
 



Jarná móda

Jari sme sa tento rok dočkali  veľmi  
skoro.  Ešte sme ani  nestihli  ponosiť  
bundy  a  hrubé  svetre  a  už  nás  
zvyšujúca sa teplota núti obliekať sa  
inak,  ako  sme  na  toto  kalendárne  
obdobie zvyknuté. Tak či tak prechod  
z  hrubej  zimnej  bundy  do  napríklad  
džínsovej  by  bol  asi  prirýchly,  ale  
móda  pozná  aj  skvelý  medzistupeň.  
Ním  je  kožená  bunda.  Tohtoročným  
hitom je  motorkársky štýl,  ktorý so  
sebou  prináša  kratšie  dĺžky,  šikmé 
zapínanie, vystužené ramená a kovové  
ozdoby.  Ďalším  horúcim  trendom  sú  
skrátené  topy.  Nehodia  sa  síce  na  
všetky  brušká,  ale  aspoň  sú  
motiváciou,  prečo  začať  s  cvičením  
čo  najskôr. Víťazkou  medzi  sukňami  
sa na jar stala skladaná sukňa tesne  
pod kolená. Najviac IN medzi šatami  
sú  tie  so  strihom  do  písmena  A.  
S koženou  alebo  džínsovou  bundou  
tvoria žiadanú jarnú dvojku. Rok 2014  
sa  zameriava  aj  na  nápisy  a logá,  
objavujú  sa  takmer  všade  či  už  na  
oblečení  alebo  doplnkoch.  Inak  to  
samozrejme  nebude  ani  na  jar.  Tak  
hor sa na nákupy, baby!
Dominika Noskovičová



Európa v škole

Každý rok sa naša škola zapája do súťaže Európa 
v škole. Ani tento rok tomu nebolo inak. Európa 

v škole je medzinárodný projekt určený deťom a mládeži 
vo  veku  6  až  19  rokov.  Projekt  je  organizovaný  v 36 
krajinách Európy. Súťaž je rozdelená na literárnu a výtvarnú časť. Žiaci z našej 
školy,  ktorí  sa  do  súťaže  zapojili,  ukázali  svoju  šikovnosť.  Zaznamenali  sme 
úspech v obidvoch odvetviach súťaže. 

V literárnej časti : 
• Žiaci druhého ročníka (kolektívna práca): Veselá 

rodina – 2. miesto 
• Sebastián Jajcay: Vysnívaný výlet – čestné 

uznanie 
Vo výtvarnej časti:

• Dominika Noskovičová – 3.miesto 
Víťazom srdečne blahoželáme! 

Veselá rodina
Ráno v našej rodine, 

všetci rýchlo bežíme. 

Rodičia sú v zhone,

kričia na nás „poďme“.

Ocko ide do garáže,

mama oblečenie hádže.

Utekáme dole schodmi,

teta kričí na nás z chodby.

Rodičia sú v práci,

nám sa v škole páči.

Navečer sa zídeme,

úlohy si píšeme.

Po večeri zahráme sa,

a hneď potom  umývať sa.

Postieľka nás volá,

ráno zasa škola. 

Cez víkend si oddýchneme,

energie naberieme.

Žijeme si veselo,

ťukáme si na čelo.

Všetci sme si veľmi blízki ,

poznáme sa od kolísky.

Cháska sme my veselá,

deň je pre nás nedeľa .

Občas sa aj pohádame ,

niekedy si zaspievame .

Tešíme sa vždy na piatok,

 pre rodinu je to sviatok.

Hašterenie nepoznáme ,

to je o nás všetkým známe.

Robíme si poriadok ,

veci presne na riadok.

Mamička je na nás hrdá ,

v kuchyni sa rýchlo zvŕta.

Ocko jej rád pomáha ,

vládne skvelá nálada.

To je koniec tejto básne,

všetky verše znejú krásne.

Krásne máme doma,

vládne u nás zhoda.

Z druhákov sú básnici,

šťastie žiari na líci.

Tešíme sa z úspechu, 

máme z neho potechu.

Žiaci 2. triedy



Vysnívaný výlet
Moji rodičia sa neustále venujú práci. Nemôžem 
ich od nej odtrhnúť. Neviem, či majú radi prácu 
alebo  to,  čo  z  nej  vzíde.   Zaneprázdnení  sú 
dokonca  aj  cez  víkendy.  V  týždni  som  v 
neustálom kolobehu aj ja. Vyučovanie, tréningy 
a úlohy.  Ale cez víkend sa vždy teším, ako si 
oddýchnem.  No  ale  mojim  rodičom  pribudne 
práve  cez  víkend  najviac  práce.  Najviac  si 
oddýchnu vždy len na plánovanej zimnej a letnej 
dovolenke,  ktorú  mama  starostlivo  vyberie  už 

niekoľko mesiacov dopredu. Ale aj tam ich občas prichytím, ako si vybavujú telefonicky alebo e-
mailom niektoré pracovné povinnosti. Počas letných prázdnin, keď sa mi zdalo, že ich pracovné 
tempo mierne poľavilo, som sa rozhodol, že ich prehovorím na celodenný spoločný výlet. Išiel som 
najskôr  za  mamou,  pretože  u  nej  zvyknem  lepšie 
pochodiť. Pristihol som ju práve,  ako si v záhrade 
pod orechom číta akýsi obľúbený kriminálny román. 
Pomyslel  som  si  :  "No  super,  oddychuje,  takže 
nemal by to byť žiadny problém." Pomaly som sa 
prikradol a hneď aj spustil : "Mami,  mohli by sme si 
zajtra vyjsť niekam všetci spolu ?" Zamyslela sa a 
odvetila : "Na zajtra už niečo máme,  ale ak ocko 
nebude  mať  nič  proti,  mohli  by sme  to  preložiť." 
Potešil  som  sa  a  v  duchu  zároveň  modlil,  aby 
súhlasil  aj  ocko.  Pri  ňom  bolo  treba  viac 
prehovárania,  ale  nakoniec  som  zlomil  aj  jeho. 
"Super  !"  vykríkol  som  a  hneď  som  aj  bežal  na 
internet vybrať pekné miesto na náš výlet.  Vyberal 
som  dlho,  ale  nakoniec  som  našiel  to  pravé 
orechové.  Nebolo  to  síce  najbližšie,  ale  bola  tam 

krásna  príroda  a 
aj  niečo  z 
histórie.  Bol  to 
Spišský hrad, jeden z najkrajších a najväčších zrúcanín v celej 
Európe. Viem, že to bol taký malý mamin sen. Ale akosi nikdy 
nenašla čas navštíviť toto miesto. Takže som bol zvedavý na ich 
reakciu. Mamine sa rozžiarili oči, očakávala  totiž, že vyberiem 
nejaké  kino  alebo  reštauráciu.  Ocka  zasa  odrádzala  pridlhá 
cesta. Ale nechcel nám prekaziť našu radosť. Ráno sme vyrazili 
už za svitania,  aby sme tam boli  čo najskôr.  Cesta  bola síce 
dlhá,  ale veľmi som sa tešil, takže som ju v dobrej nálade a 
očakávaní  pretrpel.  Asi  po  štyroch hodinách  sme dorazili  do 



cieľa našej cesty. Ockova prvá reakcia : "Aké je to tu plné, som zvedavý, či niekde zaparkujeme." 
Nikto  na  ockovo  šomranie  nereagoval,  sme  už  zvyknutí.  Rozhliadali  sme  sa  navôkol.  Už  z 
parkoviska sa nám črtal krásny výhľad na zrúcaninu. Mamina sa usmievala.  Vtom jej zazvonil 
mobil. A bolo po čarovnej atmosfére. Vrhol som na ňu nevrlý pohľad. "Mami, sme tu, aby ste si 
trochu oddýchli a nie aby ste stále riešili prácu," vybehol som na ňu hneď ako skončila. Najradšej  
by som im tie telefóny vypol. Ale asi niekto stál na mojej strane a prial si to isté, pretože v ten deň 
im už viac nezazvonili. A vôbec si to ani nevšimli.  Takže sme si to krásne užili. K hradu viedla  
strmšia kľukatá cesta. Z nádvoria bol pekný výhľad na okolitú prírodu a obec Spišské Podhradie. 
Mamina stará mama pochádzala práve z tejto obce.  Práve túto obec  v pozadí so Spišským hradom 
majú  moji  starí  rodičia  aj  zväčnenú  na  peknej  olejomaľbe.  Možno preto  si  moja  mama priala 
navštíviť  toto  miesto.  Aj  mňa  toto  miesto  zaujalo.  Hrad  mal  mohutné  hradby,  ktoré  akoby 
ohraničovali  ešte  viac  menších  hradov,  ktoré  boli  za  nimi.  Predstavoval  som si,  ako  tu   pred 
stovkami rokov prebiehal život.  Prešli sme si celé okolie. Poobede sme si obďaleč v tráve roztiahli 
deky a relaxovali sme. Veselo sme si pochutnávali na dobrotách, ktoré stihla mamina pripraviť ešte 
pred cestou.  Bolo nám spolu dobre.  Cestou domov som sledoval  mamin a ockov unavený,  ale 
spokojný výraz. Prial som si ešte veľa takýchto spoločných výletov. Na druhý deň pri raňajkách 
mamina skonštatovala, že to bol skvelý deň.. "Tak som sa dobre odreagovala. Musíme takého cesty 
podnikať častejšie." A po týchto slových ma povereli hľadaním ďalšieho skvelého miesta, ktoré 
navštívime na budúce.                                                        

                                                                                                                                      Sebastian Jajcay

Dominika Noskovičová – výtvarná časť súťaže Európa v škole
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Aký je tvoj najobľúbenejší predmet? 
 

Žiaci našej školy sa zapojili do ankety, ktorú organizovala 

redakcia Školáka.  Zisťovali sme v nej, aký predmet má na 

našej škole najväčší úspech. Odpovedali nám žiaci všetkých 

ročníkov. Ako môžete vidieť, víťazom nami usporiadanej 

ankety sa stala telesná výchova. Práve preto vám 

prinášame krátke rozhovory s učiteľmi telocviku druhého 

stupňa a taktiež telocvikárkami našich prváčikov.  

 

Tu sú ich odpovede na naše otázky: 

1, Prečo sa podľa Vás víťazom našej ankety stala 

telesná výchova?  

2, Bavila Vás telesná výchova, keď ste chodili na 

základnú školu? 

3, Čo na telesnej najradšej učíte?  

4, Aký šport máte najradšej?  

 

 

pani riaditeľka Laláková 

1, Väčšina detí miluje pohyb, behanie, behanie za loptou, 

súťaženie a na telesnej výchove, máte na to priestor. 

Možno aj preto, lebo na našej škole sú zaujímavé hodiny 

telesnej výchovy. Možno aj preto, lebo nemáte domáce 

úlohy a nemusíte sa doma učiť.  

2, Veľmi a chodila som na rôzne športové krúžky.  

3, Učím rada všetko, nemusím hádzanú.  

4, V súčasnosti turistiku a aerobik.  

 

pán učiteľ Briestenský 

1. Tento prediktabilný rezultát je konsekventný psycho-

sociálnym aspektom predmetu.  

2. Inkredibilne.  

3. Aktivity aktualizujúce plezír.  

4. Endorfínopruduktabilné.  

pani učiteľka Wawrinská 

1, Pretože žiaci sa v tomto roku veľmi radi hýbu. Najmä na 

prvom stupni je telesná výchova učená cez hry, ktoré sú 

žiakom veľmi blízke a sú ich prirodzenou súčasťou. 
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2, Na ZŠ, najmä na prvom stupni, telesná patrila medzi 

moje obľúbené predmety. Po prvom stupni som dokonca 

chcela prestúpiť na druhú školu do športovej triedy. 

3, Na telesnej výchove sa najradšej venujem rôznym 

hrám, z ktorých majú žiaci najväčšiu radosť. 

4, Badminton, ping-pong, parkúrové preteky, turistiku. 

 

pani učiteľka Takáčová   

1,Telesná výchova je u žiakov najobľúbenejšia hádam 

preto, že na väčšine ostatných predmetov sa sedí a žiaci 

milujú pohyb. To vidím aj napríklad na prestávkach, kedy 

musím stále upozorňovať, že po triede sa nebehá. 

2, Áno, telesná výchova bola spolu s výtvarnou mojou 

najobľúbenejšou hodinou. 

3, Najradšej pre žiakov chystám rôzne prekážkové dráhy 

a súťaže. 

4, Najradšej mám snowboarding, bicyklovanie 

a basketbal. 
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Celá škola



One Direction je 
britsko-írska 

chlapčenská hudobná skupina. Jej členovia sú: Harry Styles, Zayn Malik, Liam 
Payne, Niall Horan a Louis Tomlinson.

Táto skupina vznikla v speváckej súťaži X-Factor v roku 2010, v ktorej skončili na 
treťom mieste. Po skončení X-Factoru skupina podpísala zmluvu s nahrávacou 

spoločnosťou. Vydali tri albumy: Up All Nights, Take Me Home, Midnight 
Memories. Ich zatiaľ najúspešnejšia a zároveň aj prvá pesnička je What Makes You 

Beautiful.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hudobn%C3%A1_skupina
http://en.wikipedia.org/wiki/Midnight_Memories
http://en.wikipedia.org/wiki/Midnight_Memories


Narodil sa 1. februára 1994. Má staršiu sestru 
Gemmu. Pred X- Factorom pracoval v pekárni. Už 
ako dieťa miloval spev, vyrastal na The Beatles a 
najviac na neho zapôsobil Elvis Presley. K jeho 

obľúbeným interpretom patria aj skupiny Coldplay, 
Kings of Leon alebo Foster the People.

Narodil sa 29. augusta 1993. Má dve 
staršie sestry Nicolu a Ruth. Do X-Factoru 
sa prihlásil ako štrnásťročný. Dostal sa až 
do domu porotcov, ale Simon Cowell si 
myslel, že ešte nie je dosť pripravený a 
odkázal mu, aby sa vrátil o dva roky. 

Payne ho poslúchol. Liamov najväčší vzor 
je Justin Timberlake.

Jeho celé meno je Zayn Javadd Malik. Má 21 
rokov. Narodil sa 12. 1. 1993. Pochádza z 

anglického mesta Bradford. Zayn je 
moslimského pôvodu. Zayn ma tri sestry 
menom Doniya, Waliyha a Safaa. Jeho 

koníčkom je kreslenie. V minulosti kreslil 
komiksy, teraz sa venuje najmä grafiti. V 
auguste 2013 sa zasnúbil s Perrie Louise 

Edwards, členkou dievčenskej skupiny Little 
mix.



Narodil sa 13. septembra 1993 v Írsku. 
Má staršieho brata Grega, jeho dvojča 
sa narodilo mŕtve. Po rozvode rodičov 
žil s otcom. Bol v školskom zbore, od 
detstva sa venuje hre na gitare. Jeho 
obľúbení speváci sú Frank Sinatra, 

Dean Martin, Michael Bublé a skupiny 
The Eagles a Bon Jovi.

 

Narodil sa 24. decembra 1991. Jeho prvé 
meno bolo Louis Troi Austin.  Rodičia sa 
rozviedli, keď bol ešte malý, a tak zdedil 
priezvisko po svojom nevlastnom otcovi 

Markovi Tomlinsonovi. Má päť nevlastných 
sestier, Georgii, Félicité, Charlotte a dvojičky 

Daisy a Phoebe. Zahral si aj malú rolu v 
televíznom filme If I Had You. Objavil sa aj 

vo filme Weterloo Road na BBC. Jeho 
najväčší idol je Robbie Williams.

Dominika Balážová, Viktória Kova  ľová,  
 Nina Návratková



      
Nicki  Minaj  je  speváčka,  rapperka, 
textárka a herečka. Narodila sa 8. 12. 
1984  v  exotickom  Trinidade  a 
Tobagu.  Jej  celé  meno  je  Onika 
Tanya Maraj. Má štyroch súrodencov. 
Rada si oblieka ružovú farbu. To vie 
asi každý, kto ju pozná. Často nosieva šaty, radšej ako džínsy, vysoké podpätky a 
parochne, najmä ružové. Jej tajomstvo je, že si nevie sama namaľovať oči. Väčšina 
jej fanúšikov sú dievčatá. Svoj prvý mixtape pod názvom Playtime Is Over vydala v 
roku 2007. Neskôr ju objavil americký rapper Lil Waine, vďaka ktorému podpísala 
zmluvu  s  nahrávacou  spoločnosťou  a  v  roku  2010  vydala  album s  názvom Pink 
Friday. Nickin prvý album zaznamenal veľký úspech.  Umelci,  ktorí ovplyvnili  jej 
hudobný štýl sú, Lisa Lopez, Lauryn Hill, Foxy Brown, ale inšpirovali ju aj Madonna 
a Grace Jones. 

Dominika Balážová 



Selena 
Gomez

Jej celé meno je Selena Maria Gomez, narodila 
sa 22. 7. 1992 v Grand Prairie, Texas. Jej 

herecká kariéra sa začala v seriáli Barney a 
priatelia, kde sa zoznámila so svojou veľmi 

dobrou kamarátkou Demi Lovato. Potom ako sa 
prisťahovala z Texasu do Kalifornie stala sa 

členkou spoločnosti Disney a dostala úlohu vo 
filme Spy Kidz 3D: Game Over. Neskôr sa začala 
objavovať v seriáloch ako Sladký život Zacka a 

Codyho, Hannah Montana, kde stvárnila speváčku Mikaylu. Neskôr získala úlohu Alex 
Russo v seriáli Kúzelníci z Waverly. Zahrala si aj vo filme Moderná Popoluška, kde 

stvárnila hlavnú postavu. V roku 2009 naspievala úspešný singel Send It On v 
spolupráci s ďalšími členmi „rodiny“  Disney: skupinou Jonas Brodhers, Miley Cyrus a 
Demi Lovato. Pieseň sa vyhupla na prvé priečky hudobných rebríčkov a v tom istom 

roku nahrala štyri ďalšie pesničky k filmu A zase jedna Popoluška, ktorý je 
pokračovaním Modernej Popolušky. Selena miluje hudbu, módu, rada roztlieskava a 

tancuje. 

Nina Návratková



Jej celé meno je Nikolina Konstantinova Dobreva. Narodila 
sa v Sofii  v Bulharsku 9.  januára 1989. Ako dvojročná sa 

presťahovala spolu s rodičmi a bratom do kanadského 
Toronta.  Jej  mama  je  umelkyňa  a  otec  počítačový 
odborník. V Kanade vyštudovala umeleckú školu, kde 
mala možnosť rozvíjať svoj talent. Kariéru začínala na 
módnych prehliadkach a v reklamách,  neskôr skúšala 
svoje šťastie na filmových kastingoch. Zakrátko dostala 
úlohy vo filmoch Playing House, Fugitive Pieces, Away 
from her alebo v televíznom seriáli Degrassi: The Next 
Generation a neskôr v úspešných Upírskych denníkoch. 
Počas nakrúcania Upírskych denníkov začala chodiť s 
hercom Ianom Somerhalderom, ale po troch rokoch sa 
rozišli.  Nina  má  veľa  záľub.  Napríklad  gymnastiku, 
tanec,  futbal,  divadlo,  snowboarding,  jazdu  na  koni, 
dokonca aj horolezectvo.

Viktória Kovaľová



Réžia:  Andres Muschietti 
Scenár: Neil Cross, Andres Muschietti, Barbara Muschietti 

Hudba: Fernando Velázquez 
Herci: Jessica Chastian, Nikolaj Coster-Waldau, Javier Botet, Megan Charpentier, Daniel 

Kash, Isabelle Nélisse  
Prístupnosť: Od dvanástich rokov 

Je španielsko – kanadský hororový film. Hlavné hrdinky Lily a  Viktória  po 
matkinej smrti zmiznú s otcom nevedno kam. Ich strýko Lucas ich päť rokov 
hľadá spolu so svojou priateľkou Annabel, ktorú vzťah s Lucasom a hľadanie 
nezvestných  dievčat  začína  vyčerpávať.  Vtom  sa  Lily  a  Viktória  nájdu  v 
osamelej chatrči hlboko v lese. Dievčatá nerozprávajú, sú veľmi plaché, ale sú 
nažive. Nikto si nevie vysvetliť, ako päť rokov prežili bez akejkoľvek ľudskej 
starostlivosti. Dievčatá sa dostanú do Lucasovej a Annabelinej opatery a musia 
sa  odznova  učiť  základným ľudským návykom.  Po  tom,  čo  Lucas  záhadne 
spadne  zo  schodov  a  skončí  v  nemocnici  v  bezvedomí,  Annabel  zostanú 
dievčatá na starosti. Annabel si však začne uvedomovať, že do domu spolu s 
dievčatami prišiel niekto iný, niekto, kto sa o nich staral päť rokov a odmieta sa 
ich vzdať.  Mama je v prvej polovici skôr záhadný než desivý film. Samotná 
mama sa v ňom veľmi neobjavuje. Rieši sa skôr starostlivosť o Lily a Viktóriu. 
Postupne  sa  film  stáva  desivým,  ako  sa  mama  snaží  deti  uniesť  a  ich 
náhradných rodičov zabiť. Radoslav Heriban
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