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Príhovor šéfredaktorky 

 

Milí čitatelia Zverinca, 

s príchodom jari vychádza aj jarné číslo nášho časopisu, ktorý prináša 

množstvo zaujímavých tém na čítanie. Niektoré z nich kopírujú udalosti 

z medzinárodného kalendára, napríklad Svetový deň zdravého spánku -  vďaka 

čomu sa dočítate o tom, prečo je zdravý spánok pre každého z nás taký dôležitý, 

oslávime aj Svetový deň vody, či Svetový deň bábkarstva – prostredníctvom 

príspevkov našich milých redaktorov.  

A aby nezostalo len pri tom, ponúkame naše stále rubriky, ktoré mapujú 

aktuálne dianie okolo nás. Podelíme sa s vami o to, čo sme prežili za posledné 

dni v triede PETS, napríklad, ako sme oslávili víťazstvo nášho školského časopisu 

Zverinec v celoslovenskej súťaži PROSLAVIS, ale aj to, ako sme sa bláznili v 

prvoaprílový deň. Sú tu však aj vážnejšie témy, ako dobrovoľníctvo a jeho rôzne formy, ktoré vám pravidelne 

prezentujeme, napríklad aktuálne pomoc odídencom z Ukrajiny zapojením sa do triedenia pozbieraných vecí 

určených práve im. To sme my – ZVERIŇÁCI – spoznáte nás lepšie, ak sa začítate. 

Sophia Pajtinková,  

šéfredaktorka 
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Svetový deň manželstva – 13. február   

 

Pri príležitosti medzinárodného sviatku, ktorý sa oslavuje len v predvečer sv. Valentína, sme oslovili 

manželské páry učiteľov na našej škole s krátkou anketou. A neuveríte, aké úžasné odpovede nám poslali. Zdá 

sa, že sú ešte stále zaľúbení, ako boli na začiatku – čítajte a uvidíme sami. Okrem toho siahli aj do svadobného 

albumu a poslali nám kúsok svojho osobného šťastia. Spoznávate ich? 

 

Manželia MARKOVCI:  

Otázka: Čo je podľa vás receptom na dobre prežité manželstvo v dobe, v ktorej žijeme? 

On: Univerzálny recept neexistuje, ale láska, vzájomné porozumenie a spoločné záujmy môžu byť solídnym 

základom kvalitného vzťahu. 

Ona: Bez ohľadu na dobu treba vidieť dobro svojho partnera, 

vnímať jeho pocity a túžby. Treba tiež vidieť a uvedomovať si 

svoje pocity a emócie a neriešiť prípadné konflikty ihneď, ale 

najprv počkať a potom spoločne hľadať riešenie. Najväčšími 

pomocníkmi sú dôvera a láska. Ale to platí aj vo vzťahu ku 

kamarátom, keď im dôverujete a máte ich radi, určite 

vyriešite aj tie najťažšie situácie. 

 

Otázka: Čo si najviac ceníte na svojom partnerovi? 

On: To, že so mnou vydržala tak dlho. 

Ona: Na svojom manželovi si najviac cením jeho výnimočnú spoľahlivosť a 

dôveryhodnosť, je úprimný ale zároveň ohľaduplný. Je kreatívny a hľadá 

rôzne cesty, ktoré vedú k cieľu. Tie cesty sú vždy rovnako spoľahlivé a často 

celkom veselé. 

Otázka: Nevplýva negatívne na váš manželský život celodenný pobyt na 

spoločnom pracovisku? 

On: Nie, vidíme sa niekedy cez prestávky a občas na obede. 

Ona:  Môžem povedať, že často o sebe ani navzájom nevieme, čo/ kto/ kedy 

robí, hoci sedíme oproti sebe v jednej zborovni. Vďaka spoločnému pracovisku vnímame ale mnohé úskalia, 

špecifiká a náročnosť nášho povolania a práce na tejto škole. Je to príležitosť pre nás, aby sme lepšie chápali 

jeden druhého. Možno ľudia, ktorí majú odlišné zamestnania, majú to oveľa náročnejšie než my. My dokonca 

máme ešte veľkú výhodu, že si môžeme navzájom pomáhať. Občas si poradíme, porovnáme testy, vymeníme 

skúsenosti a sústavne sa vzdelávame. 



Manželia RAPANTOVCI:  
 

Otázka: Oslavujete doma 13. februára na Svetový deň 

manželstva? Slávite 14. február ako Sviatok zamilovaných? 

 

On: Vždy oslavujeme výročie manželstva. Dokonca si už 

pamätám aj dátum. Valentín si spravidla pripomenieme 

spoločným drinkom a dobrou čokoládou. 
 

Ona: Výročie manželstva oslavujeme pravidelne. Valentína mi 

manžel vždy pripomína čokoládou v tvare srdca :) 

 

Otázka: Čo je podľa vás receptom na dobre manželstvo v dobe, v ktorej dnes žijeme? 

 

On: Vzájomná láska, tolerancia, priateľstvo a spoločný humor. Taktiež je dôležitý životný nadhľad a správne 

vyvážené spoločné športové aktivity s tými oddychovými. 
 

Ona: Receptom na dobré manželstvo je vzdialiť sa, ak je partner nervózny a potrebuje mať čas pre seba, ale 

na druhej strane byť mu oporou, ak potrebuje radu či pomoc. Taktiež je potrebné venovať svoj voľný čas 

záujmom, ktoré nás tešia - šport, relax či dobrá kniha. 
 

 

Otázka: Čo si najviac ceníte na svojom partnerovi/partnerke? 

 

On: Starostlivosť. O deti, o mňa, hlavne, keď mi je na figu. Taktiež je dôležitý spoločný humor, obetavosť a 

tolerancia sa vzťahu oddať. Tieto atribúty vzťahu si vážim najviac. 
 

Ona: Najviac si cením spoľahlivosť, zmysel pre humor a odľahčenie stresovej situácie.  
 

 

Otázka: Nevplýva celodenný pobyt na spoločnom pracovisku 

negatívne na váš manželský život? 

 

On: V žiadnom prípade. Naopak, je to veľmi praktické, napr. 

pri rannom dochádzaní, či odchode z práce, keďže naše 

rozvrhy sú veľmi podobné. Naviac, ja som prevažne na 3. 

poschodí a manželka je v telocvični. Väčšinu času sa teda 

nevidíme. 
 

Ona: Manžela občas stretnem na obede. To nevnímam 

negatívne :) 

 

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme ešte dlhé roky spokojného a šťastného manželstva prežitého medzi 

žiakmi na Bajkalskej. 

 Sophia Pajtinková – P 



Sviatok svätého Valentína – 14. február  

 

Všetci vieme, o aký sviatok sa ide, ale aj napriek tomu nevieme všetci, 

kedy sa si ho pripomíname. Sviatok sv. Valentína sa oslavuje 14. februára a ako 

mnohí vedia, je to sviatok zamilovaných.  

Mnohí si asi myslíte, že to je nejaký americký sviatok, ktorý vznikol v 19. 

storočí. To však nie je pravda. Sviatok zamilovaných vznikol omnoho, omnoho 

skôr. V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína na jeho počesť 

ako pamätný deň. Svätý Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených.  

Ale kto to ten Sv. Valentín vlastne bol? Sv. Valentín žil za vlády cisára 

Claudia II., panovníka, ktorý veľmi rád viedol vojny. Myslel si, že ženatí muži 

nemajú na bojovom poli takú účinnosť ako nezadaní muži. Preto zakázal svadby 

po celej ríši, no sv. Valentín aj napriek tomu konal sobáše. Keď to cisár zistil, dal ho uväzniť, a nakoniec ho 14. 

februára v roku 296 popravili. Ešte pred smrťou stihol sv. Valentín poslať dcére žalárnika ľúbostný list, a tak 

vzniklo prvé valentínske prianie. Ale prirodzene, toto je iba legenda. Či už toto tvrdenie je pravdivé alebo 

nepravdivé, nevieme s istotou určiť.  

Valentín vo svete 

Sviatok má dlhú tradíciu najmä v Spojených štátoch - prvé valentínske priania sa tam rozdávali už v 19. 

storočí.  

V Škótsku sa každý rok usporadúva festival, na ktorom si mladí ľudia losujú z klobúka meno svojho 

Valentína alebo Valentínky, s ktorou potom majú pretancovať celý večer. Podľa ďalšieho zvyku sa Valentínom 

alebo Valentínkou stane prvý človek, do ktorého v ten deň doslova narazíte na ulici. 

V Anglicku sa zase traduje, že 14. februára si vtáky vyberajú svojho celoživotného partnera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sašo Pätoprstý - P 



Medzinárodný deň bábkarstva – 21. marec 

 

Vedeli ste, že 21. marec je Medzinárodným dňom bábkarstva? Asi nie, a to z dôvodu, že bábkarstvo 

dnes vnímame skôr ako hereckú formu pre deti. Ale to rozhodne nie je všetko, čo bábkarstvo ponúka. História 

bábkarstva siaha oveľa ďalej, ako si ľudia môžu myslieť, a to až do staroveku.  

Zo začiatku sa pomocou bábkarstva zobrazovali námety na boj medzi dobrom a zlom, náboženstvo či 

príbehy o bohoch. Zaujímavosť, ktorú vedia iba máloktorí, je, že bábkarstvo bolo od začiatku určené hlavne 

pre dospelých. Dôvodom boli práve vtipy a humor, ktorý bol používaný. Dospelých neskôr viac zaujal film, 

ktorý sa rýchlo stal populárnejším, a tak sa začali vytvárať hry pre deti. 

Na Slovensko sa bábkarstvo dostalo okolo 17. a 18 storočia 

a rýchlo sa rozšírilo. Opäť sa v týchto skorých časoch dávalo viac 

pozornosti na hry hlavne pre dospelých. Deti sa na hry pre ich vek 

dočkali až na konci 19. storočia. Bábkoherci sa snažili v deji vyjadriť 

ich city k práve aktuálnym problémom sveta. Charaktery týchto 

bábok boli taktiež inšpirované ľuďmi naokolo, ale i prispôsobené 

na to, aby mali jedinečný výzor a chrlili vtipy. Veľmi známa bábka 

so zaujímavým výzorom a vlastnosťami je napríklad Gašparko, 

ktorý medzi deťmi patril a stále patrí k najobľúbenejším. 

Dôkazom, že bábkarstvo je stále aktuálne a populárne, je aj 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, kde je možné bábkarstvo 

študovať. Osamostatnenie bábkoherectva vzniklo na VŠMU v roku 

1989 a postupne sa stalo vlastným oddelením, ku ktorému pribúdali 

aj ďalšie študijné odbory. Známi absolventi Katedry bábkarskej tvorby 

sú napríklad Martin Nikodým, Ivan Martinka alebo režisér bábkového 

a činoherného divadla, Gejza Dezorz. 

Výtvarné umenie si je k tomuto odboru veľmi blízke, či už je to pracovanie s látkami alebo práca so 

svetlom a tieňmi. Oslavovaním Medzinárodného dňa bábkarstva podporujeme bábkohercov, ktorí zabávajú 

a poúčajú deti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liana Pavlíková - O 



Medzinárodný deň zdravého spánku – 21. marec 

 

Veľa ľudí v tejto dobe spí veľmi málo. Chodia neskoro večer spať kvôli práci, učeniu či iným dôvodom. 

 Každý človek má rád spánok, lebo pri spánku sa naše telo uvoľní a oddychuje po náročnom dni v škole 
alebo v práci. Dobrý spánok pomôže každému zotaviť sa po psychickej aj fyzickej stránke. Viete, že 
nedostatok spánku spôsobuje aj oslabenie imunitného systému?  

 Medzinárodný deň zdravého spánku si pripomíname 21. marca, teda v prvý jarný deň. Bol ustanovený 
v roku 2001 Medzinárodnou nadáciou pre duševné zdravie a neurológiu(IFMHN). 

 Viete, že spánkom trávime takmer tretinu nášho dňa? Najzdravšie je, keď spíš 7 - 8 hodín.  
 Viete, že na spánok vplýva aj: umiestnenie postele, priestor spálne, farba spálne, osvetlenie spálne, 

keď spíš, či tam je nejaký zvuk, vhodná posteľ, správny a kvalitný matrac a vhodný vankúš a prikrývka? 
Tak toto som ja náhodou vôbec nevedela.  

 Náš spánok sa skladá z fáz, ktoré tvoria spánkový cyklus. Spánkový cyklus sa delí na non-REM fázu 
a REM fázu. Tieto jednotlivé fázy sa počas spánku menia a medzi nimi sa, dokonca, na kratučký okamih 
aj zobudíme, ale naša pamäť si to nezapamätá.  
Non-REM fáza má štyri časti, kde prvá a druhá sa vyznačujú povrchným spánkom, kým tretia a štvrtá 

tým hlbokým. V tejto fáze sa telo uvoľňuje, spomalí sa náš dych i srdcový pulz a postupne naše telo aj 

myseľ začína relaxovať. 

REM fáza je pokračovanie fázy non-REM. Je charakteristická rýchlymi pohybmi očí, svalovou aktivitou 

na nízkej úrovni a nastávajú aj mimovoľné šklbnutia či silné tiky. Pripisuje sa jej regenerácia duševných 

síl. 

  Zaujímavé fakty: 

1. Najdlhší čas bez spánku bol 18 dní. 
2. Človek strávi spánkom tretinu svojho života. 
3. V snoch sa nám zobrazujú tváre, ktoré sme  v minulosti vedome či nevedome videli. 
4. Nedostatok a nekvalitný spánok narušujú našu prahovú stránku bolesti, čo môže viesť až k úplnej 

strate citlivosti pre bolesť. 
5. Slimáky dokážu spať aj 3 roky v kuse. 
6. Deti do 3 rokov nemajú sny. 
7. Človek, ktorý chrápe, práve nesníva. 
8. Umelec Leonardo Da Vinci spal každé dve hodiny 15 minút.  
9. V dielach Williama Shakespeara hrá spánok veľmi dôležitú úlohu - jeho postavy snívajú, majú nočné 

mory a trápi ich nespavosť. 
10. Naopak, Napoleon Bonaparte spal iba do 3:00. 
  

 

Tak dobrú noc. 

 

 

 

Dorotka Takáčová - F 

https://www.gsklub.sk/kategoria-produktu/spanok-a-upokojenie/


Recitujem 

 

Nikdy som nebola nejaká dokonalá a ani 

nebudem. Nejde tu ale o to, či ti to ide alebo nie, ide 

o tvoju vášeň. No čo sa týka jej hľadania, musím 

povedať, že mne to dlho netrvalo. Bola to vlastne úplná 

náhoda (neviem ako vy, ale pre mňa sú tie vždy 

najlepšie). Nájsť vášeň rýchlo je jedna vec, ale iste mi 

dáte za pravdu, že niečo naozaj urobiť, je druhá. Ale ten 

pocit, keď niečo dosiahnete, je neopísateľný. To bol ten 

moment. Stála som pred triedou a všetky oči pozerali 

len na mňa. V tej chvíli to bolo niečo hrozné  a ja som 

skoro odprisahala, že to nikdy nezopakujem. Ale len čo 

som začala prvý verš, všetko zo mňa odpadlo a ja som 

sa predviedla ako nikdy predtým. Možno sa budete čudovať, ale tieto momenty sa stali mojimi 

najobľúbenejšími.  

Trochu priblížiť? Dobre. To ticho akoby čakalo len na mňa, kým ho preruším. Všetko napnem a otvorím 

ústa. Snažím sa, aby to nebolo vidno, ale naozaj vnútri vo mne to všetko drkoce, akoby som stála na strmom 

útese a hocikedy mohla stratiť rovnováhu. Každé slovo, ktoré poviem, akoby sa ozývalo v hlave. Keď sa 

pozriem okolo, keď zbadám všetky tie tváre, ako v mojom hlase hľadajú len chyby. Keď skončím a pokloním 

sa, pozerám sa iba na moje miesto a ako sa k nemu najrýchlejšie dostať.  

  Asi takto sa cítim, keď recitujem. Netrvalo dlho 

a našla som aj nový spôsob, ako moju záľubu ešte osladiť. 

Stretla som plno ľudí s  rovnakými cieľmi, aké mám ja. 

Teraz s nimi trávim každý týždeň a nikdy ma to neomrzí.  

Samozrejme, stávajú sa aj chyby. Nikdy 

nezabudnem na najhorší večer môjho života. Hrali sme 

moje zatiaľ obľúbené divadlo o cirkuse. Všetko šlo podľa 

plánu, až kým nešlo. Zabudli sme, kde sme, a začali sme sa 

dohovárať, čo robiť ďalej– áno, pred asi 200 ľuďmi.  „Ale 

to tam nemalo byť!“ skríkla jedna z nás. Všetci sme na ňu 

pozerali a vedeli sme, čo sa stane. To najhoršie, čo sa stať môže. Trápne ticho. Po chvíľke dohadovania som 

skríkla, že to tam malo byť. A čo sa stalo potom? Celé obecenstvo sa začalo smiať. Smiali sa asi 3 minúty, kým 

sme nepokračovali a nezakončili neskutočne nepríjemný večer.  

  O tomto je poézia. O tomto je recitovanie. O kráse, o tichu, o chybách a o neuveriteľne zábavnom 

čase.   

Tatiana Čobejová - H 

 

 



Deň meteorológie – 23. marec 

 

Deň meteorológie sa oslavuje od roku 1961 na počesť vzniku Svetovej 

meteorologickej organizácie v roku 1950 [WMO - World Meteorology 

Organization]. 

Záujmové okruhy meteorológie:  

 Zloženie a stavba atmosféry - koľko a akej látky je v atmosfére.  

 Elektrické pole atmosféry - či sa niekde vytvára elektrický náboj. 

 Obeh vody a jej pôsobenie na zemský povrch (zrážky).  

 Viditeľné a počuteľné javy v atmosfére (blesky a hromy).  

Čím je teplejšie, tým väčšie množstvo vody sa odparuje a v obehu je potom viac vodnej pary. To 

znamená, že budú rozšírenejšie zrážky, čiže obdobie dažďov (monzúnov) v rovníkovej časti bude ešte 

hojnejšie. V tomto období sa zvýši pravdepodobnosť záplav. Aj hurikány sa budú tvoriť častejšie, lebo na 

začiatok treba, aby bolo more vyhriate aspoň na 26,5 °C najmenej do hĺbky 70 m. To bude pri zvyšujúcej sa 

teplote ľahšie dosiahnuteľné. Teda je možné, že hurikány budú vznikať aj mimo hurikánovej sezóny. Už 

v miernom pásme veľa nesneží a je možné, že raz už vôbec nebude kvôli tomu, že voda v oblakoch nezmrzne. 

Potom vo veľmi industriálnych oblastiach sa občas vytvára tzv. kyslý dážď, ktorý nie je prospešný pre zdravie 

ľudí ani rastliny. 

 

1. apríl v triede Pets 
 

Ako ste zvládli prvý 

apríl? Naleteli ste niekomu? 

My sme sa zabavili „po 

svojom“.              Prvoaprílový 

piatok bol pre triedu Pets 

,,NO BAG DAY“. Takto sme si 

to vymysleli vo štvrtok – iba 

deň pred prvým aprílom. 

Najskôr sme ani neverili, že 

to všetci dodržíme. Ale – 

podarilo sa. V piatok neprišiel takmer žiaden žiak so školskou taškou. Namiesto tašiek sme si knihy a zošity 

naskladali do cestovných kufrov, igelitiek, plachiet a pod. Okrem toho prišli spolužiaci v rôznych kostýmoch 

a s rekvizitami, ktoré nás dosť pobavili. Posúďte aj sami ...  

 

 

 

 

Leo Lörinc - P 

Sophia Pajtinková - P 



Deň učiteľov – 28. marec 

 

Svetový deň učiteľov je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete. Oslavuje sa 

5. októbra a bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994. 

Na Slovensku a v Česku sa oslavuje aj Deň učiteľov. Tento sviatok pripadá na 28. marec, no 

daný dátum nie je vôbec náhodný. Pripomíname si totiž výročie narodenia Jana Amosa Komenského.  

Učiteľ popri tom, že odovzdáva svoje vedomosti, sa podieľa aj na výchove novej generácie ľudí. 

Deň učiteľov sa v Československu začal oslavovať v roku 1955 rozhodnutím vtedajšej Československej 

vlády a mal byť morálnym ocenením práce našich vyučujúcich.  

 
ROZHOVOR S IVICOU BARATKOVOU – VEĽVYSLANKYŇOU HUDBY 
  

Čo pre teba znamená hudba? Kto ťa k nej priviedol? 
 
Hudba pre mňa znamená veľmi veľa. Podľa mňa je hudba taký 

fenomén, ktorý oslovuje každého, nielen mňa. Moja mama je 
hudobníčka s veľmi veľkými úspechmi, aj medzinárodnými, a to 
v zborovom speve. K hudbe ma viedla od malička a ja si v podstate ani nepamätám, že by u nás 
niekedy hudba neznela. Pamätám si, ako sme sedeli pri klavíri, mama hrala a my sme spievali piesne 
z vtedy populárneho festivalu Bratislavská lýra. Neskôr, keď som bola väčšia, som začala chodiť na 
koncerty vážnej hudby - to som mala nejakých sedem alebo osem rokov. Kariéra „hudobníčky“ bola 
u mňa dosť jasná, po 9. ročníku som išla na hudobné konzervatórium a bolo. 
 
Ako hudba ovplyvňuje tvoj život? 
 

K hudbe sa utiekam, keď mi je ťažko a v nej nachádzam relax a upokojenie. Hudba ma štartuje, 
keď som unavená, a musím povedať, že hudba stále znie v mojej hlave. Keď odchádzam zo školy po 
počúvaní nejakej skladby, celý deň mi to potom v tej hlave znie a pomáha mi to prekonávať v živote 
rôzne malicherné prekážky, s ktorými sa stretávame každý deň, a odsúvať ich do úzadia. 
 
Akú hudbu máš najradšej? Je tvoja domácnosť hudobná, spievaš si aj napríklad pri vysávaní? 
 

Pri vysávaní určite nie, ale veľmi často si spievam. Nie je to tak, že si spievam v kúpeľni, keď sa 

sprchujem. Tam vôbec nie, ale bežne si pohmkávam a pospevujem. Moja domácnosť je hudobná 

a hudbu počúvame spolu s manželom. Naše víkendové popoludnia sú o tom, že si sadneme a pustíme 

si dobrú klasickú hudbu. Máme výborný odposluch s dobrými reproduktormi a na to máme 

prispôsobenú celú izbu. Najradšej mám vokálno-inštrumentálnu vážnu hudbu, čiže kde znie aj 

orchester, aj spevácky zbor, aj sólisti. Toto je podľa mňa najkomplexnejšia hudba, aká vôbec existuje. 

 
 



 
Ako vnímajú hudbu deti dnes v porovnaní s dobou pred Nežnou revolúciou? 
 

To je ťažká otázka a ťažko na ňu odpoviem, lebo aj keď teda nie som najmladšia, tak pred 
Nežnou revolúciou som ešte neučila. Takže neviem to takto posúdiť, ale za tých vyše 30 rokov, čo 
učím, musím povedať, že deti ma niekedy dokážu prekvapiť. Tým, ako veľmi dokážu hudbu vnímať 
intenzívne a pozitívne. Sú prístupní k počúvaniu alebo rozprávaniu sa o hudbe, ktorú vlastne vôbec 
nikdy predtým nepočuli a nemajú k nej vôbec žiaden vzťah. Ale na druhej strane som sa stretla už aj 
s takými žiakmi, ktorí mi povedali, že oni hudbu vôbec nepočúvajú, ani doma, a že hudba pre nich 
nemá žiaden zmysel, čomu teda ja vôbec nerozumiem. 
 
Darí sa ti privádzať mladých ľudí ku klasike? 
 

No je to taký beh na dlhé trate. Je to veľmi dlhý proces a je oklieštený jednou hodinou hudobnej 
do týždňa. Tá niekedy aj odpadne, alebo je ten žiačik chorý, takže v tejto situácii je to veľmi ťažké. 
Hudobnej je veľmi málo na to, aby som mohla povedať, že vidím nejaký výsledok. Ale je veľmi milé, 
keď príde za mnou po hodine nejaký žiak alebo žiačka a povie, že idú s rodičmi na koncert, alebo že 
boli v divadle na opere a porozprávajú mi svoje zážitky s obrovským nadšením. Takže je príjemné 
myslieť si, že snáď aj ja na tom mám svoj maličký podiel. 
 
Čo sa ti na vyučovaní hudby na našej škole páči najviac? 
 

To je taká všeobecná otázka. Nielen na vyučovaní hudby, ale celkovo na našej škole sa mi 
najviac páči to, že mám s deťmi bližší vzťah, ako by som mala na inej škole. Mám isté percento voľnosti 
vo vyučovaní môjho predmetu, ktoré si môžem prispôsobiť tak, ako ja si myslím, že je najlepšie. 
 
Čo by si zmenila na hudobnej výchove, ak by si mohla? 
 

Hudobná výchova by mohla byť každý deň, čo je ale úplne nereálne. Bola by som rada, keby 
hudobná výchova mala troška väčšiu vážnosť. Určite by som aj rada dala z takého predmetu známku. 
Nie je to len o výchove, ale je to aj o náuke a ďalšej gramotnosti, ktorá sa na hudobnej získava. V iných 
krajinách Európskej únie je hudobná výchova oveľa viac posilnená, venujú jej väčší priestor, na škole 
sú orchestre, spevácke zbory a hudobná učebňa vybavená mnohými hudobnými nástrojmi. Výučbe 
hudobnej výchovy sa venuje omnoho viac učiteliek a učiteľov, čo sa u nás nedá, a teda si myslím, že 
na Slovensku je systém výučby hudby nastavený nedostatočne. Možno raz v tomto smere aj my 
Slováci precitneme. 

 
Ďakujeme za rozhovor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lukáš Vršanský - P 



Medzinárodný deň detskej knihy – 2. apríl 

 

Denník odvážneho bojka – recenzia  

Hlavnou postavou tejto série kníh je trinásťročný Greg, ktorý prežíva 

svoj život s rodinou a jeho najlepším kamarátom Rowleyom. Kniha ma 

zaujala svojím príbehom a vtipnými udalosťami. Je veľmi jednoducho napísaná a má veľa obrázkov - je 

spravená skoro ako komiks. Všetky diely Denníka odvážneho bojka ma bavili, lebo boli humorné a mali plynulý 

dej.  V jednom príbehu ide napríklad o to, že Gregovi sa narodí druhý braček, ktorý sa mu vplietol do života 

a teraz mu ho komplikuje. Greg má aj staršieho brata Rodrika, ktorý má 

rockovú kapelu a šikanuje ho - naschvál ho strápňuje pred cudzími ľuďmi. 

Napríklad, v štrnástom diely Gregovi padne na dom vírivka. Knihy som čítal 

aj v angličtine, ale aj po slovensky. Knihu napísal Jeff Kinney. Tento 

spisovateľ je Američan, ktorý sa presťahoval do Anglicka v roku 1995, kde 

doteraz žije so ženou a dvomi synmi. Knihu odporúčam ľuďom, ktorí majú 

radi pohodové čítanie. Tieto knihy tvoria sériu, ktorá má už 15 dielov. 

Nemám všetky knihy, mám ich iba 14 . Moja obľúbená bola jedenásta, ktorá 

sa volá: ,,Dvojitý podfuk“. 

 

Čo mi dalo DofE? 

 

Viacero žiakov, ktorí sa tento rok rozhodli začať alebo pokračovať 

v Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburgu, DofE, už vedia, že expedície sa čoskoro 

blížia a s nimi aj ukončovanie oblastí. Čo mi dalo DofE? Čo som sa naučila a čo mi robilo 

problém? 

V septembri tohto školského roka som sa rozhodla zapojiť sa do DofE a naučiť 

sa nové zručnosti. Jednou z mojich ukončených oblastí je talent a to práve 

štrikovanie svetra. Pred pár rokmi som sa náhodou dostala k štrikovaniu, no po 

niekoľkých týždňoch som naň úplne zabudla. Aj preto som sa k tejto aktivite rozhodla 

vrátiť. Po dobu troch mesiacov som sa nanovo učila, ako robiť očká či zmenu farieb. Môžem ale s radosťou 

povedať, že už po pár týždňoch som nemala veľa problémov. Začínala som patentom 

a pokračovala učením sa meniť farby - tak, aby sa mi celý sveter nerozpáral. Ďalej bolo 

dôležité rozpočítavanie očiek a pridávanie gombíkov. Najväčším problémom, na aký som 

narazila, bolo vypočítavanie očiek na rukávoch, a tak som si prešla vytváraním a 

následne aj páraním siedmich po sebe vytvorených rukávov. Môj sveter dopadol oveľa 

lepšie, ako som pôvodne očakávala, a naučila som sa veľa nových veci - od úplných 

základov až po plánovanie. S tým, čo som sa naučila, dokážem teraz spraviť už aj iné 

tričká a svetre, ktoré plánujem uštrikovať v budúcnosti. Opakovanie mojej aktivity každý 

týždeň ma donútilo k reálnemu výsledku a tentokrát som neskončila po niekoľkých týždňoch.  

Liana Pavlíková - O 

 

Bruno Gazárek - P 



Svetový deň kultúrneho dedičstva – 18. apríl 

 

Prostredie, v ktorom vyrastáme, tvaruje našu kultúrnu identitu. Tá nás potom ďalej sprevádza celým 

životom. Kultúra je však veľmi dynamická – stále sa mení, prispôsobuje, inšpiruje sa. Podobne sa mení aj naša 

kultúrna identita. Istá kultúra môže vzniknúť, hoci aj nevedome, v ľubovoľnej skupine ľudí. Každodenným 

stretávaním toho istého kolektívu sa napríklad v triedach vytvára osobitná kultúra. Začneme prijímať istú 

normu toho, čo dokážeme akceptovať podľa skúseností, aké všetci prinášame so sebou. Ak sa dostaneme do 

skupiny, ktorá zdieľa našu kultúru, začneme sa cítiť bezpečne, že máme svoje miesto a našli sme samých seba. 

Naša kultúra nás môže posilňovať, ale, ako vždy, nemôžeme ju ťahať do extrémov tak, že by vytvorila bariéry 

pre komunikáciu s inými a zabránila vývoju.    

Svetový deň kultúrneho dedičstva, známy tiež ako Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel, 

bol vyhlásený v roku 1983 organizáciou UNESCO. Jeho cieľom je upovedomiť ľudí o potrebe ochrany histórie, 

zvykov, pamiatok a oslavovať pestrosť a rôznorodosť našich kultúr.   

 Mnohí iste viete, že aj na Slovensku sa nachádzajú Svetové pamiatky kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Minulý rok dokonca pribudla nová, a to Limes Romanus. Jedná sa o rímske antické pamiatky na strednom 

Dunaji. V liste Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa aktuálne nachádza dokopy 897 prvkov. Medzi nimi 

je napríklad aj budova opery v Sydney v Austrálii, okolie Ledníc-Valtíc na Morave v Česku, pyramídy v Egypte 

od Gízy po Dahšúru alebo Persepolis v Iráne inšpirovaný Mezopotámiou. Najviac monumentov sa nachádza 

v Taliansku, potom v Číne a Nemecku. 

 Kultúrne dedičstvo však nehovorí iba o sídlach a monumentoch, ale aj o histórii a kultúre samotnej. Čo 

predstavuje kultúrne dedičstvo? Svet je prirodzene multikultúrny, existuje veľmi veľa rôznych kultúr, ktoré sa 

odlišujú vierou, hodnotami, normami, zvykmi či správaním, jazykom a lokalitou. Na to, aby sa svet posúval, je 

táto pestrosť kľúčová. Každý prináša iný pohľad a názor, vďaka čomu sa rozvíjame. Práve aj toto sa snaží 

pozdvihnúť Svetový deň kultúrneho dedičstva. Máme napríklad aj nehmotné kultúrne dedičstvo, do ktorého 

patrí na Slovensku nástroj a hudba fujary, Terchovská muzika či modrotlač. Odlišné kultúry treba spoznávať, 

komunikovať s nimi, cestovať za nimi, podporovať i tolerovať, vážiť si a ochraňovať. 

 

 

 

 

Hana Baťová - V 



Medzinárodný deň tanca – 29. apríl 

 

Tanec vznikol v období rodovej spoločnosti, kedy bol súčasťou 

rituálnych obradov. V staroveku dosiahli sólové tance umeleckú podobu, 

pričom skupinové sa naďalej vnímali ako rituály. V 11. a 12. storočí vznikli 

spoločenské (párové) tance, ktoré boli ovplyvnené ľudovými tancami 

jednotlivých národov. Potom určoval formu a štýl tanca francúzsky kráľovský 

dvor. Neskôr došlo k úpadku tanca. Oživenie prišlo až po 2. svetovej vojne, 

keď Amerika priniesla nové tanečné štýly, ktoré ovplyvnil najmä príchod džezovej hudby. Moja tanečná cesta 

sa začala, keď som mala 3 roky a v škôlke ma mamina prihlásila na tanečnú. Boli to síce iba jednoduché pohyby, 

ale už vtedy som vedela, že je to to, čo ma napĺňa. Odvtedy som nikdy nevyšla z tohto tréningového kruhu. 

Keď nie som v škole, som na tréningu. Je to vlastne taký môj druhý domov. Nikdy mi to však neprekážalo, 

pretože robím to, čo ma baví. Od malička som vystriedala viacero klubov. V jednom tanečnom klube sme sa 

dokonca umiestnili na 2. mieste na majstrovstvách Európy a 6. na majstrovstvách sveta. Momentálne chodím 

do Tanečnej školy Elledanse. V roku 2019 sme vytvorili svoje vlastné divadelné predstavenie. Kvôli pandémii 

sme žiaľ neboli v poslednej dobe na mnohých súťažiach. Teraz sa chystáme na novú tanečnú sezónu a nevieme 

sa dočkať, kedy budeme zase všetky spolu na pódiu. 

VIDEO: https://www.facebook.com/1sg.sk/videos/470103304573151 

 

Šikana, svet a postoj v škole 

Juraj Králik je obyčajný jedenásťročný chlapec, ktorý žije v malom mestečku. Má troch kamarátov, psa, mačku 
a koňa, s ktorými si perfektne rozumie. Má aj Lauru, jeho kamarátku, a kamaráta Jerguša. V škole ho baví 
prírodopis. Bohužiaľ, v škole ho šikanujú a práve sa stretol s deťmi, ktoré mu robia zle. Nevyzeralo to s nimi 
najlepšie.  
 

Pozrel som na Egreša. Aj on na mňa. Žmurkol. Vedel som, že niečo príde. Posunul svoju nohu za jeho a 

potiahol. Asi si viete predstaviť, čo sa stalo. Ako padal na zem, zanadával. My sme ho preskočili. Egreš sa mu 

naschvál odrazil od tašky. ,,Čo to je?” kričal Izzy. ,,Héj!” hučal brat. Nový iba nadával a snažil sa postaviť. Tí 

dvaja bežali za nami. Obzrel som sa. Nový už bežal a hučal: ,,Stojte!” Tučkovia nás nemohli a nevedeli 

dobehnúť. Myslel som si, že nemajú šancu nás poraziť. V tej chvíli sa Egreš otočil. Zastal som. Naznačil mi, že 

mám ísť za ním. Začal som mu veriť. Veď, keď sme našli vysypané tašky, tak som sľúbil, že pôjdem za ním. 

Podľa mňa sme zle odbočili. Tučkovia išli skratkou a skoro nás odrezali. Náš náskok zmizol. Bolo to strašné. Už, 

už by nás dobehli. Egreš bežal ku stene. Ak by do nás tučkovia niečo hodili, všetko by sa skončilo. ,,Dáš to?” 

opýtal sa ma Egreš. Skôr, ako som chcel niečo navrhnúť alebo povedať, predbehol ma: ,,Tak, ako som ťa učil!” 

Zľakol som sa. Egreš chcel tú stenu preliezť! To ma učil! Mal som iba jeden pokus. Otočiť som sa nemohol. 

Sústredil som sa. Tak, ako ma to učil. Moja noha bola dva metre pred stenou. Egreš sa už vyťahoval hore na 

múr. Musel som sa odraziť, ak som sa nechcel rozpleštiť. Odrazil som sa od zeme. Letel som! Pravá noha bola 

vo vzduchu predo mnou. Položil som ju na stenu a odrazil sa. Ruky som natiahol, zachytil som sa nimi o vrch a 

vzápätí sa vytiahol hore. Dokázal som to! Tučkovia ostali dole. Od úžasu onemeli!  

 

(úryvok z knihy Traja kamoši a fakticky fantastická prespávačka)                                                   Jerguš Križan - P 

Hana Luknárová - O 

https://www.facebook.com/1sg.sk/videos/470103304573151


Zverinec oslavoval veľké víťazstvo v súťaži PROSLAVIS 2021 

 

Ak to ešte neviete, mali sme dôvod na oslavu. Náš školský 

časopis vyhral 1. miesto v celoslovenskej súťaži Matice Slovenskej 

PROSLAVIS 2021. Ide o prestížnu súťaž školských časopisov, do ktorej 

sa každoročne prihlási množstvo súťažiacich. Výnimkou nebol ani 

tento rok. Skúsili sme to aj my, a čuduj sa svete, hneď na prvýkrát 

sme to dali na víťaznú priečku.                 

To teda bol dôvod na veľkú oslavu na školskom dvore, ktorú 

nám zorganizoval zakladateľ časopisu a náš triedny učiteľ Miro Rapant. Pozval pani riaditeľku školy Dadu 

Jančinovú, ktorá nám prišla srdečne zagratulovať, i pani učiteľku Evu Babejovú, ktorá nám robí odborný 

jazykový dozor. Samozrejme, nezabudli sme na našich pravidelných prispievateľov, ktorým týmto srdečne ešte 

raz ďakujeme, ako aj celej našej redakčnej rade. Dúfam, že sa nám bude aj naďalej chcieť prispievať a že nás 

bude redakčná práca baviť. Čitateľov nech pobaví priložený fotoalbum z oslavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophia Pajtinková - P 



 

Ekológia – Výkyvy počasia 

 

Povodne, suchá a horúčavy, či zvyšujúca sa hladina oceánov – javy, ktoré sužujú krajiny po celom svete. 

Aj keď na našom území nepociťujeme zmeny v počasí až do takej miery ako v iných kútoch planéty, aj u nás 

padajú rôzne teplotné rekordy. Extrémne výkyvy počasia sa za posledné roky stali čoraz častejšími 

a výraznejšími. Predpokladá sa, že tento nepriaznivý trend sa bude ešte viac prehlbovať. 

Silnejšie dažde a povodne 

Napriek tomu, že zrážky sú veľmi dôležité nielen pre viaceré 

ekosystémy, ale aj pre poľnohospodárstvo, nadmerné množstvo 

silných zrážok môže spôsobiť povodne. Tie sú podľa štatistík 

najnebezpečnejšími prírodnými katastrofami, keďže si zvyčajne 

vyžiadajú viacero obetí ako akékoľvek iné nebezpečenstvo 

spôsobené počasím. Je pravdou, že záplavy tu (takisto ako aj iné prírodné katastrofy) boli už aj pred globálnym 

otepľovaním, ale mnoho vedcov si myslí, že práve zvýšené množstvo skleníkových plynov v atmosfére môže 

stáť za väčším výskytom povodní. Odborníci to vysvetľujú jednoducho: globálne otepľovanie nie je príčinou 

samotného výskytu zrážok, no výrazne prispieva k ich intenzite. To isté platí aj pre hurikány – bez vplyvu 

globálneho otepľovania by aj tak vznikli, no neboli by také ničivé. Ale prečo je to tak? S každým stupňom sa 

vlhkosť vzduchu v atmosfére zvýši o 7 %, čo logicky vedie k väčšiemu počtu zrážok, a tak aj k zvýšenému riziku 

povodní. 

Suchá a požiare 

 Niekomu môže prísť na prvý pohľad nelogické hovoriť 

o globálnom otepľovaní ako jednej z príčin povodní a jedným dychom 

dodávať, že takisto prispieva aj k suchám. Na toto však existuje 

vysvetlenie. Keď sa vzduch v tropických oblastiach vplyvom slnečného 

žiarenia oteplí, stúpa hore do atmosféry, kde sa ochladí a príde tak 

o výraznú časť svojej vlhkosti. Tento vzduch následne smeruje k pólom, no v subtropických oblastiach začne 

vplyvom Coriolisovej sily (sila, ktorá vzniká rotáciou Zeme) klesať. Takto potom môže spôsobiť suchá 

a horúčavy vedúce k rozsiahlym ničivým požiarom. Tento jav je tiež jednou z príčin zväčšovania púští. 

 Hoci nás na Slovensku našťastie nezasahujú prírodné katastrofy až do takej miery ako inde vo svete, 

nemôžeme tento problém ignorovať. Aj u nás stále častejšie pribúdajú rekordné teploty pripadajúce na daný 

deň (napr. tento rok bol na Slovensku najteplejší 17. február v histórií), rýchle teplotné výkyvy a častejšie 

i ničivejšie povodne. Dokonca sa na Slovensku objavili už aj menšie tornáda. Hrozba je však určite veľká, keďže 

u našich susedov na Južnej Morave v júni 2021 vyčíňalo tornádo, ktoré zabilo 5 ľudí a zničilo 4 dediny. Už 

v súčasnosti vedci varujú, že ak s aktuálnou situáciou nezačneme niečo robiť, prírodných katastrof môže 

pribúdať a v budúcnosti sa dokonca stanú bežnou súčasťou našich životov. Toto by určite nikto z nás nechcel, 

a preto je dôležité, aby sme sa všetci spoločne pokúsili, hoci aj malými krokmi, zmeniť tieto prognózy.  

„Myslime globálne, konajme lokálne.“ 

 

 

Patrik Hlavačka - Z 



 

Historické okienko 

 

Som hrdý Bratislavčan    

Ahojte, dnes vám predstavím menej známu pamiatku z Bratislavy - 

Mikulášsky cintorín. Mnohí už určite krútite hlavou, prečo som si vybral cintorín na 

okraji centra Bratislavy. Prečo je taký zaujímavý a čo má spoločné s históriou? Veď je 

to len malý cintorín, ktorý sa schováva pred verejnosťou v tieni River Parku a susedí 

s možno známejším židovským cintorínom. 

 Tento nenápadný cintorín vás okúzli nielen impozantnou bránou so 

smútiacim anjelom, ale aj svojou atmosférou. Žiaľ, mnohí súčasní obyvatelia Bratislavy nemajú o existencii 

tohto miesta ani potuchy. 

Očarí vás však jeho prostredie. Z cintorína sa tiahne pocit zvláštneho 

pokoja, mieru, nostalgie. Túto atmosféru dopĺňajú aj staré, pomaly sa 

rozpadajúce hroby, mnohé pochádzajúce spred 19. storočia. Cintorín vyvoláva 

pocit starých, dávno zašlých čias, na ktoré si už nepamätajú ani naši starí 

rodičia. Pôvodní obyvatelia Bratislavy, ktorí sú tu pochovaní, upadajú do 

zabudnutia. Pokoj pri premýšľaní o minulosti Bratislavy a jej obyvateľoch z času 

na čas preruší rachot blízkej frekventovanej cesty alebo po nej prechádzajúca 

električka. Na cintoríne však nenájdeme len zvláštne príjemný pocit, ale aj 

históriu nášho mesta. 

Pokiaľ sa zahľadíme na polorozpadnuté náhrobné kamene, uvidíme priezviská, ktoré sa nám dnes akosi 

nespájajú s hlavným mestom Slovenska. Dominujú na nich prevažne nemecké, ale občas aj maďarské 

priezviská a nápisy, ktoré uvádzajú aj povolanie pochovaného človeka. Povolanie pochovaných často 

prezrádza aj výzdoba. Napríklad kotvy sú na náhrobkoch tých, ktorí boli spojení 

s vodou či Dunajom. Nemecké a maďarské mená na cintoríne odrážajú 

národnostné zloženie starej Bratislavy. Po prvej a najmä druhej svetovej vojne 

došlo k výrazným zmenám v národnostnej štruktúre obyvateľov Bratislavy. 

Cintorín patril k Podhradiu a oficiálne sa na ňom začalo pochovávať v 

roku 1784. Svätý Mikuláš, ktorého meno nesie, je patrónom lodníkov, 

kapitánov a všetkých, ktorých profesia je nejako spojená s vodou a európskou 

veľriekou. Podhradie bola v tom období samostatná obec a jej ústrednú časť 



tvoril Zuckermandel. Oficiálne sa na Mikulášskom cintoríne prestalo pochovávať v 50. rokoch minulého 

storočia, ale dajú sa tu nájsť aj novšie hroby, dokonca z roku 2005 či ešte mladšie. 

Predstavím jednu z tu pochovaných osobností Bratislavy, s 

ktorou som vo vzdialenom príbuzenskom vzťahu. Je ňou architekt 

Ferdinand Kittler. V druhej polovici 19. storočia bol veľmi známym a 

uznávaním architektom v Bratislave. Spolu s Karlom Gratzlom založili 

firmu Kittler a Gratzl a postavili budovy, ktoré sú dodnes veľmi 

významné. Navrhol okrem iného Dom Jána Wernera na Hviezdoslavom 

námestí, hotel Krym (pôvodne hotel Lux), chlapčenskú evanjelickú 

školu na Konventnej ulici (dnes farský úrad), Csákyovský kaštieľ v 

bratislavskom Prievoze, kostol v Zohore a mnoho ďalších stavieb, ktoré 

dodnes stoja. Okrem týchto impozantných stavieb navrhol aj svoju 

vlastnú hrobku, ktorá zdobí Mikulášsky cintorín. Dnes na nej žiaľ už chýbajú kusy skla, omietka, ale i tabuľa s 

jeho menom. 

Tento cintorín, ktorý upadá do zabudnutia, je jedným z posledných pamätníkov pôvodných obyvateľov 

multietnickej a multikultúrnej Bratislavy. Pripomína hrdú, ale aj bolestivú históriu nášho mesta. Ostáva len 

dúfať, že toto lukratívne miesto nepadne za obeť developerom. Ak budete mať čas, choďte sa tam pozrieť. 

Nachádza sa na Žižkovej ulici v oblasti Zuckermandelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Mikus - Z 



Moja záľuba 

 

Už od malička som mala pohyb v malíčku. Od 

,,štvornožkovania“ sa moja športová kariéra 

odštartovala tancom. Popri učení krúženia obručou som si vďaka 

bratovi obľúbila aj lyžovanie. Lyžovanie postupne tradovalo 

mojou rodinou. Najprv starí rodičia obľubovali túto aktivitu, 

potom rodičia a neskôr aj môj brat a ja. Už od štyroch rokov som 

si neskutočne zaľúbila adrenalín tejto disciplíny. Síce to najprv 

bolo iba mojou zábavou popri štúdiu, neskôr som pochopila, že 

je naozaj úžasný pocit byť schopná dôverovať svojim lyžiam.  

Ako malá som to nebrala úplne vážne, takže aj tak vyzerali 

potom moje letné aktivity. Najprv to bolo skôr iba korčuľovanie 

na kolieskových korčuliacha užívanie vody v bazéne ako 

kondičná a silová príprava. Kolieskové korčule som si taktiež 

veľmi obľúbila a tvrdá práca ma priniesla k titulu viacnásobnej majsterky Slovenska v Alpin Inline. 

Popri tomto všetkom som zvládala aj gymnastiku, ktorú sme ale brali skôr ako súčasť lyžiarskej 

prípravy, nie ako ďalší mimo lyžiarsky koníček.  

Vo veku trinástich rokov som si uvedomila, že všetky tieto aktivity stíhať je nemožné. Preto 

som prestala s tancovaním a všetkým ostatným a začala som sa sústrediť iba na lyžovanie. Po 

prestúpení do iného klubu som to začala brať vážnejšie. Letná aj zimná príprava sa začali úplne líšiť 

od predošlej v rámci počtu tréningov či úsilia.  

,,Ako dokážeš trénovať cez letné prázdniny, keď 

nesneží?“ Toto je veľmi častou otázkou či už od učiteľov 

alebo kamarátov. Letná príprava začína v máji a končí 

v septembri. Letnú prípravu zahŕňajú od kondičných až 

po vytrvalostné tréningy. Silové tréningy sa väčšinu času 

odohrávajú vo fitcentre a vytrvalostné majú viacero 

variantov. Od bicykla, cez beh, po plávanie, ale taktiež aj 

samotné lyžovanie. Cez leto chodievame lyžovať na 

rôzne ľadovce, ako napríklad v Taliansku, kde 

praktizujeme techniku. 5 

Zimná sezóna začína už v septembri, takže treba 

na sebe od konca jednej do začiatku druhej sezóny 

pracovať. Všetka tvrdá práca sa odzrkadľuje. Po 

prestúpení do iného klubu a jeho režimu sa neskôr aj toto všetko začalo prejavovať na výsledkoch. 

Minulým ale aj posledným rokom žiackej kategórie sa mi podarilo dostať viackrát aj na bedňu. Podarila 

sa mi aj 



nominácia na dvoje zahraničné preteky, kde som si 

vyjazdila top 3 a reprezentačný titul do tohtoročného 

štartu v juniorskej kategórii. Vďaka tomu som sa túto 

sezónu stala aj členkou Národného športového 

centra.  

Teraz už som junior a svet juniorského lyžiara 

je úplne iný. Cestujeme kade-tade po pretekoch, čo 

spôsobuje nadmernú absenciu v školskom poriadku. 

Nie som zvyknutá na taký pomer vymeškávania školy, 

ale vďaka všetkým učiteľom, ktorí ma vyučujú 

a snažia sa mi vyjsť v ústrety, to krok po kroku zvládam a ich pochopenie ma ukľudňuje. V juniorskej 

tohtoročnej kategórií sa mi zatiaľ podarilo ako nováčikovi získať titul Majsterky Slovenska v alpskej 

kombinácii na pretekoch v Česku a tretie miesto v obrovskom 

slalome na FIS pretekoch v Poľsku.  

Mojím tohtoročným cieľom bolo opäť splniť kritéria do 

reprezentačného výberu, čo sa mi nateraz, žiaľ, nepodarilo, 

keďže sezóna už pomaly končí. Bola to ale skvelo zažitá 

prvoročná sezóna so skvelými zážitkami, kolektívom, ale aj 

novými skúsenosťami. Budúcu sezónu vyskúšam znova :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Semanová - V 



Rozhovor s Viktorom Oravkinom 

 

Tento článok je venovaný úspechu jedného z našich študentov, Viktora Oravkina (tercia F). 24. 3. 2022 sa zúčastnil 
celoštátneho kola Olympiády z anglického jazyka v kategórii 1C a umiestnil sa ako prvý. Viktor sa však od ostatných 
účastníkov líšil jednou vecou. Nikdy nežil mimo Slovenska a materinským jazykom oboch jeho rodičov je slovenčina. Aj 
napriek tomu sa mu však podarilo dosiahnuť skvelého výsledku. 

 

Kedy a ako si sa začal učiť po anglicky? 

Asi od dvoch k nám domov chodila opatrovateľka, ktorá bola 

„native speakerka“. Ona sa vlastne rozprávala so mnou a s mojimi 

bratmi a učila nás gramatiku. Takéto učenie sa som mal až do 

ôsmich rokov a odvtedy sa učím sám, v škole a podobne.  

Máš v nejakej anglicky hovoriacej krajine predkov alebo rodinu?  

Zhodou okolností áno, moja prababka je Angličanka, ale ja sám som 

ju nikdy nestretol. A okrem toho som čistý Slovák. 

S ktorými technikami učenia sa jazyka máš najlepšie skúsenosti, 

považuješ za najefektívnejšie? 

Povedal by som, že na začiatku je najlepšie mať nejakého učiteľa, človeka kto ťa učí gramatiku. A potom neskôr 

buď konverzácie s „native speakrom“ alebo jednoducho sledovať filmy v danom jazyku. 

Ako prebieha Anglická olympiáda?  

Všetky kolá, okrem školského, prebiehajú tak isto. Zvyčajne sa okolo deviatej začína test, ktorý musíme za 

tridsaťpäť minút vyplniť. Ten má niekoľko častí, „vocabulary, listening a reading“. Keď sa opravia testy, tí 

s lepšími výsledkami postupujú do ďalšej časti daného kola, rozprávanie. Na celoslovenskom kole je jediný 

rozdiel, že do rozprávacej časti idú všetci súťažiaci bez ohľadu na ich výsledky testov. 

Plánuješ budúcnosť v anglicky hovoriacom svete? 

Áno, plánujem. Veľmi dúfam, že tam budem študovať na nejakej vysokej škole, asi v Londýne alebo v okolí. 

A potom možno v budúcnosti by som tam chcel aj pracovať a žiť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žofia Tóthová - F 



Dobročinnosť 

 

V minulom čísle časopisu ZVERINEC som písala o dobročinnosti a zároveň 

som mala rozhovor s Ľubkou Joštovou. Rozhodla som sa tomuto námetu 

pridať aj druhý diel. Jednou z hlavných tém dobročinnosti bola pomoc 

seniorom s elektronikou. Jedným z tých seniorov bola aj moja babka, a 

preto som sa rozhodla tentokrát urobiť rozhovor práve s ňou. Ako ona toto 

všetko ponímala? 

Čo si pod slovom dobročinnosť predstavuješ? 

Dobročinnosť je charitatívne pomáhanie ľudom, ktorí majú problémy v 
rôznych oblastiach existencie, financie, bývania a aj v oblasti vedomostí. 
 
Páčil sa ti nápad, v ktorom študenti pomáhajú seniorom s elektronikou? 
Prečo áno/nie? 
 
Nápad s pomocou študentov s elektronikou je úžasný. My, seniori, mávame väčšinou nedostatok 

vedomostí s ovládaním mobilov, PC, niekedy aj s novým televízorom. 

Pomohli ti študenti sa lepšie naučiť používať elektroniku? Ak áno, ako alebo s čím? 

 Po ponuke z vašej školy som sa veľmi tešila, že si zdokonalím poznatky ohľadom PC. Žiaka, ktorého 
mi pridelili, som veľmi obdivovala - nielen za empaticky prístup, ale aj za trpezlivosť, s akou 
pristupoval k danému problému. 
 

Myslíš si, že by bolo dobrým nápadom také niečo ďalej realizovať? 

Určite by bolo dobré znovu pomôcť ďalším seniorom, ktorí by s istotou a radosťou prijali pár hodín 

pomoci pri nezrovnalostiach v spoznávaní práce na počítačoch a mobiloch. 

Čo by si odkázala Ľubke Joštovej, ktorá to zrealizovala? 

Vašej Ľubke Joštovej veľmi pekne ďakujem za možnosť, aká sa nám, penzistom, dostala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoe Knox - F 



Rebríček slovenských škôl 

 

Dňa 11. januára 2022 INEKO, Inštitútom pre 

ekonomické a sociálne reformy, zverejnil rebríček 

najlepších škôl v rámci Slovenska za školský rok 

2021/2022.  

V tomto roku bolo vyhodnocovanie 

neštandardné – nebolo možné vyhodnotiť výsledky 

Testovania 5 či Testovania 9, pretože namiesto tohto 

testovania sa študenti testovali na COVID a dlho sa 

vzdelávali dištančne. Nebolo možné hodnotiť ani 

maturity v školskom roku 2020/2021. Napriek tomu 

však zažiarili dáta o uplatnení absolventov SŠ, mimoriadne výsledky študentov, ich umiestnenia 

v celoslovenských či zahraničných súťažiach a úspešné projekty, čo všetko bolo kľúčom k zostavovaniu 

tohtoročného rebríčka. 

Naša škola dosiahla výborné výsledky a zaznamenala posun k lepšiemu oproti minulým rokom. 

Súkromná základná škola pre deti so všeobecným intelektovým nadaním sa umiestnila na vynikajúcom 2. 

mieste, čo je výrazné zlepšenie oproti 5. miestu, ktoré naša SZŠ dosiahla v hodnotení škôl minulý školský rok. 

Osemročné gymnázium sa tentoraz umiestnilo na 5. mieste, pričom je znovu možné 

vidieť zlepšenie oproti 6. miestu, ktoré dosiahlo vlani. 

Musím dodať, že zlepšenie naša škola vníma ako dôležité, pretože sa 

zlepšujeme celý život. Naši učitelia dokážu vnímať našu situáciu a potreby, neustále 

nám rozvíjajú akademické prostredie a vytvárajú ideálny priestor na sebarozvoj 

a vzdelávanie. Na našej škole stále prijímame nové a nové informácie a učíme sa 

flexibilite. Práve tá nám študentom pomáha stavať základy pre ďalšie úspechy, ktoré 

v budúcnosti dosiahneme. 

 

Alica Schostoková, M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotogaléria Michala Macháčka – MAKRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotogaléria Michala Macháčka – MAKRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anekdoty 

 

 

Lara Bassadin (K) 

 

Simona Kubišová (K)  

 

Samuel Mikuš (K)  

 

Martina Michalčíková (F)  



Komix – 1. časť 
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