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Martin Kolibár 
Šikovný fotograf zo 7.A.                                          

Fotí od konca minulého

roka. Vo voľnom čase

sa okrem foteniu

venuje strihaniu videí,

bicyklovaniu a hraniu

počítačových hier

Miriam Blahová 
Šikovná fotografka                      

zo 6.B. Fotografovaniu

sa venuje asi pol roka. 

 Je veľmi ochotná. Má

zmysel pre detail.

Okrem iného má rada

komixi.

Erik Martinský 
Šikovný fotograf zo

7.B. Fotografovaniu

sa venuje asi rok .                 

Ďalšie jeho záľuby

okrem fotenia sú  

 vareniu, futbalu a hre

na husle.

Timon Ruppert
Šikovný fotograf zo 5.B,

Foteniu sa venuje dva

roky.  Okrem fotenia má

rád ping pong,

basketbal, hranie PC

hier, husle, kreslenie,

tancovanie, spanie,

bicyklovanie,...
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                 Keď sa ako asistentka prechádzam pomedzi žiakov počas vyučovacích hodín, vidím naozaj

všeličo. Vidím, ako si Viktor tieňuje dokonale vymeranú sovu, ako si Matúš schováva pod lavicou

komix, ako si Adamko listuje rozčítanú knihu, ako si Terezka všeličo píše na papieriky alebo ako si

Martin „ilegálne“ prezerá fotky. Väčšinou stačí jeden pohľad a žiaci bleskovo odložia prácu a

venujú sa opäť učivu. A ja rozmýšľam, či vôbec tušia, aký majú potenciál. Často nevedia oceniť

seba ani iných, možno aj preto, lebo je im jasné, že počas hodiny sa majú venovať učivu. Niekedy

na seba žalujú: „On si kreslí!“ alebo: „Ona si môže čítať?!“ a iné, veď to poznáte... Viem (ako ostatní

učitelia a asistenti), že učivo je dôležité a treba sa sústrediť, preto väčšinou zo mňa vyjde: „Odlož

to, je hodina!“ Po hodine utekám na dozor a ani ja ich neocením a nepodporím v ich perfektných

záujmoch.

                Už pár mesiacov pozorujem žiakov a vidím v nich inšpiratívnych ľudí. Aby sa tak uvideli aj

oni, potrebujú podporu, aby objavili svoje dary a dary spolužiakov...

Dosť bolo pozorovania! Skúsime objavovať dary cez školský časopis! 

 
                                                                                                                   Vytvárame ho tak, aby plný zaujímavostí,

radostí a kreativity. Tvoríme ho spolu so žiackou školskou radou.

                Som šťastná, že môžete čítať tieto riadky, hľadať sa na fotkách, prezerať si komix a smiať

sa na vtipoch či oceniť grafiku. 

Napísala: Jana Grznárová, pedagogická asistentka

Editoriál 

Vaši spolužiaci, študenti, či deti si
dali poriadnu námahu!

A tak vám, milí čitatelia, predstavujeme úplne nový
školský časopis od nás pre nás.

2



 Z diania

Školník sa musel vysporiadať už s tretím vytopením zážitkovej. 2.12. počas

tretej hodiny bola opäť vytopená zážitková. Voda z umývadla tiekla

nekontrolovateľne, striekala z trubice až pretiekla cez okraj umývadla.

Kvôli týmto problémom musela 9.B učebňu opustiť. Následne musel prísť

školník zastaviť potopu a odstrániť škody. Počas opráv bola vybratá celá

podlaha a odstránené umývadlo. Učebňa sa znovu používa od 7.2.2022. 
Napísala: Miriam Blahová

 

Koncom januára sa v učebni Chemie/Inf. na 2.posch. nastal chaos.                                     

Pri niektorých počítačoch chýbali bezdrôtové myši, zatiaľ čo                                                

pri iných bolo položených aj päť. Nebolo jasné, ktorá myška patrí

ku ktorému počítaču. Túto záhadu riešili žiaci 7.B spolu s p.

učiteľkou Julkou Kuchtovou. Bola to celkom náročná výzva.                                                       

V učebni je 20 počítačov. Aj tým, ktorí myškou nehýbali, sa hýbal

kurzor na obrazovke. Takéto situácie dokážu ubrať aj 30 minút                                                          

z hodiny, na ktorú sa žiaci tešili, pretože práve mali preberať

obzvlášť zaujímavé učivo. Podľa viacerých zdrojov, museli

podobné záhady lúštiť aj iné triedy. 
Napísal: Slavko Kňažko

Žiacka školská rada vymyslela farebný týždeň. Do akcie sa

zapojil prvý aj druhý stupeň. Farebný týždeň prebiehal                            

od 14.2   do 19.2. Bola to dobrovoľná aktivita a pre tých,

ktorí sa zapojili, to bola veľká zábava. Každý deň sme sa

obliekli do inej farby - v pondelok do červenej alebo

ružovej; v utorok do sivej, v stredu do čiernej alebo bielej,

vo štvrtok do hnedej a v piatok do zelenej. 
Napísali: Eliška Bošková a Natália Bihári

POTOPA V ZÁŽITKOVEJ  

ZÁHADA ZMÄTENÝCH MYŠÍ 

FAREBNÝ TÝŽDEŇ

TROCHU LÁSKY V KRABIČKE

Tohtoročný Valentín (14.2) bol v červenej a ružovej farbe. Počas prvých dvoch

hodín fungovala Valentínska pošta. Valentínky zbierali členovia žiackej

školskej rady pri vchode do školy. Po druhej hodine poštu rozdávali žiakom.

Niektorí napísali valentínku tomu koho ľúbia a iní ju poslali  z kamarátstva. 
Napísali: Eliška Bošková a Natália Bihári

 správy, príbehy, krátke úvahy
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 správy, príbehy, krátke úvahy
 Z diania

Erazmáci aj karloveskí sprievodcovia si dali riadne do tela. 17.3. naši študenti

a učitelia ukázali žiakom z erazmu krásy našej slovenskej prírody. Ráno

vyrazili od Koliby, pokračovali na Kamzík, Železnú studničku a výlet ukončili

na Partizánskej lúke. Na obed si vychutnali jelení guláš a ocenili aj slovenské

horalky. 
Napísali: Jana Grznárová a Andrej Pinkalský

V utorok 8.3. pripomínala naša škola záhradkárstvo. Žiaci aj učitelia

prejavili svoju úctu k ženám kvetmi.  Siedmaci prijali výzvu a odovzdali

ruže svojim spolužiačkam ako darčeky. Pani učiteľky čakalo prekvapenie

už ráno v zborovni. Každá si odniesla tulipán.

Napísala: Jana Grznárová

Vo februári a v marci sa naša škola zapojila do projektu prevencie

šikany, pretože je to dôležitá a veľmi aktuálna téma. "Prevencia

kriminality" v spolupráci s ministerstvo vnútra SR pre žiakov našej

školy zorganizovala štyri besedy zamerané na šikanu, ako aj

kyberšikanu v online priestore. Tejto téme je potrebné sa venovať

pravidelne a otvorene o nej hovoriť, nakoľko práve prevenciou je

možné predísť vážnym problémom. 

Nebojme sa hovoriť o šikane otvorene a môžeme tak pomôcť tým,

ktorí sa cítia byť obeťou šikany na škole.
Spracoval: Martin Kolener
Zdroj: facebook: ZŠ Karloveská 61

APETÍT V JEDÁLNI JE OPÄŤ V NORME 

 22.2.2022 sme oslávili návrat nášho kuchára Rudyho dobrý jedlom.

Počas jeho dvojmesačnej neprítomnosti sa apetít v školskej jedálni

výrazne znížil. Pracovníci kuchyne boli unavení a vyčerpaní, nejeden

priznal: “Je to tu šialené. Nestíhame.” Nielenže sa neponúkal Africký

sumček, ale prišli sme aj o možnosť vybrať si z dvoch ponúk. Po dvoch

mesiacoch je situácia v kuchyni opäť stabilná a stravníci sú znova

nasýtení a vďační.
Napísala: Jana Grznárová

MINISTERSTVO A POLÍCIA V ŠKOLE

 

VÝZVA NA MDŽ

 

ERAZMÁCI OCENILI HORALKY
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Vedela si o tom, že sa sťahuješ                                       
na Slovensko alebo to bolo nečakané?

  V podstate, to bolo celkom zaujímavé. Moji rodičia už dlhšie
rozmýšľali o sťahovaní do inej krajiny a aj sa o to viackrát 
 pokúšali. Vedeli sme, že sa budeme sťahovať do inej krajiny, ale
nečakali sme, že to bude práve Slovensko.

Aké boli Tvoje prvé dojmy zo Slovenska?

 Myslím si, že moje prvé myšlienky boli dosť ťažké. Cítili sme sa
vystrašení a osamelí, bolo to pre mňa veľmi nečakané. Akože,
vedela som, že budem bez mojich kamarátov, ale nikdy by som si
nemyslela, že mi bude až tak smutno. Ale boli na tom aj svetlé
stránky. Na začiatku sa mi tu moc nepáčilo, ale vedela som, že tu
budem môcť robiť viac vecí ako v Rusku, takže si myslím, že moje
prvé dojmy boli “strašidelné ale vtipné”. A je to vtipné!

V budúcnosti chceš zostať         
na Slovensku alebo sa chceš vrátiť
späť do Ruska?

  Ani jedno. Myslím si, že by som chcela veľa cestovať. Mám rada

obe krajiny, ale je tu veľa vecí, ktoré nemám rada a ktoré

nemôžem zmeniť. 

Navštevuješ stále Rusko?

 Navštevujem! Navštevujem ho každé leto. Dúfam, že naďalej

budem môcť navštevovať mojich kamarátov  a moju sestru v júly

alebo auguste. Taktiež by som chcela navštíviť  ruské múzeá                   

a mestá. 

Aké sú podľa teba najväčšie rozdiely medzi Slovenskom a Ruskom?
Myslím si, že najväčší rozdiel je sloboda. Stále sa cítim trochu obmedzovaná a ostatné veci, ale cítim sa viac

voľná! Môžem sa obliekať a vyzerať tak ako chcem ja a jediné veci, ktoré sa mi tu môžu stať sú možno tie

pohľady. Ale niektorí ľudia mi aj povedia, že vyzerám dobre! Veľmi často nepočuješ starších ľudí hovoriť

pekné veci o deťoch s fialovými vlasmi, preto som bola veľmi prekvapená, keď mi raz staršia pani povedala

kompliment!

 Je ťažké naučiť sa po slovensky?

  Trochu. Nie je to také ťažké, pretože je to podobné ruštine, ale
nie je to jednoduché.

 

Elena Khegai
 

Spracovala a preložila: Eva Lea Durecová

sa podelila aké je to vysťahovať sa  

z rodnej krajiny a študovať na Slovensku
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Autorka: Viktória Blahová

Neplánované vyznanie lásky               



Pohľad do mapy môže byť omnoho zaujímavejší, ako sa zdá

na prvý pohľad . V tejto rubrike  predstavím zopár miest,

ktoré sú niečím nezvyčajné. 

Nájdete Somára
na mape? 

Spracoval a graficky upravil: Slavko Kňažko

Tak čo, skúsite otvoriť

mapu a nájdete ďalšie?

Spracoval: Cyril Greškovič
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                 „Knihy sú hrubé, je v nich veľa textu a málo obrázkov!“

                  „Je to nuda!“

                Každý z nás už určite „odložil“ nejakú knihu. Niektorí sme ju hodili cez pol izby. Niektorí

ňou buchli o stôl. Niektorí ju s úctou vrátili na poličku. A nikdy sme sa nedozvedeli, čo bolo               

 na poslednej strane. Načo aj? Veď nás nebavila! 

                  Ale potom sme objavili takú, ktorú sme zhltli za jeden deň a jednu noc! 

                                                                                                                                                                                                               

(alebo pizzi alebo mekáču). Nemáme radi všetky druhy, ale tie „naše“ zhltneme na posedenie.        

 A najlepšie na tom je, že stále pribúdajú nové a nové „príchute“. Tak ako Luculuse aj                                 

v kníhkupectvách vykladajú na pulty nové a nové „druhy“ príbehov v knihách a časopisoch.

          Máme tu marec, mesiac knihy a knižníc - príležitosť na výzvu: objaviť nové „zmrzlinové“

príchute medzi knihami. 

   

Zmrzlinová výzva
„Načo mám čítať knihu, keď si môžem pozrieť film?!“ 

Knihy sú vlastne veľmi podobné zmrzline

Pán učiteľ J. Miškovič - scifi

A aké knižné
príchute majú

radi naši
učitelia?

Pani učiteľka D. Dolnická - detektívky/scifi

Pani učiteľka Z. Šomorjai - historické romány

Pán učiteľ P. Páterek- odborná literatúra

Pani učiteľka A. Čierniková - lyrika - pieseň/žalm a epika - román/cestopis 

Pani učiteľka Z. Veľasová - detektívky/romány

Interview: Hana Kureková
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 Starecké ruky sa jemnou prácou noža

 dotýkajú takého mäkkého dreva, ako je starcova koža,

 sedí na lavičke pri svojom skromnom dome

 a pri tom si celkom podvedome

 píska melódiu lesných fantómov,

 zložili  ju starí námorníci na zahnanie hromov,

 avšak táto legenda zostala nepotvrdená,

 len starec vie, že loď námorníkov je ukotvená 

 v prístave duchov, kde je obloha tmavá ako obsidián,

 ktorý by neukradol ani ten najmocnejší mafián,

 zatiaľ čo je deduško myšlienkami v oblakoch

 sedí ešte stále v špinavých teplákoch,

 vyrezáva novučkú fujaru,

 keď sa deň blíži ku koncu a na obzore 

zbadá slabučkú žiaru,

 vie, že fujara je pripravená 

spievať pieseň statočných a hrdých,

 až kým ju raz neukončí hráčov 

pomalý výdych.  

               

Starý výrobca fujár

Text: Hana Kureková

Ilustrácia: Sabína Galisová
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2.4. 
MODRÁ VÝZVA


