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PRÍHOVOR  

ŠÉFREDAKTORKY 
 

Jar sa nám pomaly blíži a s 

ňou aj nové číslo nášho 

školského časopisu. Ako iste 

viete, 28. marca budú naši 

učitelia oslavovať svoj deň. Aj 

keď si to nie každý 

uvedomuje, byť učiteľom je 

veľmi ťažká práca. Určite si 

každý z vás pamätá na vaše 

pani učiteľky z prvého stupňa. 

Práve ony boli tie, ktoré nás 

naviedli na správnu cestu 

učenia a dali nám prvé základy  vzdelania. Aj keď to vždy 

nebolo ľahké a nie vždy sme boli ochotní spolupracovať, 

nikdy nám neváhali vysvetliť všetko ešte raz alebo pomôcť. 

Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na našich učiteľov z 

druhého stupňa. Keď sme prišli do piateho ročníka, všetko 

sa pre nás zmenilo. Zrazu nás každý predmet učil iný učiteľ 

a hodiny sme mali v rôznych triedach. Pochopiteľne nám 

trvalo hodnú chvíľu, kým sme si na to zvykli, no naše pani 

učiteľky a učitelia mali pre nás stále pochopenie a trpezlivo 

nám pomáhali adaptovať sa na druhý stupeň. Učiteľ má 

veľmi veľa vecí, za ktoré je zodpovedný. Je zodpovedný za 

to, aby nás naučil základné vedomosti, za prispievanie k 

tomu aby z nás vyrástli úspešní ľudia, aby sme sa v škole 

cítili príjemne. Musí byť spravodlivý, objektívny a je toho 

ešte oveľa viac. Takže áno, byť učiteľom je naozaj tažká 

práca. A preto by sme sa vám, naši milí učitelia, chceli 
pod’akovať. Za všetko čo pre nás robíte ďakujeme. Krásny 

deň učiteľov!                                                  Laura B., 8.A                                                        

Laura v Londýne 
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PREDSTAVUJEME  

NOVÉHO UČITEĽA  MGR. JÁNA 

MASLIŠA 

Na akej škole ste učili predtým? 

Učil som na ZŠ s MŠ v Brezovici. 

Ako sa vám zatiaľ páči na našej 

škole? 

V škole sa mi veľmi páči. Svoju prácu 

robím veľmi rád, preto prostredie 

v ktorom pracujem mi veľmi vyhovuje. 

Momentálne ešte stále bližšie 

spoznávam nových žiakov, kolegov. 

Doposiaľ som stretol naozaj príjemných 

a milých ľudí, vrátane vedenia školy. 

Aké predmety vyučujete a prečo ste si ich vybrali? 

Vyučujem hlavne Informatiku. Už v detstve na ZŠ ma do tajov 

elektroniky zaučil učiteľ matematiky  a akosi to zostalo vo mne aj na SŠ. 

Zaujímala ma práca s PC, preto som sa tomu venoval. Tie začiatky boli 

zaujímavé a pomalé (kto si pamätá). Dnes je tá technika oveľa 

rýchlejšia a aj dostupnejšia. 

Dopočuli sme sa, že ste so svojim kolegom obsadili v bedmintone 

2. miesto. Venujete sa mu aj vo voľnom čase?  

Vo voľnom čase sa konkrétne 

nevenujem bedmintonu a ani som sa 

predtým nikdy nevenoval, ale celkovo 

rád športujem. Zároveň ďakujem 

kolegovi, ktorému je bedminton blízky, 

a tak spoločnými silami sa nám 

podarilo obsadiť krásne 2. miesto. 

Máte nejakú vtipnú príhodu z našej 

školy? 

Nemám vtipnú príhodu na ktorú by 

som si teraz spomenul.  

Máte nejaké životné motto, ktoré vás vystihuje? 

Nie je to životné motto, ale tiež má istú silu: „Usmievaj sa dnes, 

lebo zajtra môže byť ešte horšie.“ 

Dovolím si ešte spomenúť dôležitejší citát z knihy Sirachovcova 11, 

15: 

„Múdrosť a vzdelanosť, ako aj znalosť zákona je od Boha. Láska a 

správna cesta je (rovnako) od neho.“  

Preto vám prajem milí žiaci, aby sa vám darilo v učení a aby ste 

kráčali po tej správnej ceste... 

Pánovi učiteľovi ďakujeme za rozhovor a želáme, nech sa mu na 

našej škole učí dobre aj naďalej. 

                                                                                      Laura V., 8.A 

Elegantný pán učiteľ 

Na súťaži s pánom 

zástupcom 
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HUDBA-KNIHY-FILM 

 

Ahojte Okáči.  

Keďže v minulom vydaní OKO časopisu 

sme písali o seriáli Stranger Things. 

Dnes sme sa pre zmenu rozhodli písať 

o pesničke od Ariany Grande - Thank 

U, Next. 

Táto pesnička bola vydaná v roku 

2019. 

Vybrali sme si ju preto, lebo je to 

jedna z novších pesničiek od Ariany 

Grande. Má veľmi dobrý videoklip 

i text. Páči sa nám z toho dôvodu, že 

má dobrú melódiu a je plná dobrej 

energie. Je rytmická a počúva sa veľmi 

dobre. Pri 

jej počúvaní sa 

nenudíme a vždy nás 

dobre naladí.  

 

 

Ariana v pesničke 

spieva o jej 

predchádzajúcich vzťahoch a vyjadruje 

ňou svoju 

vďaku jej 

bývalým 

priateľom  za 

to, že jej 

pomohli nájsť 

sa. 

  

   Laura a Mirka, 6.A 

Parfum od Ariany Grande 

k albumu thank U,Next. 

Ariana Grande na koncerte Thank U,Next. 
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PLAVECKÝ 

VÝCVIK   

Na plavecký výcvik sme sa tešili už 

od októbra, kedy nám to pani učiteľka 

oznámila. 30. januára sme išli na 

plaváreň Z. Nejedlého. Ako prvé bolo 

zoznamovanie sa s vodou, chodenie, 

špliechanie, čľapkanie, ale aj 

splývanie. Ďalšie dni už sme pridali 

prácu rúk, nôh a štýl kraul bol na svete. 

Niektorým to išlo lepšie, ale niektorí 

žiaci boli hotoví plavci. Posledné 

plávanie bolo super. Mali sme súťaž, 

kto koľko metrov zapláva a voľné hry 

vo vode. Za svoje výkony sme obdržali 

pekné diplomy. Škoda len, že to bolo 20 

hodín plávania, určite by sme zvládli aj 

viac! Už teraz sa tešíme, keď znova pôjdeme na plavecký kurz vo vyššom 

ročníku. Veď plávanie a otužovanie je pre naše telo veľmi dobré. 

Alexandra a Emma, 3.C 

KARNEVAL  

A čože čože? Kto sa nám to zbláznil? Ale kdeže! To fašiangy na Kožuške v ďeťoch 

hrajú, masky si už navrhujú, na karneval utekajú!  

Karneval bol super. Veľa sme tancovali. Naučili sme sa tancovať nové tance. Masky boli 
rozmanité. Boli tam strašidlá, zvieratá, aj animátori mali dobré masky. 

Lenka, 9. odd.  
Sára, 9. odd.: „Tento karneval bol 
najlepší, bola dobrá zábava. 
S animátormi sme sa zabavili.“  
Zuzka, 9. odd.: „Karneval bol dobrý 
a zábavný. Veľa sme tancovali a hrali 
všelijaké hry. Boli tam veľmi dobrí 
moderátori.“  

Opýtali sme sa detí, akú masku si nachystali na tohtoročný karneval. Tu sú reakcie 
niektorých: 

Kristínka, 5. odd.:  „Na karneval som sa veľmi tešila. Mala som na ňom úžasnú masku! 
Bola som moderátorka v televízore. Televízor bol škatuľa obalená v tapetách. Na sebe som 
mala oblečenú červenú blúzku a v ruke mikrofón. Televízor bol nápad môjho tatka. 
A spolu sme ho zrealizovali. Zažila som úžasný karneval.“ 
Dávid, 8. odd.:  „Ja som bol na karnevale pilčík. Mal som na hlave prilbu a v ruke 
motorovú pílu. Oblečené som mal montérky. Túto masku som si vybral preto, lebo môj 
tatik  je lesník.“ 
Nina, 3. odd.:  „Mali sme karneval. Bol výborný, páčili sa mi maskoti, masky detí a všetky 
pesničky a tance. Ja som bola lienka z rozprávky. Mala som oblečený červený kostým 
s čiernymi bodkami. Na hlave som mala modrú parochňu a na očiach červenú masku.“ 
Vivien, 8. odd.:  „Ja som na karnevale bola upírka. Na hlave som mala čelenku a bola som 
celá v čiernom. Mala som aj čierne topánky.“ 

Deti ŠKD s pani vychovávateľkou Oľgou 

Deti na karnevale 
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  
DETSKÝMI RUKAMI  
 

ČOKOLÁDOVŇA V ŠKD 

Deti z 5. oddelenia 

s pani 

vychovávateľkou 

Ingou sa zapojili do 

témy školskej 

jedálne 

„SPRÁVNOU STRAVOU PROTI ZLEJ 

NÁLADE.“ Rozprávali sme sa, ktoré potraviny nás 

povzbudia v zimnom období a aké účinky majú na 

ľudský organizmus. Na danú tému sme kreslili obrázky 

a vytvorili spoločný projekt.  

Dozvedeli sme sa, že jedna z potravín, ktorá nám zlepší 

náladu, je aj čokoláda. Aká bola naša radosť, keď nás 

pani vedúca v jedno sychravé januárové popoludnie 

prekvapila vynikajúcou horúcou čokoládou☺ 

 

A ako hodnotia tento deň samotné deti? 

Kristína: Tento deň by bol obyčajný, keby k nám 

neprišla pani vedúca s veľkým vozíkom, čokoládou 

a ovocím.  

Natália: Najprv sme čokoládu ovoniavali, potom 

ochutnali. Mohli sme si do nej dať škoricu, piškóty, 

banány, hrozno. 

Deti, ktorým 

obrázky viseli 

na výstavke 

v jedálni, dostali 

navyše lízatko 

z pravej 

belgickej 

čokolády.  

Ján:  Čokoládu sme si všetci pomaly vychutnávali. Ja 

som si do nej dal piškóty. Mohli by sme si to celé 

zopakovať. 

Lukáš:  Bola vynikajúca a každý si pochutil. 

Timotej:  Super popoludnie s pani vedúcou. Ďakujeme. 

Samuel: Výborná čokoláda. Isto si ju urobím doma. 

Tento deň v ŠKD bol sladký. 

Dominika: Neskôr, keď sme boli vonku a potom sme 

sa vrátili, ešte stále nám voňala celá trieda od čokolády.  

Zaujímavosti o čokoláde: 

- 13. september je medzinárodný deň čokolády 

- čokoláda sa vyrába z plodov kakaovníka – kakaových 

bôbov, 

- pravá čokoláda obsahuje kakaové maslo – tuk 

obsiahnutý v kakaových bôboch, 

- viac ako 66% kakaa produkuje Afrika, 

- čokoláda obsahuje látku, ktorá podporuje tvorbu 

hormónov šťastia,  

- čokoláda znižuje riziko srdcového infarktu a rakoviny, 

 

 

 

- biela čokoláda nie je čokoláda – neobsahuje žiadnu 

kakaovú hmotu, 

- na výrobu asi polovice tabuľky mliečnej čokolády sú 

potrebné približne 4 kakaové bôby, horká čokoláda si 

žiada až 12 kakaových bôbov. 

 

 

Recept – HORÚCA 

ČOKOLÁDA - čo 

zvládne každý školák  

Potrebujeme:  

- 200g mliečnej čokolády 

(alebo horkej čokolády – 

podľa chuti) 

- 1 téglik smotany na 

šľahanie 

- trochu plnotučného 

mlieka – ak by sa vám zdala hotová čokoláda hustá. 

 

V hrnci zohrejeme smotanu – takmer do bodu varu. 

Do horúcej smotany pridáme nalámanú čokoládu. 

Dobre vymiešame, až kým sa nám čokoláda nerozpustí. 

Ak je nápoj hustý, môžeme zriediť mliekom. 

Podľa chuti môžeme pridať ovocie, piškóty, škoricu, 

pomarančovú kôru, chilli... 

 

Pani vychovávateľka Inga s deťmi z 5. oddelenia 

Deti ŠKD  

 

Výtvor detí  

 

Deti pri ochutnávaní  
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MESIAC KNÍH V KNIŽNICI 

So záverom októbra do 

našej školskej knižnice 

každým rokom zavíta 

sviatočná nálada. Je čas 

na oslavu. Tak ako každá 

školská knižnica, i tá 

naša 

oslavuje Medzinárodný deň školských 

knižníc. V tomto školskom roku sme sa 

rozhodli zapojiť i do súťaže 

o najzaujímavejšie podujatie školských 

knižníc. Téma tohoročného podujatia nám 

vnukla myšlienku spojiť všetky aktivity 

spoločnou postavou 

starého otca. Človeka 

skúseného, múdreho, 

ktorý si však svoje 

vedomosti a skúsenosti 

nenecháva pre seba, ale 

predáva ich ďalej svojim potomkom. S láskou rozpráva a poúča 

deti i mladých, aby to,  

 

 

 

 

 

čo spoznal a v živote získal, 

mohlo žiť ďalej 

v nasledujúcich generáciách. 

Počas celého dňa sa 

v priestoroch školskej 

knižnice vystriedalo množstvo 

žiakov 

rôznych 

vekových 

kategórií od prváčikov až po žiakov 

ôsmeho ročníka, aby sa zúčastnili 

čitateľských aktivít. Za starého otca sa 

prezliekol náš pán učiteľ Sliva 

a zanieteným prístupom nám priblížil svet 

krásnych rozprávok. Starší žiaci si  

vyskúšali zaujímavú prácu s knihou, 

vyjadrovali svoje názory, spracovávali 

krátke čitateľské denníky, zatiaľ čo najmenší prváčikovia, 

naši budúci čitatelia si prezreli s deduškom, naším knižným 

sprievodcom rozprávkové knihy z pohľadu ilustrácií, veľa sa 

pýtali, vyzvedali a nakoniec si odniesli krásnu záložku do 

svojej prvej knihy, ktorú samostatne v budúcnosti prečítajú. 

Takéto aktivity na našej škole milujeme a preto sa už teraz 

tešíme na ďalší knižničný zážitok s naším knihovníkom.  

Lucia, 8.B a pán učiteľ Sliva 

 

Pán učiteľ číta 

rozprávku 

Práce žiakov 

Žiaci počúvajú 
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ZVIERATÁ A RASTLINY V RÝME 

My máme v rodine hotový zverinec: ja mám dve mačky, Kubo má 

dvoch psov, mamka a ocko majú každý po jednom škrečkovi, babka 

a dedko majú dve korytnačky, starkí majú dokonca farmu... Preto 

som sa rozhodla, že tentokrát nebudem písať o zvieratách, ktoré sme 

videli v ich rodnej krajine, ale o mláďatách, ktoré sa budú každú 

chvíľu rodiť. Mláďatá sa rozdeľujú na dve skupiny: cicavce a tie 

z vajíčok. Cicavce sú mláďatá mačiek, psov, morčiat, oviec... No a tie 

z vajíčok sú napríklad korytnačky, rybky, vtáky... Obidve skupiny sú 

si veľmi podobné až na jeden malý detail: cicavce musia kŕmiť svoje 

mláďatá, kým sa nebudú môcť starať o potravu sami, a tie druhé sa 

o potravu starajú sami od vyliahnutia sa z vajíčka. 

        Mláďatá 

Malé sú, zlaté sú, 

zábavou ti pomôžu. 

Keď ťa veľká chyba trápi, 

pomôžu ti kamaráti. 

Malé sú, 

no trápenie spoznajú, 

            veď súcit v sebe majú. 

                                                                              Gréta, 5.A 

 

MAPOVANIE EKO KRÚŽKU 

Vo februári žiaci ekokrúžku pripravili rovesnícke vzdelávanie pre žiakov ŠKD. 

Žiaci ŠKD sa na rovesníckom vzdelávaní 

učili, ako správne triediť odpad. Pre školské 

kluby boli na rovesníckom vzdelávaní 

pripravené rôzne aktivity ako napríklad: 

správne triedenie odpadu, prezentácia 

o odpade v prírode. 

Deti sa učili triediť odpad do farebne 

odlíšených košov – plast a kov, papier, sklo, elektroodpad, batérie a komunálny 

odpad. Naučili sa, čo patrí do bioodpadu a ako sa ten dá ďalej využiť. Starší 

spolužiaci ich poučili, kam odniesť staré lieky a staré oblečenie. Vysvetlili sme im, 

že použité tégliky od jogurtov treba umývať, lebo potom to páchne a tvorí sa pleseň. 

Po prezentácii boli pre deti pripravené puzzle, 

omaľovánky a na samotný koniec dostali sladkú 

odmenu. Starší spolužiaci z druhého stupňa si 

vyskúšali prácu s menšími spolužiakmi. Tešíme 

sa na ďalšie aktivity.                                                                                                        

Patrik, 6.A 

Žiaci počas vzdelávania 

Žiaci si všetko vyskúšali 
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UNESCO – 

 BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších 

miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo 

najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spolu s technickými 

pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a 

prírodného dedičstva UNESCO. V historickom jadre mesta - mestskej pamiatkovej 

rezervácii je 360 objektov umelecko - historických pamiatok. Archeologické nálezy na 

vrchu Glanzenberg dokazujú, že prvotné baníctvo sa na území dnešnej Banskej Štiavnice 

rozvíjalo už v období keltského osídlenia. 

Povesť o jašteričkách 

Tá udalosť, čo načisto zmenila život kraja pod Sitnom, sa vraj stala dávno, veľmi dávno, 

keď tento kraj pokrývali zväčša len husté lesy, medzi nimi sa skrývali neveľké lúky a len 

kde-tu stúpal k oblohe dym zabudnutej osady. Všade naokolo vládol pokoj nedotknutej 

krajiny. Práve uprostred takej žil pastier Ján. Jedného dňa opäť vyhnal stádo na pašu. 

Cestou vytiahol zo záhrenia píšťalku a začal šikovnými prstami preberať. A keď už bol 

vysoko na stráni a ďaleko od svojej rodnej osady, zastavil sa obzerajúc si čarokrásnu 

krajinu. Tešil sa aký je príjemný slnečný deň a jeho hra prilákala aj malých obyvateľov 

lesa. Sadol si na skalu a prizerá sa zvieratkám. Keď tu zrazu, čo nevidí, na veľkej skale 

obďaleč vyhrievajú sa na slnku jašteričky. Ale aké prečudesné, také ešte nikdy predtým 

nevidel. Dve z nich žiarili akýmsi zvláštnym svetlom, akoby boli zo striebra, či zlata 

ukované. Čuduje sa Ján a chce si ich bližšie obzrieť, no oni šup, schovali sa pod skalu. 

Ej, balvan to bol veľký, ale zvedavosť pastierovi nedala pokoja, a tak ho po hodnej chvíli 

horko-ťažko odvalil. Ani nevedel ako dobre urobil, pretože to čo uvidel pod skalou zmenilo 

históriu tohto kraja. Hruda zlata obrovská ako klobúk tíško sa schovávala pod balvanom. 

Pastier si ide oči vyočiť, štípe sa do líca, kope do členka, či sa mu to zdá a či sníva. 

Veru nie, nezdá, jašteričky sa museli o ňu ošuchnúť, a tak sa zlatom poprášiť, pomyslí si 

Ján. Bolo že to veselosti v pastierovej duši a už sa nevedel dočkať chvíle ako svoju 

príhodu všetkým naokolo rozpovie. Chýr o jeho náleze sa šíril rýchlosťou vetra, a tak sa 

začali zo všetkých strán ľudia zbiehať. Zaryli sa do zeme, vykopali šachty, neskôr pri 

nich vznikli celé bane a osady. Postavili krásne domy, kostoly, školy a dali vznik mestu, 

učupenému v doline, no bohatému a slávnemu, mestu čo nesie svoje hrdé meno Banská 

Štiavnica. 

Určite sa tam niečo nové naučíte. Tak neváhajte a choďte do Banskej Štiavnice!                                                 

Gréta, 5.A 

 

ĽUDSKÉ PRÁVA 
Buďme dobrí. 

Tieto dve vety spadajú do etiky medziľudských vzťahov: 

Obsah dobra je nekonečný a platnosť bezvýhradná. Ak sa pokúsime uchopiť dobro 

v jeho rýdzej podobe, vycítime, že hĺbka jeho obsahu je nezabudnuteľná, šírka 

nezmerateľná, plnosť nevyčerpateľná, všetko bohatstvo jeho vlastností a hodnôt 

nezvládnuteľné.  

Začneme prvou vetou. Mali by sme sa snažiť byť dobrými ľuďmi. Dobrí môžeme byť 

ku komukoľvek a kdekoľvek. Dobro dokážeme konať rôznymi skutkami. Napríklad 

pomôžeme niekomu s problémom. Či už je ten problém ľahko riešiteľný alebo aj nie, 

pomoc sa vždy zíde. Aj malá pomoc je pomoc, všetko dobré sa každému raz vráti. 

Efekt motýlích krídel. To je, že aj malé zmeny a skutky dokážu ovplyvniť dej 

v budúcnosti na plnej čiare. Alebo aj malí ľudia dokážu veľké veci. Pomôcť by sme 

mali však vždy, najmä ak sa niekto zraní, nebodaj mu ide o život. Ak si plnoletý 

a niekomu nepomôžeš v takejto situácií, berie sa to za trestný čin. Ale hlavne by nás 

naše svedomie malo poslať pomôcť zranenému. A teraz k tej druhej časti. Môžeme 

byť dobrí koľko len chceme, ale aj naše schopnosti majú svoje hranice. ″... všetko 

bohatstvo jeho vlastností a hodnôt nezvládnuteľné. ″ Jednoducho vieme byť veľmi 

dobrí, ale nikdy nikto nedokáže konať dobro v plnej miere, pretože dobro má 

neskutočne veľké rozmery. Ďalšou vecou je, že jedna vec pre mňa môže byť dobrá, 

pre niekoho nie. Mohla by to byť téma na diskusný krúžok. Tak ako príklad použijem 

túto situáciu. Utekám na autobusovú zastávku, kde stojí jedna žena. Autobus mešká asi 

desať minút. Ja sa teším, že mešká, lebo inak by som ho asi nestihla. Na rozdiel odo 

mňa, žene sa nepáči, že mešká, lebo nepríde načas do práce. Tak je to dobré, že mešká, 

alebo nie? Čo je to vlastne dobro? Nuž, na túto otázku s istotou odpovedať nedokáže 

asi nikto, pretože pre každého z nás dobro predstavuje niečo iné. A aké je veľké, ak 

nikto ho z nás nedokáže konať v plnej miere? Dalo by sa to prirovnať asi veľkosti 

nekonečna. A ako si predstavujete nekonečno? Nijak, lebo sa to nedá. Takže o dobre 

môžeme povedať, že je nehmotné, nekonečné a úžasné.                            Laura V., 8.A 
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MANŽELSTVO A 

RODIČOVSTVO 

Ahojte 

kamaráti! 

Zamysleli ste sa 

už niekedy nad 

tým, kto sú naši 

rodičia? Nie sú to 

len osoby, ktoré 

nás vychovávajú. 

Sú našimi vzormi, 

dávajú nám všetko potrebné, aby sme boli šťastní. Majú nás radi 

takých, akí sme. Vždy chcú pre nás to najlepšie. Lenže, 

uvedomujeme si my vôbec to všetko? Je to pre nás, ako deti, vôbec 

hodné povšimnutia? Koľkokrát im poďakujeme? A oni sú z toho takí 

smutní. Všimli ste si? Na druhej strane, keď sme smutní my, oni si 

to hneď všimnú. Povzbudia nás, podporia, pochvália alebo napomenú, 

aby sme robili iba správne veci. Áno áno, sú to tie osoby, ktoré nám 

pri zlomenom srdci povedia, neplač, veď to nevadí. A nám to tak 

veľmi pomôže! No a predstav si budúcnosť. Ty si už dospelý alebo 

dospelá a mamka ti zavolá: „Dcéra/syn, príď mi pomôcť, 

nevládzem!“ Ruku na srdce! Koľkí by ste sa zdvihli a utekali mamke 

pomôcť? Ale oni, naši rodičia, kvôli nám utekali nie raz. Vždy pri nás 

stoja. A tak, mal by si si uvedomiť, že nie iba v mesiaci február, 

kedy je svetový deň manželstva a my to vnímame cez našich 

rodičov, ale aj kedykoľvek cez rok pomáhajte svojej mamke 

a ockovi. Ďakujte im a majte ich radi. Oni vás o to nežiadajú a práve 

preto budú o to viac potešení.                                                                                                      

                                                                                              Zoe,5.B 

ADOPCIA – 

EMANUEL KARUIKI 

Pred piatimi rokmi sa naša rodina rozrástla o nového člena. Vďaka našej 

prastarej mame, ktorá spomínala na povojnové časy, kedy nemohlo do školy 

chodiť každé dieťa, jedlo bolo na prídel a deti mali iba to najnutnejšie, často 

porovnávame detstvo našich starých rodičov s našim. Uvedomujeme si, že 

máme veľa nepotrebných materiálnych vecí. Život, ktorý opisovala naša 

prastará mama, môžeme však aj v súčasnosti pozorovať v rozvojových 

krajinách. Uvedomujúc si tieto rozdiely medzi našim životom a životom detí 

v Afrike, o ktorých sme počuli v masmédiách, sme sa s našimi rodičmi 

rozhodli podeliť sa o to čo máme navyše. 

Bolo to pred piatimi rokmi, keď sme sa dozvedeli o možnosti adopcie dieťaťa na diaľku. Adoptovať dieťa na 

diaľku znamená mesačne prispievať vybranému dieťaťu na jeho vzdelávanie, stravu, bývanie v internáte. Ide o deti, 

ktoré žijú bez rodičov, na ulici v biednych podmienkach. Cez projekt Dobrota pre Afriku sme si spolu celá rodina 

vybrali chlapca, ktorý mal v tom čase 11 rokov a pochádza z Kene. Keďže sme rodina, ktorá má rada šport, pri 

výbere nás zaujala informácia, že je to chlapec, ktorý rád hrá futbal. Druhá vec, ktorá nás ovplyvnila, bol jeho milý 

úsmev na fotografii. Posledné, čo malo tiež vplyv na výber bolo jeho meno. Význam tohto mena je pre našu rodinu 

dôležitý. Náš adoptovaný brat sa volá Emanuel Karuiki.  Odvtedy s Emanuelom udržiavame kontakt prevažne 

písomne. Listy píše on nám a aj my jemu. Spočiatku nám posielal iba kresby, lebo na začiatku nevedel písať, 

no neskôr sa naučil a tak si už môžeme aj písať. Niekedy nás poteší darčekom, bývajú to zaujímavé ručne vytvorené 

vecičky, ktoré v škole deti vyrábajú a sú typické pre Keňu. Prostredníctvom listov sa dozvedáme o živote detí 

v Afrike a zároveň sa môžeme zdokonaľovať v angličtine, keďže si píšeme po anglicky. Dvakrát ročne nám zo 

školy posielajú jeho vysvedčenie. Emanuelovi sa v škole veľmi dobre darí. Raz ročne sa na Slovensku stretávajú 

adoptívni rodičia týchto afrických detí, je to ako naše rodičovské združenie. Naši rodičia sa tam zúčastňujú, keď je 
to organizované na východnom Slovensku. Sú tam informovaní o tom ako deti prosperujú, v škole ako fungujú 

domy a školy, kde bývajú. Rodičia majú možnosť vidieť prezentácie a videá zo života školy.  Často krát je to 

spojené aj s predajom krásnych afrických ručne vyrábaných vecí.  Keď  chceme potešiť Emanuela my, pošleme mu 

tiež nejaký darček. Poslali sme mu napr. futbalovú loptu a dres, aby mal možnosť zdokonaliť sa aj vo futbale. Na 

listy od Emanuela sa vždy tešíme. Kontakt s Emanuelom nám dáva dobrý pocit, že máme niekoho blízkeho na 

inom kontinente, že stačí málo toho, čoho sa vzdáme (a aj tak nám nič nechýba) aby malo jedno dieťa kvalitnejší 

život. Naša rodina je vďaka Emanuelovi už päť rokov väčšia, duchovne bohatšia a šťastnejšia.                                                                                                              
                                                                                                                                      Tamarka  a Terezka, 6.C 

 Emanuel 
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Našim učiteľom chceme pri príležitosti dňa učiteľov zapriať veľa trpezlivosti, motivácie, chuti do práce a kopec nás POSLUŠNÝCH a PRACOVITÝCH žiakov! 

IDEÁLNY UČITEĽ 

Myslím si, že nie je dôležité či je to muž alebo žena. No v mojom prípade by to 

bola žena. Mne osobne nezáleží na výzore, ale na povahe. Učiteľ by mal byť 

prísny, no nie do takej miery, kedy sa ho žiak bojí. Keby učiteľ nebol prísny, 

v triede by bol chaos, všetci by si robili čo chcú a neboli by tu stanovené pravidlá. 

Taktiež by mal byť dôsledný a vyjadrovať sa rázne. Nemal by povedať raz to 

a potom to. Povedal by jednu vec a to by platilo. Ideálny učiteľ by podľa mňa mal 

byť: chápavý, férový, milý, skromný, všímavý. Nemal by byť: falošný, výbušný, 

nevzdelaný, zlý. Mal by: komunikovať so žiakmi, hovoriť nám veci včas, nemal by 

sa nás pýtať na súkromné veci a nemal by nám klamať. CHÁPAVÝ – mal by byť 

chápavý z toho dôvodu, že ak mu niečo poviem, napríklad že niečomu 

nerozumiem, nemal by ma vykričať že nedávam pozor. Mal by ma pochopiť 

a vysvetliť mi to odznova, pretože vidí, že ma to zaujíma a chcem to vedieť. 

FÉROVÝ – ak sa učiteľ správa férovo, žiaci mu budú viac dôverovať. Ale ak sa 

takto nespráva, nie je to správne. Niektorých žiakov povyšuje nad ostatnými, 

ukazuje im písomky skôr, prilepšuje im známky a podobne. Ak nie je férový je 

zhovievavý voči určitým žiakom. MILÝ – nekričať za úplne každú hlúposť, byť 

sympatický a dobrý. SKROMNÝ – učiteľ by sa nemal povyšovať ani vychvaľovať 

nad ostatnými učiteľmi a žiakmi. VŠÍMAVÝ – slovo všímavý má viac vysvetlení. 

Mal by si žiaka všímať, čo mu ide a čo nie alebo akú má povahu. No „všímavý“ 

môžeme vnímať aj ako to, že keď sa opýta napríklad či tomu rozumieme a niekto 

povie nie, nemal by pokračovať ďalej ale zopakovať to ešte raz. A naopak nemal 

by byť: FALOŠNÝ – keď je učiteľ falošný, robí veci ako napríklad, keď ho 

stretnete na chodbe usmieva sa na vás, no za chrbtom vás ohovára. VÝBUŠNÝ – 

ak je učiteľ výbušný, žiaci sa ho niečo opýtajú, on si ani nevypočuje otázku a hneď 

začne kričať, že majú dávať pozor. NEVZDELANÝ – keď ľudia počujú 

slovo nevzdelaný, hneď si myslia že človek je hlúpy. No ja to tak 

nemyslím. Napríklad: učiteľ vysvetľuje látku jeden deň tak, druhý inak 

a nakoniec povie, že on tomu vlastne nerozumie. ZLÝ – jednoducho, 

nemal by stále kričať, nikdy sa nezasmiať a tváriť sa, že je vážny a zlý. 

Z toho všetkého vyplýva, že učiteľ má veriť svojmu svedomiu, na nikoho 

sa nehrať a byť sám sebou. 

Spýtali sme sa aj našich spolužiakov a zamestnancov školy na ich 

predstavu ideálneho učiteľa a tu sú ich postrehy: 

Natália, 1.B – Učiteľ by mal byť dobrý, milý a mal by poslúchať deti. 

Táňa, 1.B  – Mal by poslúchať deti, byť dobrý, múdry. 

Peter, 2.B -  Učiteľ by mal ovládať učivá, aby ich potom naučil žiakov 

a mal by byť múdry. 

Daniel, 2.D – Podľa mňa by učiteľ mal byť múdry, zlý- myslím tým 

prísny. 

Monika, 2.D – Mal by byť milý a prísny. 

Pani upratovačka – Učiteľ by mal byť milý k žiakom a byť za nich 

zodpovedný. 

Pani Meliorisová- Tolerantný, milý, trpezlivý a usmiaty. 

Pani asistentka Františka- Mal by vedieť dobre naučiť vedomosti žiakov 

a byť  pre nich sympatický. 

Pani učiteľka Kotrasová – Podľa mňa by mal byť veľmi milý, vedieť 

vysvetliť učivo žiakom, láskavý a usmievavý.  

Nina, 6.A a Adela, Ella,, 5.B 
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POHĽAD ŽIAKA  

NA VALENTÍN  

       

Láska k spánku a vlastnej   posteli je tá 
najúprimnejšia!       

                                                         Dominik, 8.B 

 

 

LOGICKÉ  

HÁDANKY 

Zima odchádza a pokiaľ v nás zanechala nejaký pocit, tak je to sklamanie. Už 

v januári bolo počasie občas ako v lete a žiadne veľké sánkovačky sa nemohli 

konať. Na druhej strane, naša škola ušetrila na kúrení, a tak sa môžeme tešiť 

z novej vymoženosti na chodbe – interaktívnej podlahy. Naša radosť je však 

zatiaľ len neistá, lebo k jej reálnemu využitiu zatiaľ nedošlo a je ťažké si ho 

predstaviť. Ale napriek interaktívnym podlahám sa určite všetci zhodneme, že 

globálne otepľovanie nie je dobrá vec. A kto ho zapríčiňuje? Hlúpi ľudia! A ako 

sa vyhneme hlúposti? 

1. Traja princovia sa uchádzajú o ruku princeznej, a tak im kráľ dá 

nasledujúci test múdrosti: ukáže im 2 čierne a 3 biele čiapky. Potom 

každému jednu nasadí tak, aby svoju nevideli. Prvý princ, ktorý uhádne 

farbu svojej čiapky, dostane princeznú. Kto uhádne zle, zomrie. Jeden 

z princov vidí biele čiapky ďalších dvoch. Po chvíľke ticha si uvedomí, že 

oni svoju farbu určiť nevedia. Akej farby je jeho čiapka? (poznámka: 

kráľ chce, aby bol test úplne spravodlivý). 

2. Traja mudrci zaspali pod stromom. Po chvíli sa sovy nad nimi rozhodli 

vyprázdniť sa priamo na hlavy mudrcov a potom s hlasným zahúkaním 

odleteli. Mudrcov to  zobudilo, pozreli sa na seba a každý sa začal na 

tých druhých smiať. Zrazu sa jeden z nich smiať prestal. Prečo? 

3. Štyria ľudia prídu o polnoci k mostu, ktorý unesie len dvoch. Majú len 

jednu fakľu, bez ktorej nevidia na cestu. Prvý človek dokáže prejsť cez 

most za 2 minúty, druhý za jednu, tretí za 5 a štvrtý za 8. Keď idú dvaja 

spolu, musia ísť tempom toho pomalšieho. Ako prejdú všetci cez most 

za menej ako 15 minút? 

                           Šimon, 9.A 
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LAURIKA TVORÍ  

Ahojte!  

 

Kedže toto číslo je jarné a k jari neoddeliteľne patrí aj Veľká noc, 

rozhodla som sa vám ukázať, ako si vyrobiť veľkonočných zajačikov 

z uteráku. 

 

Budeme potrebovať: 

-uterák 

-nožnice 

-taviacu pištoľ 

-biely a ružový papier 

-čiernu fixku 

-gumičku 

 

1. Uterák si zrolujeme do dlhého valčeka. 
 

 

 

2. Valček preložíme napoly. 
 

 

 

3. Valček preložíme ešte 

raz napoly. 
 

 

4. Zaistíme gumičkou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Z bieleho a ružového papiera 

vystrihneme nos a oči. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tavnou pištoľou prilepíme oči a nos 

na zajačika. 
 

 

 

 

 

                             HOTOVO! 

        Laura, B., 8.A 

1 

2 

3 

4 

5 
5 

6 
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   MAĽOVANÉ ČÍTANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gréta, 5.A 
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JARNÁ POVIEDKA: 

LABUŤ – UMELKYŇA 

 Máloktorý návštevník nášho mesta pri jeho spoznávaní 

obíde zoologickú záhradu, ktorá patrí k najmladším na 

Slovensku. Najmladšia, ale najkrajšia. Oddýchnuť si môžete aj 

pri jazere, v ktorom plávajú kačice a labute. A o 

labuti bude aj tento príbeh. 

 Každý večer si naša labuť 

rada odletela zo ZOO do centra 

mesta, v ktorom sa nachádza aj 

krásny park. Hrdo si vykračovala 

po šošovkovitom námestí, 

po parku a na konci námestia objavila 

budovu divadla. Keď zistila, čo všetko sa tam odohráva, 

veľmi ju to zaujalo, pretože k labutiam poézia a umenie 

jednoducho patria. Krásne slová a spev chcela nielen počuť, ale 

i vidieť. Vzlietla na okennú parapetu  a započúvala sa do 

divadelného predstavenia. Každé ráno sa tešila, ako poletí   k 

budove, z ktorej sa opäť rozozvučia piesne a slová ako ozvena 

sa budú rozliehať námestím. Prilietala deň čo deň. Herci si 

všímali návštevníčku, okno nechávali otvorené, aby ich nielen 

počula, ale i videla. Prešiel rok, dva, niektorí herci aj pribudli, 

ale labuť naďalej  ostávala vernou diváčkou.  Na 

tretí rok nastala zmena. Herci spozorovali, že 

labuť už nejaký čas neprišla. Neprišla ani na 

ďalší mesiac, ani na ďalšiu jar. Tušili, že už nepríde 

nikdy. Veľmi im chýbala, častokrát na ňu mysleli.  

 Na počesť vďačnej diváčky a poslucháčky 

dali na samý vrch divadla zhotoviť zlatú  labuť, 

ktorá sa dodnes hrdo vypína na historickej budove a 

pozerá sa na krásne námestie.                                   Zoja, 7.C 

Touto poviedkou žiačka získala ocenenie v súťaži 100 slov 

o našom meste. Gratulujeme. 
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DETSKÁ DIELNIČKA-VEĽKONOČNÁ 

BÁSEŇ 

Po chladnom období 

nazývanom zima, 

všetko rozkvitne, 

a veselé býva. 

 

Každý sa zo zimného spánku prebúdza, 

lebo všetci vedia, že jar prichádza. 

Na jar sa toho veľa udeje, 

slnko svieti a tráva zelenie. 

 

Všetci sa už tešia na ten sviatok lásky, 

anjel Valentín si češe svoje vlásky. 

Niektorí si dávajú navzájom Valentínku, 

iní sedia pri červenom vínku. 

 

 

 

 

 

Každému v hlave poletuje myšlienka, 

veď do Veľkej noci je len chvíľka! 

Chlapci si chystajú korbáče a vedro plné vody, 

okúpať dievčatá to sa predsa hodí. 

 

Všetci majú nejaký sviatok milý, 

no zaslúžili by si ho aj knihy. 

Knihy majú svoj sviatok v marci, 

knihy sú ako krvní darci. 

 

Oslávme to na konci marca, 

učiteľ je vedomostí darca. 

Veľa zdravia, šťastia, Vám prajeme, 

sľubujeme, že sa už učiť budeme! 

   Barbora, Nela, 6.A 
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 MÓDNE TRENDY  

KONÍ 

Dnes sa budeme venovať našej novej téme - jazdecká móda. Určite každému 

najprv napadne, ako jazdec a kôň vyzerá. No nie je to len o tom. Jazdecká výstroj 
je pre jazdca i pre koňa veľmi dôležitá. A prečo? V prvom rade preto, aby boli 
obidvaja v bezpečí a dobre zladení. A práve o tom bude náš dnešný príspevok. 
 
Výstroj pre jazdca:  

Samozrejme by na jazdcovi nemali chýbať 
bezpečnostné prvky. 
Ako napríklad:  
1. jazdecká prilba (aby chránila jazdcovú 
hlavu). 
2. korytnačka (nasadí sa na jazdcov chrbát aby stlmila pád z koňa). 
3. jazdecké rukavice (slúžia na to aby sa jazdec  lepšie držal opraty a aby sa mu 

nešmykli a nedošlo k nejakému úrazu). 
4. jazdecké nohavice (pri jazdení sú 
pohodlnejšie ako nejaké rifle, šaty, 
sukne a podobne). 
5. jazdecké podkolienky (sú dlhšie od 

obyčajných) 
a nakoniec 6. jazdecké topánky 
alebo jazdecké čižmy (nie je to 
nutné, kľudne si  môžete dať aj 
turistické topánky). 

Neodporúčame si dať tenisky, šľapky či  inú obuv s rovnou podrážkou, lebo noha 
by vám mohla cez strmeň prekĺznuť. 
 
Výstroj pre koňa: 
1. hlava: čelenka, nátylník, 
podhrdelník, opraty, zubadlo, 
nánosník 
2.chrbát: podsedlová deka , sedlo  
 

Jazdec sa môže zladiť s koňmi hocijako a 
nnemusí to byť len vo farbách, ale napríklad 
aj v účese. 
No nájdu sa aj takí 
odvážlivci, ktorí sa 
zladia s koňom aj 
svojou pokožkou, či 

už tetovaním (našťastie len farbou ) alebo svojím 
pigmentom, ktorý sa len v zriedkavých prípadoch 
zhoduje s tým  pigmentom čo má kôň. Ale niektorí ľudia 
chcú byť až tak originálni a odlišní od tých ostatných, že 
sa s koňom zladia ešte aj v šperkoch alebo mejkape. 
Lenže treba si uvedomiť,  že  kôň je zviera, teda stále je 
to živá bytosť.  Zvieratá tiež cítia rôzne emócie, či už 
bolesť alebo radosť. Takže sa tak k nim treba aj chovať. 
Stále je potrebné najskôr porozmýšľať, či je naše konanie 
správne.                                                                                                      
 
 
                                                                                                                     Saška, Julka, 6.A                         

Jazdenie 

Voľný čas 

Účesy 

Tetovanie 
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MAPOVANIE ŠPORTU-ROZHOVOR 

S PANI UČITEĽKOU MGR. EVOU 

MURGÁČOVOU 

Pani učiteľka neúnavne roky pracuje v našej škole a keď sa povie šport 

a Kožuška, každému sa hneď vybaví....pani učiteľka Murgáčová. Opýtali sme 

sa jej na jej prácu a skúsenosti nielen so športom na našej škole. 

 
Prečo ste si vybrali toto povolanie. 

Mala som veľké šťastie na dobrých učiteľov.  Na 

základnej škole to bola súdružka uč. Tomajková, 

neskôr  na druhom stupni učiteľka Gabzdilová, 

výborná slovenčinárka. Každý rok sme nacvičovali 

divadlo, kde bola vždy veľká sranda.  Súdruh učiteľ 

Schuller bol zase výborný telocvikár a zároveň aj môj 

tréner atletiky.  V rámci pionierskej organizácie to 

bol zase náš pioniersky vedúci Peter Lenarčič.  Chodil 

s nami na túry, stanovačky, učil nás poznávať prírodu 

a množstvo iných vecí. Na strednej pedagogickej 

škole som mala výborného triedneho učiteľa 

Kostelníka. Výlety, súťaže s ním boli neopakovateľné. Takže všetci tí, ale aj množstvo 

ďalších, veľmi ovplyvnilo moje smerovanie. 

 

Chceli ste byť učiteľkou už od detstva? 

Od malička som sa hrala na súdružku učiteľku už v materskej škôlke. Zoraďovala som 

deti do radu, pomáhala učiteľke, rozkazovala, ale aj pomáhala slabším deťom. 

A samozrejme, tak ako som už povedala, mala som šťastie na výborných učiteľov. 

Najväčšia vďaka ale patrí mojim rodičom, ktorí ma vždy podporovali v mojich 

aktivitách.  

 

Chcete zaviesť nejaké nové športové aktivity? 

Stále sa snažím počas mojej 34 ročnej práce na 

hodinách TSV, ale aj na rôznych podujatiach, prinášať 

nové a nové veci. Vzdelávam sa, sledujem internet, 

chodím na školenia, pretože neustále vzniká niečo 

nové. 

 

Venujete sa športu aj vo voľnom čase? 

Áno.  Preferujem totiž zdravý životný štýl. Je veľmi 

dôležité sa udržiavať v kondícii. Pomáha mi to v práci 

nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. 

V pondelok a štvrtok precvičujem pre ženy  fitlopty. V utorok a piatok si chodím 

zahrať volejbal. Cez víkendy sa snažím ísť do prírody. Lyžovanie, turistika, bicykel.  

Šport ma totiž sprevádza celým mojím životom.  

 

Neustále sa venujete rôznym aktivitám, necítite sa ešte unavená? 

Cítim. Ale dá sa to prekonať, len treba chcieť. Preto sa snažím aktívne relaxovať.  

 

Čo očakávate od roku 2020? 

Nemám veľké očakávania.  Ja totiž preferujem heslo „Tak ako si spravíš, tak sa budeš 

mať“. A snažím sa stále, aby som mala rovnováhu medzi prácou, rodinou 

a oddychom.  

 

Na škole pôsobíte už veľmi dlho, sú nejaké spomienky, ktoré vo vás ostali a rada 

na ne spomínate? 

34 rokov je dlhá doba. Spomínam si na môj prvý deň v práci, na premeny  našej 

školy, na množstvo žiakov, rodičov, rôzne veselé, ale aj smutné príbehy. Ale to si 

nechám pre seba. 

 

Váš odkaz pre našich žiakov. 

Robte tak, aby ste sa nemuseli za seba hanbiť. Aby ste sa nemuseli nikdy nikomu 

ospravedlňovať. Pracujte na sebe, aby ste dosiahli svoj cieľ. Samo to nepríde.  

Tomáš, Lucia, 8.B 

Na vyučovaní 

Na lyžiarskom 

výcviku 
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VTIPNÉ HLÁŠKY  

A TVORENIE 

Tentokrát sa zasmejeme na čerstvých vtipných hláškach našich učiteľov!!  

 Ty vydávaš pazvuky ako novorodenec. 

 Frajerky budeš naháňať po hodine. 

 Žiaci, dnes si napíšeme testíčok. 

 Vieš? Nevieš? Daj žiacku.  

 Nevieš, nezabudneš. 

 Ťaháš sa jak sopeľ po rukáve. 

 Nemám zmysel pre humor, tak ako vy zmysel pre plnenie povinností. 

 Keby som bol boh, tak vyškrtnem pubertu. 

 Fero, prestaň oblizovať tú fľašu. 

 Ešte slovo a poletíte z triedy ako lastovičky. 

 Čo ťa nejaký pes vystrašil? 

 Pani učiteľke zabehlo, Robo sa smeje. Robo sa už teší, že je po mne.   
                                                          Tomáš, 8.B 

A ako si naši žiaci krátia prestávky? Umeleckou tvorbou predsa. 

Ponúkame text, ktorý si chlapci piateho ročníka vymysleli ako 

„rapovačku“  

Bol raz dom a nad ním bol strom, 

vedľa bol on a ja Maxim som. 

V škole sa učím, doma sa mučím. 

Bol raz chlapec, 

menoval sa Dravec, 

cítil, že je samec. 

Dravec sa vedel baviť, 

bol to náš Dávid. 

Naše prezývky sú krkavec a mravec, 

sme celkom malí, 

no nikdy sme sa školy nebáli. 

Škola je cvičisko, 

Život je bojisko, 

                                                      Tak neváhaj a zamakaj!          

 Dávid a Maxim, 5. ročník 
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        KOMIKS 

 

 

          Zoe, 5.B 
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JAZYKOVÉ OKIENKO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

       

Do you know the traditional Spiš recipes? Read some of them and try 

to order the words. 

Emma, Antónia , 9.B 
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MÔJ CESTOVATEĽSKÝ DENNÍK 

Londýn je mesto s úžasnou atmosférou, 

ktoré som vždy túžila navštíviť. Minulý rok v 

októbri sa mi moji rodičia rozhodli splniť 

tento môj sen a spolu s mojim bratom a 

rodičmi sme ho navštívili. 

 

11.10.2019 

Na letisko sme prišli 

okolo deviatej ráno, 

keďže plánovaný odlet 

bol o 11:00.Vybavili sme 

všetky potrebné veci a o necelé dve 

hodiny sme už sedeli v lietadle na ceste do 

Londýna. Let zabral približne 2 a pol 

hodiny. Prileteli sme na letisko Luthon. 

Autobusom a následne metrom sme sa 

presunuli až do centra Londýna, kde sa nachádzalo naše 

ubytovanie. Vybalili sme 

sa a išli sme na večeru 

do mesta, pretože už 

bolo neskoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2019 

Keďže celý deň 

pršalo, strávili sme ho 

nakupovaním na 

Oxford street. 

 

13.10.2019 

V nedeľu bolo už 

počasie lepšie, tak 

sme sa vybrali pozrieť 

si centrum Londýna. 

Začali sme prechádzkou na Westminister Bridge. Odtiaľ sme sa 

presunuli na Trafalgar Square a následne k Buckingham 

Palace. Pokračovali sme návštevou Hyde Parku, cez ktorý sme 

prešli až k Westministerskému palácu. Navštívili sme tiež London 

Bridge, z ktorého sme mali krásny 

výhľad na Tower Bridge. Ten bol 

našou ďalšou zastávkou. No 

predtým sme si ešte stihli dať rýchlu 

večeru v podobe tradičných 

fish&chips. Náš deň a taktiež výlet 

sme zakončili prechádzkou po 

Tower Bridge s výhľadom na 

zapadajúcim slnkom zaliaty Londýn. 

Som veľmi vďačná, že som mala 

možnosť navštíviť toto úžasné miesto a určite by som sa sem 

chcela ešte niekedy vrátiť. 

Laura B., 8.A 

Let 

Letisko 

V parku V centre 

Historické budovy 

Londýnsky most 
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