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MILÍ ČITATELIA
Prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne rýchlo a my sa opäť stretávame, či už na
chodbách školy, v triedach a tiež aj prostredníctvom nášho školského časopisu.
Tento školský rok pracuje v redakcii „Moky 3“ 15 žiakov. Stretávame sa každú
stredu v II.SVC (prípadne ADK – miestnosť hneď vedľa), kde sa snažíme „dať dokopy“,
alebo vytvoriť príspevky, ktoré sprevádzajú náš školský život. Samozrejme, vďaka patrí aj
pani učiteľkám, ktoré s nami spolupracujú pri tvorbe jednotlivých rubrík CEZ OKIENKO 1.
STUPŇA, HELLO ENGLISH READERS a tiež učiteľom a žiakom, ktorý do časopisu prispievajú,
pretože ich to baví a napĺňa (prežili a vytvorili niečo, čo stojí za to uverejniť).
Dúfame, že budete naďalej našimi dobrými a vernými čitateľmi a že sa budete tešiť
na ďalšie čísla časopisu. Prispievať doň môžete i VY prostredníctvom SCHRÁNKY (alebo
krabice, nazvite to ako chcete – je pred zborovňou na skrinke a je nad ňou MOKY 3),
môžete do nej vhodiť svoje práce, pripomienky, návrhy, vtipy.... Taktiež prostredníctvom emailovej adresy moky3@mokrohajska3.sk.
Bežná rutina sa už rozbehla. Žiaci už niekoľko mesiacov sedia v školských laviciach
a my pedagógovia pevne stojíme pred katedrou. Tak, aké boli prvé mesiace nového
školského roka? Vrátime sa k nim na stránkach časopisu. Projekty, hry, aktivity, ktoré nás
i Vás zaujali a tiež fotografie, aby sme si spomenuli na chvíle, ktoré boli príjemné, či tie
menej príjemné.
Blížia sa azda najkrajšie chvíle v roku. Dokonca, už aj prvý sneh napadol.
Ani jeden deň v roku nemá takú moc, ako ten ŠTEDRÝ. V čom vlastne spočíva čaro
Vianoc a čo môže ubrať ich kúzlu? Je to o darčekoch, ktoré si nájdeme pod stromčekom,
alebo úplne stačí, že sa stretneme so svojimi blízkymi? Vianoce určite so sebou prinášajú
hektický čas príprav, ale stojí za to vidieť, ako sa malému dieťaťu rozžiaria očká pri
pohľade na rozsvietený vianočný stromček. Tí starší zase spomínajú na sviatky svojho
detstva. Pre mňa osobne sú Vianoce o vôňach, stretnutiach, spokojnosti a oddychu,
sledovaní rozprávok.
Aj keď toto číslo nie je tematicky zamerané na Vianoce, dovoľte milí čitatelia, aby
som vám v mene všetkých, ktorí sa na tvorbe časopisu podieľali zaželala pokojné
a požehnané vianočné sviatky a pohodu v kruhu svojich najbližších. Do nového roka veľa
zdravia a chuti do života.

Na čísle spolupracovali:
Pani učiteľky: Oľga Handzová, Katarína Šaradinová, Zuzana Sadleková, Ľuboslava
Horváthová, Darina Ištoková
Pán učiteľ: Róbert Szekula
Žiaci: Amália Križanová, Imrich Šteliar, Martin Bernadič, Matej Holásek, Martina Zemanová
Foto obálka: archív školy
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ROZHOVOR S ... RNDr. Ľuboslavou Horváthovou
Martin Bernadič, II.SVC
Predstavíte sa nám...?
Niektorí ma tu už poznajú. Začínala som tu pred desiatimi
rokmi. A tak je tu zopár ľudí, ktorí mi robia reklamu... „Vraj sa
u mňa treba učiť“. Snažím sa tu získať priaznivcov pre
matiku a biolu. Za pár rokov v tom snáď budem. Zatiaľ
prosím o trpezlivosť...
Viete si predstaviť. že by ste robili inú prácu?
Jasné... Ak mi dá manžel odporučenie, môžem pracovať ako kuchárka a upratovačka 
Čo Vám chýba na našej škole?
1) Biologické laboratórium
2) Žiaci, ktorým sa chce učiť...
Ste obľúbená medzi žiakmi?
Jasné... Dúfam  Opýtajte sa ich.
Prezradíte nám svoje plány do blízkej budúcnosti?
Žiadne nemám. Žijem každý deň, riešim svoje veci podľa potreby.
Blížia sa nám sviatky, ako ich zvyknete tráviť?
Určite budem doma s rodinou, budeme hrať pexeso, človeče..., kresliť, pozerať telku,
pôjdeme sa korčuľovať a hlavne budem ako správna žienka domáca.
Keby ste mohli dostať akýkoľvek vianočný darček; aký by to bol?
Mám rada prekvapenia, ale také auto so šoférom by bodlo 
Porozmýšľajte, koľko času a peňazí priemerne investujete do jedného
darčeka?
Ja sa nemusím obmedzovať, veď učiteľom stále zvyšujú platy 
Už máte záväzok do nového roka?
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Nedávam si záväzky!
Chceli by ste z tohto miesta niekomu niečo odkázať?
...učte sa, učte sa, učte sa... (aby ste nedostali Alzheimera... )
...pani učiteľke ďakujeme za rozhovor...
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CEZ OKIENKO 1. STUPŇA
p. uč. Handzová
V tomto školskom roku sme na prvom stupni vykročili rázne
do rôznych aktivít. Hneď v septembri naši druháci pod
vedením pani učiteľky Hauptvoglovej urobili informatívnu
nástenku k projektu Zdravá škola, aby sa žiaci mohli
oboznámiť s témami zdravej výživy a zdravého životného
štýlu. V októbri sa žiaci vybrali s pani učiteľkou Handzovou,
Frindrichovou a Guzikiewiczovou na farmu, do Kráľovej
nad Váhom. Pozreli sme si nielen domáce zvieratá,
výnimočného bieleho ježka, ale aj exotické, ako pštrosa,
hady, papagáje.
V októbri vyvrcholil projekt Zdravá
škola – Svetový deň výživy. V týždni
zdravia deti dbali, aby si nosili zdravé
desiate, nepili sladené nápoje. Z tejto
príležitosti
nám
žiaci
2.stupňa
pripravili peknú akciu v telocvični, kde
po úspešných súťažiach mohli
ochutnávať kvalitné pochúťky zo
zeleniny, ovocia, ale aj maku,
avokáda a podobne. V októbri sme si
odskočili aj do kina Mladosť, na
veľmi peknú muzikálovú rozprávku
O škaredom káčatku.
November sa niesol, okrem radostí z halowenskej výzdoby, v znamení besied v spolupráci
CPPP a P. Žiaci hovorili na tému Vzťahy v triede, pre druhý ročník a v rámci
Európskeho týždňa boja proti drogám bola beseda vo štvrtom ročníku. Aktuálnou
témou bolo „Fajčenie“.
V decembri nás čaká Mikuláš v prípravnom a prvom ročníku, ktorý už tradične chodí za
deťmi z Gymnázia školských bratov, pod vedením ich pani profesorky Šinkovej. Medzitým
všetci žiaci s pani učiteľkami vyrábajú darčeky na Vianočné trhy, na ktoré sa veľmi tešia.
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ČO NOVÉ U NÁS V PROJEKTE COMENIUS?
Čas neuveriteľne rýchlo letí a my máme pred sebou už len druhý
a posledný rok projektu Students 4 students in Europe. Čo sme
teda zažili a doposiaľ stihli urobiť?
Tento rok sme zahájili pobytom v Írsku na konci septembra 2012. Mestečko Limerick nás
privítalo láskavosťou, starostlivosťou a neuveriteľnou podporou našich partnerov zo St
Gabriel´s school. Vycestovala nás pomerne veľká skupina – bolo nás spolu s deťmi 9
a užili sme si naozaj všetkého: napätie, čakanie – hlavne na letisku, stres, zábavu, veľa
smiechu a nových skúseností... proste všetko, čo život denno-denne prináša!
Veď posúďte sami – toto sú niektoré pasáže z hodnotenia pobytu tými, ktorí sa zúčastnili:
Páčilo sa mi úplne všetko. Prehliadka hradu bola super, lebo sme sa úspešne
zoznamovali hlavne s Nemcami. Pri prehliadke hradu sme sa dozvedeli veľa nového z
jeho histórie. Krajiny "súperili" medzi sebou na bowlingu a aj na golfe. Raňajky, obedy a
večere boli perfektné!
V mikrobuse som sa cítila ako zločinec na úteku, lebo Phil nás až moc poctivo pripásal. V
dedinke sa mi páčili staré domy, škola a zvieratá. Nemalo chybu Igorovo vozenie na
zadných kolesách. Na chvíľu sme videli žiakov zo School St. Gabriels. Až na to, že sme na
letiskách čakali "pár hodín", tak cesta do Írska tam a späť bola perfektná!!!
Jadranka
Ireland is one of my favourite countries. I am very glad I was able to visit it for the
second time, not only with my colleagues, but also with students from our school. When
comparing this mobility to the previous one without children, I can say it was much more
entertaining and instructive – mainly for them. They were able to get to know the county,
foreign people, their mentality and traditions they knew only from internet and Geography
or History lessons. I hope there will be many more such opportunities in the future for our
students.
J. Ladičkovská
...Na letisko v Bratislave sme prišli v pondelok ráno, kedy sme aj mali odletieť,
ale kvôli meškaniu lietadiel sme sa z letiska dostali do oblakov až neskôr popoludní,
čo spôsobilo, že sme nestíhali ďalší let z Londýna do Limericku. Takže sme ostali
nocovať na londýnskom letisku, čo si myslím že deťom a mne vôbec nevadilo .
Veď čo by to bol za výlet, keby sa nám nestalo aj niečo neplánované ?
Spiatočný let domov bol bez problémov, kľudný a u mňa určite plný pekných
zážitkov a spomienok. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu
plného nových objavov, ľudí a prežívať pekné chvíle spolu s našimi deťmi, pani
učiteľkami a milou pani asistentkou .
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Zuzka
Čo pripravujeme ďalej?
V týždni 10. – 14. 12. 2012 prebehne ďalší z tzv. týždňov Comenius week. Pripravili sme
pre Vás množstvo aktivít, ktoré sa budú týkať hlavne nasledovnej destinácie, ktorú sa
chystáme navštíviť vo februári – Anglicka a mesta Peterborough, ktoré je naším partnerom
v projekte. Veríme, že pestrosť činností vás opäť osloví a stretne sa s vašou spokojnosťou
a veľmi dobrým hodnotením. Nezabudnite, že tento rok by sme chceli využiť tradičné
Vianočné trhy u nás na škole aj na prezentáciu nášho projektu a preto sme sa rozhodli
inštalovať stánok Comenius, v ktorom sa budú predávať suveníry a maškrtky typické
práve pre krajiny našich partnerov v projekte.
Budeme tiež pokračovať v informovaní celej školy o vývoji počasia u našich priateľov, za
čo postupne budú zodpovedať všetky triedy zapojené do projektu.
Jednou z kľúčových aktivít tohto roka by sa mala stať vaša vlastná e mailová
komunikácia, na čo vám poslúži táto adresa:
students4studentsineurope@gmail.com
kde môžete posielať svoje dojmy, obrázky, fotky a informácie v angličtine, poprípade
v slovenčine, čo treba poslať na k.sar@zoznam.sk. Pomôžem s prekladom každému, kto
bude potrebovať a chcel by si dopisovať s niekým z iných partnerských krajín.
Tiež zriadime Krabicu nápadov, kde budete môcť hádzať lístočky s nápadmi pre aktivity,
ktoré by boli vhodné v čase pobytu našich partnerov na Slovensku.
Nech sa vám teda nové aktivity opäť zapáčia a nech sa vydarí aj ďalší rok nášho projektu!

Moky 3
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za tím učiteľov Comenius
K. Šaradinová
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IBobor
p. uč. Szekula
IBobor je on-line informatická súťaž, ktorá vznikla v roku 2004 v Litve súťaž Bebras Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila aj do ďalších európskych krajín
a medzi nimi sa nájde aj tá naša.
V minulom školskom roku (2011/2012) sa súťaž konala v 17 krajinách: Česko, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko,
Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Taliansko a Ukrajina. Spolu vo všetkých
krajinách sa do nej zapojilo 371 980 žiakov. (To je veľmi pekné číslo, čo poviete?)
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT)
u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v
intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií použiteľných pri učení
sa.

 Symbolom súťaže sa stal tento usilovný, inteligentný a čulý bobor.

V tomto školskom roku sa na Slovensku zúčastnilo 49 798 žiakov v piatich kategóriách:
 Bobríci – žiaci 3. a 4. ročníka základnej školy
 Benjamíni – žiaci 5. až 7. ročníka základnej školy
 Kadeti – žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy
 Juniori – študenti 1. a 2. ročníka strednej školy
 Seniori – ostatní študenti strednej školy
Naša škola sa súťaže IBobor zúčastnila už tretí krát. Tento rok sa zúčastnilo súťaže 49
našich žiakov a študentov a 7 z nich sa stali úspešnými riešiteľmi:
 Daniel GIERTL v kategórii Bobrík
 Erik GIERTL v kategórii Kadet
 Jakub KOVÁČ v kategórii Kadet
 Matej MAGÁT v kategórii Kadet

Moky 3
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 Jadranka MARIĆ v kategórii Kadet
 Petra HALMEŠOVÁ v kategórii Junior
 Patrik SIPOS v kategórii Senior
Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších
súťažných ročníkoch.

MOJE PRVÉ DNI V 5.A
Amália Križanová, V.A
V tomto školskom roku sme už piataci a sme teda na druhom stupni. Veľa sa toho
zmenilo. Skoro
všetko.
Len
„ENGLISH IS EASY!
jedna
vec
zostala rovnaká.
Učiť sa musíme
stále a ešte aj
ENGLISH IS FUNNY!
viac.
ENGLISH IS IMPORTANT!“
Na každom
predmete máme
inú pani učiteľku
a máme aj dvoch
učiteľov. (Fíha!!!)
Pribudli
nám
predmety
–
dejepis,
občianska
náuka,
geografia,
informatika
a
anglický
jazyk
(Tieto
sme
doteraz nemali).
Naša nová
trieda je teraz na
poschodí,
na
opačnom konci
školy ako trieda,
v ktorej sme boli
predtým
štyri
roky. Máme novú
„triednu“ a je to pani učiteľka Kittnerová a učí nás dejepis a občiansku náuku (rozpráva
veľmi zaujímavo).
Angličtinu nás učila pani učiteľka Martinková a angličtina bola dosť ťažká. Teraz nás ju učí
pani učiteľka Hamšíková a na prvej hodine nám napísala na tabuľu:
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A hneď sa mi tá angličtina zdá ľahšia. Pani učiteľka Hamšíková nás učí aj slovenčinu.
Novinka je aj to, že si na domáce úlohy máme pozerať aj prezentácie na školskej
stránke, napríklad na geografiu a dejepis. Museli sme sa naučiť prihlásiť sa tam.
Aj keď sme sa trošku druhého stupňa báli, býva na hodinách aj zábava. Zatiaľ sa mi
na druhom stupni páči.
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DEŇ ZDRAVIA
p.uč. Sadleková
16.10.2012 sme Svetový deň výživy oslávili v znamení zdravého životného štýlu ako Deň
zdravia. Druhý stupeň základnej školy pripravil pre menších a najmenších spolužiakov
pohybové, vedomostné a samozrejme aj ochutnávacie aktivity (pod vedením p. uč.
Labudíkovej a Sadlekovej). Deti dostali „pečiatovníčky“, na ktoré zbierali pečiatky za
úspešné zvládnutie disciplín. Za nazbierané body ich čakali sladké maškrty.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa o túto
akciu pričinili a pomohli spoločnému
dielu. 
Ak Vám naše zdravé maškrty aj
chutili, ponúkame pár chutných
receptov ako
inšpiráciu
pred
vianočnými sviatkami.
Dobrú chuť!

MICHAL MIHÁLIK
Mne sa páčilo, že som mal priestor na prednášku
o stravovaní dinosaurov. Avšak na prípravu bolo
málo času.
EMIL HREBEŇ
Mne
sa páčilo všetko. S Michalom sme
odprezentovali prednášku o stravovaní dinosaurov.

PETER LABÁTH
Mne sa najviac páčilo že sme my dvaja - ja a Janko,
robili súťaž s kolkami, slalom a wii.
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pohybové aktivity:

poznávacie aktivity:

Moky 3

maškrtenie:

naše receptíky:
AVOKÁDOVÁ POMAZANKA

2 ks avokádo zrelé

190 g tofu biele

120 g Niva alebo iný syr

3 strúčiky cesnaku

citrónová šťava

soľ

mleté čierne korenie
Postup receptu:

15
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Avokáda otvoríme a vyberieme vnútro do misky. Pokvapkáme citrónovou šťavou, aby
nezhnedlo a rozotrieme na jemno. Pridáme najemno postrúhané tofu a nahrubo
nastrúhanú Nivu (komu sa chce rozmazávať ho po strúhadle, môže aj na jemno).
Ochutíme prelisovaným cesnakom, soľou a čiernym korením, každý podľa chuti.
Podávame s dobrým chlebíkom, pečivom alebo na sucho opečeným toustovým chlebom.
MÜSLI TYČINKY

200 g ovsené vločky

100 g masla

70 g medu

50 trstinového cukru

50 g brusnice, hrozienka

50 g orechy

40 g ľanové, slnečnicové, sezamové semienka
Postup receptu:
Na panvici nasucho, dozlatista opražíme ovsené vločky so semienkami a s posekanými
orechmi. V druhej panvici zohrejeme maslo s cukrom a medom, miešame, kým sa všetko
nerozpustí. K sladkej zmesi potom primiešame vločkovú zmes, pridáme nakrájané sušené
ovocie alebo celé hrozienka a podľa chuti škoricu. Zmes dáme na pekáčik vyložený
papierom na pečenie, zarovnáme a pohárom utlačíme. Müsli pečieme približne 15 minút v
rúre vyhriatej na 180 °C. Potom necháme vychladnúť a pokrájame na tyčinky.
ZDRAVÉ MAKOVÉ GULIČKY
Makové guľôčky proti anémii a stresu. Pokojne by sme ich mohli nazvať i "zdravou
minerálovou bombou", lebo obsahujú všetky dôležité látky na podporu výbornej
krvotvorby. Vylepšíte si nimi nielen hladinu železa, ale i hladinu vápnika, ktorú len málokto
z nás má v poriadku. Okrem železa sa mak vyznačuje i vysokým obsahom vápnika. V 100
g sa ho nachádza až 1400 miligramov, čo je najviac zo všetkých potravín. Je to
dvanásťkrát viac ako má mlieko a trikrát viac než syry.
Suroviny: 250 g mak mletý, 100 g, lieskové orechy vlašské mleté , 100 g hrozienok, 3 PL
medu, na obaľovanie kokos strúhaný
Postup receptu: Hrozienka dobre prepláchneme v horúcej vode a pridáme k maku a
orechom,
prilejeme
med
a
vidličkou
vymiešame
na
hustú
kašu.
Potom mokrými rukami tvarujeme malé guličky, ktoré obalíme v strúhanom kokose,
odložíme do košíčkov a do chladničky.
SMAJLÍKY
Racio keksíky, 1 tvaroh, vanilkový cukor
alebo 2 lyžičky práškového cukru,
čokoláda na varenie, mandarínkový
kompót,
želé
cukríky
(lentilky),

Moky 3
tvarohová plnka sa môže rozmiešať aj s vanilkovým pudingom.
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HÓKUSY - POKUSY 7.A a 6.A TRIEDY
M. M.
Najviac sa mi páčil pokus so superabsorbentom. Superabsorbent je látka, ktorá absorbuje
tekutiny. Používa sa v kvetinárstve. Má podobu malej guľôčky, ktorá sa zväčšuje
nasávaním tekutiny a nadobudne podobu želatínovej guľôčky.
E. H.
Páčilo sa mi tam všetko. Museli sme tam čistiť a zabraňovať vode vo vsakovaní. Používali
sme taktiež superapsorbent – látku ktorá vstrebáva tekutiny.

MIŠKO, EMIL, PEŤO, ĽUBKO

P. L.
Mne sa páčil 3. pokus. Prísady: piesok, superabsorbent, cukor, filter, lievik, pipety, veľká
nádoba, 2 menšie nádoby, čierna tekutina, voda
D. H.
Mne sa najviac zo všetkého páčilo, čo sme dávali ten superabsorvent do vody.

DOMINIKA,
MAŤO

SUPERABSORBENT
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VLADO, PAŤO

ANINA,
LESINA

JANKO

FRANCESKA,
KIKA

VEDECKÝ TÍM:
ERIKA, LUKÁŠ

VEDA JE VÁŽNA

Firma BASF so svojimi Hókusmi – Pokusmi
zaujala.
Tešíme sa na ďalšie novinky.
Odporúčame...
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NOC VÝSKUMNÍKOV
p.uč. Sadleková
Noc výskumníkov sme mali poniektorí druhého stupňa základnej školy šťastie zažiť ešte
doobeda  v Avion schopping centre.
Čo sa nám páčilo?
LESANA: biologický stánok D.N.A a súťaž čo tam bola: odmerať odhadom 4 g, odmerať,
koľko je asi umelých ampuliek v odmerke, koľko vody je tam, kto bol najbližšie mal bod.
Súťažili sme: Jano, Ani a ja, vyhrala som ja pexeso a Ani cenu útechy, čo bolo niečo
v umelej skúmavke na povrázku.
...Ešte sa mi páčili elektrické výboje a vôbec páčilo sa mi tam veľmi moc....

ANINA: Páčilo sa mi všetko. Napr.:
ako sme zbierali pečiatky a na konci
ich dávali do urny.

EMIL:
Bolo to fajn. Páčilo sa mi tam skrátka všetko. Boli tam supravodiče, DNA, plazmové gule,
hologram, šošovky, biológia atď. Som rád, že som tam bol.

Moky 3
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FRANCESKA:
Páčilo sa mi tam, ako to bolo zariadené, aj tie stánky boli super, hlavne sa mi páčil stánok
DNA a SUPRAVODIČE.

PETER LABATH:
Mne sa tam najviac páčilo to, že som videl lebku potkana, suchý ľad, zaujímavú prácu na
interaktívnej tabuli, potom sa mi tam páčil tekutý dusík. Bolo to pekné aj dobré, bolo tam
najmenej 100 - 200 stánkov všeličoho.

Moky 3
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HELLO ENGLISH READERS!!!
We have experienced 3 months of this school year, are near Christmas time and very
early after winter holidays we will summarize what we have done on English lessons so
far... Maybe it is a good opportunity to remember what has happened since we started to
attend the school again after the summer.
We carried out several activities which received really good appreciation from pupils,
students and parents of our school. I am not going to speak about Comenius project
because it has its own section in this magazine and although it is in Slovak, it can be
interesting also for the students of the Grammar School and Business Academy, as it is
one of the foreign projects at our school and they can be asked to speak or write about it
on their „maturita“exam...
What I would like to bring back to your memory is Kempelen project, or in other words –
Learn Europe. It was the week full of English conversation, and although not everyone was
involved in 100%, it must have helped him/her to understand what he/she should do to get
better at this subject. What is more, you could make a lot of new friendships and have a lot
of fun with the language in a different way than usually, what might have been a big plus
for many of you.
You also visited the Human Body Exhibition, maybe a little controversial, but on the other
hand, enriching with your teachers of Biology, so we did not hesitate and used the
information and your experience on the lessons of English, as well...
Here we are offering some of your views, essays and attitudes to the above mentioned
topics and projects. Have a good time reading them!
on behalf of English teachers
K. Šaradinová

HUMAN BODY EXHIBITION
Human Body exhibition that is focused on our body
and how it works inside has been organized recently
in our city.
As a major pros of this event we can firstly point out
the fact that we had a great opportunity to see our
skeleton, any inner organs (e.g. lungs, liver, kidneys
or stomach) that everyone of us has inside and we
had a chance to learn more about it.
Secondly, smokers could compare their lungs with
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those of the non-smokers. They could see how full of tar they are. This definitely must help
them to decide to stop smoking forever.
As the biggest disadvantage I can see the fact that the exhibition is divided into three
rooms not big enough for so many people coming in and that is
why people who wanted to visit it had to leave their own
belongings like coats and handbags in a special room, where the
staff left them on the floor. Many people who came back for their
personal things were dissatisfied and even angry because of it.
What is more, it is a pity that the price for the tickets is too high.
Thus not everyone who wants to see it can afford to pay for it.
Generally, I think that it is worth seeing and if I had the
opportunity I would go there again. However, not everyone can
handle the look at „dead“ people, which is one of the reasons
why the Church is against this project. I think it is up to everyone
of us if we take it into our consideration or not.
Dominika, 3.G
Foto: web

GREEN RIBBON PARTY
During the last year of the secondary school, usually in
November, there is a very special party organized by the students
in Slovakia. This event is mainly for their parents and teachers. It
is called Green Ribbon Party, as the main part of the event is
receiving the green ribbons, the symbols of hope and graduation.
It usually starts with the formal programme when the students
give the speech in which they want to greet and say thanks to
their parents and tutors. Then the head master, godmother and the form-teacher are given
the sashes; they tell some words to students baptize the ribbons and give them to the
students. The top of this part of the evening is the song which is known as the anthem of
the students sung in Latin – Gaudeamus. Subsequently students invite their parents and
teachers to dance a gratitude waltz and then they have a festive dinner.
The second part of the party is an informal programme. Mostly it consists of some funny
scenes, songs performed and sung in a funny way or photo presentations. After all that it
continues with free dancing and enjoyment of the time spent together.
If I should summarize everything what has been said before, I would say that Green
Ribbon Party is a nice celebration for students, their relatives and the teachers who tried to
enrich them with a lot of knowledge during the last four years. It reminds us that we are
standing on the „threshold“ of our adulthood and now we have to make a real „step“ into
real life. I would like to recommend it to all the graduating students because it is a nice way
how to celebrate the last year at school.
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PROJECT - EDUCATE SLOVAKIA
Hey guys. It`s me, Martin Bernadič, from
class 2.SVC. If someone of you tries to
remember, we spend one week of our
school year with 4 young people. They
were (or still are) members of
International organization AIESEC, for
young people, which are interested in
different cultures, languages and want to
travel and meet new friends around the
world. In this time they were Olga from
Russia, Anna from Ukraine, Kate from
Moldova and Alan from Mexico. It was
the week of the project named
EDUCATE SLOVAKIA.
I was talking with all of
these open minded,
funny
and
young
people
about
their
feelings during that
project and here you
are their answers...

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

DESCRIBE
YOURSELF
IN
SIMPLE WORDS
HOW DO YOU FEEL AFTER THIS
PROJECT?
WHAT WERE YOUR THOUGHTS
ABOUT THE PROJECT BEFORE
VISITING SLOVAKIA?
HAVE YOU EVER MET SOME
STUDENTS AS WE ARE?
WHY DID YOU COME HERE?
DID
YOU
KNOW
SOME
INTERESTING THINGS ABOUT
SLOVAKIA BEFORE COMING?
HOW DID YOU FEEL WORKING
WITH
HANDICAPPED
STUDENTS?
WHAT´S THE BEST OR WORST
THING WHICH YOU FOUND IN
SLOVAKIA?
WHAT´S YOUR MESSAGE FOR
PEOPLE YOU MET HERE?
IF
YOU
WERE
IN
THE
BEGINNING, WOULD YOU LIKE
TO CHANGE
SOMETHING?
IF
YOU
HAVE
ANOTHER
CHANCE TO COME BACK TO
BRATISLAVA
AND STAY
HERE FOR A WHILE, WHAT
WOULD YOU LIKE TO DO?

Olga (Олена Сафонова) from Russia
1) I'm a top-carrot. This is it.
2) Carrying a luggage of new experience
3) I expected it to be less like Russia
4) No, unfortunately now
5) I came here because of the project mostly
6) I was happy to find out how open and how amazingly
all the students in School smart are.
7) Eeeeehm...don't really know. Maybe “bryndzové
halušky”?
8) Keep calm and study English!
9) Like in the beginning of what? Do you mean the
begging of the project or the
beginning of the
history? No I think I'm pretty happy with what I have
now, I wouldn't like to change anything.

Moky 3
10) Learn Slovak : )))
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Kate (Ecaterina Semeniuc) from Moldova
1)
If I were to describe myself in simple words I would say that I am an
open-minded
person,
people
person,
honest,
responsible, and trustworthy.
2)
Considering this project in terms of my feelings for it, I would say
that I had moments in the beginning of it when I did not
feel very confident because I haven't been in such a
position before, playing a role of a "teacher", but as I
saw that students are very friendly and interested in the
things I had to talk about, I felt myself in a familiar
pleasant environment and the time seemed to pass very
quickly.
3)
Before coming to Slovakia, I thought I would have just some
classes, and they would be more like formal teaching, but the classes
went more like conversations and actually students were also interested
in our personal life and we became friends.
4) I have not met before students in your condition.
5) Why did I choose Slovakia? I chose Slovakia because I did not want to go far from
home, but still to a new country and to me Slovakia seemed perfect, as I was
interested in its culture, I was curious about the cultural differences between my
country and Slovakia. I did not know many things about Slovakia before, in terms
of day-to-day life, just in terms of history of Czechoslovakia. Moreover, another
reason of choosing Slovakia is that it borders Austria and Czech Republic,
countries which I wanted to visit as well.
6) I think handicapped students are more attentive with people and they are friendlier,
and I liked working with them, but sometimes I felt sad when some of the students
were in a bad condition or were not feeling very well, sad because I wish I could have
helped, but I could not.
7) I did not find a best or worst thing about Slovakia, but I would say that because our
cultures are similar. But if I were to say what I liked the most about Slovakia are
the kids, students, they are so full of life, so full of ideas, curious and unimaginably
cute.
8) I want to say to all that it is not me who taught you something, but it is you who
made us appreciate more things we have and are able to realize with our strength
and taught us not to give up our goals, as you are not and aiming higher and higher,
beyond our possibilities and never give up. And my message is to appreciate every
little thing in your life, take the maximum of life, and have big goals and believe in
yourself, you can achieve everything you want to, you have no limits.
9) If I were in the beginning probably I would not change anything, although there is
always place for improving, maybe I would have spoken to students about more
things, more interesting for them as I knew them better.
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10) If I had a chance to come back to Bratislava and stay for a while I would come,
and I will probably, involve in some volunteering, non-governmental organizations as
AEGEE or AIESEC and keep in touch with students from school.
Alan (Alan Hernandez) from Mexico
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

Talkative, Creative, Friendly, Spontaneous, Kind...
The project is going to finish in two weeks but Talking about this week, well now I feel
a bit different, I have understood so many things during these days, it´s
something
really difficult to explain, my feeling are the same maybe, I´ve been
always someone
really helpful with the people but now I know I can see
something I could not see in my life.
Well I never had an Idea about Slovakia, I just imagined
that it was going to be a really cold place and serious
people, I don’t use to make any kind of stereotypes, and
my staying here is something spontaneous.
Never, I think you are really original people and I guess in
every school it´s
different, and it´s really great to know
different people in different circumstances.
I came here cause AIESEC gave me the opportunity to
work on this project even I
received many invitations
from different countries.
No, I did not, I knew a bit of history of the country but it
was new for me at the same time.
The best thing: Now I´m so far away from my beloved
country and I realized that I was born in one of the most
incredible places in the world, and the best thing is that I
have gained experience, and I´m knowing myself. The
worst is: The second day of the week I was running to catch the bus but I fell down I hurt
me against the floor. Some guys saw me but they turn around did not help me, I could
not stand up by myself and then after some seconds I had to be strong and I was able to
stand up, I will never erase that picture in my mind. But the show must go on.
At the beginning I was nervous, nobody told me about this school, and it´s not
easy
cause I think we need more preparation for the students, but after the second day felt
good cause well, you are great, we don’t have to create walls between people, I tried my
best, and all of you know it, my feelings are to be always helpful in every moment for
every person.
In the school I´d say that all dreams can become true and don´t stop believing
Students do not the effort behind the presentation, every day was a challenge for us,
and maybe you don’t know the personal situations I´ve been thought but every time I
was in the classroom I knew I had to be energetic and give all the best of me, and by
sure you got that warm energy from me. Three days ago I´d change some things, but in
this moment I consider something insignificant all my problems of the last week, I´d not
change anything.
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I think like to visit more cities in Slovakia, and of
course to see all the people I met, including all of
you, and why not, maybe a big party.
Your M.

Ako mačka vyjadruje
svoje pocity? Ako k nej
máme pristupovať?

MAČACIE POCITY
Imrich Šteliar, I.SVC
Ľudia často zvieratá podceňujú. Myslia si, že sú najinteligentnejšie bytosti na celej
Zemeguli, no keď sa dozvedia zopár zaujímavostí, zostanú prekvapení. Ďalšou chybou
ľudí je to, že mnohí z nich zvieratám nerozumejú, ba dokonca niektorí z nich sa o to ani
len nesnažia a kruto sa k nim správajú. Nuž čudujeme sa, že niektorí ľudia sa kruto
správajú aj k iným ľuďom? Ako majú byť milí k ľuďom, keď sa takto správajú k zvieratám?
Mačka domáca je mojím obľúbeným zvieraťom, a preto som sa rozhodol napísať niečo
z jej súkromia.
Ten, kto sa rozhodne chovať mačku domácu by mal mať rád mačky, pretože od mačky
žiaden majiteľ nemôže očakávať, že mu postráži dom ako pes či prinesie mu iný úžitok.
Ako som už na začiatku spomenul, dôležité je, aby sme mačke dokázali porozumieť. Na
to, aby sme jej lepšie porozumeli si treba uvedomiť, že mačka rovnako ako človek prežíva
rôzne pocity, akými sú napríklad radosť, spokojnosť, ale i hnev či strach. Na to, aby sme
jej lepšie porozumeli je dobré vedieť, ako ich mačka vyjadruje.

Niektorí z vás možno máte skúsenosti
s chovom mačky domácej. Potom sa vám už
určite niekedy stalo, že mačka k vám pribehla
so vztýčenou hlavou a chvostom a priadla pri
tom. Tým vám dala najavo radosť z toho, že
vás vidí.

Mačka, ktorá prejavuje radosť z toho, že ju
hladkáte

No aj mačka má niekedy kritické dni. Tak
ako my, tak aj mačka sa dokáže
nahnevať. Ak ste niekedy narušili je
slobodu (napríklad zobrali ste ju nasilu na
ruky, z určitých dôvodov ste ju vyhnali

Zlá cica!
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z miesta, kde sa cítila dobre alebo ste ju odmietli pustiť von či na miesto, kam chcela ísť),
mačka sa nahnevala. Jej hnev sa na jej tvári prejavuje sklopením uší dozadu,
napriamením hmatových fúzov dopredu, zúžením zreníc a pokrčením nosa. Mačka pri tom
často vydáva zvuky, akými sú zlostné vrčanie, syčanie alebo dokonca až prenikavé
vrieskanie.
Taktiež si môže mačka v hneve brúsiť pazúry na vašom koberci či vyhrabávať podstielku
zo svojho WC.
Ak na ňu zasyčíte vy, ona prestane, pretože mačka je plaché zviera. A samozrejme mačky
počujú niekoľkonásobne lepšie ako ľudia, preto začujú aj najmenší šuchot.
Vystrašená mačka S tým súvisí aj fakt, že mačku dokáže
rozrušiť aj návšteva cudzieho človeka,
alebo ešte viac – návšteva skupiny ľudí.
Svoj
strach
prejavuje
doširoka
roztvorenými
očami
a do
strán
roztiahnutými ušami. Jej končatiny sú
prikrčené. Zámer tohto postoja je, aby
sa opticky zmenšila. Keď je však v
priamom ohrození
(napríklad,
keď
sa k nej približuje nepriateľ – cudzia
mačka či kocúr, alebo pes), snaží sa,
naopak, opticky zväčšiť, tým, že naježí srsť a vyhne chrbát, pričom uprene sleduje
nepriateľa. Aby vyzerala hrozivo, vycerí zuby a vrčí. Celú váhu prenesie na tri končatiny,
jednu prednú si nechá na obranu. Ak je takto vydesená nepriateľom, nedotýkajte sa jej!
Môže reagovať podráždene a poškriabať vás. Povedzte jej pár povzbudivých slov
a nechajte ju, nech sa sama upokojí. Ona sa vám za vašu starostlivosť odvďačí neskôr.
Mačky dávajú najavo svoju náklonnosť nielen pradením a otieraním sa o vás, ale aj tým,
že vyhľadávajú vašu prítomnosť.
Napriek tomu, že to znie trocha čudne, k chovu mačiek patrí nielen nákup krmiva
a výmena podstielky, ale aj spolužitie s človekom. Preto človek, ktorý sa rozhodne chovať
mačku sa určitým spôsobom zaväzuje, že sa o ňu bude starať po celý jej život a práve pre
spolužitie mačky a človeka je potrebné mačke porozumieť.
Verím, že aspoň niektorým, ktorí máte doma mačku, pomôže tento článok k tomu, aby ste
svojho domáceho miláčika lepšie pochopili.
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Sústredená
mačka

Nepokojná alebo
neistá mačka

Mačka v ohrození
alebo pred
útokom

Mačka sledujúca
korisť

Spokojná mačka
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SLOVAN BRATISLAVA V KHL
Matej Holásek, I.SVC

Hokejový klub HC Slovan Bratislava, ako znie celý názov klubu, je najúspešnejší
slovenský klub s ôsmymi majstrovskými titulmi. Posledný ôsmy titul získal minulú
sezónu 2011/2012. Počas nej si pripomínal 90 – te výročie založenia klubu rôznymi
súťažami. Napríklad súťažou „Hokej menom Slovan“, ktorá sa venovala histórii klubu. Bola
tiež vydaná kniha pod týmto názvom, v predaji sú tričká a mikiny zobrazujúce toto jubileum.
Počas sezóny 2011/2012, kde Slovan získal zatiaľ svoj posledný ôsmy majstrovský titul,
prišiel vážny záujem z Ruskej strany o možnom štarte Slovana v nadnárodnej súťaži
Kontinentálna hokejová liga – známa pod skratkou KHL.
Klub tento záujem dôkladne zvážil. Už počas poslednej sezóny 2011/2012 v slovenskej
extralige deklaroval, že chce mať plnú halu. Napokon ponuku prijal, aj keď to nebolo
jednoduché. Na bezproblémový priebeh súťažou totiž potrebuje klub v porovnaní so
slovenskou extraligou rozpočet dva - tri krát vyšší.
Slovan vstupoval teda hneď v ďalšej sezóne 2012/2013
do
Kontinentálnej hokejovej ligy KHL. V súčasnosti tam pôsobí ako nováčik
ligy spoločne s HC Lev Praha (Česká republika) a s klubom Dombas
Domeck (Ukrajina). Ukrajinský tím vedie Slovenský tréner Július Šupler
(jediný Slovenský tréner v súťaži).
Slovan Bratislava je už druhým Slovenským klubom v KHL po Poprade,
ktorý tam hral minulú sezónu.
HC Lev Poprad, ako znel celý názov klubu, hral v KHL ako historicky prvý slovenský klub. Po
minulej sezóne sa kvôli zmene majiteľa presťahoval do Prahy. Momentálne teda pôsobí
v metropole hlavného mesta Čiech.
Ruská KHL je momentálne najlepšou ligou sveta kvôli výluke NHL. Tá je pre nezhody medzi
vedením ligy (NHL) a ich hráčskou asociáciou (NHLPA) dočasne pozastavená.
Fanúšikovia Slovana, ako aj celá športová verejnosť sa trošku obávali,
ako Slovan obstojí v tak ťažkej a náročnej súťaži, akou KHL rozhodne
je. Angažovaním skúseného českého trénerského „mága“ Rostislava
Čadu za hlavného trénera Slovana obavy trošku opadli. Tento tréner sa
na Slovensku preslávil najmä pôsobením v Košiciach. Tam sa mu
podaril priam „husársky“ kúsok, keď za 3 sezóny získal 3 majstrovské
tituly. To ho priam katapultovalo do ruského tímu Avangard Omsk,
z ktorého ho neskôr odvolali. Zatiaľ sa Slovanu podarilo získať už
spomínaný ôsmy majstrovský titul.
Od sezóny 2012/2013 (prebiehajúcej sezóny) si ho Slovan vybral ako
hlavného trénera, kde aj momentálne pôsobí.
Veľmi zaujímavým faktom je, že Slovan si po vstupe do KHL ponechal
prakticky celý káder s malou obmenou. Tvoria ho prevažne slovenskí
hokejisti.
To je pre nich veľmi dobré, pretože hrajú veľa ťažkých zápasov. Z toho môže
ťažiť napríklad aj slovenská reprezentácia pod vedením ďalšieho českého
trénera pána Vladimíra Vůjtka.
V Slovnaft aréne, ako znie názov domáceho stánku hokejistov Slovana, býva pravidelne plné
hľadisko (kapacita 10 055 divákov). Nedávna správa hovorí, že Slovan Bratislava je priebežne
na treťom mieste v návštevnosti divákov na domácich zápasoch v Slovnaft aréne.
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ALICIA KEYS
Spracovala: Martina Zemanová, II. SVC






Skutočné meno: Alicia Augello Cook
Povolanie: soulová a RB speváčka, textárka,
skladateľka, producentka a klaviristka
Vek: 27 rokov
Dátum narodenia: 25.január 1981/1980 (zdroje sa rôznia)






Narodená: Manhathan, New York
Výška:173 cm
Znamenie: vodnár
Rodičia: matka Terri Augello; otec Craig Cook



Inšpirácia: Stevie Wonder, Marvine Gaye, Nina Simone, ale aj Biggie, Tupac ...



Albumy:
2001: Songs in A Minor
2003: The Diary of Alicia Keys
2005: Unplugged
2007: As I Am
2009: The Element of Freedom
2012: Girl on fire



Najbližšie koncerty v blízkosti SR a Bratislavy:

 Čo pre mňa znamenajú jej piesne?
Sú príjemné, melodické nielen na počúvanie, ale aj na posedenie s priateľmi. Pre
mňa je to oddych a umenie.

Zdroje:
1. http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=612717 (20.10.2012;15:00)
2. http://www.popjustice.com/popstars/alicia-keys/ (20. 10. 2012;15:30)
3. http://www.trespassmag.com/album-review-the-element-of-freedom-alicia-keys/ (20.10.2012; 10:49)
4. http://www.rnbsoulmusic.estranky.cz/clanky/alicia-keys/vizitka-a-zivotopis.html (20.10.2012; 10:49)
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She's just a girl, and she's on fire
Hotter than a fantasy, longer like a
highway
She's living in a world, and it's on fire
Feeling the catastrophe, but she knows
she can fly away

Ona je dievča a je v plameňoch,
horúcejšia ako fantázia,
Dlhšia ako dlhá cesta.
Žije vo svete, ktorý je v ohni,
pocit katastrofy, ale vie,
že môže odletieť preč.

Oh, she got both feet on the ground
And she's burning it down
Oh, she got her head in the clouds
And she's not backing down

Oh, stojí oboma nohami na zemi,
ona horí.
Oh, dostala hlavu do oblakov,
Ona nevie z toho vycúvať.

This girl is on fire
This girl is on fire
She's walking on fire
This girl is on fire

Toto dievča je v plameňoch,
je v plameňoch.
Prechádza sa po plameňoch,
je v plameňoch.

Looks like a girl, but she's a flame
So bright, she can burn your eyes
Better look the other way
You can try but you'll never forget her
name
She's on top of the world
Hottest of the hottest girls say

Vyzerá ako dievča, ale je plameň,
tak žiarivý, môže spáliť Tvoje oči.
Môžeš sa pokúsiť,
Ale nikdy nezabudneš jej meno.

Oh, we got our feet on the ground
And we're burning it down
Oh, got our head in the clouds
And we're not coming down
This girl is on fire
This girl is on fire
She's walking on fire
This girl is on fire
Everybody stands, as she goes by
Cause they can see the flame that's in her
eyes
Watch her when she's lighting up the night
Nobody knows that she's a lonely girl
And it's a lonely world
But she gon' let it burn, baby, burn, baby
This girl is on fire, This girl is on fire
She's walking on fire
This girl is on fire
Oh, oh, oh...
She's just a girl, and she's on fire
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Oh, my máme nohy na zemi,
a sme v plameňoch.
Naša hlava je v oblakoch,
A nemôžeme ísť dole.
Toto dievča je v plameňoch,
je v plameňoch.
Prechádza sa po plameňoch,
je v plameňoch.
Všetci stoja, keď ide ona,
pretože vidia plameň v jej očiach.
Pozri sa na ňu keď sa rozsvieti v noci,
nikto netuší, že je osamelé dievča.
A osamelý svet,
Nechaj ju zhorieť baby, zhorieť, baby
Toto je dievča v plameňoch
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ČO JE TO ŠIKANOVANIE ?
Na nasledujúcich stranách sa pokúsime poodhaliť problematiku šikanovania z viacerých
pohľadov. Na príklade rozprávky, teda paródie na rozprávku o Troch prasiatkach sa Vám
pokúsime objasniť, čo to šikanovanie je. V našej rozprávke nie je spomenutý, len problém
šikanovania, ale aj iné, napr.: obchod so zbraňami, toxikománia ...
PARÓDIA NA ROZPRÁVKU --- TRI PRASIATKA
Autor: Petra Pažitná, II.SVC
Kde bolo, tam bolo, kde sa piesok lial a voda sypala, boli raz
3 prasiatka. Volali sa Puf, Muf a Svetozár. Žili vo veľkej
prepychovej vile a predstavte si, všetci žili spolu.
Svetozár bol svojimi bratmi Pufom a Mufom utláčaný kvôli
svojmu menu, ktoré mu dal žabí kráľ Benedikt MCCCLII.
(1352.), ktorý pravdepodobne bral v tom období nejaké lieky
proti bolesti a nevedel o sebe a tobôž nemal jasné myslenie.
Chudák Svetozár musel prať, žehliť, upratovať, variť a starať
sa o záhradu pred vilou. Jeho bratia v tom čase boli závislí na
Popoluške, lebo Kájov hit „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“ bol
na vrchole hitparád a tak, aby sa Svetozár nenudil dali mu zo
srandy preberať šošovicu a hrach. 3 prasiatka vlastnili
továreň na spracovanie kukurice, čo bola vlastne iba zásterka
pre obchod so zbraňami a drogami.
Jedného dňa poslali Svetozára pre zásielku a Puf a Muf ostali doma, pretože v televízii
dávali práve Kájovu 70-tku a netrpezlivo čakali či bude spievať aj ich obľúbenú pesničku.
Svetozár mal tohto už dosť a rozhodol sa konať. Pred odchodom z vili nastražil do pivnice
bombu a tým sa chcel bratov zbaviť. Nastavil časovač na minútu a vybehol z vily. Hneď
ako sa schoval za strom bomba vybuchla. Svetozár skákal, spieval, že konečne sa ich
zbavil a nebudú mu viac robiť zle. Tešil sa, ale iba dovtedy pokiaľ v diaľke neuvidel Pufa a
Mufa ako vychádzajú z trosiek vily a nevolajú políciu. Polícia prišla ako blesk a vypočula si
verzie prasiatok. Myslíte, že sa Pufovi a Mufovi niečo stalo za to, že týrali Svetozára?

Ukončenie necháme na Vašej fantázii.
Šikanovanie
 z francúzskeho slova CHICANE, čo znamená zlomyseľné
obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie....
 je situácia, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne a hlavne
opakovane týra svojich spolužiakov a používa k tomu
manipuláciu a agresiu (Kolář, M.);

Šikanovanie je
v mnohých
prípadoch
trestným činom.
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 úmyselná snaha získať psychologickú alebo spoločenskú a hmotnú výhodu nad
inými jedincami prostredníctvom ubližovania, hrozieb, výsmechu a zastrašovania;
 ako šikanovanie môžu byť označené tiež opakované posmešky alebo nepekné
poznámky o rodine;
 veľmi rozšírený problém medzi mladými ľuďmi.
Kde sa najčastejšie šikanuje?
 šatňa, toaleta, časť školy, ktorá je žiakom prístupná, ale učiteľ v nej nemá dozor.
Často krát sa šikanovanie odohráva v triede pred ostatnými spolužiakmi,
kolektívom. Tí sa nemusia postaviť na ochranu šikanovaného zo strachu,
z ľahostajnosti, alebo preto, že obeť im je nesympatická, je outsiderom triedy.
 Novšie formy šikanovania: mobil, internet (e-mail, chat...) → kyberšikana
Aktéri šikanovania
Agresor - tyran = človek v akomkoľvek veku, akejkoľvek stavby tela, výšky a národnosti,
bohatí, chudobní, vzdelaní, menej vzdelaní... Každý z nich je iní a predsa majú niečo
spoločné:
 slovne alebo fyzicky napadajú druhých,
 sú podráždení, zlostný, nervózni a frustrovaní, urážliví,
 starajú sa o vlastné potešenie, nemyslia na druhých,
 túžia po pozornosti, ocenení a moci
Obeť – môže byť ktokoľvek. K jej osobnostným charakteristikám patrí:
 výraz tváre – ustrašený, krehký, slabý, smutný...;
Chyba v žiadnom
 reč tela – takéto dieťa má poklesnuté ramená, chvejúce sa nohy,
prípade nie je
pohľad sklopený...;
v TEBE. Nikto
 slovný prejav – dieťa sa často ospravedlňuje, rozpráva potichu...;
nemá právo
 správanie – tiché, hanblivé...
ubližovať TI.
Čo robiť?
POVEDZ O TOM RODIČOM, UČITEĽOVI ALEBO
KAMARÁTOVI, KTORÉMU DÔVERUJEŠ






Nenechaj sa vyprovokovať. Nereaguj prípadne povedz: „Dobre je to tak“.
Keď môžeš, uteč preč s krikom.
Vyhýbaj sa miestam, kde Ťa šikanujú. Do školy chodievaj v sprievode.
Cez prestávky sa pridaj ku skupine ostatných spolužiakov.
Nájdi si kamarátov.

Odpovedz na otázky:
1.
Kto bol v našej parodovanej rozprávke agresorom a kto šikanovaným?
2.
Aké problémy si našiel?
3.
Prečo si prasiatka navzájom ubližovali?
4.
Ako by si riešil problém TY?
Spracovala: p.uč. Ištoková
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TESTÍK PRE MALÝCH ŠKOLÁČIKOV
SI LEŇOCHOD ALEBO UČENLIVÝ MUDRLANT?
Pripravila: Amália Križanová, V.A
1. Čo by si najradšej robil cez víkend?
a) učil sa celý deň
b) leňošil a popíjal džús
c) bol/bola s frajerkou/frajerom
2. Predstav si, že si postava z filmu Harry Potter. Kto by si bol?
a) Hermiona
b) Harry
c) Ron
3. Ktorý predmet by si vylúčil zo školy?
a) výtvarnú výchovu
b) matematiku
c) všetky
4. Čo máš najradšej?
a) školu
b) víkend
c) prázdniny
5. Koľko sa učíš?
a) veľa
b) priemerne
c) vôbec
Vyhodnotenie:
Najviac A: ,,JEDINE UČENIE!“ – je to skvelé, niekedy si však daj aj pauzu.
Najviac B: ,,ŠKOLA MA NETRÁPI!“ – radšej sa zabávaš, ako učíš.
Najviac C: ,,UČENIE JE PRE MŇA CUDZÍ SVET!“ – poznáš vôbec učebnice a zošity?
Otázka pre tých, ktorým vyšlo najviac c: Prečo nemáš rád/rada školu?

A

B

C
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NIEČO PRE NAJMENŠÍCH

Zdroj: http://omalovanky.zahrajsa.sk/wp-content/gallery/zimne-sporty/gulovacka.jpg (10.12.2012; 22:46)

