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  ZVERINEC 
 

 

Časopis študentov 1. súkromného gymnázia  

a SZŠ pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, 

Bajkalská 20, Bratislava 

A JE TO TU! 

BOMBOVÝ NOVÝ 
ZVERINEC! 

 



Príhovor šéfredaktorky 

 
Tak konečne spúšťame odpočítavanie na 

prázdniny. Už sa nevieme dočkať, kedy 

poslednýkrát zazvoní a my sa rozbehneme za 

letnými zážitkami k vode, do lesa, na ihrisko, na 

cesty. A aby vám v tých dopravných prostriedkoch 

pri cestovaní za zážitkami cesta rýchlo ubehla, 

začítajte sa do posledného čísla tohtoročného 

Zverinca. Dúfame, že vás inšpirujeme pred 

načerpaním nových síl do ďalšieho školského roka. 

Tak sa majte, Zveriňáci. 

  Sophia Pajtinková, 7. Pets 
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Rozhovor s Luciou Molnár Satinskou 

 

PhDr. Lucia Molnár Satinská PhD. je slovenská 

jazykovedkyňa, prekladateľka a pracovníčka 

Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Kedysi bola 

našou študentkou, viedla dokonca študentský časopis 

Kontra. Sme radi, že si našla čas na krátke interview. 

Ako si spomínate na študentské roky prežité na tejto 

škole? 

Boli to roky dospievania a osobnostného formovania, takže v 

niečom neboli ľahké a v niečom boli krásne. Boli to pre mňa 

roky silných dievčenských priateľstiev, naplnenej túžby po vzdelávaní a nenaplnenej 

túžby po vzťahoch s chlapcami (smiech).  

Kontra bol vtedajší časopis študentov 1SG, ktorého ste boli šéfredaktorkou. Čo 

sa vám na práci šéfredaktorky páčilo vtedy najviac? Prečo mal taký zvláštny 

názov? 

Ak si dobre pamätám, šéfredaktorkou som bola asi len pár čísel. Bavilo ma tvoriť 

texty aj pracovať s ostatnými redaktorkami a redaktormi. Ten názov sme nevymysleli 

za našich čias, prevzali sme ho po staršom školskom časopise, takže na jeho pôvod 

by ste sa museli spýtať jeho autorov.  

Študentské časopisy sú stále populárne, avšak v niečom sa zmenili. Čo 

konkrétne považujete vy za posun, prípadne degradáciu v porovnaní 

s časopismi škôl vtedy, keď ste boli študentskou šéfredaktorkou? 

Najväčším posunom je miera zapojenia technológií. V čase, keď som tvorila časopis 

ja, som nemala ani mobil a prístup k počítaču som mala len v škole. Na internet sme 

chodili dosť sporadicky. Čiže všetko, od komunikácie cez grafické spracovanie bolo 

úplne iné. Teraz nemám o študentských časopisoch veľký prehľad, ale verím, že 

technológie vedia fungovať aj v ich prospech.  

Ako ste vtedy časopis tvorili? Koľko rokov bol vydávaný? 

Graficky sme ho tvorili aj s pomocou lepidla a kopírky. Na presné údaje si už 

nepamätám.  

Počuli ste už o našom časopise Zverinec, ktorý vyhral 1. miesto v kategórii 

základné školy v súťaži Pro Slavis 2021? Čo si myslíte o našej práci? 

Žiaľ, nepočula, ale dostalo sa mi neskôr do rúk aspoň jedno číslo. Teším sa, že z 

časopisu cítiť nadšenú prácu redaktoriek a redaktorov, že časopis vyzerá ako skvelá 

platforma na tréning písania. Zaujali ma aj témy, ktoré sú aktuálne a zaujímavé. 

Materinský jazyk sa zlepšuje predovšetkým používaním. Preto prajem všetkým 

prispievateľkám a prispievateľom do vášho časopisu, aby mali dostatok inšpirácie a 

písali najmä o veciach, ktoré ich naozaj zaujímajú a dotýkajú sa ich.  

Ďakujeme za rozhovor. 



Rozhovor s Milošom Ondrášikom, riaditeľom DofE Slovensko 

Kto prišiel s nápadom rozšíriť 

program DofE aj na Slovensko?  

Program DofE bol najskôr na jednej 

medzinárodnej škole v Dúbravke. Raz za 

mnou prišiel dobrý kamarát Marián 

Zachar, ktorý hovoril o DofE pozitívne 

ako o programe, ktorý u mladých ľudí 

rozvíja ich cieľavedomosť a vytrvalosť. 

Oslovilo ma to, pretože mne na strednej 

škole chýbal podobný rozvojový 

program, v ktorom by som si sám 

nastavoval ciele, čo chcem robiť a na 

čom potrebujem na sebe pracovať. 

Spolu sme sa do toho pustili, no bol to 

taký skok do neznáma - obaja sme dali 

výpoveď v práci a pol roka sme sa 

pokúšali získať licenciu z Veľkej Británie, 

aby sme mohli program u nás 

poskytovať. V spolupráci s nadšencami 

z firiem sa nám ju podarilo 

získať a zapojiť do pilotnej fázy prvých 

desať škôl, medzi ktorými bolo aj Prvé 

súkromné gymnázium. Odvtedy, od roku 

2015, sa zapojilo 212 škôl po celom 

Slovensku. 

Spomínate si na začiatky? Aké to bolo 

získavať prvých sponzorov? 

Bola to pre nás výzva, ale na druhej 

strane sme verili programu a jeho ujatiu 

na Slovensku. Vedeli sme svojím 

nadšením ,,nakaziť“ aj ľudí z firiem, ktorí 

sa stali sponzormi a podporovateľmi 

programu. Oslovili sme aj prostredia škôl 

a postupne sa našli všade jeden či dvaja 

učitelia, ktorí verili, že okrem vedomostí 

je potrebné rozvíjať aj zručnosti a postoje 

mladých ľudí.  

Vedeli by ste nám povedať niečo 

o tíme, ktorý momentálne tvorí DofE 

na Slovensku? 

Národnú kanceláriu tvorí momentálne 

štrnásť ľudí, medzi ktorými sú štyria 

programoví manažéri, programová 

riaditeľka, dve 

komunikačné 

manažérky a tzv. 

,,backoffice“. 

Programoví 

manažéri majú 

na starosti 

jednotlivé kraje 

Slovenska, kde 

podporujú 

koordinátorov, vedúcich, expedičných 

školiteľov a hodnotiteľov. Poskytujú 

učiteľom odpovede na otázky, pomáhajú 

hľadať riešenia, organizovať 

a sprevádzať ich školským rokom. Sú 

takí ,,kamaráti na telefóne“. 

Komunikačné manažérky zabezpečujú 

chod webovej stránky a sociálnych sietí, 

pripravujú materiály pre školy, posielajú 

newsletter a hľadajú aj cesty, ako rozšíriť 

DofE do viacerých škôl. ,,Backoffice“ 

tvoria ľudia zabezpečujúci  

administratívny chod. Medzi nimi je aj 

manažérka, ktorá organizuje ceremónie, 

školenia či vzdelávania učiteľov. Ďalšia 

manažérka má na starosti program 

Leaders of tomorrow. V ňom sú 

zamestnanci firiem, ktorí sa vyškolia za 

vedúcich, a potom sprevádzajú 

študentov na určitých školách.  

Ste aj sám Dofákom? Ak áno, na akej 
úrovni? 
Cena DofE je od 14 do 24 rokov, keď 

som program priniesol na Slovensko, 

mal som 26 rokov. Už som to nestihol. 

Avšak, keby som ešte chodil na strednú 

školu a mal tú možnosť, tak určite idem 

do toho. Nemám teda spravenú žiadnu 

úroveň, ale bol som istý čas vedúcim. 

Bol som veľký nadšenec expedícií. Mám 

veľmi rád hlavne cvičné expedície, 

ktorých sa viem zúčastniť a zistiť, ako sa 

žije mladým ľudom a čo sú teraz 

aktuálne témy.   



Ako vnímate našich slovenských 
Dofákov? Ste spokojný s úrovňou 
cieľov na Slovensku? 
Som veľmi spokojný, myslím si, že na 

Slovensku máme jedny z najkvalitnejších 

cieľov. Dávame si záležať na tom, aby 

ciele neboli veľmi všeobecné. Veríme, že 

čím presnejší máš cieľ, tým skôr vieš, za 

čím ideš a skôr sa ti to podarí dosiahnuť.  

Spomínate si na nejaký vtipný cieľ? 
Spomínam si na jedného chalana, ktorý 

premýšľal, že sa naučí dýchať pod 

vodou. Ďalšie nezabudnuteľné ciele boli 

napríklad, že budem behať tak rýchlo, 

aby som ráno stihol autobus do školy 

alebo zabehnem 12 minútovku za 10 

minút.  

Verím, že aj vy ako riaditeľ máte 
nejaké výzvy pred sebou. Prezradili by 
ste nám jednu? 
Aktuálnou výzvou, ktorou sa zaoberáme 

aj my, je situácia na Ukrajine. Hľadáme 

spôsoby, ako pomôcť v rámci DofE 

mladým ľudom, ktorí prichádzajú 

z Ukrajiny, aby si našli kamarátov a 

vytvorili sme im priestor, v ktorom sa 

môžu rozvíjať alebo v ktorom by aspoň 

na chvíľu zabudli, čo zažili doma. Druhou 

výzvou pre mňa je, ako zapojiť do DofE 

na Slovensku 10 000 a viac mladých ľudí 

ročne. Tento rok je aktívnych okolo 4 000 

nových Dofákov. Verím, že ak viac ľudí 

absolvuje Dof, viacerí budú otvorení 

novým veciam. Program pozýva k tomu, 

aby sme si okrem zaužívaných vecí 

skúsili aj iné oblasti. DofE je takým 

prvým spúšťačom skúšania niečoho 

nového, vďaka čomu možno niektorí 

objavia, čo ich bude baviť celý život. 

Čo odkážete Dofákom našej školy, 
ktorí pevne pracujú na zlepšení 
a plnení cieľov? 
Tým, ktorí chceli vždy skúsiť niečo nové, 

ale nikdy sa im to nepodarilo, by som 

odkázal, aby išli do toho v rámci DofE. Je 

to bezpečné prostredie, kde si môžeš 

skúsiť začať napríklad programovať 

alebo zisťovať, či je alebo nie je niečo 

pre teba správna cesta. A obidve zistenia 

sú super. Druhým by som odkázal, že či 

už budú alebo nebudú robiť DofE v 

budúcnosti, tak aby si neprestali dávať 

ciele a pracovať na nich systematicky. 

Verím, že vďaka tvrdej práci na sebe 

samom môžeme dokázať hocičo, čo si 

zaumienime.  

Stáva sa často, že sa deti zapoja do 
DofE, lebo sú do toho nútené? 
Jedným z princípov DofE je 

dobrovoľnosť. Myslím si, že je mnoho 

ciest vedúcich k osobnostnému rozvoju, 

často však môžu byť náhodné alebo 

nanútené. Verím, že aj keď napríklad deti 

na DofE prihlásia rodičia, účastníci zistia, 

že je to zaujímavá vec. Avšak na konci 

sa ty sám rozhoduješ, či to dokončíš 

alebo nie. Sebarozvoj môže byť kľudne 

iba tá cesta, že niekto ťa prinúti, ale ty 

v tom objavíš radosť. Pokiaľ nás ale 

niečo neteší, tak by sme si buď mali dať 

pauzu a vrátiť sa k tomu neskôr, alebo si 

nájsť niečo, čo nás baví. DofE 

celosvetovo dokončí ročne asi 50 % 

prihlásených. Nedokončiť DofE však nie 

je chyba alebo zlyhanie a môžeš sa 

k tomu vždy vrátiť, ak budeš chcieť. 

 

 

Ďakujeme za rozhovor. 

Rozhovor viedla Miriam Zemanová, 7. P 

Rozhovor z nahrávky prepísala: Hana Baťová, VOICES 



Sviatok práce – 1. máj 

Prvý deň v mesiaci máj je nám všetkým známy ako 

Medzinárodný sviatok pracujúcich. 

Tento deň sa začal oslavovať na pamiatku štrajku 

a demonštrácií robotníkov v treťom najľudnatejšom 

meste Spojených štátov – v Chicagu. Demonštrácie 

sa konali v roku 1886, kedy sa podobné myšlienky 

na túžbu po spravodlivejšie rozdelenej pracovnej 

dobe rozniesli po celých USA.  

V Chicagu sa prvého mája zišlo viac ako 40 000 štrajkujúcich, požadujúcich 

osemhodinový pracovný čas a zrušenie detskej a otrockej práce. Pracovalo sa bežne 

štrnásť až šestnásť hodín denne šesť dní do týždňa, čo je dnes naozaj 

nepredstaviteľná pracovná doba. Masový štrajk trval až do tretieho mája, kedy polícia 

začala paľbu do robotníkov, v dôsledku čoho bolo šesť osôb zabitých a viac ako 

päťdesiat ťažko zranených. Následne začali úrady po celých Spojených štátoch 

masovo zatýkať štrajkujúcich robotníkov a spôsobovali im nepríjemnosti. Robotníci 

štrajkom dosiahli iba uznanie sviatku druhou Internacionálou v Paríži, ozajstné 

zmeny pracovných podmienok prišli až v roku 1916, kedy sa vďaka Henrymu Fordovi 

zaviedol a uzákonil vytúžený osemhodinový pracovný čas. 

Po vzniku Československa bol prvý máj vyhlásený 

za štátny sviatok, pričom oslavy tohto dňa niesli 

myšlienku boja za lepšie pracovné podmienky pre 

pracujúcich a boja proti nezamestnanosti. Sovietsky 

zväz počas socializmu v Československu výrazne 

ovplyvnil prvomájové oslavy a kládol na ne veľký 

dôraz. 

Počas socializmu boli oslavy Sviatku práce nútenou 

súčasťou života. Heslo, ktorým socialistický režim propagoval tieto oslavy a kládol 

dôraz na účasť, bolo: ,,Každý, kto chce, môže budovať socialistickú vlasť prácou.“ 

(Ale kto nechcel, mal problémy.) Spočiatku 1.máj oslavoval každý – a s radosťou. 

Pôvodné sprievody boli plné nezvyčajných vecí, či už ľudí v krojoch, farebnými 

transparentmi, celý deň sa ľudia veselili a stretávali sa s priateľmi a rodinou, ktorí 

mnohokrát prišli z vedľajšieho mesta či dediny. 

Socializmus pretvoril radostné dobrovoľné 

prvomájové veselice na povinnú súčasť života 

každého správneho súdruha. Študenti sa 

zúčastňovali prvomájového sprievodu vo zväzáckych 

rovnošatách mávajúc vlajočkami. Nútená zábava 

pripomínajúca tvrdý nechcený režim občanov 

nebavila a častokrát v ich vnútri vyvolávala pocity sklamania. Preto, keď konečne 

v roku 1989 v Československu komunizmus padol, prvomájové pochody upadli do 

zabudnutia a dnes si už na ne len mnohí spomínajú. 

Alica Schostoková, MICE 



Deň matiek 

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí Dňu 

matiek, dňu kedy si pripomíname tie 

najdôležitejšie ženy v našom živote, bez 

ktorých by sme tu neboli. Lenže ako tento 

sviatok vznikol a kedy? 

 

V tento deň dávajú deti svojím mamám dary, často vlastnoručne vyrobené. 

Podobné sviatky po celom svete existovali dávno v histórii, napríklad 

v starovekom Grécku sa oslavoval sviatok plodnosti a matiek, spojený s 

uctievaním pohanskej bohyne Rhey = Kybelé, matky bohov. 

Od 16. storočia štvrtá nedeľa od začiatku pôstu pripadala na kresťanský 

sviatok tzv. Mothering Sunday. Prvá myšlienka pravidelných medzinárodných 

osláv vznikla u Anne Marie Jarvisovej, ktorá je považovaná za zakladateľku 

tohto dňa. Bojovala za to, aby tento deň bol oficiálne uznávaný a oslavovaný. 

Po prvýkrát ho oslavovala v roku 1907 v kruhu svojich najbližších ako omšu za 

svoju matku. O rok neskôr sa už oficiálne oslavoval v kostole v Graftonu na 

počesť všetkým matiek. V roku 1914 tento sviatok oficiálne vyhlásil americký 

prezident za národný sviatok a naprieč celou Amerikou sa vzdával hold 

matkám. 

Každá krajina oslavuje tento sviatok v iný deň. Zatiaľ čo Veľká Británia a Írsko 

ho oslavuje štvrtú nedeľu pôstu. V Rusku tieto oslavy pripadli na poslednú 

nedeľu v novembri a v Poľsku na 26. mája. Naopak v arabských krajinách sa 

tento deň oslavuje 21. marca. 

Ide o deň, kedy sa na celom svete vzdáva hold matkám a materstvu. Cieľom 

tohto dňa je pripomenúť jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Na chvíľu sa 

zastaviť a vzdať im poctu za všetko, ich nekonečnú lásku a starostlivosť. 

 
Carla Schweizer, KEEPERS 

 
 



Medzinárodný deň múzeí – 18. máj 

 

 Múzeum je inštitúcia, v ktorej sa 

vystavujú zbierky predmetov, starožitností 

alebo podobne. Dňa 18. mája sa už viac ako 

štyridsať rokov oslavuje Medzinárodný deň 

múzeí. Ten slúži na nalákanie ľudí do múzeí, 

a tým pripomenutie kultúrnych, historických 

i umeleckých artefaktov či predmetov. 

 

Múzeá nás učia poznať dejiny z rôznych 

oblastí, či už je to bábkarstvo, príroda, zvieratá, 

umenie, kultúra alebo hračky. Vedia nám priblížiť 

vývin a vznik daných predmetov, pomáhajú nám si 

lepšie predstaviť našu minulosť a pochopiť, prečo 

niektoré veci fungujú tak, ako v súčasnosti fungujú. 

Nielenže si môžeme z nich zobrať inšpiráciu, ale aj prísť a porovnať si našu výšku 

s mamutom.  

 

Medzi známe múzeá na Slovensku patria 

napríklad: Slovenské národné múzeum, 

Slovenské národné múzeum (Etnografické), 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek alebo 

známe Múzeum kultúry Chorvátov na 

Slovensku. 

Liana Pavlíková, OWLS 

 

 
 
 
 
Zdroje:  
https://www.snm.sk/ (31. 5. 2022) 
https://www.enviroportal.sk/clanok/18-maja-si-pripominame-medzinarodny-den-muzei 
(31. 5. 2022) 
https://www.muzeum.sk/muzea-na-slovensku.html (31. 5. 2022) 

https://www.snm.sk/
https://www.enviroportal.sk/clanok/18-maja-si-pripominame-medzinarodny-den-muzei
https://www.muzeum.sk/muzea-na-slovensku.html


Medzinárodný deň detí na škole 

 

Medzinárodný deň detí sa oslavuje v 

mnohých krajinách. Na našej škole sme ho 

tiež slávili rôznymi súťažami a hrali sme o 

ceny.  

Cena za prvé miesto bola deň voľna, 
cena za druhé miesto pol dňa voľna a cena za 
tretie miesto bola torta. Triedy na druhom stupni sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna 
skupina pozostávala z tried Words, Team, Keepers, Pets, Hikers. Druhá skupina boli 
triedy Owls, Folks, Mice a Zingers. Naša trieda, teda trieda 7. Pets, celkovo skončila 
druhá, čiže máme pol dňa voľna! Museli sme si ho vybojovať, a to v disciplínach 
futbal, basketbal, florbal, vybíjaná, ateliér, javisko (improvizácia) a bedminton. Ja som 
súťažil vo futbale, a keďže sme mali veľmi dobrý tím, vyhrali sme každý jeden zápas, 
dostali sme celkom 0 gólov a dali 16. Z futbalu sme sa veľmi tešili, ale aj sme to 
trochu čakali, keďže každú obedovú prestávku hrávame futbal a niektorí z nášho 
tímu sú aj futbalisti, napríklad ako aj ja. Za mňa bolo výborné, ako to trieda Mice 
zorganizovala, ja som si to užil a dúfam, že aj ďalšie roky budú na MDD zaujímavé 
veci. 

Link na školskú fotogalériu: https://1sg.sk/o-skole/fotogaleria/mdd/  

Bruno Kraner, 7. Pets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1sg.sk/o-skole/fotogaleria/mdd/


Rozhovor s Karolínou Pavlíkovou o štúdiu v Škótsku 

 

Ako hodnotíš jazykové pobyty v zahraničí po tom, ako si 

absolvovala dva roky mimo Slovenska? 

Pre mňa to nebolo ani tak o jazyku, lebo angličtine sa 

venujem celý život. Keby som naopak išla do Nemecka 

alebo Španielska, to by bolo už úplne niečo iné, lebo tieto 

jazyky sa zatiaľ len učím. Ale nie je to len o ceste do tej 

krajiny, ale o spoznávaní ľudí, ktorí v tej krajine žijú a taktiež 

aj ich kultúru. Networking, ktorý sa mi tam podarilo získať, 

budem do budúcna určite využívať, rovnako ako aj ďalší moji 

spolužiaci z 20-tich rôznych krajín sveta, ktorí robia prakticky 

to isté ako ja. 

Akým zručnostiam ťa pobyt mimo rodiny priučil, obzvlášť v prvých 

mesiacoch? 

Jedna z prvých zručností, ktoré sa mi podarilo takto získať aj vďaka korone, bolo 

naučiť sa cestovať sama. Druhá dôležitá vec bola naučiť sa byť zodpovedná, lebo 

bolo milión papierov, ktoré bolo treba vybaviť, pozrieť si ich a povedať si: ,,Áno, mám 

tu všetky tieto papiere, tam sa odveziem taxíkom, tu musím byť načas..." A potom je 

ešte celkom dôležité naučiť sa manažovať si čas. S praním a varením som problémy 

nemala, lebo toto mi riešilo moje ubytovanie.  

To si bývala v nejakej lokálnej rodine? 

 Nie, bývala som v tzv. boardinghouse, čiže 

jeden dom, v ktorom býva až 20 dievčat.  

A oni vám tam teda varia, tí domáci? 

Nie domáci, mali sme tam kuchárov, ktorí 

nám varili v jedálni, 2 minúty od 

boardinghousu. 

Ako si sa popasovala s jazykom (rečou)? 

Trvalo mi asi mesiac, kým som sa nejako prehodila do tej angličtiny, ale potom to už 

išlo nejako samo od seba. A tým, že študujem aj španielčinu a nemčinu, tak sa mi to 

niekedy pletie. Ešte k tomu všetkému môj materský jazyk slovenčina, takže niekedy 

mám mozog popletený v 4 jazykoch. Preto sa mi často stávalo, že niekto sa ma 

niečo opýtal po anglicky a ja sa prichytím, ako im odpovedám napr. po španielsky. 

Pripravila ťa naša škola dostatočne na takéto prestížne štúdium v zahraničí? 

Na akú školu teraz chodíš? 

Momentálne chodím na strednú školu DollarAcademy v Škótsku a budúci rok už 

idem na University of Edinburgh. Po stránke jazyka ma Bajkalská určite pripravila 

dostatočne. Keď som tam prišla, s angličtinou som mala minimálne problémy na 



rozdiel od detí z iných krajín - bola tam Španielka i Nemka, ktoré nemali až takú 

dobrú angličtinu ako ja. S fyzikou a matematikou tiež nebol problém,  sčasti preto, 

lebo som sa jej venovala na Bajkalskej viac ako iným predmetom. Taktiež mi veľmi 

pomohla schopnosť prezentovať pred veľkým davom. To bola zručnosť, ktorú som ja 

mala, ale ostatní nie, čo bolo dosť vidieť. Nedávno som prezentovala online pred 

celou školou – 700 ľuďmi. Bola som naozaj nervózna, ale fakt, že som už predtým 

prezentovala pred ľuďmi naživo na javisku, mi veľmi pomohol.  

Si zlatou absolventkou DofE programu. Ako 

sa ti podarilo skĺbiť školu? 

Bronz aj zlato som ešte stihla na Bajkalskej, ale 

zlato som už robila na DollarAcademy. Tým, že 

bola korona, som si vedela nastaviť program 

tak, aby sa dal robiť buď z boardinghouse alebo 

z môjho domu na Slovensku počas lockdownu. 

Ako dobrovoľníctvo som plietla čiapky pre 

novorodencov, voľný čas som trávila behaním, 

lebo som tam mala školský runningcluba učila som sa pracovať v architektonickom 

softvéri. 

Vnímajú Slováci DofE program rovnako, ako Škóti alebo Briti? 

Keď sa u nich povie DofE, majú to ako úplnú samozrejmosť, bronzovú úroveň u nich 

robí viac ako 70 % žiakov. Na Dollar Academy sa každoročne nájde minimálne 300 

absolventov, z ktorých tento rok 210 išlo na bronz, sto na striebro a 75 študentov sa 

pokúšalo dokončiť zlato. Dokopy sme mali asi 7 zlatých tímov, v ktorých v každom 

bolo asi 7 študentov a jeden učiteľ, ktorý to nejako riadil. Občas prišli externí učitelia, 

ktorí pomáhajú s expedíciami. Je však pravda, že tamojší žiaci si nenastavujú až tak 

vysoké ciele ako na Slovensku. 

Čo odkazuješ študentom 1sg? Je nejaká oblasť, na ktorej by vedenie školy na 

našom gymnáziu mohlo viac pracovať? 

Ak máte možnosť vycestovať alebo  študovať v zahraničí, určite to využite, aj keď je 

to len na pár dní či týždňov. Nazbierate veľa zážitkov a pomôže vám to do budúcna. 

A čo by som poradila Bajkalskej? Mohli by viac rozvinúť poškolské kluby, lebo vidím, 

že hneď ako skončí vyučovanie, deti idú čo najskôr domov. Urobiť školu viac ich 

životom, dávať im možnosť zúčastňovať sa na viac aktivitách, nejako rozbehnúť tých 

študentov. Rovnako aj niečo pre učiteľov. Napríklad, v Dollar  Academy je pre 

učiteľov škola život a nielen povinnosť. V škole sú každý deň od 8:30 do 17:00, 

a potom ešte cestujú ďalšiu hodinu domov, ale napriek tomu to tam milujú, tešia sa 

na poškolské kluby, nejaké extra aktivity so študentmi a často nemajú problém robiť 

aj navyše. 

Ďakujeme za rozhovor. 

Rozhovor viedol Miroslav Rapant 

Rozhovor z nahrávky prepísal Lukáš Vršanský, 7. Pets 



Deň vtipov – 1. júl 

 

Ešte som asi nikdy nestretla človeka, ktorý by mi 

nevedel povedať vtip na prvú. Myslím si, že som 

jediný človek, ktorý si nevie zapamätať vtipy. Vtipy 

môžu byť zábavné alebo pri nich zostanú zmätené 

tváre poslucháčov. Ľudia sa často smejú aj na 

vtipoch, ktorým nerozumejú alebo takým, ktoré sú 

najhlúpejšie. Mne sa väčšinou stáva, že 

započujem vtip, a kým sa všetci smejú, ja tomu nerozumiem a hovorím „Počkať... 

čoooo....ja tomu nerozumiem!”. Stáva sa to aj Vám? 

 

Tu je 5 najsuchších vtipov, pri ktorých sa nikto nezasmeje: 

 

 

1. Vtip tam vôbec nebol, pretože vonku 

parkoval auto. 

 

2. Idú dva kocúry, jeden modrý, druhý doprava. 

 

3. Ako sa futbalové ihrisko zmenilo na 

lichobežník? Niekto odkopol roh. 

 

4. Išli dvaja a prostredný spadol. 

 

5. Ide babka za sebou. 

 

 

 

Táňa Bašnáková, HIKERS 

  



Svetový deň UFO 24. jún/2. júl 

 

UFO: skratka z anglického 

Unidentified  Flying Object. 

Svetový deň UFO sa oslavuje buď 

24. júna alebo 2. júla. 

24. júna 1947 Kenneth Arnold 

napísal prvú reportáž o UFO známu 

po celom USA. 

2. júla 1947 sa stal tzv. Roswellský incident.  

Nie je teda presne dané, v ktorý deň sa tento sviatok slávi, ale každý to môže mať po 

svojom. 

Kenneth Arnold bol americký politik, letec a businessman. Kenneth nahlásil 

pozorovanie čiary deviatich svietiacich lietajúcich entít. Bolo to prvé nahlásenie UFO 

po druhej svetovej vojne. Vďaka tomuto hláseniu sa stal slávnym po celých 

Spojených štátoch amerických prakticky cez noc. 

8. júla roku 1947 vydalo armádne 

letisko v Roswelle správu, že 

pozorovali UFO a našli jeho 

pozostatky. Krátko po vydaní tohto 

vyhlásenia ho vláda stiahla a začala 

popierať existenciu UFO. Nové 

tvrdenie podporovali vysvetlením, že išlo iba o 

padnutý meteorologický balón. Tento incident je 

taký známy, že aj o desiatky rokov neskôr ho 

stále rozoberajú konšpirátori a ufológovia. (Ufológ je pseudovedec, ktorý sa venuje 

skúmaniu UFO a zvyčajne verí v ich mimozemský pôvod.) Výrazne sa prebudil 

k životu v 70. rokoch 20. storočia a ufológovia prichádzali stále s radikálnejšími 

teóriami... 

 

Tabuľa označujúca miesto 

Roswellského incidentu, ktoré sa 

stalo turistickou atrakciou 



Slovensko UFOm nie je také 

„navštevované“ ako Amerika, ale aj u nás sa 

neraz „zastavilo“. Stránka UFO klubu, ktorý 

sa nachádza v Trnave, má takýto link: 

https://www.ufoklub-trnava.sk/. Je na nej 

uvedená aj nasledujúca výzva: „V prípade, 

že ste pozorovali UFO, či iný nezvyčajný 

jav, môžete vyplniť tento formulár a my sa 

pokúsime vaše pozorovanie objasniť!“ 

Prekvapivo bol natočený aj slovenský film 

o mimozemšťanoch nazvaný Sprisahanie 

šedej rasy.  

Ilustrácia: Sofia Branišová, 7. PETS 

 

Síce zatiaľ nebola žiadna stopercentne potvrdená aktivita inej humanoidnej rasy 

z Vesmíru, tak je koncept UFO veľmi zaujímavý a v dnešnej dobe je už vlastne 

klasickou zábavou. 

Leo Lörinc, 7. Pets 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Obr1 https://www.thehansindia.com/technology/tech-news/world-ufo-day-2021-all-
about-ufos-history-and-significance-693584 

Obr2 https://www.wpr.org/ufo-festival-lands-elmwood 

Info o Roswell incidente https://en.wikipedia.org/wiki/Roswell_incident 
a o Kennethovihttps://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arnold 

https://www.ufoklub-trnava.sk/
https://www.thehansindia.com/technology/tech-news/world-ufo-day-2021-all-about-ufos-history-and-significance-693584
https://www.thehansindia.com/technology/tech-news/world-ufo-day-2021-all-about-ufos-history-and-significance-693584
https://www.wpr.org/ufo-festival-lands-elmwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Roswell_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arnold


Medzinárodný deň čokolády – 7. júl 

 

Medzinárodný deň čokolády pripadá na 13. 

septembra aj 7. júla. Oslavuje sa vtedy príchod 

čokolády do Európy, čo sa stalo v roku 1550. 

Tento deň je významný, lebo denne čokoládu 

konzumuje miliarda ľudí. Čokoláda je jedna z 

najpopulárnejších sladkostí na svete. Okrem 

čokolády klasickej, respektíve tabličkovej alebo v 

pralinkách, sa čokoláda používa aj v iných sladkostiach, napr. v lentilkách, M&M's…….. 

   Čokoláda môže mať rôzne príchute. Môže obsahovať oriešky, ovocie, sušené ovocie..... 

Dokonca môže byť aj zafarbená, tým pádom vyzerá, že je s príchuťou niečoho zaujímavého.  

    Na prekvapenie mnohých ľudí biela čokoláda vlastne nie je čokoláda. V čokoláde je vždy 

použitý tzv. čokoládový prášok, známy aj ako 

,,Chocolatepowder”. V bielej čokoláde sa však 

čokoládový prášok z kakaových bôbov nenachádza.    

     V minulosti vznikol mýtus, že čokoláda kazí zuby. 

Skutočnosťou je, že čokoláda v malých množstvách 

je pre ľudské telo nevyhnutná. Konzumácia čokolády 

je bezpečná, ak je v malých množstvách a 

konzumovaná naraz v krátkom čase, najmä ako 

súčasť hlavného jedla. 

   

Dobré účinky čokolády na zdravie: 

 • Povzbudzujúci vplyv na činnosť mozgu, vyvoláva 

jeho aktivitu a zlepšuje pozornosť. 

•  Zmierňuje pocity úzkosti a zlepšuje celkovú 

psychiku človeka 

Čokoládové masáže majú predovšetkým relaxačný 

účinok. 

autor: Isabella Kucharik, 5. Words 

Ilustrácia: Ester Kopasová, 7. Pets 



Anketa o herných zariadeniach 

 

Pripravili sme si pre Vás anketu o herných zariadeniach. Respondentom 

(náhodne vybraným 7 žiakom) sme kládli nasledujúce otázky: Po prvé, aké je Vaše 

obľúbené herné zariadenie? Po druhé, upravujete hry? A po tretie, aké sú Vaše 

obľúbené hry? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zistili sme, že naši respondenti nemajú okrem obľúbenosti herného zariadenia veľa 

vecí spoločných ohľadom videohier. 

 autor: Michal Fajnor, 7. Pets 

 

Bee Press Photo a Bee Art 2022 

V rámci dobrovoľníctva na DofE som si vybrala prácu so včelárskym časopisom Dymák, 

konkrétnejšie výpomoc pri súťažiach, ktoré tento časopis organizuje a taktiež výpomoc na 

sociálnych sieťach.  

Organizátorom súťaže je občianke združenie Dymáka kruh a časopis Dymák. Partnermi sú 

spolupracujúce včelárske časopisy z okolitých krajín.  

Súťaž Bee Press Photo sa koná už tretí rok. Povzbudzuje všetkých od včelárov až po 

úplných začiatočníkov, aby sa zoznámili s prostredím, v ktorom každodenne včely pracujú 

a žijú, a aby ich odfotili. Vaša fotografia môže spadať do jednej z troch kategórií.  

Súťaž Bee Art je určená pre všetkých vo veku 10 a viac rokov a má podporiť výtvarné práce 

detí aj dospelých a niečo ich naučiť o včelárstve. Je dovolené používať rôzne techniky. 

Témou tohto roka je: ,,Včela, včely a včelári“. 

Týmto by som Vás chcela motivovať, aby ste sa do súťaže zapojili – fotografiami alebo 

výtvarnou prácou.  

Viac informácií o súťažiach alebo o časopise Dymák sa dozviete na stránke: 

https://www.dymak.online/bee-press-photo/ 

 

Liana Pavlíková, OWLS 

 

https://www.dymak.online/bee-press-photo/


Historické okienko / Som hrdý Bratislavčan 

 

Kapitulská 
 
Ahojte, dnes vám predstavím pre Vás možno trochu 

menej známu uličku v centre Bratislavy. Táto ulica sa 
nachádza hneď pri hradbách mesta. Dá sa povedať, že je 
rovno nalepená na pozostatky opevnenia Bratislavy. Ulička, o 
ktorej Vám dnes porozprávam, sa volá  Kapitulská. Je 
poriadne stará, v jej blízkosti sa našli dokonca aj dôkazy 
osídlenia už z doby kamennej, neskôr aj z čias Keltov.  

 
Táto ulička je veľmi pokojná a tichá, čo je veľmi 

nezvyčajné na centrum Bratislavy. Možno tu občas stretnúť 
malú skupinku turistov, či kňaza v sutane. Atmosféra tejto 
uličky je daná aj tým, že väčšina budov, ktoré sa tam 
nachádzajú, patrí cirkvi. Sídli tam bohoslovecká fakulta, kňazský seminár a farský 
úrad. Nezvyčajnou architektúrou Vás upúta budova Collegium Emericanum, ústav, 
ktorý pripravoval gymnazistov na štúdium teológie. Dnes tiež patrí bohosloveckej 
fakulte. To, že Kapitulská ulica bola skoro 
vždy ulicou kňazstva, malo výhody aj 
nevýhody. Napríklad aj to, že na tejto ulici 
nemohla byť postavená krčma.  

 Mnohí obyvatelia Bratislavy dodnes 
hovoria, že tu sídlil kat. Mal by to byť dom na 
čísle štyri. Toto tvrdenie je legendou, keďže 
na cirkevnej ulici by nemohol bývať človek, 
ktorý je spojený s ukončovaním života. Pravá 
lokácia katovho domu je Baštová 7 
(nachádza sa blízko pri Michalskej veži).  

Na Kapitulskej, naopak, v stredoveku prekvitalo vzdelanie. Bola tu prvá škola v 
meste, označovaná ako gymnázium. Chodili sem nielen kňazi, ale aj deti mešťanov. 
Neskôr tu bola prvá právnická fakulta, ktorú sem presťahovali z Trnavy. Akadémia, 
ktorá mala okrem toho ešte aj bohosloveckú fakultu, sa stala základom pre vznik 
Alžbetínskej univerzity, ktorá bola predchodcom dnešnej Univerzity Komenského. 

Najťažšia  doba pre túto ulicu nastala za čias komunizmu. Majetky cirkvi boli 
znárodnené a ponechané napospas svojvôli vtedajších mocných a ulica chátrala. Po 

páde komunizmu cirkev dostala späť 
svoje majetky, ale v katastrofálnom 
stave. Niektoré časti budov boli 
premenené na byty. Ľudí nemohli 
vysťahovať, lebo mali ešte z čias 
socializmu doklad o tom, že môžu bývať 
v týchto budovách, a tak títo ľudia sú 
poslednými civilnými obyvateľmi  tejto 
ulice.  



Prejdime sa ďalej k domu 
Albrechtovcov. Ak by ste boli v minulosti 
muzikantom, určite by ste ho poznali. V 
dome číslo jeden bývala rodina 
Albrechtovcov, ku ktorej sa chodilo na 
domáce muzicírovanie a na diskusie o 
hudbe a umení. Okrem mnohých iných 
tu boli častými návštevníkmi aj Béla 
Bartók alebo Eugen Suchoň.  Alexander 
Albrecht starší ako regenschori (riaditeľ 
chóru) v neďalekom Dóme dostal na 
Kapitulskej od cirkvi služobný byt. Alexander  sa stal pre celé generácie géniom 
bratislavského hudobného života. Syn Ján, známy ako Hanzi, bol popredným 
slovenským muzikológom, violistom a pedagógom. Zomrel v roku 1996. Po jeho smrti 
bol dom opustený v katastrofálnom stave. Známi a rodina zosnulého sa rozhodli toto 
miesto zrekonštruovať a zachovať ho pre budúce generácie. Dnes si tam môžete 
vychutnať koncerty komornej hudby pod holým nebom na nádvorí domu.  

 
Kapitulská ulica si toho už veľa prežila. 

Niektoré spomienky sú veselšie a iné 
smutnejšie, ale vždy poskytovala útočisko. V 
stredoveku kňazom a občanom pred vojnami, v 
polovici  minulého storočia muzikantom, ktorý 
študovali v Bratislave. Táto ulica je pamätníkom 
dejín Bratislavy. Vyberte sa na prechádzku a 
nechajte sa uniesť malebnými zákutiami tejto 
starej uličky. Možno zazriete aj duchov starého 
Prešporka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  

https://www.sme.sk/c/4124254/zabudnuta-ulicka.html 
https://dom.fara.sk/sk/katedrala/kapitulska-ulica/z-historie-kapitulskej-ulice 
https://www.albrechtforum.com/ 
https://mojakultura.sk/wp-content/uploads/2020/07/ZAHRADA-DOMU-  ALBRECHTOVCOV.jpg 

http://ipravda.sk/res/2015/04/29/thumbs/17hansi-clanokW.jpg 
https://cloudia.banoviny.sk/rx/4f9d4c8e8cc4b79cd706763d7f3420f6 
http://www.fridawolf.sk/html/sk/detaily/foto/191034011111208.htm 
 

Peter Mikus, ZINGERS 

https://www.sme.sk/c/4124254/zabudnuta-ulicka.html
https://dom.fara.sk/sk/katedrala/kapitulska-ulica/z-historie-kapitulskej-ulice
https://www.albrechtforum.com/
https://mojakultura.sk/wp-content/uploads/2020/07/ZAHRADA-DOMU-%20%20ALBRECHTOVCOV.jpg
http://ipravda.sk/res/2015/04/29/thumbs/17hansi-clanokW.jpg
https://cloudia.banoviny.sk/rx/4f9d4c8e8cc4b79cd706763d7f3420f6
http://www.fridawolf.sk/html/sk/detaily/foto/191034011111208.htm


Ekológia – čokoláda 

 

Kto by nemal rád čokoládu? Pochúťka obľúbená po celom svete 

každým rokom naberá na popularite a existuje veľké množstvo 

jej variantov. Aká je však cesta čokolády, kým sa dostane k 

nám? A aký dopad má spotreba tejto chutnej potraviny na našu 

planétu? 

Asi nikoho neprekvapí, keď poviem, že kakaové bôby, z ktorých 

sa čokoláda vyrába, sa pestujú v oblastiach v okolí rovníka. Ako 

pravdepodobne viete, práve tam sa rozprestierajú aj dažďové lesy plné rozmanitých 

druhov živočíchov a rastlín. Pestovatelia sa teda museli rozhodnúť medzi prírodou a 

ziskom, a asi všetci tušíte, čo si vybrali. Napríklad Pobrežie Slonoviny, jeden z 

popredných exportérov kakaa na svete, prišiel iba od roku 1960 až o 80 percent 

dažďových pralesov. Z rozsiahlych plôch pokrytých mohutnými stromami tak zostali iba 

malé fľaky, rezervácie. V tejto krajine, tak, ako aj v Ghane sa vláda od 80. rokov 

minulého storočia začala snažiť o to, aby bolo čo najviac pôdy vyčlenenej na pestovanie 

kakaa pre čo najväčší výnos. Vtedy sa verilo, že najvhodnejšie podmienky pre rast 

kakaovníkov sú, keď rastú priamo na slnku. Zhruba pred 15 rokmi sa však zistilo, že 

efektívnejšie aj udržateľnejšie je pestovať plody týchto rastlín medzi inými stromami. Tie 

im poskytujú čiastočný tieň a kakaovníky následne žijú dlhšie a aj ich plodná doba sa 

predlžuje.Nebudeme si tu teraz hovoriť o notoricky známych dôsledkoch odlesňovania. 

Pozrieme sa na iný, no nie menej dôležitý problém - chudoba. Dôsledkom odlesňovania 

je sucho, ktoré následne vedie k prehlbovaniu chudoby. Ľudia sa prirodzene snažia 

zmierniť dopady krízy, preto v minulosti počas sucha obyvatelia  klčovali lesy ešte viac. 

Chceli z nich získať drevo, na ktorom by neskôr zarobili, neuvedomujúc si, že problém 

ešte zvýrazňujú. Tento začarovaný kruh sa našťastie nedávno začal spomaľovať. Ľudia 

začali obnovovať lesy a farmári si uvedomili, že pre pestovanie je les dôležitý. Je teda 

možné, že v budúcnosti sa z tohto problému dostaneme. Poslednou vecou, na ktorú by 

som chcel upozorniť, je detská práca na kakaových plantážach. Deti často pracujú už od 

veľmi nízkeho veku spolu s celou rodinou. Väčšinou pracuje viac rodín pokope a nové 

generácie sa postupne pridávajú k rodičom. Deti však pracujú zadarmo a keď dosiahnu 

istý vek (zvyčajne okolo 16 rokov), dostanú svoje vlastné políčko. Toto síce neznie až tak 

zle, no treba si uvedomiť, že tento kus pôdy je ozaj veľmi malý a väčšina zisku nakoniec 

aj tak skončí v rukách majiteľa plantáží. Pracovníci sú navyše často vystavovaní zdraviu 

nebezpečným látkam. 

Čo však robiť s týmto problémom? V prvom rade si treba uvedomiť, že ako spotrebitelia 

máme moc rozhodnúť, ktorý výrobca zarobí a ktorý nie. Mali by sme kupovať čokoládu z 

overených zdrojov a s overenými certifikátmi. Firmy si však často vyrobia vlastný 

certifikát, ktorý vyžaduje iba také podmienky, aké dokážu splniť. Preto je dôležité 

nepozerať iba na to, či certifikát majú, ale hlavne na to, aký to je. 

Opäť platí, že každý musí začať sám od seba a nepozerať na to, ako prispievajú iní, ale 

čo môžem urobiť ja. Teda že nebudem kupovať také výrobky (a neplatí to iba pre 

čokoládu), ktoré podporujú výrub lesov či detskú prácu. Samozrejme, nie vždy sa dá 

pôvod tovaru dohľadať, no dôležité je, aby sme sa o to pokúsili a aspoň mali záujem 

niečo zmeniť. 

 Patrik Hlavačka, ZINGERS 



Fejtónovým perom 

 

Slovensko a svet 
 

Hovorí sa, že Slováka nájdeš 
v každej... . Áno Slováci sú rozlezení po 
celom svete. Či už je to na krátky čas kvôli 
dovolenkám alebo dokonca aj natrvalo 
kvôli práci. To by mi až tak nevadilo. Vadí 
mi skôr to, že Slováci boli všade, len nie na 
Slovensku. Opravím sa, Blaváci neboli 
nikde na Slovensku. V ostatných regiónoch 

Slovenska to azda nie je až tak kritické. Možno Blaváci boli raz na školskom 
výlete na hrade Červený kameň, v škole v prírode na Duchonke alebo sa v 
lete vybrali do Vysokých Tatier na to, aby so svojimi nulovými skúsenosťami 
vyšli na Kriváň, zavesili fotku na Instagram a potom preležali doma dva 
týždne, pretože majú extrémnu svalovicu.  Samozrejme, potom sa vychvaľujú 
pred kolegami z práce, akými super turistami sú. Našťastie, pomohla 
pandémia koronavírusu, ktorá zakázala lety do zahraničia, a tak Blaváci 
museli prehryznúť tvrdý oriešok a neodcestovať na dovolenku do zahraničia. 
Museli sa zmieriť s tým, že budú musieť ostať doma, na Slovensku. 
Pravdepodobne preto vznikla nová fráza: nie že ,,objavil Ameriku“, ale 
,,Blaváci objavili Slovensko“  a zistili, že existuje aj niečo iné ako Tatry, 
Duchonka, Červený kameň či Bratislava. Bohužiaľ, stále boli najviac zaplnené 
len najznámejšie atrakcie, čo ma trošku mrzelo a zároveň aj hnevalo. Do 
Nízkych Tatier sa vyhrnulo nespočetné množstvo Blavákov a skončilo to tak, 
že minimálne polovica vzdala svoju túru. Ľudia zistili, že predsa len nie je až 
také ľahké vyjsť na nejaký kopec, lebo si to vyžaduje aj nejakú fyzickú 
prípravu, nie iba sedenie na zadku v kancelárii. Preto ma vždy mrzí, keď sa 
ma na mojich cestách po Slovensku niekto spýta, odkiaľ som. Ja vždy 
odpoviem, že som z Dunajskej Lužnej (čo samozrejme nikto ani len netuší, 
kde to je). Ale čo Slovensko stráca v porovnaní so zahraničnými destináciami, 
ktoré sú v móde?  

 
Čo máš lepšie v Dubaji ako na Slovensku? Vysokú vežu máš aj vo 

Vrbovom a je iba o 790 metrov nižšia ako Burj Khalifa. Luxusné reštaurácie 
nahradia naše koliby alebo salaše s výborným domácim jedlom. Príklad si 
však netreba brať od tej v Telgárte, pretože tá neponúka ani bryndzové 
halušky. Namiesto toho si môžeš dať Hot-Dogy, langoše, burgre a podobné 
zahraničné jedlá, ktoré nemajú nič spoločné so Slovenskom (veď vieš, 
propaganda).  A čo prírodné pamiatky Dubaja? Áno, presne tak... nič. Za to na 
Slovensku máme toľko prírodných pamiatok, že by sme ich mohli rozdávať. 
Toľko zelene tu je, že tí ľudia v Emirátoch neuvidia toľko za celý život. Podľa 
mňa musí byť trochu únavné pozerať sa okolo seba a vidieť len piesok, betón 
a sklo. No dobre, súhlasím, v Dubaji zrejme skôr objavili asfalt – materiál, ktorý 



Slovensko očividne dodnes skoro vôbec nepozná. Dôkazom toho je napríklad 
diaľnica z Bratislavy do Košíc, ktorá mala byť dostavaná ešte na konci 90. 
rokov minulého storočia.  
 

Okrem Dubaja som videl, že ľudia lietavajú do Dominikánskej republiky. 
Zrejme to bude kvôli rozľahlým plážam v Karibskom mori. V tejto kategórii 
máme konkurenta. Veľkú Domašu, východoslovenskú klasiku, mnou 
prezývaná aj ,,slovenský Balaton“. V hoteloch konkuruje luxusným rezortom, 
4-hviezdičkový hotel Zelená lagúna, ktorý vážne nevyzerá zle. Na Domaši  
síce nemáme pláže s krásnym bielym pieskom, ale komu len chýba piesok. Aj 
tak výhody piesku nie sú žiadne, iba sa všade dostane. Ďalšie plus pre 
Domašu je to, že tam neplávajú morské zvieratá. Zaujímavým tvorom je 
napríklad morský ježko, dlhodobý obľúbenec všetkých Blavákov.  

 
Veľa ľuďom sa stala nešťastná príhoda s tým, že naňho chtiac či nechtiac 

stúpili. Možno si myslíte, že takáto príhoda má len negatíva, no opak je 
pravdou. Môžete prekonať až dva svetové rekordy. V jednom z nich sa jedná 
o najhlasnejší výkrik, zrejme od bolesti,  ktorý sa aktuálne pokúsila prekonať 
pani Ivana z Blavy. Jej výkrik mal podľa ľudí naokolo intenzitu niečo okolo 100 
decibelov. Bohužiaľ sa jej svetový rekord prekonať nepodarilo, pretože 
najhlasnejší ľudský výkrik drží učiteľka zo severoírskeho Belfastu (intenzita 
121,7 decibelu). Zaujímavé je, že išlo o výkrik slova ,,quiet“, čo v preklade 
znamená ticho. No a druhý rekord je v skutku ešte zaujímavejší ako ten 
predošlí, no je viac dostupný pre mužov ako pre ženy, keďže je známe, že 
muži vo všeobecnosti viac nadávajú. Pri stúpení na morského ježka máte 
šancu prekonať legendu istého športového komentátora v počte vykričaných 
vulgarizmov.  Napokon Domaša je lepšou voľbou aj pre ľudí, ktorí majú radi 
ekológiu a starajú sa o našu planétu. Let zo Schwechatu z minimálne jedným 
prestupom do Santo Domingo, hlavného mesta Dominikánskej republiky, 
zaťažuje našu Zem určite viac, ako keď idete autom na Domašu.  

 
Takto by som vedel porovnávať Slovensko so svetom aj ďalej, no vždy 

dospejem k tomu istému záveru: Na to, aby si mal skvelý zážitok do konca 
života, nepotrebuješ vyjsť z tejto nádhernej krajiny (to hovorím z vlastnej 
skúsenosti). Na druhú stranu, nechcem povedať ani to, že nemáš cestovať po 
svete, to určite nie. Len vravím, že by bolo vhodné, aby si vedel aj 
o zaujímavostiach svojej vlastnej rodnej krajiny.  

 
 

Adam Kubica, FOLKS 
 
 
 
 
 
 



Výlet do SNG a SND - reportáž 
 
V máji 24. 2022 sme išli zo školy na výlet do mesta, aby sme 
uvoľnili triedu, pretože na škole prebiehali maturitné skúšky. 
Najskôr sme išli do SNG, potom na obed a nakoniec sme si išli 
pozrieť zákulisie SND. 
 
Stretávali sme sa na Hviezdoslavovom námestí. Keď sme tam 
spolu s Evou dorazili, väčšina tam už bola, i keď nie úplne 
všetci. Ondro a Marek trochu meškali, ale dobehli. Galéria sa aj 
tak otvárala trochu neskôr, čiže všetko bolo v pohode. 
 

V galérii sme si ako prvé išli pozrieť umenie a vysvetľovali sme si 
rozdiel medzi umením na internete a umením v skutočnosti. Hrali 
sme aj mini aktivity. Dostali sme názov nejakého obrazu a spôsob, 
ktorým ho máme znázorniť – pantomíma, opis alebo kreslenie. 
Naša skupina (ja, Oli, Peťka a Naty) sme dostali, že máme 
kreslením znázorniť dielo ,,Pred zrkadlom”. Naše dielo ako jediné 
nikto neuhádol, ale snažili sme sa. Potom sme išli teda na 
prehliadku galérie. Videli sme rôzne formy umenia od olejových 
malieb cez sochy až po plagáty. Páčili sa mi obrazy rôznych 
druhov plechovkových polievok. Najskôr som si myslela, že sú 
identické, až potom som si uvedomila, že sa líšia v príchuti. 

Taktiež ma zaujal nákres návodu na výhru šachu. Keď sme si pozreli všetky obrazy, 
išli sme dole do ateliéru skúsiť si jednu techniku maľby. 
 
Táto technika sa volá sieťotlač. Sieťotlač 
spočíva v tom, že si najskôr vystrihneš nejaký 
útvar alebo obrázok z papiera, ktorý potom 
prilepíš na sieťku. Tú sieťku priložíš na papier 
stranou, na ktorú si lepil papier. Ako posledné 
na opačnú stranu sieťky nanesieš farbu a 
rovnomerne ju rozotrieš tak, aby všade bola 
rovnaká vrstva farby. Nakoniec odlepíš sieťku 
od papiera a ten necháš vyschnúť. Táto 
technika je dobrá v tom, že sieťku s obrázkom 
vieš použiť opakovane. Je to pomerne zaujímavá technika a spôsob vytvárania kópií. 
Niektorí si vytvorili len jednoduché tvary, ale niektorí to zobrali vážne a dali si na tom 
záležať, ako napríklad Lia, ktorá vytvorila realisticky vyzerajúcu lebku človeka. 
 
Keď sme všetci dorobili svoje obrázky, presunuli sme sa k Eurovea do reštaurácie 
Primi. Samozrejme, čo by to bol za výlet, kebyže sa niekto nestratí. Túto úlohu na 
seba zobral Marek. Našťastie ho potom Ondro našiel a priviedol. Keď sme sa usadili, 
museli sme ešte asi 30 minút čakať, kým nám prinesú jedlo. Aspoň sme za ten čas 
vyhladli a zjedli potom viac. Mali sme jednu polovičku z pizze (šunka + syr alebo 
margarita) a k tomu ešte aj špagety bolognese. Ak bol ešte niekto hladný, mohol si 
dať pizza štangle – pizzové cesto v tvare tyčinky. Obed mi veľmi dobrý, aj keď som 
sa najskôr trochu obávala, že mi to nebude chutiť. Keď sme dojedli, mali sme 
rozchod. Spoločne s Peťkou, Naty a Oli sme išli do Eurovea. Nakoniec sme sa stretli 
pri fontáne a odtiaľ sme vyrazili do SND. 



V SND nás privítala 
milá pani, ktorá nám 
poukazovala časť 
divadla, kde sa hrá 
činohra. Boli sme sa 
pozrieť aj na pódiu, 
kde sme mohli vidieť 
rôzne kulisy ako 

napríklad obrovskú žirafu. Ďalej sme pokračovali do skúšobne, kde sa skúša scéna. 
Tam sme si urobili aj spoločnú fotku. Išli sme aj na pódium, kde bol taký mostík, ktorý 
slúžil na to, že keď si na javisku, tak hráš ako tá postava, a keď prejdeš mostíkom do 
obecenstva, tak hráš sám za seba. Mohli sme si to aj vyskúšať. Marek to hneď využil 
a išiel to skúsiť. Po zaujímavej exkurzii sme sa rozlúčili s pani sprievodkyňou a 
presunuli sme sa do časti opery a baletu. V tejto časti nás sprevádzala pani 
Skočeková. Tiež sme sa boli pozrieť na javisku, ale boli sme sa pozrieť aj na skúške 
baletu. Bolo to veľmi zaujímavé a verím, že aj náročné. 
 
Nakoniec by som chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nás sprevádzali, ale najmä 
Eve a Lucke za to, že to s nami vydržali a nevzdali, aj keď to nebolo vždy úplne 
najľahšie. 

Silvia Hitzingerová, OWLS 
 

 

  Básne z triedy 7. Pets 
 

Akrostich 
Hviezda prišla na tento svet 
Úmysel mám predsa dobrý 

Génius to som teda bol hneď 
Okrem toho som aj milý 

 
Miniatúra 

Život, čo to teda je?, 
Prečo dnes žijeme?, 
Načo vôbec pijeme?, 

Koľko tu ešte budeme?, 
Dobre, že si to užívame. 

 
Balič 

Je veľmi pekný, 
vždy je ale výbušný. 
Vysoký ako strom, 

snáď by vedel postaviť aj dom. 
 

Ja mám rada autá, 
Dúfam, že sa mi to uňho ráta. 

Športová som dosť, 
nepremáha ma zlosť.   

(Ak nehráme futbal so štvrtákmi) 

 



Vlastná tvorba 5. WORDS 

Aj naši piataci sa snažia tvoriť zaujímavé básne. Prečítajte si ich. 

Tanka je japonská päťveršová forma s pevným počtom slabík.  

1. verš – 5 slabík 

2. verš – 7 slabík 

3. verš – 5 slabík 

4. verš – 7 slabík 

5. verš – 7 slabík 

 

Vysoké Tatry                                                     Peračník                                          Rozvrh                                    

Tatry sú krásne                                                  Peračník dobrý                              Na desať dní  

Vysoké a nádherné                                           Všetko ti dá pod ruky                   Riadia sa podľa neho 

Veľa vodopádov                                                Mám veľké plány                           Je v ňom päť riadkov 

 

Plies hlbokých a modrých                                Keď mi dopíše pero                       A veľmi veľa hodín 

Hory sú nebezpečné                                         na začiatku písomky                      Vždy ti pomôcť dokáže 

            

Adela Urbanová                                                 Martin Hinka                                 Matej Medveď 

 

 

Haiku je japonská trojveršová forma s pevným počtom slabík vo verši 

 

1. verš – 5 slabík 

2. verš – 7 slabík 

3. verš – 5 slabík 

 

 

Med                                                         Návrat                                                Život 

Medík dobrý je                                                 Vracia sa môj brat                           Život dobrý je                                          

Medvedík si ho rád dá                                     Dnes večer o polnoci                      Niekedy ťa potrestá 

Včielky sa zlostia                                               Po dlhom čase                                 Ale aj dobré dá 

 

Sára Hargašová                                                 Miroslav Pekarovič                       Ema Horváthová 

 

 

 

Krátky príbeh na písmeno P 
Paľo pracoval. Peniazmi poriadne plytval. Plnil poháre plsťou. Paľov patrón Peter podvádzal. 
Paľo, Peter pokojne plávali na plti. Peter provokatívne povedal: ,,Paľo plus Petunia!". Paľo 
preklínal Petra. Peter previnilo plakal. Paľovi preto platil Pepsi. Paľo pyšne pišťal. Petúnia 
počula Petra povedať: ,,Paľo plus Petúnia!". Petúnia prerezala Paľovu posteľ. Práááááásk! 
Papuča pod posteľou pískala. Petúnia prešla Paľovi pred prerezanú posteľ. Papučou pichla 
Paľa pod pečeň. Paľo pišťal. Peter prišiel, Petúnii pyré podaroval. Petúnia prešla preč. 
 

                                                             Dorota Miklášová, 5. WORDS 
 



Fotogaléria Michala Macháčka - MAKRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotogaléria Michala Macháčka - MAKRO 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komiks 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Komiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         autor: Matin Trajlinek, 5. WORDS 



 

autori: Zoja Šmálová,  Lara Bassadin, Lea Filipová,  

Simona Kubišová, Táňa Dubovská a Carla Schweizer, KEEPERS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

autori: Sofia Mikitová, Alexandra Gubová, Stela Kordošová,  
 

Veronika Kovalčíková a Patrícia Čierna, HIKERS 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

autori: Peter Steskál, Simona Weberová, Tomáš Blechta, Jakub Hrica, 

Chance Ruggiero a Ema Baková, HIKERS 
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