


Milí žiaci, kolegyne, kolegovia 
a priatelia našej školy!

Prihováram sa Vám prostredníctvom nášho časopisu Moky3 
v najkrajšom čase roka . 

Vo Vašich domovoch už určite rozvoniavajú prvé medovníčky 
a vy  všetci  hľadáte  čo  najtajnejšie  skrýše,  kde  by  ste  ukryli 
darčeky pre svojich najbližších .

V nákupných  strediskách  vrcholí  nákupná  horúčka,  na 
parkoviskách  začínajú  predávať  voňavé  ihličnaté  stromy, 
v obrovských kadiach čakajú kapry na svoj ortieľ. 

Je proste nádherný čas Vianoc. Čas, v ktorom býva dobrým 
zvykom popriať svojim blízkym.

Patríte k mojim blízkym, tak čo Vám zaželať?

Želám Vám radosť,  šťastie,  vždy dobrú náladu, pokoj  v duši 
a najmä zdravie.

Pretože  tam,  kde  je  zdravé  telo,  je  aj  zdravý  duch.  A toho 
zdravého ducha by som si pre našu školu želal najviac.

Prežite krásne Vianoce a úspešný 
a zdravý rok 2011!

Ivan Ištok
riaditeľ školy

Rozprávkový čas Vianoc 
prichádza... zrejme prinesie 
aj  veľmi  veľa  rozprávok, 
fantastických  koláčov 
a všelijakých  dobrôt  a my 
sa  budeme  cítiť 
rozprávkovo   Snáď... 
Snáď máme to šťastie,  že 
Vianoce  nám prinesú  veľa 
krásnych zážitkov, ako sme 
ich  mali  v škole  doteraz, 
veľa  pokojných  chvíľ,  aké 
sme  zažili  s našimi 
spolužiakmi  a aj  veľa 
zábavy, akú vidno z každej 
strany nášho časopisu. 

Vonia novotou a pomaly 
sa mi  naň zbiehajú  slinky, 
ako  na  vanilkové  rožky 
mojej  starej  mamy... 
Vychutnám  si  tento  veľký 
darček  tohtoročnej 
časopisovej  driny  a verím, 
že  rovnakú radosť  spravia 
darčeky pod stromčekom aj 
vám.     Že  si  užijete 
Vianoce  naozaj  naplnené 
láskou  a pokojom 
a neskončia sa rozbalením 
darčekov. 

To vám prajem z celého 
srdca :)
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Cez okienko 1. stupňa  
Autor: p.uč Marta Frindrichová

Ani sme sa nenazdali a hupky – dupky, vhupli sme rovno do nového 
školského  roka.  Okrem  nás,  ktorí  sme  na  Mokrohájskej  ako  doma, 
privítali  sme  2.  septembra  osem  nových  žiakov  a žiačky.  Piatich 
v prípravnom ročníku, dve žiačky v prvej triede a jedného žiaka v tretej 
triede. Dúfame, že sa im u nás zapáči, veď na 1. stupni trávime školský 
čas nielen učením, ale skutočne „žijeme“ mnohými aktivitami. 

Hneď  v septembri  sme sa  vybrali  na  dopravné  ihrisko.  Trošku  si 
oživiť  a zopakovať dopravné značky a pravidlá,  ktoré môžeme využiť 
pre  bezpečnú cestu do školy. Niektorí sme vedeli viac, niektorí menej, 
všetkým však takéto „opačko“ určite prospelo. 

Sme škola pre deti so zdravotným znevýhodnením, preto si zdravie 
veľmi  vážime.  Vieme,  že  sa  nedá  kúpiť,  ani  vyčarovať  čarovným 
prútikom. Vieme aj to, že v prvom rade sa musíme sami starať o svoje 
zdravie, ako najlepšie vieme. Na tento rok máme naplánované viaceré 
aktivity podporujúce zdravie v rámci projektu „Zdravá škola“. 

Ešte  v septembri  sme  si  pripomenuli  Svetový  deň  srdca.  Na 
informatívnom paneli sme sa dočítali, čo všetko nášmu srdiečku praje 
a naopak, čo mu neprospieva. Ako to cítime my, vyjadrili sme kresbami 
a kolážami. 

Toto je len polovica pohárikov, ktoré treba za deň vypiť.

Správne sme odpovedali na všetky dôležité otázky

Uprostred októbra sme si vyskúšali týždeň zdravej výživy. Každý deň 
sme sa dozvedeli  novinky a dôležité  informácie,  ako si  udržať dobrú 
kondíciu,  ako  nezabudnúť  na  pitný  režim,  správnu  fyzickú  aktivitu 
a otužovanie. A viete, kto je prvým spracovateľom akéhokoľvek jedla? 
No predsa zuby, jazyk, naše ústa. Dobre to vieme. Dentálnej hygiene, 

správnemu 
čisteniu  zubov 
a starostlivosti 
o ústnu  dutinu, 
sme venovali celý 
jeden deň. Okrem 
toho  sme  celý 
týždeň  sledovali 
a zaznamenávali 
náš  príjem 
zeleniny a ovocia. 
Takto  sme  si 
mohli overiť, či jej 

naozaj  jeme  dostatok.  Na  záver  týždňa  sme  dotazníky  vyhodnotili 
a výsledok bol veľmi uspokojivý. Oslávili sme to pohárikom minerálnej 
vody  a každý  dostal  malý  ovocný  šampón.  Nezabúdajte  -  starať  sa 
o telo je dôležité zvnútra i zvonku. 



Mesiac október je  aj  mesiacom úcty k starším. Ani  tento rok sme 
nezabudli  na  našich  dôchodcov  a poslali  sme  im  ručne  vyrobené 
pozdravy. 

V novembri sme sa venovali  nášmu zdraviu z trochu iného konca. 
V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sme sa dozvedeli veľa 
zaujímavostí o fajčení a jeho účinkoch na zdravie. Pomohli nám pritom 
naši  starší  spolužiaci  zo stredných škôl,  ktorí  pre nás pripravili  malú 
rozprávku a zaujímavé informácie. Aj sami sme sa pokúsili zistiť rôzne 
fakty pomocou internetu alebo od svojich blízkych. Využili sme ich pri 
vyplňovaní  doplňovačky  a hľadaní  tajničky.  Najmladší  žiaci  zasa 
absolvovali  besedu  na  tému  Pusinky  a dotyky  nie  sú  na  rozkaz 
v spolupráci s CPPPaP, ktoré ju pre nás pripravilo. Vedieť povedať nie 
je  v boji  s drogami  jedno  z najdôležitejších  slovíčok.  Pripravili  sme  i 
plagáty, ktoré si môžete pozrieť na dolnej chodbe. Tam nájdete i všetky 
dôležité informácie, ktoré by vás v súvislosti s fajčením zaujímali.

Rozprávočku o fajčení sme počúvali pozorne i s úsmevom. 
Čo dodať na záver? December pre nás začne súťažou Všetkovedko, 

v ktorej sme boli minulý rok pomerne úspešní. Veď medzi nami je veľa 
múdrych a šikovných hlavičiek, tak prečo to neukázať.

Najviac   však  v decembri  očakávame  vianočné  trhy.  Chystáme 
darčeky  a nacvičujeme  malý  vianočný  program.  Chceme  si  ich 
vychutnať spolu s vami a pozývame vás k našim predajným stánkom 
(stolíkom), kde si určite vyberiete nejaké malé prekvapenie pre svojich 
blízkych.  Samozrejme,  tešíme  sa  aj  na  vianočné  besiedky,  ktoré  si 
pripravíme spolu s pani učiteľkami. 
Knižnica nás zaujíma 

Autor: p.uč. Zuzana Šenšelová
Zdroj: www.dokniznice.sk

Nech si hovorí, kto chce, čo chce, čítanie je stále IN. Možno baví 
žiakov  menej,  ako  pred  dvadsiatimi  rokmi,  možno  sa  mení  forma 
čítaného textu, ale vôni novovytlačenej knihy sa nič nevyrovná a pocit 
tajného čítania pod perinou dvíha adrenalín žiakom aj dnes.

Celoslovenská  kampaň  „Do  knižnice“,   nás  teda nemohla  nechať 
chladných a s radosťou sme sa do nej zapojili aj my.  Kampaň  vznikla 
ako reakcia na nedostatočnú pozitívnu pozornosť,  ktorá je venovaná 
čítaniu  a  slabú  informovanosť  verejnosti  týkajúcu  sa  knižníc  a 
knižnično-informačných služieb. Ľudia do knižníc chodia, využívajú ich 
služby, aj keď často netušia o všetkých možnostiach, ktoré im knižnice 
môžu ponúknuť.  Kampaň chcela na to upozorniť:  ľudí,  ktorí  knižnice 
aktívne navštevujú, ale aj tých, ktorí možno netušia, že ich navštevovať 
môžu.  Celoslovenská  kampaň Do  knižnice  pozostávala  zo  siedmich 
súťaží určených deťom, mládeži a mladým ľuďom do 25 rokov.

Deti  a  mladí  majú  svoje  predstavy  a  svoj  názor  a  tie  zaujímali 
tvorcov kampane. Návrhmi plagátov, bilbordov, spotov a ďalších vecí 
mohli svoj názor vyjadriť a prezentovať nielen svojim rovesníkom, ale aj 
dospelým.  Reklama  čítania  a  knižníc  pripravená  takýmto  spôsobom 
mala osloviť mladú generáciu adresnejšie a živšie

Jednotlivé súťaže boli  hodnotené odbornými porotami zloženými z 
profesionálnych  zástupcov  knihovníkov,  ilustrátorov  a  autorov  v 
závislosti  od  typu  aktivity.  My  sme  sa  zapojili  do  kategórie 
základoškolákov, kde sme do súťaže poslali tri krásne plagáty. Úlohou 
týchto  žiakov  bolo  vyrobiť  návrh  reklamného  plagátu,  ktorý  by 
propagoval knižnicu, prípadne knižničné služby z ich pohľadu - pohľadu 
detského používateľa. Téma znela „KNIŽNICA JE FAJN“. Aj keď sa tie 
naše plagáty nedostali  do finále, musíme uznať, že boli  veľmi pekné 
a nemali  sme sa  za  čo  hanbiť.  Veď  konkurencia  bola  obrovská,  do 
súťaže bolo poslaných až 344 plagátov!

Za  stredoškolákov  nás  reprezentovala  Tatiana  Bírošová  z 3.OA. 
Úlohou  študentov  bolo  vytvoriť  kreatívny  „básnický"  text  na  tému: 
„Čítanie je IN“.  Do tejto kategórie bolo zaslaných 84 hudobných textov 
a do  finále  sa  dostalo  osem.   Táňa  napísala  tri  hudobné  texty 
a s radosťou  sa  pochválime,  že  jeden  z nich  sa  dostal  medzi  osem 
finálových.

Francesca Hergottová

Kristína Zsírosová a Pavlína Blažíčková



Výhru sme síce nezískali žiadnu, ale to nás vôbec nemrzí. Pri tvorbe 
plagátov  a písaní  sme  sa  zabavili  a hrdo  sme  reprezentovali  našu 
školu. A čo je najdôležitejšie, ukázali sme, že nám na knihách a čítaní 
naozaj záleží.
Táňa Birošová, Čítani je IN
Keď sa notebook vybije
v telke nudný program je,
kostrou sa mi nechce hnúť,
a na hudbu nemám chuť,
presne v tomto okamihu,
prečítam si dobrú knihu:
Môže vravieť hockto z nás,
že na knihu má kus čas,
keď sa už nič robiť nedá,
no a práve to je bieda.
No aj horšie to byť môže,
tomu už nič nepomôže,
ten čo knihy nemá rád,
nie je s nimi kamarát,
čítanie ho desí priam,

to je dosť zlé - poviem Vám.
Vie dôchodca, vedia deti,
že čítanie stále letí.
In bolo včera, in je dnes
čítal by aj v búde pes,
keby myslel, tak by čítal,
preto sa Vás všetkých pýtam:
Keď vie niekto premýšľať,
tak by mal aj rád čítať.
Je to pravda? A či klam?

ale poďme pekne k veci:
keď si niečo prečítam,

In, to je aj čítať si,
myšlienky sa nové budia,

no nie práve komiksy,
buďme radi, že sme ľudia.

ale knihy čo nás bavia,
Máme taký zvláštny dar,

jedno, akého sú žánra.
prečítame si strán pár, Hlavne chvíľu si len čítať,
niečo nové nám to dá, potom sa netreba pýtať,
o čom môžme premýšľať, či je to in a či nie?
čo sme práve prečítali, Veď to predsa každý vie,
či sme veľkí, či sme malí. čítanie je in, aj bude
Knihy máme radi všetci, dajme veľkú STOP-ku nude!
Imatrikulácie
Autor: Dominika Miková
Foto: archív školy

Dňa  11.10  2010  sa  v  našej  škole  uskutočnili  imatrikulácie,  to 
znamená  uvítanie  prvákov  žiakmi  strednej  školy.  Prváci  plnili  rôzne 
úlohy,  ktoré boli  veľmi zábavné a vtipné a dali  štvrtákom symbolický 
sľub, že ich budú poslúchať. Ten sa, samozrejme, neplní  Niekomu sa 
táto tradícia páči, niekomu zas nie. My sme sa niektorých žiakov opýtali 
na ich názor. 

Čo si myslíš o tomto zvyku v našej škole? 
Martin (1.G)  :  Je to celom pekný zvyk.

Patrik Kovař



 Majka (1.OA) : Tento zvyk je podľa mňa super! Ale len vtedy, keď sa 
bavia nielen štvrtáci,  ale aj prváci.  

Ako si sa cítil pri plnení svojej úlohy a akú úlohu si mal?
Martin:  Musel  som  kresliť 
gravitáciu, cítil som sa príjemne.
Majka: Cítila  som  sa  veľmi  fajn, 
na  svojej  úlohe  som  sa  dobre 
zabavila,  mala  som  so 
zaviazanými  očami  prejsť  so 
spolužiakom medzi prekážkami.

Čo sa ti  na tom páčilo  a čo nie? 
Čo by si zmenil? 
Martin:  Bolo  to  vtipné,  páčila  sa 
mi celá imatrikulácia.
Majka: Páčilo sa mi to celé, lebo 
sme sa aj zasmiali,  aj úlohy sme 
plnili,  nikto  na  nás  nehádzal 
vajíčka a aj striekanie vlasov bolo 
dobrovoľné  a myslím  si,  že  ani 
úlohy,  ktoré  sme  plnili,  nikoho 
neurazili  a neponížili  a najlepšie 
bolo to, že na rozdiel od minulého 
roka,  cieľom  štvrtákov  nebolo 

vysmievať nás, ale privítať nás medzi stredoškolákmi.  

Chceš, aby sa tento zvyk na našej škole zachoval? Ak nie, prečo? 
Martin: Toto podujatie by som určite zachoval.
Majka: Pokiaľ  budú imatrikulačky na takej  úrovni  ako boli  tento rok, 
bolo  by  fajn  pokračovať  a bolo  by  super,  keby si  aj  štvrtáci  ďalších 
rokov uvedomili, že takto sa robia imatrikulačky.

Vojto, prvákov sme sa pýtali, akú mali úlohu a ako sa pri jej plnení cítili.  
Ako si sa cítil ty ako jeden z tých, čo úlohy pripravovali?
Vojto (4.G) : Nebál som sa, robil som si z toho srandu.

Pamätáš si ešte akú úlohu si mal ty? 
Vojto:  Mal  som  misku  naplnenú  smotanou  a mal  som  nájsť  chilli 
papričky bez pomoci rúk.

Ak  si  pamätáš,  kto  pripravoval  úlohy  tebe?  Niektorí  naši  žiaci  ich  
možno budú poznať...
Vojto: Nikolas Čorba, Rado Malenovský...

A posledná otázka, Chcel by si, aby sa táto tradícia zachovala? 
Vojto: Samozrejme, treba privítať prvákov, ako sa patrí.

Naša skvelá stužková
Autor:  Lesia  Lehotská  a Martina 
Zemanová
Foto: archív žiakov a školy

4.G
Hurááá! Ďeň D nastal! 
Naša stužková je tu...

Posledné  dni  a týždne 
sme  ani  nehovorili 
o ničom inom,  nežili  pre 
nič  iné,  neučili  sme  sa  tak,  akoby  sme  mali.  Veď 



načo? Boli  sme plní  napätia  a očakávaní,  či  všetko dobre  dopadne. 
Program, scénky, tombola, šaty, obleky, účesy...

Chceli sme, aby boli spokojní všetci naši pozvaní hostia.
Stužková sa začala nástupom, pri ktorom sme si z tváre dávali dole 

masky.  Bolo  to  slávnostné  a efektné.  Potom  nasledovalo  privítanie, 
príhovory, Gaudeamus a večera. 

V druhej neoficiálnej časti sa striedali vtipné scénky a tombola s ešte 
vtipnejšími cenami (ako napríklad len z časti funkčná tlačiareň, doska 
na WC, či dokonca zavárané uhorky). Hity ako Dlouhá noc, Discopríbeh 
alebo  Billie  Jean  dostali  do  varu  mladších 
i starších.

O polnoci  bolo  slávnostné  krájanie  torty, 
ktorá bola (ako inak) výnimočná. Mala podobu 
rubikovej kocky.

Ten večer ubehol veľmi rýchlo. Ani sme sa 
nenazdali  a bolo to preč. Možno je však tento 

pocit  opodstatnený.  Stužková 
bola skvelá...

Môj spolužiak sa pár dní pred 
stužkovou  pomýlil  a a vyhlásil: 
„Stužková  je  len  raz  za  štyri 
roky!“  No  škoda,  že  to  tak 
skutočne  nie  je.  Škoda,  že 
všetko  to  napätie,  spolupráca, 
emócie sa už nikdy nezopakujú.

Avšak  spomienky,  tie  v nás 
zostanú celý život. 

Spomienky na tú našu krásnu stužkovú :)
4.OA

Začiatok  našej  stužkovej  slávnosti  bol  o 17.  00  hod.  Mali  sme 
pozvaných okolo 45 hostí. Hlavní účinkujúci – teda my, štvrtáci sme boli 
na mieste už okolo 16. 00. hod. Každý z nás mal veľkú trému, predsa, 
stužková je len raz za život  a je to prelom  v živote každého študenta. 
Boli  sme v napätí,  či  všetko dopadne tak, ako sme očakávali.  Všetci 
sme sa nahodili do gala. 

O 17. 15. hod sme mali nástup. Keď 
sme predstúpili  pred našich  hostí,  boli 
sme poctení,  že  prijali  naše pozvanie. 
Najskôr  prečítala  Heňa  príhovor 

rodičom, myslím, si že slová z tohto príhovoru chytili každého rodiča za 
srdce. Potom Katka prečítala príhovor profesorom. Nasledoval príhovor 
pána  riaditeľa  Ivana  Ištoka,  našej  triednej  Katky  Šreinerovej  a našej 
krstnej mamy Márie Komarovej. Po týchto pekných slovách nám naša 
krstná  mamina  pokrstila  stužky  rozmarínom.  Pri  tomto  slávnostnom 
akte si človek uvedomí, ako ten čas rýchlo letí.  Veď len prednedávnom 
sme si sadali do prvých lavíc základnej školy a teraz sa nám uzatvára 
jedna kapitola nášho života. Keď mi triedna pripínala stužku, bola som 
na seba pyšná, že som to dotiahla až sem. Barborka a Katka odovzdali 
kytice a šerpy, a potom sme si všetci spolu zaspievali hymnu študentov 
– Gaudeamus. Po tomto „heroickom“ speváckom výkone sme si pripili 
šampanským.  O 18.  00  hod.  sa  podávala  večera,  nazdávam sa,  že 
všetkým chutilo. 

Po večeri sa tancoval prvý tanec s rodičmi.  O 21. 00 hod. sa krájala 
výborná orechová tortička, ktorá mala úctyhodných 5 kíl. Pri tomto akte 
čítala Heňa básničky, ktoré mali výpovednú hodnotu o každom z našej 
„rodinky“.  Potom už nasledovala diskotéka, na ktorej sa všetci výborne 
zabávali a tancovalo sa až do neskorej noci. Na takýchto akciách sa mi 
páči, že ako učitelia tak aj študenti môžu spoznať tých druhých z inej 
strany.

Chceme  sa  poďakovať  všetkým,  ktorí  nám  pomohli  zorganizovať 
stužkovú  a hlavne 
rodičom,  bez  ktorých 
by  sme  neboli  tam, 
kde sme! 

Kráľovská 
návšteva!

  

Koncom  októbra  navštívil  nórsky  kráľovský  pár  Harald  V. 
a Sonija  Slovensko.  Strávili  tu  niekoľko  dní  a navštívili  aj  našu 
školu! Je to pre nás pocta!

Privítala ju vybraná skupinka žiakov a študentov, každý z nich 
reprezentoval jednu z tried základnej a strednej školy. Ja som tam 
však  nebol.  Našu  I.G  zastupovala  Dominika  Miková.  Viac 
o privítaní sa dozviete už čoskoro z interview.

Nórsky kráľ Harald V



Nórsky kráľ Harald V. sa narodil 21. februára 1937 v meste nórskom 
meste Skaugum . Trón zdedil po  smrti svojho otca Olafa V. dňa 17. 
januára 1991. 

Narodil sa ako budúca hlava štátu, ale kvôli nemeckej invázii musel 
aj s matkou a s dvomi staršími sestrami utiecť do USA. Počas vojny  žili 
vo Washingtone D.C, zatiaľ čo jeho otec, princ Olav, a jeho dedko, kráľ 
Haakon, zostali v Londýne s nórskou vládou vo vyhnanstve. 
Vrátili sa do Nórsku na konci vojny v roku 1945.

Chodil do verejnej školy ,v roku 1955 absolvoval školu v Oslo a na 
jeseň toho istého roku, začal štúdium na univerzite v hlavnom meste. 
Potom sa zapísal  na nórsku vojenskú  akadémiu,  ktorú  absolvoval  v 
roku 1959.  Od roku 1960 začal  chodiť na Oxford,  študoval   históriu, 
eko- nomiku a politiku.

V roku  1968  si  zobral  za  manželku  Sonja  Haraldsen,  ktorá  však 
nebola urodzeného pôvodu.
Celých 10 rokov o ňu musel bojovať s vlastným otcom. 

   Výsady kráľovského postavenia.
         Ako kráľ Nórska je: - nominálna hlava nórskej cirkvi 

- vrchný veliteľ nórskych ozbrojených síl
        niektoré jeho tituly: - rytier podväzku

- stupeň princa svätej Ríše rímskej 
(kvôli jeho starému nemeckému rodovému 
pôvodu)

    
Kráľovná Sonja Nórska

Kráľovná  Sonja  Nórska 
(rodená  Sonja  Haraldsen, 
narodená 04.7.1937 v Oslo) je 
manželkou kráľa Harald V.

Sonja  sa  narodila  v  Oslo 
dňa 4. júla 1937. Jej otec bol 
obchodník  s  drevom  Karl 
August Haraldsen (1889-1959) 
a jej  mama  sa  volala  Dagna 
Ulrichsen (1898-1994).

V marci  1968 sa zasnúbila 
s korunným  princom 
Haraldom.  Princ  Harald  o ňu 

musel 10 rokov bojovať so svojim otcom, až kým im nebolo dopriate byť 
spolu. Svadba prebehla dňa 29. augusta 1968 v Oslo .

Majú spolu dve deti, princeznú Marthu Louise a Jeho kráľovskú 
Výsosť princa Haakona, ktorý je v súčasnosti kráľom Nórska.

Niečo o Nórsku:
• Nórsko je krajina nachádzajúca sa v Severnej Európe.
• Vyznačuje sa chladným počasím, ktoré prevláda väčšinu roka.
• Susedí so Švédskom, Fínskom a Ruskom.
• Nórsko vzniklo v roku 1905.
• Nórsko je konštitučná monarchia, čiže tam vládne parlament, ale 

oficiálne je najvyšším predstaviteľom krajiny kráľovská rodina.
• Nórsko je rozsiahly štát – jeho rozloha je asi šesť a pol násobok 

nášho Slovenska – a má približne 5 - 6 miliónov obyvateľov.
• Hlavným mestom je Oslo.
• V súčasnosti nepatrí do EU, ale prosperuje. Zameriava sa hlavne 

na ťažbu ropy, rybárskeho a drevárskeho priemyslu.  

    A teraz prichádza na rad už 
spomínané  interview  s 
Dominikou  Mikovou, 
priamou  účastníčkou 
návštevy.

P.H.  Čo  hovoríš  na  návštevu 
takej vzácnej osoby,  akou 
je nórska kráľovná?

D.M. Myslím si, že je to dobré, 
pretože  aspoň  spoznáme 
kultúry  iných  krajín 
a uvidíme nových ľudí.

P.H. Aký bol kráľovnin príchod?
D.M.  Čakali  sme  na  chodbe  medzi  bazénom  a  prvým  stupňom. 
Okolostojaci sa rozprávali s tlmočníkmi, potom prišla kráľovná a všetci 
novinári sa za ňou rozbehli.
 P.H. Aký máš z kráľovnej pocit?
D.M.  Podľa  mňa je  to  veľmi  dobrá  vládkyňa  a na  pohľad   prijemná 
osoba.



P.H. Kto všetko okrem vás bol ešte na chodbe?
D.M. Fotografi, kameramani, redaktori, možno niekto z jej štábu, niekto 
z nášho  ministerstva...
P.H. Ako by si zhodnotila celkové podujatie?

D.M. Dobre 
zorganizované.
P.H. Chcela by si, 
aby  k nám 
čoskoro  prišla 
ďalšia  takáto 
návšteva?
D.M. Áno. 
P.H. Kto by to tak 
mohol byť?
D.M. To je jedno. 
Hocikto. 

Autor: Peter Hlinický
Zdroje: www.google.sk

Astorka festival 2010

Autor: Ingrid Durecová
Zdroj: www.astorka.sk

Každoročný  medzinárodný  divadelný 
festival  Astorka  trval  od  14.11.  a skončil 
20.11.2010.  Záver  festivalu  patril  k 
podujatiam  projektu Noc  divadiel,  ktoré  na 
celom  Slovensku  organizoval  bratislavský 
Divadelný  ústav.  Mali  sme  možnosť  opäť 
vidieť  predstavenia  v podaní  Švandovho 
divadla  z  Prahy,  divadla  DADu  z  Prešova, 
Scénické rozhovory so skvelým moderátorom 
Davidom  Hrbekom,   samozrejme, 
predstavenia  Astorky,  ale  taktiež  aj  nové 
súbory ako Vígszínház z Maďarska, nórske, 
poľské či srbského divadlo.

My sami sme mali tento rok možnosť vidieť hru B. Bjornsona Nad 
naše schopnosti, ktorá bola simultálne prekladaná, čo sa v divadle nie 
tak  často  vidí,  či  hru  Hyde  park  -  Pohřební  slavnost  v podaní 
Švandovho  divadla  Praha,  čo  bola  poriadna  psychóza  v dvoch 
dejstvách,  ktorej  pointa sa  dala  vysvetliť  mnohými  spôsobmi).  Veľmi 
radi  sme  opäť  absolvovali  Scénické  rozhovory,  tentokrát  so  Szidi 
Tobias a Annou Šiškovou, kde sme sa ako každý rok podozvedali 
niečo nové, či už o herectve alebo živote. Mimoriadne nás zaujala hra 
Švandovho divadla Dioptrie ružových brýlí, v ktorom sa ukázalo, že 
prekabátiť  partnera nielenže nedopadne podľa vašich očakávaní,  ale 
vaša  „hra“  prekabáti  vás  samotných.  Ťapákovci  v podaní  Divadla 

Andreja  Duchnoviča boli 
neuveriteľne  „ťapákovskí“  a my 
sme  sa  na  nich  vďaka 
rusínskemu  nárečiu  a niekedy 
až  nepochopiteľnej  lenivosti 
ohromne  nasmiali.  Na  záver 
festivalu prišiel na rad Maratón, 
ktorý  nám  predviedlo 
Slovenské  vojvodinské 
divadlo z Báčskeho Petrovca, 
a veru, nebol len o behu na trati. 

Festival  Astorka  sa  stal  už 
našou obľúbenou novembrovou 
činnosťou,  kedy  si  v priebehu 
jedného  týždňa  vychutnáme  aj 
štyri  predstavenia.  Veď  ktovie, 
či sa nám takéto skvosty podarí 
ešte  niekedy  zhliadnuť. 
A festival  nás  ani  tentoraz 
nesklamal.  Ktovie,  aké 
„chuťovky“ nám prinesie o rok 
Szidi Tobias

Vyštudovala  herectvo  na 
VŠMU.  Je  členkou  súboru 
bratislavského  divadla  Astorka 
Korzo`90, kde hrala napríklad v 
inscenácii  hry Rudolfa Slobodu 
Armagedon  na  Grbe,  v 



Goldoniho komédii  Sluha dvoch pánov, v dramatizácii  Dostojevského 
románu  Zločin  a  trest,  pod  názvom  Vražda  sekerou  v  Svätom 
Peterburgu,  v  Ostrovského  dráme  Les,  v  Daumasovej  hre  Cintorín 
slonov a v ďalších. 

Ako  speváčka  vydala  dva  albumy Divý  mak  (2001)  a  Punto  Fijo 
(2003). S Michalom Horáčkom a Petrom Hapkom nahrala pieseň Na 
hotelu v Olomouci na album Strážce plamene. 

Hrala  napríklad  vo  filmoch  Zostane  to  medzi  nami,  Kruté  radosti 
alebo  Vášnivý  bozk.  Žije  s  partnerom  Petrom  Lipovským  a  dvomi 
synmi, Krištofom a Jonášom, na vidieku.

V novembri  2010  sa  konal  v Divadle  Astorka  Korzo  90  festival, 
ktorého ozdobou sa stala aj táto talentovaná herečka. 15.11. o 17.00 ju 
vo svojich Scénických rozhovoroch vyspovedal moderátor David Hrbek. 
My vám prinášame pár jej odkrytých komnát, ktoré prezradila divákom 
a teraz aj vám.

......Bývate  v  krásnom  zreštaurovanom  dome  na  dedine  blízko 
Bratislavy. Čo vás viedlo k rozhodnutiu odísť z Bratislavy? 
Dôvod je veľmi jednoduchý – nechceli sme žiť v Bratislave. Bývala som 
tam desať rokov. Nezvykla som si na mestský život.  Chcela som sa 
vrátiť na vidiek, lebo som tam vyrastala.
......Nie je namáhavé dochádzať na predstavenia do Bratislavy?
Cesta domov orechovou alejou je  krásna v každom ročnom období. 
Často  si  spomeniem  na  postavu  doktora  vo  filme  Vesničko  má 
středisková,  ktorú hral  Rudolf  Hrušínský -  zapozeral  sa na krajinu  a 
nabúral do stromu. 
......Nič vám z Bratislavy nechýba?
Nie, naozaj nie. Len taxík domov po premiérach je drahý... (Smiech.)
......Vaše deti  tu chodia do školy a škôlky,  alebo dochádzajú do 
Bratislavy? 
Jonáš chodí do škôlky tu v dedine, Krištof sem chodil do základnej a 
teraz  chodí  na  osemročné  gymnázium  v 
Šamoríne. 
......Vnímajú  vás  deti  ako  herečku  a 
speváčku, alebo je to pre nich povolanie 
ako každé iné?
Jonáš  je  ešte  malý,  keď  počuje  spievať 
akúkoľvek speváčku, oznámi mi, že som to 
ja.  (Smiech.)  Krištofa  začala  naša  práca 

zaujímať až teraz. Chcel ísť na môj koncert.  Priznám sa, že som to 
nechcela. Niekedy sa pred ním hanbím. On je taký meditujúci mních, 
ale občas ma pochváli. Vtedy viem, že je aj pyšný. Nie sú vychovávaní 
tak, že mám nejaké zvláštne zamestnanie. 
......Napíše Peter niekedy text, ktorý je veľmi osobný, odhaľujúci? 
Stalo  sa,  že  ste  text  odmietli?
Bol jeden,  ktorý som hodila  do koša. Potom, keď išiel  spať,  som ho 
vybrala, „vyžehlila“, a prečítala si ho znova. 
......Často  vás  označujú  za  speváčku  s  podmanivým  alebo 
zamatovým hlasom.  Ako  vy  vidíte  alebo  počujete  sama seba?  
Niekedy sa nevládzem počúvať. A niektoré pesničky by som najradšej 
prespievala. 

Autor: Veronika Maďarová
Zdroj: www.astorka.sk

Športové hry 2010 pre špeciálne  základné školy

Autor: Matej Holásek
Foto: archív školy



V októbri  2010  sa  v našej  škole  uskutočnili  už  tradičné 
športové hry rôznych špeciálnych škôl.  V tomto čísle vám prinášame 
celkové zhodnotenie Športových hier špeciálnych základných škôl  pre 
telesne,  zrakovo,  sluchovo,  rečovo  a ľahko  mentálne  postihnutých 
žiakov 2010. Uuskutočnili sa v priestoroch Spojenej školy Mokrohájska 
3 v Bratislave. 

Boli  to integrované športové hry, zapojili  sa teda postihnutí,  ale aj 
zdraví  žiaci.  Tento areál  bol  ideálnym miestom pre 91 športovcov z 

piatich  bratislavských  a jednej 
trnavskej  školy.  Súťažilo  sa 

v telocvični,  v nových  bazénoch  i  v školskej  jedálni  v  nasledujúcich 
disciplínach: boccia - 4 naši žiaci, šach - 8 žiakov, plávanie - 4 žiaci, 
streľba - 4 žiaci, stolný tenis - 4 žiaci.

Jadranka  Marič  (hrdá  reprezentantka  Spojenej 
školy Mokrohájska 3, Bratislava)  dostáva medailu 
za  prvú  cenu  v spojenej  súťaži plávaní  chlapcov 
a dievčat v štýle prsia

 

Celkovým  víťazom  v súťaži 
družstiev  sa  stal  tím  zo  ZŠI  pre 
žiakov s NKS, Vlastenecké nám. 1, 
Bratislava.

Naši reprezentanti obsadili pekné 
druhé miesto. Srdečne gratulujeme. 
Spojená  škola,  Beethovenova  27, 
917 08 Trnava skončila celkovo na 
vynikajúcom 3. mieste.

Šachisti

Strelci

Plavci

Stolnotenisti



HELLO ENGLISH READERS!!!

You definitely know the situation. You are watching an empty screen 
because you really want to write something intresting, but the more you 
are trying to be concentrated on the task,  the more hard you are feeling 
because you are completly unable to put anything down. 
What I wanted to write at first was that we have made so many written 
materials and so many of them are good that I was not able to decide 
which  shoud be that  one to  be  chosen  for  this  issue  of  our  school 
magazine. Then I said to myself: „ Why not to publish the works made 
by the students of the last grade? There will be no more place to show 
you what they like and dislike, what they concider a great success on 
the lessons of English and what not… because in several months they 
will leave the school?!“ Finally, I found the solution. I will publish several 
paragraphs or just sentences I really appreciated when I was reading 
the stories and texts.

As we  - the language teachers -  have already decided to prepare a 
collection of essays as a material to study for you how to learn to write 
in foreign languages at the end of the school year,  I  do not want  to 
publish everything what I have. 
I hope you will like the pieces I have chosen and they will help you to 
know more about your elder friends and the way they think, feel and 
write.

on the behalf of English teachers
K. Šaradinová

Green  ribon  party  is  the  first  festive  event  that  the 
students  organize  on  their  own.  Our  party  was  very 
good  and  despite  all  that  stress  which  we  had  had 
before,  there  was a  lot  of  fun  with  my classmates.  It 
helped us to make a team as we were preparing the 

programme together. I am glad that I could take part in it!
                                                        Miška

My feelings  from the party  are  great!  I  think  I  will  never  forget  this 
evening  spent  with  my  classmates.  In  the  late  evening  two  of  my 
assistants came and they were dancing with me untill half past three in 
the morning.

During our performance I was singing Billy Jean and my brother – a 
great dancer, by the way, was showing Michael ´s best figures. These 

Pán riaditeľ oceňuje víťazov

Naši vynikajúci reprezentanti



were really catching moments and the people´s reactions were superb: 
they were singing, whistling, clapping their hands or just making some 
noice to show how much they were involved. It was simply fantastic! 

Michal

The  biggest  success  was  Cindrella!  It  was  nice  that  not  only  the 
audience, but also we -  the students were laughing a lot! I think that 
due  to  the  necessity  to  organize  such  a  party  we  have   better 
relationship now. What I appreciate a lot as well, were the teachers! It 
was amazing to dance with them and to see them so different  from 
everyday school reality. 

Majka

Have I already said before that a green ribbon party one has only once 
in his/her life??? This day each girl wants to be the most beautiful, that 
is why I spent hours in front of the mirror. With all sincerity I have to say 
that I am happy to be there! I could spend one magic night with my 
great classmates, teachers and parents. I will never forget it because it 
is the most beautiful experience in my life!
                                                  Linda

The formal part of our party started with our coming. It was mystical, 
because we were wearing masks….in the informal part we presented a 
lot of sceens like Dwarfs, Cindrella or Road life. People were laughing,
shouting and supporting us a lot! The greatest moment was when Mato 
came in his swimming suit, then people had tears in their eyes as they 
were laughing so spontaneosly.
                                            Vojto

Despite of all the imperfections I could mention above, I am very 
satisfied with this exceptional evening, which will remain in my 
memories forever! 

Dominika 

What  I liked  the most?  Our  entrance  with  the  Masks  which  was  so 
original, then Playbill because while we were preparing it, we got much 
more closer and our Retro photos on the walls – everyone was amazed 
by them...  I think that  thanks to this tradition we finally started to be 
proud of the fact that we are the students. We had a really great time 
and a lot of fun, which I think is the most important!

                                                             Ingrid

Although I have to admit that there were good points as well a the bad 
ones, I think we had a great green ribbon party. I will  remember it for 
the rest of my life!
                                     Roman                 

Čo nové vo svete hudby?
Autor: Bernard Janiga
Zdroj: web

Kanye   West



Nový album Kanye Westa sa už dostal na pulty v obchodoch. Volá 
sa My Beautiful Dark Twisted Fantasy a fanúšikovia i kritici v zámorí sú 
z neho úplne unesení. Ako sa mu však bude dariť v predaji? Doteraz 
bol  veľmi  úspešný  najmä  vďaka  tomu,  že  do  hip-hopu  vkladal  veľa 
umeleckých  prvkov,  čo  ho  vždy  odlišovalo  od  iných,  a práve  nový 
album je plný toho umeleckého a emotívneho.
Kanye si prešiel ťažkým obdobím, 
na konci ktorého je veľmi osobný 
a temný  album,  o ktorom  kritici 
píšu,  že  sa  v ňom  stretáva 
šialenstvo s genialitou.

Album  uviedol  krátky  film 
Runaway, kde zaznel výber piesní 
a nakrúcal sa v Česku. Tento klip, 
či  skôr krátky film,  sa odlišuje od 
iných najmä tým, že je  preplnený 
umeleckými  prvkami,  čo 
naznačuje,  akým  smerom  sa 
Kanye  najnovšie  vybral.  Jeho 
ambíciami sú povýšiť hip-hop a pop na skutočné umenie a nezastaví sa 
skutočne pred ničím. Mnohí  jeho kolegovia z brandže si to už odniesli, 
ostrými slovami alebo aj  emocionálnymi výstupmi, ktorými ich Kanye 
nešetril.

Lenže aj z tejto svojej temnej stránky vie Kanye čerpať a práve preto 
si zo seba a svojho správania  robí v singli Runaway trochu srandu.

Paramore – veľký úspech za tak krátky čas
Skupina sa začala črtať len v roku 2002, kedy mala Hayley Williams 

len  13  rokov  a už  vtedy  nadovšetko  milovala  spev.  V  tom čase  sa 
skamarátila  s dvomi bratmi -  Joshom a Zacom. Po asi dvoch rokoch 
skladania  hudby  Hayley  prizvala  medzi  nich  ešte  dvoch  svojich 
kamarátov a oficiálne vznikla skupina Paramore.

Dnes  je  rok  2010  a skupina  sa  za  ten  krátky  čas  neuveriteľne 
vypracovala. Aj napriek tomu, že zo skupiny v čase nahrávanie albumu 
Riot odišiel gitarista, s týmto albumom zožali obrovský úspech.  "Riot!" 
sa dostal na 20 miesto (predaj) v Top 200 on Billboard.

Od roku 2007 boli  mnohokrát nominovaní  na rôzne ocenenia,  ale 
vyhrať sa im podarilo konečne až tento rok v Madride na EMA 2010.

HARRY POTER: Deathly hallows



Film,  na  ktorý  fanúšikovia  aj  kritici  veľmi  dlho  čakali,  zožal 
obrovský úspech. Prečo? 
Mnohí si mysleli, že keď prvý film bol v kinách v roku 2001, prečo by 
mal mať úspech aj tento v toku 2010? Môj osobný názor je, že si svoju 
úlohu splnila reklama, do ktorej vrazilo Warner Bros obrovské peniaze. 
Na  Slovensku  sa  dokonca  nedali  ani  objednať  lístky  vopred  kvôli 
obrovskému  záujmu  fanúšikov.  Je  zrejmé,  že  z posledného  Pottera 
chcú vyťažiť čo najviac. Aj preto film rozdelili na dve časti. Obidve sú už 
natočené aj spracované, avšak druhá časť príde do kín až v lete. No 

bodaj  by  nie,  keď 
doteraz  na  prvej  časti 
zarobilo  filmové  štúdio 
49,1  miliónov dolárov. 
Čo sa týka návštevnosti 
kín,  tento  film  zlomil 
všetky  rekordy 
predošlých  dielov. 
Možno  je  to  práve 
preto,  lebo  je  to 
posledná  časť  a celý 
dej  vyvrcholí.  Dej  tu 
nebudem  opisovať, 
keďže väčšina ho aj tak 

pozná.  A tí ostatní by zrejme aj tak nepochopili. Takže už len prajem 
príjemný zážitok. Stojí totiž za to!

Jackass 3D – prečo sa nedostal do slovenských kín?!

Je  to  tretí  film  zo  série 
Jackass  a ako  prvý  bol 
robený  v 3D.  Film  majú 
na  starosti  MTV  Films 
a Paramount  Pictures. 
Film  mal  v celom  svete 
premiéru  15  októbra, 
avšak  na  Slovensko 
nedorazil.  Prečo?  Je  to 
kvôli  prehnanej  cenzúre, 
alebo  si  slovenský 
manažéri  kín  mysleli,  že 
film  nebude  mať  na 
Slovensku úspech? Nech 

už je dôvod akýkoľvek, vo svete mal film obrovský úspech a pre MTV aj 
Paramount zarobil veľa penazí.

Film vznikol pri dvadsiatom výročí existencie Jackass, lebo zhruba 
pred desiatimi rokmi odvysielala MTV prvú sériu tohto seriálu. Chlapcov 
si zavolali aj na EMA 
2010  v Madride,  kde 
sa  to  v ich 
prítomnosti 
nezaobišlo  bez 
škandálu,  ktorý 
spôsobil  jeden 
z chlapcov Wee-Man, 
keď si pri vyhlasovaní 
cien  stiahol  trenky 
pred celým publikom 
aj kamerami. 

No,  ja  osobne   si 
nemyslím,  že  by  sa 
mali  tie  milióny 
divákov  na  čo 
pozerať.

Autor: Bernard Janiga
Zdroj a foto: web

Dante Alighieri - Božská komédia – Peklo



Autor: Ingrid Durecová
Foto: web

Peklo  má  byť  predovšetkým 
reflexiou  politických  zápasov 
a spoločenského  života  vo 
Florencii; avšak svojím rozsahom 
a obsahom  je  to  univerzálna 
básnická skladba, ktorá má veľmi 
výrazné  mravné  a etické 
zameranie.  Taktiež  podáva nový 
pohľad na peklo samotné, kde sa 
zrkadlí  Danteho  fascinácia 
číslami,  symbolikou,  gréckou 
a rímskou  literatúrou, 
osobnosťami  či  mytológiou. 
Takisto  sa  tu  stretávame 
s Danteho  súčasníkmi, 
protivníkmi  či  dokonca  priateľmi. 
Niektorým  v tej  dobe  žijúcim 
dokonca predpovedá večné muky 
a trýzeň  pekla.  Sám  seba  totiž 
stavia  do  úlohy  Boha 
umiestňovaním  hriešnikov  do 
deviatich kruhov a okruží  pekelných.

Je  fascinujúce  sledovať  koho,  kam  a podľa  čoho  posiela.  Jeho 
ponímanie hriechu ako takého vrhá úplne nový pohľad na závažnosť 
a dôsledky našich činov či  rozhodnutí.  Pozoruhodné je, že za hriech 
hodný pekelných múk Dante považuje popri klamstve, úžere, smilstve, 
nevere,  kupliartsve  aj  ľahostajnosť.  Taktiež  všetci,  čo  žili  cnostne, 
avšak neboli pokrstení, sú naveky v predpeklí, pričom Dante samotný 
o viere v Boha, defacto v kresťanstvo, pochyboval.

Celým peklom je sprevádzaný svojím obľúbeným antickým básnikom 
žijúcim v predpeklí - Vergíliom. Len vďaka jeho logickým a uváženým 
rozhodnutiam  sa  Dante  dostáva  stále  hlbšie  a hlbšie,  až  ku 
zmrznutému jazeru na rieke Kokyd,  kde sú najväčší  hriešnici.  Tí, čo 
zradili dobrodincov...
Nápis na pekle znie:  „Vy, čo vstupujete, zanechajte všetky nádeje.“
Móda v zime

Autor: Hana Jankovýchová
Zdroj: web

V  sezóne  zima  2010/2011  nie  sú 
rozhodujúce  len  štýly,  ale  predovšetkým  siluety 
oblečenia.  Najdôležitejšími  prvkami  sú zvýraznené 
ramená,  akceptovaný  pás,  zväčšovanie  objemu  a 
zavinovanie. Zvýraznenie ramien, ktoré sa vracia po 
tridsiatych  a  osemdesiatych  rokoch,  je 
najtypickejším  znakom  silnej  ženy.  Každú  módnu 
sezónu určuje niekoľko farieb, ktoré potom celkovo 

vytvárajú  moderné  farby  danej  sezóny.  Pre  túto  sezónu  sú 
najdôležitejšie štyri skupiny módnych farieb 
1. Baletná inšpirácia – je známa telovými tónmi a pleťovými akcentmi, 

ale aj svetlou koralovou farbou a kontrastom čiernej a bielej. 
Látky  sú  charakteristické  svojou  ľahkosťou,  hebkosťou  a 
jemnosťou. Často ide o pletený tovar, zamatové látky a kožu. 
Typické  sú  rôzne  overaly,  nohavice  ležérno-športového 
vzhľadu, detaily lemované saténom, hrubé a tesné látky.

 2. Retro Anglicko – evokuje tlmené tóny, ako farba svetlej ťavej srsti, 
zeleno-modrá,  tmavošedá  či  bohatá  burgundská.  Noblesné 
materiály  a  tradičná  mužská  garderóba  (napríklad  saká)  sa 
stávajú ženskými prvkami. Istá forma luxusu je sprevádzaná 
ornamentálnym štýlom.

3.  Industriálny  svet -  Všadeprítomnou  farbou  ďalšej  kategórie  je 
zelená, ktorú dotvárajú dve industriálne farby: cementová šedá 
a  cementová  ružová.  Častými  materiálmi  sú  vlna,  tvídový 
flanel a športové látky, ako sú bavlna alebo textília kašírovaná 
penou.  Materiály  odevov  pôsobia  silno  a  ochranne,  pritom 
však úplne pohodlne.

4. Temná poézia - Nesmie tu chýbať paleta farieb obsahujúca temnú 
čiernu, bridlicovo šedú, atramentovo modrú a sýto purpurovú. 
Pre syntetické látky je charakteristický matný alebo len jemne 
sa  lesknúci  vzhľad.  Pletené  modely  sú  tenké. 
Typickým  odevom  je  napríklad  štýlová  punková 
bunda.

Nové  zimné  trendy  v  dámskej  obuvi  sú  trochu 
rozdielne, než poznáme z minulých sezón. V popredí stojí 
jednoduchosť a zvýraznenie celkového štýlu. Najhorúcejším 



trendom sú kozačky nad kolená. Sexi čižmy a šaty? Ak ich skĺbite tak, 
aby bol efekt decentný, nie je čo pokaziť.
O zime a horúcom čaji
Autor: Sandra Davidová
Zdroj: web

Čaj  je  už  viac  ako  4,5-tisíc  rokov 
uznávaným  nápojom,  ktorý  osvieži, 
povzbudí,  posilní  imunitu  i  srdce.  V  zime 
zahreje a prispeje k pevnému zdraviu.

Čínska  tradícia  hovorí,  že  čaj  bol 
objavený  čínskym  cisárom,  liečiteľom  a 
učencom  Šen  Nung  údajne  v  roku  2737 
pred  Kristom  tak,  že  keď  cisár  odpočíval 
pod divokým čajovníkom, vietor odtrhol niekoľko čajovníkových lístkov a 
tie  spadli  priamo  do  nádoby  s  vriacou  vodou,  ktorú  cisár  pil  z 
hygienických dôvodov iba prevarenú. 

Konzumácia  a  produkcia  čaju  narastá  už  po  5  000  rokov. 
Každoročne sa celosvetovo vypestuje okolo 3 000 000 ton čaju. Trh s 
čajom  je  v  dnešnej  dobe  ovplyvňovaný  2  hlavnými  faktormi.  V 
rozvojových  krajinách  ľudia  pijú  čaj  z  toho  istého  dôvodu,  ako 
Európania začali a pili čaj počas predchádzajúcich troch storočí; je to 
jedinečná  možnosť,  ako  bezpečne  uhasiť  svoj  smäd.  V  rozvinutých 
krajinách  zase  ľudia  neustále  vyhľadávajú  nové  a  nové  chuťové 
variácie čaju.
Najlepšie čaje na zimu, aby ste boli fit

Čaj neobsahuje takmer žiadne kalórie, ale v 
štyroch  šálkach  denne  sa  ukrýva  až  17  % 
odporúčaného  denného  príjmu  vápnika,  5  % 
zinku a kyseliny listovej, 22 % vitamínu B2, B1 a 
B6.  Nielenže  si  ním  zabezpečíte  potrebnú 
hladinu  tekutín  v  organizme,  doplníte  si  aj 
magnézium  a  draslík.  Je  bohatým  zdrojom 

antioxidantov,  ktoré v  našom tele  bojujú  proti  voľným radikálom.  Tie 
poškodzujú zdravé bunky a prispievajú k vzniku kardiovaskulárnych a 
nádorových  ochorení.  Čaje  obsahujú  skupinu  antioxidantov  zvanú 
flavonoidy.
Čo pijeme?

Okrem spomínaných vitamínov obsahuje aj triesloviny, taníny, ktoré 

pôsobia upokojujúco na tráviace ústrojenstvo. Nájdeme v ňom aj ďalšie 
zdravé bohatstvo:
•  éterické  oleje,  ktoré  čaju  dodávajú  vônu  a  chuť  
•  fluór  zabraňujúci  vzniku  zubných  kazov  
•  draslík  aktivujúci  vlastné  enzýmy  v  tele
•  mangán,  ktorý  znižuje  hladinu  cukru  v  krvi  
• teofylín zvyšujúci schopnosť srdca sťahovať sa, zvyšuje elasticitu ciev
• teobromín s močopudným účinkom
Broskyňovo-marhuľový čaj - na mladosť
Broskyne i marhule obsahujú veľké množstvo karotinoidov, ktoré majú 
priaznivý vplyv na vlasy, pokožku a krvotvorbu. Lahodný a omladzujúci 
nápoj si pripravíte zmiešaním zeleného čaju, sušených marhuľových a 
broskyňových kúskov.
Čaj s mätou a škoricou - zlepšuje zmysly
Mäta aj  škorica sú vysoko aromatické,  vďaka čomu podporujú čuch. 
Intenzívne vonné esencie vás preberú a zlepšia sústredenosť. Práve 
tento čaj sa preto odporúča piť aj počas dlhej cesty autom. Okrem toho 
je výbornym liekom aj pri  bolestiach brucha. Mäta upokojí  žalúdok a 
zbaví kŕčov i nadúvania.
Čaj z ginka a pomarančov - trénuje mozog
Ginko obsahuje látky,  ktoré pomáhajú lepšie okysličovať mozog, čím 
zvyšujú  koncentráciu,  zlepšujú  pamäť,  zbavujú  bolestí  hlavy  a  v 
kombinácii s pomarančovými kvetmi vás odbremenia i od závratov.
Šípkový čaj s čili - zlepšuje náladu
Zlej nálady vás zbaví už len červená farba plodov. Vitamínová bomba v 
podobe šípkového čaju s pridaním štipky čili korenia vás určite vytrhne 
z depresií  a  smútku,  ktoré prinášajú sychravé,  studené zimné dni  a 
nedostatok slnečného svetla.
Čaj z limetky a citrónovej trávy - posilní imunitu
Kombináciou  zeleného  čaju,  ktorý  je  bohatým  zdrojom  zinku  a 
citrónovej  trávy  s  limetkou,  ktoré  sú  bezkonkurenčným  zdrojom 
vitamínu C, sa vaše telo vyzbrojí proti vírusom a navyše vás upokojí aj 
zlepší náladu.
Citrusový čaj s rozmarínom - postaví  
vás na nohy
Rozmarín je plný éterických olejov, ktoré 
zlepšia  prekrvenie  a  posilnia  nervový 
systém.  Vetvičku  čerstvého  alebo 
sušeného  rozmarínu  zalejte  horúcou 
vodou,  pridajte  pár  plátkov  citróna  a 



vychutnajte si príval energie. Šálka tohto nápoja vám zvýši krvný tlak a 
rozprúdi krv v žilách.
EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM
Autor: p. uč. Darina Sipková
Foto: p. uč. Oľga Handzová, web

S pojmom  droga,  drogy  sme  sa 
v minulosti  stretávali  najmä 
v gangsterských  filmoch, 
kriminálkach,  kinách...  a pri 
lekárskom  použití.  Dnes  môžeme 
povedať,  že  sa  drogy  stali 
každodennou realitou. 

Drogy  nie  sú  niečo  abstraktné, 
ale ide o konkrétne látky, ktoré majú 
rôzne účinky a užívajú sa rôznymi spôsobmi. Neustále narastá počet 
ľudí  závislých od drog.  Veková hranica sa neustále posúva smerom 
nadol a často už v detskom veku máme prvé skúsenosti s legálnymi či 
nelegálnymi drogami. Aj na našom trhu sa ponúka celé spektrum drog 
–  heroín,  kokaín,  marihuana,  hašiš  a v neposlednom  rade  alkohol  a 
cigarety. Negatívne zdravotné následky užívania drog sú známe nielen 
vo svete, v Európe, na Slovensku, ale žiaľ i v našom blízkom okolí.

Tretí novembrový týždeň je týždňom, ktorý sa nesie v znamení boja 
proti  drogám. Každý rok sa v mesiaci  november  koná tzv.  Európsky 
týždeň boja proti  drogám, do ktorého sa každoročne zapája aj  naša 
škola prostredníctvom jednotlivých aktivít. Ani tohto roku tomu nebolo 
inak. Tento ročník bol zameraný najmä na jednu z legálnych drog, je 
ňou  tabak  –  a teda  fajčenie.  Žiaci  prvého  stupňa  základnej  školy 
spracovávali  projekt  o nebezpečenstve,  ktoré  so  sebou  prináša 
fajčenie. 

Žiaci  pomaturitného  štúdia  dostali  za  úlohu 
vypracovať  základné  informácie  o nebezpečenstve, 
ktoré  je  vyvolané  fajčením.  Informácie,  ktoré  zistili, 
prezentovali  svojim  mladším  spolužiakom  tretieho 
a štvrtého  ročníka  na  prvom  stupni  základnej  školy, 

s ktorými diskutovali na tému škodlivosti fajčenia na ľudský organizmus. 
Taktiež  v priebehu  vyučovania  oba  ročníky  pomaturitného  štúdia 
navštívili  pracovisko  Centra  pre  prevenciu  drogových  závislostí  na 
Hraničnej v Bratislave. 

Európsky týždeň boja proti drogám bol zavŕšený výstavou výtvarných 
prác žiakov prvého stupňa našej školy s touto tematikou. 
TABAK - FAJČENIE 
Keďže to už vedia tretiaci a štvrtáci, tak si povedzme niečo o drogách 
a o fajčení. Vieme, že drogy môžeme rozdeľovať rôzne, napr.  tvrdé – 
mäkké (aj keď takého delenie drog je diskutabilné), legálne – nelegálne, 
podľa jednotlivých účinkov, látkové – nelátkové atď... 
Základné informácie:

 Tabak,  cigarety  sú  jednou  z najľahšie  dostupných  legálnych 
drog  a fajčenie  ako  také  patrí  k spoločensky  tolerovanému  typu 
závislosti. 
 Psychoaktívne účinky tabaku sú známe už niekoľko storočí. 
 Najčastejšie sa užíva fajčením, šnupaním a žuvaním. 
 Všeobecne sa stretávame s mýtom, že fajčenie cigariet s filtrom 
je neškodné, čo nie je pravda. Pravda je, že filtre znižujú obsah len 
niektorých  látok,  ktoré  tabak  obsahuje  a určite  nie  tej 
najnebezpečnejšej z nich – nikotínu.
 Fajčenie  vyvoláva množstvo ochorení ako napr.:  rôzne typy 
rakoviny,  ochorenia dýchacích ciest,  srdcovo – cievne ochorenia, 
ochorenia tráviaceho traktu.
 Problém fajčenia je závažný a to už aj preto, že sa netýka len 
samotných  fajčiarov,  ale  aj  ľudí,  ktorí  sa  nachádzajú  v ich 
blízkosti.

Zdroj:



http://aktualne.centrum.sk/soumar/img/46/42/464297-stop-fajceniu.jpg 
(6.12.2010; 22:31)

Ľahšie na počítači
Autor: Peter Novota
Zdroj a obrázky: web

V októbri 2010 som sa zúčastnil 
výstavy  pomôcok  pre 
handicapovaných  v  Brne.  Mňa 
zaujali  pomôcky  pre  prácu  s 
počítačom. Boli tam myši, klávesnice a 
všetko  upravené  pre  rozličné 
postihnutia.

Myšky  pre  handicapovaných 
môžu byt rozlične. Napríklad myšky 
ovládané ústami, hlasom alebo hlavou. Myške ktorá je ovládaná ústami 
je nahradená loptičku. Výhoda tejto myšky je že sa dá ovládať ústami 
alebo prstom. Stačí len malí pohyb a kurzor myši sa pohne. Originálne 
sa nazývajú Trackball 

Myšky ovládané hlasom nemajú podobu myši akú poznáme. Je to 
vlastne  mikrofón,  do  ktorého  sa  hovoria 
príkazy. V počítači je program, ktorý tieto 
príkazy  vie  rozoznávať.  Treba  len 
navyknúť  na  hlas  človeka,  ktorý  ho 
používa. 

Potom  sú  myšky  ovládané  hlavou. 
Ovládač  myši  sa  prepevný  na  hlavu. 
Kurzor  myši  reaguje  na  pohyb  hlavy. 
Tlačidlá  myši  je  možne nahradiť  jedným 

tlačidlom   
Už aj klávesnice sú upravené tak, aby 

handicapovaný  človek  mohol  ľahšie 
stláčať tlačidlá. Sú to chrániče aby sa 
stlačilo  len  jedno  tlačidlo,  alebo  už 
dotykové klávesnice.

Podla  mňa  veda  a  technológie 
stále idú dopredu. Za chvíľu budeme 

ovládať  počítače  pomocou  čipu,  ktorý  budeme  mať  zabudovaný  v 
mozgu.       

Inteligentná bionická noha
Autor: Daniel Kujan

Prednedávnom  som  pri  štúdiu  nových 
pomôcok pre telesne postihnutých uvedomil, že 
postihnutí nie sú iba vozíčkari. Sú to napríklad aj 
ľudia bez jednej končatiny. Tým možno čoskoro 
pomôže nová protéza Power Knee.

Vyvinuli ju lekári a vedci z Walter Reed Army 
Medical  Center  vo  Washingtone.  Pôvodne  ju 
vyvinuli pre veteránov z vojny z Iraku. Produkt je 
momentálne vo fáze beta testovania.  Materská 
firma ho poskytla jednotlivcom na rehabilitačné 
účely a rôznym iným inštitúciám.

Je to  prvá elektricky  poháňaná  protéza  pre 
ľudí  s amputovanou  nohou  od  kolena  nižšie. 
Človek s touto protézou vykročí svojou zdravou 
nohou,  na  ktorej  má  zariadenie  s množstvom 
senzorov, ktoré merajú záťaž 1350-krát za sekundu. Tieto informácie 
sú  bezdrôtovo  poslané  do  Power  Knee,  kde  ich  spracuje  umelá 
inteligencia, ktorá určí, akú funkciu chce človek vykonať. Vďaka tomu 
Power  Knee  vypočíta  potrebnú  silu  a energiu.  Tým  ľuďom  vráti 
symetriu, rovnováhu a správne držanie tela.

Najväčšia  výhoda Power  Knee  je,  že  ľudia  môžu opäť  chodiť  po 
schodoch.  Bez  problémov  zvládne  aj  rovný  povrch  aj  stúpanie  do 
kopca. Jednoduchšia bude aj chôdza po snehu a tráve.

Ako  každý  výrobok,  aj  Power  Knee  má  svoje  výhody,  ale  aj 
nevýhody. Jedinou nevýhodou je, že ľudia bez obidvoch končatín túto 
pomôcku nemôžu nijako využiť.

Nakoniec tu mám zopár linkov na videá, kde si môžete Power Knee 
pozrieť v priamom prenose 
http://www.ossur.com/shared/FileGallery/SharedFiles/Ossurcom/Produ
ct%20files/Movie%20files/Victhom_Ossur_High.wmv
http://www.ossur.com/shared/FileGallery/SharedFiles/Ossurcom/Produ
ct%20files/Movie%20files/PowerKneeVideo2_4mb.mp4



Zdroj:
<http://www.itnews.sk/spravy/vyskum/2006-05-11/c97584-bionicka-
noha-s-umelou-inteligenciou>
Automobily v období 1945-1975
Autor: Imrich Šteliar
Zdroj: web

Ľudia  väčšinou  vyhľadávajú  autá  s vlastnosťami,  akými  sú 
elegancia, komfort, veľká rýchlosť a perfektný celkový výkon. Iní zase 
chcú automobily, ktoré sa vymykajú z tejto kategórie. Jednými z takých 
vozidiel boli: Zündapp Janus, Isetta, a Wllys Aero 2 600.

Zündapp Janus
Toto  auto  bolo  vytvorené  firmou  na  výrobu  motocyklov  v rámci 

povojnovej  konjunktúry  tzv.  „bublinových  vozidiel“  (dnes  kategória 
mikro).  Zaujímavosťou  je,  že  do  tohto  auta  sa  vchádzalo  spredu 
a zozadu.  Predok  aj  zadok  sa  na  seba  ponášali,  celkovo  bolo  auto 
symetrické podľa stredu – z toho je aj odvodený názov auta (Janus bol 
v rímskej mytológii boh s dvomi tvárami). 

Malý jednovalcový motor s obsahom 250 cm3  a s výkonom 14 koní 
(10  kW)  malo  umiestnený  uprostred  medzi  dvoma  sedadlami, 
otočenými chrbtami k sebe,  spolucestujúci  tak sedeli  v aute chrbtami 
k smeru jazdy. Toto auto dosahovalo maximálnu rýchlosť 80 km/h, a to 
po  35  sekundách  naplno  zošliapnutého  plynového  pedálu.  V rámci 
vývoja  sa  konštruktéri  pokúšali  o odľahčenie  karosérie  (napr. 
nahradenie  sklených  okien  plexisklom),  ale  auto  sa  nepredávalo 
a výroba bola v roku 1958 ukončená.

 

Isetta
Spoločnosť BMW odkúpila  v októbri 1954 od Renza Rivoltu práva 

vyrábať  talianske  dvojmiestne  vozidlá  Isetta,  predstavené  v Turíne 

v roku  1953,  kde  vyvolalo 
svojím  netradičným  vzhľadom  –  odlišným  od  čohokoľvek  iného, 
senzáciu.  Vybavovala  ju  jednovalcovými  motocyklovými  motormi 
zdvihového objemu 245 cm3 (neskôr 295 cm3)  a s výkonom 8,8 kW. 
Vozidlo  dosahoval  maximálnu rýchlosť  85 km/h.  Bolo určené ľuďom, 
ktorí si nechceli kúpiť motorku, ale nemali ani dosť peňazí na to, aby si 
kúpili  auto.  BMW neskôr  predĺžili  Isettu (BMW 600)  na štvormiestne 
auto,  čo  bolo  spojené  s vybavením  silnejším  motorom  a lepším 
ovládaním.

Willys  Aero  2 600. Bolo  to 
americké  autíčko 
s trojstupňovou  prevodovkou. 
Jeho  šesťvalcový  motor  bol 
replikou  pohonnej  jednotky 
Jeep,  ktorý  bol  hlavným 
produktom  továrne.  Po  predaji 
do Brazílie sa tu vyrábal uvedený model od roku 1960 do roku 1970. 
Motor mal výkon 80,9 kW pri 4 400 ot/min. Objem motora bol 2638 cm3.

Na záver by som chcel dodať, že dnes elegancia a rýchlosť vozidiel 
nie sú až také dôležité ako ich úspornosť a praktickosť, a preto by som 
mnohým obyvateľom veľkých miest, ale aj tým, ktorí musia do veľkých 
miest dochádzať, odporučil malé a úsporné automobily dnešnej doby, 
pretože sú výhodné nie len pri jazde v meste, ale aj pri parkovaní. 
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