
 

december 2017                                číslo 1                        0,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Každý chce 

Spoznajme našich učiteľov             Autá vs. príroda                  prekonať 

         rekord 

 

 

                Výcvik vodiacich psov               Úspechy našich športovcov 

                        

 

      Výtvarné práce                 Stalo sa v našej škole            Pripravujeme sa 

     našich školáčikov                                                        na Vianoce 

      



 1 

Školské očko 

       slovo z redakcie 

Milí čitatelia! 

Tešíme sa z toho, že aj v novom školskom roku sa s Vami môžeme prostredníctvom nášho 

časopisu stretnúť. Dúfam, že sa Vám v škole darí. Na spríjemnenie chvíľ si pre Vás 

redakcia pripravila zaujímavé články.  

Na začiatok školského roka, kedy sme zistili kto nás bude vyučovať, sa vrátime 

prostredníctvom príspevkov o našich učiteľoch. Spomenieme si na deň mobility i mesiac 

úcty k starším. Pripravili sme si pre Vás zaujímavé rubriky. Nebudem však zbytočne veľa 

prezrádzať... Veď všetko zistíte počas čítania tohto čísla. 

Emma Martincová, 7.B 
Školské očko 

časopis žiakov Spojenej školy Mierová vo Svite 

školský rok 2017/2018 

poradové číslo 1/2017 

ročník: ôsmy 
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vychádza štvrťročne 
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Školské očko 

Spoznajme našich učiteľov 

 

Po materskej dovolenke sa k nám vrátila pani učiteľka Dana Palušáková. My sme s ňou urobili krátky rozhovor. 

Ak neviete o kom je reč, začítajte sa do rozhovoru a spoznajte našu milú pani učiteľku. 

 

1 .  A k o  v n í ma t e  n á v r a t  d o  š k o l y ?  Zmen i l i  s a  ž i a c i ? 

Som rada, že som sa vrátila. Každý žiak je iný, každý má v sebe 

niečo jedinečné. Takže je ťažké posúdiť, či sa zmenili. 

2. Ktoré predmety vyučujete? Ktorý je Váš najobľúbenejší? 

Vyučujem Dejepis a Ruský jazyk. Bližšie mám možno k histórii. 

Napriek tomu sa veľmi teším záujmu žiakov o ruštinu. 

3. Vediete aj krúžok zameraný na výučbu ruského jazyka.  

 Čo Vás k tomu priviedlo? 

Ruštinu sa učím už od základnej školy. Vtedy som ju mala ako 

nepovinný predmet. No nakoniec som sa rozhodla aj pre štúdium na 

vysokej škole s možnosťou študovať priamo v Moskve na stáži. 

Rusko ma fascinuje ako krajina s neopakovateľnou kultúrou, 

historickými pamiatkami. Má svoje čaro. 

4. Ľudia vravia, že práca učiteľa je ťažká. Súhlasíte s tým? 

Prácu učiteľa beriem ako poslanie. Aj keď je to niekedy namáhavé, 

silu mi dodáva pozitívna spätná väzba. Vtedy viem, že to, čo robím, 

má zmysel. 

 

Pani učiteľka Palušáková (vpravo) 

s pani učiteľkou Zacherovou (vľavo) 

na Slávnostnom otvorení školského 

roka. 

 

5. A na záver pár krátkych informácií o Vás: 

• najobľúbenejšie jedlo: palacinky 

• najobľúbenejšia trieda: nemám, každá je špecifická a to sa mi páči 

• najobľúbenejšia aktivita: keď relaxujem – rada čítam, počúvam hudbu, chodím sa prechádzať  

do prírody, cestujem 

• preferujete skúšanie alebo opravovanie písomiek?: skúšanie 

 

Za rozhovor veľmi pekne ďakujeme. 

Nikola Leskovjanská, Sára Kalászová, 7.B 
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Školské očko 

Spoznajme našich učiteľov 

Čo (možno) o našich učiteľoch neviete? 

Stretávame ich každý deň. Mnohé pani učiteľky nás vyučujú, niektoré z nich stretávame len na chodbách  

a v priestoroch školy. Napriek tomu, že sme v ich spoločnosti tak často, veľa vecí o nich nevieme. Preto sme 

sa odhodlali zistiť niektoré zaujímavosti o našich pani učiteľkách. Požiadali sme ich o vyplnenie krátkeho 

dotazníka. Tu sú odpovede. 

 
Akú farbu 

máte rada? 

Aké zviera 

chováte/chceli 

by ste chovať? 

Ktorý 

vyučovací 

predmet máte 

najradšej? 

Akú zmrzlinu 

máte 

najradšej? 

Akú prácu by 

ste chceli 

robiť (okrem 

učiteľstva)? 

Učíte rada? 

Mgr. Viera 

Oleárová 
zelená, modrá 

chovám škrečky, 

chcela by som 

rybičky 

MAT, ANJ – 

učím 

TSV, BIO, 

GEO - neučím 

čokoládová, 

kávová 

sprievodca  

v horách 

Áno. Je to 

náročná práca, 

ale je to pekné 

naučiť niečo 

iných. 

Mgr. Miriam 

Kremmerová 
všetky psíka biológiu smotanovú dizajnér Áno, veľmi. 

Mgr. Jana 

Mlynárčiková 

bielu, čiernu, 

červenú 

V byte žiadne. 

Keď raz budem 

mať dom, psíka 

určite ☺ 

English, of 

course. 

čokoládovú, 

punčovú, 

jablkovú 

cestovateľka 

alebo business 

women 

Stále rada 

učím. Najmä 

tých, kt. o to 

majú aj 

záujem. 

Mgr. Jarmila 

Zacherová 
čiernu, modrú 

nechovám 

žiadne, ale rada 

by som psa 

geografiu 

jogurtová, 

malinová, 

kokosová 

policajtka 

alebo 

delegátka 

v cestovnej 

kancelárii 

áno 

RNDr. Danica 

Božová 

modrá, 

zelená, čierna 

Všetky sú 

niečím 

výnimočné. 

telesnú 

výchovu 

Žiadnu – 

nesmiem jesť 

nič studené, 

lebo by ma 

začalo bolieť 

hrdlo. 

spisovateľku – 

vedeckých 

kníh, učebníc, 

novinárku, 

lektorku 

(čiastočne to 

aj robím) 

Keď je dosť 

učiva a je 

dobre 

usporiadané. 

Mgr. Veronika 

Michalková 

fialovú, 

čiernu 

Mám doma 

trpasličieho 

jazvečíka. 

matematiku 
jahodovú, 

čokoládovú 

Ako malá som 

chcela byť 

lekárkou. 

áno 

Simona Vendrinská, Ľuptáková Karolína, 6.B 
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Školské očko 

Mesiace nám pripomínajú 

September: Zamyslime sa nad používaním dopravných prostriedkov. 

 22. septembra sme sa pripojili k aktivite Deň bez áut. Žiaci prišli do školy na kolobežkách a bicykloch. 

Využili ich aj počas vyučovania – pod ochrannými krídlami pani učiteliek sa veselo preháňali po parkovisku  

pred školou. Bolo to bezpečné, pretože tam neboli žiadne autá. Naši učitelia sa totiž snažili prísť do školy 

inak ako autom.  

  Viete, že počas Dňa bez áut je MHD zadarmo? Prečo by sme to nemohli využiť? Okrem úspory môže 

každý z nás prispieť k ochrane životného prostredia. Autá vypúšťajú škodlivý plyn, ktorý sa usádza v našej 

atmosfére. O pár rokov to môže skončiť tak, že vzduch bude nedýchateľný.  

 Nestačí však len jeden deň v roku. Našu planétu môžeme ochraňovať rôznymi spôsobmi každý deň. 

Napríklad recyklovaním odpadu. Snažme sa triediť odpad. Veď takmer všade sú osobitné kontajnery na papier, 

sklo a plasty. Keď odhodíte do voľnej prírody plast, jeho rozklad trvá približne 500 rokov! Prosím, zamyslime 

sa nad tým a chráňme našu planétu. 

Simona Kubaská, 5.B  
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Školské očko 

Mesiace nám pripomínajú 

Autá vs. Príroda 

Mnoho ľudí si hovorí, že je zlé jazdiť autami. Lenže autá používa každý, dokonca aj ochrancovia prírody. Tu je 

niekoľko dôvodov v prospech používania áut i proti nemu. 

ÁNO NIE 

veľká výdrž preplnené cesty 

rýchla preprava drahá prevádzka i údržba 

priestor na prenos vecí veľa dopravných nehôd 

existujú aj elektromobily znečistený vzduch 

Čo si o tom myslíš ty? Je správne používať autá? Alebo je to naopak veľmi zlé? Mali by ľudia chodiť viac pešo? 

Podľa mňa jazda autom ublíži prostrediu menej ako to, keď si cestu do školy skrátiš cez susedkine záhony. 

                             Kováč Daniel, 7.B 

Na názor sme sa opýtali šiestakov. Tu sú niektoré krátke postrehy k téme: 

Mali by sa vymyslieť k autám nejaké komponenty, ktoré by zabránili vypúšťaniu škodlivých plynov. 

Určite by pomohlo vyrobenie takých prostriedkov, ktoré by neznečisťovali ovzdušie. Podobné by mohli 

byť bicyklom, len na prehadzovačke by mali milión úrovní. 

 

Autá skrátka potrebujeme. Pomáhajú nám pri preprave do práce, domov. Veď vzduch neznečisťujeme  

pre zábavu, ale preto, že tie autá nutne potrebujeme. 

 

Autá potrebujeme. To, že znečisťujeme vzduch je zlé. No môžeme to nahradiť tým, že za sebou 

upraceme všetky odpadky, nebudeme ich spaľovať, ale recyklovať. 

 

Bez áut by sa nedalo žiť. Ale existujú aj elektromobily. Sú to však drahé autá. No keď si to prerátaš, 

že nepotrebuješ tankovať benzín, oplatí sa to. A ešte aj zachránime zvieratká, ktoré sa výfukovými 

plynmi neotrávia. 

 

Veď v poslednej dobe sa o ničom inom ani nehovorí. Všetci vieme, že autá ovzdušie znečisťujú, no aj 

napriek tomu ich všetci používame. Konštruktéri sa neustále pokúšajú o zhotovenie ekologického modelu 

auta. Veď existujú autá na LPG pohon aj elektromobily. Všetko je len otázka ceny ekologickejšieho 

auta. 

 

No to by vyzeralo keby sme nemali autá! Autobusy by boli preplnené, električky tiež. Kým by sme 

niekam docestovali, tak by sme boli úplne zničený. Autá proste nutne potrebujeme a to ovzdušie zase 

až tak veľmi netrpí. 
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Školské očko 

Mesiace nám pripomínajú 

Október: Mesiac úcty k starším 

 Ani v našej škole nazabúdame na starších ľudí, ktorí žijú v našich rodinách, či v našom meste. Šikovní 

žiaci prvého stupňa si pripravili krásny program, ktorým potešili najstarších členov svojich rodín. Vystúpili 24. 

10. v školskej jedálni. Záujem o podujatie bol veľký. Všetko dopadlo výborne a odmenou pre vystupujúcich bol 

nielen potlesk, ale najmä úsmev na tvárach ich blízkych.  

Vanesa Šoltisová, 6.B 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November: Kto prekoná rekord? 

Každý z nás aspoň raz zatúžil prekonať niektorý zo svetových rekordov a naveky zapísať svoje meno  

do Guinnessovej knihy rekordov. Guinnessova kniha rekordov (v origináli Guinness Book of Records) je 

každoročne vydávaná kniha, obsahujúca medzinárodne uznávanú zbierku svetových rekordov, ľudských 

úspechov, ako aj extrémov prírody. 

Týmto Slovákom sa to už podarilo:  

✓ Najdlhšie slúžiacim dirigentom  je Viliam Karmažír, ktorý začal svoju kariéru v roku 1936. 

✓ Slovák Milan Roskopf utvoril svoj rekord v žonglovaním tak, že nepretržite 41 sekúnd žongloval 

s tromi guľami. Každá  nich vážila 25,86 kg 

✓ Juraj Barbarič je košickým silákom, ktorý vytvoril množstvo rôznych silových rekordov. Jedným  

z nich je etapové, 500 km trvajúce ťahanie osobného automobilu vlastnou silou. 

podľa internetu spracovala Denisa Goleňová, 6.B 
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Školské očko 

Stalo sa v našej škole 

Aj žiaci našej školy sa pokúšali vytvárať rekordy 

Aj keď ste o tom možno nevedeli, 13. novembra boli naši vyučujúci odhodlaní zapojiť nás do 

vytvorenia rekordu v hromadnom objatí našej školy. Počasie nám však neprialo. Keďže vonku pršalo a bolo 

chladno, táto akcia bola zrušená. Žiakov prvého stupňa to však neodradilo a pod vedením kreatívnych 

vyučujúcich sa pokúšali vytvoriť malé – veľké školské rekordy. 

    Karin Čonková, 5.A  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pohľadnice letia svetom 
 

Každý rok si v septembri pripomíname Európsky deň jazykov. Ani tohtoročný 26. september nebol iný. 

Rozhodli sme sa poslať pohľadnice do celého sveta, ľuďom známym viac i menej. Precvičili sme si písanie 

adresy, slovnú zásobu, gramatiku a krátke konverzačné frázy. Písali sme spevákom, hercom, školám, 

reštauráciám i Princovi Williamovi, či Bank of England. Spolu sme poslali 152 pohľadníc a listov. A neboli to len 

anglicky hovoriace krajiny, kde sme posielali pohľadnice. Pohľadnice písali aj žiaci študujúci nemecký a ruský 

jazyk. Aj z týchto krajín sme už dostali odpovede. Odpísali nám školy, princ William, obchod Beatles a mnohí 

ďalší. 

Spoznávanie nových ľudí, 

krajín, tradícií a kultúry tvorí 

dôležitú súčasť nášho celoživotného 

vzdelávania a učí nás tolerancii 

i prináša radosť. A my stále 

s napätím čakáme, kto ďalší nám 

odpíše. 

Mgr. Jana Mlynárčiková 
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Školské očko 

Zaujímalo nás 

Výcvik vodiacich psov 
 

13. novembra si každoročne pripomíname Medzinárodný deň nevidiacich. Ich život je pre nás 

nepredstaviteľný. Každý deň musia prekonávať veľmi veľa nástrah. V tom im pomáhajú špeciálne vycvičené 

psy, ktoré sa nazývajú vodiace psy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodiace psy (zdroj: internet) 

 

 

 

 

 

 

 

Pocity nevidiacich pri prekonávaní 

prekážok si počas vyučovania v rôznych 

disciplínach vyskúšali aj naši žiaci. 

 

 

Vodiaci pes dokáže previesť svojho majiteľa po schodoch, 

vyvedie ho z neprehľadnej situácie, označí nízke, vysoké a pohyblivé 

prekážky, koniec chodníka, nájde chodník, nájde dvere, udržiava 

priamy smer.  

Ako prebieha výcvik vodiacich psov? 

Pes sa postupne učí reagovať na povely, musí pochopiť, že musí 

dávať pozor nielen na seba, ale aj na svojho pána. Na záver výcviku 

chodí cvičiteľ už so psom so založenými nepriehľadnými okuliarmi  

a preveruje tak skutočnú pripravenosť psa. 

Kto ich cvičí? 

Vodiace psy cvičia profesionálni cvičitelia. Musia absolvovať 

špeciálne vzdelávanie a aj testovanie. 

Aké skúšky musí vodiaci pes absolvovať? 

Po ukončení výcviku absolvuje cvičiteľ so psom skúšku podľa 

platného skúšobného poriadku.  

Aké psy sú na tento účel vhodné (charakterovo) a aké plemeno sa 

na to využíva? 

Ako vodiace psy sa cvičia hlavne labradorské retrievery, zlaté 

retrievery, ich krížence, nemecké ovčiaky. Musia to byť psy  

s bezkonfliktnou spoločenskou a priateľskou povahou, bez 

akýchkoľvek známok agresie voči ľuďom resp. zvieratám a s chuťou 

spolupracovať s človekom. Nezanedbateľnou stránkou je perfektný 

zdravotný stav psa. 

podľa internetu spracovali 

Timea Tomašková, Slavomíra Šalátová, 5.A 
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Školské očko 

Úspechy našich športovcov 

Hrdo nás reprezentujú doma i v zahraničí 

• Príjemným spestrením letných prázdnin bol pre mladých hasičov zo Svitu a Spišskej Novej Vsi  

5. ročník súťaže v behu na 60 m prekážok. V Brne sa na štart postavilo 160 mladých priaznivcov 

hasičského športu z Česka a Slovenska. Hviezdou v kategórii mladších žiačok sa stala Magdaléna 

Štinčíková. Okrem prvenstva vytvorila i nový rekord súťaže časom 13,75 sek. Týmto výkonom mohla 

smelo konkurovať i chlapcom.  

Na posledných tohtoročných pretekoch sa v súťaži o Český pohár umiestnila na 3. mieste. 

• V Spišsskom Bystrom sa 7. októbra 2017 konala súťaž v slalome na tráve. Pekný úspech dosiahla 

Andrea Zavacká, žiačka 3.A Spojenej školy Mierová, ktorá zvíťazila v kategórii starších žiačok. 

Tejto talentovanej športovkyni sa podaril aj husársky kúsok. Osem štartov, osem zlatých medailí  

na Majstrovstvách východoslovenskej oblasti v plávaní žiactva koncom októbra v Spišskej Novej Vsi. 

                                                                                                                   

         Magdaléna Štinčíková                  Andrea Závacká 

• Úspešne našu školu reprezentujú aj žiaci Tomáš Štinčík a Radko Nagy. 

• Dobré meno škole robia aj naši hokejbalisti. Ich hra v duchu fair-play môže byť pre mnohé športové 

tímy príkladom. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

         

Za príspevky ďakujeme RNDr. Danici Božovej 
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Školské očko 

Rozprávky 

Nespokojná Hanka 

 Bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Hanka.  

 Bývala s otcom v malej chalúpke pri lese. Každý deň, keď vstala, umyla sa a išla na pole. Vracala sa z 

poľa večer. Kým Hanka bola na poli, otecko zatiaľ chystal večeru. 

 Takto to prebiehalo celé roky. Hanku to už prestalo baviť a tak sa opýtala otecka: „Otecko, dovolíš mi 

ísť do sveta?“ 

 Otecko s tým najprv nesúhlasil, no potom to Hanke dovolil.  Otecko prichystal Hanke veci. Rozlúčila sa 

Hanka a išla do sveta. Najprv sa jej tam darilo, no potom sa prestalo Hanke dariť. Tak si povedala, že sa vráti 

domov ku oteckovi. Hanke trvala cesta domov 2 dni. Keď konečne prišla domov, otecko bežal z chalúpky ku 

Hanke. 

 Ešte v ten istý večer usporiadali oslavu, že prišla Hanka. Radovali sa a žili spolu až kým nepomreli. 

Ester Kalászová, 3.A 

 

O bláznivej myške 

 Bola raz jedna dedinka a v tej dedinke žila myš. Volala sa Kika. Milovala jedného myšiaka, ale on ju 

nemiloval. Síce bola pekná, ale aj náramne bláznivá. Preto ju nemal rád. Kiku vlastne nemal rád nikto, ani 

kamošky nemala. Všetci ju považovali za zlú. Okrem jej sestry, ktorá sa volala Vika. Bola mladšia ako Kika 

a mala ju rada.  

Vika bola obľúbená, tak jej so správaním pomohla. Začali teda jej neslušnosťou: učí sa zdraviť, 

pomáhať, za niekoho niečo urobiť. Keď to už vedela, tak to skúsili na ulici. Bolo to celkom dobré. S pomocou 

iným mala ešte problém, ale ostatné veci už ovládala. V škole tiež slušne zdravila a pomáhala. Všetci sa 

pozerali a nevedeli, čo to s ňou je.  

Od tých čias mala Kika viac kamošov. Ďakovala Vike, že jej pomohla. 

Natália Kalátová, 4.A 

 

  

Žiaci prvého stupňa pri čítaní kníh a tvorení príbehov v knižnici. 
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Školské očko 

Pre bystré hlavičky 

Ak sa nebojíte používať rozum, tajnička a osemsmerovka na Vás už čakajú. Veľa šťastia! 

Tajnička: 

1. ihličnatý strom   

2. štát v Severnej Amerike 

3. pevnina obkolesená morom 

4. cudzopasná rastlina rastúca na stromoch 

5. odvážne (synonymum) 

6. nočný vták 

7. dopravný prostriedok 

8. nástroj na pletenie 

9. miesto, kam deti musia chodiť 

10. farba 

 

1         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Riešenie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - vyučovací predmet 

 

autor:Denisa Goleňová, 6.B

Školské očko 

Výtvarné práce 

Výtvarné práce našich školáčikov 

 

 

 

 

 

 

 

Nelka Pristašová,2.A  Natálka Grivalská,2.A Lujza Levarská,2.B Lucka Čirská,2.B  Peťko Mičian,3.B 

 

Ani v školskom klube  

deti nezaháľajú.  

Voľný čas venujú  

vytváraniu nádherných  

plagátov, obrazov,  

násteniek. 

Emka Pristašová, 2.A  
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Školské očko 

Pripravujeme sa na Vianoce 

Ako sa pripravujeme na Vianoce? 

A je to opäť tu. Každoročný vianočný ošiaľ sa už začal. Z obchodov počujeme znieť vianočné melódie.  

Vo výkladoch nás upútajú vianočné ozdoby a blikajúce svetielka. Nezadržateľne sa blížia najkrajšie sviatky 

roka. Dokonca aj príroda snehovým popraškom navodzuje atmosféru blížiacich sa Vianoc (teda aspoň v čase 

našej uzávierky to tak bolo). Dúfajme, že aj Vianoce budú biele ☺ 

 Ani naša škola nezaháľa a s nadšením sa pustila do predvianočných príprav. Žiaci jednotlivých tried 

poctivo nacvičujú program na vianočnú besiedku. Žiaci sa pod vedením pani učiteliek menia na umelcov  

a vytvárajú nádherné výkresy a ozdoby, ktoré skrášlia nielen besiedku, ale aj tradičný školský jarmok. Už 

teraz sa tešíme na nádherné a originálne výtvory, ktorými nás prekvapia. Jednotlivé triedy menia svoj vzhľad. 

Vianočná výzdoba im dodáva útulnosť a príjemnú atmosféru. 

Simona Vendrinská, Ľuptáková Karolína, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba vianočných dekorácií  

Veronika Skubeňová, 5.A    Vladimír Ďurta, 5.A      počas hodín techniky 
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Školské očko 

Prianie 

 

 

Milí naši čitatelia! 

Zo srdca Vám prajeme pokojné  

Vianoce, bohatého Ježiška a šťastný  

Nový rok. Prežite ich v kruhu  

najbližších bez zbytočných hádok,  

nehôd a nepríjemných zážitkov. 

 

Užite si prázdniny ☺  

 

 

 

 

 

 

Redakčná rada časopisu Školské očko  

 

 

Školské očko 

Vyhraj Playstation 

 

tu odstrihni  tu odstrihni  tu odstrihni  tu odstrihni  tu odstrihni 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Súťaž o perfektnú PlayStation zn. SONY 

Zakrúžkuj správnu odpoveď a kupón vhoď do označenej škatule vo vestibule školy. 

Veľa šťastia! 

 

O našich pani učiteľkách sme sa dozvedeli mnoho   

zaujímavých informácií. Ktoré zvieratko by rada 

chovala pani učiteľka Zacherová? 

a) rybičky  

b) škrečka 

c) psa 

Meno a priezvisko:     Trieda: 


