
1 
 

 



2 
 

 

 

Obsah  

 

    Opýtali sme sa...  3 - 4  

    Téma na dnes       5 – 6                                              

 Rubrika kynológa       7 

 Rubrika veterinára  8 - 9 

 Rubrika záhradkára    10 

  Rubrika cestovateľa    11   

          Z ríše zvierat                 12  

   1 + 1 = ???                   12 

     Literárne okienko      13 

        Movie                           14 

       Music                             15 

                     Šikovné ruky           16 

         Zúčastnili sme sa    17 - 21 

         Inzercia   22 

 



3 
 

         

         Opýtali sme sa pani učiteľky  

     Mgr. Kataríny Drdákovej  

 

Vy ste v podstate taká staro-nová pani učiteľka, však? 

Áno, na tejto škole som učila v roku 2009/2010 , ale 
potom som si dala dlhšiu pauzu, pretože sa mi narodili dve deti. Jeden syn je 
škôlkar, druhý prvák na základnej škole a ja sa môžem venovať svojej práci, ktorú 
mám rada. 

Prečo učíte práve angličtinu? 

Tento jazyk sa mi vždy páčil. Na vysokej škole som nechcela študovať nič iné, len 
angličtinu. 

Spomínate školu...kde ste študovali? 

Chodila som na UKF v Nitre. Na toto obdobie mám len krásne 
spomienky. Škola ma bavila a veľa ma naučila. 

Navštívili ste nejaké anglicky hovoriace krajiny?  

Áno. Bola som v Austrálii, na Novom Zélande, V Írsku, v Anglicku. Boli 
to krásne roky a obrovská skúsenosť. Spoznala som samu seba, stretla 
som zaujímavých ľudí a videla som ako v realite funguje multikultúrna 
spoločnosť.  

Čo si myslíte o dnešných žiakoch? 

Určite majú viac odvahy ako my v ich veku. Často sa však chcú stať dospelými príliš 
skoro a niekedy sú zbytočne sebavedomí. Internet im poskytuje obrovské 
možnosti, ktoré sme my nemali, ale virtuálny svet je často klamlivý a deti zabúdajú 
na reálny svet.   

Najkrajší darček? 

Letenka do Londýna. Zbožňujem toto mesto, jeho život a architektúru.  

Váš obľúbený spevák?  George Michael.  

Obľúbené jedlo?  Všetko s príchuťou bazalky. 

Film, ktorý ste videli niekoľkokrát?  Láska nebeská a Dobrý ročník. 

Obľúbená farba? Olivovo zelená a sivá.  

Obľúbené motto?  

Neriadim sa žiadnym mottom. Veľký vplyv mala na mňa výchova rodičov, ktorí boli 
síce prísni, ale spravodliví. Pred pár dňami som počula pesničku, v ktorej sa 
spievalo....“Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené dokorán..“, a táto myšlienka 
sa mi páči.  
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Obľúbený deň 

Milujem piatkové večery. Ale nedeľné popoludnia v obľube nemám. Asi to 
súvisí s obdobím vysokej školy, keď som vždy v nedeľu popoludní 
odchádzala na internát od svojej rodiny a  priateľa. 

Máte nejaký tajný sen? 

Naučiť sa plynule ďalší jazyk. A cestovať po svete. 

Blížia sa Vianoce? Aký k nim máte vzťah? 

Je to jedno z najkrajších období v roku. A majú špeciálne čaro aj preto lebo 
mám malé deti a prežívam to s nimi. 

Ako trávite svoj voľný čas? 

Predovšetkým s rodinou. Mám rada kino, divadlo, letné festivaly, výlety po 
Slovensku. Vďaka deťom som na Slovensku spoznala miesta, o ktorých 
som predtým nevedela. Napr. Habakuky na Donovaloch, kontaktné zoo pri 
Tatralandii,  Vychylovku.... 

Obľúbené ročné obdobie? 

Určite jar. Môžem sa realizovať a „vybúriť“ vo svojej záhrade. 

Čím ste chceli byť, keď ste boli mladá? 

Nepamätám sa. Ale vždy sme sa s kamarátkami hrali na školu, niečo sme 
stále písali a zapisovali.  

Niečo, čo sme o Vás netušili? 

Spievala som v bratovej kapele.  

Obľúbené miesto? 

Chorvátsko. 

Obľúbená relácia? 

Pálenica Borisa Filana (na Rádiu Slovensko každú sobotu dopoludnia). 

A čo nemáte rada? 

Bude to z každého  rožku trošku: pokrytectvo, zimu, heavy metal, pavúky, 
skoré vstávanie, studený puding, arogantné správanie, umývanie okien... 

Čo by ste odkázali redakcii nášho časopisu? 

Do ďalšej práce vám želám predovšetkým veľa inšpirácie a entuziazmu.  
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         Téma na dnes: Európsky deň jazykov  

Viete, prečo je 26. september výnimočný? Že nie? 

Študenti, ktorí a tento rok zúčastnili Európskeho 

dňa jazykov, určite tušia, čo máme na mysli. Vy 

ostatní  pokojne ďalej čítajte. 

 

Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy. 
Prvýkrát sa oslavoval v roku 2001 a odvtedy si ho 
pripomíname každý rok. Konajú sa rôzne podujatia súvisiace s týmto dňom, do ktorých sa 
zapájajú jazykové a kultúrne inštitúcie a školy. Tento deň slúži na to, aby sme si pripomenuli 
farebnosť jazykov nášho kontinentu. Ide zhruba o 200 jazykov. Cieľom je podporiť jazykovú 
rôznorodosť, kultúru a podnietiť ľudí, aby sa učili jazyky.  

 

Ako na iných školách, aj u nás sa Európsky deň jazykov konal, a to pod dohľadom pani 
profesorky Jambrichovej a Uhliarikovej. Zástupcovia tried si pripravili projekt o krajine a jej 
jazyku. Niektorí žiaci priniesli i autentické pomôcky, napríklad mafiny, čo ich spolužiaci veľmi 
privítali . Všetky projekty boli nápadité a originálne, preto bolo ťažké vybrať víťazov, no 
napokon sa rozhodlo takto: o prvé miesto sa podelili triedy 3.K, ktorá reprezentovala Rusko a 3.L, 
ktorá reprezentovala Austráliu. Krásne druhé miesto obsadila trieda 2.K s projektom Veľká 
Británia. Víťazom gratulujeme  a dúfame, že si Európsky deň jazykov všetci naplno užili. Okrem 
prezentovania projektov si žiaci vypočuli zaujímavé informácie o jazyku esperanto. I keď boli žiaci 
spočiatku skeptickí, onedlho zistili, že s trochou snahy sa esperanto môže naučiť každý. 

 

Čo je esperanto? 

Ide o najrozšírenejší umelo vytvorený jazyk na svete. Jeho autorom je Lazar Ľudovít Poliak. 
Cieľom autora esperanta bolo vytvoriť neutrálny jazyk, ktorý by sa nepovyšoval ani neponižoval 
a bol by pre každého. Ide o novorománsky jazyk, pretože 87% jeho slov pochádza z románskych 
jazykov a 13% je z germánskych jazykov. Slovosled je voľný, blízky slovanským jazykom. 
Esperantsko nemá štátne hranice, hlavné mesto ani vládu. Je, tak ako esperanto, krajinou pre 
kohokoľvek z ktoréhokoľvek kúta sveta. Esperantsko je všade tam, kde sa používa esperanto. 

 

Symboly esperanta:  
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Hymna 
esperanta:  

 

 

 

 

 

Príklady slov v jazyku seperanto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esperanto.sk/esperanto/historia/#la-espero 
https://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_sk 

http://www.ikso.net/broshuro/pdf/malkovru_esperanton_sk.pdf 

 

Bonan tagon! – 
Dobrý deň! 

škola - lernejo 

Kiel vi nomiĝas? – 
Ako sa voláš? 

http://esperanto.sk/esperanto/historia/#la-espero
https://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_sk
http://www.ikso.net/broshuro/pdf/malkovru_esperanton_sk.pdf
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Rubrika kynológa 

Milí kynológovia, pripravili sme pre vás rubriku, v ktorej budeme pravidelne prinášať témy 
určené vám. Všetko, čo sa týka života psov a života so psom. Môžete sa dozvedieť veľa užitočných 
informácií a rád, za ktoré vám bude váš štvornohý priateľ nesmierne vďačný. Ak by ste sa rozhodli 
obohatiť časopis vašimi postrehmi, budeme sa tešiť .  

 

 

Život so psom nemusí byť psí život  

Každý jeden z nás mal obdobie, kedy pílil uši rodičom s tým, že chce psíka. Áno, mať psa je super, 
ale ako dlho? Je to skutočne navždy, alebo len na obdobie, kým si nevymyslíme niečo nové? 
A potom čo? Potom ho odložíme a nech si poradí? Takto by to určite nemalo vyzerať. Veď kúpou 
psa berieme na seba zodpovednosť za jeho život. Veď nie nadarmo sa hovorí, že dejiny sú naplnené 
príkladmi o vernosti psov viac, ako o vernosti ich priateľov. Keď sa teda už rozhodneme, že budeme 
venovať dostatok svojho času aj niekomu inému, je dobré sa držať nasledujúcich rád.  

 

 Venujte dostatok času správnemu výberu plemena 
prípadne poraďte sa s odborníkom. 
 Presvedčte sa, že s príchodom psa súhlasí celá rodina.  
 Rozdeľte si úlohy, ktoré po príchode psa pribudnú 
(venčenie, kŕmenie, výcvik...). 
 Zvážte aj veľkosť ale predovšetkým temperament a 
povahu plemena.  
 Buďte pripravení, že aj keď má plemeno určité 

spoločné povahové črty, každý pes je svojou povahou jedinečný. 
 Ak plánujete kúpiť čistokrvného psa od chovateľa, kontaktujte ho ešte pred vrhom 

a objasnite mu svoje požiadavky. 
 Ak vám na čistokrvnosti nezáleží, pozrite sa po psíkovi v útulku.  

 

Pred príchodom šteniatka budete potrebovať:  

 Obojok - nasaďte ho šteňaťu hneď, nech si naň čo 
najskôr zvykne. 

 Tenkú vôdzku - nedovoľte mu ťahať sa alebo hrýzť 
vôdzku. 

 Krmivo - kupujte v špecializovanej predajni, 
predajca vám určite poradí, a to s ohľadom na 
plemeno, váhu i vaše finančné možnosti.  

 Pelech, hračky, pamlsky,...  

Ak chcete mať psa vo vnútri venujte od začiatku dostatok času návykom ako sa venčiť len vonku, 
neskákať na ľudí, nežrať zo stola..... Ďalšie rady už v budúcom čísle.  

 Matej Hodas III.K 
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   Rubrika veterinára 

Aj veterinári si určite prídu na svoje. V novej rubrike budeme pravidelne informovať o veterinároch 
otázkach. Svoje postrehy môžete taktiež posielať na mailovú adresu časopisu Avis.  

 

Vonkajšie parazity psov a mačiek 

 

Ako odhaliť neželaných návštevníkov u psov a mačiek ? 

Najviac citlivé na parazity sú mladé jedince, t.j. šteňatá a 
mačatá. Parazity podľa lokalizácie spôsobujú nepríjemné 
problémy. Pri vonkajších parazitoch sú to ZÁPALY KOŽE, 
VYPADÁVANIE SRSTI a EKZÉMY. 

 

                                                   Medzi najčastejšie parazity patria:     

                                                    - Cheyletielly  

                                                   - kliešte 

                                                    - ušný svrab 

                                                      - vši 

                                                  - blchy 

 

 

Kliešte 

V našich podmienkach sa najčastejšie vyskytujú Ixodes ricinus 

alebo Dermacentor reticulatus. Hladná samička má veľkosť asi  

5 mm, “nacicaná“ asi 14 mm. Najčastejšie sa vyskytujú na hlave,  

ušiach a tvári. Môžu spôsobovať lokálne zápalové reakcie,  

prípadne prenášať ochorenie boreliózu.  

PREVENCIA: rôzne „SPOT-ON“ prípravky (pipety), obojky a spreje 

 

     Cheyletielly  

Parazitujú na povrchu kože, môžu spôsobiť svrbenie,vyrážky, 

zápal kože,a vypadávanie srsti. Nazývajú sa aj ako takzvané 

„chodiace lupiny“, pretože pri rozhrnutí srsti 

je vidno biele pohybujúce sa lupinky. 

PREVENCIA: pipety, spreje alebo rôzne roztoky na kúpanie 
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Blchy 

 

Ušný svrab 

Vyskytuje sa hlavne u mačiek, a to u tých, ktoré majú 

prístup von a stretávajú sa s inými mačkami. 

Nakazia sa buď priamo (kontaktom) alebo nepriamo  

(hrebeňom, pelechom). Prejavuje sa vznikom hnedočiernych  

chrást vo zvukovode.  Jedná sa o silné svrbivé ochorenie.  

Ak sa ochorenie nelieči, mäže dôjsťku perforácii bubienku a zápalu vnútorného ucha. 

LIEČENIE: výplach a dôkladné vyčistenie zvukovodov. Následne sa použijú kvapky do uší. 

 

          Vši 

  Najčastejšie sa vyskytujú u mladých, podvyživených zvierat 

v zimnom období. Najčastejšie na hlave, krku a 

chrbáte. Vši sa živia kožným sekrétom a lupinkami. 

LIEČENIE: kúpele, prípravky spot-on a spreje 

 

 

  

Samička blchy dokáže dokáže denne naklásť približne 20 vajíčok a dožíva sa 9-12  mesiacov. 

Okrem psov a mačiek môže napadnúť aj človeka.  

Napadnutie blchami sa u zvierat prejavuje silným 

svrbením, zápalom kože a vypadávaním srsti.  

U citlivých zvierat sa prejaví takzvanou 

 „alergiou na blšie uhryznutie“(alergický ekzém). 

Vtedy stačí, že na zvierati sa nachádza jedna blcha a vytvoria saextrémne klinické príznaky. 

LIEČENIE: aplikácia kúpeľov, spot-on, sprejov, obojkov. Nevyhnutné je ošetriť aj prostredie. Zviera 

treba odčerviť, pretože blchy prenášajú pásomnice 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Jana Zuberská II.L 

http://www.royalcanin.sk/ako-odhalit-nezelanych-navstevnikov-u-psov-a-maciek 

http://www.royalcanin.sk/ako-odhalit-nezelanych-navstevnikov-u-psov-a-maciek
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                             Rubrika záhradkára  

 

 

Milí čitatelia, i naša záhrada si vyžaduje našu pozornosť. V novej rubrike vám prinesieme rady, čo 
robiť v záhrade v danom mesiaci. Tentokrát prinášame rady na október na november.  

 

    Čo robiť v októbri?  

 Koniec letneniu teplomilných rastlín, treba ich 
schovať pred prvými mrazmi do vnútra (citrusy, 
muškáty, araukárie, datura, fuksie...). 

 Vykopať a zazimovať hľuzy georgín, kosatcov, 
kan... 

 Vysadiť jarné cibuľoviny, hľuznaté kvetiny, 
cesnak. 

 Posledná možnosť postarať sa o trávnik. 
 Hrabať lístie a kompostovať, napadnuté lístie 

chrastavitosťou a moniliózou treba spáliť.  

 

Čo robiť v novembri?  

 Vysadiť ovocné a okrasné stromy. 
 Prikrmovať vtáky, ale ak sa začne, musíte pokračovať 
nepretržite do jari. 
 Je čas na zber mišpule, plodov rakytníka, duly, ale tie 
zbierame až po prvých mrazoch. 
 Pozbierame okrasné plody na sušenie a výrobu 
dekorácií.  
 Je nutné zazimovať jazierko. 
 Obnoviť pôdu v skleníku, parenisku, fóliovníku 
 Zapracovať maštaľný hnoj do pôdy. 
 Skontrolovať uskladnené ovocie a zeleninu, vyhádzať 
nahnité kusy.  
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                                  Rubrika cestovateľa  

 

 

Hľadáš tip na výlet? Myslíš, že na Slovensku  nemáš čo objaviť? Tak dúfam, že ti budem nápomocná 
a ohúrim ťa našou slovenskou prírodou. 

 

CHODNÍK KOUNAMI STROMOV 

Ide o názov projektu v Bechedovej 
doline na hrebeni Spišskej Magury. 
1234 km dlhý chodník nás zavedie do 
24m výšky a odtiaľ najdlhší suchý 
slovenský tobogán, ktorý má 67m zasa 
dole. 

 

 

ŽITNÝ OSTROV  

Najväčší riečny ostrov v Európe. leží medzi riekou 
Dunaj a jeho ľavým ramenom. Tiež je to najúrodnejšia 
oblasť Slovenska. Neobvyklé technické pamiatky 
dodávajú miestu rozprávkový nádych. Vodné mlyny 
môžeš obdivovať v Jelke, v Tomášikove 
a v Dunajskom Klátove, a taktiež neobíď vodné koleso 
v Jahodnej. 

 

NAPOLEONOV KLOBÚK 

Vrch Holica má veľmi neobvyklý tvar, preto sa nazýva 
tiež Napoleonov klobúk alebo Líščí vrch. Nachádza sa 
na Čiernej hore a pri obci Malá Lodina. Napoleonov 
klobúk tým čo ho zdolajú ponúka výhľady na 
Bujanovské vrchy, vrch Sivec, vodné dielo Ružín, 
Kojšovskú hoľu a Hnilecké vrchy. 

 

Vlaky sú zadarmo takže na chudobných študentov sa 
netreba odvolávať. Treba vyraziť z dobrodružstvom!
    Karolína Dujčíková, II.T 

https://casprezeny.azet.sk/clanok/114027/20-najkrajsich-tipov-na-vylet-
na-slovensku-vyberte-sa-na-jedno-z-tychto-miest-neolutujete 

 

 

 

https://casprezeny.azet.sk/clanok/114027/20-najkrajsich-tipov-na-vylet-na-slovensku-vyberte-sa-na-jedno-z-tychto-miest-neolutujete
https://casprezeny.azet.sk/clanok/114027/20-najkrajsich-tipov-na-vylet-na-slovensku-vyberte-sa-na-jedno-z-tychto-miest-neolutujete
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Z ríše zvierat 

 

Veselé fakty o zvieratách na zlepšenie nálady... 

 Keď vydry spia, držia sa za ruku, aby od seba neodplávali.  

 Vo Švédsku existuje súťaž v skákaní zajacov, známa ako 
„Kaninhoppning“. 

 Čerstvo narodená panda neváži viac, ako šálka čaju. Zabitie pandy 
v Číne je trestané smrťou.  

  Snežný leopard používa svoj huňatý chvost ako deku. 

  Keď oholíte morské prasiatko, vyzerá ako malé hrošíča. 

 Veveričky každoročne zabudnú, kde si ukryli stovky orieškov a tak z nich 
môžu vyrásť nové strom. Po smrti rodičov, si veveričky v susedstve 
adoptujú ich potomstvo.  

 Blízkym príbuzným tenkonožcov sú slony. 

 Včely medzi sebou komunikujú tancom.  

 Morské koníky tvoria páry na celý život a keď cestujú, držia sa za 
chvosty. 

 Kuriatka medzi sebou komunikujú už z vajíčka. 

 

 

 

http://www.doba.sk/2014/04/02/tychto-30-veselych-faktov-o-zvieratach-vam-zlepsi-naladu/ 

 

    1 + 1 = ???                    

 

Potrápte si hlavy a vypočítajte s nami !!!  

Jurko si na letnej brigáde zarobil  1.000 €, chce si ich uložiť do banky na termínovaný účet, kde je 
výhodný úrok 2,5% ročne. Koľko bude mať peňazí na účte po:  

 1 roku ?  
 Aký je jeho čistý zisk po troch rokoch, ak za vedenie účtu počas doby sporenia si banka 

odpočíta celkové poplatky 11 €? 
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 Literárne okienko   

 
  Jeseň 

Tenký hlások vetra do uška ti šepoce slová 
krásne 
šumiace lístie v jesennom parku s vetríkom 
skladajú ti básne 
svojimi rukami zdvíha na hladine vlnky 
všade vôkol počuť žblnky. 
 
Unášajúce sa vône vo vánku 
preberú na jar mackov zo spánku, 
milostné básne skladá vrcholčekom stromov, 
zapadajúce slniečko svojím teplým lúčom 
vezme si vetrík domov. 
 

S vtákmi letí cez šíri svet, 
niekedy ho vôbec niet. 
Kvety púšťajú svoje deti z chrbta, 
vetríka rozváža ich po pasienkoch, 
vetrík nenechá ich umrieť na kamienkoch. 
 
Milé deti užívajte si vetra krásy 
pokiaľ vám ešte češe vlasy, 
malé pavúčiky v pavučinkách kolíše, 
zo sušiaka ukradol babke negližé. 
 
Deťom na tvári úsmev vyčaril 
na šibalstvo sa uráčil... 

                 Ján Buranda, 2.L           

Netradičný pohľad na tradičnú hodnotu...  

 „Bez rodiny sa človek trasie od zimy“. Sladké. Uvažujem či je horším osudom sa triasť od 
zimy, alebo horieť v tom pekle pokrvnej dedičnosti. Uznávam že predstava pevného puta a rodinnej 
pohody pred horiacim krbom je milá. Puto ktoré sa nepretrhne, láska ktorá nezmizne. Veď kam by 
zmizla keď nikdy nejestvovala? Nie všetci sme zlý. Ale rovnako tak nie sme ani všetci dobrý. Nie 
všetci sme odkázaný na nezištnú lásku a nie všetkým je dávaná. Niektorý z nás vyhlásili vojnu, 
ktorou jedinou obeťou sú ľudia ktorý naozaj ľúbia. A hoc nás to mrzí, nie dosť na to aby sme zložili 
zbrane. Všetci to poznáme. Kritizovanie, porovnávania, výčitky, ťahanie špiny z minulosti a ľudí 
ktorých by sme s najväčšou radosťou zadupali hlboko pod zemskú kôru. A potom sú tu tí, pre 
ktorých nám ostane len smutný úsmev a tiché mrzí ma to. Stáva sa to. Niečo sa pokazí. Niekto niečo 
povie a zrazu stojíte vonku a do chrbta sa vám zabodáva slovo za slovom. A ani láska ktorú ste cítili 
už nemôže zastaviť to pálenie, a mení sa na hnev. Zúrivosť. Lebo realita je vcelku iná ako si ju 
pamätáte z detstva. A zrazu to má zmysel. Zrazu už chápete to rýchle sťahovanie, krik, mamin plač 
a žitie v dome s jednou funkčnou izbou. Už viete čo to boli za pohľady. Chápete to skryté niečo v nich 
čo dovtedy bolo len sladká nevedomosť. Tie tiché reči vás udierajú do spánku. A vtedy pre vás to 
zázračné puto krvi, nemá už väčšiu cenu ako špinavá voda. Slovo rodina sa zhnusí a dostane 
hnilobnú pachuť. Z rozpätia rúk vám zostane minimum. Stretnutia už nie sú úplné nehy, úsmevu 
a radosti, ale nenávistných pohľadov plných predsudkov a výsmechu. A smutných očí.  

Preto radšej zamrznem, ako sa hriať niekde kde peniaze tvoria hodnotu a láska je určená 
vyvoleným.  Kde dokonalosť nadobúda nový smer v ktorom nedokážem súperiť.  Bez rodiny sa 
človek trasie. Triaška je to správne slovo popisujúce to čo cítim.                                       

   Andrea, 3.L 
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Movie 

 

TO/ IT film roka  

Stephen King patrí bezpochyby ku komerčne najpredávanejším súčasným literátom. Nejeden jeho 
spisovateľský kolega túži po takom sústavnom hlade producentov, ktorí bažia zadaptovať každú 
jeho napísanú stránku, prípadne niektoré slávnejšie diela aj opakovane. Na veľké plátno to po 
sedemročnom štúdiovom maratóne napokon dotiahol aj zlovestný šašo Pennywise priživujúci sa na 
strachu obyvateľov mestečka Derry. 

Televízna adaptácia, s rokom výroby 1990, bola od strach naháňajúceho krváku na míle ďaleko. 
Hrôzostrašné scény ikonického klauna s červeným balónikom po rokoch pôsobia skôr úsmevným 
dojmom, no vďaka silnému príbehu s nadčasovým presahom sa teší láske fanúšikov dodnes. 

King v predlohe dokonale pracoval s motívom nerozlučného 
priateľstva partičky outsiderov, ktorých navždy spojil desivý zážitok 
opradený rúškom nadprirodzeného tajomna. Kto z divákov má 
problém stotožniť sa s niektorým zo šikanovaných detských hrdinov, 
ktorí sú nútení neustále bojovať so svojím strachom? Jeden chlapec 
sa zajakáva, druhý trpí nadváhou, tretí nezavrie ústa, ďalší je 
hypochonder a do počtu nechýba utláčaný černoch, či nešťastný žid. 
Jediné dievča v partii nechutne obťažuje vlastný despotický otec. 
Sedmička pubertálnych nešťastníkov v sebe ako jediná v meste 
našla silu vzdorovať a zároveň rozlúsknuť záhadu pribúdajúcich 
nezvestných detí, ktorá sa opakuje cyklicky každých 27 rokov. Dejová 
kostra ostala v novej adaptácii nezmenená. Gro príbehu ťahajú 
detské postavy so svojimi každodennými traumami. Ich hereckí 

predstavitelia sú zvolení sympaticky. Mierne vyčnievajú Jaeden Liberher ako koktajúci líder Bill 
a najmä objekt chlapčenskej túžby, osudová Beverly v podaní Sophie Lillis.  

Každopádne, Warner Bros sú s výsledkom nadmieru spokojní. Finálny produkt sa práve stal 
najlepšie zarábajúcim dielom v histórii filmového hororu. S presiahnutou métou 232 miliónov 
dolárov porazil klasiku žánru, Exorcistu z roku 1973. Muschietti so Skarsgårdom sú logicky poistení 
aj do chystaného druhého dielu. 

Treba prízvukovať, že nepôjde o nadstavenú dvojku, ale o regulárne ukončenie príbehu druhou 
kapitolou. Zaujímavé bude najmä obsadenie detských postáv v ich dospelých polohách. Novinka 
totiž nelavíruje medzi minulosťou a súčasnosťou, kde sme v prvej polovici filmu poznali mladšie 
i staršie postavy, ale rozpráva dej priamočiaro. Skok v čase nás čaká až v druhej kapitole. Znalcov 
predlohy určite nečaká žiadne príbehové prekvapenie. V tomto prípade sme však zvedaví na formu, 
ktorá pri moderných prerábkach spravidla prevyšuje 
obsah vopred známeho deja. 

Kvalitnejší kus hororovej filmárčiny sme tu dlhšie 
obdobie nemali, takže ak patríte k fanúšikom žánru, 
zabudnite na Annabelle a bežte na TO do kina. 

 

 

 

https://horormagoria.sk/recenzia-to-it-2017/ 
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                                                             Music   

Sam Smith - Too Good At Goodbyes 
 

Sam Smith je anglický spevák a skladateľ, ktorý sa preslávil 
ešte v roku 2012 spoluprácou na prelomovom singli Latch 
od skupiny Disclousure. Ďalší rok spolupracoval na slávnom 
singli La La La od Naughty Boy a o rok neskôr získal 
nominácie na Brit Critics‘Choice Award 2014 a BBC‘ Sound 
of 2014, ktoré vyhral. 

Po takmer dvojročnej odmlke teraz 25-ročný spevák 
predstavil svoj najnovší singel "Too Good At Goodbyes" a už 
teraz má poriadne skvelú odozvu. Za krátky čas, čo je 
skladba vonku, si ju pozrelo už niekoľko miliónov ľudí a číslo 
stále rastie. Skladba sa tak už teraz stáva skutočne 
obrovským hitom, nenechaj si ju ujsť ani ty . 

Sam Smith hovorí, že skladba je o vzťahu, ktorý mal a je o tom, ako sa ľudia cítia dobre, a potom 
nastane rozchod. Ďalej udáva že: „Je to dlho, čo som zverejnil nejakú hudbu, a cítim, že tento singel 
udá tón toho, čo ešte príde.“ 

https://noizz.sk/hudba/sam-smith-too-good-at-goodbyes/7s5el80 
https://hudba.zoznam.sk/spravy/08-09-2017-sam-smith-je-spat-v-novinke-spieva-ze-je-prilis-dobry-v-rozchadzani-sa/ 

 
 

Recenzia:  album Illuminate od Shawna Mendesa 
 

Album, ktorý jednoznačne vliezol ľudom pod kožu. 
Interpret Shawn Mendes a jeho pôvabný a fantastický 
album ILLUMINATE. Myslím si, že tento album totálne opisuje 
a vystihuje interpreta. Je to svieža a rytmická bomba, ktorá 
rozprúdi všetkým krv v tele. Na obale tohoto albumu je Shawn, 
ktorý drží gitaru. Myslím si, že pre neho je gitara ako stvorená. 
Krásne sa dopĺňajú a vytvárajú úžasnú tóninu. Piesne na 
tomto albume sú fantastické, úplná droga pre uši. Jeho hudba 
sa hodí pri akejkoľvek práci. Preto som sa snažil vystihnúť na 
fotke prácu, pri ktorej nám jeho hudba spríjemňuje chvíle. 
Neviem ako vy, ale ja určite pri varení, alebo pečení, musím 

mať pustenú hudbu. Vlastne pri každej činnosti, ktorú vykonávam,. Pretože hudbou žijem. Určite 
nemôžem nespomenúť jeho fantastické klipy, ktoré vystihujú 
krásu a podstatu piesní. Ako hovorím, na albume mám rad 
všetky piesne. Čo dodať, ďalší kanadský spevák, ktorý je 
talentovaný a má zlato v hrdle.  

Jeho úžasný hlas sme mohli počuť naživo vo Viedni, kde odpálil 
svoj koncert, ktorý mal užasnú atmosféru a emóciu každého 
fanúšika. Určite sa teším na jeho ďalší album, ktorý 
jednoznačne bude plný pôvabu a emócií.  

Lukáš Janiga 

https://noizz.sk/hudba/sam-smith-too-good-at-goodbyes/7s5el80
https://hudba.zoznam.sk/spravy/08-09-2017-sam-smith-je-spat-v-novinke-spieva-ze-je-prilis-dobry-v-rozchadzani-sa/
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                                Šikovné ruky 

 

Lietajúci duch ako dekorácia na Halloween 

 Ak rozmýšľate nad dekoráciami na Halloween či jeseň, 
máme pre super náoad – lietajúceho ducha. Určite aj 
vy poznáte množstvo kreatívnych nápadov, ako si 
skrášliť príbytok s využitím jesenných doplnkov, 
napríklad tekvíc. Rovnako ako vyrezávanie tekvice, tak 
i prípravu ducha zvládne i malé dieťa.  

Budete k tomu potrebovať: plastovú fľašu, škrob, 
dierkovaný textil (napr. záclona), staré uteráky, resp. handry pod bubáka , drôt na vytvarovanie 
„rúk“, polystyrénovú guľu, rozprašovač, fén a nožnice. 

Postup je nasledovný: 

1. Rozložíme si staré handry na miesto kde budeme vytvárať nášho bubáka. 
2. Prázdnu plastovú fľašu naplníme vodou, aby sa nám neprevrhla. 
3. Cez fľašu prevlečieme drôt a vytvarujeme „ruky“. 
4. Na hrdlo fľaše umiestnime polystyrénovú guľu.  
5. Prikryjeme záclonou a pripravenú zmes (čím viac škrobu, tým tuhší bude „duch“) 

rozprašujeme na ňu. 
6. Necháme vyschnúť na slnku alebo vysušíme s fénom. 
7. Stuhnutého ducha zložíme zo siluety, dotvoríme ho (napr. oči, …) a umiestnime podľa 

predstáv. 
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     Zúčastnili sme sa      

VICTORIA REGIA 2017 

20. septembra 2017 sa v Piešťanoch uskutočnil 24. ročník 
súťaže VICTORIA REGIA. Hlavná téma tohtoročnej národnej súťaže 
s medzinárodnou účasťou vo floristike znela: Kvety a móda. 
V galérii Kultúrno-spoločenskéno centra Fontána sa tohto roku 
stretlo 27 súťažiacich z 12 škôl zo Slovenska a Českej republiky. 
Svoje sily si zmerali v 4 kategóriách: kvetinový módny klobúk, kytica 
pre mladého módneho návrhára, exteriérová dekorácia a tajná 
práca (dekorácia gumených čižiem do výkladu). Našu školu 

reprezentovali dvaja študenti: z III. AZ triedy Jozef Hrabovský a z I. V Miriam Bučková, ktorých na 
súťaž pripravovala Ing. Jarmila Dudoňová. Miriam Bučková sa umiestnila celkovo na 2. 
mieste a v súťaži Skills Slovakia sa umiestnila na 1. mieste, nakoľko celkovým víťazom bol žiak 
z Českej republiky. 

 

ŽILINSKÉ DNI ZDRAVIA  

21. septembra 2017 sa uskutočnil 14. ročník Žilinských dní zdravia. 
Akcia sa konala na Hlinkovom námestí a bola zameraná na podporu 
zdravia a zdravého životného štýlu. Podujatia sa zúčastnili žiačky 3. 
ročníka našej školy: Pavlína Jakubeková, Petra Kubicová, Petra 
Výbochová, Mária Pastorková, Patrícia Holková a Katarína 
Lacíková. Pripravovali bylinkové čaje a aj čerstvý zázvorový čaj.  

 

TYFLOKYNOLÓGIA  

25. septembra 2017 sa uskutočnila odborná prednáška 
s názvom: Tyflokynológia, ktorú  viedla Jarmila Virágová – odborný 
garant o.z. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy z Bratislavy. 
Prednáška bola určená pre študentov III. a IV. ročníka študijného odboru 
Kynológia. Programom bolo informovať o vodiacom psovi, spoznať 
históriu vodiacich psov, účelový chov vodiacich psov, výchova a výcvik, 
odovzdanie psa nevidiacemu. Prednášku obohatila 
prítomnosť  nevidomej majiteľky vodiaceho psa a dvoch vodiacich psov, 
čím mali študenti možnosť vidieť v praxi ich spoluprácu.  

 

CEZPOĽNÝ BEH  

27.9.2017 sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu  v cezpoľnom behu 
pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré organizovala ZŠ 
Námestie mladosti. Okruh bol veľmi náročný, ale všetci do cieľa 
dobehli . Najlepšie sa darilo Erike Belianskej. Jej slová, keď dobehla 
do cieľa tretia, boli : „ Netrénovala som, tak to vidieť. Budúci rok 
vyhrám“. Krásna motivácia…  
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1.ROČNÍK MARATÓN AROBICU  

27. septembra 2017 sme v rámci európskeho týždňa 
športu zorganizovali 3 hodinový maratón aerobicu.  Našu 
školu sme prihlásili na mapu športových podujatí v rámci 
celého Slovenska.  Akcie sa zúčastnili študentky len našej 
školy, aj keď sme poslali pozvánku viacerým stredným 
odborným školám. Bol to prvý ročník a  bol úspešný. 
Veríme, že budúci rok sa zapoja aj študentky iných 
stredných škôl. Precvičovali 3 inštruktorky zumby a 
aerobiku, ktoré svojim temperamentom dievčatám 
„načreli asi aj do skrytých útrob kondície .  

 

ODBORNÁ EXKURZIA TOPOLČIANKY 

28. septembra 2017 žiaci IV.T samostatne pripravili zájazd 
pre žiakov IV.E a IV.A v rámci predmetu sprievodcovské 
služby a hotelierstvo. V dostatočnom časovom predstihu 
rezervovali vstup do Zubrej zvernice v dedine Lovce, 
objednali prehliadku Národného žrebčínu a vinárenských 
závodov Topoľčianky a dohodli degustáciu vín, nakoniec 
zabezpečili autobus. Program doplnili o prechádzku 
v arboréte Mlyňany. Žiaci vykonávali sprievodcovskú činnosť na trase Žilina – Topoľčianky – 
Tesárske Mlyňany, ale aj na mieste. Využili pritom pomôcky sprievodcu:  itinerár, mapy a excerpčné 
lístky. Ostatní žiaci získali ďalšie vedomosti o prírodných a kultúrnohistorických zaujímavostiach 
Severopovažského a Hornonitrianského, či Nitrianského regiónu CR, dozvedeli sa zaujímavosti 
z prehliadky v žrebčíne a   naučili sa, ako sa vyrába, skladuje víno a nadobudli základné zručnosti 
v degustácií vín. 

 

BIELA PASTELKA 

Dňa 25. septembra 2017 sa uskutočnila celoslovenská verejná dobročinná zbierka na pomoc 
nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom – „Biela pastelka“. 

V tento deň sa v mestách a obciach celej Slovenskej republiky za pomoci dobrovoľníkov – študentov 
základných, stredných a vysokých škôl i samotných zrakovo postihnutých občanov predávali biele 
pastelky ako symbol neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a prejav ľudskej solidarity a dobrej 
vôle. 

Aj naša škola sa zúčastnila akcie a žiačkam III. K triedy: Partmanovej Ivane a Novosadovej 
Karolíne a žiačkam z III. L: Podhorskej Zuzane a Kubušovej Petre sa podarilo vyzbierať sumu157,63 
€, ktorá bude poskytnutá na financovanie aktivít, ktoré umožňujú nevidiacim začleniť sa do 
normálneho života. 
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Učíme sa sprievodcovať  

04. októbra 2017 Sme sa zúčastnili aj s pani profesorkou Ing. 
Katarínou Némethovou výučby exkurznou formou. Sme žiali I. 
V triedy so zameraním na vidiecku turistiku. Výučba exkurznou 
formou obsahovala návštevu rôznych regiónov a miest na 
Slovensku, ktoré nám ukázali svoje kultúrne čaro. Prvé mesto, ktoré 
sme navštívili boli Turčianske Teplice. V tomto meste sme navštívili 
kúpeľný park v centre mesta, ktorý vytvoril dokonalé čaro jesennej 
prírody. Najviac nás však upútali zaujímavé  umelecké lavičky.  
Druhou zastávkou bola Harmanecká jaskyňa. Pred vstupom do 
spomínanej jaskyne sme museli prekonať výškový rozdiel 260 m. n. 
m. s dĺžkou trasy 1,4km. 60 minút v jaskyni stačilo na to, aby sme 
pochopili jej majestátnosť. Po prehliadke sme zišli k autobusu, kde 
nás čakal vždy usmievavý a sympatický šofér pán Uríček, ktorému 
sa chceme poďakovať  za zhovievavosť a trpezlivosť. Ďalšia 
zastávka bola nádherná Špania dolina, ktorá nám poskytla výhľad 
na rozprávkové okolie. Zo Španej doliny sme sa presunuli 
k pútnickému miestu v Starých horách. Po prehliadke pútnického 
miesta, sme zašli na chutný obed na Donovaloch. Zo známeho 
lyžiarskeho strediska sme sa presunuli do obci Korytnica, kde sme 
si boli načapovať liečivý prameň, vodu Korytnicu, ktorá pomáha na 
problémy zo žalúdkom. Predposlednou zástavkou bola známa obec 
Vlkolínec pri Ružomberku. Z tradičnej slovenskej dedinky sme sa 
presunuli na posledné miesto nášho vyučovania exkurznou formou, a to do mesta Ružomberka, kde 
sme si pozreli námestie a kostol sv. Ondreja. Celá cesta v autobuse bola sprevádzaná vopred 
pripraveným sprievodcovaním žiakov I. V. Tak čo? Na jeden deň celkom zaberačka, že? Ale ako sa 
hovorí, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.  

 

Hudobno – prírodne a tvorivo v múzeu 

19. októbra  2017 navštívili naši stredoškoláci regionálnu 
kultúrnu inštitúciu Vlastivedné múzeum v Považskej 
Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Pracovníci múzea pripravili  pestrý 
program. Úvod návštevy patril edukačnému programu 
z oblasti etnológie s názvom „Ľudová pieseň a hudba“, so 
zameraním na región Javorníkov. Etnológ múzea,  Mgr. 
Juraj Jakubík,  oboznámil návštevníkov s vývojom ľudovej 
hudby a so základnými  pojmami  a delením ľudovej 

piesne. Edukačný program doplnil autentickými 
nahrávkami a fotografiami. Po krátkej prestávke, počas 
ktorej  mali dievčatá a chlapci možnosť ochutnať čaj 
pripravený z liečivých byliniek, nasledovala prehliadka 
aktuálne prebiehajúcej výstavy „Jedy 
v prírode“, prostredníctvom ktorej sa dozvedeli 
o vybraných  jedovatých  druhoch fauny a flóry.  
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Budatínsky rínok 2017 

21. októbra 2017 sa uskutočnil 7. ročník Budatínskeho 
rínku organizovaný Žilinským samosprávnym krajom 
a Považským múzeom v spolupráci s Gminou Strumieň, 
ktorý bol venovaný remeslám. Našu školu 
reprezentovali študenti záhradníckeho odboru: 
Michaela Balamucká, Anna Mikovcová, Monika 
Nechalová a Jozef Hrabovský z III. AZ. Okrem 
prezentácie školy v stánku i na pódiu, boli vystavené 
práce žiakov: aranžmány z prírodného materiálu, 
výsadby byliniek a zeleniny, sortiment liečivých bylín 
a zeleniny. Návštevníci si mohli overiť vedomosti 
o bylinkách. Napriek nepriaznivému počasiu akcia 
splnila svoj účel. 

 

 

Pamiatky východného Slovenska  

Dňa 23. októbra 2017 sa trieda I. T zúčastnila vyučovania 
exkurznou formou, ktoré pripravili a 
zorganizovali žiačky III. T triedy v 
rámci ich študentskej spoločnosti 
CETA tour. Žiaci navštívili Spišskú 
Kapitulu, kde mali možnosť vidieť 
katedrálu sv. Martina. Odtiaľ sa 
presunuli na Spišský hrad, ktorý 

patrí medzi najkrajšie hrady na Slovensku. Po prehliadke hradu 
pokračovala cesta do Levoče, ktorej celé historické námestie je zapísané 
do zoznamu UNESCO. Žiaci navštívili v Levoči kostol sv. Jakuba, v ktorom 
mali možnosť vidieť aj slávny oltár majstra Pavla z Levoče. Záver patril 
návšteve Mariánskej hory, kde sa nachádza bazilika navštívenia Panny 
Márie a nádherný výhľad na Levoču a okolie.  

 

Okresné kolo vo florbale dievčat stredných škôl 

27. októbra 2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale 
dievčat na Spojenej škole, Rosinská cesta v Žiline. Do 
dievčenskej súťaže sa prihlásilo 9 družstiev stredných 
odborných škôl a gymnázií. V našom družstve sme mali 
zloženie dievčat od prvého až po štvrtý ročník. Dievčatá 
v prvom kole si vylosovali skupinu A, ktorú sme museli vyhrať, 
ak sme chceli postúpiť do finále. To sa nám podarilo a vo 
finále sme hrali 0:2 so SZŠ a 0:0 s Gymnáziom Varšavská. 
Jeden bod nám chýbal, aby sme obsadili druhé miesto. 
Dievčatá podali veľmi pekný výkon, odhodlane bojovali o 
každú loptičku. Maximálne nasadenie im nakoniec prinieslo 
pódiové umiestnenie – 3.miesto.  
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Výlet do Vysokých Tatier 

Vo Vysokých Tatrách boli už zimné podmienky, aj keď kalendár ukazoval ešte len 30. októbra 2017. 
V tento deň sa vybrali členovia turistického krúžku s pani profesorkou Čaneckou na výlet do našich 
veľhôr. Vlakom sa presunuli do Popradu, potom išli električkou do Starého Smokovca a potom už 
len po vlastných… Vystúpili na Hrebienok, popri Bílikovej a Rainerovej chate až na Zamkovského 
chatu, husto snežilo, snehu bolo vyše kolien a v ňom bola vyšľapaná len úzka cestička. Študenti 
vyskúšali aj kvalitu snehu a unavení sa večer vrátili do Žiliny. 

 

Cukor, cukor, cukrovar 

V utorok 10.10.2017 sme sa my, II.T zúčastnili exkurzie na 

Bytčiansky smer. Žiaci z 4.AE nám celú cestu sprievodcovali 

a ukázali, ako by to malo vyzerať. Bolo síce zatiahnuté 

počasie ale kúrenie v autobuse bolo dostatočne využité. 

Najprv naše cesty viedli do Považského cukrovaru. Vôňa 

repy síce nebola príliš lákavá ale obrovské priestory továrne 

nás dostatočne ohúrili.  

Pokračovali sme na prehliadku mesta Turčianske Teplice, 

čo znamenalo príjemnú zmenu pre naše nohy ktoré dlho sedeli v autobuse. Obzreli sme Trenčianske 

kúpele zvonku a prešli cez železničnú stanicu späť k autobusu. Ďalej sme navštívili sklárne 

Nemšovej. Na rozdiel od cukrovaru v sklárňach bolo teplo ako  pekle. Väčšina z nás bola fascinovaná 

fungovaním strojov. Stretli sme mnoho zamestnancov ktorí zbožňujú svoju prácu. Tiež obdivovania 

hodných ľudí, ktorí sedia 8 hodín v kuse pri PC obrazovkách. Po sklárňach sme navštívili Obchod s 

výrobkami z skla v Lednickom Rovnom. V Púchove sme mali hodinový rozchod na obed. Najviac ma 

v Púchove zarazil obchod so zvieratkami kde predávali veveričky. To sa len tak niekde nevidí. Po 

ceste domov sme sa na skok zastavili do Kaštieľa v Orlovom. Prešli sme síce iba parkom ale kaštieľ 

vyzeral fakt majestátne. Teraz slúži ako 4* hotel.  
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Inzercia 

 

Pomôžme spolu útulkáčikom  

DOBROVOĽNÁ ZBIERKA PRE ÚTULKY V ŽILINSKOM KRAJI 

Čím môžete pomôcť?   

 konzervy a granule pre psy a mačky; 

 ryža alebo cestoviny; 

 pamlsky; 

 koberce, uteráky, plachty, deky; 

 vodítka, obojky, postroje; 

 hračky pre psov (tenisové lopty...); 

 misky alebo pelechy 

    ...ktoré už nepotrebujete a sú stále funkčné a použiteľné. 

 ZBIERKA SA BUDE KONAŤ V MESIACOCH OKTÓBER – DECEMBER 2017 

 Veci odovzdávajte MVDr. Barnišinovej (kabinet na 3. poschodí oproti schodisku)  

 Vyzbierané veci budú odovzdané útulkom ako predVianočný darček  

 - s pozdravom 2. L  
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Na voľný čas...  
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