie u žiakov. 
Myslím tým, aby pochopili, že 
študujú len a len pre seba. (P. uč. 
PaedDr. Daniela Capeková) 
● 
Mala by byť hlavne tvorivá, mala 
by rešpektovať všetky inakosti 

a individuálne k nim 
pristupovať.  Každý 
z nás prichádza do 
školy so svojím 
príbehom. Práve u nás 
na škole by mal byť 
otvorený prístup žiakov 

aj učiteľov k týmto príbehom.  

Maturita je dôležitá, ale 
nemusíme o nej počuť každý deň. 
Občas treba viac nadhľadu - 
pozrieť sa na školu s humorom.  
Ja som bol vždy na malej škole, 
a boli sme ako rodina, učitelia aj 
žiaci. (Daniel, 2.OA) 
 

 

 

DOBRÁ ŠKOLA ide dohromady s DOBRÝM 

UČITEĽOM, ktorý nie je benevolentný, ale je 

dostatočne zásadový a zároveň láskavý 

a usmiaty. (Daniel, 2.OA) 

DOBRÁ ŠKOLA v roku 2022 by mala mať 

zredukovanú byrokraciu na najnutnejšie 

účely, to je napr.  evidencia žiakov,  

klasifikácia  

a podobne. 

(P. uč. PaedDr. Daniela Capeková) 
 



Moky 3 – Novoročný špeciál – JANUÁR 2022  
 

8 | S t r a n a  
 

DOBRÁ ŠKOLA (a to nielen!!!) v r. 
2022 by mala byť miestom, ktoré 
je fér, formuje myseľ ako aj srdce, 
verí v človeka, je spravodlivé, 
náročné - neodpúšťa len tak 
všetko a zároveň je ľudské. 
Miesto, kde kľúčom k učeniu, 
rastu, rozvoju a spokojnému 
fungovaniu sú dobré medziľudské 
vzťahy. Môžeme mať 
hypermoderne vybavenú školu, 
interaktívne tabule, alebo 
čokoľvek materiálno-technicky 
dokonalé. Ak však budeme mať vo 
vnútri ľudí, ktorí proti sebe zbroja, 
dokazujú si, kto je silnejší, 
nepočúvajú sa, nerozumejú si, a 
tak vytvárajú nepríjemnú 
atmosféru, všetko je zbytočné!!! 
(P. logopedička Mgr. Beáta 
Bergerová)  
● 
DOBRÁ ŠKOLA? 

Nielen v roku 

2022! Škola nie je 

inštitúcia, ale živá 

organizácia, stále 

iná, aktuálna podľa 

prítomných živých 

ľudí, ktorí ju tvoria.. Aby bola 

naozaj dobrá, závisí od všetkých 

jej členov a samozrejme 

nastavených pravidiel. Viac ako 

pravidlá zaváži prístup 

jednotlivcov a spolupráca celého 

tímu. Ako si každý - od riaditeľa 

po malého žiačika plní svoje 

povinnosti, či urobí len lebo musí, 

alebo robí s láskou, záujmom a 

kreatívnou aktivitou. Každý má 

svoju zodpovednosť, či už riadiť, 

organizovať, motivovať a chrániť 

zverencov, vytvárať priaznivé 

podmienky, byť flexibilný, 

empatický, konštruktívne riešiť 

aktuálne konflikty, či plniť dané 

úlohy so záujmom, nie  z 

donútenia - veľké či malé, byť 

aktívny, slušný, tolerantný, 

rešpektovať ostatných. A v 

neposlednom rade ide o TÍM, čiže 

naozaj o dobrú spoluprácu 

založenú na aktívnom záujme 

všetkých strán. Učiteľov nebaví 

dávať päťky, aby sa žiaci začali 

konečne učiť a žiakov asi nebaví 

robiť ctrl C a ctrl V so slúchadlami 

na ušiach alebo 

popri 

chatovaní, lebo 

musia niečo 

poslať, aby 

nedostali 

pätku.  

DOBRÁ ŠKOLA? 

Riaditeľ a vedenie riadi, 
organizuje, motivuje, chráni a 
vytvára dobré podmienky pre 
všetkých, lebo  im na nich záleží. 
Učitelia učia, motivujú, opravujú a 
zadávajú práce, komunikujú, 
počúvajú, riešia situácie, 
dostávajú spätnú väzbu, radujú sa 

DOBRÁ ŠKOLA? 

Žiaci sa učia, aktívne zapájajú, sú 

kreatívni, komunikujú, sú 

zvedaví, pýtajú sa, hľadajú 

odpovede. (P. uč. Ing. Zuzana 

Sadleková) 
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z úspechov žiakov, lebo im na nich 
záleží. 
Žiaci sa učia, aktívne zapájajú, sú 
kreatívni, komunikujú, sú zvedaví, 
pýtajú sa, hľadajú odpovede, lebo 
sa chcú vzdelávať, napredovať, 
záleží im na tom. A všetkým 

zamestnancom školy záleží na 
spoločnom pracovisku.  
Dobrá 
škola – 
dobrý 
tím...  
Najdôležit
ejšie a 
najťažšie je asi dať všetky zložky 
dokopy. Lebo môžeme za to, čo 
robíme, ale nevieme ovplyvniť 
prácu iných. Preto na tom musí 
každému záležať, inak to nebude 

fungovať. Poznáme to dobre z 
bežného života, niekedy stačí, že 
vypadne jeden spoj a je po 
zariadení.  
Zodpovednosť každého, asertívna 
komunikácia, konštruktívne 
riešenie problémov a záujem 

všetkých môžu vytvoriť dobrý tím 
a dobrú školu.“  
(P. uč. Ing. Zuzana Sadleková)  
● 

Dobrá škola je podľa mňa taká,  

v ktorej každý robí všetko preto, 

aby sa v nej on sám aj tí ostatní 

cítili čo najlepšie. Dúfam, že aj 

naša škola bude tento rok práve 

takáto. Teším sa, ako bude 

vyzerať. (P. uč. Mgr. Peter 

Novotný)  MOKY  

Dobrá škola  

=  dobrý tím... 

(P. uč. Ing. Zuzana 

Sadleková) 
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VEĽKÁ NOVOROČNÁ ANKETA 

Aké výzvy nám prinesie rok 2022? 
Úvodník: Lucia, 2.SVC, ilustrácia: 

Ján, 6.A 

 

Niektorým ľuďom sa darí plniť si 

ich novoročné výzvy 

a predsavzatia lepšie, iným zasa 

horšie. Podľa môjho názoru 

nestačí len zadávať si novoročné 

výzvy a ciele, ale treba sa o to aj 

čo najviac snažiť a tvrdo na sebe 

pracovať. Mohlo by sa nám to 

podariť aj prostredníctvom ľudí, 

ktorí ovplyvňujú náš život. Mali 

by sme ich počúvať a brať si 

príklad z ich životných 

skúseností a  múdrych rád. Ľudia 

by nemali hľadať cestičky, ako 

sa niečo nedá dosiahnuť, ale 

mali by smerovať k takým 

cestám, ako sa všetko, o čo sa 

budú snažiť, docieliť dá a nikdy 

nič nevzdávať, aj keď by to bola 

jedna z najťažších životných okolností a skúšok. Najzákladnejším 

prostriedkom na splnenie všetkých našich výziev a novoročných predstáv, 

plánov a predsavzatí je vyhýbanie sa stresovým situáciám do takej miery, 

do akej je to len možné. Nedá sa úplne eliminovať stresové vplyvy 

prichádzajúce z nášho okolia, ale mali by sme sa ich aspoň snažiť 

eliminovať, najmä oddychom, načerpaním nových síl pre každodenný 

život a pozitívnym myslením! 

● 

Aby spoločnosť začala riešiť aj iné problémy, ktoré sa netýkajú len 

pandémie – Témy/problémy, ktoré by mohlo posunúť školstvo smerom 

vpred. (P. uč. Ing. Silvia Tazberíková) 
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● 

Aby to Zem zvládla spolu s nami a s pandémiou COVID-19. (P. uč. Mgr. 

Katarína Śreinerová) 

● 

Aby sme sa vrátili do takého normálnejšieho života, aj keď to moc 
nepôjde. (Klaudia, 4.G) 
● 

Aby ľudia boli rozvážni a neboli k sebe sebeckí. (David, 8.A) 
 
Aby sa ľudia naučili ich nevýhody využívať tak, aby sa z nich stali výhody. 
(Majka, 8.A) 
● 

Chcem, aby tento rok bol iba pozitívne naladený. (Bryan, 3.G) 
● 
Chcem pomôcť svetu k menej odpadu. (Domčo, EOOS) 
● 

Aby sme začali šíriť úsmev a radosť po celom svete. (Borisko, 3.OA) 
● 

Jednou z výziev je napríklad väčší ohľad na životné prostredie. (Sofia, 3.G) 

● 
Jednou z výziev je chrániť si svoje zdravie a zdravie iných. (Veronika, 2.G) 
● 

Aby sme sa všetci naučili vzájomne rešpektovať. (Anička, 2.SVC) 
● 

Treba, aby sa svet naučil rešpektu, empatii a hlavne, aby sa rozhodnutia, 
ktoré ovplyvnia nielen naše generácie, uskutočňovali najmä hlavou a nie 
emóciami a pudovými inštinktmi. (Michal, 2.SVC) 
● 

Aby sa ľudia polepšili, aby si nenadávali, aby neubližovali, aby boli lepšími 

ľuďmi, aby sa naučili medzi sebou vychádzať a vzájomne sa nesúdiť. 

(Lucka, 2.OA) 

 

Aby sme v tomto roku neprepadali depresiám, aby sme začali 

vnímať pozitivitu, a aby sme pozitivitou ďalšími krokmi išli vpred. 

(Kika, 1.OA) 
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● 

Myslím si, že najväčšia výzva pre tento rok je zmierniť, prípadne úplne 

eliminovať napätie v našej spoločnosti, rozdiely, ktoré vyvstali počas 

pandémie. Dva tábory ľudí odlišných názorov, netolerancia, až nenávisť. 

(P. Danica Smrigová, tajomníčka školy) 

● 

Pre mňa je najdôležitejšie - koniec kovidu a s tým spojený návrat k 
normálnemu životu. Izolácia ľudí je neprirodzená a nutne to robí 
problémy. Z hľadiska celospoločenského  - zjednotenie spoločnosti. Nie je 
normálne, aby v tak malom štáte, ako je SR, bolo toľko agresivity a 
hlúposti. (P. uč. PaedDr. Daniela Capeková) 
● 

Najväčšou výzvou roku 2022 (pre všetkých spoločne, a súčasne pre 

každého osobitne) je obnoviť rešpekt. Na mysli mám nielen rešpekt 

jedného voči druhému, ale aj rešpekt voči pravidlám. Rešpekt jedného 

voči druhému znamená, že budeme schopní navzájom sa počúvať a 

zamyslieť sa nad tým, či nie je kus pravdy aj v názore, ktorý sa líši od toho 

môjho. Rešpekt voči pravidlám znamená, že dokážeme dodržiavať aj to, s 

čím nesúhlasíme a čo nás azda aj obmedzuje. Robiť by sme to mali najmä 

preto, aby sme neuškodili druhým. Ak sa dokážeme vrátiť k takto 

chápanému rešpektu, hádam bude tento rok pre každého z nás krajší 

a príjemnejší, ako rok minulý. (P. uč. Mgr. Peter Novotný)  

 

 

Aké výzvy prinesie rok 2022 Tebe/Vám osobne? 
FOTO, Andrej Alena zo súkromnej zbierky ČB umeleckých fotografií 

● 

Ja si výzvy nedávam. Pre mňa je 

rok 2022 rovnaký ako iné roky 

a nebude pre mňa prelomový.(P. 

uč. Mgr. Katarína Šreinerová) 

● 

Mojou výzvou na najbližšie dni 
tohto roka je úspešne dokončiť 
prvý polrok druhého ročníka na SŠ 
a zlepšiť si známky. (Veronika, A čo tak každý deň zájsť na 30 minútovú 

prechádzku do prírody? 

FOTO: Andrej Alena, zbierka: Zimná príroda 
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2.G) 
● 

Osobne za mňa by som chcel byť úspešnejší v školskom roku, a zároveň by 
som sa chcel viac zaujímať o moje záľuby a zdokonaľovať sa. (Samko, 2.G) 
● 

Prijímacie skúšky na obchodnú akadémiu. (Viliam, 2.EOOS) 
● 

Maturita!  (Andrej, 4.G) 
● 

Odsťahovať sa od 
rodičov. (Dano, 4.G) 
● 

Nové šance – napr. 
s niekým sa spriateliť 
a tak podobne. (Dodo, 
8.A) 
● 

Zlepšiť sa 
v predmetoch, ktoré 

mi nešli minulý rok. 
Aby  som sa tešil zo 
všetkých vecí. (Bryan, 
3.OA) 
● 

Naučiť sa dobre angličtinu na úroveň B2 a získať ďalšie opasky 
v teakwonde, aby som sa posunul v športe. (Matej, 3.G) 
● 
Aby som roznášala pokoj. (Anička, 2.SVC) 
● 

Byť lepším človekom a snažiť sa pomáhať druhým čo najviac, ako sa len 
dá. (Lucka, 2.SVC) 
● 

Spraviť záverečnú prácu, dobre zmaturovať a dobre sa zamestnať. (Miško, 
2.SVC) 
● 

A čo tak naučiť sa jazdiť na koni? 

FOTO: Andrej Alena, zbierka: Zimná príroda 
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Nájsť si nejaké hobby, ktoré by ma napĺňalo vo 
voľnom čase. Nájsť si priateľov, ktorých to tiež 
zaujíma. (Luna, 2.G) 
● 
Nájsť si frajera, ktorý by si ma vážil takú, aká som – 
nie úplne zdravá. (Viky, 2.G) 
● 

Rozšíriť si zaujímavosti, o ktoré som sa začal zaujímať 
minulý rok. (Ondrej, 2.G) 
● 

Tráviť viac čas s kamarátmi, viac cestovať  a zažiť veľa 
nezabudnuteľných zážitkov. (Štefan, 2.G) 
● 

Pre mňa je najväčšia výzva v tomto roku socializovať sa 
do spoločnosti a komunikovať s ľuďmi, nadväzovať 
vzťahy. Úspešne skončiť ročník. (Deniska, 1.OA) 
● 

Dve dvojky dokopy spojené oproti sebe zobrazujú 

srdce. Všetky výzvy a situácie, dobré i zlé, by sme mali 

vnímať cez srdce. Neriešiť rozumom, ale intuíciou. 

Konkrétne u mňa je to zamerať sa na záujmovú činnosť, vrátiť sa 

k častému čítaniu kníh... (Daniel, 2.OA) 

● 

Ja sám za seba, tak ako každý rok, si dávam predsavzatie, že učenie 
nebude pre mňa trápením, ale zábavou, pri ktorej nebudem rozmýšľať, 
akú známku dostanem, ale čo všetko pochopím, ako sa budem vedieť 
s učivom vysporiadať. Viem, že sú predmety, ktoré fakt nepochopím, ale 
ak zaberiem. Ostatné predmety sú buď o tom, že ma bavia, a tie zvládam 
„s prehľadom“ alebo o tom, že sa ich jednoducho musím „nabifľovať“.  Aj 
také musia byť. (Paťko, 2.OA) 
● 

Chcem sa zlepšiť v maľovaní.(Domčo, EOOS) 
● 

Zlepšiť sa v bicyklovaní, zlepšiť si zdravotný stav – skolióza, naučiť sa viacej 
dôverovať sama sebe, naučiť sa menej sa stresovať zo zbytočností. (Sofia, 
2.G)     
 

A čo tak začať si viac 

všímať krásu okolo 

seba? 

FOTO: Andrej Alena, 

zbierka: Zimná príroda 
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● 

Nový rok ja nezvyknem veľmi vnímať, lebo som zahalená vianočným 

tajomstvom a jeho nádhernou atmosférou. Uvedomím si ho, až keď 

prídem do práce a píšem dátum a stále sa pomýlim... A tieto zmeny 

nemám rada. Aha, už opäť o rok viac... Od určitého času si uvedomujem, 

že svet je z roka na rok takmer rovnaký, nejaké malé zmeny, vyššia cena 

v obchodoch stále poskočí, inak takmer plynulý chod a vývoj.. Nedávam si 

žiadne predsavzatia, ani neriešim výzvy, tie neprichádzajú prvého prvý. 

Prídu zväčša nečakane a prekvapia, milo alebo nemilo. Mne osobne prišla 

taká veľmi milá výzva ešte pred Vianocami 2021, pritom sme ju čakali až v 

roku 2022. Prišiel krásny malý človiečik a kopec ľuďom okolo seba odrazu 

zmenil život a prevrátil zabehané pravidlá. A v tom je tá krása a originalita. 

Prečo by jeden deň mal byť výzvou pre väčšiu časť planéty? Každý má TEN 

svoj deň, svoju situáciu, svoj čas. Vtedy sa môže stať, že nie sme starší len 

o deň alebo rok, ale o celú generáciu. (P. uč. Ing. Zuzana Sadleková) 

  

         
 
 
 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKY  

A čo tak nájsť si kamaráta? FOTO: Andrej Alena, zbierka: Zimná 

príroda 
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MOKY NA CESTÁCH POČAS VIANOC 

Pripravil a nafotil: Michal, 2.SVC 

 
Vianoce – čas prázdnin, čas voľného času. A pre mňa aj čas prejedania sa. 

Po dvoch dňoch plných jedenia oblátok, koláčikov a zemiakového šalátu 

som si povedal DOSŤ a šiel som zbytočné kalórie vychodiť.  

 

 

Ako prvé mesto pre môj výlet som si na 2. sviatok 

vianočný vybral Nitru. Páčilo sa mi tam hlavne vianočné 

osvetlenie a atmosféra. Bolo chladno. Mrzlo, až praskalo, 

a tak mi pohárik pravého 

punču vrátil svetlo 

a teplo do života. 

Povzbudený týmto 

vianočným nápojom som 

sa vybral na Nitriansky 

hrad. Práve na Nitrianskom hrade sa 

viackrát prepisovali dejiny Slovenska. 

Chcel som sa prejsť na miesta, kde sa 

tisícky rokov predo mnou prechádzal aj sám knieža Pribina. Na všetky 

miesta som sa kvôli pokročilému času nedostal. Nebol som ale smutný. 

Výhľad na stmievajúcu sa Nitru bol jednoducho úchvatný. Po prehliadke 

hradu som po zľadovatených schodoch prešiel dole ku futbalovému 

štadiónu FC Nitra. Bol to pre mňa ako fanúšika smutný pohľad. Obnovili sa 

mi až traumatizujúce spomienky na štadión za Starým mostom, ktorý po 

vypadnutí z ligy začal chátrať.  

Ani by ste neverili, aká dráma sa môže stať pri ceste z mesta na vlak. 

Musel som sa kvôli uzavretiu obchodov zastaviť na pumpe, aby som si 

kúpil vodu, ale vlak išiel už o 20 minút. Tak sa začali preteky, ktoré sa 

skončili mojou výhrou a nástupom do vlaku takmer v čas odchodu. 

Na potulkách 
s exšéfredaktorom 
časopisu Moky 3 

Matejom 
Horváthom. 

 

Nitra - pohľad z Nitrianskeho 
hradu  
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S ďalším výjazdom som sa veľmi nezdržoval a uskutočnil som ho už 3 dni 

po tom prvom. Bola to Žilina. 

Výnimočne som ale nešiel sám, 

ale s kamarátkou. A už po pár 

kilometroch za Bratislavou som 

vedel, že toto bude sranda. Ako 

bol cieľ našej cesty bližšie, tak 

sa snehová pokrývka zväčšovala 

a zväčšovala. Po vystúpení 

v Žiline sme sa ocitli v snehovom a ľadovom kráľovstve. Najprv sme sa 

prešli na Mariánske námestie a pred betlehemom sa začala tá pravá 

zimná guľovačka. Po vyšantení sme pokračovali do vyhriateho Auparku, 

kde sme si kúpili lístky a vyrazili 

autobusom na Budatínsky zámok. 

Po vstúpení do záhrady plnej snehu 
nasledovala ďalšia guľovačka a hneď 
po nej vstup do hradu na výstavu 
obrazov z histórie nielen 
Budatínskeho hradu, ale aj 
Slovenska. Po načerpaní historicko-
kultúrneho zážitku a ďalších 
snehových radovánkach sme sa 
prešli na vlak domov a odchádzali so 
zážitkami, ktoré v Bratislave len tak 
nezažijeme. 
Po novoročnom žúre, ktorý som si na 
druhý deň nepamätal, som sa musel 
dávať dokopy. Trvalo mi to ale iba pár dní a deň pred Troma kráľmi som sa 

vybral na posledný výjazd. Opäť som 
nebol sám, ale bol som s bývalým 
šéfredaktorom a mojím dobrým 
kamarátom Maťom Horváthom. Cieľom 
nášho poznávacieho výjazdu sa stal 

Martin.  
 
 

Budatínsky zámok, Žilina 
 

Vianočná Žilina 
Drevený betlehem, Žilina 
 

Zahmlené Martinské hole 
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Po vystúpení z vlaku a prestupe do 
najnovšieho autobusu martinskej 
mestskej hromadnej dopravy sme sa 
presunuli nad 

mesto do Múzea 

slovenskej 

dediny.  
 

V sychravom a daždivom počasí sme sa 

architektúrou presunuli na Liptov, Kysuce a Oravu. 
Vymrznutí a zmoknutí sme sa presunuli do centra. 
Počas prechodu Hlavnou ulicou sa nám po ľavej ruke objavili obidve 

budovy Matice slovenskej. 
Nevýhodou výjazdu 
bolo málo času, 
a preto sme, 
bohužiaľ, nevzdali 
hold najväčším 

osobnostiam 

Slovenska na 

Národnom cintoríne.  

 

Takéto boli moje vianočné výjazdy. Na 

vavríne ale odpočívať nebudem. Na môj pôvodný článok o regionálnych 

rozdieloch nadviažem písaním záverečnej práce a v lete ukončím kariéru 

redaktora obrovským článkom, 

ktorý Vás všetkých prekvapí.  

MOKY  

 

 

 
 
 

Pôvodná školská trieda, 
Liptov 
 

Múzeum slovenskej dediny, Martin 
 

Matica slovenská, Martin 
 

Pôvodná oravská izba 
 

Drevený Kostolík, Kysuce     → 
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Nech je rok 2022 lepší ako 2021! Nech nezídete na zlé chodníčky! Nech ste zdraví 
a šťastní!(Samko, 2.G) 

Nech nás všetkých obchádzajú choroby, bolesti a úrazy. Nech nikto nestratí niekoho 
blízkeho! (Paťko, 2.OA) 

Nech slobodne myslíme a hovoríme to, čo chceme a nie to, čo nám kážu 

mainstreamové médiá, nech je každý sám sebou v akejkoľvek situácii! (Sofi, 2.G) 

 
Nech všetci sa nenakazíme koronou a sme zdraví! (Dominik, 1.EOOS) 

Nech zmaturujeme! (Soňa, 4.OA) 

Nech nám nový rok dopraje zažiť maturitu v tom klasickom štýle! (Klaudia, 4.G)   

 
Nech sme šťastní a nemyslíme na zlé. (David, 8.A) 

Nech nám rok 2022 prinesie zdravie a šťastie pre ľudstvo.(Nina, 8.A) 

Nech na tejto planéte bude mier, láska a aby neboli nepokoje. (Dodo, 8.A) 

Nech sa ľudia správajú už k sebe  normálne – ľudsky. (Kiara, 8.A) 

Nech nájdeme spôsob, ako zabrániť šíreniu kovidu a nech toľko ľudí neumiera. 
(Drahoš, 8.A) 

Nech si nájdem dobrých kamarátov! (Ľubko, 3.OA) 

Nech sa dostanem na umeleckú školu! (Majka, 8.A) 

Nech si každý deň dám jedno ovocie! (Martin, 3.G) 

Nech sa v tomto roku celá situácia vráti do normálu! (Sárka, 3.OA) 

Nech sú všetky športoviská otvorené, nech športovci i ja môžu súťažiť, aby sme si 
mohli zmerať sily! (Matej, 3.G) 

Nech táto pandémia a lockdowny už skončia, nech môžeme mať aj nejaký čas na 
hľadanie nejakého priateľského alebo kamarátskeho vzťahu. (Tomáš, 2.G) 

Nech sa všetkým darí, nech sa zlepší situácia a nech sa ľudia viac rešpektujú. (Daniel, 
2.OA)  

Nech je tento rok lepší ako predošlý, nech sme všetci zdraví, šťastní a spokojní. (Lucka, 
2.OA) 

Nech ste všetci zdraví, šťastní, nech sa darí v roku 2022. (Dominik, 1.EOOS) 

 

 

Nech rozdávame radosť! (Viliam, 2.EOOS) 
 

 

Nech všetci ľudia nájdu niečo, 

čo ich robí šťastnými! 

(Táňa, 8.A) 
 

 

Nech  vás Božia ruka vedie vždy po tej 

správnej ceste! (Veronika, 2.G) 
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ČASOPIS,  

KTORÝ ŤA POSTAÍ NA NOHY! 


