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A sme tu zas ! Začal sa nový školský rok 
2014/2015 a náš školský časopis je opäť tu 
spolu s ním. Po dvoch „bezškolských“ 
mesiacoch sme sa vrátili späť do lavíc našej 
školy. Niektorí s radosťou, iní možno s 
menšou. Mnohí náš časopis nepoznáte, no 
dúfam, že si rýchlo získa vaše sympatie. 
Tento rok nás čaká veľa zaujímavých tém. 
Časopis sa budeme snažiť urobiť čo 
najzaujímavejšie a verím, že to oceníte 
vaším čítaním alebo aj prispievaním do 
časopisu.  
 
Nový školský rok dostal aj novú šéfku našej  
školy. Tí ,ktorí ju nepoznali, sa o nej môžu 
dozvedieť viac práve v tomto čísle Miksu. 
Predstavia sa nám aj nové pani profesorky, 
ktoré vyspovedali šikovné druháčky.  
 
Zapojili sme sa do rôznych aktivít, ako bol 
aj  Deň bez áut či Svetový deň  mlieka. 
Každoročne sa naši študenti otestujú vo 
fyzickej skúške, v kalokagatii a tento rok 
obsadili krásne 2. miesto. 
  
Tak milí študenti, poctivo sa učte, nech majú 
profesori aspoň trocha radosti. Pretože, keď 
je spokojný profesor, je spokojná celá jeho 
trieda.  
 
Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si prvé 
tohtoročné číslo školského časopisu Miks. 
 
 
 
 Žolík 

 
 

 
 

       (13.10. – 19. 12. 2014) 



 

Ing. Jitka 

Konáriková 

- 
naša pani riaditeľka 

 
Niečo v stručnosti o Vás? 
 
Som absolventka Strednej ekonomickej 
školy v Čadci. Po materskej dovolenke 
v roku 1994 som nastúpila ako učiteľka 
ekonomických premetov, už na našu 
obchodnú akadémiu. 20 rokov som 
vyučovala ekonomiku a právo, cvičnú firmu 
a hospodársku korešpondenciu.  Mám dvoch 
dospelých synov.  Jeden je skončený 
právnik, druhý ide v mojich koľajach, 
študuje tretí rok na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave. A keďže mám dvoch dospelých 
synov, tak po rozhodnutí odchodu do 
dôchodku pani Kováčovej, rozhodla som sa 
kandidovať na riaditeľku školy tu u nás. 
 
Kto Vám navrhol funkciu? 
 
Bolo to spontánne po odchode už bývalej 
pani riaditeľky Kováčovej, ktorá mala už 
dôchodkový vek.  V podstate som ju vždy 
prehovárala, nech ostane, ale rozhodla sa, že 
sa chce naplno venovať hlavne svojmu 
súkromiu, svojim vnúčatám, na ktoré nedá 
dopustiť. 
 
Aké boli Vaše očakávania pred 
funkciou? 
 
Zmiešané, pretože je to niečo nové, už to nie 
je to, že vstupujem priamo do procesu so 
žiakom v triede, ale musím riešiť aj iné veci 
a to znamená, že sa už nevenujem len 
učeniu, štruktúre hodiny, ale riešim aj 
zamestnancov, žiakov, ale aj všetko, čo 
súvisí so školou. Či je to napr. rozbitá lavica, 
 

pani riaditeľka vo svojej kancelárii 
 
 
rozbitý počítač, neporiadok v škole a mnoho 
ďalšieho. Preto je to slovíčko riaditeľ, lebo 
riaditeľ riadi. 
 
Čo by ste do budúcna chceli zlepšiť v 
škole? 
 
Dvadsať rokov som žila medzi žiakmi 
a medzi kolegami, je to škola vynikajúca, sú 
v nej vynikajúci žiaci, ale ako sa hovorí 
„nová metla dobre metie“,  tak aj ja by som 
niečo chcela zmeniť. No a v prvom rade 
zmeny už aj nastali a je to uzamykanie 
školy, čo sa možno mnohým žiakom nepáči, 
ale boli sme jediná škola v Žilinskom kraji, 
kde sa škola neuzamykala. Prečo som to 
urobila? Z dôvodu bezpečnosti žiakov.
Budem robiť všetko preto, aby som zohnala 
finančné zdroje a aby sa vám žiakom urobili 
vo vestibule nové tzv. študentské skrinky. 
 
Ste spokojná s novými pravidlami, 
ktoré ste v škole zaviedli? 
Ja som spokojná, len či ste spokojní vy žiaci. 
To už musíte oceniť vy sami, pretože som 
vychádzala z návrhov žiakov a jedným 
 
 

 

 

 



z nich bola aj tá bezpečnosť, aby 
nedochádzalo k tomu, že nám miznú veci 
v šatniach. Tak som urobila ten prvý krok- 
uzamykanie školy, ale vyšla som vám 
v ústrety  aj v jednom a to je (ne)prezúvanie 
do určitého termínu, takže tie plusy, ale aj tie 
mínusy, ktoré sú vždy na jednej strane aj na 
druhej. 
 
Napĺňa Vás práca na novej pozícii? 
 
Je to náročne, pomaly ale isto sa  do toho 
dostávam. A budem robiť všetko preto, aby 
som každý deň vydala čo najlepší pracovný 
výkon. 
 
Vyučujete popri funkcii? 
 
Áno, vyučujem, mám päť hodín. A nechala 
som si predmet pre mňa srdcu najbližší- 
hospodársku korešpondenciu, ekonomiku 
a právo som prenechala kolegom. 
 
Do uší sa nám dostala informácia, že 
by ste chceli zamrežovať okná! 
 
Zamrežovanie okien je len akousi kačicou, 
s takýmto nápadom by som určite nikdy 
neprišla. Viem, že o mne sa hovorilo, že som 
prísna, ale vždy som chcela žiakov pripraviť 
do budúcna jednak ako človeka, a zároveň aj 
po tej odbornej stránke, takže v prvom rade 
bolo, aby sa žiak pripravoval do školy. 
Zároveň aj tú ľudskosť som do neho chcela 
vniesť. Ja stále zastávam  názor, že poriadok 
musí byť. A vychovávam vás aj do budúcna 
pre trh práce, ktorý je v súčasnosti veľmi 
náročný a je  ťažké uplatniť sa v tak silnej 
konkurencií. 
 
Aké máte očakávania od nás žiakov? 
 
No očakávania také, aby ste do školy chodili 
s radosťou, aby ste sa tu cítili dobre, aby ste 
mali pedagógov, ktorí vás obohatia nielen po 
odbornej stránke, ale aj po tej ľudskej 
stránke, a tie pravidlá, ktoré sú nové, tak od 
vás očakávam, že ich budete trošku plniť 
a rešpektovať! 
 

Čo by ste odkázali našim žiakom 
a zároveň aj vašim kolegom? 
 
Je to veľmi ťažké,  žiaci už zo mňa nemajú 
strach v žiadnom prípade. Všetci máte u mňa 
v kancelárii dvere kedykoľvek otvorené. 
Možno len tým prísnym dojmom pôsobím. 
Dvadsať rokov bola prísnosť, ale zase aj 
ľudskosť, môžu to potvrdiť žiaci, ktorých 
som za tých dvadsať rokov odviedla. Mala 
som asi päť tried, takže mám dobrú spätnú 
väzbu mnohí mi píšu a teší ma, že odborné 
znalosti, ktoré som im vštepila, v mnohých 
prípadoch pomohli pri uplatnení sa na trhu 
práce. 
 
Ďakujem pani riaditeľke za rozhovor 
a ostávam s pozdravom od všetkých 
žiakov. 
 

 
 
                (Radoslav Gavlas 3.A) 
 

 

 

 



 
Čo je to vlastne Zelená škola ? 
 
Najväčší medzinárodný certifikačno-
vzdelávací eko-program pre materské, 
základné a stredné školy. 

Čo sa nám už  podarilo ? 
 
S projektom Zelená škola sme začali v šk. 
roku 2013/2014 iniciatívou pani profesorky 
Marty Kubalovej.  

Prvá téma, ktorú sme si vybrali, sa nazývala 
Zeleň a ochrana prírody, s ktorou sme 
pracovali po celý školský rok. Kolégium 
Zelenej školy malo na starosti rôzne 
projekty, či akcie za minulý školský rok. 
Patrili k nim Svetový deň výživy, Záchrana 
netopiera, projekt Darovali sme krajšie 
Vianoce, projekt Kyslík a farby okolo nás, 
projekt Bylinkový raj a mnoho ďalších.  
 

Na základe dovŕšených požiadaviek, správne 
splneného environmentálneho- akčného 
plánu (hlavný cieľ – zvýšenie zelene o 15%), 
naša škola získala zelenú vlajku 
a certifikát,  ktoré si členovia kolégia 
Zelenej školy prevezmú už v októbri 2014.  
 
Vlajka bude čoskoro hrdo a zaslúžene viať 
nad našou školou! 

 

 

 
 
 
 
Čo nás ešte čaká ?
 
To, že sme získali Zelenú vlajku – teda 
splnili všetky stanovené ciele, neznamená, 
že činnosť Zelenej školy sa končí. Naopak, 
čo ťa nezabije , to ťa posilní. Projekt 
pokračuje. Našou druhou prioritnou témou
sa pravdepodobne stane Odpad.  
 
Tešíme sa na ďalšie rôzne akcie a dúfame, 
že sa nám všetko opäť podarí podľa našich 
predstáv. 
 
Akcie, ktoré máme zatiaľ na pláne:
Vodný bar; Svetový deň výživy, Svetový 
deň mlieka, Svetový deň bez aut, EKO-žolík 
a i.  
 

Kolégium Zelenej školy ( 3.A),  ako ho 
nepoznáte ☺ 
 
Chceš sa stať aj ty členom nášho kolégia? 
 
Neváhaj, príď a podeľ sa s nami o svoje  
nápady. ☺ Ak  chceš s nami začať 
spolupracovať – daj vedieť na email:
martageo@post.sk  
 
ZELENÁ ŠKOLA = Budujeme nielen životné 
prostredie okolo nás, ale aj zručnosti 
a vzťahy v nás.  
 
 

         (Michaela Golisová, 3.A)  

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Žolík môže žiak použiť 
na skúšanie, nie na 
previerky ! 
 
 

 
 
 
Zelená škola dáva do 
pozornosti: 
 

všetci študenti, ktorí chcú niečo urobiť pre
seba a zároveň aj pre školu, môžu ako
odmenu získať EKO žolík. 
 
Podmienky na získanie  EKO žolíka     

• -          žiak, ktorý získa 1.
miesto v regionálnych súťažiach
a olympiádach (žolík platí 2 mesiace) 

• -          žiak, ktorý získa 1.
miesto v školskom a okresnom kole
v súťažiach a olympiádach (žolík platí 1
mesiac) 

• -          žiak, ktorý vymešká
maximálne 7 vyučovacích hodín za
polrok (žolík platí 1 mesiac) 
 

 
Eko žolík môže žiak získať a platí tiež 1

mesiac aj v prípade:    

• pomoci  pri organizácií školských

aktivít po skončení vyučovania - estetizácia 

školského prostredia (napr. nástenky na

chodbách a vestibule), starostlivosť  o zeleň

v areáli školy a iné. 
 
 
 
 
 
  

 

 



 
 
Realizátor projektu: Michaela Golisová 
(3.A) 
  
Realizačný tím: Dominika Višnáková, 
Kristína Mrázová, Patrícia Gilániová, 
Radoslav Gavlas , žiaci 3.A  triedy 
 
V minulom školskom roku 2013/2014 sa v 
našej škole vytvoril útulný priestor pre 
všetkých študentov či učiteľov. Projekt riešil 
otázku nedostatku poznatkov o liečivých 
účinkoch byliniek u študentov, ale aj 
estetický vzhľad miestnosti pre príjemne 
trávenie voľného času.   
Miestnosť slúži pre oddych, využitie času 
cez voľné hodiny, či príjemný kútik na 
sedenie počas, či  po školskom vyučovaní.  
 
Projekt bol  taktiež zahrnutý do nášho 
školského projektu Zelená škola.  

 
Otváracie posedenie v Bylinkovom raji. 
(zľava: R.Gavlas, p.M.Kubalová, 
D.Višňáková, K.Kubištová, M.Golisová, 
P.Gilániová, M.Jakubek-študenti 3.A) 
 
 
 
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 
spoločnosť“  

 
 
 
 
 
 
/Projekt Bylinkový raj je spolufinancovaný 

zo zdrojov EÚ/                  
  
Národný projekt KomPrax – Kompetencie 
pre prax  
 

Panoráma Bylinkového raja. 
 
 
Nudíš sa cez voľné hodiny?  
Nerád sedíš na tvrdých stoličkách? Chceš si 
oddýchnuť? 
Máš chuť na výborný čaj z byliniek ?
 
 
 
 
 
 Príď do Bylinkového raja na druhom 
poschodí. (kľúč má p. Kubalová Marta). 
Každý je tu vítaný.
      
           DOKONCA AJ TY!
 
 
 
 
 
(Michaela Golisová, 3.A)  
 
 
 
 
 

 

 

 



ŽIACKA ŠKOLSKÁ 
RADA...  
 
Žiacka školská rada nezaspala, naopak 
privstali sme si a pripravujeme pre našu 
školu rôznorodý program, na ktorý sa 
môžete tešiť aj tento školský rok 
2014/2015. 
 
Načo ? 
Aby sme zastupovali hlas študentov na 
škole, presadzovali si svoje práva, 
nápady a potreby. A samozrejme, boli 
kreatívni. 
 
Kto? 
MY. Žiacka školská rada, ktorá nikdy 
nespí. 
Máme nových členov, ktorí sú 
pripravení pracovať na 101%. Žiacka 
školská rada sa skladá z predsedu, 
podpredsedu a ďalej manažérov každej 
oblasti, ktorí majú na spoluprácu 
ďalších šikovných ľudí ŽŠR. 
 
Čo? 
Náš tím chystá mnoho akcií. Máme na 
pláne usporiadať školský ples, na ktorý 
je pozvaný každý študent našej školy. 
Neváhajte, príďte, môžete zažiť naozaj 
veľa zábavy. Ples bude mať riadny 
program, jedlo + vypúšťanie 
lampiónov. Veľa muziky za málo 
peňazí. ☺ 
ŽŠR taktiež pripravuje, ako 
každoročne, skvelého Mikuláša . ☺ 
A prečo si nepostaviť MÁJ  aj u nás pri 
škole? Jedna z ďalších akcií, ktorú by 
sme chceli zorganizovať v spolupráci 
so študentmi OA. 
Všetky krásne dievčatá zo školy - tu je 

vaša príležitosť, ŽŠR má na starosti  
Miss stredných škôl pod názvom 
Remeta. Tu sa môže realizovať každá 
z vás, stačí na to len odvaha a očarujúci 
pohľad. ☺ 
Zbierka Adopcia na diaľku pre 
dievčatko Sayjdie (október 2014) a  
ďalšie rôzne akcie ako športové 
turnaje, prednášky, posedenia... 
 

Členovia žiackej školskej rady  
 
...alebo  
urobme si veci tak, ako sa nám 
páčia...  
 
 
 
 
 
 
 (Michaela Golisová, 3.A) 

Tešíte sa na Nás! 
A my na Vás? 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
   Pokiaľ našu školu navštevujete dlhšie ako 
dva roky, určite si spomínate na pani 
profesorku Staníkovú, ktorá si len odbehla 
na materskú. Tá sa však po odchode nášho 
Volkera Sospetera vrátila späť a myslím si, 
že s láskou  tu vyučuje angličtinu.  
   Do učiteľského tímu pribudla aj úplne 
neokukaná  pani profesorka Remešová, 
ktorej záľubou je ruština. My, ako školský 
časopis, máme akúsi povinnosť predstaviť 
vám ich prostredníctvom krátkeho 
rozhovoru, ktorý s nami pani profesorky 
rady absolvovali. 
 
Prvú sme si na mušku vzali PaedDr. 
Zuzanu Staníkovú, ktorá tu je už ako doma, 
keďže sa vracia len po krátkej pauze. 
 
1. Ako dlho pred odchodom na materskú 
ste učili na obchodnej akadémií? 
•Pred odchodom 10 rokov. 
 
2. Učíte okrem angličtiny aj niečo iné? 
• Vyštudovala som 
angličtinu a biológiu, 
ale tá sa u nás, 
bohužiaľ, neučí. � 
 
3. Čo hovoríte na 
žiakov? Zmenili sa 
počas vašej 
neprítomnosti? 
• Nie aj áno! Žiaci sú však stále menej 
a menej zanietení do učenia sa. ;) 
 
4.Odkiaľ pochádzate? 
•Z Korne 
 
5. A posledná, celkom dôležitá otázka. 
Keby ste mohli na tejto škole zmeniť 
jednu vec, čo by to bolo? 
• Nič! Nezmenila by som absolútne nič. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
S narastajúcim záujmom o ruský jazyk, 
musela škola zaobstarať profesora alebo 
profesorku, ktorá by nás v priebehu jedného 
roka zvládla naučiť azbuku a ruskú 
gramatiku. Toto miesto získala Martina  
Remešová, ktorú sme tak isto vyspovedali.  
 
 1. Učíte okrem 
obchodnej akadémie 
aj na iných školách? 
Ak áno, kde? 
•Nie, neučím nikde 
inde. Pracujem len 
v CVČ Raková. 
 
2. Odkiaľ 
pochádzate? 
•Z Rakovej. 
 
3. A čo aj iné 
predmety? Učíte okrem ruského jazyka aj 
niečo iné? 
•Na OA učím len ruský jazyk, ale 
vyštudovaný mám aj slovenský rovnako ako 
aj špeciálnu pedagogiku. 
 
4. Páči sa vám tu? 
•Zatiaľ som tu len krátko, ale som spokojná. 
 
5. A čo študenti? Akí sú, ako sa k vám 
správajú? 
•Na túto otázku vám odpoviem v júni ☺. 
 
 
 
Ďakujeme za rozhovor a veríme, že pani 
profesorky prežijú s nami krásny rok. 
 
 
 
 
                                              PM, IČ, 2.B 

 
 

 



Albánske deti si pripomenuli narodenie  
Ježiška Krista :)  
 
Adopcia na diaľku je projekt, ktorý 
organizuje Snbmnbmnlovenská  katolícka 
charita. Je to projekt založený na pomoc 
deťom alebo inak povedané ide o vzťah 
darcu a obdarovaného dieťaťa. Slovenská 
katolícka charita chce umožniť týmto deťom 
zlepšiť si život. Človek, ktorý sa zapojí do 
tohto projektu, tým že si adoptuje dieťa, 
stáva sa adoptívnym rodičom. Adoptívny 
rodič môže sledovať rast a pokroky dieťaťa, 
ba dokonca sa s ním kontaktovať za pomoci 
listov. 
 
Cieľom  je umožniť vzdelávanie deťom, 
ktoré to z finančných dôvodov sami 
nezvládnu. Okrem toho je potrebné  
zabezpečiť, aby deti nehladovali a v prípade 
choroby dostali lieky a dostatočnú zdravotnú 
starostlivosť. Určite nám vyčarí úsmev na 
tvári to, ak vidíme dieťa šťastné, preto aj 
adoptované dieťa dostane sem- tam menšiu 
drobnosť a vo vianočný čas aj darček.  
 
Podporované deti sú z najchudobnejších 
rodín a sú rôzneho vierovyznania. Svoje 
štúdium museli ukončiť z rodinných alebo z 
finančných dôvodov. Dieťa sa vyberá podľa 
núdznosti. Čo môže SKCH splniť je 
približný vek a pohlavie. Projekt funguje na 
základe pravidelných príspevkov, ktoré 
Slovenská katolícka charita pošle 
adoptovanému dieťaťu, ktoré tieto peniaze 
využije na školu, lieky a výživu.  
 
Adopcia na diaľku funguje zatiaľ v týchto 
krajinách: India, Albánsko, Haiti, Vietnam, 
Uganda, Kazachstan a Ukrajina.  

Adopcia na diaľku 

 
Aj naša škola sa stala adoptívnym rodičom.
Začalo sa to v roku 2010, kedy si adoptovala 
dievčatko menom Selin, o ktoré sa  starala 4 
roky. Selin bola žiačkou 2. stupňa základnej 
školy. Neskôr sa však s rodičmi odsťahovala 
do iného mesta, a tak  ju naša škola nemohla 
ďalej podporovať.  
 
Po dohode so Žiackou školskou radou sme si 
adoptovali druhé dievčatko. Volá sa Marie a 
má 7 rokov. So svojou rodinou žije na 
Haiti.  Za pomoci príspevkov študentov 
a učiteľov  môže Marie navštevovať školu 
sv. Františka Saleského. Počas školského 
roka býva na internáte, kde sa o deti starajú 
mníšky. Marie je veľmi usilovná a 
inteligentná. V školách  sa nehodnotí 
známkami, ale bodmi a  dosahuje veľmi 
dobré výsledky. Naša Marie ešte nevie písať 
a tak nám o nej píše listy matka predstavená. 
Marie nám však poslala kresbu, ktorá sa jej 
vydarila. :) Jedným z jej snov je pomáhať 
iným, pretože chce byť lekárkou. :)  
Všetkých nás pozdravuje a ďakuje nám 
za našu pomoc :).  

 
Toto je naša Marie :) No nie je zlatá ?  
 
 
 
         
                        Katka a Anička z 2. D 

 

 

 



 
Tak ako každý rok, tak aj tento sa už 
tradične konala fyzická skúška  
reprezentantov škôl v kalokagatii.  
Dňa 12. 09. 2014 sa v Turanoch študenti 
z rôznych škôl rozhodli zmerať si svoje 
schopnosti v náročnom súboji. Merať sily si 
mohli v piatich súťažných disciplínach -hod 
granátom, beh, streľba zo vzduchovky, test  
a šplh po lane. 
 
Po tom, ako si účastníci vylosovali svoje 
poradie pri štarte,  začal sa neľútostný boj  
o víťazstvo. Mužstvá boli odštartované 
v desaťminútových intervaloch. Po 
dvojhodinovej súťaži sa celá udalosť končila 
príhovorom pani riaditeľky a odovzdávaním 
cien. Naša škola sa umiestnila na krásnom 
druhom mieste ☺. 
 
Naši 
reprezentanti: 
Sprava:  Kristína 
Kazimírová (4. 
A), Dominika 
Kubicová (1.C), 
Martin Halada 
(3C),  Lukáš 
Prívara (4.C), 
Roman Blažek 
(4.B). 
 
Bližšie informácie vám ponúkne nasledujúci 
rozhovor s reprezentantom našej školy 
a zároveň kapitánom tímu – Romanom 
Blažekom zo  4. B. 
 
1. Ako vyzerá taká príprava na 
kalokagatiu? 
2. Čo vám robilo najväčšie problémy? 
3. Kto bol podľa teba najväčší súper? 
4. Ako by si zhodnotil svoj tím? 
5. Koľko kalokagatia trvala? 
 
 
 

 
 

1.Pripravovali sme sa s pánom profesorom 
Adamicom. Pár dní pred súťažou sme si 
prebehli trať, učili sa testy, hádzali granátom 
a cvičili streľbu.  
2. Snažili sme sa vychytať všetky muchy, 
ktoré nám robili ťažkosti a môžem usúdiť, že 
moji kolegovia sa snažili natoľko, že ich

prácu môžem hodnotiť na 
výbornú. 
3. Najväčší súper bol určite 
čas, keďže sme sa snažili o 
čo najlepšie umiestnenie, a 
taktiež ťažký terén, ktorý bol 
naozajstnou skúškou pre 
pretekárov. 
4. Musím povedať, že 
šťastná ruka pána profesora 
Adamicu sa opäť ukázala pri 
výbere ľudí do tímu, takže 

super ☺. 
5. Tak kalokagatia trvala zhruba dve-tri 
hodiny, kým sa všetko nachystalo a začali 
postupne štartovať družstva v 10 
minútových intervaloch. Všetko bolo 
pripravené tak ako malo a aj počasie nám 
prialo. 
 
Na záver len dodám, že ak si aj ty športový 
typ, tak hor sa na kalokagatiu! ☺. Nech 
všetci vidia  aké športové talenty sa na našej 
škole skrývajú ☺. 
 
Napísala: Kristína Zátková, 4. B 
Zdroj fotiek: školský archív  

 



 
 
 
Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval 
v roku 2000 a je podporovaný Európskou 
komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení 
hluku, dopravným zápcham a znečisteniu 
ovzdušia.  
Cieľom tohto dňa je podpora ekologických 
foriem doprav ako je pešia, cyklistická a 
verejná doprava. Upozorniť na znečistené 
životné prostredie automobilmi a následné 
škodlivé dopady na ľudské zdravie. 
 
Naši žiaci a pedagogický zbor  mali 
možnosť vyskúšať vymeniť auto, autobus za 
bicykel, kolieskové korčule, chôdzu alebo 
iný ekologickejší spôsob dopravy. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Veľa vecí sa dá ovplyvniť, avšak počasie sa 
ovplyvniť nedá. Svetový deň bez áut, ktorý 
sa na našej škole konal 22. 9. 2014, 
nedopadol podľa našich predstáv. 
  
Stanka Čarnecká z 3. A  si povedala, že 
príde do školy na bicykli za každého 
počasia. Ona jediná prišla s úsmevom na 
tvári aj v nepríjemnom daždi. Stanka bude 
ocenená EKO – žolíkom. Z jej úsilia sme 
všetci veľmi potešení. 
  
Dúfame, že budúci rok nám počasie bude 
viac priať a Svetový deň bez áut nám vyjde 
podľa našich predstáv. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: M. Smolková 3.C 

 

 

 



                                                MIKS 

 
Oslavovať mlieko a neustále zdôrazňovať 
jeho mimoriadne výživové vlastnosti a 
význam pre človeka sa lekári a odborníci z 
oblasti výživy rozhodli už v roku 1957. 
Podstatou tohto dňa je oslava významu 
mlieka na školách. 25. septembra 2014 sa 
naša škola pripojila k školám, ktoré 
podporili Svetový deň mlieka. 
 
 Táto udalosť je medzinárodnou, každoročne 
podporovanou a propagovanou organizáciou 
pre výživu a poľnohospodárstvo. 
  
Akciu si pod patronát zobrala Zelená škola. 
Jej členovia pripravili stoly, kde si žiaci i 
učitelia mohli cez prestávku pochutnať na 
dobrom syre a ponúknuť sa pohárom mlieka. 
Pre žiakov každej triedy boli pripravené 
tvarohové tyčinky Dráčik a tí, ktorí sa 
stravujú v našej skvelej školskej jedálni, 
dostali k obedu aj termix. 
 
Možno aj vďaka tejto akcii budú žiaci našej 
školy viac obľubovať mliečne výrobky. 
Mlieko je dokonalá potravina a jeho oslava 
je opodstatnená. 
 
 

 
 
 
 
Pripravila: M. Smolková 3.C 
 

 
 
 

Svetový deň duševného zdravia.  
,,Bojujeme o dušu“ ! 

 
Liga za duševné zdravie organizuje už 
tradične na jeseň 7. ročník celoslovenskej 
informačnej kampane a zbierky Dni 
nezábudiek. Kampaň je zameraná na 
aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých 
ľudí do spoločenského a pracovného života. 
Duševné zdravie je pre človeka veľmi 
dôležité a preto by sa mu mala venovať 
rovnaká pozornosť a starostlivosť ako 
zdraviu telesnému. 
 
Do zbierky Dni nezábudiek sa zapojila aj 
naša škola. Boli to žiaci a žiačky 3.B. triedy 
pod vedením paní profesorky E. Padychovej, 
ktorí sa jej dobrovoľne zúčastnili v dňoch 
11.09. – 14.09. 2014 v meste Čadca. 
 
 
Naši šikovní žiaci vyzbierali vyše 650 eur. 
Žiaci získali skúsenosti, a dúfajú, že touto 
zbierkou aspoň trošku pomohli. Veria, že sa 
zúčastnia aj ďalších takýchto zbierok. 
 

 

 



 
 
... toť slávny výrok súdruha Lenina, ktorý 
nám prostredníctvom svojej životnej 
múdrosti zanechal večný odkaz. Čo sa týka 
nás študentov, vieme, čo máme robiť, ale 
občas nám chýba dobrý návod k tomu, aby 
naše učenie bolo efektívne a stálo zato. „Ako 
sa správne učiť“ sa každý na našej škole učil 
už v prvom ročníku na prvých hodinách 
slovenského jazyka. V tomto článku sa 
dočítate o radách a typoch, ktoré ale vo 
svojom zošite 
nenájdete ☺ 
 
 
1. Sprav si 
z učenia 
zážitok 
Skutočne sa 
niečo naučíš 
robiť až vtedy, 
keď si to 
vyskúšaš. Dávaj  
si otázky, ktoré 
by ti mohol 
klásť profesor a 
skúšaj na ne 
odpovedať. Vži 
sa do situácie, že už to vieš a predstav si, že 
to niekomu ideš vysvetliť. Tak si ujasníš v 
hlave mnohé informácie. 
 
2. Uč sa pomocou Paretovho princípu 
Paretov princíp hovorí, že za 20% času sa 
vieš naučiť 80% vecí. Za menšinu času sa 
teda naučíš väčšinu vecí. Skús teda učenie 
nesiliť. Radšej odlož zvyšok na neskôr. 
Niekedy, keď si necháš základ odležať 
v hlave, rýchlejšie sa potom doučíš zvyšok. 
 
 
3. Vyskúšaj niečo nové 
Sprav si z učenia zaujímavú chvíľu 
a vyskúšaj niečo nové. Nový zošit,  nové  
 

 
 
 
miesto, nové zvýrazňovače, novú techniku 
učenia.... 
 
4. Ak si hudobný typ, uč sa s hudbou! ☺ 
Počúvaš pri učení hudbu? Podľa odborníkov 
to nie je práve najlepšie, pretože pesničky ti 
môžu narúšať tvoju koncentráciu. Iná vec je 
samozrejme, keď sa na pesničkách učíš 
cudzí jazyk. Ako sa učiť s pustenou hudbou? 
� Vyčleň si vždy jednu hudbu na učenie. 

Vytvoríš si spojenie 
pesničiek a učenia. 
Akonáhle potom započuješ 
túto hudbu, tak ti bude 
prirodzenejšie ísť sa učiť. 
�Ak vo vedľajšej izbe zúri 
občianska vojna, pusť si 
hudbu aj nahlas. Je lepšie 
počúvať niečo, na čo si 
zvyknutý, čo má svoj 
pravidelný rytmus a čo 
poznáš, ako nepredvídateľné 
zvuky živočíšneho boja o 
moc. 
�Pusť si niečo 
inštrumentálne. Hudba bez 
textu ti navodí peknú 

atmosféru, nerozptyľujú ťa slová a ty sa 
môžeš pokojne učiť. 
 
5. Rozhodne pri učení vypni facebook 
Buď sa sústredíš na jedno alebo na druhé. 
Ja viem, chceš byť v kontakte s kamarátmi. 
Chceš si silno kontrolovať,  či ti niekto 
nelajkol tvoju fotku. Chceš sa do toho 
pozerať, aby si sa nemusel ísť učiť. V 
konečnom dôsledku ale zistíš, že si sa nič 
nenaučil, nikto ti poriadne nepísal a vlastne 
si neaktívne premrhal svoj čas. 
 
 
Zdroj: http://www.ako-sa-naucit-skor.com/ 
Napísala: Kristína Zátková, 4. B 

 

 



Pár minút s kapelou - 
  
Medzi tohtoročnými prvákmi sa objavili 
dvaja punk-rockoví hudobníci s veľkým 
potenciálom. Nech sa páči, kapela Tak Či 
Onak zo Starej Bystrice. 
 
Povedzte nám niečo o sebe a o vašej 
kapele. 
Vlado: Kapela má štyroch členov. Ja, Filip 
Sobol, môj brat a bratranec Martin. Ja 
spievam a hrám na basgitare, Filip hrá na 
gitare. Koncom októbra to bude rok, čo 
spolu hráme. Budú to naše tretie narodeniny.  
 
Vždy vás to ťahalo k hudbe?  
Vlado: Začalo to tým, ako sme pred tromi 
rokmi chodili na koncerty a veľmi sa nám 
páčilo, ako si to hudobníci užívali, tak sme si 
povedali, že založíme kapelu.  
 
Nedávno ste vydali album. Môžete nám 
ho priblížiť?  
Vlado: Sú to všetko texty zo života. 
Humorné, zábavné. Páči sa nám robiť to tak, 
aby sa na tom ľudia aj zasmiali. Je to sranda.  
 
Kde všade ste hrali?  
Vlado: Hrali sme v Ostrave,  ale 
asi najúspešnejší koncert bol u nás v Starej 
Bystrici na Zvrchovanostiach. Síce sme tam 
hrali len 4 songy, ale to bola atmosféra... 
Filip:  Bolo tam neskutočne veľa     ľudí.  
Vlado: Celé námestie boli len ľudia a to 
bolo super. A často chodievame hrávať do 
Turzovky.  
 
Čo pre vás znamená hudba? 
Vlado: Hudba pre nás znamená veľa. Keď 
sa nás v triede pýtali, aké máme záľuby, 
všetci hovorili o športe, ja len o hudbe. 
Hudba nás napĺňa.  
 
Čo vás posúva ďalej? Čo vás motivuje? 
Kde získavate inšpiráciu? 
Filip:  Ono to príde samo, keď len tak hráme 
a vznikne nová pesnička. 
Vlado: Na tom je krásne to, že sa dá stále 
robiť niečo nové, že tvorba je neobmedzená. 

 

- TAK ČI ONAK  
 
Máte čas na školu? 
Vlado: Ale tak určite, musí sa nájsť. 
 
Chceli by ste sa hudbe venovať aj 
v budúcnosti? 
Vlado: Určite by sme chceli, a ak by sa dala 
stíhať aj vysoká škola aj hudba, tak by sme 
s hudbou neprestali, ale ak by sa to nedalo, 
tak by sme sa venovali len hudbe a škola by 
už bola druhoradá. 
Filip:  Chceli by sme si zahrať s naším 
vzorom Horkýže Slíže. 
Vlado: Tak ciele sú veľké, len či sa to 
splní... 
Filip:  A budúce leto by sme si chceli urobiť 
turné s kapelou z Prievidze, tak uvidíme, či 
sa nám to podarí. 
 
Chalanov môžete najbližšie  vidieť 31. 10. 
v bare Roxy v Čadci, kde si zahrajú aj 
s kapelou Tributeof Rock, v ktorej spieva 
naša štvrtáčka Michaela Martykanová. 

 
Ďakujeme za rozhovor a samozrejme im 
prajeme veľa úspechov!  
 
 

 
Info vypátrali: Betka Kubanková a Miška 
Martykanová, 4.A  
 

 

 

 



 
 

  26. 09. 2014 sa žiaci 1.A a 1.B  zúčastnili 
na povinnej exkurzii na východe Slovenska. 
Dozerali na nich pani profesorky 
Škrobánková a Kubalová.   
Navštívili Spišský hrad, najväčšiu 
knižnicu  v strednej Európe , rodný dom 
Milana Rúfusa, artikulárny drevený 
kostol a Kostol sv. Jakuba v Levoči 
a najmä oltár majstra Pavla z Levoče.  
Rovnako ako všetci ostatní aj oni si odniesli 
kopu zážitkov, o ktoré sa s vami radi 
podelili.  
 
„Páčilo sa nám, že sme v jeden deň stihli 
toľko pamiatok. A navyše to bolo lepšie ako 
angličtina, ktorej máme teraz nad hlavu. No 
neobišlo sa to bez dažďa. Zmokli sme ako 
kurčatá, no myslím, že to stálo za to. 
  Najvtipnejšie asi bolo, že šofér dostal 
pokutu 20 eur, čo bolo také spestrenie.  
Ďalšie plus mala knižnica. Bola fakt veľká 
a stará, dýchala super atmosférou, myslím, 
že keby tak vyzerali všetky knižnice, decká 
by čítali o mnoho viac. 
Bola to skvelá exkurzia, určite nás to ako 
triedu zblížilo a radi si to zopakujeme.“ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Nebol i však jediní. 03. 10. 2014 sme sa 
exkurzie zúčastnili aj my, druháci.  
   O 6.30h  sme opustili Čadcu a vybrali sa 
do nášho susedného regiónu, na Oravu.  
   Ako prvé sme navštívili Múzeum Pavla 
Országha Hviezdoslava. Dozvedeli sme sa 
o tom, ako žil, kto ho na jeho ceste životom 
sprevádzal, kedy a kde napísal svoje 
najväčšie diela ,no a napokon, kedy a kde 
zomrel.  
Prezreli sme si jeho osobné veci, od pier, 
fajok, zápisníkov až po papuče. 
  Po múzeu sme sa presunuli do rodného 
domu Martina Kuku čína, kde nám veľmi 
milá pani porozprávala o jeho živote. Avšak, 
celý jej výklad prerušovali nenásytné 
mečiace kozy, s ktorými sme sa stihli aj 
vyfotiť.  
  Keď už sme boli na tej Orave, nedalo nám 
neísť na Oravský hrad, ktorý sa nám páčil 
asi najväčšmi. Prešli sme mnoho schodov, 
dozvedeli sa o slávnych dynastiách nášho 
Slovenska, pozreli si vypchaté dvojhlavé 
teliatko, odfotili sa s Draculom, no 
predovšetkým sa mnohému naučili. 
   Záverom výletu bolo Múzeum oravskej 
dediny v Zuberci. Mali sme jedinečnú 
možnosť vypočuť si organ zo šestnásteho 
storočia, 
rôzne 
legendy 
a povery, 
prezrieť si 
domy 
roľníkov, 
nakŕmiť 
zajace, 
provokovať 
husi 
a predovšetkým, pocítiť  tú dávku histórie. 
  Pre mňa osobne bol tento výlet veľmi 
poučný a vrelo vám odporúčam tieto miesta 
navštíviť.            
                                               PM, IČ, 2.B         

 

 



A TERAZ NIE ČO 
PRE  
TECHNO-
MANIAKOV 
 

Číslo šesť je tu  
 
 

 
ŠPEKULOVALO SA, VYNÁŠALI 
SA INFOŠKY, ŠÍRILI SA RE ČI, 
NIEKTO DÚFAL V JEDNO, INÝ 
ZASE V ÚPLNÝ OPAK.  
NA 2014 APPLE KEYNOTE 
VŠAK UVIEDLO VŠETKO NA 
PRAVÚ MIERU. IPHONE 6 
A IPHONE 6PLUS. 

  

DIZAJN:  
Dizajnéri Apple sa vrátili k oblúku, ktorý 
používali do modelu iPhone 3GS.Najnovšiu 
generáciu môžete s tými predošlými 
porovnávať v troch farebných vyhotoveniach: 
zlatá, červená a čierna. 

 
PREDNÝ FOTOAPARÁT: 
Predná FaceTime kamera má skvelú 
svetelnosť, selfie budú  až o 81% svetlejšie 
a dokonca je možné používať HDR režim.  
 
 
 

KVALITA DISPLEJA: 
Väčší displej ponúka kvalitnejšie zobrazenie. 
Ak vám čísla moc nehovoria, kvalitatívny 
posun zobrazovania bol označený ako nová éra 
v prenosných konzolových hrách. Pri 
demonštrácii ostalo publikum v nemom úžase. 
Skúste si to na hre Vain Glory.  
 
UHLOPRIEČKA: 
Steve Jobs svojho času povedal, že nikto si 
nikdy nekúpi obrovský telefón. Či sa 
zakladateľ priekopníckej firmy s nahryznutým 
jablkom v logu mýlil, to necháme na vaše 
uváženie. Faktom je, že iPhone 6 má 
uhlopriečku 4,7 palca a verzia Plus až 5,5 
palca. Pre pohodlné ovládanie je k dispozícií 
možnosť zmenšiť používateľské rozhranie tak, 
aby sa dalo ovládať jedným prstom. Ide to 
jednoducho – dvakrát ťuknete na tlačidlo 
domov.  
 
ZADNÝ FOTOAPARÁT: 
Samostatnou kapitolou nového iPhone  je 
fotoaparát. Ponúka8 MP, vynikajúcu 
svetelnosť , inteligentný blesk , dvakrát 
rýchlejšie  automatické zaostrovanie, 
rýchlejšiu detekciu  tváre a optickú stabilizáciu  
obrazu. Video nakrútite v kvalite 1080 p pri 
tridsiatich obrázkoch  za sekundu, nerobia mu 
problém spomalené zábery. Najmä 
v problematickom a slabom svetle na veľkú 
vzdialenosť robí divy. Ostrosť a minimálny 
šum  presvedčili nejedného neprajníka.  
 
VYDRŽÍ VIAC:  
Hardvér iPhone 6 a iPhone 6 Plus sa podarilo 
vylepšiť natoľko, že telefón sa nespomalí ani 
po dlhodobom intenzívnom používaní. Batéria 
by mala vydržať až 80 hodín počúvania hudby, 
dvanásť hodín surfovania cez wi-fi pripojenie 
alebo 24 hodín pri telefonovaní cez 3G.  
 
BUCHNETE SA PO VRECKU:  
Oba modely sú dostupné na slovenskom trhu 
od konca októbra 2014. Ceny budú závisieť od 
modelu a veľkosti internej pamäte. No 
mnohým vyrazia dych. 
 
                     /zdroj: internet ,časopis Brejk, 
                         upravila D.Kubalová/ 
  

 

 



 
 Tak ako aj my, aj naši učitelia majú právo 
na výlet, čo si oni uvedomujú, preto si jeden 
taký menší zorganizovali. 
 
Podľa slov pani riaditeľky bol výlet krásny, 
veľmi náučný a perfektne pripravený, za čo 
treba osobne poďakovať pani profesorke 
Majákovej, ktorá to všetko mala pod 
palcom. 
 
 „Profesorská exkurzia“ sa konala od 13. do 
15. septembra a vrátane viacerých 
profesorov sa jej zúčastnili aj nepedagogickí 
zamestnanci. 
 
  

 
Zámok vo Valticiach 
 
My dúfame, že učitelia si oddýchli 
a s vervou sa vrhnú do vytvárania testov 
a písomiek. Ale, povedzme si úprimne, také 
výlety by im bodli častejšie, veď aj my 
občas potrebujeme voľné hodiny, no nie? ☺ 
 
 
Usmiate pani profesorky pred návštevou 
jaskyne Macocha→ 

 
Pani profesorka Goliašová a Fekulová 
 
„Navštívili sme krásny zámok Lednice,  
aquapark, ďalší zámok vo Valticiach 
a jaskyňu Macocha. Skvele sme sa zabavili, 
zahodili sme školské problémy za hlavu, no 
zároveň sme sa aj porozprávali o dobrých 
nápadoch, ako vylepšiť našu školu. Celé to 
bolo určené na regeneráciu našich síl, čo sa 
napokon aj podarilo. Ubytovanie bolo 
krásne, jedlo chutné... Bol to skvelý výlet,“ 
tvrdí pani riaditeľka.  
 
Pán profesor Adamica  a Šulgan v 
Ledniciach 

                                             IČ, P.M, 2.B  

 

 



A teraz sa trochu 
zasmejeme :D  

 
 V škole 
- Máš domácu ?  
- Hej !  
- Tak nalej !   
 
 
 
 

Idú  3 blondínky na motorke a zastavia na  
križovatke. Zasvieti červená a hovoria: 
- Jeej, tá je krásna !!  
Zasvieti oranžová a hovoria: 
- Jeej, tá je ešte krajšia !!  
Zasvieti zelená a blondínky:  
- Tá je najkrajšia !! 
Znova zasvieti červená a prvá blondínka 
povie: 
- Tu sme už videli, tak poďme ! :D  
 
Čo je absolútna klebeta ?  
Keď nemý vraví hluchému, že slepý videl  
vozičkára chodiť. :D  
 
Keď chceš chlapa s tehličkami, tak si nájdi  
murára.  
 
 
Babka ide vo výťahu, pristúpi mlasdý  
navoňaný muž a vraví: Moon sharie, Paríž,  
200€. Pristúpi navoňaná žena: Love story,  
Londýn, 300€. Babka si prdne a hovorí:  
brokolica, Tesco, 0,50€ :D  
 

 
Počítačový maniak v kostole:  
- V mene Otca, i Syna, i Ducha svätého 
Enter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Príde dážďovka domov a pýta sa mamy: 
- Kde je ocko ?  
Mama na to: 
- Šiel chytať ryby.  
 
Letecká linka Moskva- Bratislava. Krátko  
po štarte vbehne do pilotnej kabíny muž  
s pištoľou v ruke a kričí: ,, Do Viedne!" 
Pilot mu odpovedá: ,, Nedá sa!" Muž 
znervóznie a hovorí: ,, Do Vidne, lebo 
budem strieľať!" ,, Nedá sa mladý muž! 
Obzrite sa, za vami sedí babka s bombou a 
už si objednala Mníchov. :D  
 
 
 
 

 
K slonovi prídu dva mravce a hovoria: 
- Hej slon, poď sa s nami biť ! 
- No určite, dvaja na jedného.  
 
U  zubára: 
Pýta sa zubár pacienta: 
- Chcete hélium ?  
Pacient s obavou: 
- A to utlmí bolesť ?  
- Nie, ale  keď budete kričať, bude sranda ! 
 
                                  Katka a Anička z 2. D  

 


