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FOTO: titulná strana: Ľvov Ukrajina, 

 archív Márie Sydoruk 

záverečná strana: Marcový knižný 

stromček v triede 2.G, redakcia 

Z OBSAHU VYBERÁME 

 

ROZHOVOR 

 s Máriou Sydoruk z 1.G 

 z Ukrajiny, s. 3

 
Foto: archív Márie Sydoruk; 

„Ubytovanie“ v kryte, Ľvov 

 

 

NA ČÍSLE SPOLUPRACOVALI 
Žiaci krúžku Školský časopis: Samo Béreš 2.SVC, 

Lucia Husárová 2.SVC, Anna Mrňová 2.SVC, Boris 

Štefánik 3.OA, Daniel Droppa 2.OA, Tomáš Netri 

1.G; Dominik Kiss EOOS, Mária Sydoruk 1.G, Matej 

Šabík 3.G, Anna Mrocková 3.G  Mgr. Mária Kabová, 

Mgr. Peter Novotný, PaedDr. Katarína Šaradinová, 

Mgr. Petra Zváčová, Mgr. Tomáš Galbinec, Bc. 

Matej Magát, žiaci z 3.B, 2.G, 2.OA, 3.G  

Koordinátorka: PaedDr. Daniela Bauerová                                   

Šéfredaktori: Michal Žiak 2.SVC & 

Sofia Olejárová 2.G 

Ďalšie číslo vyjde v júni 2022 

SLOVKO NA ÚVOD 

VÝZVA ZA MIER! 
Nie je to prvýkrát, keď práve my študenti, sa 
musíme postaviť za to, čo je správne. 
Možno je to naša mladosť, čisté srdcia či hlava 
plná ideálov. Sme to my, ktorí sa neustále 
snažíme zlepšiť svet. Udalosti posledných 
týždňov nám ukazujú, že ľudstvo má krátku 
pamäť, a hoci si každoročne pripomíname hrôzy 
vojny a utrpenie obetí, nezastavilo to spúšte 
zbraní, ktoré dnes opäť cielia na nevinných. 
A práve preto by sme práve my dnes mali 
naliehať na všetky zúčastnené strany o okamžité 
zastavenie útokov a o vytvorenie humanitárnych 
koridorov pre zasiahnutých civilistov. Sme to my 
študenti, mladí ľudia, ktorí bojujeme o našu 
budúcnosť. Budúcnosť bez prelievania krvi a bez 
nezmyseľného ľudského utrpenia. Známy výrok 
hovorí, že nádej umiera posledná, pred ňou ešte 
veľa nevinných. 
Buďme silou a hlasom tých, ktorých hlas zaniká 
v hluku bômb a zbraní. Postavme sa a dajme 
o sebe vedieť! Nenechajme agresorom zavraždiť 
našu budúcnosť, stojme pevne a neustále 
apelujme na tých, čo sú v pozíciách moci, 
pripomínajme im, že chceme ukončenie vojny 
a násilia! 
Buďme teda jednotní a po vzore našich 
predchodcov sa spolu postavme zlu 
a nespravodlivosti! Chceme mier! 

Anička, 3.G 

 

NÁŠ KNIŽNÝ KLUB, s. 24 
Foto: redakcia 

MOKY NA CESTÁCH, s. 15 
Foto: redakcia,  

Lanovka Chopok - Kosodrevina 
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ROZHOVOR s  Máriou Sydoruk z 1.G 
  
Foto: archív Márie Sydoruk 

 
Mária Sydoru 1.G, pochádza z Ľvova, ktorý leží na západe 

Ukrajiny. Bývalo v ňom viac ako sedemstotisíc obyvateľov.  

Mesto bolo ostreľované ruskou armádou a Mária so 

svojou mamou bola nútená prísť na Slovensko. 

 

Čo ťa priviedlo na Slovensko? 

Od detstva som chcela študovať  
v zahraničí. Pred pár rokmi som išla na Slovensko na súťaž 
pre nevidiacich v priestorovej orientácii a samoobsluhe. 
Táto krajina sa mi veľmi páčila, pretože je to malá krajina a 
je tu ticho a bezpečne, sú tu veľmi milí ľudia  
a Slovensko je vyspelejšia krajina. 

Prečo si si vybrala našu školu? 

Pretože táto škola je pre mňa najvhodnejšia a keď som ju 
našla, veľmi sa mi páčila. 

Ako to vyzeralo v Ľvove počas začatia vojny, keď si sa v 

ňom nachádzala? 

Celý deň bolo po meste počuť sirény. Všetky cesty boli prázdne, okrem čerpacích staníc. Boli 
tam obrovské rady, pretože každý  chcel natankovať svoje auto a odísť z mesta. Na čerpacích 
staniciach už v polovici dňa nezostávalo palivo. Ľvov je jedno z najväčších miest na Ukrajine  
a každý sa bál, pretože napadnuté boli niektoré mestá, ktoré boli od Ľvova vzdialené asi len 
200 kilometrov. 

Bála si sa v Ľvove? 

Áno. Spočiatku som vôbec nemala žiadne emócie, ale keď sme išli z mesta začala som sa 
veľmi báť.  

Cesta z Ukrajiny bola pre teba niečím výnimočná? 
Cestovali sme niekoľko dní a bolo to veľmi ťažké, 
veľmi sme sa báli  
o našich rodičov. 

Ako vnímaš situáciu na Ukrajine? 

Je mi veľmi ľúto, čo 
sa deje v mojej 
krajine.  

Čo by si odkázala 

čitateľom? 
Každý si potrebuje vážiť všetko čo má a každý deň urobiť všetko čo dokáže urobiť, pretože 

kedykoľvek môžeme stratiť čokoľvek. 

Za čím to bude v Ľvove najviac smutno? 

Bude mi chýbať všetko v meste a dom. Nikdy to nebude 

ako bolo pred tým. MOKY  

Kryt v Ľvove 
 

Jedlo v kryte, Ľvov 

Dieťa ukrývajúce sa v kryte Ľvov 

Dúfam, že Ukrajina  

toto prežije! 
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VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE 
Pripravila Sofia, 2.G 

Kresba: Rebeka, 5.A 

 

Milí čitatelia časopisu MOKY 3. 

Všetci dobre vieme že za chvíľu nám na dvere zaklope Veľká noc - po Vianociach druhý 

najväčší kresťanský sviatok. Ale aké zvyky a tradície sa k Veľkej noci viažu? Dodržujú sa aj 

v tejto dobe? 

Veľká noc sa od nepamäti viaže s mnohými tradíciami a zvykmi. Na Slovensku sú to napríklad 
oblievanie a šibanie dievčat, obdarovávanie chlapcov pekne vymaľovanými veľkonočnými 
vajíčkami, dodržiavanie pôstu či konzumácia zeleného jedla. A, samozrejme, pre kresťanov je 
to účasť na veľkonočných obradoch a oslava umučenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 
Viete však aké veľkonočné zvyky a tradície sa praktizujú v ostatných európskych krajinách?  

Dánsko. Medzi významné veľkonočné zvyky a tradície tejto krajiny patria napríklad 
veľkonočný obed, ktorý je pre Dánov taký dôležitý ako štedrá večera. Chýbať nesmie hojnosť 
na stoloch ako aj čerstvé pivo. Ďalšou významnou veľkonočnou tradíciou sú prekáračkové 
listy – deti/mladí ľudia vystrihujú z papiera ornamenty a posielajú ich rodine alebo 
priateľom. Na každom liste je nejaká hádanka a odosielateľ napíše toľko bodiek, koľko má 
kľúč hádanky písmen. Ak príjemca uhádne, dostane za odmenu čokoládové vajíčko. No ak 

nie, vajíčko si nechá odosielateľ.  A naša cesta smeruje do slnečného a teplého Španielska. 
Aj Španieli majú niekoľko zaujímavých veľkonočných tradícii a zvykov. Domingo de Ramos. 
Tento sviatok sa odohráva na Kvetnú nedeľu. Ľudia chodia do kostola obyčajne v novom 
oblečení a s olivovými vetvičkami v rukách, pretože veria, že iba tak budú požehnaní a budú 
mať po zvyšok roka šťastie. Torijas, dezert, ktorý počas Veľkej noci nemôže chýbať ani na 
jednom španielskom veľkonočnom stole. Ide o chlieb v mlieku a vo vajíčku posypaný 
škoricovým cukrom. Zbiehajú sa vám slinky? 

A čo tak ochutnať nejaké zvyky a tradície z francúzskej veľkonočnej kultúry?  Lietajúce 
zvončeky symbolizujú kostolné zvony, ktoré odletia na Zelený štvrtok za pápežom do Ríma, 
pozrú sa, aké novinky pápež má, nechajú sa požehnať a na Veľkonočnú nedeľu sa vracajú 
naspäť do Francúzska a nesú so sebou kopec sladkostí pre malé poslušné detičky. Čokoláda, 
čokoláda a ešte raz čokoláda. Presnejšie 15000 ton čokolády. Toto je skutočné množstvo 
čokolády, ktoré Francúzi za Veľkú Noc nakúpia, spotrebujú a zjedia. 
Všetky francúzske čokoládovne sa v tamto období predbiehajú o to, 
kto z čokolády vyčarí čo najkrajšie a najväčšie čokoládové vajíčko, 
kuriatko alebo iné zvieratko.  

Aj Grécko má svoje pravoslávne veľkonočné tradície a zvyky. Vo Veľký 
alebo Svätý štvrtok sa pečie tradičný veľkonočný chlieb Tsoureki 
a vajíčka sa farbia len červenou farbou – reprezentuje to krv Krista. 
Vajíčka boli od nepamäti symbolom obnovy života, ktorý zvíťazil nad 
smrťou. Veľkonočná nedeľa – Veľká noc sa nesie v znamení tradičných 
veľkonočných jedál. Najvýznamnejšie jedlo Veľkonočnej nedele je 
pečené jahňa alebo kozľa, reprezentujúce Baránka Božieho. V tento 
deň sa však ponúka aj množstvo iných zaujímavých jedál za všetky 
spomeniem napríklad Tzatziki – džúsové – jogurtové nápoje ako aj 
olivy, ktoré si hostia môžu dať, kým čakajú na pečené jahňa alebo kozľa.  

Vypichla som len niektoré zvykya tradície mojich najobľúbenejších krajín Európy. MOKY  
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Veľká aprílová anketa 

na tému - BLÁZNIVÝ APRÍL 
 

Zozbierala Petra Zváčová 

& trieda SVC 
 

Počasie v apríli býva naozaj bláznivé a aj nálady sa menia. S kým 

sa vieš najlepšie zasmiať a kto ti vie spraviť dobrú náladu aj 

vtedy, keď si smutný? 

Zhodli sme sa spoločne, že navzájom. 

Ráno 1. apríla, keď som bol malý, nás zobudil štipľavý dym. 

Ocino s maminou vyšli na chodbu bytovky a zistili, že to ide 

z pivničných priestorov. A tak nás zobudili a my sme sa mali 

rýchlo poobliekať. Ocino kričal na chodbe, že horííí...  

Samozrejme, že nikto na  to nereagoval, lebo v kalendári svietil 

dátum 1. apríl. Nakoniec na buchotanie vyšli aj susedia. Požiar 

nebol veľký, rýchlo ho požiarnici uhasili. Nikomu sa nič nestalo. 

Aj takýto môže byť 1. apríl.  

 „Život má byť veselý a radšej sa smiať ako plakať a sťažovať sa. 

Humor mám rada, je korením života. Neprekážajú mi preto 

drobné žartíky, ale všetko s mierou,“  hovorieva moja mamina. 

„Humor je fajn, ale po celý rok, nie len na prvého apríla,“ hovorí 

môj ocino. 

„Mám rada, keď sa smejeme, ale nemám rada žarty nasilu,“  

dodáva moja sestra Katka. 

A môj starký odkazuje: „Nech vás humor neopúšťa a nech sa 

podpichujete len v duchu 1. apríla!“ 

 

Pripravili sme pre vás anketu, v ktorej sa pýtame rôznych 

respondentov – žiakov, zamestnancov i rodičov školy 4 aprílové 

otázky.  

Úvod:  Dominik, 1.EOOS 

 

Pýtali sme sa: 

1. Čo najbláznivejšie si zažil: 

na tejto škole či vo svojom živote? 

2. Čo bláznivé by si chcel/a zažiť? 

3. Prečo sa apríl používa v združenom pomenovaní 

bláznivý? 

4. Aký zmysel má bláznivosť pre život človeka, máš 

rád/rada bláznivých ľudí? Ako sa prejavujú? 
 

Čo najbláznivejšie si zažil na tejto škole či vo svojom živote? 

- Tobias, môj spolužiak, v školskom 
klube robil také blbosti, napr., že sa 
vycikal do boxu s hračkami. Môj 
pes namiesto toho, aby chytil loptu 
ma oslintal. (Lucka, 3.B) 
- Že môj kamarát chodil päť 
kolečok po stoloch v triede. Môj 
pes skákal parkúr. (Matúš, 3.B) 

- Že sa nám vytopila trieda, a že taký 
môj kamarát zo školy grgal do 
trúbky. (Sebastian, 3.B) 

- Že Matúš ma dávnejšie rozosmial 
cez hodiny a hocikedy ma 
rozosmeje. A ešte to, že Patrik a 
Tobias písali veci na tabuľu a čítali 
ich opačne zozadu. Ja ani sám 
neviem, popravde. (Riško, 3.B) 

- Najbláznivejšia vec na bývalej škole 
bol zážitok, kedy nás pani učiteľka z 
biológie vyľakala na EduPage tým, 
že nám dala písomku, ktorá 
písomkou vlastne nebola a vo 
Worde bol napísaný 1. apríl!. 
(Martinka, naša bývalá žiačka) 

- Najbláznivejšie bolo, keď sme 
parodovali na stužkovej našich 
profesorov. (otec Michala, žiaka 
SVC) 

- Tandemový zoskok padákom, na 
ktorý ma pozval kamarát a povedal 
mi to až v Dubnici nad Váhom, 
hodinu od letu. (p. uč. Bauerová) 

- Na tejto škole som zažil 
najbláznivejší výlet – keď sme išli 
splavovať po Malom Dunaji. Tam 
sa stalo toľko hlúpostí, o ktorých 
vám nemôžem povedať. (Tomáš, 
2.G) 

- Najbláznivejší zážitok na tejto škole 
bola turistika na Kačín v novembri. 
Naša trieda s dvoma učiteľkami išli 
na výlet do lesa. Najbláznivejší 
zážitok v mojom živote bol výstup 
na Chopok lanovkou cez minulé 
letné prázdniny. (Štefan, 2.G) 

- Bláznivé? Skok na lyžiach, dlhšia 
bobodráha, bikiny. (Žiak SŠ) 

- V škole momenty, keď sme sa cez 
prestávky hrali na „hurikán“. Mimo 
školy som najbláznivejšia, spolu 
s ďalšími kamoškami, bola na 
pyžamovej párty. (Sofia, 2.G) 

- Spadnutie do kompostu u babky je 
prvá vec, na ktorú si k téme 
najbláznivejší zážitok spomeniem. 
V tejto škole, keď sme išli na splav 
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– podľa mňa by bolo zaujímavé ísť 
na horolezeckú výpravu. (Luna, 
2.G) 

- Na našej škole som nezažila nič 
skutočne bláznivé, ale 
verím, že ma tu niečo 
bláznivé ešte len 
postretne a dlho 
budem na to s 
úsmevom 
spomínať. (P. Uč. 
Vávrová) 

- Najbláznivejší zážitok som zažil na 
golfovom turnaji, kde som s otcom 
hral proti môjmu bratovi a 
bratrancovi. Boli sme pri poslednej 
jamke a druhý tím (môj brat a náš 
bratranec) nás doháňal a keby sme 
pokazili čo i len jednu strelu, 
vyhrali by oni. Naše golfové 
loptičky sa nachádzali 30 - 50 
metrov pred jamkou a mali zahrať 
tí, ktorí boli najďalej od jamky, v 
tomto prípade ja s otcom. Otec mi 
dal prednosť a mal som menší stres 
z toho, či trafím loptičku a 
nedomrvím strelu ako po minulé 
tréningy. 
Nastavil som sa 
pred loptičku, 
zamieril na cieľ a 
ťukol jemne 
loptičkou. 
Kotúľala sa, 
kotúľala sa a... 
SPADLA DO 
JAMKY! Moji 
príbuzní neverili 
vlastným očiam, 
ani ja sám! 
(Samko, 2.SVC) 

- Najbláznivejšie bolo asi to, že sa mi 
v piatom ročníku na základnej 
škole podarilo pokaziť za jeden celý 
školský rok 11 Braillových písacích 
strojov, na ktorých sa vždy odtrhlo 
lanko, ktoré posúvalo valec. Stala 

som sa pomyselnou držiteľkou 
takéhoto nemilého rekordu a v 
tom období mi nebolo všetko 
jedno. (Lucka, 2.SVC) 

- Život na koleji v 
Brne, keď som študoval 
medicínu bol celý 
príjemne bláznivý. (otec 
Martina, žiaka SŠ) 

- Príjemné bolo, keď 
som si pred 40 rokmi 

vyskúšala super jazdu na boboch z 
Hrebienka od zhora až dolu k 
spodnej stanici lanovky. Normálne 
sa deti sánkovali iba na prvých 20 
metroch kopca, mala som sa 
striedať na boboch s mojím 
mladším bratom. Keď som ale 
nasadla, po pár metroch som 
neodolala a bez dovolenia rodičov 
som si užila dlhokánsku jazdu 2,5 
km celkom sama a bez brzdenia až 
do Starého Smokovca. Dnes je tu 
oficiálne sánkárska dráha, ale 
vtedy to bol turistický chodník. 
Turistov však bolo oveľa menej ako 
dnes, takže som nikoho počas jazdy 

nezrazila, stíhali sa 
uhýbať :-). (mama 
Martina, žiaka SŠ) 

- Najbláznivejší 
zážitok som zažila raz na 
hodine telesnej 
výchovy, kde sme trávili 

čas 
smiechom. Najbláznivej

šie bolo asi to, keď sme 
sa s jedným kamarátom 
zarozprávali tak, že som 
si nevšimla, že už mám 
ísť aj ja na svah, pretože 

sme mali ísť postupne. Bol práve 
lyžiarsky kurz. (Anička, 2.SVC) 

- Úžasný splav so super deckami a 
vyučujúcimi - doprava autobusom, 
kde vpredu nefungovala klíma a ja 
s Maťom (kolega) sme sa potili vo 

Ale typicky bláznivý prvo-aprílový 

zážitok bol, keď sme sa ako 

gymnazisti zo IV.B vymenili s inou 

IV.B z iného gymnázia. Zistili sme si aj 

rozvrhy, a na každej hodine sme 

museli presviedčať prekvapených 

profesorov, že sme IV.B. Príjemné 

bolo, že učitelia na hru pristúpili, 

učili nás, zabávali sa pritom všetci a 

nikto nemal z toho zle. (otec Martina, 

žiaka SŠ) 

 

 

Išli sme splavovať rieku 

Belú, kde spadol strom a 

skoro sme sa utopili 

(p. uč. Valovičová) 
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vlastnej šťave, kým decká boli v 
krásnej pohodke, kempovanie, 
stavanie stanov, Lunine pádlovanie 
(išla ako motorová myš) a 
hrooozne drahý hamburger na 
záver. Mimo tejto školy - Splav 
Belej - večer pred splavom sme 
prišli po tme na chatu. Ráno sme sa 
zobudili na blších a myších 
výkaloch a aby toho nebolo málo, 
išli sme splavovať rieku Belú, kde 
spadol strom a skoro sme sa 
utopili. Ale zachranil nás čln - jeden 
bohatý filmár-samotár - a zvyšok 
dňa sme sa mali ako v rozprávke... 
(P. uč. Valovičová) 

- Raz som za svoj výstrelok skoro 
vyletel zo školy, pretože som pred 
hodinou angličtiny poslal celú 
triedu do úplne inej učebne 
a učiteľom trvalo 20 minút, kým 
nás našli. (Mário, kamarát Mišky 
z 2.EOOS) 

- Žarty počas tohto dňa robí skoro 
celý svet. U nás je to podobné ako 
u vás. Ale najviac sa mi páči 
historka, keď BBC odvysielala 
reportáž o veľkej úrode 
špagiet. Ukázali obrázky 
stromu, na ktorom viseli 
špagety. Mnoho ľudí si 
potom v redakcii chcelo 
objednať „špagetový 
strom“. Redaktori im 
poradili, že si majú dať 
špagety do plechovky 
s paradajkovým pretlakom a dúfať 
v to najlepšie. Z Paríža, kde som 
pred rokmi pracovala, si pamätám, 
že sme si v tento deň lepili na 
chrbty kresbu ryby – volali to 
Aprílová ryba a bláznom každého, 
kto sa nachytal. (Anka, teta Mišky 
z 2.EOOS z Poľska) 

- Najbláznivejší zážitok na tejto škole 
som mala, keď sme sa stretli pred 
rokom pri štedrovečernej 

kapustnici, kde bola však aj 
bláznivá hudba. (pani Majka 
Maceková) 

 

Čo bláznivé by si chcel/a zažiť? 

- Chcela by som ísť na tú úplne 
najrýchlejšiu horskú dráhu. (Lucka, 
3.B) 

- Byť sa s pandou. (Matúš, 3.B) 

- Chcem ísť na najväčší tobogán. 
(Sebastián, 3.B) 

- Asi to, že by sme s kamarátmi 
spravili to, že v triede by sme 
spravili disko. (Riško, 3.B) 

- Ísť krížom cez Spojené štáty na 
karavane. Z New Yorku do 
Kalifornie. (pán Ľubomír, otec 
nášho žiaka) 

- Letieť na Mesiac a zakývať odtiaľ 
Zemeguli. (P. uč. Bauerová) 

- Chcel by som zažiť týždeň na 
Medzinárodnom festivale Siget 
s mojimi kamarátmi. Bláznivé by 
bolo to, že by som tam išiel so 
silnou jazykovou bariérou. (Tomáš, 
2.G) 

- Chcela by som 
skočiť padákom, vyliesť 
na Makču – Pikču, 
prepávať La Manch. 
(Sofia, 2.G) 

- To najbláznivejšie, 
čo by som chcela ešte 
zažiť, je skok s padákom, 
ale tu mám dve 

podmienky: musela by som si byť 
istá (minimálne na 1000%), že 
padák sa otvorí a potom by som k 
tomu potrebovala skutočne 
spoľahlivého človeka, ktorý by ma 
napriek mojim nárekom a prosbám 
sotil dole, lebo sama by som 
k tomu asi nemala odvahu. (P. Uč. 
Vávrová) 

- Bláznivé by bolo, keby som mohol 
so svojou kapelou (žiadnu teraz 
nemám, ale dobre..) ísť na 

Najbláznivejšie by som 

chcel zažiť bungee-

jumping, rande naslepo a 

jedenie chrobákov. Myslím 

to vážne. Chcem zistiť, akú 

majú chuť. (Samuel, 2.SVC) 
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koncertnú šnúru, so všetkým, čo k 
tomu patrí :-) A tiež by ma bavilo, 
ak by som ešte mohol ísť na 
ozajstnú stanovačku na niekoľko 
dní do lesa, do hôr. Ale moja 
chrbtica by asi proti spaniu na 
karimatke dôrazne protestovala. A 
tiež sa bojím medveďov, je ich 
oveľa viacej ako kedysi. (otec 
Martina, žiaka SŠ) 

- Chcela by som znovu chodiť do 
školy a naučiť sa krásne maľovať, 
tancovať a spievať. Rada by som si 
raz za rok prenajímala karavan a 
vybrala sa na niekoľko týždňov na 
cestu po Európe alebo do Ameriky 
do národných parkov.. A cestou 
jesť samé dobroty a špeciality, bez 
starostí - varenia, špinavých riadov 
a všelijakých diét. (mama Martina, 
žiaka SŠ) 

- Najbláznivejšie by som chcela zažiť 
let balónom. Lebo tento let som 
nezažila. (Anička, 2.SVC) 

- Byť v mojich rokoch na detskom 
ihrisku. Pýtate sa koľko mám 
rokov? 63. Ale aj tak by som si 
vychutnala ihrisko. (pani Majka 
Maceková) 

 

Prečo sa apríl používa v združenom 

pomenovaní bláznivý? 

- Pretože ľudia sa zabávajú, sú 
vtipní, a tak. (Lucka, 3.B) 

- Lebo v apríli robia ľudia hocijaké 
hlúposti. (Matúš, 3.B) 

- Lebo ľudia vtedy robia hovadiny. 
(Sebastián, 3.B) 

- Mám asi 2 odpovede. Prvá, že si ho 
ľudia vybrali, že kedy si budú robiť 
z ostatných srandu. Druhá, že 
niekto vtedy spravil veľkú blbosť, 
ľudia sa na ňom začali smiať, 
obľúbili si ho, pozreli si, aký je to 
deň a vtedy sa rozhodli, že vznikne 
1. apríl. (Riško, 3.B) 

- Apríl je bláznivý mesiac. Zažila som 
na 1. apríla rôzny typ počasia keď 
snežilo, pršalo, svietilo slnko. 
(Martinka, naša bývalá žiačka) 

- Podľa mňa je to kvôli aprílovému 
počasiu, pamätám si, ako sa raz, 
prvého apríla, striedalo padanie 
krúpov so svietením slnka. (Luna, 
2.G) 

- Je to tradícia z histórie, keď 
niektorý francúzsky kráľ v 16. 
storočí zmenil začiatok nového 
roku z 1. apríla na 1. januára, 
niektorí ľudia o tom nevedeli, a tak 
oslavovali začiatok roku naďalej 1. 
apríla. Ostatní sa im smiali, 
nadávali im do bláznov a posielali 
vtipné darčeky, aj tú kreslenú rybu. 
(Anka, teta Mišky z 2.EOOS 

z Poľska) 

 

 
 
 
 
 

- Ľudia majú radi zábavu a preto si 
vyhradili deň, kedy si budú zo seba 
robiť špásy. (Sofia, 2.G) 

- Bláznivý tento mesiac je zrejme 
preto, že v jednom mesiaci sa 
dokážu prestriedať snáď všetky 
ročné obdobia, cez upršané dni 
striedajúce sa s fujavicou a 
snehom, ale aj s naozaj krásnymi 
slnečnými dňami a hrejivými lúčmi. 
(P. uč. Vávrová) 

- V hlave sa mi ponúkajú tri možné 
odpovede: a) mesiac apríl súvisí s 
premenlivým počasím, b) prvý apríl 
vznikol ako reakcia na historickú 
udalosť, c) jedného dňa sa nejaký 
chlap rozhodol: Prečo si 
neokoreniť život? Nech je život 
aspoň bláznivejší. (Samko, 2.SVC) 

- Apríl sa používa v združenom 
pomenovaní bláznivý preto, lebo 

Asi pre počasie.   

V apríli sa začína 

prebúdzať príroda – 

zažíva pubertu. (otec 

Martina, žiaka SŠ) 
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hneď v jeho prvý deň si ľudia robia 
jeden z druhého srandu a je to 
istým spôsobom tradícia. Môžeme 
ho považovať za bláznivý aj z toho 
pohľadu, že práve tento mesiac je 
typický tým, že sa striedajú rôzne 
prejavy počasia, ako napríklad 
slnko, dážď, ba dokonca aj sneh a 
takéto prejavy sa môžu vystriedať 
aj v jeden deň. (Lucka, 2.SVC) 

- Pretože tak, ako je počasie 
bláznivé, sú pojašení aj ľudia. Tešia 
sa, že prišla jar. (mama Martina, 
žiaka SŠ) 

 

Aký zmysel má bláznivosť pre život 

človeka, máš rád/rada bláznivých ľudí? 

Ako sa prejavujú? 

 

- Hej. Tak, že robí samé kraviny a 
také veci. Podľa mňa preto, aby 
mali zábavu. (Lucka, 3.B) 

- Áno… Robia hocijaké hlúposti, 
napríklad teraz môj spolužiak si 
dáva hlúposti do úst a robí s tým 
hlúposti. Napríklad dokážu zabaviť 
kamaráta, keď je smutný, alebo 
niekoho rozveseľovať. (Matúš, 3.B) 

- Aby sa zabavili, aby boli šťastní. 
(Sebastián, 
3.B)  

- Ako hovoril 
môj kamarát, 
že chce 
rozosmiať 
niekoho 
smutného, alebo keď chce 
rozosmiať celú triedu, alebo sám 
seba. (Riško, 3.B) 

- Mám rada, keď sú aj blázniví, lebo 
je s nimi sranda. (Martinka, naša 
bývalá žiačka) 

- Myslím, že je dôležité 
nebrať všetko úplne vážne 
a logicky, vidieť risk ako 
výzvu – brať svoj neúspech 
ako vtipnú príhodu. 

Spoznávanie niekoho, koho 
považujeme za bláznivého, je plné 
záhad a prekvapení, umožňuje nám 
meniť pohľady na svet, ktoré sme 
brali ako samozrejmosť a možno sa 
nakoniec viac zoznámime aj sami 
so sebou. (Luna, 2.G) 

- Mám ich rád, lebo títo ľudia sú 
nespútaní, vedia si urobiť zo seba 
srandu a vo všeobecnosti je s nimi 
zábava. Preto si myslím, že práve 
blázniví ľudia vedia v spoločnosti 
posunúť stupeň zábavy o latku 
vyššie.  (otec Michala, nášho žiaka 
SVC) 

- Milujem bláznivých ľudí, sú jediní, 
s ktorými sa nenudím a ktorí ma 
držia v strehu. (P. uč. Bauerová) 

- Je dobré mať v sebe bláznivosť 
v určitej miere – keď ňou 
neubližujeme niekomu inému. 
(Tomáš, 2.G) 

- Bláznivosť pridáva zábavu do 
nudného života. Kvôli tomu mám 
rád bláznivých ľudí. Bláznivý človek 
hovorí vtipy, robí vtipné veci, často 
porušuje pravidlá. (Štefan, 2.G) 

- Ja osobne mám rada tak 
„akurátne" bláznivých ľudí, ktorí 

neberú život 
vždy až tak 
príliš vážne a 
vedia si 
vystreliť aj 
sami zo seba. 
(P. uč. 

Vávrová) 

- Podľa môjho názoru bláznivosť 
pomáha človeku sa uvoľniť, 
„vypustiť paru", hľadať novú 
inšpiráciu a zabudnúť na 
každodenné starosti. Či mám rád 

bláznov, odpoveď by znela 
áno aj nie. Na jednej 
strane obdivujem ľudí, 
ktorí sršia pozitívnou 
energiou, majú šialené (v 

Bláznivým ľuďom istým spôsobom závidím, lebo 

dokážu žiť život spôsobom, ktorý iní ľudia 

nepovažujú za normálny či bezpečný, možno si 

ho ani nedokážu predstaviť. (Luna, 2.G) 

 

Blázniví ľudia robia 

úplné hlúposti, skáču po 

gaučoch a  rozprávajú 

cez hodinu.  

(Sebastián, 3.B) 
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dobrom slova zmysle) nápady, 
majú radosť zo života a dokážu 
prekonať aj nemožné.  Avšak na 
druhej strane, 
niektorí blázni 
prekročia isté 
hranice. 
Napríklad keď 
niekto povie 
nekorektný vtip bez výčitiek, 
okamžite schytáva kritiku. 
Najlepšie je nájsť zlatú strednú 
cestu - treba sa vyblázniť, ale do 
takej miery, aby som neublížil sebe 
a okoliu. Ako sa prejavujú „blázni“? 
Fyzicky - vyzerajú ako my. 
Psychicky - energickí, vitálni, vtipní, 
(troška) sarkastickí a 
odvážni.  (Samko, 2.SVC) 

- Bláznivosť napomáha človeku sa 
odreagovať od stresových vecí. 
(Tomáš, 2.G) 

- Bláznivosť má pre život človeka 
veľký zmysel. Ľudský život by bol 
bez bláznivých ľudí a bez toho, aby 
si niekto z niekoho občas, 
takpovediac, vystrelil nudný a príliš 
formálny. Podľa môjho názoru je to 
istý druh uvoľnenia a snahy brať 
život z tej pozitívnejšej a svetlejšej 
stránky. Podľa mňa to však ani s 
prílišnou bláznivosťou netreba 
preháňať, lebo niekedy sa to 
bláznovstvo môže 
prejaviť dobre, 
ale niekedy to 
nemusí tá druhá 
strana dostatočne 
pochopiť. 
Napríklad ja s 
kamoškou máme 
taký interný 
humor, ktorému 
rozumieme iba my dve, a keď, 
napríklad, ja niečo poviem, 
napríklad v takej situácii, kedy sa, 
takpovediac, moje ústa neriadia 

mozgom a jednoducho to zo mňa, 
takpovediac, vyletí, aj keď som to 
pôvodne ani nechcela povedať 

nahlas, chcela som si to iba 
pomyslieť pre seba, lebo som 
sa nechcela vracať k chybám z 
minulosti, a ona to chápe, že 
som to asi nechcela povedať, 
ale aj tak sa na tom začneme 

smiať, lebo vieme, že aj tak je to 
pravda a ona mi nevyčíta, že som 
to povedala nahlas. (Lucka, 2.SVC) 

- Mám radšej spontánnych ľudí ako 
vyslovene bláznivých. Blázniví ľudia 
sú príliš nepredvídateľní. (otec 
Martina, žiaka SŠ) 

- Bláznenie je fajn zábava, ale treba 
dobre strážiť, aby to nebola zábava 
nezodpovedná. Bláznivých ľudí sa 
niekedy 
dokonca 
bojím, ak ich 
dobre 
nepoznám.  
(mama 
Martina, žiaka 
SŠ) 

- Bláznivosť 
chce odbúrať 
stres, napätie, 
nepokoj... 
Mám veľmi 
rada 
bláznivých ľudí, ale, to má tak asi 
každý človek, že pri množstve ľudí 
sa mi ich typ humoru nepáči. No na 
druhej strane sú ľudia, ktorých typ 
humoru je mi príjemný. Napríklad 
jeden chlapec má typ humoru, že si 
robil srandu zo samého seba. 
Alebo aj z iných ľudí, ale len vtedy, 
keď tam boli. (Anna, 2.SVC) 

Keby neboli blázniví ľudia, život by 
bol smutný. Áno, mám rada bláznivých 
ľudí. Lebo tí ľudia sú živí a majú zmysel pre 

humor. (pani Majka Maceková) MOKY  

 

Bláznivosť má v živote 

človeka veľký zmysel, 

pretože aj dospelých 

môže aspoň na chvíľu 

vrátiť do detských čias 

a dáva možnosť zažiť 

niečo „uletené".  

(P. uč. Vávrová) 

   

Najlepšie je, keď si 

ľudia s nejakým 

zdravotným 

postihnutím dokážu 

robiť srandu medzi 

sebou navzájom, ale 

aj z toho svojho 

postihnutia, čo však 

bežní ľudia nemusia 

častokrát chápať. 

(Lucka, 2.SVC) 

 

Vypnúť rozum občas treba, ale 

radšej nie úplne a tiež nie na 

dlho. (mama Martina, žiačka 

SŠ) 
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ZVÝŠME SI POVEDOMIE 

o DMO 
Odpovedá Mgr. Peter Novotný 

Pýta sa Sofia Olejárová 

 
Pán učiteľ, ako by ste bežnému laikovi 

alebo mimozemšťanovi vysvetlili, čo je to 

Detská mozgová obrna/DMO?  

 Detská mozgová obrna (DMO) je 

ochorenie nervovej a svalovej sústavy, 

ktoré obmedzuje predovšetkým 

schopnosť človeka hýbať sa. Nejde pritom 

len o schopnosť samostatne sa 

premiestňovať z jedného miesta inam, ale 

o akékoľvek pohyby, napríklad pohyby 

hlavy, rúk, trupu, ale aj jazyka a iných 

orgánov - dôležitých napríklad pri 

rozprávaní. 

 DMO sa často prejavuje poruchou 

svalového napätia - svalové napätie je 

buď príliš veľké (v takomto prípade človek 

často pociťuje kŕče, takže nedokáže 

uvoľniť a zohnúť či vystrieť končatinu), 

alebo príliš malé (vtedy človek 

nedokáže postihnutú 

končatinu vôbec ovládať a 

ostatným to môže pripadať, 

ako by mu len bezmocne 

visela). Porucha svalového 

napätia sa okrem toho môže prejavovať i 

rôznymi mimovoľnými (neúmyselnými) 

pohybmi. 

 DMO však môže (ale nemusí) 

spôsobiť nielen telesné postihnutie, ale aj 

mentálne postihnutie, zrakové či 

sluchové postihnutie prípadne aj 

narušenie schopnosti rozprávať. U 

jedného človeka sa teda môžu (no 

nemusia) vyskytnúť i viaceré postihnutia 

súčasne, pričom všetky sú dôsledkom 

DMO. Ja osobne mám popri telesnom 

postihnutí aj pomerne vážne zrakové 

postihnutie. 

Ako sa DMO prejavuje a kedy vzniká? 

 DMO sa prejavuje veľmi 

rôznorodými príznakmi, lekári ju preto 

rozdeľujú na niekoľko foriem. Podľa toho, 

či sa prejavuje priveľkým alebo príliš 

malým svalovým napätím, zvyknú 

rozlišovať DMO spastickú a nespastickú. 

Podľa toho, ktoré končatiny konkrétneho 

človeka najvýraznejšie postihuje, sa zas 

rozlišuje diparéza - postihnutie oboch rúk 

alebo oboch nôh, hemiparéza - 

postihnutie ľavej ruky s ľavou nohou alebo 

pravej ruky s pravou nohou, triparéza - 

postihnutie troch končatín a kvadruparéza 

- postihnutie všetkých štyroch končatín. 

Opäť osobné priznanie: ja mám spastickú 

kvadruparézu.    

 DMO môže vzniknúť pred 

narodením, počas komplikovaného 

pôrodu - toto je môj prípad alebo počas 

prvých mesiacov života. Tým, že vo 

vyššom veku už nevzniká, sa odlišuje od 

tzv. detskej obrny (niekedy nazývanej aj  

pollio), ktorá je 

infekčnou 

chorobou a môže 

sa objaviť aj 

neskôr (nielen v 

detstve, ale aj v 

dospelosti). Dúfam, že som laika – 

mimozemšťana príliš neunavil a bude čítať 

ďalej -:) 

            No, myslím, že laika – 

mimozemšťana ste určite zaujali. 

V každom prípade ďalšia moja otázka je, 

aké má DMO pozitíva a negatíva?   

Tak, ako v súvislosti s akýmkoľvek iným 

ochorením či zdravotným postihnutím, aj v 

súvislosti s DMO by bolo možné 

vymenovať mnoho rôznych obmedzení, 

ktoré so sebou prináša. Keďže sa však (ako 

som už uviedol vyššie) prejavuje veľmi 

Ak chcem niečo dosiahnuť, 

usilujem sa o to aj so svojím 

postihnutím. 

P. uč. Mgr. Peter Novotný 
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rôznorodo a môže – no nemusí – sa spájať 

aj s inými postihnutiami, sú tieto 

obmedzenia u každého postihnutého 

človeka iné. Inak povedané, asi neexistujú 

dvaja ľudia s DMO, ktorí by pociťovali 

úplne rovnaké obmedzenia. Pre mňa 

osobne je výrazným obmedzením nielen 

„znížená“ schopnosť samostatne sa 

pohybovať, ale aj moja 

slabozrakosť a nedostatočne 

rozvinutá jemná motorika. 

Preto zo mňa asi nikdy nebude 

dobrý kresliar či hodinár -:) 

 Pokiaľ ide o pozitíva 

DMO, nech sa snažím, ako 

chcem, žiadne mi nenapadajú. 

Vidím že DMO má viac tmavých ako 

svetlých stránok... Páči sa mi však váš 

pozitívny prístup. 

Poďme ale ďalej...  

           Čo treba robiť v prípade podozrenia 

na hendikep?  

DMO sa obvykle prejavuje krátko po 

narodení - lekári uvádzajú, že zvyčajne už 

v prvých troch mesiacoch života dieťaťa. 

Rodičia si ju najčastejšie všimnú preto, že 

ich dieťa sa vyvíja pomalšie ako jeho 

rovesníci - neskôr začína dvíhať hlavičku a 

pohybovať rukami či nohami, pohyby sú 

iné, ako by rodičia očakávali, neskôr začína 

sedieť či loziť, a podobne. Na takéto 

odlišnosti by rodičia mali čo najskôr 

upozorniť detského lekára, ktorý by mal 

dieťaťu zabezpečiť vyšetrenie u detského 

neurológa. Osobitne to platí vtedy, ak sa 

dieťa narodilo predčasne a pri narodení 

malo príliš nízku hmotnosť (menej ako 

1500 g). Neurológ musí dieťa dlhodobo 

sledovať - jedno vyšetrenie obvykle 

nestačí. Ak sa podozrenie potvrdí, lekár 

dieťaťu odporučí vhodnú rehabilitáciu - 

liečebný telocvik, vodoliečbu, hipoterapiu, 

masáže, liečbu prácou, a podobne. 

 

           Veľmi zaujímavé... A ako to bolo vo 

vašom prípade? V krátkosti nám, prosím, 

porozprávajte o svojom handicape 

a o živote s ním... 

Keďže v čase môjho narodenia sa o DMO 

vedelo oveľa menej ako dnes, trvalo až 

osem mesiacov, kým mi lekári toto 

ochorenie diagnostikovali - toto si, 

samozrejme, 

nepamätám, ale 

viem o tom z 

maminho 

rozprávania. 

Odvtedy som celé 

detstvo 

pravidelne cvičil a aspoň raz ročne som 

absolvoval 2 - až 3-mesačnú kúpeľnú 

liečbu - najmä v 

Piešťanoch a v 

Kováčovej. Súčasťou 

tejto liečby bolo 

množstvo procedúr; 

väčšinu z nich som 

vymenoval v 

predošlej odpovedi. 

Okrem toho ma ako 6-ročného operovali, 

aby som chodil nielen po špičkách, ale 

našľapoval na celé chodidlo. Na začiatku 

stredoškolského štúdia mi napokon veľmi 

pomohlo, že ma vtedajší fyzioterapeuti a 

aj moji šikovní spolužiaci na Mokrohájskej 

naučili, ako sa efektívne pohybovať s 

pomocou štvorkolesovej chodúľky, inak 

zvanej aj chodítko aleborolátor. Takýto 

„zázračný aparát“ používam dodnes a som 

za to veľmi vďačný. 

            No to bolo od vašich vtedajších 

spolužiakov veľmi milé. Ale čo vy? 

Stotožnili ste sa s tým, že máte handicap? 

Ako ste svoj handicap vnímali na začiatku 

a ako ho vnímate teraz? 

Moje zdravotné postihnutie je vrodené, 

takže s ním žijem celý život, a keďže je aj 

liečiteľné, no nevyliečiteľné, aj po zvyšok 

Svoje postihnutie beriem ako 

súčasť seba samého. Vnímam ho 

rovnako prirodzene, ako vnímam 

fakt, že mám čierne vlasy či hnedé 

oči.  P. uč. Mgr. Peter Novotný 
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života s ním žiť budem. Nie je to vždy 

ľahké, no DMO beriem ako fakt, ktorý 

treba prijať, nie ako prekážku, s ktorou 

mám bojovať. Ak chcem niečo dosiahnuť, 

usilujem sa o to aj so svojím postihnutím. 

Jednoducho sa snažím, aby ma 

obmedzovalo čo najmenej. 

Samozrejme chápem, že s postihnutím 

nemôžem robiť úplne všetko to, čo by 

som mohol robiť bez postihnutia. Myslím 

si však, že môj život je aj tak dostatočne 

pestrý a zaujímavý. Takže asi sa dá 

povedať, že so svojou DMO som 

stotožnený. Nespomínam si, že by som 

niekedy ľutoval, že nie som „zdravý“. V 

tejto súvislosti mi napadá myšlienka jednej 

mojej dobrej kamarátky: som taká, aká 

som… a komu sa nepáči, nech pozerá 

inam. 

 

           Myslíte si, že váš handicap je 

prekážka, s ktorou sa oplatí bojovať? 

Ako som už vyššie spomenul, DMO je  

postihnutie, ktoré treba prijať a nie s ním 

bojovať. Bojovať treba s obmedzeniami, 

ktoré postihnutie prináša. To je však boj, 

ktorý nikdy nevybojuje človek s 

postihnutím sám, hoci v ňom má kľúčovú 

úlohu. Pomôcť mu s tým musia aj ostatní 

– jednak ľudia, ktorí žijú okolo neho, a 

jednak aj všetci tí, ktorí spravujú našu 

spoločnosť a (spolu)rozhodujú o tom, ako 

sa v nej žije. Ako môžu pomôcť napríklad 

politici, ktorých často ani osobne 

nepoznáme? Nuž, napríklad tak, že sa 

postupne postarajú o to, aby sme aj my – 

ľudia s postihnutím – mohli, povedzme, 

samostatne cestovať verejnou dopravou. 

Tento príklad uvádzam najmä preto, že 

bratislavský Dopravný podnik sa nedávno 

pochválil, že koncom marca tohto roka 

budú už všetky bežne používané autobusy 

v našom meste bezbariérové. No 

konečne! Uvidíme či to dodržia...  

           Nedá mi sa neopýtať, ako 

s postihnutím bojujete v každodennom 

živote?  

Ako som už napísal, nebojujem s 

postihnutím, ale s prekážkami, ktoré mi 

prináša do života. Ako? Nuž tak, že sa ich 

snažím prekonávať.Nie vždy sa to podarí, 

ale vždy sa pri tom niečo naučím. 

Pravdaže, nedokázal by som to bez 

mnohých dobrých ľudí zo svojho okolia, 

ktorí mi často pomáhajú. Menovať ich 

radšej nebudem. Určite by som na 

niekoho zabudol, ale všetkým im úprimne 

ďakujem. 

 

          Mnohí ľudia sa v tejto dobe 

odsudzujú a ponižujú za svoje 

postihnutie... Máte s tým aj vy skúsenosť? 

Čo by ste týmto ľuďom poradili? 

Nespomínam si, že by som sám seba 

podceňoval len preto, že mám zdravotné 

postihnutie. To, samozrejme neznamená, 

že sa pokladám za dokonalého; aj ja 

robím chyby a snažím sa priznať si ich a 

poučiť sa z nich. Úprimne sa priznávam, že 

niekedy je to „náročný beh na dlhú trať“. 

Občas sa stretnem s tým, že ma vzhľadom 
na moje postihnutie podcení niekto iný. 
Takáto skúsenosť ma vždy zabolí a bývam 
z nej i smutný. Nakoniec si však vždy 
poviem: Som, aký som a snažím sa, ako 
viem… komu sa nepáči, nech sa pozerá 

inam.  Vďaka za rozhovor! MOKY  
 

Odporúčame na čítanie: Harčaríková, T., Kollárová, 

E., Základy pedagogiky telesne postihnutých, 

chorých a zdravotne oslabených. 1. Vyd. Bratislava : 

UK, 2016. 165 s. ISBN 978-80-89726-81-3. 

Občas sa stretnem s tým, že ma vzhľadom na moje postihnutie podcení niekto iný. 

Takáto skúsenosť ma vždy zabolí a bývam z nej i smutný. P. uč. Mgr. Peter Novotný 
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EKO OKIENKO O SEPAROVANÍ PLASTOV 
Pripravil Tomáš, 1.G 

Foto: redakcia a archív autora 

 
 

Chcel by som dať trocha do pozornosti nový projekt, ktorý sa v tomto roku začal 

uskutočňovať. Reč je o zálohovaní plastových fliaš. 

 

Doteraz sme zálohovali len sklenené. Sklo je materiál, ktorý sa v prírode 
rozkladá veľmi pomaly (tisíce rokov). Z tohto dôvodu sa sklo na skládky 
nedáva. 
Výhodou skla je, že sa dá výborne dezinfikovať bez porušenia materiálu. 
Čiže použitú sklenenú fľašu sme mohli vrátiť, dali ju vydezinfikovať a 

znova ju mohli použiť na pôvodný účel. Sklenené 
črepy sa zas dali roztaviť aby sa z nich vytvorila 
znova fľaša. Takýmto spôsobom žiadna sklenená 
fľaša neskončila v prírode. 
A od tohto roka sa dajú zálohovať aj plastové 
fľaše. Plast síce nie je taký odolný ako sklo, ale situácia so skládkami 
jednorazových plastových fliaš vyžaduje riešenie. 

 

Ako postupovať? 

 

1. Na etikete plastovej fľaše od džúsu či 

minerálky si všimnite ikonku "Z". To znamená, ža táto fľaša 

môže byť zálohovaná. 

2. Keď vám fľaša ostane prázdna, nekrčte ju, ale nechajte ju v 

pôvodnom stave, uzatvorenú vrchnákom. 

3. Zaneste ju do automatu na zálohovanie fliaš (nachádzajú sa 

vo väčšine väčších obchodov). 

4. Za zálohovanie dostanete 15 centov. 

Ja len dúfam, že tento projekt bude úspešný. Ak naozaj zníži 

znečistenie prírody a oceánov vyhodenými plastovými 

fľašami, som za to, aby sa rozvíjal. 

 
Čo si o tomto myslíte vy? Už ste nejaké plastové fľaše 

odovzdali?              MOKY 
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MOKY NA CESTÁCH 

ZA SNEHOM PO SLOVENSKU 
Pripravil a nafotil Michal Žiak, 2.SVC 

 
Šialenosť – to je slovo, ktoré opisuje mesiac apríl.  

Môj najšialenejší výjazd sa ale neodohral v apríli, ale na 

úplnom začiatku roka. Bola to reakcia na to, že v Bratislave 

nemáme sneh a nie je ho tak veľa, ako by sme ho chceli 

mať.  

Cesta sa začala tak, ako vždy, skoro ráno, kedy sa majorita pretáča na druhý bok postele. 
Oblečený ako cibuľa som sa vybral na cestu rovno do Jasnej, kde som chcel objaviť najväčšie 
lyžiarske stredisko na Slovensku – Jasná - a vyviesť sa lanovkou na moju prvú dvojtisícovku, 

vrch Chopok.  Rozdiel medzi mnou a cibuľou spočíval 
v tom, že z pohľadu na mňa nikto neplakal, ba naopak, 
v Jasnej sa personálu v pokladni rozžiarili oči, keď videli, 
že sa chystám len tak na Chopok. Hold, podporil som HDP 
Liptova a oči zažiarili šťastím aj akcionárom z J&T, ktorým 
na účet cinklo mojich 24 €. Boli to ale dobre minuté 
peniaze. Po vystátí kráteru a zaplatení mojich posledných 
financií prišiel skutočne snehovo-ľadový zážitok. Na 
začiatku pripli každému drôtiky, aby sa o nás vedelo, že 
naše COVID-passy boli skontrolované. Mne ako zarytému 
Slovanistovi sa ušli „červeno-čírne“ drôtiky, ale musel 
som vydržať. Ako prvé nasledovalo stúpanie sedačkovou 
lanovkou do stanice Priehyba, ktorá sa nachádza 
v nadmorskej výške 1 225 metrov nad morom.  
Nasledoval imaginárny prechod do jari, keď som 
vstupoval do zubačky, 
prezývanej Lienka, ktorá ma 
vyviezla až do stanice 

Priehyba vo výške 1 349 metrov nad morom. Už v tejto výške boli 
krásne výhľady na ostatné vrchy Nízkych Tatier, ale bola aj dobrá 
viditeľnosť a v diaľke som mohol vidieť zasnežené vrchy Vysokých 
Tatier. Priehybou som ale vonkoncom nekončil a nasledovala 

priama lanovka na Chopok. Po asi 
troch minútach jazdy a prevýšeniu 
655 metrov nad morom, som 
vystúpil na mojej prvej dvojtisícovke 
– na Chopku. Počasie bolo pravé 
alpské a podmienky mimoriadne 

náročné. Fúkal prudký vietor a na pocit tam bolo až mínus 27 
°C. Mal som čo robiť, aby som ostal pevne na nohách 
a nespadol. Zároveň mi vplyvom chladného počasia zamrzli 

Vrchy Nízkych Tatier 

 

Lanovka Priehyba - Chopok 

 

Sedačková lanovka 

 

Zubačka Lienka 
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moje zarosené sklá. Aj napriek tomu som ale mohol vidieť krásne pohľady na okolité hory. 
Len mi bolo ľúto jedného horolezca, ktorý si asi povedal, že keď fúka, tak je veľmi dobrý 
nápad vyliezť na Ďumbier. Približne po hodine strávenej v Rotunde na Chopku som sa 
postupne lanovkou zviezol dole na južný svah Chopka. Po asi 5 minútach strávených 
v lanovke som vystúpil v Kosodrevine. Nespal som tam ale sám tri noci, ale po cca 15 
minútach sledovania prírody ešte stále nad pásmom lesa som 
sa vyviezol do spodnej stanice lanovky v stanici Krupová. Do 
odchodu autobusu zostávala hodina a štvrť, ale moje 
z Chopka ešte stále vymrznuté kosti potrebovali oteplenie, 
a preto som zakotvil v jednom bufete dole v Krupovej. Po 
tom, ako som sa zohrial a prispel HDP regiónu Horehronie 
pätnástimi eurami, som nastúpil na autobus do Brezna, ktorý 
išiel aj cez Tále. Keď náhodou v alternatívnom živote vyhrám 
jackpot, tak práve tu strávim svoju dovolenku a hore na Chatu 
Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom ma vynosia moji 

nosiči. Robím si ale len srandu, 
túra je totiž nenahraditeľná.  Po 
asi trištvrte hodine som prišiel až 
do mesta Brezno, kde ma ihneď na prvý pohľad zaujala 
prítomnosť rómskej osady v širšom centre mesta v mestskej časti 
Dolné Hálny.  Po absolvovaní menšej túry vo „ falošnej perle 
Horehronia“ (prepáč Brezno) som nastúpil na vlak do „skutočnej 
perly Horehronia“, a to konkrétne do mesta Banská Bystrica. 
Vtedy, keď som tam bol, už tam bola noc, ale večerný vlak som 
stíhal. Bláznivá bola aj samotná cesta vlakom, kedy som sa cítil 
ako kráľ. Cestoval som totiž sám vo vozni, a preto som si dal dole 

respirátor a plnými dúškami dýchal železničiarsky vzduch.  
A takto som objavil moju prvú dvojtisícovku v živote. Na Slovensku a v zahraničí to ale nie je 
jediná dostupná dvojtisícovka a jedno mesto, v ktorom nájdeme dvojtisícovku, preberieme 

v ďalšej epizóde tejto cestovateľskej série. Výjazdom zdar a dvojtisícovkám obzvlášť!!! 

MOKY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horehronie z Chaty Kosodrevina 

    

Pohľad na Vysoké Tatry z Chopku 

 

Stanica v Banskej Bystrici 
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NAŠI ABSOLVENTI  

 Mgr. TOMÁŠ GALBINEC  

absolvent zložiek MŠ, ZŠ, G, PŠ; 1997 – 2014 
Moja vysnívaná právnická práca 

 
Od prvého novembra 2021 sa môj pracovný život posúva míľovými krokmi 

dopredu. Stal som sa právnikom (oficiálny názov pozície je attorney 

associate) v advokátskej kancelárii.  
 
Prvý mesiac som pracoval výlučne na agende obchodníka s cennými papiermi 
a neskôr sa pridala hlavne obchodnoprávna agenda, avšak občas mi pristane 
na stole aj nejaký spis správneho a občianskeho práva. Najhlavnejšou 
agendou však naďalej ostáva agenda obchodníka s cennými papiermi a tento 

fakt mi umožňuje povedať, že okrem bežnej právnickej praxe sa mi ráta aj takzvaná 
Compliance prax, čo je špecifický druh praxe, ktorú nadobúda zamestnanec výkonom 
podstatných činností pre subjekt na finančnom trhu. Ak túto prax vykonáva v dobe troch 
rokov, tak môže po uplynutí tejto doby zastávať pozíciu Compliance officer (Manažér súladu). 
Kvalitní manažéri súladu sú na finančnom trhu veľmi nedostatkovým tovarom, pretože ich 
potrebuje každá inštitúcia v tejto oblasti a zároveň je ich práca veľmi náročná. Ich hlavnou 
náplňou práce je široký rámec činností, ktorý okrem iného zahŕňa aj kontrolu a 
úpravu interných predpisov zamestnávateľa tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi. 
Zabezpečujú kontrolu a plnenie povinností v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí, 
sledovanie a zapracovávanie nových 
zákonných povinností a s tým súvisiace nastavovanie 
nových procesov a tvorbu novej potrebnej 
dokumentácie a mnoho ďalších činností... Zároveň by 
som sa chcel veľmi pekne poďakovať svojim 
skvelým kolegom, alebo aj mladému dynamickému 
kolektívu, ako ich zvyknem nazývať, za to, že si 
všetci navzájom pomáhame, ťaháme za jeden 
povraz, tvoríme dobrú pracovnú atmosféru a nemáme medzi sebou nijakého „podrazáka“. 
Za všetko spomeniem príhodu s majiteľom, keď som bol prvé dni v strese z toho, či svoju 
prácu zvládam dostatočne dobre. Prišiel za mnou a povedal: „Tomáš máš stopercentnú 
dôveru nás všetkých, tak sa prestaň stresovať, lebo ťa vyťahám za uši a vyfučím TI kolesá na 
vozíku." Prvého februára mi skončila skúšobná doba a majiteľ mi povedal, že sú s mojou 
prácou veľmi spokojní a budú radi, keď budeme v spolupráci pokračovať. Na záver musím 
ešte povedať, že každý jeden deň v práci je pre mňa obrovskou školou, vnímam svoje 
dennodenné napredovanie míľovými krokmi, a ďakujem svojmu zamestnávateľovi, že mi dal 
túto príležitosť, pretože žiadna škola a teória vám nedá toľko čo praktické vlastné skúsenosti 
z práce a nepripraví Vás na to, čo v práci zažijete. Počas pracovného života musíte preukázať 
veľkú mieru samostatnosti, kreativity a musíte byť pripravení na to, že kým sa dopracujete 
od prvotného zadania ku komplexnému na verejnosti prezentovateľnému výsledku práce.     
 

Majiteľ firmy mi povedal: 

„Tomáš, máš stopercentnú 

dôveru nás všetkých, tak sa 

prestaň stresovať, lebo ťa 

vyťahám za uši a vyfučím TI 

kolesá na vozíku.“ 
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NAŠI ABSOLVENTI  

Bc. MATEJ MAGÁT 

absolvent zložiek MŠ, ZŠ, G; 2002 - 2017 
Moje bláznivé štúdium na MATFYZ-e 

 
Milí čitatelia, rád by som vám povedal, že na školu Mokrohájska mám veľmi 

dobré spomienky, a nielen preto, že sa časom aj zlé skúsenosti v živote zídu, 

no najmä pre úžasný učiteľský zbor, úžasnú príležitosť budovať kolektív 

a  pre kolektív, ktorý som mal hlavne v neskorších rokoch. Pravda, vy milí 

čitatelia, máte iné kolektívy a aj učiteľský zbor sa asi za ten čas obmenil, no 

nepremeškajte tú jedinečnú príležitosť naviazať pevné priateľstvá. 

K bláznivému aprílu si dovolím 2 básničky, jednu z Matfyzu a jednu odo mňa: 

 

Keď zamrzne počítač (neskúšať doma): 

Zamrzol mi počítač 

Stal sa zo mňa agresor 

Celý som ho rozmlátil 

Vytrhol mu procesor 

 

Chcem vám popriať : 

Nevzdávajte sa svojich snov 

Aj keď je vo vašich životoch nov 

Užívajte mladosť 

Nepestujte pochabosť 

S Bohom ostávajte 

A dobre sa mávajte 
 

Chcem viac priblížiť Matfyz ako školu, ktorú by som odporúčal každému, kto má aspoň 
trochu rád matematiku a je ochotný tvrdo na sebe pracovať. UPOZORNENIE: Ak máte sklon 
k perfekcionizmu, pripravte sa na šok (ak plánujete ísť na Matfyz). Postupom času som si 
našiel spôsob ako pracovať  efektívnejšie ako na začiatku, 
vďaka Centru Podpory pre Žiakov so Špecifickými 
Potrebami (CPŽŠP), ktoré má samo vysvetľujúci názov 
a zastrešuje (nie len Matfyz, ale aj) všetky fakulty univerzity 
Komenského  som objavil funkciu, ktorá je zabudovaná 
vo všetkých PC - TLAČÍDLO JEDNÝM PRSTOM. Nájdite si 
na internete, čo všetko sa dá nastaviť, no pre vyskúšanie 
stlačte 5 krát za sebou SHIFT. Malo by vám okamžite 
vyskočiť dialógové okno, že ste zapli funkciu, funkcia ako 
názov prezrádza, umožní písať všetky klávesové dvoj-troj stlačenia ako sú alt-ctrl-delete, 
SHIFT-písmenko alebo SHIFT-mäkčeň-písmenko, toto sa zdá ako banalita, no veľmi mi to 

Jedna skúška trvala 

bez prestávky 11 hod., 

tá druhá bola 

rozdelená na dva dni 

po 9 hodinách. 
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pomáha (obzvlášť, keď píšete ako ja – nosom). Keď budete veľkí špekulanti, tak na Androide 
existuje aplikácia „hacker keyboard“, ktorú odporúčam, pretože je flexibilnejšia ako vstavané 
(teda ak píšete rôzne znaky). 
Centrum P. Ž. Š. P. mi bolo veľmi nápomocné pri hľadaní cestičiek, ako školu zvládnuť, na 
Matfyze zdraví žiaci píšu niektoré písomky 2 až 3 hod., na Matfyze vás zasvätia do veľmi 
zaujímavých vecí a ja som osobne rád, že som si ho vybral, no keďže mne nemenia písomky 
a písanie mi trvá 2 až 5 x dlhšie (to rozpätie závisí od pomeru: písaný text/tabuľky-
vzorce/rozmýšľanie), pochopiteľne si vynásobte najhoršie prípady a určite Vás to od Matfyzu 
odradí (najdlhšie dve písomky som písal v prvom semestri - jedna trvala bez prestávky 11 
hod., tá druhá bola rozdelená na dva dni po 9 hodinách), teraz si možno hovoríte „NEJDEM 
NA MATFYZ!!!“, no to bol prvý semester, kedy som ešte nebol 
úplne vžitý s funkciou, ktorú som popisoval vyššie a ani 
s inými nástrojmi, ako sú Infty Editor a Latex, (ktoré 
odporúčam si pozrieť, nech idete na akúkoľvek vysokú). 
Dnes mi písomky/skúšky trvajú „iba“ 5 až 7 hodím s tým, že 
už rovno si dohadujem prestávku na obed (na WC, aj si 
trošku vystrieť nohy), čiže ešte o hodinu menej...... . Závisí 
od situácie a učiteľa, ale vo všeobecnosti platí, že sa zvyknem 
vedieť na všeličom dohodnúť, najmä ak za profesorom 
osobne idem....., aj pred covidom sme sa s niektorými profesormi vedeli dohodnúť, že skúšku 
spravím z domu a pošlem, keď bude hotová (áno, vyžaduje si to veľkú sebadisciplínu, aby to 
človek spravil, čestne, ale myslím, že to stojí za to). Keď mi to nedovolia písať z domu, tak to 
píšem v Centre P. Ž. Š. P., čo je taktiež veľká pomoc.  
Ako som už vyššie naznačil, prvý semester je vždy najťažší, vtedy sa musíte vzdať myšlienky 
na voľný čas, či perfekcionizmu, no myslím, že to štúdium stojí za to, navyše, keď si dobre 
rozvrhnete čas a sily, tak cez semester sa v rámci „driny“ učíte tie predmety, ktoré vás až tak 
nebavia a v rámci „oddychu“ tie, ktoré vás bavia, čiže je v tom trošku workoholizmu, ale ak 
cez semester pracujete, tak na Matfyze skúškové obdobia znamenajú „menšie“ prázdniny – 3 
týždne vo februári a 3 mesiace cez leto, ktoré vám dá dostatok času 
zregenerovať (teda ak Vás nezatiahnu do navyše práce, ale to je 
úplne iný príbeh). Matfyz navyše ponúka aj jazykové predmety, 
takže mi verte, že k „oddychu od matematiky“ je veľa príležitostí...... 

 

Na záver chcem ešte povedať: lidičky, učte sa a pestujte kreativitu, 

zvedavosť a kutilstvo, vymýšľajte, ako si pomôcť, možno aj so mnou 

na „ponožkovníku“(automatický obúvač ponožiek, viď obr. vedľa), na 

ktorom striedavo pracujem – asi neuspejem, ale ktovie možno vy so 

svojimi nápadmi áno ! 

PS: 

„TLAČÍDLO JEDNÝM PRSTOM“ sa vypína rovnako ako sa zapne. 

MOKY 

 

Cez semester sa 

v rámci „driny“ učíte tie 

predmety, ktoré Vás až 

tak nebavia a v rámci 

„oddychu“ tie, ktoré vás 

bavia. 

 

Môj náčrt „ponožkovníka“ 
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ČÍM ŽIJEME? 

ANGLIČTINOU! 
HELLO ENGLISH READERS! 

As you could notice, we did not make any contribution to the last volume of Moky and it 

happened only for the first time. Why? There was nothing special to write about. All of us 

had online lessons, they took only 30 minutes, so there was just a little time to make some 

progress in the language and almost no time to do something creative. 

                                           
However, since a new year began, we came back to school having traditional 45 minutes 

classes trying not only to learn what had already been planned, but also to have fun on the 

lessons preparing presentations on different topics, writing creative texts and discussing 

everything we are interested in. 

 
So, what is the most interesting we can offer you to read? 

I think there are some ideas evaluating our visit to the cinema to see the film The Wolf and the Lion. 

Some students are convinced that it was more for children than for young adults, but there are also 

those who perceive the topic about friendship and freedom everlasting, so their opinion about the 

film was completly different! 
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combined with classsical music can fill your hert with happiness!  

       On the other hand, the script was a complete disaster! 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As you can see our impressions from the film are different. However, the fact that we should realize 

that animals are sometimes more human than the real humans is so strong that we must feel 

ashamed during the film, as well as long after we saw it.  

Although we are considered to be clever beings we can still learn a lot from animals…This is the 

message from the film for our everyday lives! 

                                                                                                                              K. Šaradinová and 4G, 4OA, 2G                                                                          

MOKY  

 

 

Nature combined with classical music will fill your heart with happiness! 

On the other hand, the script was a complete disaster!!! 

The film was interesting and shows that your 

family can be very unusual. What is important 

are only its  members who love each other! 

The film is full of 

unexpected twists 

and fascinating 

endings. 
In my opinion, this is an unordinary film. 

Could you imagine living with wild 

animals? Me not.  

Someone would say that it is full of 

emotional situations, that it is not his/her 

cup of tea... 

I would recommend this film to the others. 

Not only because it is full of adventurous 

situations, but at the same time we can 

see how often we are influenced by 

various people around us. Is it right or 

bad?  

 

The message of the film is 

the power and importance of 

friendship, as well as the 

longing for freedom and 

protection of imprisoned 

animals. 



Moky 3, apríl 2022 

 

22 | S t r a n a  
 
 

ČÍM ŽIJEME? ASTRONÓMIOU! 

Text a foto Ondrej, 2.G 

 

Pred dvanástimi rokmi sme sa spolu s rodičmi a sestrou 

presťahovali na dedinu do Jaroviec pri Bratislave. Náš 

nový sused mal na svojej záhrade takúto podivnú stavbu. 

Dlho som rozmýšľal, čo by to mohlo byť a až neskôr som 

zistil, že je to kopula na hvezdársky ďalekohľad. Postupne 

sme sa so susedom spriatelili a on nám ukázal 

a predstavil svoju malú hvezdáreň, ktorá je jeho 

koníčkom a záľubou. Má v nej výkonný ďalekohľad a veľa 

moderných prístrojov na pozorovanie a fotografovanie 

objektov ďalekého vesmíru, ako sú hviezdy, hviezdne hmloviny a pod. Jedno leto sused spolu 

s priateľom z Hlohoveckej hvezdárne urobil pre deti z okolia pozorovanie koruny Slnka 

a prednášku o vesmíre v nafukovacom planetáriu. Bolo to veľmi zaujímavé a na záver nám 

pán z Hlohoveckej hvezdárne predal knižky o astronómii a astrofotografii. Knižky som si 

s potešením prečítal a začal som premýšlať o vlastnom hvezdárskom ďalekohľade. Keď sa 

sused o mojom záujme o astronómiu dozvedel, požičal mi svoj starší hvezdársky ďalekohľad. 

Ihneď sme začali pozorovať nočnú oblohu. Začali sme Mesiacom a planétami našej slnečnej 

sústavy. Videli sme prstence Saturnu, mesiace Jupitera a iné zaujímavé 

vesmírne objekty. Nevýhoda zapožičaného ďalekohľadu bola, že sa nedalo cez 

neho fotografovať. Začal som rozmýšľať o vlastnom vesmírnom ďalekohľade 

s možnosťou fotografovania. Začali sme túto tému, aký ďalekohľad kúpiť, 

preberať so susedom, ktorý má v astronómii veľa znalostí a taktiež pozná ľudí, 

ktorí ďalekohľady predávajú. Spolu sme vybrali ďalekohľad Skywatcher 

Dobson Flextube250P na Altazimutálnej montáži s počitačom GO TO, ktorý 

vie ďalekohľad automaticky zamerať na zvolený vesmírny objekt a udržiavať 

ho v zornom poli ďalekohľadu. 

Na nový dalekohľad som pripojil starší, ale stále výkonný fotoaprát 

Canon EOS D77 a mohol som začať pozorovať nočnú oblohu 

a fotografovať. Začiatky neboli ľahké, lebo nastavenie a používanie 

zameriavacieho počítača GO TO nie je vôbec jednoduché 

a potrebuje skúsenosti. Po čase sa mi podarilo ďalekohľad zamerať 

na požadované vesmírne objekty a začal som experimentovať 

s fotografovaním. V knihách a na internete existuje veľa článkov o amatérskej astrofotografii 

a zložitosť postupov fotografovania má rôzne úrovne a súvisí s vybavením, ktoré na 

fotografovanie používate. Taktiež nasledné spracovanie získaných fotografií nie je 

jednoduché a vytvoriť peknú astrofotografiu je ťažké. Na spracovanie astrofotografií sa 

používa veľa rôznych a zložitých počítačových programov. Našťastie, na internete existujú 

skupiny nadšencov, ktorí sú ochotní vám poradiť a pomôcť pri spracovaní astrofotografií. Tu 

prikladám jednu moju astrofotografiu hmloviny Orion. Veľa zážitkov s astronómiou! MOKY 

Kopula na hvezdársky ďalekohľad 

 

Vesmírny 

ďalekohľad 

 

Hmlovina Orion 
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ČÍM ŽIJEME? UMENÍM! 

text a umelecké fotografie: Matej Šabík 3.G 

 
 

Hľadanie strateného času. Slovenská národná galéria (SNG)  v rámci svojej edukačnej 

činnosti organizuje rôzne podujatia. Pred dvoma rokmi som 

navštevoval programy pre mládež aj ja. Tento zaujímavý 

krúžok prebiehal raz do týždňa.  

 

Zúčastňoval som sa ho a pochopil 
som -  ja ako príjemca - zmysel 
moderného umenia. Na začiatku 
krúžku sme si šli pozrieť aktuálnu 
výstavu v SNG a raz sme boli aj 
v  Galérii mesta Bratislavy. 

V SNG sa nachádza hlavne moderné umenie. My sme vždy navštívili 
jednu z prebiehajúcich výstav. Po prezretí výstavy alebo jej časti 
sme  o výstave a vystavených dielach diskutovali. Pri modernom 

umení sa musí 
príjemca zamýšľať 
nad jeho významom. Je potrebné naštudovať 
si aspoň autorov stručný životopis, kedy bolo 
dielo vytvorené a vytvoriť si súvislosti s 
históriou a dobou vytvorenia diela. Vďaka 
týmto krokom som zistil význam moderného 
umenia. Tieto kroky odporúčam aj iným 
príjemcom a je zaujímavé odhaľovať 
tajomstvá moderného umenia. Po 
dopozeraní výstavy sme vytvárali umelecké 
práce, ktoré súviseli s danou témou a vďaka 
tomu sme si utvrdili tému danej výstavy. 
Interaktívna forma prístupu k  umeniu je 
niečo inovatívne a užitočné. 
Niektoré moje umelecké práce sú súčasťou 

tohto článku. MOKY  
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KNIZNÝ KLUB - NAŠICH 7 TIPOV  
Kniha č. 1 – DUNA, odporúča Samko, 2. SVC 

 
Autor: Frank Herbert 
Vydavateľstvo a rok vydania: Premedia, 1965 

Žáner: sci-fi  

Počet strán: 496 

 

Citát: „Nesmiem sa báť. Strach je zabijak mysle. Strach je malá smrť, 

ktorá prináša úplné zničenie. Budem čeliť svojmu strachu. Dovolím 

mu, aby prešiel okolo mňa i cezo mňa. A keď odíde, obrátim svoj 

vnútorný zrak, aby som videl, kam šiel. Tam, kam odišiel strach, 

nezostane nič. Zostanem len ja.”  
 

Dej: V typickej sci-fi knihe by ste sa ocitli vo svete žiarivých neónových miest, lietajúcich áut a 

vyspelej počítačovej techniky. V knihe Duna by ste ťažko hľadali tieto prvky.  Nachádzame sa 

vo svete, kde galaxii vládne mocný imperátor a šľachtické rody bojujú namiesto laserových 

pušiek mečmi. Celý dej sa odohráva na púštnej planéte Arrakis, ktorá je domovom 

obrovských červov a zároveň bohatým ložiskom korenia zvaného melanž. Toto korenie 

predlžuje užívateľovi život a dodáva mu psychické schopnosti. Samotný príbeh sa začína v 

momente, keď šľachtický rod Atreides prijíma správcovstvo nad Arrakisom. Po príchode 

Atreides bojuje proti nehostinnému prostrediu a Harkonnenovi, ďalšiemu šľachtickému 

rodu, ktorý má zálusk na túto planétu. V centre tohto konfliktu sa ocitne mladík Paul 

Atreides, hlavná postava tohto románu. Počas pobytu Paul nesie na ramenách panovnícke 

povinnosti, zoznamuje sa s prírodou Arrakisu a uzatvára  spojenectvo s Fremenmi, miestnymi 

obyvateľmi tejto planéty. Avšak jeho najväčšou skúškou bude rola spasiteľa, v ktorej má 

nastoliť poriadok v celom vesmíre. Zvládne túto úlohu? Ak áno, aké obety musí priniesť?   

 

Dôvody si prečítať: V románe sledujeme politické boje, ktoré sú 

poprepletané a odkrývajú pravé úmysly panovníkov. Autor rozoberá 

ekológiu, náboženstvo, jazyky a technológiu do detailov, ktoré 

obohatia čitateľov. V diele vystupujú hrdinovia ako komplexné 

postavy s chybami, pochybnosťami, ambíciami a snami. Popritom 

kniha rieši vážne témy ako moc, ľudskú povahu, spoločenský pokrok, 

zodpovednosť, životné zmeny a osud. Nakoniec, jadrom tohto 

románu je dobrodružná cesta, v ktorej sa mladý hrdina mení na muža 

činu. Vďaka tomuto aspektu si túto knihu užijú nielen fanúšikovia fantasy/sci-fi žánru, ale aj 

mládež. Ak nemáte dosť, môžete si prečítať ďalšie knižné pokračovania zo sveta Duny (v 

blízkej budúcnosti by som si ich chcel prečítať). Čo môžem vrelo odporučiť, je najnovšia 

filmová adaptácia od kanadského režiséra Denisa Villeneuva (Sicario, BladeRunner 2049). 

Užijete si pri filme hviezdne obsadenie, údernú hudbu Hansa Zimmera (Leví kráľ, Gladiátor), 

neuveriteľné počítačové triky, dych berúce zábery a epickú výpravu. MOKY  

Leoš zo 6.A, víťaz 

súťaže Knižný stromček 
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Kniha č. 2: Hviezdy a planéty, odporúča Ondrej, 2.G 

Autor: Patrick More 
Vydavateľstvo a rok vydania: Slovart, 2008 

Žáner: encyklopédia 

Počet strán: 255 

 
Kniha č. 3: Hľadá sa Mia, odporúča Sofia, 2.G 

Autor: SamTschida 
Vydavateľstvo a rok vydania: Metafora, 2020 

Žáner: romantická literatúra pre mládež 

Počet strán: 220 

 

 
Kniha č. 4: Slávna 5 na ostrove pokladov, odporúča Bryan, 3.G 

Autor: EnidBlyton 

Vydavateľstvo a rok vydania: Slovart, 2017 

Žáner: literatúrapre mládež 

Počet strán: 176 

 

 

Kniha č. 5: Vrtkavé šťastie, odporúča Luna, 2.G 

Autor: Kjartan Poskitt 

Vydavateľstvo a rok vydania: Slovart, 2010 

Žáner:  literatúra pre mládež 

Počet strán: 176 

 

 
Kniha č. 6: Miles a Niles, odporúča Martin, 3.G 

Autor: Jory John 

Vydavateľstvo a rok vydania: Stonožka, 2019 

Žáner:  literatúra pre mládež 

Počet strán: 224 

 

 
Kniha č. 7: Vabank, odporúča Tomáš, 2.G 

Autor: CharriéreHenri 

Vydavateľstvo a rok vydania: Slovenský Spisovateľ 

Žáner:  umelecká literatúra 

Počet strán: 374 

Dostupné v kníhkupectvách! MOKY  
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FILMOVÝ KLUB 

  Vlk a Lev 
Odporúča: Sofia, 2.G 

 
Milí čitatelia časopisu Moky! 

Vo štvrtok (24.2.2022), krátko pred jarnými prázdninami, sme sa všetci z našej SŠ a ZŠ – 2. 

stupňa, aj napriek doznievajúcemu COVIDU vybrali do kina LUMIÉRE na film Vlk a Lev,  

Film bol o dievčati menom Alma, ktorú navždy opustili obaja jej rodičia a ešte aj starý otec. 

Alma od malička túžila splniť si svoj veľký sen – stať sa Mozartom v  ženskej verzii, ale 

akonáhle sa dozvedela smutnú správu o smrti starkého, vrátila sa do jeho domu na 

opustenom ostrove v divočine. Čaká ju tam mnoho neočakávaných prekvapení. Medzi iným,  

stane sa aj matkou malého vĺčaťa a levíčaťa. 

 
Čo ste si zapamätali z filmu? Pýtali sme sa účastníkov akcie, žiakov z triedy 5.A: 

- Tvoj dedo nerobil nič ako ostatní ľudia! 

- Nedostala si zlú známku preto, že si urobila chybu. Ale 

preto, že si povedala, čo si chcela! 

- „ZNEUŽÍVANIE ZVIERAT V CIRKUSE.“ – Určite máte radi 

cirkus??? 

- Nebol to môj sen. Bol to sen iných ľudí.  

- Keď som v strese ja, tak počúvam hudbu. Myslíš, že by 

ti to pomohlo? 

- Nemali by ste mať mená? Potrebujte MENÁ! Arpegio 

a Allegro? Či Budúcnosť a Navždy? Budete sa volať Mozart a Rojko!!! 

- Bez nich (zvierat) by si dávno bola mŕtva!  

- Som blázon? – Vôbec nie. Si ÚŽASNÁ!!! 

- Ten vlk je génius. Hľadá Rojka, svojho brata. – Tam bolo viac vlčích mláďat? – Nie, Rojko je 

lev. 

- Nie som tu sama. Len blázon si môže myslieť, že žije v divočine sám. 

- Ich putom bola láska. Nie krv. 

- Myslel som si, že si šťastný. – Len som ťa nechcel sklamať. 

- Nemusíš sa pre nás obetovať! 

 
A ako to celé dopadne?  
Pochopia mladé dravce, že im Alma nechce robiť zle, alebo ju skántria?  
Stane sa z nich napokon nezvyčajná rodina? 
Nenechajte si ujsť tento napínavý a úžasný film o neskutočnej láske medzi psovitou 
a mačkovitou šelmou a človekom... 
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NÁŠ HUDOBNÝ KLUB – koncerty 

Slovenskej filharmónie 

 
Odporúča: Daniel, 2.OA

Redaktor MOKY 3 v Slovenskej filharmónii. 

Ako milovník vážnej hudby som vždy túžil po živom koncerte v Slovenskej filharmónii. Prvý 

koncert som absolvoval po uvoľnení opatrení pred mesiacom. Program koncertu bola 

prevažne hudba 19. a 20. storočia, no najviac ma asi pozitívne prekvapila skladba 

GijuKančeliho, gruzínskeho moderného skladateľa, výrazne dramatická, odzrkadľujúca 

ťažkosti dnešnej doby. V závere odznela Suita z baletu Vták Ohnivák (Igor Stravinský). Druhý 

koncert bol 23. 3. a objavili sme ho iba náhodou, keďže Slovenská filharmónia má viacero 

„cyklov“ - symfonicko-vokálny (orchester a sólisti – na 1. koncerte vystúpila altistka P. 

Shamaeva) populárny (známe skladby rôznych autorov). Orchester má svoj typický zvuk, 

najmä veľké obsadenie sláčikov. A páčilo sa mi aj to, že na koncerte sa predstavil klavirista A. 

Volodin, hral až 45 minútový klavírny koncert J. Brahmsa. Záver bol venovaný 

Beethovenovej Siedmej symfónii, čo je asi  moja najobľúbenejšia skladba od Beethovena, 

spolu s klavírnym koncertom č. 5 a predohrami Kráľ Štefan a Egmont. 

Celkové hodnotenie: Dirigent Raiskin a Slovenská filharmónia ma veľmi bavili, a určite 

pôjdem na ďalší koncert v apríli, tentoraz venovaný francúzskemu a nemeckému 

romantizmu.   

 

KOPLA MA MÚZA 

na VALENTÍNA 
Pripravili žiaci 2.G 

a 2.OA 

 

Matej, 2.OA:  Na sv. 

Valentína 

Deň svätého Valentína 
lásky čas nám pripomína. 
Srdiečko maj otvorené, 
pre cit lásky je stvorené. 
Lásku daruj každý deň,  
možno slníš iným sen! 

 

 

Žiak 2.G: Hviezda lásky 

Oh, hviezda,  
ktorej lásku ľud vyslal 
Daj znamenie na jar! 
Aby sa púčik kvietku 
objavil 
A v plode jeho lásky 
zažiaril 
Tak hviezda 
na oblohe nebies  zas 
Ukáž mi cestu  
do tvojich krás. 
 

 

 

 

Eliška, 1.OA: Mamičke 

Milá naša mamička 
pousmej sa trošíčka. 
Valentín je za dverami 
osláv sviatok s nami, 
mami. 
 

Žiačka 2.G: Blúdim úryvok) 

Blúdim v kruhu lásky 
vo dne, v noci, 
potvora akási,  
celú ma má v moci. 
Či jej dlžím niečo, 
že ma stále drží?  
Prečo? 
Toľko otázok  
sa spýtať chcem; 
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aj si na ne odpoviem? 
 
Láska, víla zvláštna, 
raz jak hviezda jasná, 
raz búrka hrôzostrašná. 
 
Raz je krásna a radostná, 
raz trpká a bolestná. 
 
Patrik, 2.OA: Mojej milej 

Tak, ako každý rok,  
Valentín k nám prichádza. 
Láska, je to náš sviatok, 
ja ti kvietok prinášam. 
 
Ľúbim ťa stále viac a viac, 
nechcem byť už bez teba! 
Letel by som aj na 
Mesiac, 
dal by som posledné  

zo seba. 
 

Samuel, 2.G: Láska  

Láska, krásny je to cit, 
Bez ktorého nemožno žiť. 
Láska, láska,  
odkiaľ sa berieš, 
Z útrob srdca sa derieš. 
 
Láska. 
Keď ťa niekto nájde, 
Nikto sa ťa už nezderie. 
 
Žiačka  2.G:Ako divá rieka 

Ako tečie divá rieka, 
Tvoj dych sa divo zrýchlil. 
Tvoja ruka sa mojej 
dotýka, 

V mojom srdci si lásku 
zapálil. 
 
Láska horí, 
držíš ma v objatí. 
ako slnko keď sa zorí, 
Tvoj bozk chutí. 
 
Nenechaj ma v divej 
rieke, 
So sebou ma zober. 
Krutosť a zloba v divej 
rieke, 
Zachráň ma a uver: 
 
Že ťa budem milovať, 
Že chcem s tebou spievať. 
Neboj sa a povedz, 
či ma budeš milovať. 

 

Vtipy zo školských lavíc 
 

Trieda 1. SVC, situácia - odpovedanie z 
témy mediácia 
Pani učiteľka: Aké sú výhody mediácie? 
Erik, žiak 1. SVC: Vývody mediácie? 
Pani učiteľka: Výhody! 
 

Na hodine HUV 
Žiačka 7.B: Mozart sa narodil ako zázračné 
dievča. Pardon, dieťa. 

 
 

Samčo z 2. SVC: S pani učiteľkou sme mali 
konzervačnú hodinu. 
Dano (žiak z 1. SVC): Konverzačnú, Samo! 

 

6. vyuč. hodina v triede 1. SVC 
Mišo Samkovi: Tomu sa hovorí, logika. 
Samo: Kika? 
Mišo: Logika! 

5 minút pred zvonením na 1. vyuč. hodinu 
ja: Mám proste náhodný humor. 
Erik (žiak 1. SVC): Národný? 
ja: Náhodný! 

 
Uč.: Popíš , akým 
spôsobom si 
organizuješ svoj 
čas? 
Žiak SŠ: Ráno 
vstanem, 
vycikám sa, 
araňajkujem sa, 
umyjem si zuby, 
hrám sa s hračkami (medveď, krava, žaba) 
a idem na loď. 

 

 

 

 

Prvý apríl na škole – 

 kto je kto? 
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OSLÁVILI SME 2. apríl 
Svetový Deň povedomia o autizme 

rozsvietmodru.sk

 

 

KOPLA MA MÚZA 
Ilustrácie: archív Mgr. Márie Kabovej 
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Ilustrácia: Dominika, 6.A 
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VÝSLEDKY SÚŤAŽE  

KNIŽNÝ STROMČEK POZOSTÁVAL ZO 647 KNÍH  

VÍŤAZOM KNIHY – MAXIM, CHLAPEC KTORÝ PREŽIL  –  

SA STAL: Leoš zo 6.A  

BLAHOŽELÁME!!! 

 

MOKY  

 Časopis, ktorý 

Ťa postaví  

na nohy! 


