


 
 Milí naši čitatelia 

 

 Ako už býva zvykom, vždy pri príležitosti konania Vianočných trhov na 
našej škole, vychádza nové číslo nášho školského časopisu.  

 Aj keď sme sa pôvodne v tomto čísle chceli venovať Vianociam 
a vianočným tradíciám, naše plány pozmenilo veľké množstvo aktivít, do 
ktorých sa naša škola tento rok zapojila.  

 Určite nejde len o jednorazové aktivity. Po dlhšej odmlke sme sa vrátili 
k projektu Comenius, ktorý už má na našej škole tradíciu. Všetci sa vždy 
tešíme na aktivity (či už vytváranie divadelných scénok, hľadanie riešení 
zadaných úloh....), ktoré sa realizujú v rámci tohto projektu. Taktiež sme sa po 
prvý krát zapojili do projektu Kempelen, prostredníctvom, ktorého sme si mohli 
precvičiť naše znalosti cudzieho jazyka a to konkrétne angličtiny. Nezaostával 
ani prvý stupeň, ktorý vytvoril množstvo príležitostí nielen pre učenie, ale aj 
zábavu, ktorá nepochybne do školy patrí. 

 Snažili sme sa urobiť prehľad toho, čo sme zažili od začiatku školského 
roka až do dnešného dňa. Každý jeden z nás má nejaké dojmy, či už pozitívne 
alebo negatívne, tie ktoré sú pre neho významné.  

 Prichádza najkrajší čas v roku, keď sa ľudia snažia byť voči sebe o trochu 
milší, možno než zvyčajne sú. Je to čas vianočný, výnimočný a sviatočný. Je 
to čas, keď cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, 
no hlavne cítime vôňu domova. Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny 
a domova, časom keď sa všetci stretávame so svojimi blízky pri prestretom 
stole preplnenom sviatočnými a tradičnými jedlami a vyzdobenom stromčeku.     
V domovoch rozvoniava vianočné pečivo, škorica a vanilka a ihličie Máme 
príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok, prehodnotiť skutky 
vykonané aj tie nesplnené sľuby. Na to všetko sú Vianoce.  
 Milí naši čitatelia v mene všetkých čo sa rozhodli spolupracovať na tomto 
čísle časopisu, ale aj v mene celej našej školy Vám želám príjemné vianočné 
sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti.  

 Prežite ich v zdraví, šťastí a spokojnosti.  

 

      Darina Ištoková 
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„… v triedach je málo detí a panuje         
v nich uvoľnenejšia atmosféra a priestor 

na kreatívne vyučovanie.“ 

 Školský rok začal a my sme mali možnosť na chodbách našej školy zazrieť 
aj nové tváre a to nielen v radoch našich mladších spolužiakov, ale taktiež 
v radoch pedagogického zboru.  
 Jednou z týchto tvárí je aj pani učiteľka MMGGRR..  LLIINNDDAA  KKYYSSEELLOOVVÁÁ. 
 
Prečo ste sa rozhodli za čať učiť práve na 
Mokrohájskej? Predsa len,  sme škola, ktorá sa 
odlišuje od tzv. „normálnych“. 
Vašu školu mi odporučila moja bývala spolužiačka 
z vysokej školy, Daniela Kovačiková, nakoľko ona 
sa rozhodla z Mokrohájskej odísť. Povedala mi, že 
je v triedach málo detí a panuje v nich 
uvoľnenejšia atmosféra a priestor na kreatívne 
vyučovanie. 

 
Chceli ste 

byť 
učiteľkou už od detstva? A pre čo práve angli čtina? 
Nad profesiou učiteľky som neuvažovala až kým som nešla študovať 
učiteľstvo. Rozhodla som sa pre angličtinu, lebo som sa ju učila od malička 
a bola som v nej vždy veľmi dobrá. Považujem ju za druhý materinský jazyk. 
Milujem jej zvuk a som si vedomá toho, že je to úradný jazyk EÚ a druhý 
svetový jazyk, takže je v dnešnej dobe veľmi potrebná.  
 
Počuli sme z našich tajných 
zdrojov, že máte rada vtipy. 
Ak je to pravda poviete nám 
nejaký? 
Áno, je to pravda, hlavne od môjho priateľa si veľmi rada nejaký z času na čas 
vypočujem. Ja bohužiaľ nemám talent na hovorenie vtipov, nepamätám si ich.  
 
Čo hovoríte na chystajúci sa projekt Kempelen? 
Je to príležitosť pre našich žiakov spoznať iné krajiny sveta priamo od ich 
obyvateľov a navzájom si vymieňať informácie. Takisto si môžu precvičiť 
angličtinu, keďže budú nútení hovoriť, len po anglicky.  

Milujem hudbu a filmy, samozrejme 

v angličtine. 
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Ovládate okrem angli čtiny ešte nejaké iné cudzie jazyky? 
10 rokov som sa učila nemecky, ale dlho som nehovorila, takže som toho veľa 
pozabúdala. Momentálne sa naplno venujem len angličtine. V budúcnosti by 
som si ale chcela nemčinu oprášiť a ísť sa pozrieť aspoň do Viedne ako turista. 
 
O chví ľu tu máme Vianoce. 
Chystáte sa niekde na 
dovolenku či sviatky strávite 
doma? 
Vianoce tradične strávim doma so svojou rodinou a priateľom. 
 
Máte už kúpené dar čeky alebo ich nakupujete na poslednú chví ľu?  
Darčeky kupujem priebežne od novembra, nenechávam si to na poslednú 
chvíľu. 
 
Čomu sa najradšej venujete vo svojom vo ľnom čase? 
Milujem hudbu a filmy, samozrejme v angličtine. Sledujem americkú verziu 
„Superstar“ a neuniknú mi ani americké seriály a sitkomy.  
 
Aj keď na našej škole u číte iba krátko, chceli by ste tu nie čo zmeni ť? 
Máte pocit, že na tejto škole funguje nie čo lepšie ako tam kde ste predtým 
učili? 
Som tu príliš krátko na to, aby som niečo menila. Myslím, že naša škola 
funguje ako má a preto netreba nič meniť, snáď len možno by som privítala 
bufet. Som veľmi hrdá na to, že tu máme 2 bazény a interaktívne tabule 
s projektormi. Veľmi mi vyhovuje rampa namiesto schodov, takže pohyb po 
škole sa mi tým zľahčuje. 
 
Pani učiteľka, veľmi pekne Vám ďakujeme za rozhovor. 
 

Foto: súkromný archív p. učiteľky 

Petra Pažitná 

Vianoce tradične strávim doma so 

svojou rodinou a priateľom. 
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 Milí naši čitatelia! 

 Po ročnej odmlke spôsobenej maturitnými povinnosťami sa opäť 
vraciam medzi Vás. Nemajte strach, nič sa nemení. Opäť vám budem 
prinášať tie najzaujímavejšie športové aktuality z hokeja, futbalu 
a celkovo športu na Slovensku či našej školy. 
 Mám úprimnú radosť, že hneď prvý článok, ktorý 
Vám prinášam je o jednom obrovskom úspechu nášho 
kamaráta a spolužiaka Jakuba Nagya, ktorý nad 
očakávanie úspešne reprezentoval Slovensko na 
Svetovom pohári v nórskom Hamare.  
 

Jakub ako vieme, bol to tvoj prvý E URÓPSKY 

POHÁR. S akými cie ľmi si cestoval do Hamaru? 
Do Hamaru som cestoval s cieľom získať 
miestenku na LETNÉ PARALYMPISKÉ HRY 2012  

 Ako sme sa dopo čuli, pred odletom si nebol úplne 100% fit. Ako 
si sa dokázal vysporiada ť s týmto nepríjemným faktom?  
NerozptyIovalo Ťa to?  
Áno, týždeň pred odletom som po 2 rokoch ochorel. Chvalabohu som 
sa stihol dať, ako tak dokopy.      
 Kto všetko okrem ostrie ľaného borca akým bez pochýb si 
reprezentoval našu krajinu ? 
Našu krajinu ešte reprezentovali Róbert Mezík, Tomáš Kráľ, Róbert 
Ďurkovic, Martin Rybarčák a Michal Machara.   
 Aký bol pre teba prvý zápas? Nemal si trému? Preds a len, prvý 
európsky pohár... ? Čo ti bežalo hlavou? 
Prvý zápas bol čisto Slovenskou záležitosťou, pretože som bol v jednej 
skupine s Mišom Macharom.    
 Pamätám si, že ke ď som závodne plával konkurencia bola 
pretek od preteku vä čšia. Je to tak aj v tomto športe? 
Vždy treba ísť od zápasu k zápasu.    
 Kto bol pre teba naj ťažší súper?  
Najťažším súperom bol Holanďan Daniel Perez. 
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 S akou taktikou nastupuješ proti protivníkom? Mení  sa počas 
zápasu, alebo sa riadiš heslom trpezlivos ť ruže prináša?  
Ako v každom športe tak aj v Bocci je každý zápas iný. Základom, ak 
nie polovicou úspechu je dobra rozohrávka. Vždy sa snažím hrať svoju 
hru. 

Ako vieme, nakoniec si to dotiahol ve ľmi 
ďaleko a tvoje ví ťazné ťaženie skon čilo tesne 
pred stup ňami ví ťazov. Ako si sa cítil? Skús 

nám trošku priblíži ť, čo si prežíval. 
Keď som postúpil do semifinále, tak som prežíval veľkú radosť. Porazil 
som víťaza zo „Sydney 2000“. Na ten krásny pocit, keď som odhadzoval 
poslednú loptičku nikdy v živote nezabudnem. Semifinále som hral 
s Holanďanom, ktorý bol nad moje sily. Po súboji o bronz sa jedno oko 
smialo druhé plakalo. 
 Nie je tajomstvom, že si dosiahol krásne, hoci roz poruplné 
umiestnenie. Čo bude ďalej, odrazí sa tento výsledok na tvojom 
celkovom hodnotení v celosvetovom meradle? 
Teraz sa čaká na svetový rebríček. Určíte sa posuniem vyššie, každý 
deň sledujem stránku CPISRI či už rebríček nezverejnili na internete. 
Pred európskym pohárom som bol na 14. mieste. Budem spokojný, keď 
budem v TOP TEN.      
 Ako reagoval na úspech našej reprezentácie tréner Martin 
Gabko ? 
Myslím, že to bola najlepšia reprezentačná výprava z hľadiska 
výsledkov a aj atmosféry v tíme. Doteraz sme nikdy nemali jedno 
striebro, jeden bronz a jednu nepopulárnu zemiakovú medailu. Martin 
Gabko bol určite spokojný. 
 Čo si so sebou priniesol z Hamaru, okrem dobrého poc itu? 
Podarilo sa či už Tebe, alebo tvojim spoluhrá čom nadviaza ť nové 
priate ľstvá? 
Nesiem si štvrté miesto, ktoré ma dostalo do Londýna. Ďalej sa mi 
potvrdilo, že Daniel Hamšík, ako môj asistent bola a bude vždy správna 
voľba.  

Budem spokojný, keď 
budem v TOP TEN.      
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 Pomohol Ti tento výsledok vykro čiť správnou nohou 
k vytúženému Londýnu 2012?  
Určite mi to pomohlo. Bol to posledný kvalifikačný turnaj na LPH 
v Londýne.  
 Aký bude tvoj najbližší reprezenta čno-športový program? 
Ešte túto sobotu ma čaká posledný 
slovenský turnaj v tejto pre mňa doteraz 
najlepšej  sezóne. 
 Idú Vianoce čo by si si najviac želal 
pod viano čný strom ček ako dar ček? Stihneš popri intenzívnom 
tréningu nakúpi ť darčeky, alebo to necháš na Ježiška? 
Pod stromček si želám mať zapísané v indexe 4 skúšky, ktoré ma 
čakajú tento rok. Dobré postavenie vo svetom rebríčku a samozrejme 
pokoj od notebooku a mobilného telefónu. Pohodu v kruhu rodiny. 
Darčeky nechávam v plnej réžii osobného asistenta menom Ježiško. 
Na záver by som chcel popriať všetkým čitateľom všetkým ľudom ktorý 
sa celý rok podieľajú na vydaní časopisu  MOKY3, krásne a veselé 
Vianoce. Tiež Vám všetkým prajem, aby ste sa pri štedrovečernom 
stole stretli s ľuďmi, bez ktorých si svoj život neviete predstaviť            
 
 Vynikajúcemu boccistovi ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa 
úspechov v ďalšej či už športovej alebo študijnej kariére. Pevne však 
veríme, že častejšie ako doteraz zavíta medzi nás, teda do radov 
študentov na Mokrohájskej ulici. 
 Na záver dodám, že: 
Tomáš Krá ľ získal vo svojej kategórii 2. miesto; Róbert Mezík  
získal bronz a Róbert Ďurkovi č skon čil na ôsmom mieste.  
  
 Chlapcom srdečne gratulujeme!!! 

Foto: web  
Matej Čalfa 

Pod stromček si želám mať 
zapísané v indexe 4 skúšky, 
ktoré ma čakajú tento rok.  
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  SSTTUUŽŽKKOOVVÁÁ  SSLLÁÁVVNNOOSSŤŤ  44..GG  
 
 Naša „Stužková 
slávnosť“ sa konala dňa 
18. novembra 2011 
v hoteli Dom Športu v Bratislave. Ešte predtým, ako sa to všetko 
začalo mal asi každý z nás zmiešané pocity. Pýtate sa prečo? 
 Odpoveď je jednoduchá. Všetci sme pred stužkovou pociťovali 
nielen radosť a elán, ale aj určitú trému z toho, či sa nám vydarí všetko 
tak, ako sme si to naplánovali. Čas nám neúprosne ubehol a zrazu 
nastal Deň D. Ten pamätný okamih v našich životoch sa začal o 19:00 
hodine. 
 Po tom, ako sa v sále usadili všetci pozvaní hostia, učitelia a rodičia, 
nasledoval náš slávnostný nástup. Po nástupe sa všetkým prítomným 
v sále prihovoril moderátor stužkovej - spolužiak Patrik Macko, ktorý 
svojím úvodným slovom začal oficiálnu časť tejto slávnosti. Taktiež 
vystúpil s príhovorom pán riaditeľ našej školy Ivan Ištok, naša triedna 
učiteľka triedna Daniela Capeková a naša krstná mama pani učiteľka 
Zuzana Šenšelová. Časť príhovorov uzavrel starý otec spolužiačky 
Alžbety Garajovej, ktorí nám zaželal veľa úspechov predovšetkým pri 
maturitnej skúške 
a predniesol 
prípitok. Následne 
sme si my, študenti 
spoločne zaspievali 
hymnu študentov 
„Gaudeamus Igitur“ 
a zástupcovia 
študentov požiadali 
učiteľov o tanec. Po 
tanci s učiteľmi 
nasledovala večera 
a po nej bohatý 

Pre mňa osobne táto slávnosť zostane 
navždy jedinečná. ☺ 
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program, ktorý sme si pre všetkých zúčastnených pripravili. V rámci 
programu mali naši učitelia, rodičia a pozvaní hostia možnosť vidieť 
videoprezentáciu s fotografiami, ktoré nás zobrazovali od nášho 
detstva až po dnešok. Ďalej sa mohli pobaviť na ľudovej hre od Pavla 
Dobšinského s názvom Múdry Maťko a blázni, kde sme si vyskúšali 
role hercov. Po tejto hre mohlo publikum vidieť naše najväčšie talenty 
v šou Talent a na záver sa všetci prítomní dobre zabavili na vtipnej 
scénke s názvom Cyklista.  
 Po skončení nášho programu nasledovala voľná zábava spojená 
s diskotékou, na ktorej sme sa nielen my študenti, ale takmer všetci 
prítomní v sále naozaj do sýta vytancovali.  
 Táto úprimná a neviazaná zábava trvala až do neskorých nočných 
hodín, alebo skorých ranných hodín a podľa môjho názoru to bola 
najlepšia časť tejto slávnosti, pretože sme sa zabávali už bez napätia, 
ktoré sme pociťovali počas programu.  
 Aj keď sa nám nepodarilo všetko podľa našich predstáv, myslím si, 
že to bol prekrásny večer, ktorý sa navždy zapísal do našich sŕdc.  
 Pre mňa osobne táto slávnosť zostane navždy jedinečná. 
 

     Matej Lintner 
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    Cez okienko 1. stupňa sa stretávate s aktivitami a zaujímavosťami zo 
života  detí na 1. stupni už niekoľko rokov. Radi vás doň nechajú nazrieť aj 
tento rok.   

 September odštartoval aktivitami, ktoré boli venované Svetovému dňu 
srdca a Medzinárodnému dňu mlieka. V deň mlieka si všetky deti priniesli 
výbornú  mliečnu desiatu. Nedali sa zahanbiť ani pani učiteľky. Dôležité 
informácie o významných svetových a medzinárodných dňoch venovaných 
zdraviu pripravila pani učiteľka Hauptvoglová na informatívne nástenky na 
prízemí školy. Mohli ste tu nájsť rovnako dôležité podrobné informácie 
týkajúce sa ochrany ľudského srdca. Deti pripravili plagáty, aby ukázali, že 
na srdiečku im naozaj záleží. V závere sa stretli, aby podľa svojich 
schopností a vedomostí odpovedali na otázky v malom kvíze (jasne, že 
štvrtáci mali ťažšie otázky ako prváci), a podľa správnosti odpovedí dostali 
zdravú odmenu – ovocný tanier. 

  

 

 Október bol nečakane plný kultúrnych, športových a vzdelávacích 
aktivít. Ako inak samozrejme aj zdraviu prospešných. Hneď začiatkom 
mesiaca sa mohli deti vytancovať a zaspievať si so  „superstar“ Petrou 
Kepeňovou. Zapojili sa do hudobných otázok p. Fančoviča, ktorý tento 
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program pre deti zorganizoval. Viaceré získali za správnu odpoveď sladkú 
odmenu.   

 
 Ďalší deň mali deti možnosť rozhýbať svoje telo pri športových 
aktivitách, ktoré im pripravili skauti. Na tieto akcie ich pozvalo ZKR 
Gaudeamus pri príležitosti 20. výročia slovensko-rakúskej spolupráce 
skautov. Za úspešné splnenie športových úloh získali deti diplom a malé 
odmeny.  

 Október je aj mesiacom úcty k starším. Deti nikdy nezabúdajú na 
staršie pani učiteľky a učiteľov a každoročne im posielajú pozdravy. Tento 
rok na výtvarno-tvorivom krúžku pod vedením pani učiteliek Addovej 
a Slamkovej pripravili mimoriadne pekné, jeseňou podfarbené priania, 
okorenené básničkou.  

 

Október je mesiac starších, 
zdravíme Vás preto všetkých, 

učiteľov, u čiteľky. 
 

SUPERSTAR 
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Posielame v duchu kvietky, 
plný batoh zdravia, š ťastia, radosti, 

nech Vás nikto nezlostí. 

 Potešilo ich, keď im bývalá pani učiteľka Vaculíková poslala 
poďakovanie. 
 Ani  sa deti nenazdali a polovica októbra bola za nimi. V druhej časti ich 
čakal týždeň aktivít v rámci projektu Zdravá škola. Pani učiteľka 
Hauptvoglová pripravila herný plán pre každú triedu, kde si deti 
zaznamenávali aktivity jednotlivých dní a vlepovali vlastnoručne vyplnené 
nálepky. V pondelok to bolo ovocie, pretože bol ovocný deň. Deti si 
priniesli na desiatu ovocie, ale nejedli len to svoje. Vzájomne sa podelili 
a tak mal každý z každého rožku trošku. Chutí od výmyslu sveta. V utorok 
dostala zelenú zelenina, ktorá však nemusela byť nevyhnutne zelená ( viď 
mrkva ! ). V stredu sa konalo repete zo septembra, na rade bol mliečny 
deň. V tento deň sa deti stretli u druhákov, kde boli divákmi, aj aktívnymi 
účastníkmi malého divadelného predstavenia s názvom „U lekára“. 
Dozvedeli sa od svojich spolužiakov - druhákov o význame vitamínov, 
mlieka, čo zapríčiní nesprávny pitný režim. 
Prezreli si výstavu obalov rôznych mliečnych 
výrobkov a spolu diskutovali o ich účinku na 
zdravie. Štvrtku sa každý bál, ale nakoniec 
všetko dobre dopadlo. Vo štvrtok bol totiž 
deň bez sladkostí. (Tu mali najväčší problém 
asi pani učiteľky, ale držali sa statočne.) 
V piatok sa finišovalo. Kto chcel získať 
odmenu – výborné mliečko Antiviro – musel 
správne odpovedať na niekoľko otázok. Po 
celotýždňovej príprave to pre nikoho nebol 
problém a tak si každý mohol pochutiť na 
čokoládovej odmene.  

 Kultúrou október začal a kultúrou skončil. Deti dostali pozvánku do 

kina Mladosť. Pár minút čakania pred kinom deťom vyplnila pani učiteľka 
Slamková, ktorá im porozprávala o histórii a zaujímavostiach starej 
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Bratislavy. (Pred niektorými totiž priamo stáli.) V kine sa dostali deti do 
sveta animovaných českých rozprávok, ktoré napriek svojmu veku nestratili 
nič zo svojho čara. Pozreli si rozprávku o kohútikovi a sliepočke, držali palce 
krtkovi, ktorý veľmi chcel nohavice s veľkými vreckami, ľutovali šteniatko, 
ktorému slniečko vypilo vodu a povzbudzovali malého svrčka v boji 
s veľkým pavúkom.  

 V kultúrnom duchu začal aj 
mesiac november. Medzi deti 
prišiel p. Palešic – bábkoherec 
a rozprávkar z Košíc. Premenil 
deti na čarodejníkov 
a strašidielka, ale nikto sa nebál. 
Naopak, všetci si s chuťou 
zatancovali a zaspievali, 
poniektorí čarovali a zariekali, 
niektorí lietali na metle, ale všetci 
sa dobre zabávali.  

 Život však nie je len zábava. Druháci sa stretli na besede, ktorú odborne 
zastrešili pracovníčky CPPP a P na Fedákovej ul. v Bratislave. Hovorili 
a kreslili spolu na tému Pusinky a dotyky nie sú na rozkaz. Pracovníčky 
z CPPP a P (to je skratka pre centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie) prišli aj druhý raz, tento krát k tretiakom 
a štvrtákom. Besedovali spolu o úskaliach počítača a internetu.  

 Druhá polovica novembra sa už niesla v horúčkovitej príprave na 
vianočné trhy a Vianoce. Deti si pripravovali program, výrobky, ktoré 
chcú ponúknuť i  vianočnú výzdobu. Srdečne pozvali všetkých: rodinu, 
priateľov, známych. Ako sa im darilo budeme informovať v nasledujúcom 
čísle.   

 

Za kolektív detí a učiteľov 1. stupňa PaedDr. Marta Frindrichová  
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 Začiatok školského roka bol plný aktivít, ktoré boli určené pre 
každého z nás. Z mnohých vyberáme aspoň niektoré.  
 Tak, hneď na začiatku to bol tanec a to konkrétne TANEC NA 
VOZÍKU. Bol mu venovaný 13. september 2011. Realizoval sa            
v spolupráci so Slovenským zväzom tanečného športu na vozíčku. 
V našej telocvični sa  uskutočnila exhibícia tanečníkov – vozičkárov. 
Tanečné čísla vzbudzovali v divákoch nadšenie, najviac asi zapôsobil 
tanec na tému koridy.  
 So septembrovými aktivitami sme pokračovali aj 20. septembra 
2011. V tento deň žiaci druhého stupňa základnej školy navštívili 
DIVADLO LUDUS. Aj keď bolo vonku veľmi škaredé počasie my sme 
sa veľmi tešili. Účinkujúci – J. Ďuriš, P. Brajerčík a M. Šalacha – nás 
ohromili svojím hereckým výkonom. Prekvapujúce bolo aj technické 
zabezpečenie scény, prepojenie svetelných, laserových efektov 
s použitím bublín, peny a hmly v nás zanechalo neopakovateľný 
vizuálny zážitok podčiarknutý zvukovými efektmi formou beatboxu. 
Dôležitý bol fakt, že popri výraznej výprave nezanikol ani dôraz na 
hlboké myšlienky textu v súvislosti zápasu o prvenstvo v maratóne 
a prepojene i v bežnom živote. Predstavenie sa nám veľmi páčilo.  
 Naši najstarší spolužiaci – tí, ktorí už maturitu majú sa boli pozrieť na 
výstave a veľtrhu NON HANDICAP, Mohli tu vidieť najnovšie pomôcky, 
ktoré uľahčujú život ľuďom so zdravotným postihnutím, ako aj výstavu 
stomatologických a zubotechnických prístrojov, nástrojov a materiálov. 
 Ďalšou aktivitou bol EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, venovali sme sa 
mu na ďalších stránkach nášho časopisu. Realizoval sa v projekte 
Comenius, ktorý je určený hlavne pre žiakov druhého 
stupňa základnej školy.  
 Dňa 27.9. 2011 sa v našej škole uskutočnila 
prezentácia na tému FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ. 
Študenti 4.G, 4.OA a 1. SVC si pomocou prezentácie im 
pomohol prehĺbiť si poznatky o rôznych ekonomických 
pojmoch a poradil, ako využiť vedomosti z ekonomiky v 
praxi. Spoločne so žiakmi sa zamýšľal, čo v bežnom 
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živote znamená inflácia a vysvetlil ďalšie rozličné ekonomické pojmy. 
Na záver  stretnutia sa diskutovalo o gréckej otázke (či je alebo nie je 
potrebné finančne podporiť Grécko), ale i o tom, ktorá banka je 
najlepšia. Táto akcia podnietila študentov k premýšľaniu o tom, či sú 
ekonomicky gramotní a povzbudila ich k väčšiemu záujmu učiť sa, ako 
rozumne hospodáriť s peniazmi.. 

 Poslednou septembrovou aktivitou boli 
IMATRIKULÁCIE – uvítanie prvákov na strednej 
škole. Žiaci plnili úlohy zábavného charakteru, 
ale aj také, pri ktorých mohli ukázať svoj talent.  
 Október sme začali dobre. A to udelením ceny 
občianskeho združenia Devínska brána žiačke 
Martinke Havlíčkovej. Získala ju za pozoruhodný 

výtvarný prejav v 7. celoslovenskom kole medzinárodnej celosvetovej 
súťaže v stvárnení mierového plagátu na tému „DETI VEDIA, ČO JE 
MIER" . 
 Pokračovali sme návštevou pracovníkov Ústavu informatiky SAV, 
ktorí našich žiakov oboznámili s jednotlivými oddeleniami ÚI SAV, 
osobitne s oddelením Návrhu a diagnostiky čislicových systémov,          
s ktorým máme dlhoročnú spoluprácu v projekte Vilab (Virtuálne 
laboratórium digitálneho návrhu pre stredné školy). Demonštračný deň 
pokračoval na tému Mikroelektronika, jej aplikácie a použitie v praxi. 
Študenti 1.G, 2.G a 3.G prejavili o tento odbor vedeckej činnosti záujem 
a pýtali položili mnohé otázky na uvedenú tému. 
V ten istý týždeň sa triedy naši maturanti a 1.SVC (spolu so svojimi 
triednymi učiteľkami) zúčastnili VEĽTRHU VYSOKÝCH ŠKÔL . Tento 
veľtrh sa koná každoročne a pomáha žiakom zorientovať sa 
v možnostiach štúdia na vysokej škole. Určite ich aj takáto aktivita 
posunula v ich rozhodovaní v otázke vysokoškolského štúdia. 
 Taktiež žiaci prvého stupňa nezaháľali a zúčastnili sa stretnutia so 
SUPERSTAR – Petrou Kepeňovou, ktorá navštívila našu školu. Bližšie 
sa o tom zmieňuje pani učiteľka Frindrichová vo svojom príspevku „Cez 
okienko prvého stupňa. Taktiež sa zúčastnili na akciách usporiadaných 
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ZKR Gaudeamus, ktoré sa konali pri príležitosti 20. výročia slovensko-
rakúskej spolupráce. Nechýbali športové hry, kultúrny program a nábor 
nových skautov.  
 A aby toho nebolo málo, naši najmenší žiačikovia sa venovali aj 
svojmu zdraviu, keď v týždeň zdravej výživy rozšírili vedomosti 
o zdravom a racionálnom stravovaní a boli sa pozrieť aj v kine Mladosť. 
V kine ich privítala p. Valková, ktorá ich uviedla do sveta animovaných 
českých rozprávok, ktoré napriek svojmu veku nestratili nič zo svojej 
krásy.  
 Už niekoľko rokov sa na našej škole konajú INTEGROVANÉ 
ŠPORTOVÉ HRY. Pravidelne sa ich zúčastňujú aj žiaci iných škôl. Prvá 
časť IŠH sa konala 24. októbra 2011. Žiaci súťažili v rôznych 
disciplínach ako sú  akustická streľba, streľba zo vzduchovej pištole, 
stolný tenis, bowling... Finančné prostriedky poskytlo MŠ SR a KŠÚ 
Bratislavského kraja. Tento rok najvyššie uznanie získali žiaci našej 
školy, pred žiakmi z internátnej školy pre žiakov so sluchovým 
postihnutím na Drotárskej ceste a žiakmi zo Spojenej školy internátnej 
na Hrdličkovej ulici. 
 A výsledky sú takéto. V plávaní 
jednoznačne triumfovala Jadranka 
Marič, ktorá získala umiestnenie na 
prvých miestach. Bowling bol ako 
stvorený pre Mariána Šubíka 
a Alexandru Horniakovú.  
V akustickej streľbe vynikla Katka 
Fodorová, ktorá získala krásne 3. 
Miesto. V streľbe zo vzduchovej 
pištole 3. miesto získala Betina 
Sziartová a 4. Miesto Alojzia 
Húščavová. V stolnom tenise nás zastupoval Igor Boča a v šachu sa na 
2. mieste umiestnil Matej Magát. 
 Tento mesiac sme sa taktiež vrátili do divadla LUDUS, teda žiaci 8.A, 
9.A, 1.G, 1.OA a 1.EOOS spolu s triednymi učiteľmi. Absolvovali 
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predstavenie vytvorené na námet prozaického diela klasika ruskej 
grotesky, znalca duše tzv. malého človeka - N. V. Gogoľa – ACTA 
PSYCHOPATA. Mali možnosť vidieť súčasné spracovanie jeho 
Bláznových zápiskov pod názvom Acta psychopata. Aktuálny pohľad do 
každodenného života mladého štátneho úradníka, ktorého prenasledujú 
túžby po kariére, úspechu i žene. Cesta jeho mysľou, ktorá ho čím ďalej 
tým viac vytrháva zo všedného sveta a prenáša do vlastného 
uzatvoreného, ktorý nutne musí naraziť na ten vonkajší. Moderný 
divadelný jazyk približoval tému v našom čase a priestore 21. storočia. 
 Aby sme nezabudli na tých najstarších na našej škole. Žiaci druhého 
ročníka sociálno-právnej činnosti sa zúčastnili EXKURZIE DO MÚZEA 
ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY V BRATISLAVE . Po príchode do múzea 
sa im venovali obetaví pracovníci, ktorí študentov zoznámili s históriou 
vzdelávania. Zaujali žiakov audiovizuálnou prezentáciou pod názvom 
„Od Staroslovienskeho učilišťa po Univerzitu Istropolitanu“, ale taktiež 
tým, že mohli nazrieť do prírodovedného kabinetu a triedy 60. rokov 20. 
storočia. 
 November sa u nás začal moderne. 
Deti materskej školy a 1. stupňa ZŠ 
navštívil kamarát ujo Palešic z Košíc, 
ktorý si s nimi pripomenul 
HALLOWEEN . Deti sa premenili na 
malé strašidlá, spolu čarovali, zaklínali a 
odklínali a vôbec sa nebáli. 
 Dňa 10.11.2011 študenti 2.G a 3.G 
triedy navštívili Ústav informatiky SAV. Videli veľa zaujímavých vecí      
a nadobudli nové poznatky. Prvá prezentácia bola o GRID Programe. 
Tento program je niečo ako vylepšený Google Earth. Tak isto je 
zdrojom rôznych informácií a slúži aj na výpočty a sťahovane dát, 
súborov. Druhá prezentácia bola o autíčkach vyrobených z lega, ktoré 
sa samé dokážu pohybovať po dráhe, pohybujú sa po vytýčenej ceste   
k cieľu ktorú si samé určili. Nakoniec počuli spievať a rozprávať počítač 
pomocou syntetizátora hlasu.  
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 V časopise obyvateľov mestskej časti – Nové Mesto vyšiel článok 
o našej škole pod názvom MOKROHÁJSKA SA OTVÁRA VŠETKÝM .  
 Posledná aktivita, s ktorou by sme Vás chceli oboznámiť je 
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU , ktorej školské kolo sa konalo 
v pondelok 5.decembra. Zúčastnili sa ho 4 žiaci 4. ročníka gymnázia, 
ktorí sa aj podľa starého zákona pripravovali na maturitu z variantu B2. 
Je to preto, že slovná zásoba, náročnosť gramatiky ako aj dôkladné 
pochopenie zadania jednotlivých úloh si vyžadujú pomerne vysokú 
istotu vo vyjadrovaní a schopnosti koncentrovať sa.   

Všetci žiaci podali naozaj veľmi dobrý výkon, keď vezmeme do 
úvahy, že táto súťaž sa z organizačných dôvodov musela konať až 
v popoludňajších hodinách, po celodennom vyučovaní, čo by nikomu 
z nás nepridalo na výkonnosti. Navyše ich vyrušovali rôzne iné 
popoludňajšie zvuk a ruch na chodbách, zvonenie  a pod. Naši 
súťažiaci sa však nenechali vyviesť z koncentrácie a v pomerne 
uvoľnenej atmosfére a bez stresu rozprávali a písali viac alebo menej 
plynulou angličtinou na dobrej úrovni. 
Výsledky Vám teraz ponúkame: 
1.miesto: Mário Csaplár 
2.miesto: Michal Zušťák 
3.miesto: Imrich Šteliar 
4.miesto: Pavlína Povodová  

Chcela by som sa v mene „jazykárov“ na našej škole 
a predovšetkým angličtinárov študentom poďakovať za to, že si 
v hektike týchto decembrových dní našli čas, dokázali si odoprieť iné 
popoludňajšie aktivity a venovať svoj čas angličtine. Týmto im súčasne 
aj gratulujem k dosiahnutým výsledkom a verím, že láska k tomuto 
jazyku u nich pretrvá a aj v budúcnosti budú s angličtinou minimálne 
v pravidelnom kontakte, ak sa nestane súčasťou ich každodennej 
práce. (Autorkou príspevku o Olympiáde v anglickom jazyku je pani 
učiteľka Šaradinová.)  

Darina Ištoková 

(spracované podľa www.mokrohajska3.sk ) 
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  TTÝÝŽŽDDEEŇŇ  ZZDDRRAAVVEEJJ  VVÝÝŽŽIIVVYY  
 
 Naša škola sa zúčastnila „Týždňa zdravej výživy “, keď študenti 
vypracovali referáty o dôležitých zložkách nášho každodenného jedla, 
a zároveň sa zapojili do projektu mliečnej výživy na školách. 
 26. septembra  tohto roku bol Medzinárodný de ň mlieka . 
Prostredníctvom školského rozhlasu nás na to upozornili žiačky 
deviateho ročníka. Oboznámili nás so základnými dôvodmi, prečo 
máme konzumovať mlieko a mliečne výrobky. 
 To, že mlieko obsahuje pre nás významné látky ako vápnik či fosfor, 
mnohí iste vieme. Vďaka vápniku mohli naše kosti a zuby dosiahnuť 
dnešnú dĺžku a odolnosť. Takisto posilňujú svalstvo a nervovú sústavu.  
 
 Acidko, kefír, jogurtové mlieka  
 Mliečne produkty, ktoré obsahujú určité živé mikroorganizmy, sa 
nazývajú kyslo-mliečne výrobky. Sú to jogurtové mlieko, acidofilné 
mlieko, kefírové mlieko, či zakýsané mlieko. 
 Dôležitú skupiny kyslo-mliečnych výrobkov tvoria výrobky 
s probiotickými kultúrami. Probiotická kultúra  je monokultúra alebo 
zmes mikroorganizmov, ktoré priaznivo ovplyvňujú organizmus človeka 
a podporujú funkciu prirodzenej mikroflóry v organizme človeka. Medzi 
najrozšírenejšie probiotické kultúry patrí Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium species a Lactobacillus casei. 
 
 Mlieko: Kravské, ov čie, kozie. 
 Ktoré je najlepšie?  
 Podľa zloženia jednotlivých látok je najvhodnejšie ovčie. Má vysoký 
obsah bielkovín ale aj kalórií, pri množstve vápnika a fosforu súperí 
s ostatnými, lebo je tu veľký rozdiel, niekde až 100mg/100g. 
 Pri pití čerstvého neupraveného kozieho mlieka si dávajte pozor na 
kliešte, tie sa môžu dostať do mlieka, pretože kozí žalúdok ich 
poriadne nerozloží. 
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Surové mlieko 
(%) 

Ovčie 
mlieko  

Kozie 
mlieko  

Kravské mlieko  

Sušina 18,3 11,2 12,1 

Tuk 6,7 3,9 3,5 

Bielkoviny 5,6 2,9 3,4 

Laktóza 4,8 4,1 4,5 

Kalorická hodnota 
(kcal/100g) 

102 77 73 

Minerálne látky mg/100 g  

Vápnik (Ca) 162 – 259 102 - 203 110 

Fosfor (P) 82 – 183 86 - 118 90 

 
 Chuť domova 
 Sme Slováci a mali by sme si túto skutočnosť vážiť. V súvislosti       
s problematikou mlieka treba poznamenať, že Slovensko má mnoho 
vlastných výrobkov, najmä mliečnych, ktoré sú zaregistrované             
a označené ochrannou známkou. 
 
 Oštiepok 

Oštiepok je slovenský výrobok z ovčieho 
syra. Pôvodne sa vyrába odštipnutím 
čerstvého sladkého syra, ktorý sa vtlačí do 
drevenej, ručne vyrezávanej nádoby. Tam 
musí odstáť. Potom sa vyberie a dá do slanej 
vody, kde sa nechá vyležať, kým nenasiakne 
soľou. Potom musí preschnúť. Vďaka ležaniu 
v slanej vode získa tradičnú trvácnosť, jeho 
povrch väčšinou získa žltú farbu. 
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Parenica 
Parenica je polomäkký, nezrejúci, stredne tučný, 
parený ovčí syr. Má veľmi jemnú chuť. 
Charakterizuje ju i tvar stočenej stuhy. Má 
podobne ako oštiepok smotanovo až syrovo žltú 
farbu, povrch je po údení zlatožltý až žltohnedý. 

 
Na záver - jeden rým pre nás mladších.  

 

Pite mlieko, skvelé je, 

Kto nevyskúša, oľutuje. 

 

 
ZDROJE:  
http://sk.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1tiepok (22.12.2011; 15:00) 
http://www.mlieko.sk/kyslomliecne.php (22.12.2011; 15:05) 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Parenica (22.12.2011; 15:10) 
 

Peter Hllinický 
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  PPRROOJJEEKKTT  CCOOMMEENNIIUUSS  
 
 Tak, a je to tu! Opäť sme začali s projektovými aktivitami na našej 
škole. Tento krát to vôbec nebolo jednoduché. Schvaľovací proces trval 
mimoriadne dlho, do prvej vlny schválených projektov sa Slovensku 
podarilo dostať len s menším počtom prihlášok a tak aj sklamanie, ktoré 
sme na konci školského roka pociťovali, keď sme sa dozvedeli, že 
práve ten náš nedostal grant, bolo veľké.  
 V priebehu septembra Európska komisia uvoľnila viac peňazí a tak 
sa podarilo dostať viac aj menším krajinám. Medzi tie, ktorým počet 
bodov za prihlášku tým pádom postačoval, sa dostala aj tá naša. A to je 
krátka história projektu „Students for students in Europe“, ktorého prvé 
kapitoly sa práve pokúšame písať. 
 Nemôžeme ale nespomenúť, že napriek tomu, že sme ešte presne 
nevedeli, či budeme mať peniaze skutočne pridelené, sme plní 
entuziazmu zrealizovali niekoľko aktivít, ktoré s našou hlavnou 
myšlienkou úzko súvisia. Zúčastnili sme sa Európskeho d ňa jazykov , 
podporili sme svojimi činnosťami Svetový de ň mlieka , pripravili sme 
množstvo zážitkov s našimi deťmi pre koordinátorov projektu z Anglicka, 
Nemecka a Írska v rámci tzv. kick off meeting, zrealizovali sme súťaž 
o najlepší návrh na logo projektu . Začali sme písať kroniku projektu 
a v priebehu posledného týždňa sa snažíme zrealizovať všetky 
naplánované aktivity v rámci Comenius week , ktorý má na našej škole 
už svoju tradíciu (vyhľadávanie informácií a príprava plagátov, 
prezentácie, krátke scénky, vedomostné kvízy, športové aktivity...).   
 Napriek tomu, že sme ešte len na začiatku cesty musím vysloviť 
poďakovanie všetkým kolegom, ktorí svojou trpezlivosťou, 
vedomosťami a radami vedú deti k poznávaniu menej tradičnými 
spôsobmi, ako aj deťom 2. stupňa, ktoré sa s odvahou a či už menšími 
alebo väčšími očakávaniami pustili do práce. Verím, že výsledky budú 
čoraz výraznejšie a že na konci trvania projektu, v júni 2012, keď 
budeme hosťujúcou krajinou pre všetkých našich partnerov, si právom 
povieme, že sme všetci skvelo pracovali, navštívili sme krajiny, kde by 
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sme sa za normálnych okolností nedostali a to všetko nás obohatilo tak, 
že budeme na dni strávené v spoločnosti všetkých nás z projektu 
Comenius radi spomínať. 

                                                        K. Šaradinová 
                                                                        koordinátorka projektu    

  
  ZZ  AATTEELLIIÉÉRRUU  PPRROOJJEEKKTTUU  CCOOMMEENNIIUUSS  
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EEUURRÓÓPPSSKKYY  DDEEŇŇ  JJAAZZYYKKOOVV  
  
 26. september 2011 môžeme nazvať úžasný deň. 
Prečo? Nuž, odpoveď je jednoduchá. Slniečko svietilo 
a my žiaci z Mokrohájskej 3 sme sa stretli na 
Hviezdoslavovom námestí. Konal sa tam „Európsky 
deň jazykov “. 
 Námestie bolo plné zvedavých ľudí, ktorí sa tak isto 
ako my, chceli dozvedieť o každom jazyku čo najviac 
a čo najdôležitejšie veci.  
 Slúžili nám na to informačné stánky, z ktorých každý 
jeden predstavoval jednu krajinu. Boli tam napríklad 
krajiny: Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, 
Ukrajina, ale tiež aj Rakúsko... Z každého stánku sme si 
mohli zobrať rôzne brožúrky v cudzom jazyku a kopu 
iných zaujímavých vecí na pamiatku. Keď sme 
absolvovali prehliadku všetkých stánkov a dozvedeli 
sme sa všetko čo sme chceli vedieť, išli sme do kina, 
kde nám premietali ukážky z filmov a rozprávky 
v cudzích jazykoch. V kine sme strávili približne hodinu 
a potom nám dali pani učiteľky rozchod. Každý jeden 
z nás mohol ísť tam, kam chcel.  
Na výber sme mali cukráreň, McDonald alebo sme sa 
mohli prejsť po okolí Hviezdoslavovho námestia. O 12:30 
hod. sme sa všetci spoločne stretli a pobrali sme sa 
naspäť do školy.  
 Tento deň sa nám všetkým veľmi páčil a radi by sme si ho niekedy 
znova zopakovali. A nielen preto, že sme sa neučili, ale tiež preto, lebo 
bol poučný a my sme zažili veľa príjemných chvíľ. 

Michaela Blažeková 
    
  
  



 

 
Moky 3 26 

PPRROOJJEEKKTT  KKEEMMPPEELLEENN  
 
 Školský život nie je len o učení, ale tiež 
o zážitkoch, ktoré sú pre nás všetkých 
nezabudnuteľné. Tento rok je jedným 
z takýchto zážitkov zúčastnenie sa na projekte Kempelen , ktorý sa 
konal v dňoch 21. novembra 2011 až 25. novembra 2011.  
Kto ho realizoval a prečo? 
 Tento projekt realizovalo vedenie školy v spolupráci s pedagogickým 
kolektívom sa spoločnosťou Aiesec. 
 Aby ste boli v obraze aj VY, kto a čo robil, radi Vám poskytneme 
niekoľko informácií. 

   Projekt Kempelen nesie 
meno po bratislavskom 
rodákovi a vynálezcovi  Jánovi 

Kempelenovi. Tento pán zostrojil povestný šachový  automat            
a prostredníctvom hry zjednocoval svet   
 Projekt určený pre „aktívne“  stredné školy. Je navrhnutý tak, aby 
spestril výučbu, naučil novým poznatkom a priniesol študentom nové 
obzory. Pozostáva z prednášok a diskusií vedených zahraničnými 
stážistami. A čo je najdôležitejšie, výučba v dňoch realizácie projektu 
prebieha v anglickom jazyku, čo je vzhľadom na požiadavky našej 
modernej doby vysoko kladne hodnotený faktor. 
 Jeho cieľom je priblíži ť sociálnu, ekonomickú, politickú ale aj 
kultúrnu situáciu jednotlivých zú častnených krajín . 
 Lektori – stážisti sú  zodpovední a vysokoškolsky vzdelaní ľudia        
s objektívnym a flexibilným prístupom k výučbe. Zvyčajne sú to študenti 
alebo absolventi vysokej školy, ktorí majú výborné jazykové znalosti, 
dobré komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti.  
 Rozdelenie úloh 
 Agentúra AIESEC zabezpečuje výber lektorov v medzinárodnej 
databáze AIESEC, ďalej sa zaoberá prípravou projektu, legislatívou 

Projekt KEMPELEN 
21. 11. – 25. 11. 2011 

Výučba v dňoch realizácie projektu 

prebieha v anglickom jazyku. 
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spojenou s projektom, dopravou, ale tiež propagáciou samotného 
projektu  
 A čo sme museli urobi ť my – škola?  
 Zabezpečili sme koordináciu prípravy  a priebeh projektu, osoby 
zodpovedné za projekt na našej škole, obedy pre lektorov a režijné 
náklady projektu ako je napríklad strava a ubytovanie... 

A ako to prebiehalo? 
 Pondelok bol veľmi náročným dňom, pretože 
to bol prvý deň a všetci sme mali obavy z toho 
čo bude. Lektorov sme ešte nepoznali a tak sme boli plný očakávaní.  
 Naše očakávania sa naplnili v podobe štyroch príjemných slečien 
a to konkrétne April z Taiwanu, Velislavy z Bulharska, Thalie z Brazílie 
a Veronici zo Sicílie. Dievčatá boli príjemné a komunikatívne a veľmi 
rýchlo sa na našej škole zorientovali.  
 Ich prvé vyučovacie hodiny uplynuli ako voda a my všetci sme boli 
plný dojmov, či už pozitívnych alebo negatívnych.  
 Druhý deň bol jednoduchší, už sme vedeli, kto príde a ako bude 
pracovať. Tretí, štvrtý a piaty deň preleteli veľmi rýchlo. A ani sme sa 
nenazdali a bol tu koniec týždňa.  
 Posledný deň bol trošku, alebo aj významne iný, ako tie predošlé 
a to najmä z toho dôvodu, že všetko bolo v našej réžii. Tento deň bol 
náš a tak sme sa s odhodlaním pre nás vlastným, pustili do boja so 
slovíčkami a gramatikou anglického jazyka a pripravili sme si aj my 
informácie o Slovensku a našej škole v podobe prezentácií pre našich 
hostí, aby sa niečomu podučili aj od nás. Myslíme si, že sme boli 
úspešní. Na záver sa u nás fotilo ako na premiére filmu Harryho 
Pottera, či Twilightu. Všetci sme boli ako mediálne hviezdy, usmievali 
sme sa od ucha k uchu, robili pózy pre fotoaparátmi našich spolužiakov.  
A aké sú reakcie našich spolužiakov zo školy si môžete pozrieť na 
nasledujúcej strane. Zároveň prikladáme aj zopár fotografií z nášho 
„anglického“ týždňa. 
 A na ďalších stránkach nájdete základné informácie o krajinách, 
z ktorých pochádzali naše stážistky. 

Posledný deň bol 

v našej réžii. 
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Projekt KEMPELEN bola tá najúžasnejšia 

vec akú ste Mokrohájskej sprostredkovali. 

JOŽKO G. 

Úžasný projekt, neopakovatelný Dozvedeli sme sa nové 

informácie, nezvyčajnou 

formou 

Náročné dni, plné informácií… 
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BBRRAAZZÍÍLLIIAA  
Hlavné mesto: Brazília 
Rozloha: 8 514 877 km²  
Úradný jazyk: portugal čina 
Počet obyvateľov (odhad):  
160 miliónov obyvate ľov 
 
Je rozdelená na tri 
geomorfologické celky:  
1. Guyanská vysočina,  
2. Amazonská nížina 
3. Brazílska vysočina.  
Každá z týchto oblastí má 
odlišné prírodné podmienky. 
 
Ročné obdobia sú v opačnom 
čase ako u nás. V júli je tu zima 
a v januári teplo.  
Slávny brazílsky karneval sa 
koná vo februári.  Je plný 
zábavy, tanca... 
 
Slávne osobnosti: 
Paolo Coelho 
Adriana Lima 
Ronaldinho 
 
Základné frázy: 
bom dia dobrý deň 
se faz favor prosím 
obrigado  ďakujem 
sim áno 
nao nie 

BBUULLHHAARRSSKKOO  
Hlavné mesto: Sofia 
Rozloha: 110 910 km²  
Úradný jazyk: bulhar čina 
Počet obyvateľov (odhad):  
7 973 671 obyvate ľov 
 
Nachádza sa v juhovýchodnej 
Európe a leží v severo-
východnej časti Balkánskeho 
polostrova. 
Bulharské festivaly a zvyky 
majú korene už v stredoveku. 
Sú úzko spojené s prírodou.  
Typickým zvykom je 
„martenitsas“, sú to malé figúrky 
vyrobené z bielych a červených 
nití, ktoré si ľudia vymieňajú     
1. marca. Ide o symbol jari, 
prebúdzania, zdravia a šťastia.  
 
Slávne osobnosti: 
Ghena dimitrova 
Georgi Ivanov 
sv. Cyril a sv. Metod 
 
Základné frázy: 
dóber den    dobrý deň 
mólja    prosím 
blagodarjá   ďakujem 
da    áno 
ne    nie 
 

mokro3
Rectangle
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SSIICCÍÍLLIIAA  
Hlavné mesto: Palermo 
Rozloha: 25 708 km²  

Úradný jazyk: talian čina 
Počet obyvateľov (odhad):  
5 043 083 obyvate ľov 
 
Autonómny región Talianska,  
najväčší ostrov Stredozemného 
mora. 
Povrch ostrova je hornatý         
s veľmi dynamickou sopečnou  
a tektonickou aktivitou. Na 
pobreží sa vypína najvyššia 
činná sopka v Európe - Etna 
(3 343 m). 
 
Perla Stredomoria = ostrov plný 
nádherných tajomstiev. 
 
Slávne osobnosti: 
Archimedes,  
pápež Leo II 
Vincenzo Bellini 
 
Základné frázy: 
buon giorno dobrý deň 
perfavore prosím 
grazie  ďakujem 
si   áno 
no  nie 
 
 

TTAAIIWWAANN  
Hlavné mesto: Tchaj-pei 
Rozloha: 36 006 km²  
Úradný jazyk: čínština 
Počet obyvateľov (odhad):  
23 miliónov obyvate ľov 
 
Ostrovný štát. 
K zaujímavým miestam patrí 
Konfuciov palác alebo Lotosové 
jazero. 
Základnou surovinou čínskej 
kuchyne je prirodzene ryža a 
jedinými nástrojmi na jedenie sú 
paličky. 
 
Zoznam použitých zdrojov: 
1. http://sk.wikipedia.org/wiki/Bulharsk

o (28.11.2011; 17:23) 
2. http://sk.wikipedia.org/wiki/Braz%C

3%ADlia (28.11.2011; 17:54) 
3. http://sk.wikipedia.org/wiki/Taiwan 

(28.11.2011; 18:23) 
4. http://sk.wikipedia.org/wiki/Sic%C3

%ADlia (28.11.2011; 18:00) 
5. http://www.destinacie.sk/krajiny/bra

zilia/info.html (28.11.2011; 17:32) 
6. http://www.destinacie.sk/krajiny/bul

harsko/info.html (28.11.2011; 
19:00) 

7. http://dromedar.topky.sk/cl/11162/1
66530/Sicilia (28.11.2011; 18:10) 

8. http://www.travel.sk/ck/hechter/dov
olenka/taliansko/sicilia/index_plus.h
tml (28.11.2011; 18:44) 

Katarína Hudecová 

Darina Ištoková 
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  HHeell lloo  EEnnggll iisshh  rreeaaddeerrss!!   
 
 As usually also this school year we will try to offer you some pieces 
of writing made by your school mates so that you will be able to 
improve your writing and reading skills if you want and are willing to 
devote several minutes of your time to English. 
 I decided for the reviews and evaluation essays because they are 
expected to be chosen for the maturita exam. As you know drilling and 
training is the only way how to learn to write in a language well. That is 
why the students make sometimes fun of this activities but I am 
convinced they will definitely appreciate it in March sitting the exam... 
 I have chosen also some pieces of writing made by younger 
students to motivate them, to support their decision to write in a foreign 
language and to get rid of fear. I hope they will contribute to our Moky 
issues regularly and thus we will be able to follow the tradition. 
 
                                                                  on behalf of English teachers 
                                                                                      K. Šaradinová 
 
  TThhee  EEuurrooppeeaann  ddaayy  ooff   llaanngguuaaggeess  iinn  BBrraatt iissllaavvaa  
 

 
 
     Last week on Monday, September 26th, the European Day Of 
Languages was held on Hviezdoslav square in Bratislava. There were 
a lot of stands managed by different European countries. The event 



 

 
Moky 3 32 

was organised by language institutions representing these countries in 
Slovakia. 
     The organisation had some small minuses. As the first minus           
I consider the space. The stands were pushed together that is why the 
place in front of them was overcrowded when unexpected number of 
people appeared. It was dangerous because the people could be 
robbed and did not feel well.  
       The other problem was that they didn't give us any bags to store 
the materials. I had to hold it all the time because I didn't have such a 
big handbag. 
      The last minus I can mention was that only one stand offered a 
competition, where people could win something prize. The other ones 
informed us about language courses or residence abroad. There were 
also some stands presenting culture and nature of the country or give 
information about tourism in their country. 
         But as a whole the event had more pluses than minuses. The 
biggest plus was that the stuff in the stands gave us a lot of information 
about the opportunity to study or travel abroad. 
      Good point was also the video presentation of short cartoons from 
all European countries (in the cinema Mladosť). I consider it as 
something unique for this day.  
            The event was visited by many young people so we can say 
that this event was quite successful. If you like to know and experience 
more you should try to visit it next year. I really recommend it to you.  
 

                                                                                               Betka, 4.G 
  DDaavviidd  CCooppppeerr ff iieelldd  
 Review 
 
 From September to December the Istropolis Theatre is offering a 
play based on Charles Dickens' favourite novel David Copperfield. It is 
played by TNT Theatre Britain which is widely known as a quality 
touring theatre. 
It is easy to underestimate this production at first sight. The set is quite 
modest, the costumes are far from perfect and the lighting is 
insufficient at times. The play is, however, greatly amusing, surprisingly 
interactive and keeps the spectator attracted from start to finish. 
 The main asset is acting, as the players chosen by director Paul 
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Stebbings succeed to deliver the message. George Mclean proves to 
be a fine choice for the role of young David Copperfield. His immature 
look combined with pleasant but strong voice fits the character well. It 
is fascinating to see Emily Bowman changing from elderly Miss 
Peggotty to charming Dora, handling both with grace. 
 A fair third of the production is comprised of catchy little songs that 
both move the storyline and keep the audience amused. Especially 
here the artistic gift of Eilidh Debonnaire and Joe Herzfeld stands out. 
 David Copperfield does not follow its book original but concentrates 
on the main character. It is a combination of comedy, tragedy and 
music, well worth the price of 6 Euros to make you laugh and yet think 
about life decisions. 
                                                                                                                               

                                                                                          Mário, 4.G 
 

  HHeeaall tthhyy  ll ii ffeessttyyllee  
  
 To live healthy life style is very important in our stressful era. A lot of 
people eat junk food end suffer from eating disorders. 
 For example bulimia and anorexia are serious psychical illnesses. 
These illnesses cause also physical problems later. Anorectics eat just 
a little; they don’t drink enough so they haven’t got enough nutrition.  
 Bulimics, on the other hand, eat too much and then they vomit 
everything out. It is dangerous, too because food doesn’t stay in their 
body. This is what teenagers often do. Frequently they end up in 
hospital. They want to be slim as models. Fashion industry encourages 
them to do so. 
 I dislike anorexia and bulimia because I think we should learn to 
accept and like ourselves. If everything works well in the families there 
is not the base for such illnesses.  
 

 Margaréta, 1.OA 
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Ahojte milí čitatelia,  

 
 rada vás budem sprevádzať svetom kníh, ktoré v našej modernej 
dobe zapadajú prachom a sú „odstavené“ na policiach. Dúfam, že vás 
nejako presvedčím, že to nie je žiadna strata času a že si určíte radi 
niečo prečítate.  
 Ja sama, keď mám čas, čítam 
veľmi rada. Je to celkom fajn 
relax, keď stále pozeráte do 
monitorov počítačov alebo 
notebookov. Tak vstaňte 
a chňapnite do paprčiek nejakú 
„fajnú“ knižku. Odporúčam vám 
jednu super vec, ktorú mám 
sama rozčítanú. Úplne ma dostala do kolien a to hneď prvé riadky... 
 
 Čo na túto knihu hovorí  www.martinus.sk? 
 
 „Vtipný, provokatívny a zároveň dojímavý príbeh 28-ročnej ženy, 
ktorá hľadá svoje miesto na zemi. V Anglicku, kde ako adoptovaná 
vyrastala, sa cíti ako slon v porceláne, v Amerike, kde hľadá svojich 
rodičov, je šokovaná... zo všetkého. Knižka trefne opisuje rozdiely v 
životnom štýle Američanov a Angličanov, odhaľuje nás ľudí takých, akí 
naozaj sme a samozrejme, skrýva v sebe lásku, ktorá má byť osudová... 
  
Pippu Dunnovú hneď po narodení adoptoval bezdetný, vyššie postavený 
anglický pár. Celý život je vychovávaná ako mladá anglická dáma s 
adekvátnym správaním, spôsobmi a vzdelaním. Vo veku 28 rokov zistí, 
že jej biologickí rodičia sú Američania a nájde odpoveď na otázku, prečo 
je iná ako jej rodina, priatelia, spoločnosť, Británia… 
 
Veľmi britská Pippa, ktorá má snobský anglický prízvuk sa odhodlá na 
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cestu do Ameriky, aby vyhľadala svojich biologických rodičov a konečne 
našla sama seba. Podarí sa jej to? Splní neporiadna mama a 
ultrakonzervatívny otec jej predstavy, jej sny o rodičoch? Ocitne sa 
opustená s pocitom viny v slepej uličke, zaseknutá medzi dvomi 
kultúrami, medzi dvomi pármi kompletne rozdielnych rodičov, medzi 
dvomi životnými štýlmi, z ktorých ani jeden nie je ten „jej“ a medzi 
dvomi mužmi. 

 
Larkinovej prvotina Vás bude nútiť čítať ďalej a jej adoptovaná 

hlavná hrdinka Pippa Dunnová vás citlivo a autenticky vtiahne do deja 
univerzálnej pravdy o láske, identite, rodine a hľadaní samého seba.“ 
 

A to je presné, poznámka Martinusu má pravdu ak začnete 
neprestanete. Táto kniha je úplne geniálna :D  
  
 Tak dúfam, že som vás upútala a teším sa na ďalšie stretnutie ☺ 

 
Cathline “Kate“ Hudecová ;)  

  

 

P.S.: Ak má niekto záujem, môže si 

prečítať aj anglickú verziu tejto knižky. 
 

 

 

 

 

Zdroj: 
1. http://knihy.abz.cz/prodej/anglicka-americanka-londyn-vs-new-york-adoptivni-vs-

realni-rodicia (20.11.2011; 17:12) 
2. http://alisonlarkin.com/ (20.11.2011; 17:45) 
3. http://www.youtube.com/watch?v=EQrycnBMD_M (20.11.2011; 18:00) 

  



 

                       
 
 

 

 A čože letí vo svete movies? No veľa vecí. 

Jedna z nich je Twilight sága a to prvý diel 
poslednej časti. Niektorým sa to možno 
nebude páčiť, ale určite nájdem aj tých 
ktorým áno.  
 Ja osobne preferujem knihy ako film, 
pretože pri čítaní môžete povoliť hranice 
fantázie ako len chcete. No verím tomu, že 
spracovanie filmu bude tiež veľmi dobré, tak 
ako bola kniha. Sama si rada zájdem do kina 
na Twilight 4. Čo na tento film hovoria 
recenzie?  
 
Tak ako sa píše v traileri, zo Súmraku sa stal fen
celosvetovo získal mnoho fanúšikov (teda fanúšičiek
súvisia veľké peniaze, štúdio rado investovalo do natoče
tejto ságy. S poslednou knihou to urobilo po vzore 

a rozdel
samosta
 
Treba p
sa vä
a zvrato
druhej 
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nomén, ktorý si 
k). Keďže s tým 
enia ďalších kníh 
Harryho Pottera 
lili ju na dva 
atné filmy. 

preto dúfať, že 
äčšina príbehu 
ov nenapchá do 
časti (podobne 

Harryho) a prvá 
bude len vata. 

ale sľubuje 
konflikty medzi 



 

vlkmi, upírmi či členmi Volturiovcov, ale hlavne medz
Stewart) a jej zväčšujúcim sa bruchom. Samozre
zabudnúť na to, že sa Bella stane upírkou. Aj keď 
Pattinson) s tým veľmi nesúhlasí, a najmä že bud
a medové týždne, na ktorých Bella otehotnie.  
 
 Prvá časť Súmrak 4, s krycím názvom Úsvit (Breakin
do kín 17. novembra. Twilight Úsvit 2 potom až o rok v 
 
 Tak dúfam, že sa vám bude film páčiť ;)  
 

Cathline “Ka
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i Bellou (Kristen 
ejme nesmieme 
 Edward (Robert 
dú mať svadbu 

ing Down), príde 
 novembri 2012.  

 

 

 

 

 

ate“ Hudecová ;)  
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One more depending on a prayer  

And we all look away  

People pretending everywhere  

It´s just another day  

There´s bullets flying through the air  

And they still carry on  

We watch in happen over there  

And then just turn it off 

 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

We must stand together  

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

There´s on giving in 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

Hand in hand forever  

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

That´s when we all win 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

That´s, that´s, that´s when we all win 

That´s, that´s, that´s when we all win 

 

They tell us everything´s all right  

And we just go along 

How can we fall asleep at night? 

When something´s clearly wrong  

When we could feed a starving world  

With what we throw away 

But all we serve are empty words 

That always taste the same  

 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 
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We must stand together  

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

There´s no giving in 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

Hand in hand forever 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

That´s when we all win 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

That´s, that´s, that´s when we all win 

That´s, that´s, that´s when we all win 

 

The right thing to guide us  

Is right here, inside us  

No one can divide us 

When the light is nearly on 

But just like a heartbeat 

The drumbeat carries on 

And the drumbeat carries on  

(Just like a heartbeat)  

 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

We must stand together  

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

There´s no giving in 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

Hand in hand forever 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

That´s when we all win 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

That´s, that´s, that´s when we all win  

That´s, that´s, that´s when we all win 
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Ešte jeden závislý na modlitbe  

a my všetci pozeráme preč 

Ľudia predstierajú všade 

je ďalší deň 

Sú tam guľky lietajúce vzduchom 

Sledujeme celý príbeh 

A potom to zrazu zastavíme 

 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

Musíme držať spolu 

nevzdáme sa 

Bok po boku navždy 

presne takto vyhrám. 

(Hey, yeah,yeah, yeah, yeah) 

Presne takto vyhráme  

presne takto vyhráme 

 

Vravia nám, všetko bude v poriadku 

a my si ideme ďalej 

Ako môžeme v noci zaspať? 

keď niečo na ceste je jednoznačne zlé 

Kiežby sme mohli nasýtiť hladujúci svet 

s tým, čo sme premárnili 

Ale všetci ponúkame prázdne slová 

kiežby chutili rovnako 

 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

Musíme držať spolu 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

nevzdáme sa 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 
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Presne takto vyhráme 

presne takto  vyhráme 

 

To, čo nás sprevádza 

je práve to, vo vnútri nás 

Nikto nás nemôže rozdeliť 

keď svetlo je blízko 

ale tlkot srdca, úder bubna pokračuje 

A úder bubna pokračuje  

(Ako tlkot srdca) 

 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

musíme držať spolu 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

nevzdáme sa 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

bok po boku, navždy 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)   

presne takto vyhráme 

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah) 

presne takto vyhráme, 

Presne takto vyhráme 
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MMTTVV  AAWWAARRDDSS  22001111  

   

 Tento rok sa tento prestížny hudobný sviatok konal v Belfaste. Ako 

ináč aj tento rok ovládli odovzdávanie cien MTV Europe Music awards 

dvaja najpopulárnejší  umelci súčasnosti – Lady Gaga a Justin Bieber. 

Táto nevšedná speváčka si odniesla až štyri prestížne ocenenia. Vôbec 

to nie je prekvapivé pretože Gaga má po celom svete veľa fanúšikov. 

Tento večer moderovala Bieberova priateľka, speváčka a herečka 

Selena Gomez, ktorá poznamenala na jeho adresu „Podľa mňa je zlatý“, 

to je dôkaz toho, že jej láska k nemu je úprimná. Ktovie ako dlho im to 

vydrží?...  

 Katty Perry uviedla, že začiatky jej kariéry a tvorby ovplyvnila 

skupina Queen. Prvý krát ich počula v trinástich rokoch u svojej 

kamarátky. „Odvtedy viem, kto som“. Cenu pre svetovú ikonu prevzali 

členovia kapely Roger Taylor a Brian May. "Boli sme pri zrode MTV," 

povedal pri preberaní ocenenia Brian May. 

 
Ďalší  neobyčajný kostým z dielne Lady Gaga 
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Prehľad víťazov MTV Europe Music Awards 2011: 

Najlepšia speváčka:    Lady Gaga 

Najlepší spevák:     Justin Bieber 

Najlepšia skladba:     Lady Gaga, Born This Way 

Najlepšie video:     Lady Gaga, Born This Way 

Najlepší popový interpret:   Justin Bieber 

Najlepší nováčik:     Bruno Mars 

Svetová ikona:     Queen 

Najlepší hip-hopový interpret:   Eminem 

Najlepšie živé vystúpenie:   Katy Perry 

Najlepší rockový interpret:   Linkin Park 

Best Worldwide:     BIGBANG 

Najlepší alternatívny interpret:   30 Seconds To Mars 

Najlepšie svetové živé vystúpenie:  30 Seconds To Mars 

Biggest Fans:     Lady Gaga 

Best Push Artist:     Bruno Mars 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Spracovala: Martina Zemanová 

Zdroje: www.topky.sk 

            www.pikosky.sk  
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LLIITTEERRÁÁRRNNEE  OOKKIIEENNKKOO  
 

 Ahojte, toto bude staro - nová rubrika, ktorá tak, 

ako doteraz bude zaraďovaná pravidelne. Pre 
všetkých z vás, ktorých už niekedy „kopla múza“ 
budú vyhradené nasledujúce strany. Tak, keď 

chcete niekomu niečo odkázať, zdôveriť sa nám, či len máte chuť si 
trošku zaveršovať, neváhajte tak urobiť a svoje diela a dielka vložte 
buď do „krabíc“ na odkazy, ktoré sme nainštalovali na každej školskej 
chodbe, alebo ich prineste priamo mne, do 1.SVC...  
 

Martin Bernadič 

 
 Dnes vám chcem priblížiť trošku konkrétnejšie, o čom vlastne 
hovorím, tak by som nasledovné riadky prenechal veršom.  
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Dominik Abrahámsky 
 
BEZ MENA  
 
Sníval som v noci, že vysmejem 
smútok 
V korune stromu si vyhĺbim tieň 
Vo vlastnej púšti si vykopem 
studňu 
Že kvapkám na nebi dám pár 
nových mien 
 
Strieľal som na bránu a neskúšal 
faulovať 
Čítal som vtipy a bral som ich 
vlažne 
Vášne mnou drásali a bol aj tak 
diplomat  
Robil som zápočet z nedeľnej 
kázne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CHCEM VEDIEŤ 
 
Chcem vedieť koľko váži múdrosť 
Koľko riek by zavlažilo púšť 
Koľko krokov prejde nebom 
vrabček 
Kde sa rodí oblak plný sĺz 
 
Aké cesty odhalia mi večnosť 
Či ma láska oslepí jak sneh 
Prečo „Ticho“ nenakreslím kriedou 
Kde sa vlastne skrýva ľudský 
smiech 
 
Chcem počuť ako spieva vietor 
Ako vzniká nezmoknutý dážď 
Prečo v láske nechýbajú slová 
Kedy vlastne začal všetok čas 
 
Túžim cítiť slnko vždy len v tvári 
Kroky nech mi nesie pevná zem 
Viera, nech mi posilňuje plány  
Nech môj „človek“ vrhá rovný tieň 
 
Slová nech mi vážia viac jak vietor 
Názor nech mi nepokrúti čas 
Ego nech mi neukrýva maska 
Súdnosť nech mi v hlase spieva 
bas 
 
Nádej v dobro nech nezmení 
kabát 
Ideály nestratia sa v prach 
Cesta vpred nech neskončí sa 
pádom 
Šťastena nech hrá mi do karát 
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DDEEŇŇ  LLAABBUUTTÍÍ  
 

Deň Labutí 
Nie, už nie pre mňa, 
Sú to dnes labute. 
Čo baletia v povetrí. 

V mojom sne o labutiach, 
Vaše hry, sú len balady, 
Je čas povedať zbohom. 

Hrať na všetky strany, 
Je už dnes obohraté. 

Vráťme sa ku klasikom, 
Kde slová mali svoje ciele, 

a večný zmysel. 
Nechcem byť jedinec, opustený na 

lavičke, 
Blúzniaci o labutiach. 

Dni sa míňajú, 
Chorá je ľudskosť. 
Ostávajú len slzy. 

A Boh sa len pozerá. 
Hľadám sa a tancujem, 

Vesmírne telesá sú mi tak malé. 
Globalita je v maličkostiach. 
Toto je koniec a aj začiatok. 

Večnosť nás neminie, 
Slovesá sa míňajú, 

Slová sa smejú ! 
A vy ? 

  
Labute moje, 

Kde ste ? 
Vo svojich svetoch, 

Fajčíte svoje krabičky osudu, 
Aj tak sa raz vyprázdnia, 

Teórie o kráse sa stále menia, 
Labute tu vždy ostávajú. 

Kto sa smeje naposledy, ten skoro 
zdochne. 

A labute tie stále tancujú pre dobu 
psov, 

a kde si ty ? 
Venčím nemiestne otázky. 
Čakám na tvoje odpovede, 

Hrám sa so slovami. 
Reagujem na okolnosti, 

Improvizujem ťa. 
Už sa ti nesmejem, 

Dnes pozerám na labute, 
Ako ich loví ľudský PENIS. 
Áno som ostrý a nemiestny, 
Som nahnevaný a urazený. 
Vaše ruky ubližujú labutiam. 

Veríš mi ? 
Osemsto kilové obludy vás gniavia 

k hriechu, 
Klavír vám už nestačí. 

Stroj na mamonu, 
Ten vy chcete ! 

Do náručia si vraciate, 
Grciate svoje pozostatky. 
Spomínate si na alkohol, 

K nemu sa modlíte, 
Ale kto vám ešte naleje ? 

Labute to nebudú. 
Kazíte mi moje labute, 

Svoje si doma skrývate, 
Kazíte len tie erárne, 

Ste obohratý a obohnaný svojim telom. 
Skoncujte so svojimi rečami ! 

Priznajte si vinu, 
Pokľaknite pred labute, 
Zbozkávajte im nohy, 

Plačte od hanby, 
Sypte si popol na hlavu vašu 

zmrzačenú vaším zakrivením egom. 
Slová z trinástej komnaty, 

Kto ju otvorí? 
 

Patrik Šípoš 
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  VVÄÄZZEENNIIEE  BBEENNDDEELL  
  
 Veterná smršť sa s loďou hrala ako s bábikou. Plachty museli byť 
stiahnuté, i tak by nič nezmohli. Akurát by ich roztrhalo a celú loď 
stiahlo ho hlbín morského hrobu. Na palube bola búrlivá atmosféra, 
práca nechýbala. Boli však zúfalí, daní napospas živlom.  
  „Vyrovnať!“ skríkol Glostar, keď sa na nich vyrútila ďalšia vlna. 
Vrazila priamo do stredu trupu, palubou otriaslo. Ešteže neprepadli cez 
zábradlie. Stihol sa zachytiť stožiara, skrčil kolená a prudkým skokom 
sa dostal až ku kormidlu. Jonéra ho pevne držala, akoby to bolo jej 
vlastné dieťa. Hoci sa usmievala, Glostar hneď vedel, že ide len 
o pretvárku. 
 „Nemusíš predstierať pokoj. Aj ja sa bojím.“ poznamenal a potľapkal 
ju po pleci. Takto si výpravu do Španielska nepredstavoval. Iba pred 
dvomi dňami ho vojvoda Hector poveril úlohou navštíviť istého kupca   
a odkúpiť od neho recept na špeciálny tajný liek, ktorý by mal vojvodovi 
zaručiť dlhý život. Nuž, či šlo o skutočný elixír zdravia alebo len 
o výmysel nejakého Španiela, ich výpravu prerušila v polovici plavby 
táto búrka. Ďaleko od najbližšej pevniny v zovretí vĺn.  
  „Wanek, Grindeln, žijete?“ zavolal smerom ku kajutám. Wanek 
a Grindeln sú dvaja cestovatelia, ktorí milujú dobrodružstvá. Preto sa 
dohodli s vojvodom, že ak im dovolí pridať sa ku Glostarovi, zaplatia 
mu polovicu plavby. A on – ekonomicky zmýšľajúci človek – túto 
ponuku prijal.  
 „Ako sa to zoberie, pane!“ odvetil Wanek, postarší, ale ešte stále 
čulý muž. „Žijeme, ale nie žeby sme mali na ružiach ustlané.“ Grindeln 
stál vedľa neho, pri dverách skromne zariadenej kajuty. Chceli byť čo 
najbližšie k východu, keby museli narýchlo vyskočiť z lode.  
 „Viem, nie je to príjemné, no aspoň nie sme takí zbabelci ako náš 
kapitán. Ha, len čo uvidel blížiacu sa búrku a pochopil, že nemáme 
nádej sa jej vyhnúť, nasadol na záchranný čln a zdrhol.“ 
 „Súhlasím. No čo môžeme robiť my?“ vecne poznamenal Grindeln. 
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 „Nuž, asi sa musíme modliť k Bohu!“ Glostar sa zrazu zahľadel na 
obzor a zmeravel. Na jeho tvári sa zračil naozajstný strach – čo nie je 
u tohto bojmi zoceleného muža zvyčajné. Aj ostatní pozreli tým 
smerom. Zazreli masívne vlny vysoké sťa hradné veže, ako idú rovno 
k nim. Ich loď totiž mierila do oka búrky. Ak sa jej nevyhnú, budú 
rozmetaní na kúsky a vrak skončí ako tichý svedok časov vo vodnom 
hrobe. Neznáma, zabudnutá... 
 „Jonéra, použi mentálnu sieť.“ Zakričal rytier na dievčinu. 
 „Bojím sa, že nemám dostatok síl...“ 
 „Musíš, inak je po nás! Skús to.“ 
 Jonéra privrela oči. „Dobre, pokúsim sa.“ Zdvihla obe ruky vysoko 
nad hlavu a zrazu v nich uvoľnila energiu, ktorá omotala plavidlo ako 
pavučina obrieho pavúka. No vedela, že to dlho nevydrží. Zakymácala 
sa a bezvládne padla do bezvedomia, stále mysľou udržujúc okolo lode 
ochrannú sieť. A tá mierila rovno do náručia smrti... 
 
 Bolela ho hlava, a veľmi. Glostar sa posadil, ale zaraz si uvedomil, 
že čosi nie je v poriadku.  
 Sedel na piesočnom brehu, pár metrov od lesa. Kam som sa to 
dostal? A kde sú ostatní?  dumal. Prudko sa začal obzerať. Dúfam, že 
sú v poriadku. Musí ich nájsť!  
 „Jonéra! Si tu? Wanek! Grindeln! Ste živí?“ Vtom začul šuchot 
vychádzajúci z krovia. Okamžite vytasil meč, nemohol predsa vedieť, či 
tam na neho nečíha nejaký zver alebo domorodec. Ako správny rytier, 
vždy pripravený!  
 „Kto je tu? Ak si človek, žiadam odlož zbrane, budeme konať ako 
muži...“ 
 „To sme my!“ ozvala sa Jonéra. Videl, že sa na ňom smeje. 
 „Nesmej sa.“  
 „Ale no tak, nebuď taký vážny. Mimochodom, tie tvoje reči by ti asi 
nepomohli, ak by si stretol domorodca. Zviera možno odlákaš, ale 
človeka sotva. Mimochodom, máme problém. Ako vidíš, stroskotali 
sme.“ 
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 „Všimol som si,“ zamrmlal Glostar. Rozhliadol sa dookola, no okrem 
neporušenej prírody nezazrel nič zvláštne, nič, čo by ukazovalo na 
prítomnosť ľudí. Žiadne vyťané stromy, žiadny dym na oblohe, ba ani 
náznaky zdomácnených zvierat. „Nuž, ale aspoň žijeme. Počkať, čo 
tvoja mentálna sieť? Ochránila nás pred búrkou, žeby nám dopomohla 
až na breh? Nie sme náhodou kdesi na pobreží Španielska?“ 
 „Nie, určite nie.“ Oponoval Wanek, vychádzajúci z húštiny. „Tieto 
stromy sú síce typické pre mierne podnebie, čiže aj pre sever 
Španielska, ale uznaj, Glostar, že nie je reálne, aby sme preplávali 
v takej búrke takú diaľku!“  
 „Správne, a mimochodom, mám síce magickú silu, no ani ja 
nedokážem zázraky.“ Poznamenala Jonéra. „Predpokladám, že nás 
nasmerovalo k akémusi opustenému ostrovu. Loď sa pri náraze 
o plytčinu prelomila a my sme boli hodení na breh.“  
 „Čiže sme tu uväznení?“ neisto sa spýtal Glostar, hoc odpoveď už 
i tak poznal.  
 „Sme, a ak je tento ostrov naozaj nikým neobývaný – a to podľa 
mňa je – sme vo veľmi nepríjemnej situácií.“ 
 „Tak, poďme!“ Navrhol Grindeln. „Aspoň ho preskúmajme...“ Dali sa 
teda do kroku. Vôbec netušili, že onedlho zažijú prekvapenie, ktoré 
zmení všetky ich plány...  
 
 Zasiahlo ich to ako šíp. Vynorili sa uprostred obrovskej roviny, ktorá 
sa leskla v žiare slnečných lúčov a odhalila im prekvapujúce zistenie – 
ostrov nie je opustený... alebo aspoň nebol, keďže namiesto dedín 
plných života videli pred sebou iba holé ruiny. Nesúvislé kamenné či 
drevené stavby na nich hľadeli prázdnymi očami, mĺkve ako spevák, 
ktorý stratil hlas. Spoznali tu čosi, čo mohlo znázorňovať palác 
tunajšieho vládcu. Sivé múry a ostávajúci pôdorys znázorňoval 
najväčšiu stavbu v okolí. O kúsok ďalej zazreli rad menších stavieb. 
Poväčšine spráchnivené drevené, plné plesní a čudného pachu 
močoviny, ale kde-tu i niektoré z jednoduchých kamenných kvádrov. 
 „Och, čo sa tu stalo za tragédiu, že ľud tohto miesta vymizol?“ básnil 
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Glostar, kým prehľadávali trosky. „Zasiahol ich vari hnev prírody? Boj 
neutíchajúcich živlov, či sem vtrhol nepriateľ túžiaci podmaniť si aj 
tento kúsok raja? Ak áno, Bože, nech trpí, ľutuje svoje hriechy voči 
nevinným v plameňoch pekelných. Hľa, dych života je stratený, no 
aspoň prameň pamäti by sa mohol nájsť, aby pravda vyšla na svetlo 
sveta...“ 
 „Glostar?“ prerušila ho Jonéra úderom do chrbta. „Mohol by si 
prestať? Nič v zlom, básniš prekrásne, ale čosi sme našli.“ Ukázala na 
Grindelna a Waneka, ktorí stáli pri starej chatrči. Hoci sa dostala do 
stavu, keď ju dokáže i jemný závan vetra zmeniť na kopu sutín, 
podaktoré jej časti zostali v zachovanom stave. Napríklad kamenná 
podlaha, síce pokrytá burinou, ale viditeľná. 
 „Čo ste našli?“ opýtal sa ich. Nemal náladu na hádanie. Čo najskôr 
si chcel nájsť miesto na spanie a premýšľať nad zajtrajškom. 
 „Pozri.“ Jonéra ukázala na úzku štrbinku v podlahe. „Je pod ňou 
dutina. Skúsim ju otvoriť pomocou kúzla. Čupla si, položila dlaň na 
dlážku a privrela oči. Začala šepkať cudzie slová, ktorým nik okrem nej 
nerozumel. Po krátkej chvíli zaznel slabý výbuch a pred nimi vznikla    
v kameni puklina, ktorá razom merala vyše tri metre.  Oba jej konce sa 
pohli protichodnými smermi, čím bol odhalený tajný priestor, ktorý 
pravdepodobne niečo ukrýva, niečo dôležité. 
 Bola to kniha, či skôr zväzok pergamenov zviazaný do knižnej 
podoby. Glostar ju jemne otvoril, ale Jonérina ruka ho po zastavila. 
 „Blázniš? Veď svieti slnko! Čo ak by jej slnečné lúče ublížili? Predsa 
len, ležala v tme dlhé veky. Navrhujem, počkajme do večera, keď slnko 
zájde za obzor. Medzitým vyskúšam nejaké ochranné čary.“ 
Jonérin nápad bol dobrý, počkali teda do večera. Keďže mrzlo, založili 
si ohnisko, aby mali aspoň trocha tepla. 
 V priebehu noci ani raz nezažmúrili oči. Mali mnoho práce s čítaním  
kroniky. Bola napísaná starou angličtinou, podľa Glostarových odhadov 
asi pred dvoma storočiami. Dá sa povedať, že to bolo veru napínavé   
a poučné čítanie.   
 Dozvedeli sa z nej, že sa nachádzajú na ostrove Bendel, približne 



 

tristo kilometrov východne od Anglicka. Ostrov pred
objavili Vikingovia. Keďže v tom čase podak
s bezvýznamnými lúpežnými prepadmi – a títo konkré
patrili - rozhodli sa tu usadiť. Vybudovali hlavné mesto
iných osád, v ktorých začali s pestovaním, chovom dov
a celkovo svoj nový život v mieri. Tento cieľ im dlho vyc
neprišli zvláštne udalosti, ktoré im spôsobili problé
v jednu noc celé stádo dobytka dostalo záhadnú ch
uhorelo. Rybári zažili šok, keď na nich z hlbín mora za
žralokov... V kronike sa spomína ešte mnoho a 
podobných správ, ale nebudeme všetky spomínať. G
Wanek a Grindeln mali z týchto riadkov nepríjemné
predtuchu... Asi najviac zarážajúce boli posledné dni
v kronike. Pisár nespomínal nič konkrétne, hovoril ib
vyzerajúcich bytostiach, ktoré išli na nich zaútočiť. Ic
Domáci im hovorili iba ONI. A  všetko ukončili úplne p
v ktorých pisár hovoril toto... 
 „Už sa blížia! Ideme do boja, ale zrejme sa nevrátime
Keď čítaš tieto slová, boli sme zajatí alebo mŕtvi. 
pamiatka nesmie vymiznúť! Poslúchni moju radu, choď
tam zistíš pravdu. Nie! ...už vchádzajú sem, musím 
hľadaj...“ 
 Tu sa kronika končila. Pisár nemal čas dopovedať,
Ale zanechal im mapu Bendelu. 
 „Dobre,“ rozhodol  Glostar. „Ráno odchádzame k jaze
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ed štyristo rokmi 
aktorí prestávali             
krétne medzi nich 
to Gorgon a veľa 
ovezených zvierat 
ychádzal, až kým 
blémy. Napríklad           
chorobu a zaživa 
 zaútočila armáda 
a mnoho tomuto 
. Glostar, Jonéra, 
né pocity. Akúsi 

dni zaznamenané     
iba o strašidelne 

. Ich opis chýbal. 
 posledné riadky,    

ime. Počuj, čitateľ! 
i. Vedz, že naša 
ď k jazeru Mituz, 

m skryť kroniku... 

a , čo majú nájsť. 

zeru Mituz.“ 
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 Podľa mapy sa jazero Mituz nachádza vo východnej časti ostrova. 
Lúky a roviny prechádzajú do lesa, ktorý ho obklopuje. Isto to musel 
byť pre nich nádherný pohľad, keď vyšli z húštiny a ocitli sa priamo pri 
jeho ligotavých vodách. Stačilo prejsť dĺžku troch - štyroch metrov 
a čľup – boli by doň padli. Opatrne šli po brehu, hľadajúc miesto, 
o ktorom hovorila kronika. Našli ho až po nemalej túre, na juhu. 
Voľným okom bolo možné zazrieť zvlnené prúdy oceánu. Tak blízko pri 
sebe sa tieto dve vodné masy nachádzali.  
 „Hľa, vidíte?“ vykríkla Jonéra. Ukázala pred seba na čosi, čo 
pripomínalo zrúcaniny.  
 „Vidím,“ poznamenal Wanek, „a som prekvapený. Čakal by som, že 
potomkovia Vikingov iba tak nepadnú, no museli naraziť na mocného 
súpera. Škoda, že nepoznáme jeho meno...“ 
 „Nuž, priateľu, život nie každému dopraje.“ Potľapkal ho Grindeln po 
pleci. „Im nedoprial.“  
 Glostar sa zahľadel do obkreslenej mapy. „Mali by sme byť v osade 
Mituzar. Tu žilo mnoho rybárov. Dá sa povedať, že tu stál miestny 
prístav.“ Potom si bližšie pozrel staré ruiny. „Bohužiaľ, stále netuším, 
čo máme hľadať.“  
 Náhle ucítili silné pravidelné otrasy. Podozrivo pravidelné. A čoraz 
viac silneli. 
 „Hm, chlapci.“ Jonérin trasľavý hlas neveštil nič dobré. „Blížia sa 
k nám problémy – a to doslova.“  
 „Čože?“ nerozumel Rytier. „Aké problémy?“  
 „Tieto problémy!“ skríkol Grindeln  a prudko vytasil meč.  
 Akurát včas, lebo zrazu sa na nich vyrútilo asi desať vojakov. 
Revom pripomínali divú zver, no čo bolo na ich vzhľade horšie, nešlo 
o ľudí! Títo muži mali telo z tvrdej hliny. Ibaže zbrane nie, tie tvorilo 
pravé železo. 
 „Čo sú to za bytosti?“ krútil hlavou Glostar, keď odrazil meč, ktorý 
mu takmer odrazil hlavu z krku. Precestoval už veľa zemí, ale takúto 
armádu ešte na vlastné oči nevidel. Hoci, pred pár rokmi mu jeden 
známy rozprával príbehy o akomsi čínskom cisárovi, ktorý si dal 
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v podzemí postaviť hrobku a v nej niekoľko tisíc sôch svojich vojakov. 
Vraj aby ho ochraňovali na druhom svete. Hovorí sa im Tarokotova 
armáda. Ale Čína je odtiaľto veľmi ďaleko. Žeby o nej aj niekto iný 
počul a teraz vlastní podobnú? Lenže títo žijú! Vdýchol im život snáď 
dáky mocný mág?  
 „Pozor!“ začul Jonérin výkrik a v rýchlosti sa hodil na zem. Urobil 
dobre, pretože ponad neho preletela trojica ohnivých gulí hodených 
jeho priateľkou. Trafili dvoch hlinených mužov. Oheň sám o sebe by ich 
moc neporanil – veď sú z odolnej hliny – lenže gule pri zrážke vybuchli 
a následne boli rozmetaní tlakovou vlnou. Vzduchom poletovali 
úlomky...  
 Glostar stál oproti štvornásobnej presile. Jeho meč si aj napriek 
nedobrovoľnému pobytu v slanej vode zachoval zvyčajný lesk 
a pevnosť. Rytier zrazil obyčajnou mužskou silou jedného súpera na 
zem. V napätých situáciách dokáže vo svojom vnútri objaviť zdroj 
energie, hoci nie každého  protivníka zdolá. Práve teraz urobil vojakovi 
do tela dieru, cez ktorú preletel Jonérin bleskový výboj a muž padol.  
 Grindeln útočil dravosťou tigra, hlinený panáci jednoducho nestíhali. 
On ich bez námahy obchádzal a následnými ranami robil z tvrdého 
tuhého brnenia obyčajné úlomky.  
 Wanek na rozdiel od svojho druha nenosil meč, nerád bojoval. Toto 
rozhodnutie ho teraz mohlo stáť život, pretože bol cieľom  ďalšieho 
útoku. Lenže hoci nemal meč, mal iné zbrane – svoj um. Skočil na 
útočníka a tesne pred jeho čepeľou sa hodil na zem a podliezol mu 
popod nohy. Vojak iba nechápavo krútil hlavou. Potom ho zasiahla 
výbušná strela a ostal z neho iba hlinený prach. 
 „Mám ťa!“ zvolala Jonéra a rukou naznačila víťazné gesto.  
 O pár minút neskôr bolo po boji. Všetkých súperov dokázali poraziť, 
zem bola pokropená ich zvyškami. 
 „Konečne,“ zafunel Glostar od únavy. „Už som sa bál, že tento boj 
neskončí.“ A tu sa ozval posmech.  
 „To bola iba rozcvička, priateľu. Ten pravý boj ťa iba čaká.“  
 Glostar zmeravel. Ten hlas poznal. Patril Drugluchovi. 
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 „Ako sa máš, Glostar? Aká náhoda ťa sem priviedla?“ 
 Drugluch bol Glostarov bývalý najlepší priateľ. Poznali sa už od 
mala, spolu chodili na vojenskú akadémiu, obaja patrili k najlepším 
v jednotke. Mali pred sebou bohatú kariéru. Ibaže Drugluchovi sláva 
stúpla do hlavy, kvôli nej bol ochotný spáchať najhorší možný čin. 
Zradu. Vlastizradu. Potupil svoju vlasť, ktorá ho vychovala, ktorá mu 
zabezpečila základné zázemie a vďaka ktorej je tým kým je. Obrátil sa 
chrbtom priateľom, s ktorými vyrastal. Pridal sa na stranu nepriateľa 
a stal sa francúzskym dôstojníkom. Odvtedy sú s Glostarom 
nepriatelia. Jeden slúži Francúzsku, druhý Anglicku.  
 „Drugluch.“ Glostar si ho premeriaval ostrým pohľadom, pokúšajúc 
sa mu z očí vyčítať jeho plány. „A ty tu čo robíš? Nemal by si práve 
teraz stáť vedľa svojich francúzskych bratov?“ Uškrnul sa, „Alebo 
nebodaj aj ty si stroskotal ako my? Potom sme v rovnakej situácii.“ 
Naznačil podanie ruky. Ale Druglucha tým len rozosmial.  
 „Glostar, ešte i dnes máš zmysel pre humor? Čakal by som, že po 
toľkých rokoch krutej vojny ti z tváre zmizol. No nič, radšej prejdime 
k vážnejším záležitostiam. Nie sme hlupáci, dobre vieš, že moja 
prítomnosť nie je náhodná. Možno ťa v tom utvrdila partia týchto 
hlinených ... ľudí.“ Odkopne akýsi úlomok bývalého vojaka. „Aby si 
vedel, to ja som ich sem poslal, ja im rozkazujem. A toto je len 
začiatok. Mám veľmi zaujímavý plán, ktorý zničí tú tvoju zem! Anglicko 
zmizne a ty tomu nemôžeš zabrániť. Získal som totiž zdroj nesmiernej 
sily mágie a s jej pomocou vytvorím vlnu týčiacu sa až k nebesiam. 
Ako si možno počul, v blízkej dobe – možno už zajtra – vypláva od vás 
obrovská flotila lodí. No, moja vlna ich rozdrví a pritom zničí i veľkú 
časť vašich vojnových špičiek.“  
Náhle si Grindel na niečo spomenul a vykríkol: „Počkať, spomínam si. 
Ale, veď tam bude aj anglický kráľ, chce ich chvíľu sprevádzať...“ 
zhrozene pozrel na Druglucha. „Ty ho plánuješ vážne zavraždiť. Si 
naozaj zradca! Mali by ťa popraviť!“  
 No u nepriateľa vyvolal iba úsmev. „Tvoje reči ma netrápia, 
úbožiak.“ Pozrel na Glostarových priateľov a poznamenal. „Nuž, keďže 
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ste ohrozili moje plány, predsa len vaša prítomnosť predstavuje 
hrozbu, musím sa vás zbaviť.“ Na to mávol rukou. 
 Ozvali sa hlučné kroky, k jazeru prišlo zo päť kamenných obrov, 
merajúcich čosi vyše troch či štyroch metrov. Ich pán ukázal na 
družinu. „Zničte ich!“ 
 Jonéra síce vyčarila bleskový výboj, ale na obrov to nemalo vplyv. 
Boli obkľúčení. Glostar im už-už chcel bežať na pomoc, lenže Drugluch 
ho zadržal. 
 „Nie, nie. Ty ostaneš tu. Veľmi dlho som túžil po našom súboji. 
A iste i ty. Teraz máš možnosť dokázať, že si lepší. Tak ma poraz!“ 
Vytasil meč. 
 „Ale ja musím pomôcť priateľom, Drugluch! Pochop to...“ 
 „Zabudni na nich, Glostar. Už sú prakticky mŕtvi. Radšej bojuj!“ 
 Glostar sa potil. Bol nervózny. Jeho priateľom hrozí smrť a on nič 
nezmôže. Taktiež ho trápili Drugluchove diabolské plány. Neklame, 
premýšľal, veď ovláda kamenných obrov a aj ja sám z neho cítim akési 
vyžarovanie... ale ak je to pravda, kde našiel tú moc a čo zamýšľa? 
A ako ho zastavím? 
 Počul výkriky svojich priateľov a Drugluchov smiech. „Tak sa bráň!“  
Nestihol zareagovať, stihol si všimnúť iba čepeľ meča ako mieri k jeho 
hrudi a potom... 

             
Pokračovanie nabudúce... 

Peter Hlinický 
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Zdroj:  

http://tesimesanavianoce.blog.cz/en/1007/omalovanky-vianocne-stromceky (8.12.2011; 15:44) 

http://tesimesanavianoce.blog.cz/en/1007/vianocne-omalovanky-snehuliaci (8.12.2011; 15:30)  
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