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CEZ OKIENKO 1. STUPŇA  

 

Máme tu nový školský rok a za nami prvé tri mesiace. Pýtate sa ako bolo?  Nuž takto.  

September je tak trochu rozbehový mesiac. Najprv sa ráno rozbiehame umyť, obliecť, 

najesť, aby sme sa vzápätí rozbehli z domu do školy. Aj MHD sa len rozbieha, málokedy 

nás počká, a ak áno, tak zase trčíme v zápche. V škole nás čaká to isté. Žiactvo vyfasuje 

knihy a pri ich prezeraní vzdychá. Je vôbec možné toto všetko sa naučiť? Je. Len mozog 

sa nie a nie rozbehnúť na plné obrátky. Treba mu trochu pomôcť a najlepšie sú nejaké 

zábavné aktivity napr. exkurzia alebo projekt.  

Žiaci 1. stupňa spolu s desiatkami iných žiakov bratislavských škôl 

si to v septembri namierili do Incheby. Konali sa tam Slovenské 

dentálne dni, v rámci ktorých sa deťom venovali študenti zubného 

lekárstva. Na rôznych stanovištiach naši žiaci plnili úlohy, za ktoré 

mohli získať pekné odmeny. Naše deti sú šikovné i múdre, preto si 

domov doniesli originálne detské zubné kefky aj s praktickým 

návodom ako sa o zuby starať, malé zubné pasty, rôzne nálepky 

a ďalší propagačný materiál. Mohli sa odfotiť s obrovským zajom 

alebo zubnou pastou, zahrať si pohybové hry a naučiť sa niečo 

o prvej pomoci pri úraze. A mozog sa mohol naštartovať.  

Október už teda bežal ako sa patrí. Žiaci 1. stupňa sa rozdelili na dve skupiny. Starší 

žiaci pripravovali pozdravy pre našich dôchodcov a mladší zase záložky do súťaže škôl na 

tému Moja obľúbená kniha. Na dolnej chodbe sa objavili informačné nástenky 

s potravinovou pyramídou, poznatkami 

o vitamínoch, mineráloch a pod. V  polovici 

októbra p. uč. Hauptvoglová rozdala všetkým 

malé papierové tanieriky a  projekt Týždeň 

zdravej výživy mohol začať. S podporou 

rodičov za správnu zdravú desiatu deti dostali 

nálepku, ktorú si mohli vyfarbiť a prilepiť na 

tanieriky. Absolvovali tiež kvízové a praktické 

úlohy so skutočnými potravinami a zaujímavé 

prezentácie, ktoré si mohli sami aktívne riadiť. 
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Pri spoločnom vyhodnotení odpovedali na otázky zostavené primerane k jednotlivým 

ročníkom. Odmenou za celotýždennú aktivitu boli krásne červené jabĺčka a detské zubné 

pasty. V októbri sa ešte žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili besedy pod vedením odborníkov 

z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na tému ako 

spolunažívať v triede, kde má každý inú, svojskú a jedinečnú povahu a pohľad na vec.  

November na seba nenechal dlho čakať. Pritom vôbec nevyzeral ako november. Vonku 

teplo, človeku sa nechce sedieť doma a drviť sa. Nuda a nechuť k práci však môže ľahko 

skĺznuť k hľadaniu náhrady, ktorá zase môže viesť k nejakej závislosti. V novembri je preto 

na rade Európsky týždeň boja proti drogám. Žiaci 3. a 4. ročníka sa v spolupráci 

s odbornými pracovníkmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

rozprávali o fajčení a alkohole a ich vplyve na ľudský organizmus, ale aj o mobiloch 

a počítačoch, ktoré tiež majú svoj vplyv na zdravie človeka. Žiaci 1. a 2. ročníka si 

spoločne s pani učiteľkami zahrali divadielko na tému Ako povedať nie, ako sa brániť pred 

niečím čo nechceme a nie je nám príjemné. Slovíčko NIE je súčasne brankárom aj vo 

vstupnej bráne závislostí. V novembri sme sa ešte raz stretli s témou počítače. Žiaci 5. 

ročníka pod vedením p. uč. Szekulu nám pripravili tri scénky na tému Počítačová 

bezpečnosť, ktoré nám ukázali s akými problémami sa môžeme stretnúť pri práci on-line 

a ako si pomôcť. Samozrejme celý november sa niesol v znamení prípravy vianočného 

programu a vianočných darčekov pre našich blízkych. P. uč. Addová a Slamková 

pripravovali vianočnú výzdobu, aby sa nám chodba rozžiarila vianočnou atmosférou. Veď 

na Vianoce sa všetci veľmi tešíme. Určite aj náš mozog, ktorý bude odpočívať. Dúfame, že 

ho v januári zase úspešne reštartujeme, možno aj nejakými zaujímavými aktivitami ako 

boli tieto. 

P.S.: Partnerskou školou v projekte Záložka do knihy spája školy bola ZŠ a MŠ z Cehníc 

v Českej republike.  
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Kolektív 4.A triedy ZŠ 

Koníkova nevesta 

 

Išiel koník po ceste, 

na návštevu k neveste. 

Vločka za vločkou sa valí, 

už je chodník celý biely. 

Koník kričí – Pomóc, rata, 

nevesta je zapadnutá! 

Neboj sa ty koník viac, 

hneď prifrčí odhŕňač. 

S pluhom vpredu, s pluhom vzadu, 

vyrieši aj túto zradu. 

Zima nesmie brániť veru, 

prísť k neveste na návštevu. 

Delo pre Zimu 

 

Vianoce sa blížia, 

snehu veru niet. 

Čo len teraz urobiť, 

chceme ho mať hneď! 

Je tu jedno riešenie, 

má však malý háčik, 

čo ak delo na sneženie 

nebude sa Zime páčiť ? 

Dáme jej ho pod stromček, 

nech už snežiť začne, 

nech sú naše Vianoce 

zasnežené, krásne. 

Snehový sen 

 

Konečne to začalo, až mi okom myká. 

Pozriem ráno von z okna a tam ... kalamita. 

Snehu sotva centimeter a už všade kolóny. 

To je super, dneska ráno môžem meškať do školy! 

Schovávam sa hlbšie do teplej perinky, 

keď tu zrazu hrozný zvuk... a to  moje hodinky. 

Pozriem z okna ešte raz, šľak ma ide trafiť. 

Z oblohy sa lejú dolu len dažďové kvapky. 

Všetko to bol iba sen, jedno z mojich prianí. 

Ale keď to ozaj príde, aspoň budem pripravený. 
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HELLO ENGLISH READERS! 

 

We have hardly noticed the beginning of the school year and 

now we have to face the end of the first quater already. We 

have done pretty much on the lessons of English, having not 

as traditional classes as usually in the theatre in October and 

celebrating the International Day of Languages in September. 

The lesson about languages was prepared especially for the 

students in the last year of their study. Students learnt a lot 

about different language groups, the origin of the languages in Europe, their historical 

background and traditions, typical sayings and proverbs and it was very active as they did 

a quiz which was followed by a fruitful discussion and everything was interpreted from 

Slovak into English. It was a new experience for many students. They could see and also 

they themselves could try and feel how hard the job of interpreters is!  

The satisfaction with the lesson was expressed by the symbols which was really a lot of 

fun as the students were very imaginative and not afraid to give names - pictures to their 

feelings… (sun, cloud, a confused head, desperate person etc…) 

Another activity which is more or less a tradition at our school was a visit to the theatre. 

What we wanted to see was Shakespeare’s Hamlet. This play, although the most famous, 

is not so easy to follow, that is why the students had been prepared to watch and 

understand it a week before the performance. I think it helped a lot as the topic was 

performed only by 3 actors presenting different characters and it was a little confusing to 

understand who is who at that specific moment…Here are some of the opinions on the 

play. 

     

Our visit to the theatre:  Hamlet  

The theatrical play Hamlet written by Shakespeare, who wrote many 

other masterpieces, is one of the best known tragedies he is famous 

for. 

The plot is set in Denmark, in the Elsinore castle where the royal family 

lives. One day the king dies very unexpectedly and Hamlet, the prince 
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of Denmark and successor to the throne, finds out, that it was his uncle, who murdered the 

king. He does not know how to solve the situation and point out at the murderer. That is 

why he decides to pretend madness. In this way he wants to accuse the king who has just 

married his mother and takes control over the kingdom.  

The performance is a little bit confusing. Main characters often change their roles and you 

can feel that they are ambivalent because just three actors are still on the stage. It is very 

difficult to understand for the students at their eighteen. The other thing I would like to 

underline is that the cast is not the best one. The actors are too old for the characters they 

are performing. What is more, the scenario is not surprising and some parts are too long, 

even boring. 

On the other hand, I like  that there are not many sets on the stage, so it is not disturbing 

and the audience can stay attentive all the time of the play. The other plus is that there are 

many symbols and it is good that they make you think of their meaning. 

To sum up Hamlet, in my opinion, is absolutely fantastic play, but this performance was 

not the best one. I would not recommend it to secondary students. The performance is 

good for young adults. Personally, I would expect much more. 

                                                                                                                                 Erik, 4.G 

Here are some other of the opinions of the students who saw the performance: 

I think the performance and the actors are brilliant. I admire them, because they manage 

to act all the complicated and controversial characters. I would recommend it to students 

who do not like reading and the actors offer them the way they can understand. 

Denisa, 4.OA 

I like the part of the play where Ofelia is trying to express all the pain she has, her 

controversial feelings and emotions. The actor is so strong and persuasive in her role... 

                                                                                                                          Martina, 4.OA 

The screenplay is very confusing for me. The actors change their roles too often and too 

fast. What I absolutely do not understand is why Hamlet starts smoking the cigarette in 

one part of the play?! 

                                                                                                                          Michal, 4.OA 

In my opinion, the cast which consists of three actors only, is absolutely fascinating and 

together with the sound and light effects create a special surprising atmosphere! 

                                                                                                                              Marek, 4.G 
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Our English lesson with the former students 

 

With our teacher we had a lesson on which we had visitors. 

Three former students, two of them were wheelchair users, one 

boy and two girls. These were students who are now studying at 

universities and we wondered where exactly they study and 

what they want to do in the future. 

 It was clear to me that the university is really hard, whether it is 

social work, pedagogy or PC and programming. They just 

confirmed. The first student, a boy, who came to us decided to 

study at the electro technical faculty. In my opinion, he chose really a useful school for the 

future. The other one was a girl studying social work, because she likes working with 

people in need. When we asked her what she likes in her school and what she dislikes, 

she told us that she likes practical training and she doesn´t like that the teachers - tutors 

don´t respect the timetable. Also in this case, I think her choice was really good because 

the direct contact with people nowadays is disappearing, therefore, in the future it will be 

very important to employ the people who are emphatic and also professional in this field. 

Finally, the third student who came to us to share her experience, is studying social 

pedagogy but focused more on psychology and individuals. When we asked her what she 

wants to do in her life, she told us that she would like to set up a foundation to help people. 

Personally, I liked this lesson, it was really informative and in my 

opinion, it was not waste of time. We spent useful time together 

and we gained a lot on the lesson.  I would like to thank to those 

students who were with us on the lesson of English for their visit 

and for all the valuable information and I hope I will follow their 

example and will study at some college or university too 

                                                                                                  

  Alex, 2.0A



9 

RECITAČNÁ SÚŤAŽ – BENIAKOVE CHYNORANY 

 

   Dňa 20. novembra 2014 sme sa v Modre zúčastnili 

okresného kola Festivalu poézie s názvom Beniakove 

Chynorany. Marek Pavle, žiak IV. G triedy, reprezentoval našu 

školu piatimi rebelantskými básničkami Jozefa Urbana zo 

zbierky Hluchonemá hudba a získal v tvrdej konkurencii 

skúsených recitátorských kolegov krásne  3. miesto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

A my blahoželáme!   

PaedDr. Daniela Bauerová 

Že som sa stratil (úryvok z básne) 

Mám obrovský projekt 

PREŽIŤ 

A ty neskúmaj prečo prijímame a dávame 

Veľké telesné dobro 

Prečo je fajn že sme to vyhrali my a nie prvoky 

 
Prvá opica sa zbláznila aby sme tu boli 

Van Gogh sa zbláznil tiež 

Na to jeho ucho som myslel v Karlovej Vsi 

Plávalo po oblohe a pozeralo sa na mňa 

Naše uši pochovajú s nami bohužiaľ 

Prišlo mi to ľúto 

„Každá súťaž je plná napätia, veľkých predsavzatí, hlavne 

pre tých, ktorí chcú dosahovať čo najexcelentnejšie výkony. 

Ak výkon nevyjde tak, ako si súťažiaci predstavoval, 

nastáva sklamanie. No na druhej strane, ak to súťažiaci 

dokáže, je rozradostený. To ale nemusí platiť pre tých, čo si 

to chcú len tak vyskúšať, prípadne si vylepšiť recitátorské 

schopnosti či formu komunikácie. Presne toto platilo aj pre 

mňa, lebo som sa nenarodil s rečníckymi schopnosťami 

extrovertov ..., aj tréma trochu bola, ale iba z toho, či mi 

nevypadne text, “   

Marek 
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IBOBOR 2014 – ŠKOLSKÝ ČASOPIS 

 

V dňoch 7.11. až 18.11.2014 sa uskutočnil ďalší ročník on-line súťaže IBobor, ktorá 

vznikla v roku 2004 v Litve pod názvom Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa 

odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Symbolom súťaže sa stal usilovný, 

inteligentný a čulý bobor. 

 

 

Naša škola sa zapája do tejto súťaže už niekoľko rokov a ani tento rok sme neobišli 

naprázdno. V porovnaní s minulým rokom sme síce mali menší počet úspešných 

riešiteľov, ale bolo to spôsobené tým, že mnohí úspešní riešitelia z minulého roka prešli do 

vyššej kategórie. Súťažilo sa v nasledovných kategóriách: 

 Bobríci: 3. - 4. ročník ZŠ 

 Benjamíni: 5. - 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osemročného gymnázia 

 Kadeti: 8. - 9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia 

 Juniori: 1. - 2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného 

gymnázia 

 Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií 

 

Naši úspešní riešitelia sú: 

- Bobríci: Júlia Sojáková (4.A) 

- Benjamín: Lucia Gandelová (5.A); Lucas Crkoň (6.A); Patrik Ďaďo (6.A) 

- Kadeti: Andrej Handzo (8.A); Erik Venutti (8.A) 

- Juniori: Jadranka Marić (1.G) 

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. 

 

 

Mgr. Róbert Szekula 

                                                                                                                                            školský koordinátor 
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TUTANCHAMON  

 

JEHO HROBKA 
A POKLADY 

           
POZITÍVNÉ MOMENTY  

 

Videli sme množstvo historických 

exponátov, ktoré nám živo ilustrovali dobu 

mocného Egypta a jeho vládcov . 

Mali sme dovolené fotiť, čo sme považovali 

za veľký prínos, lebo takto sa môžeme 

k našim spomienkam a novým 

vedomostiam kedykoľvek vrátiť . 

Pri vchode sme dostali ovládač 

a slúchadlá, kde bolo nahraných množstvo 

informácií k daným predmetom .  

 

 NEGATÍVNÉ MOMENTY  

 

Na výstave boli len napodobneniny 

skutočných artefaktov, čo síce 

nezmenšovalo jej význam, ale pri výstave 

tak propagovanej, ako je táto, nás to 

mrzelo . 

Za negatívum považujeme dlhé čakanie pri 

vchode  a tiež  chýbali dostupné toalety na 

viacerých miestach, nielen mimo hlavného 

stanu. 

Nie úplne šťastná organizácia  zo strany 

usporiadateľov výstavy. 

 

 

V čom bola ešte výstava zaujímavá a výnimočná? Asi aj tým, že sme nemali vlastného 

sprievodcu, ktorý by nám osobne poskytol výklad, ale výklad sme dostali pomocou 

prehrávačov a slúchadiel – tzv. audioguide. Malo to viacero výhod: 

Mohli sme sa pohybovať po výstave svojím vlastným tempom, ako to jednotlivcom alebo 

skupinkám vyhovovalo,  púšťať si výklad a  regulovať si hlasitosť v prehrávači. S tým  sme 

sa stretli po prvý raz a veľmi sa nám to páčilo. Na výstave sme si tiež mohli zakúpiť rôzne 

tradičné predmety, suveníry a symboly reprezentujúce staroveký Egypt. 

Dňa 27.10.2014 naša škola pod vedením pani 

učiteľky Kittnerovej zorganizovala návštevu 

výstavy  Tutanchamon - jeho hrobka a poklady. 

Ako to na takýchto exkurziách chodí, niektoré 

veci hodnotíme veľmi vysoko, iné sa vydarili 

menej. 
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Napriek niektorým negatívam našu návštevu tejto výnimočnej expozície hodnotíme 

pozitívne, a to predovšetkým z hľadiska  získaných  nových  vedomostí 

o Tutanchamonovi, jeho dobe a zvyklostiach. Určite by sme podobnú návštevu 

odporučili aj študentom iných stredných škôl.  

                                                                                                                                                   

študenti 1.G a 1.0A 

 

 

 

Kto bol Tutanchamon? 

 

Tutanchamon vládol v 14. storočí p. n. l., v čase Novej ríše, v čase 18. dynastie. Je isté, že 

jeho otcom bol Achnaton, panovník, ktorého možno označiť za tvorcu prvého 

monoteistického náboženstva, kedy zaviedol uctievanie jediného boha – boha Atona. 

Tutanchamon sa mal pôvodne volať Tutanchaton a rovnakú koncovku v mene mala mať aj 

Tutanchamonova manželka, ale počas Tutanchamonovej vlády bol tento kult zrušený 

a nahradený starými bohmi a najmä bohom Amonom. Tutanchamon prevzal vládu ako 

deväťročný, ale skončila veľmi rýchlo – ako osemnásťročný náhle zomrel a jeho krátku 

vládu zavial čas. A takmer zabudnutú ju opäť dostal na svetlo sveta až Howard Carter, 

ktorého možno prirovnať k Henrichovi Schliemanovi, ktorý rovnako sa rovnako nevzdával 

a prinavrátil tak slávu dávno stratenej Tróji. 

 

Peter, 1.SVC 
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MIKULÁŠ V ŠKÔLKE 

 

Dňa 5. 12. 2014 zavítal svätý biskup Mikuláš (Amália 

Križanová z triedy VII.A)  aj k deťom do našej 

Materskej školy. V rolách Mikuláša, anjelov, čerta 

a chlapcov - koledníkov sa predstavilo 10 detí 

z Divadelného krúžku. Herci si pripravili malé 

divadelné predstavenie, v ktorom najprv čert navádzal 

deti na klamanie, ale anjeli ho rýchlo odohnali. 

Následne prehovoril Mikuláš, oblečený do pravých biskupských šiat s originálnou 

biskupskou mitrou - čiapkou na hlave a s červeným vrecúškom cukríkov v ruke. 

Mikuláš vyzval deti k poslúchaniu starších. Všetci sme si spoločne zaspievali mikulášske 

piesne, dvaja odvážnejší škôlkari zarecitovali básne. Zvuk gitary a bicieho nástroja 

s názvom zlatý dážď dodal celému stretnutiu radostný a čarovný nádych. Nečudo, že sme 

od detí MŠ dostali pozvanie k návšteve aj na budúci rok...  

PaedDr. Daniela Bauerová 

VÝLET DO MÚZEA DOPRAVY 

Dňa 9. 12. 2014 sa zúčastnili žiaci 3.OA exkurzie do 

Múzea dopravy. V tomto múzeu boli žiaci našej školy už 

niekoľkokrát, a teraz nás tam zaviedla túžba dozvedieť sa 

niečo viac o priekopníkovi rádiotelegrafie a držiteľovi 

14 patentov v USA Jozefovi Murgašovi a tiež nás 

prilákala výstava o Viedenskej električke, ktorú nikto 

z účastníkov exkurzie (žiaľ) nezažil na vlastnej koži.  

Napriek naším zámerom nás ale najviac zaujal exponát, 

ktorý bol vystavený celkom vzadu v jednej z hál - 

Invalidná trojkolka "Meyra" z roku 1938 z Nemecka, 

ktorá nám pripomínala moderný hand-bike. 

Sme radi, že sme toto múzeum navštívili aj napriek nie 

celkom dobrému prístupu pre peších s telesným 

postihnutím. 

Mgr. Róbert Szekula 
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DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY  

 

Dňa 6. 11. 2014 sme ukončili tematický projekt zdravej 

výživy prednáškou a besedou  s PhDr. I. Vojtekovou PhD. 

a PhDr. E. Dobiášovou PhD. pedagogičkami z lekárskej 

fakulty UK a spolupracovníčkami Ligy proti rakovine. Téma 

bola „Zdravý životný štýl a prevencia onkologických 

ochorení“.  

Prednáške predchádzala tvorba žiackych projektov k zdravej 

výžive, extrémom stravovania a problémom výživy v rozvojových krajinách. Projektu sa 

zúčastnili žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti gymnázia. Projekt sme ukončili príjemným 

posedením spojeným s ochutnávkou vlastných zdravých maškŕt, ktoré pripravili žiaci 

v škole a doma. P. doktorky boli veľmi príjemne prekvapené záujmom, znalosťami 

a kulinárskou šikovnosťou našich žiakov. Chutilo im, odnášali si aj nové recepty, ktoré vy 

nájdete v najbližšom čísle školského časopisu a na záver: MÁME SA AJ MY ČO UČIŤ OD 

NAŠICH ŠTUDENTOV   

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s chuťou zapojili do projektu. 
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IŠH 2014 

 

Dňa 25.11.2014 Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava usporiadala 15. ročník 

Integrovaných športových hier a Integrovaného florbalového turnaja v priestoroch 

športovej haly LF UK v Mlynskej doline. 

  

Do akcie sa zapojilo 6 škôl: 

 Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava - pre žiakov so sluchovým 

postihnutím; 

 Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava 

 Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Drotárska cesta 48, Bratislava; 

 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

Vlastenecké námestie 1, Bratislava; 

 SŠ int. pre ZP, Svrčia 6, Bratislava 

 Stredná odborná škola, Mokrohájska 1, Bratislava 

 Súperili medzi sebou športovci s rôznym druhom postihnutia (telesným, zrakovým, 

sluchovým, s poruchami reči...) v rôznych športových disciplínach: boccia, stolný tenis, 

streľba, bowling, florbal. 

Vďaka každoročnej podpore MŠVVaŠ SR a Okresného úradu v Bratislave - odbor školstva 

sa táto akcia stala tradíciou a zanechala nádherný podpis v spomienkach všetkých 

zúčastnených športovcov. 

Mgr. Erika Labudíková 
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VLASTNÁ TVORBA 

 

Škodlivý SW – rozprávka 

 

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Vlado. Mal 

doma už vlastný notebook a často sa na ňom hrával a vyhľadával 

si rôzne veci do školy. 

 

Jedného dňa sa ale niečo stalo. Počas toho, ako si Vlado robil domáce úlohy, si 

sťahoval najnovšiu počítačovú hru. Keď sa hra konečne nainštalovala, chcel si ju hneď 

vyskúšať. Sadol si za notebook, spustil si hru, ale v tom si spomenul, že musí ešte 

dorobiť prezentáciu a poslať ju učiteľke, tak hru vypol a išiel ju hľadať do svojich 

priečinkov. „Hra bude musieť počkať“, pomyslel si. Dostal sa do svojho priečinka, kde 

okrem projektov do školy má aj rôzne obrázky a hudbu. Ale už na začiatku, keď sa mu 

zobrazili všetky jeho súbory, sa mu niečo nezdalo. Bolo toho nejako menej, ako keď tu 

bol naposledy. Niektoré priečinky mu dokonca zmizli úplne, vrátane jeho projektov do 

školy. Vlado sa veľmi zľakol, a utekal za svojim starším bratom Ferom, aby mu 

pomohol nájsť stratené súbory. Fero pozrel stav bratovho notebooku a opýtal sa ho: 

„Hm, možno viem, čo by to mohlo byť. Nesťahoval si prednedávnom niečo nové? 

Nejakú hru, pesničky, hocičo?“ Brat mu odpovedal: „Nie, nesťahoval. Teda, počkaj. 

Áno! Teraz som si stiahol hru, už som si ju aj spustil, ale spomenul som si, že som ešte 

nedokončil a neposlal projekt učiteľke. Tak som hru vypol a chcel dorobiť prezentáciu. 

Otvoril som si moje súbory a polovica vecí, vrátane mojich projektov, zmizla.“ „No, 

braček,“ prihovoril sa mu vážne Fero, „obávam sa, že si si spolu s hrou stiahol aj vírus. 

A nie hocijaký, ale rovno trójskeho koňa. To je taký svinský počítačový vírus, ktorý sa 

schováva za užitočným programom, ale keď si ho stiahneš, tak sa môže stať, že ti 

vymaže nejaké zložky z tvojho počítača a väčšinu programov výrazne spomalí. Pozri, 

asi sa mi nepodarí vrátiť späť všetky tvoje programy, ale môžem ti nainštalovať 

antivírus. On si s počítačovými vírusmi najlepšie poradí a ochráni všetky tvoje 

programy.“ 

 

A tak sa aj stalo. Fero nainštaloval svojmu bratovi účinný antivírus a Vladovi od tej doby 

nič z počítaču nezmizlo. 

Jadranka, 1.G 
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Sila troch bratov 

 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna láskyplná krajina. Všetko v nej bolo krásne a každému 

sa v nej páčilo. Na miesto trávy zo zeme trčali farebné drôtiky. Silnejšie a väčšie boli 

zmotané do seba a vytvárali kmene stromov, na ktorých vyrastali čipy, pamäťové 

a zvukové karty. Namiesto ciest mali zbernice a celé kráľovstvo bolo dokonale 

poprepájané. 

 

Obyvatelia tejto krajiny boli šťastní a za všetko vďačili múdremu kráľovi Antivírovi, ktorý 

nad ňou panoval láskyplnou rukou. 

Starostlivo odpovedal im na ich emaily, statusy, lajkoval ich a komentoval. Zronených vždy 

potešil nejakým milým obrázkom, smutným poslal vtipné videjko a ľudom bez sebadôvery 

dodával silu komentármi „si krásny, šikovný, múdry, jedinečný poddaný“. A tak sa od rána 

do večera všetci usmievali. 

No kráľ Antivír bol už starý a raz, keď ochorel, dostala sa správa o jeho slabosti ku kráľovi 

Kazivírovi, vládcovi obávanej Tróllie. 

Ten zaútočil na láskyplnú krajinu a antivírové vojsko jeho tlaku 

podľahlo. Kazivír  v zemi nastolil nový režim. Namiesto milých 

obrázkov nový kráľ nútil ľudí pozerať na zábery z havárií, nabúraval 

im poštu, e-mailové schránky naplnil spamami a vírusy napádali 

všetko čo sa dalo. Boli to tie najdesivejšie vírusy, aké si dokážete 

predstaviť. Spolu s Trojskými koňmi a všelijakými červami ničili 

všetko čo im prišlo do cesty. V kráľovstve zavládli chaos a nenávisť.  

Vírusy sa šírili strašidelnou rýchlosťou a napádali aj okolité krajiny.  Zvesť o napadnutom 

kráľovstve sa dozvedeli aj antivírovi synovia NOD, AVAST a ESET, ktorí cestovali po 

svete. Hneď sa vybrali na pomoc svojmu otcovi. 

Práve, keď sa vírusy blížili k procesoru objavili sa bratia a spoločnými silami ich všetky 

zničili a vyliečili krajinu.  

 

Bratia sa rozhodli zostať doma a pomáhať ich otcovi chrániť láskyplné kráľovstvo. Ľudia sa 

začali opäť usmievať a žili v láske a radosti. 

  

Jakub, 1.OA 
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KNIŽNÉ OKIENKO - VOJNA NAPRIEČ ČASOM 

 

Búrka – skoky do chaosu 

Predstavte si, že by ste jedného dňa v sebe objavili 

nezvyčajnú schopnosť – schopnosť cestovať v čase. Ako 

by ste ju využili? A komu by ste o nej povedali?  

 

Práve takéto problémy má aj hlavná postava knižnej 

trilógie Búrka (Búrka: Uväznený v čase a Búrka: Vo 

víre minulosti) od Julie Crossovej Jackson Mayer. 

O tejto jeho schopnosti vie iba jediná osoba – jeho najlepší kamarát Adam Silverman, 

blázon do vedy a nadšenec cestovania v čase. Pod jeho dozorom sa Jackson učí 

spoznávať svoje schopnosti a hľadá ich hranice. Jackosonovo cestovanie v čase je však 

odlišné od toho, ktoré poznáme zo sci-fi filmov. Mayer cestuje pomocou tzv. polskokov, 

kedy jeho telo ostáva v prítomnosti – v čase, ktorý Adam skvele nazýva domovská 

základňa – ale on sa presúva do minulosti. A ako zisťuje, nech robí pri polskokoch 

v minulosti čokoľvek, na prítomnosť to nemá absolútne žiaden vplyv. Zatiaľ to považujú len 

za zábavnú hru, no netušia, že to sa čoskoro zmení... 

O Jacksonovej schopnosti nemá potuchy ani jeho priateľka Holly, pred ktorou to musí 

skrývať. A je to práve Holly, ktorá mení cestovanie v čase z obyčajnej hry na boj o život. 

Lebo po tom, čo ju pri záhadnom prepadnutí zastrelia, dochádza k desivému posunutiu 

domovskej základne – a Jackson je uväznený dva roky v minulosti. Čo má urobiť? Ako sa 

vráti? Ako zachráni Holly? A je možné ju ešte zachrániť? Tieto myšlienky nedávajú 

Jacksonovi pokoj a tak mu neostáva nič iné, iba čakať. Čakať a dúfať. A snažiť sa odhaliť 

pravdu. Lebo ako sa ukazuje, tajomstvá obklopujú nielen Jacksona, ale celú jeho rodinu. 

Pracuje jeho otec pre CIA? Prečo sa ho pri jednom z polskokov pokúsil zavraždiť? Kto sú 

NEČ-i a čo ich spája s Jacksonom? Ale najmä, čo je projekt Búrka? 

A keďže smútok za Holly a Adamom neutícha, rozhodne sa Jackson zopakovať históriu – 

znovu sa s ňou zoznámiť, znovu naštartovať starú lásku, znovu sa stretnúť s Adamom 

a zabrániť Hollynej smrti. Ale ako to už býva, s každou zmenou sa časové línie oddeľujú 

a šanca na návrat do pravej reality s každým dňom klesá. A čo je najhoršie, kvôli láske sa 

Jackson rozhodne vzdať toho najcennejšieho. Navždy... 
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A je tu ešte jeden problém. NEČ-i útočia čoraz agresívnejšie a priatelia sú stále 

v ohrození. Navyše sa Jacksonovi ukazuje obraz apokalypsy. Svet v zrúcaninách. A ako 

sa zdá, koniec sveta akosi súvisí s jeho skokmi. Pretože polskosky nie sú to jediné, čo 

dokáže... 

Na koniec ešte dodám, že záver druhého dielu ma poriadne prekvapil – nebudem 

prezrádzať, či v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle – lenže ako som zistil, tretí diel sa 

len pripravuje na vydanie, takže príbeh Jacksona, Holly a Adama nekončí. Vojna vrcholí. 

Finálová bitka prichádza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter, 1.SVC 
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12. decembra 2014 
Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného obdarúvania. A preto aj my 

sme si pre Vás pripravili množstvo darčekov v podobe vinšov, kolied, scénok a básní. Na 

tomto mieste by sme radi otvorili dvere fantázii nás všetkých a tým aj nádhere Vianoc, 

ktorú v sebe všetci nosíme už od nášho detstva. 

 

NEPREMEŠKAJME 

 

Vianočné prázdniny  22. 12. 2014 až 7. 1. 2015  .  

 

Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2015 (štvrtok) 

 

Polročné prázdniny - 2. 2. 2015  

Školské vyučovanie sa začne 3. februára 2015 (utorok). 

 

Jarné prázdniny - 2. 3. až 6. 3. 2015 

Školské vyučovanie sa začne 9. marca 2015 (pondelok). 

Písomná forma maturitnej skúšky  

17. 3. 2015 - slovenský jazyk a literatúra,  

18. 3. 2015 - anglický jazyk, nemecký jazyk,  

19. 3. 2015 - matematika 

 

Veľkonočné prázdniny - 2. 4. až 7. 4. 2015  

Školské vyučovanie sa začne 8. apríla 2015 (streda). 

Celoplošné testovanie deviatakov 15. apríla 2015 

 

Máj 2015 – uzávierka súťaže školských časopisov 

Darinka
Obdélník


