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SLOVKO NA ÚVOD 
Drahí priatelia, naši čitatelia! 

 

Za nami je prvý štvrťrok, ktorý sme mohli stráviť v škole spolu. Všetko je 

v relatívnom poriadku, škola zatiaľ funguje prezenčne, a čo sa mňa týka, 

s učivom sa celkom dokážem popasovať.  

A zasa sú tu Vianoce. 

Aké budú? .. pýtajú sa mnohí. Pandemické - možno napadne človeku prvé 

prídavné meno. Ale.... Je síce veľa obmedzení, všetko sa musí riadiť podľa  

pravidiel, na ktoré si postupne zvykáme, nie vždy im rozumieme, ale všetci 

sa snažia nájsť riešenie, ako život urobiť príjemnejším. 

Darčeky môžeme kúpiť na internete alebo ich vlastnoručne vyrobiť, o to 

budú vzácnejšie. Vianočné stromčeky je dovolené predávať, aj tie môžeme 

vyzdobiť tým, čo nájdeme doma.. Vianoce sú sviatky rodiny. Bolo by fajn, 

keby sme si každý deň našli spoločný čas niečo pekné vytvoriť, porozprávať 

sa o tom, čo sme ten deň prežili. Práve tieto chvíle napĺňajú posolstvo 

Vianoc, sviatkov rodiny. Prajem vám pekný vianočný čas a pokiaľ možno, 

buďte s najbližšími. 

 

Daniel Droppa 2.OA 
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NA HORÚCU TÉMU 

Podporme slovenskú kultúru! 

Pripravila: Sofia Olejárová, 2.G a jej spolužiaci 

 
Milí čitatelia časopisu MOKY 3! 

V sobotu 9.10. 2021 sme saspolu 

s našou pani slovenčinárkou, 

ďalšími spolužiakmi, kamarátmi, 

ale hlavne s rodinnými 

príslušníkmi zúčastnili 

posledného školského 

večerného predstavenia pred 

lockdownom, teda opätovným 

uzatvorením slovenskej kultúry. 

Vybrali sme si náročné operné 
dvojpredstavenie Zuzanka 
Hraškovie a Dido a Aeneas 
v SND. Predstavenia boli veľmi 
zaujímavé a napínavé až do 
poslednej bodky. Rozhodla som 
sa teda, že urobím anketu 
s účastníkmi, tu je: 

 
 

Chodievali ste v minulosti radi do divadla, ak áno, aký žáner preferujete ? 
Aké dojmy vo vás zanechali predstaveniaZuzanka Hraškovie a Dido a Aeneas? 
Čo vás na týchto predstaveniach najviac zaujalo? 
Ak budú niekedy v budúcnosti otvorené divadlá, využijete to zas? 

 

Nina, 2.G: 

Chodievala som v minulosti do divadla zo školy. Mám rada muzikály, veselohry 
nie som milovníčkou opery, ale viem ju prijať. Od obidvoch predstavení som 
očakávala, že budú zaujímavé a dobre zahrané. Obidve predstavenia boli dobre 
spracované, ale nemali dostatočné miesto na kulisy a ani dostatočný počet 
kulís. Na prvom predstavení Zuzanka Hraškovie ma najviac zaujal tragický 
koniec, ktorý Zuzanku vyslobodil spod týrania macochy. Na druhom 
predstavení Dido a Aeneas ma zaujalo konečné posolstvo, ktoré nám oznámila 
Táňa Pauhofová a znelo: Láska je večná. Podľa toho, aká bude téma, sa 

 

Žiaci 2.G a 3.OA na predstavení Zuzanka Hraškovie 

v Opere SND pri príležitosti 100. výročia smrti autora 

literárnej predlohy – P. O. Hviezdoslava. 
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rozhodnem, či v budúcnosti  pôjdem alebo nie, ale keby som šla s niekým 
z mojej triedy, tak by som priala akúkoľvek tému.  

Ľubo, 3.OA: 

Áno, mám rád muzikál, operu moc nemusím, ale viem ju zniesť. Od obidvoch 
predstavení som očakával, že budú v pohode a naozaj boli. Obidve 
predstavenia na mňa celkovo veľmi dobre zapôsobili. Najviac ma zaujali práve 
kostýmy aj Zuzanky Hraškovie, a aj Dida a Aeneasa. Na operu asi neplánujem 
ísť, ale keď budem pozvaný, tak zvládnem aj tú.  

Tomáš, 2.G: 

Áno, v minulosti som chodieval do divadla najmä s babkou na bábkové divadlo, 
ktoré mám celkom rád a ešte som chodieval zo školy na operu, ktorú nemám 
moc v láske, ale viem ju zniesť. Úprimne, od Zuzanky Hraškovie som očakával, 
že to bude utrpenie a predstavenie Dido a Aeneás som vôbec neočakával. 
Napokon ma však obidve predstavenia celkom prekvapili – teda najmä 
predstavenie Dido a Aeneas, ktoré bolo naozaj špičkovo spravené, avšak ani 
Zuzanka Hraškovie nebola až taká zlá, no bola dosť krátka. Myslím si, že na 
predstavení Dido a Aeneas ma najviac zaujali kostýmy, zaujala ma aj scéna 
znázorňujúca pomstu veštcov a tiež ma zaujalo konečné posolstvo. Prvé 
predstavenie Zuzanka Hraškovie bolo pre mňa zaujímavé hlavne tragickým, pre 
Zuzanku vyslobodzujúcim koncom. Určite pôjdem aj nabudúce, teda ak ma 
zaujme názov a typ predstavenia. 

Kristína Šmondrková, moja babka: 

Áno, v minulosti som veľmi rada chodievala do divadla. Mám 
rada operu, hlavne Petra Dvorského, balet, hlavne Labutie 
Jazero a folklór, hlavne od Jána Nosáľa. Od predstavenia 
Zuzanka Hraškovie som očakávala, že to bude pekné 
divadelné predstavenie. Keďže túto básničku poznám a čítala 
som ju Sofii, keď bola malá. Prvá časť predstavenia sa mi 
veľmi páčila, ale o druhej časti (Dido a Aeneas) sa to nedá 
povedať, nerozumela som, čo sa vlastne deje na javisku 
a snáď najväčší problém pre mňa bol, že herci rozprávali 

v inom jazyku. Prvé predstavenie - Zuzanka Hraškovie - ma 
celkovo veľmi zaujalo. Jediné, čo ma na druhom predstavení 
zaujalo, bolo záverečné posolstvo v slovenskom jazyku, 
ktorému som rozumela a znelo asi takto: Láska je večná. Na 

typ predstavenia ako Zuzanka Hraškovie by som určite šla aj nabudúce, ale na 
typ ako druhé predstavenie asi skôr nie. 

Naša pani slovenčinárka Daniela Bauerová: 

Do divadla chodím pravidelne, pred koronou to bolo raz za týždeň 
kino,(niekedy sa dokonca stalo, že som si pozrela dva po sebe nasledujúce 

Sofia Olejárová s babkou 

na predstavení Zuzanka 

Hraškovie v SND 
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filmy)alebo divadlo, galéria, múzeum či iná kultúra a niekedy som mala 
dokonca 2,3 až 4 kultúrne aktivity za týždeň. Teraz, v šialenej dobe obmedzení, 
sa snažím a podporujem slovenskú kultúru ako sa dá, je to moja profesionálna 
deformácia. Od Zuzanky Hraškovie som očakávala klasiku to znamená opernú 
vážnosť hudby a dramatický baladický dej. Všetky moje očakávania sa splnili. 
Veľmi ma zaujalo a páčilo sa mi spojenie dvoch predstavení za sebou – spojenie 
slovenskej klasiky a antického námetu, ktoré prepojila téma lásky a tragickosti. 
Ak bude niekedy v budúcnosti podobné predstavenie, určite sa zapojím nielen 
ja, ale pozvem aj žiakov a podporím takto slovenskú kultúru v jej ťažkých 
časoch. 

 
Na záver sa zamyslime nad ešte vážnejšími otázkami: 

Čo by sa stalo, keby ľudia prestali chodiť do divadiel, aký následok by to malo 

na spoločnosť? 

 

Veronika: Ja si myslím, že ako prvé by divadelní herci stratili prácu.  
Pre mňa osobne divadlo nemá veľkú výpovednú hodnotu, radšej si prečítam 
nejakú knihu alebo vypočujem audioknihu. V divadle treba na predstavenie aj 
vidieť a nedajú sa tam všetky zvuky urobiť tak reálne ako napríklad vo filme. Zo 
zvukov vo filme si dokážem domyslieť, čo sa tam asi deje, ale v divadle 
potrebujem „komentátora“, ktorý však musí hovoriť veľmi potichu, aby nerušil 
ostatných divákov.  
Pre vidiacich milovníkov divadla by to však bolo veľké sklamanie, keby nemohli 
chodiť na predstavenia. Je to pre nich príjemne strávený voľný čas. Aj teraz sa 
na nejakú dobu pozastavili predstavenia kvôli Covidua milovníci divadla zrazu 
nemajú čo robiť a nudia sa doma. Monotónny život medzi štyrmi stenami bytu 
zapríčiňuje rôzne psychické problémy. 

Ninka: Stratili by z väčšej časti záujem o kultúru a umenie, a teda aj vedomosti o 

nich, prišli by o príjemné potešenie pre ľudskú dušu i pre zrakové a sluchové 

vnemy. 

Luna: Divadlá sú vec, ktorá nám možno teraz, hrozí, že zanikne kvôli situácii 

s kovidom, mne osobne to až tak nezmení život, lebo nevydržím sedieť na tom 

istom mieste. Ale niektorým ľuďom by to zobralo niečo, čo je pre nich veľmi 

dôležité – ich povolanie, záľuba či spôsob, ktorým sa zoznamujú s druhými 

ľuďmi, lebo tak, ako si ja neviem predstaviť sedieť hodiny v divadle, niekto iný si 

určite nevie predstaviť život bez divadla. 

Sofi: Podľa mňa by sa stalo to, že by spoločnosť prestala mať úplne kultúrne 

zameranie a ľudia by prestali vnímať kultúrny svet ako taký. 
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Tomáš: Ja si myslím, že to divadlo má nejaký zmysel a v čase kovidu sa to 

zhoršilo. Aj keď nie som nejaký milovník filmov, kultúra sa trošku zníži, tým, že 

nebude možnosť divadelného predstavenia, kedy môžeme priamo, na pohľad, 

zažiť príbeh. Ale kultúra nezanikne, lebo filmy nám do nejakej miery niečo 

nahradia, ale nebude to až také dobré, ako keď sme sa mohli osobne stretnúť 

s hercami a vcítiť sa do ich role. 

Ondrej: Veľa ľudí by bolo smutných. 

 

Čo je prínosom umenia a kultúry? 

Luna: Je to jeden zo zdrojov, ktorý zaznamenáva minulosť, obrazy sa často 

maľujú tak, aby vydržali a všelijaké zvyky sa prenášajú z gnerácie na generáciu. 

Takisto umenie pomáha ľuďom rozmýšľať nad vecami, ktoré by im inak 

nenapadli, pýtať sa otázky a dôjsť k novým záverom. 

Ondrej: Zlepšuje človeka. 

Veronika:Prínosom umenia a kultúry je zabaviť človeka, podať mu ťažkú tému 
(napríklad druhú svetovú vojnu) spôsobom príbehu, aby si ju človek lepšie 
dokázal predstaviť či preniesť človeka na iné myšlienky. 

Sofi: Kultúra a umenie má ľudí obohatiť, dať im nový pohľad na svet, na život. 

Ninka:Priniesť ľuďom estetický zážitok i nové poznatky, precítiť lepšie 
predstavenie, než keby ho len pozerali na obrazovke, poučiť ich i zabaviť, istým 
spôsobom ich aj prinútiť zabudnúť na každodenné povinnosti.  
 

Ako je možné odlíšiť tvora kultúrneho od „(ne)tvora“? 

 

Veronika: Človek - tvor kultúrny dokáže chápať umenie: divadelné 
predstavenie, báseň... Dokáže „čítať medzi riadkami“, pochopí čo autori 
zaobalili do pekného príbehu, či napríklad, aké má príbeh ponaučenie. 
„(Ne)tvor“ nechápe, o čo v predstavení ide, radšej sa zaoberá výberom 
oblečenia na večierok s kamošmi. Nebavia ho divadelné predstavenia či 
prednesy básní a už vôbec ho nebavia operné koncerty a vážna hudba. 

Sofi: Tvor kultúrny tvorí, objavuje, poznáva, veľmi rád chodí do divadla, rád píše 
básne, kreslí obrazy. (Ne)tvor je povrchný, namyslený. 

Ninka:Človek kultúrny má povedomie o kultúre a umení, zaujíma sa o ne tak 
často, ako je to možné, snaží sa toto povedomie ďalej šíriť. 

Samko: Kultúrneho tvora od nekultúrneho rozlíšime tak, že keď kultúrneho 

niekto volá do divadla, tak rád pôjde, ale keď zavoláte toho nekultúrneho, tak 

povie: Ja si to radšej pozriem na internete.  

 MOKY 
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NA HORÚCU TÉMU 

Zvýšme si povedomie o ketogénnej diéte 

Pripravila redakcia a Sofia Olejárová, 2.G 
 

Ide o nízko-sacharidovú diétu, založenú  na príjme potravín s vysokým obsahom 

tukov. Táto diéta priaznivo ovplyvňuje zdravie človeka tým, že podporuje zdravé 

chudnutie. Keď sa opýtate ktoréhokoľvek výživového poradcu otázku – Ako si 

zachovať zdravie – odpovie vám, zostaňte čo najštíhlejší, zdravým spôsobom! 

 

Aké základné typy  ketogénnej diéty existujú? 

1. Štandardná – príjem vysokého obsahu tukov/75%, stredného obsahu 

bielkovín/ a VEĽMI nízkeho obsahu sacharidov/5%; 

2. Cyklická – striedanie dní bez príjmu a s príjmom sacharidov (napr. v pomere 

päť dní ku dva);  

3. Cielená – iba pri fyzickej aktivite sú sacharidy povolené. 

Aké sú povolené potraviny?  

Mäso, ryby, vajcia, maslo a smotana, syry, orechy a semená, zdravé oleje, 

avokádo, zelenina. 

Sofi, ako by si ty charakterizovala katogénnu diétu? 

Ketogénna diéta GLUT 1 je veľmi ojedinelá porucha príjmu 
potravy. Princíp tejto choroby je v tom, že mám porušený 
neurotransmitér – „vozíček“ cukru do mozgu. Tým činom 
čerpám energiu z tukov (pijem olej, rátam si jedlo v pomere/ 
vážim si ho). Energiu zo sacharidov čerpať nedokážem, čo 
znamená, že hocičo zložené zo sacharidov či  múky (pečivo, 
koláče, prílohy – ryža, cestoviny, atď.) jesť nemôžem.  

Kedy si sa dozvedela, že potrebuješ prejsť na ketogénnu 

diétu? 
Na túto diétu mi lekári prišli, keď som mala 6 rokov, ale 
choroba sa začala prejavovať, keď som mala 8 mesiacov 

a prvýkrát som odpadla, keď som jedla Vianočku. 

Ako si sa vyrovnala s týmto stravovacím obmedzením?  

Vyrovnať sa s touto ojedinelou chorobou bolo dosť náročné a stále je. 
Napríklad neznášam chodiť do reštaurácií a vážiť si tam jedlo na svojej váhe.  
S týmto problémom sa vyrovnávam tak, že som obmedzila chodenie do 
reštaurácií na minimum. Do reštaurácií chodím iba s maminou, keď som s ňou, 
necítim sa až tak psychicky zraniteľná.  

Zdroj: https://sk.medlicker.com/1420-ketogenna-dieta                                                    MOKY 

Sofia Olejárová, 2.G, 

od 6-tich rokov drží 

Ketogénnu diétu 
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NA HORÚCU TÉMU                                                                                    

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY - Ľudia, energia a odpad 
Pripravil: Tomáš Netri, 1.G; obrázky - prehliadač Yandex 

Dnes na našej planéte prudko rastie počet obyvateľov a to spôsobuje, že 

ľudstvo spotrebúva viac a viac energie. 

Väčšina energie (85%) pochádza z fosílnych palív (uhlie, ropa, zemný plyn), 

ktorých spaľovanie spôsobuje veľký nárast skleníkových plynov v ovzduší. 

Ďalšími pôvodcami skleníkových plynov sú automobilová doprava a priemysel. 

Cestou je prechod na alternatívne zdroje, ktoré majú svoje výhody a nevýhody: 

 

Jadrová energia: 
+ Výroba energie z jadra je dnes účinnou a aj 
bezpečnou metódou. 
- Pri výrobe je produkovaný nebezpečný 
odpad, ktorý je nutné bezpečne skladovať. 

Veterná energia: 

+ Neznečisťuje životné prostredie. 
- Kvôli fyzikálnym zákonom má obmedzenú 
výkonnosť a výroba nie je optimálna pre 

regióny s počasím 
bez vetra. 

Vodná energia: 
+ Účinný zdroj energie (z potenciálnej energie vody), 
ktorý môže byť v prevádzke bez prestávky. 
- Výstavba vodných elektrární je veľkým zásahom do  

životného prostredia. 

Slnečná energia: 
+ Jeden z najčistejších zdrojov 

energie. 
- Nejaví sa účinnou v regiónoch, kde je nízky 
slnečný svit. 

Väčšinu emisií produkuje však menšinové obyvateľstvo rozvinutých krajín v 
Európe a Severnej Amerike. Po nich nasleduje Čína 
a India, ich produkcia emisií stúpa. 

Slovensko patrí v Európe medzi krajiny z najnižšou produkciou CO2 na 
kilowatthodinu vyrobenej energie (okolo 100g) najmä vďaka jadrovým 

Jadrová elektráreň 

Jaslovské Bohunice 
 

Vodná nádrž 

Liptovská Mara 
 

Solárne panely 
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elektrárňam (Jaslovské Bohunice a Mochovce) a veľkému množstvu vodných 
elektrární (Liptovská Mara, Čierny Váh atď.). 

Prechod na alternatívne zdroje bude nákladný, ale je to kľúčový plán na 
zmiernenie až zastavenie negatívnych dopadov na našu planétu. 

Ľudstvo tiež produkuje veľa odpadu. Veľkým 
problémom sú plasty, ktoré sú vyrábané vo 
veľkom a vo veľkom sú tiež vyhadzované. 
Určite všetci vieme o znečistených oceánoch. 
(Len malá časť plastov sa zrecykluje, zvyšok 
je zahodený na „oceánske skládky“ alebo 
spálený uvoľniac do ovzdušia nebezpečné 
splodiny.) 

K zníženiu plastového odpadu má prispieť 
zákaz používania jednorazových plastových fliaš (platný v EÚ od roku 2022) a 
triedenie plastového odpadu od komunálneho. 

Nemalý problém vytvára aj papier: 
Kvôli nemu je vyrúbaných každoročne veľké územie lesov našej 
planéty (odlesňovanie). K problémom s papierom a 
odlesňovaním možno spomenúť FSC — organizáciu, ktorá 
prispieva k šetrnému hospodáreniu s lesmi. 

Na záver by som dodal, že ľudstvo si začína uvedomovať, čo spôsobuje planéte. 
Musíme zvážiť náš ďalší krok do budúcnosti. Buď budeme planéte naďalej 
škodiť, čím prídeme o svoj domov alebo 
všetci urobíme všetko preto, aby sme 
zvládli zmenu a prešli na ekologickejší 
spôsob života. 
 
Zdroje:  
Miroslav Šarišský: Všetci na Mars alebo ako 
zvládnuť klimatickú zmeny, rozhovor pre portál 
1Veda na dosah; poznatky autora článku 
 

 

 MOKY 

 

Kontajnery na separovaný 

odpad 
 

K zníženiu plastového 

odpadu má prispieť zákaz 

používania jednorazových 

plastových fliaš, platný v EÚ 

od r. 2022. 
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OKIENKOM DO 1. STUPŇA 

Pripravila: Mgr. Petra Zváčová 

 
„Cŕŕŕn!” zazvonilo prvé zvonenie v školskom roku 2021/2022. Žiaci sa nedočkavo 

vrútili do tried a vítali sa so spolužiakmi, ktorých nevideli 2 mesiace. Tiché 

chodby sa zaplnili detskými hláskami a z tried sa ozýval radostný smiech.  Žiaci 

z prípravného ročníka neboli takí smelí ako starší žiaci. Očami sa zvedavo 

zoznamovali so svojou triedou a netrpezlivo čakali na príchod ich novej pani 

učiteľky. Netrvalo im však dlho a o chvíľu sa osmelili a rýchlo zapadli medzi 

školákov... Aj takto vyzeral prvý školský deň v septembri na našej škole. 
 
Odvtedy už prešlo zopár mesiacov a z teplého septembrového počasia sme 
prešli do chladného decembra. Na prvom stupni sa neustále niečo dialo a my 
sme sa rozhodli, že Vám to priblížime. Aj keď sme nestihli ísť na žiaden výlet, 
tak život v triedach bol plný dobrodružstva aj zábavy.  

September bol pre žiakov „rozbiehacím“ mesiacom. Po dvojmesačných 
prázdninách si postupne začali oprašovať vedomosti z predchádzajúceho 
ročníka a zabehávali sa do školského režimu. Nebolo to jednoduché pre 
každého, ale kto sa aspoň trošku posnažil, videl ovocie svojej práce. Dolná 
chodba sa pomaličky zapĺňala veselými jesennými obrázkami našich malých 
výtvarníkov.  

 
 

  
 
 
 
    29. september patril Svetovému dňu srdca a kto sa zastavil pri informačnej 
tabuli, mohol si prečítať zaujímavé informácie o ľudskom srdci.  
 

Jesenné výtvory skrášlili chodbu  

1. stupňa 



Moky 3, 1. DECEMBER 2021 

 

12 | S t r a n a  
 

Mesiac október zase patril úcte starším. Najstarší žiaci na prvom stupni k tejto 
príležitosti vyrábali pozdravy pre našich bývalých učiteľov, ktorí sa určite 
potešili takejto milej pošte.  
 

 
 

 
Október je tiež mesiacom zdravia a už pravidelne sa na našej škole koná projekt 
„Hovorme o jedle“. Pani učiteľka Zittová pripravila pre najmenších žiakov 
peknú prezentáciu k tejto téme, ktorá bola plná podnetných informácií aj 
aktivít. 
 

 
 
Žiačikom sa veľmi páčila a odniesli si z nej aj odmenu.  
 
 
 
 
 
 

Pošta 

pre 

bývalých 

učiteľov

ovia 

Prezentácia 

p. uč. Zittovej 

na tému 

Hovorme 

o jedle,  
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Ako sa schyľovalo k jesenným prázdninám, tak aj dolná chodba menila svoj 
výzor na strašidelnejšiu podobu. Hoci sme tento rok nemali pochod 
strašidielok, tak nás to nezastavilo a pripomenuli sme si ich aspoň strašidelnými 
výtvarnými kúskami.  
 

 
 

Po jesenných prázdninách sme sa naplno pustili do práce. Vždy v novembri si na 
informačnej nástenke pripomíname  prevenciu drogových závislostí. Tento rok 
bola zameraná najmä na závislosť od alkoholu a tabaku. U štvrtákov sa pri tejto 
príležitosti konala aj beseda na tému Svetový deň fajčenia, kde sa dozvedeli, 
ako veľmi fajčenie ovplyvňuje naše zdravie. 

 

November preletel ako voda a prišiel december. Vianočná nálada je vo vzduchu 
a chodba opäť mení svoju tvár. Jesenné a strašidielkové obrázky postupne 
vystriedali zimné výkresy. Z tried sa ozýva radostný džavot detí, ktoré sa už 
nevedia dočkať vianočných prázdnin a hlavne Štedrého dňa. Na chodbe svieti 
vianočný stromček  a kto vie? Možno sa po nej 6. decembra prejde aj Mikuláš 

s čertom a anjelom. Necháme sa prekvapiť .:-) 
 

 MOKY 

Strašidelné výtvarné kúsky 
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CESTUJEME S MOKYM PO SLOVENSKU 

Lesnícky náučný chodník Haluzická tiesňava 

Pripravil Martin Takács, 3.G 
 

Haluzická tiesňava je menej známe, ale veľmi zaujímavé miesto neďaleko 

Trenčína a Nového Mesta nad Váhom. Nachádza 

sa tu Lesnícky náučný chodník. 

 
Chodník prechádza krátkou, asi 1km dlhou 
tiesňavou v údolí Haluzického potoka 
a pokračuje ku zrúcanine kostolíka z 12-13. 
storočia.  
 
 Tiesňava bola ešte 
pred 100 rokmi 
ohrozená silnou 
eróziou, pretože sa tu 

v dôsledku 

odlesňovania po 
prívalových zrážkach 
rýchlo zosypával strmý 
svah, zložený z ílovcov 
a dolomitov. Erózia ohrozovala stabilitu kopca, 
na ktorom stojí národná kultúrna pamiatka – 

Románsky kostolík. 
Lesníci sa preto v 20. rokoch minulého stročia rozhodli pre odborno-technické 
práce, ktoré mali za úlohu zastabilizovať Tiesňavu.  Išlo o spoluprácu 
vodohospodárov a lesníkov, takže sa tu vybudovali kamenné prehrádzky na 
spomalenie toku potoka a vysadili sa agáty, jelše, vŕby, borovice a popínavé 
rastliny.  
Rastliny postupne prerástli celým kaňonom, spevnili svahy, zadržiavajú vodu 
a tak spomaľujú zvetrávanie. 

Na tomto území je vyhlásený 4. 
stupeň ochrany prírody. 
Pri prechode Tiesňavou si 
vychutnajte nenáročnú prechádzku 
husto zarasteným kaňonom, ktorý 
miestami pripomína prales.  

Lesnícky náučný chodník – 

Haluzická tiesňava 

 

Románsky kostolík v 

Haluziciach 
 

Odborno-

technické 

práce v 

Tiesňave 
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Celá prechádzka je v miernom svahu s prevýšením 35m a dá sa stihnúť za 30-40 
minút, neodporúča sa ale po silnejšom daždi kvôli šmykľavému terénu.  
 
Druhá polovica náučného chodníka vedie pomalým stúpaním cez lúku 
k zrúcanine kostolíka.   
 
Odporúčam trasu naplánovať 
tak, aby ste v rámci výletu 
stihli navštíviť aj 7m vysokú 
drevenú rozhľadňu Hájnicu, 
ktorá je 
postavená 
na 

neďalekom kopci Hájnica (341 
m n. m.) južne od obce.  
Iba niekoľko kilometrov od 
Hrabušíc sa nachádza hrad 
Beckov.  
Cestou spať je možné zastaviť 
sa a občerstviť sa napríklad 
v Piešťanoch, s obľúbeným 
kúpeľným parkom a liečivou 
termálnou vodou. 
 
 
 

 

 

 

 

 MOKY 

Lúka k zrúcanine haluzického kostolíka 
 

Cesta do Haluzíc 

z Bratislavy 

z Mokrohájskej ulice 

trvá jednu hodinu  

15 minút autom, 

väčšinou po diaľnici. 
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Hello, Englishreaders! Hallo, Deutschlernende! 

 

 

Again and againwestartour new schol yearwithoneinternationalproject – 

EuropeanDayofLanguages. Itis a greatopportunityhow to 

informyoungpeopleaboutEuropeanculturalherritage so 

thattheycanundestandhowimportanttoolofcommunicationwe – ashumans, 

have! 

 

We can express so many feelings, opinions, understanding, as well as 

misunderstanding using languages. What is more,  each language has its own 

melody and harmony, rythm and stress – it is a neverending music of tones 

coloured in extraordinary shades. If we add body language too, we cancreate a 

whole orchestra spreading beautiful messages to all those who want to listen 

and take part in! 

This year not only high schol 

students accepted aninvitation to contribute to the project. Also Junior high 

schol pupils participated. More teachers in different subject  / English, German, 

Slovak and Art/ prepared their originalles sons and involved students in 

creative compositions and posters. Not only did they a lot during the week 

from 27. September to 1. October, but they learnt and studied a lot to be 

better informed and skillful using and understanding different European 

languages in their spoken, as well as written way. 

We hope that all the participating classes have a nice experience and would like 

to continue witht he project next year, 

too. 

Please do not hesitate and accept our 

invitation to see a small exhibition 

ofposters in the corridors of our 

school. 

On behalf of teachers 

Katarina Šaradinová 
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Junior high schol students also joined the European Day of Languages project. 
They worked very hard, enjoyed learning new phrases or words.  
At first they did some research, then decided to pick a few interesting words in 
foreign languages and found their English meaning. They not only created 
a colourful poster, but learned to cooperate.  
All the students enjoyed this activity very much. You can findt heir results on 
the notice board on the second floor near the English Language Office. 

                                                                             Jarmila Mejia – Englishteacher 

 
 

 
Der europäische Tag der Sprachenwirdseit 20 Jahren weltweit 
gefeiert und wir haben auch mit gemacht. 
Die deutsche Sprache ist beiden Schülern nicht so beliebt, wie 
Englisch. Wir sind der Meinung, dass Deutsch eine schöne Sprache 
ist, „nur“ Grammatik macht manchen von uns Probleme. Es gibt mehrere 
Gründe, warum man Deutsch lernen soll. Wir haben diese gesammelt: 

1. Deutsch gehört zu den zehn am meisten gesprochenen Sprachenauf der 
ganzen Welt. 

2. Deutsch ist eine der wichtigsten Sprachen in Europa. 
3. Deutsch wird auch in Österreich und in der Schweiz gesprochen. Die 

Slowakei grenzt an Österreich, und viele Slowaken möchten in 
Österreich, studieren oder arbeiten. 
 

Unser Ziel in den Deutschstunden war, ein interessantes Posterzuerstellen. Es 
soll Deutsch als lustige Sprachezeigen. Wir haben im Internet Zungenbrecher 
gesucht. Wir haben viel gelacht. Manche Schüler konnten viele Zungenbrecher 
nicht aussprechen. Mehrere Zungenbrecher konnten wir nur mit hilfe des 
Wörterbuches ins Slowakische übersetzen. Es hat uns Spaβ gemacht.                                                                                          
Klassen 4.G/4.OA. 

                                                                                                                            Mgr. Katarína Šreinerová 

 MOKY 

 

 

 

OUR GREEN RIBBON PARTY –  4.G  and 4.OA ‘PROM‘ 
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On 16-th November, we celebrated our great extraordinary day. Prom is 

a ceremony where students get green ribbons. It is a symbol of the end of our 

study at high school.   It took a couple of days to prepare this wonderful 

celebration, for example to book and to buy our green ribbons and the sashes 

for our headmaster, form teacher and godmother.  

It all started with a festive speech performed by Matej Richter. He also 

called our classmate who didn’t have a chance to be with us via Teams.  

Although he couldn’t attend this 

ceremony, we gave him the ribbon 

virtually. He was so happy to be 

there with us to feel the 

atmosphere. He told us: “I’m sad 

that my study at this school will 

finish very soon. I will be missing 

my teachers and also my 

classmates who have become close 

to my heart.” After he had finished 

Matej began calling us by our 

names and we gave the sashes to 

the headmaster and the teachers. Our godmother - Mrs Sadleková, baptized 

the ribbons and then we received them. We were so pleased to feel the pride 

coming out of teachers´ faces. It 

was one of the most important 

and unforgettable moments in 

our lives.  

The end of the program 

was a Student ´s Anthem sung 

by Kika. It was absolutely 

beautiful in her version. After 

that we had a great time with 

our teachers. We were talking 

about life and other moments 

that are waiting for us. 
 

 

Učiteľský zbor na čele s pánom riediteľom školy 
 

Triedy 4.G a 4.OA s triednymi učiteľkami a p. 

riaditeľom RNDr. Ivanom Ištokom 
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The prom is a traditional celebration 

for students who will be graduated. 

Every high school student is looking 

forward to this day before the 

school year ends. 

  

Our prom was untraditional. 

We couldn’t go to a restaurant as 

we firstly wanted and our parents 

couldn’t join us on these special day because 

of bad pandemic situation. 

At the beginning of the program, our 

moderator gave his speech. After that he 

called us by names. Then we gradually gave 

sashes to the headmaster, godmother, Mrs 

Tazberiková and class teacher, Mrs 

Šreinerová. Then the moderator asked our 

godmother for a short speech and the baptism of green ribbons. When she 

finished, our class teacher pin ribbons on our clothes. One of our classmates 

was given the ribbon just symbolically 

- online because he couldn’t attend 

personally. At the end, Kika sang the 

students ´ anthem. 

 We are glad that this 

celebration could happen despite 

strict restrictions. We hope that after 

successful “maturita exam” we will be 

able to celebrate graduation with our 

parents too. 

 

 MOKY 

Trieda 4.G s triednou p. uč. PaedDr. Katarínou 

Šaradinovou 
 

Pamätné stužky 
 

Trieda 4.OA s triednou p. uč. Mgr. Katarínou 

Šreinerovou 
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RUBRIKA  

ABSOLVENTI ŠKOLY 

 

ROZHOVOR 

 Matúš Rovenský 

 
 
 

- Matúš, spomínaš si ešte na svoje 

štúdium na Mokrohájskej, ak áno, 

v akej súvislosti? 
Rozhodne áno, vo viacerých 
súvislostiach. Vďaka nemu som sa 
veľa naučil, dvakrát som sa dostal do 
krajského kola Hviezdoslavovho 
Kubína a výrazne som si zlepšil 
jazykovú kompetenciu, okrem iného 
aj preto, že som maturoval z 
angličtiny aj z nemčiny. 
 

- Ako dlho a v ktorých rokov si tu 

študoval? 

Študoval som tu 4 roky, a konkrétne 
to bolo v rokoch 2013 až 2017. 
 

- Prečo si študoval práve na 

Mokrohájskej? 
Pretože mi to dvakrát odporučila 
školská psychologička na ŠZŠ 
Hálkova, kde som strávil roky 2004 
až 2013. Vzhľadom na to, že 
kolektívy v triedach sú podstatne 
menšie, než na väčšine stredných 
škôl, som necítil žiaden potenciálny 
diskomfort (pozn.: ani na Hálkovej 
nás v triede nikdy nebolo naraz viac 
než 6) súvisiaci s hlukom a podobne. 
V takom kolektíve majú žiaci akiste 

aj viac priestoru na to, aby si 
vzájomne pomáhali aj mimo 
vyučovacích hodín. Tak mi Matej 
Magát pomáhal s matematikou, ja 
jemu zas s angličtinou a nemčinou, a 
to aj pred vyučovacími hodinami, a 
určite sme sa vtedy veľa naučili. 
 

- Čo Ti dalo 

štúdium na 

Mokrohájskej - 

aké benfity? A čo 

Ti chýbalo? resp. 

Aké pozitíva môžu 

nájsť študenti 

práve na 

Mokrohájskej z 

Tvojho uhla 

pohľadu?  

Neviem si 
spomenúť, že by 
mi niečo špecificky 
chýbalo. Čo mi štúdium dalo? Určite 
som sa lepšie naučil dva cudzie 
jazyky, ako som už spomínal, ale 
spoznal som aj dosť veľa zo 
slovenskej a svetovej literatúry 
(Chrám Matky Božej v Paríži, Na 
západe nič nového / Im Westen 
nichts Neues, Neprebudený, 
Hamlet, Dom v stráni..., to sú len 
niektoré z klasických literárnych diel, 
ktoré som počas tohto obdobia 
prečítal) a oboznámil som sa aj s 
matematikou, chémiou, fyzikou, 
občianskou výchovou, dejepisom... 
na oveľa vyššej úrovni, než to bolo 
na základnej škole (pochopiteľne) a 
ako niekoľkonásobný účastník 
Hviezdoslavovho Kubína som sa 

Matúšovo vystúpenie 

– Vianočná 

akadémia školy, r. 

2015 
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okrem iného naučil aj ešte lepšej 
disciplíne - tú recitátor, bezpochyby, 
potrebuje. 
 

- Ktoré  predmety boli pre Teba 

najprospešnejšie? 

Myslím si, že slovenčina, angličtina, 
nemčina, občianska náuka, dejepis 
a, keď sa to tak vezme, každý 
predmet je prospešný, vrátane 
chémie a fyziky... 
 

-  Spomínaš si na 

nejakú pikošku z čias 

štúdia na 

Mokrohájskej? 
Áno, iste. Napríklad 
raz som na hodine 
zemepisu, ktorú som 
mal spoločnú s 
vtedajšími druhákmi, 
lebo časť žiakov bola 
na lyžiarskom výcviku, príjemne 
prekvapil pána riaditeľa Ištoka, ktorý 
hovoril o Rusku. Keď spomenul 
Liberálnodemokratickú stranu Ruska 
(LDPR), ktorej lídrom je 
ultranacionalista Vladimir Žirinovskij 
a ktorá nie je ani liberálna, ani 
demokratická (Žirinovskij dokonca 
raz v podnapitom stave navrhol 
anektovať Aljašku, ktorú Rusko v r. 
1867 predalo Spojeným štátom, 
naspäť, a potom tam vysídliť 
všetkých Ukrajincov!), povedal som, 
že Žirinovskij v roku 2013 po 
incidente v ruskom meste Čeľabinsk, 
kde na jedno miesto dopadol 
meteorit, povedal, že v skutočnosti 
žiadne meteority nepadajú, ale 

Američania skúšajú novú zbraň! 
Pána riaditeľa to prekvapilo a 
spolužiaci sa spolu so mnou 
rozosmiali, čo ma veľmi potešilo. 
Staré židovské príslovie hovorí, že 
raj patrí tomu, kto svojho druha 
rozosmeje, a ja zas poznám citát: 
"Deň, keď som sa nezasmial, 
pokladám za stratený." Ale žiadny 
deň, ktorý som strávil na 

Mokrohájskej, nebol 
stratený." 
 

- Kde študuješ teraz?  

Na Univerzite 
Komenského v 1. 

ročníku 
magisterského štúdia 
(čiže, menej formálne 
povedané, v 4. 
ročníku) na 
Filozofickej fakulte, 

odbor je: ruské a východoeurópske 
štúdiá. 
 

- Prečo si si vybral práve tento 

študijný odbor? 

Pretože som vždy mal blízky vzťah k 
ruskej kultúre a Rusko a 
postsovietske štáty ma vždy veľmi 
zaujímali. Okrem toho, Rusi sú 
Slovákom blízki a ruština sa dnes 
"vracia do módy" aj v súvislosti s 
ruským hospodárskym a politickým 
vplyvom. Teda stručne: každá 
slovanská krajina potrebuje viac 
ľudí, hovoriacich po rusky. A okrem 
toho, zatiaľ som v Rusku nebol, ale 
určite by som rád navštívil nielen 
"dve metropoly" - Moskvu a Sankt-

Poznám citát: 

„Deň, keď som sa 

nezasmial, pokladám 

za stratený." 

Ale žiadny deň, ktorý 

som strávil na 

Mokrohájskej, nebol 

stratený." 
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Peterburg (no pre mňa je to aj 
naďalej Petrohrad), no aj mnoho 
iných miest. Už len z historického 
hľadiska treba podotknúť, že 
napríklad na Sibíri sú mestá Omsk, 
Novosibirsk, Tomsk, ktoré sú 
prepojené aj s bojovou činnosťou 
československých légií v r. 1917 - 
1920 proti Leninovej boľševickej 
vláde. A, len tak mimochodom, keby 
som sa niekedy dostal do mesta 
Ťumeň (tiež na Sibíri), rád 
by som zistil, či na 
tamojšej Rižskej ulici, 
pomenovanej podľa 
lotyšskej metropoly, ešte 
stále "mačky kričia na celé 
hrdlo", ako v roku 1988 v 
piesni skonštatovala jedna 
z mojich obľúbených 
ruských hudobníčok, Jana 
StanislavovnaĎagilevová 
(1966 - 1991). Pravda, oproti 
moskovským a petrohradským 
múzeám je tam atrakcií málo, ale 
týmto som chcel poukázať na to, že 
v súvislosti s Ruskom mám pomerne 
rozsiahly okruh záujmov. 

 

- Ako si spokojný, ako funguje život 

na Tvojej VŠ, dozvedela som sa, že 

profesori Ti zapisujú skúšky bez 

odpovedania, je to pravda? 

Áno, je, ale iba čiastočná. Totiž, 
napríklad z ruskej literatúry 19. 
storočia som nemusel absolvovať 
skúšku, lebo som predložil najlepšiu 
seminárnu prácu zo všetkých 
vtedajších 17 študentov a dostal 
som za ňu A. Inak skúšky bývajú, ale 

napríklad z ruskej drámy 19. storočia 
som ju absolvovať tiež nemusel, 
lebo mi pán profesor uzavrel A. 
Napísal som totiž úspešne 2 testy, 
vždy som odpovedal na priebežné 
otázky, písal som slohy (na ilustráciu 
jedna z tém slohov z ruskej drámy: 
"Zaujmite stanovisko k citátu 
Antona Pavloviča Čechova: Nič na 
svete nie je také dobré, aby to vo 
svojom zdroji nemalo niečo 

odporné.") a na 
konci som mal 92 
bodov zo 100, čo 
ma teší, ale zaspať 
na vavrínoch 
nemienim. 
Ku spokojnosti: 
som veľmi 

spokojný. 
Samozrejme, teraz 

vyučovanie 
prebieha cez program Microsoft 
Teams (MST), ktorý umožňuje 
reálnu komunikáciu/konverzáciu. 
Kto odpovedá, klikne na tlačidlo 
"zdvihnúť ruku". Ako už názov 
napovedá, každý prednášajúci založil 
tím na konkrétny predmet, a pred 
hodinou je treba pripojiť sa do tímu 
a v kalendári vybrať konkrétnu 
prednášku, potom kliknúť na 
"Pripojiť sa". MST funguje dobre, 
hoci predtým pri slabšom signále 
niekedy vypadával. 
 

- Viem o Tebe, že si dosiahol úspech 

v oblasti štúdia anglického jazyka, 

aký, kde a ako chceš štátnu skúšku 

Keby som sa niekedy 

dostal do mesta 

Ťumeň (tiež na 

Sibíri), rád by som 

zistil, či na tamojšej 

Rižskej ulici „mačky 

kričia na celé hrdlo“. 
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využiť? Prečo bola pre Teba 

dôležitá? 

V apríli a júni 2019 som zložil 
štátnicu z angličtiny na 1. štátnej 
jazykovej škole, konkrétne na 
Palisádach. Skúška bola písomná aj 
ústna. Na ústnej časti som 
odpovedal z témy Sociálna 
spravodlivosť v Spojených 
štátoch a z obsahu môjho 
obľúbeného literárneho diela, 
románu J. D. Salingera Kto chytá v 
žite. Písomnú časť som napísal 
najlepšie zo skupiny. Mám teda aj 
oficiálne úroveň 
angličtiny C2. Táto 
skúška bola pre 
mňa dôležitá, 
pretože takto som 
získal dôkaz o 
svojej úrovni 
angličtiny, a ten sa 
po absolvovaní 
štúdia stane určite dôležitou 
prílohou k môjmu životopisu. 
Navyše sa zlepšila moja orientácia v 
reáliách Spojeného kráľovstva a 
Spojených štátov. 
 

- Aký je rozdiel, z Tvojho uhla 

pohľadu, medzi stredoškolským a 

vysokoškolským životom? 
Nuž, od marca 2020 neprebieha 
vzdelávací proces prezenčnou, ale 
dištančnou formou, ale nemyslím si, 
že jeho úroveň sa znižuje. Nároky 
štúdia zostávajú rovnako vysoké. Čo 
je však podstatné, jednak úloh je 
veľa, jednak hodnotenie je relatívne 

prísne (na dosiahnutie známky E je 
zvyčajne potrebná 60-percentná 
úspešnosť v teste), a každý si ich 
musí vypracovať viac-menej sám. Na 
strednej škole sú nároky určite 
vysoké, ale nie natoľko, a SŠ 
poskytuje viac všeobecné vzdelanie. 

 

- Čím chceš byť a prečo? 

Chcem sa stať prekladateľom. Tak 
totiž budem môcť zužitkovať svoje 
jazykové znalosti a iné vedomosti, a 
navyše budem môcť sprístupňovať 
čitateľom,  ktorí nie sú nositeľmi 

originálneho 
jazyka, rôzne 
texty. 

 

- Tešíš sa Ty ako 

dospelý ešte na 

Vianoce? 

Pravdaže sa 
teším. Prečo? 

Vianočné sviatky sú len raz za rok, 
ale zďaleka nejde iba o darčeky. 
Minulý rok nás na Vianoce navštívila 
stará mama a teta (ktorá, na rozdiel 
od minulosti, už netrávi väčšinu roka 
v Taliansku). Stará mama (z maminej 
strany) mi darovala knihu Dejiny 
Srbska a mama knihu Dejiny 
Chorvátska. Hlavne som bol rád, že 
sme sa stretli a porozprávali. Na 
rozdiel od mamy, tety a starej mamy 
som pri filme Pelíšky, ktorý pri ich 
návšteve vysielali, veľa času 
nestrávil, ale bolo nám dobre a 
sviatky sme prežili v zdraví. 
 

Na Vianoce si zatiaľ 

neželám žiadnu konkrétnu 

knihu, ale isto budem rád, 

keď nejaké knihy 

dostanem. 
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- Čo si želáš na Vianoce? Na Vianoce si zatiaľ neželám žiadnu konkrétnu knihu, 
ale isto budem rád, keď nejaké knihy dostanem. 
 

- Aké sú tradície u vás doma 

na Vianoce? 

Nuž, jeme rybu (obvykle je 
to losos, nie kapor) so 
zemiakovým šalátom. Mama 
jedáva na Vianoce 
kapustnicu, no ja ju príliš 
neobľubujem. Ale oblátky s 
medom a cesnakom a k nim 
vlašské orechy jeme všetci.  
 

 
 
 
Čo sa týka vianočného stromčeka, ten je vyzdobený modrými guľami, lebo táto 
farba sa nám páči. Darčeky sú, pravdaže, zabalené v darčekovom papieri, ale 
farba nie je vždy rovnaká. Ešte po prababke z maminej strany, ktorá umrela ako 

90-ročná v roku 2016, sme zdedili kovový 
"vianočný stromček" sovietskej výroby, ku 
ktorému sa dajú postaviť sviece, a keď sú 
zapálené, jeho vrchná časť sa krúti a naráža 
na časť tesne pod ním, takže sa ozýva 
príjemný cengot. 

   

Matúš, prajeme Ti veľa úspechov a ďakujeme 

za rozhovor! 

 

 

 
 

 

 

 MOKY 

Scénka TELEFÓN počas návštevy Milana Lasicu na 

škole, r. 2014 
 

Ešte po prababke z maminej strany, ktorá 

umrela ako 90-ročná v roku 2016, sme zdedili 

kovový "vianočný stromček" sovietskej 

výroby. 

Na rozdiel od mamy, tety 

a starej mamy som pri 

filme Pelíšky, ktorý pri 

ich návšteve 

vysielali, veľa času 

nestrávil. 
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VIANOČNÁ  

PRÍLOHA 
5KRÁT PREČO 

O VIANOCIACH 

so žiakmi z  2.SVC 

Ilustrácie:  Šimon, Bianca 

a Dominika zo 6.A;   

 
  
SAMKO: 

Prečo sa tešíš na Vianoce 2021? 
Pretože to bude čas nielen dávania 
darčekov, zdobenia stromčekov 
alebo pozerania filmových klasík v 
televízii, ale aj času, kedy povieme 
najbližším, že ich máme radi.  
 
Prečo je to podľa teba čas vhodný 
na to, aby sme povedali najbližším, 
že ich máme radi? 
Pretože aj keď väčšinu roka trávime 
veľa času s najbližšími, najväčšie 
upevnenie vzťahov sa dá pocítiť na 
Vianoce. 
 
Prečo sa dá pocítiť najväčšie 
upevnenie vzťahov práve na 
Vianoce? 

Pretože Vianoce majú špecifickú 
atmosféru, resp. sršia pozitívnou 
energiou, ktorá sa šíri naokolo. 
 
Akou energiou sršia Vianoce? 
Nájdeme v nich nové inšpirácie, 
výzvy, záľuby, ba možno aj lásku.  
Jednoducho všetko, po čom naše 
srdce túži. 
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LUCKA: 

Prečo sa tešíš na Vianoce 2021? 
Na tieto Vianoce sa teším preto, 
lebo verím, že nám prinesú oddych 
a pokoj, ktorý tak veľmi 
potrebujeme. 
 
Prečo oddych a pokoj tak 
veľmi potrebujeme? 
Lebo ľudia musia niekedy 
aj vypnúť, zastaviť sa 
a stíšiť sa, aby neboli 
prepracovaní a následne 
z toho všetkého, čo sa 
okolo nich deje, 
frustrovaní. 

Prečo sú ľudia v dnešnej 
dobe takí prepracovaní a 
frustrovaní? 

Lebo si chceme dokázať, že všetko 
zvládneme a často sa nám to nedarí, 
lebo nemôžeme, takpovediac, robiť 
sto vecí naraz. 
 

 
Prečo si dokazujeme, že 
zvládneme 100 vecí 
naraz, hoci vieme, že sa 
nám to nepodarí? 
Lebo si myslíme, akí 
budeme úžasní, keď 
budeme hľadieť iba na 
seba a na svoje pocity 
a nevžijeme sa do pocitov 
ľudí v našom okolí a do 
prežívania a častokrát ani 
do trápenia tých, na 
ktorých nám najviac 
záleží. 
 
Prečo je dôležité vžiť sa do pocitov ľudí v našom okolí a do prežívania 
a  trápenia tých, na ktorých nám najviac záleží? 
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Toto všetko je dôležité z toho dôvodu, aby sme sa stávali lepšími, aby sme sa 
snažili čo najviac v rámci svojich možností, schopností a situácie pomáhať 
slabším a podporovať ich na ich ceste, ktorá nie je často ľahká. Podľa môjho 
názoru najdôležitejšie je vedieť prijať druhých a naučiť sa možno len pomalými 
krôčikmi, ale predsa, zlepšovať ich život a zároveň cítiť, že aj oni zlepšujú ten 
náš a prinášajú nám do neho potrebný zmysel a svetlo. Bez tohto poznania by 
sme boli stratení a cítili by sme sa nenaplnení. 
  
 

DIANA: 

Prečo sa teším na Vianoce 2021? 
Teším sa na tú atmosféru a na tú pohodu a pokoj. 
 
Prečo je dôležitá pohoda a pokoj? 
Každý človek potrebuje vypnúť a oddychovať, vyčistiť si myseľ a nájsť si čas pre 
seba a rodinu. 
 
Prečo je dôležitý čas pre seba a čistá myseľ ? 
Mnoho ľudí sa za niečím ponáhľa a premýšľa nad niečím a nevie si užívať 
prítomnosť daného okamihu, treba sa vedieť zastaviť a robiť to, čo človeka baví 
a nie len riešiť povinnosti. 
 
Prečo si treba užívať prítomnosť daného okamihu? 
Pretože život je veľmi krátky a čas ide veľmi rýchlo.  
 
Prečo je život veľmi krátky a čas ide tak rýchlo? 
Nikdy človek nevie, dokedy bude žiť a čas plynie a preto je nevyhnutné si 
uvedomiť hodnoty a priority vo svojom živote a vedieť si vážiť každý moment, 
ktorý nám život ponúka.  

 MOKY 

 

Moje najvzácnejšie vianočné darčeky 
Veronika Bajnóciová 2.G 

 

Mojím prvým najvzácnejším vianočným darčekom, ktorý vám chcem predstaviť 

je veľký elektronický papagáj, ktorého som dostala na Vianoce, keď som mala 

štyri roky. Je to hračkársky papagáj, ktorý má veľa rôznych funkcií. Hýbe 

krídlami, hlavou, mrká, rozpráva po anglicky, spieva a veľa iného. Žiaľ, asi 

mesiac po Vianociach ho otec nechtiac zhodil zo skrinky a chudák papagáj 
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prestal fungovať. Aj tak som si ho nechala na pamiatku a skúšali sme mu 

niekoľkokrát vymeniť baterky ale nič. Asi pred rokom mi napadlo, že mu skúsim 

ešte raz vymeniť baterky a čuduj sa svete, zrazu funguje. 

 

  Ďalší môj vzácny vianočný darček, ktorý som dostala asi keď som mala osem 

rokov, bol bicykel. Bicykel, ktorý má len jedno koleso a musí sa pripojiť za 

normálny bicykel. Potom je z toho tandemový bicykel. Bicyklovať sme sa chodili 

s otcom, ale už mám na to krátke nohy, tak už ho veľmi nevyužívam. 

 Tretí super vianočný darček bol Adventný kalendár, ale nie s čokoládkami. Bol 

to Schleich adventný kalendár. Schleich sú umelé, ručne maľované zvieratá, 

ktoré sú vyrábané tak, aby pripomínali nejaké konkrétne plemeno alebo rasu. 

V tom adventnom kalendári bol 

mustang so žriebäťom a všelijaké veci 

k nemu. Deka, ohlávka, jablká a všeličo 

iné. Dostala som ho asi v roku 2015. 

Bolo to pre mňa vzácne preto, lebo 

Schleich kone som zbierala a do teraz 

mám na poličke zbierku 38 rôznych 

Schleich koní. 

  Koňmi to pokračuje aj ďalej. Minulý 

rok som na Vianoce dostala prilbu, 

chapsy (návleky na nohy aby sa mi 

nohy nešmýkali po sedle) a vestu na 

kone, aby som mohla chodiť jazdiť 

konečne bez toho, aby som si musela tieto veci požičiavať. Hneď štyri dni po 

Vianociach som ich aj vyskúšala a vtedy to bolo prvýkrát, čo som jazdila na koni 

keď snežilo. 

Posledný z piatich vzácnych darčekov  dostanem na tieto Vianoce. Mala by som 

sa síce tváriť, že o tom darčeku neviem, ale neprekáža. Budú to dvojradové 

korčule. Som na ne strašne zvedavá a dúfam, že sa na nich naučím korčuľovať. 

 MOKY 
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ANKETA/PREČO SA TEŠÍME NA VIANOCE? 
Odpovedajú žiaci Prípravného ročníka 

Pýta sa: Mgr. Petra Zváčová, triedna p. učiteľka 

 

1. Prečo sa tešíš na Vianoce? 

Filipko: Teším sa na Santu, a keď sa vyspím, tak uvidím taký dáreček. Otvorím 
oči, natáhnu sa a ja wau jupí, sú Vánoce.  

Laurinka: Lebo potom sneží. A preto, lebo Ježiško mi dá na hranie také bábätko, 
také rifle a gate. A pre to bábätko mi dá plavky aj ponožky.  

Janko: Lebo príde k nám Pán Ježiško.  

Zaško: Lebo dostanem Venoma a Goblina zo Spidermana, lebo tých mám rád, 
takže teším sa na Vianoce a neviem kedy urobíme stromček.  

Davidko: Neviem, prečo sa teším, ale teším sa.  
 

2. Čo si želáš na Vianoce? 

Filipko: Chcem mať také veľké policajné auto, ktoré má pištole. A ešte, aby mal 
Santa Claus piškóty a mal mlieko a stromeček.  

Laurinka: Barbinu, ktorá má také čierne vlasy.  

Janko: Na Vianoce by som chcela také auto, ktoré je pre deti na kľúč a dá sa 
s ním jazdiť.  

Adamko: Ja by som chcel takú laserovú papriku, čo má také laserové oči. A ešte 
chcem takú strielaciu bombu.  

Zaško: Ja mám len tri - len Venoma a Goblina. Maminka mi to tak povedala, že 
len tri. Aj Chris to tak má.  

Davidko: Teba, lebo si taká pekná ako darček.   
 

3. Aké sú tradície u vás doma na Vianoce? 

Filipko: Máme takový papierik, kedy budou Vánoce, asi teraz. Vypadá to, že asi 
bude snežiť.  

Laurinka: Dáme si nejaké ovocie - banán, jablko, hrušku. 
Večeriame  nejaké  koláčiky. Máme rybu, ale môj brat nemá rád rybu, preto 

moc  rybu nevaríme.  

Janko: Pečieme koláče. Pozeráme vianočný film.  

Adamko: Hráme sa doma, iba len v izbe. Na Vianoce jeme medovníky. 

Zaško: Ja pôjdem von na Vianoce keď bude sneh, lebo to ma baví, aj tie gule. Na 
Vianoce boli také placky s medíkom a potom prišli darčeky, my sme sledovali 

Santu, ale ja som ho nevidel.  

Davidko: Doma máme voľno, hráme sa, pozeráme rozprávky. Pečieme medové 
rezy. Aj ty pečieš koláče?   MOKY 
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MOJE VIANOCE V LONDÝNE 
Pripravila Lea ScarlettViš)nanská, 1.G 

Foto: archív autorky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Každé Vianoce 

sú pre nás 

čarovným časom. Pre mňa o to viac, že každý 

rok pred Vianocami cestujem kvôli mojej 

diagnóze na kontrolné vyšetrenia do môjho 

obľúbeného mesta, do Londýna.  

Už po prílete na letisko v Londýne nás víta 

bohatá vianočná výzdoba. Večer vyrážame do 

londýnskych vianočných ulíc.  

Takmer v každej uličke sa nad nami 

hompáľajú obrovské svietiace gule, pred 

budovami a na námestiach sú bohato 

vyzdobené vianočné stromčeky, jednoducho, 

všade sa ligoce vianočná atmosféra. 

 

 

Vo Vianočnej guli na londýnskom letisku 
 

Oxfordsteet v centre Londýna 
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Dokonca aj v jednej z najväčších lekární v Londýne 

na Vás žiari na obrovskom displeji nápis Merry 

Christmas. 

 

Známy obchodný dom Selfridge, o ktorom šiel aj 

v našej televízii seriál, má každý rok špeciálne 

vianočné výklady, z ktorých sa na Vás usmieva 

Santa ako tvrdý 

rocker alebo 

módny guru. 

 

Ešte aj vo vnútri 

budov to dýcha   

Vianocami. 

Všade rozvoniava 

vianočný punč 

a v jednom 

z hotelov, 

v ktorom som 

bývala,  

príjemne 

praskalo 

v kozube 

horiace 

drevo 

a hrialo na 

tele aj na duši.   

 

Vianoce sú jednoducho nádherné. Nezáleží 

ani tak na tom, kde ich prežívate, ako skôr 

s kým ich prežívate. 

Želám vám všetkým veselé Vianoce 2021 

a šťastný nový rok 2022!  MOKY 

Ešte aj lekáreň Boots vám 

praje Merry Christmas! 
 

Vianočná 

výzdoba 

v hoteli 

Pullman, 

neďaleko 

Paddington

Station. 

Obchodný dom Selfridge 

a jeho Santovia 
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VIANOČNÉ TIPY REDAKCIE 
Foto: archív autorov 

 

Recept na 

Vianočné 

oblátky 
Odporúča: Lucka 

Husárová, 2.SVC  

 

Tento recept na vianočné oblátky 

som si vybrala preto, lebo je 

netradičný a málokto vie, ako sa robí 

a aký je zaujímavý spôsob ich 

pečenia. Tento spôsob ma oslovil aj 

preto, lebo ho robili aj v zariadení 

sociálnych služieb, kde teraz 

praxujem.  

 

Potrebujeme: 0,5 l vody, 0,5 l 

mlieka, 19 dkg kryštálového cukru, 

10 dkg palmarínu, 

60 dkg hladkej 

múky, 1 celé vajce, 

1 vanilkový cukor. 

Postup: 

Vodu, cukor a 

palmarín 

rozpustíme. 

V miske to 

s mixérom 

šľaháme s múkou, vajcom, mliekom 

a vanilkovým cukrom. Jednu hodinu 

necháme postáť. Oblátky pečieme 

vo vianočnej forme.  

Dobrú chuť! 

 

Knižný darček pod 

stromček 

MAXIM Chlapec, ktorý 

prežil, skutočný príbeh 

Autorka: 

Marieta 

Kováčová 
Odporúča: 

KikaFroncová, 4.G 

 
Túto knihu odporúčam 

preto, lebo Maxa 

osobne poznám. 

Chodili sme spolu na gymnázium 

Spojenej školy sv. Rodiny, no  v tercii  

sa mu stal  vážny úraz. Potom sme sa 

stretli aj na Mokrohájskej, ale iba 

nakrátko, pretože keď som ja 

nastupovala do 1.G, on prestupoval 

na inú SŠ. 

 

- Maxim bol po prebratí 
vtipný, galantný a noblesný. 
Miška raz povedala: 
„ Si epší, ako si bol.“  
„Áno a dúfam, že mi to 
zostane.“ 
Mojej mamke Maxim hovoril: 
„Iný anjel mi hovoril, že 
dedko Miško (môj otec 
a Maxov dedko) sa má v nebi 
výborne.“ 
Moja mama ostala 
prekvapená, možno trošku 
zarazená, ale šťastná, keď 
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počula o svojom manželovi, 
ktorého veľmi milovala. (Kap. 
68 – Božia kapitola) 
 
Kniha podáva príbeh chlapca, 
ktorý vo svojich 14tich rokoch 
utrpel vážny úraz – na 
lyžovačke nevybral zákrutu, 
vyletel z trate a pri náraze do 
stromu upadol do kómy. 
Autorka – Maximova mama – 
rozpráva príbeh syna 
z odstupom šiestich rokov od 
nehody, hovorí o svojich 
najintímnejších momentoch 
prežívania zdanlivého 
nešťastia, hľadá jeho zmysel 
a východiská, dáva návod, ako 
v najťažších životných 
skúškach nestrácať nádej. 

Príjemné čítanie! 

 

Hudobný tip 

Štyri adventné symfónie 
Odporúča: Daniel 

Droppa, 2.OA 

 

V očakávaní Vianoc, 

obdobia pokoja 

a stretávania sa 

s rodinou, si okrem 

vianočných kolied 

môžete spríjemniť náladu týmito 

orchestrálnymi kompozíciami od 

skladateľov rôzneho obdobia. Mne 

osobne najviac pripomínajú 

obdobie zimy, a preto som sa 

rozhodol zoradiť ich podľa množstva 

„zimnej nálady“ a roku napísania. 

 

1. „Prvý sneh“ Symfónia č. 6, 
JeanSibelius, 1923 
Zaujímavá kompozícia, ktorú 
samotný skladateľ 
venovalšvédskemu 

hudobnému skladateľovi 
Willhelmovi Stenhammarovi. 
Má 4 časti, väčšinou 
v rýchlom tempe. Nemá 
typický „veľký koniec“, skôr 
naopak, končí potichu. Prvá 
časť začína viazanými tónmi 
sláčikov, čo nie je celkom 
typické (symfónie buď 
začínajú celým orchestrom, 
alebo naopak, iba basovými 

nástrojmi, napr. 5. 
symfónia Čajkovského) 
 

2. „Zimné sny“ – 
Symfónia č. 1 – P. I. 
Tschaikovsky, 1874 
Túto symfóniu 
charakterizuje zimná, 
molová nálada (tretia časť 

je ale optimistickejšia). Ide 
o jednu z prvých väčších 
kompozícii skladateľa. 
Najzaujímavejšou časťou 
symfónie je asi druhá, pomalá 
časť, trvajúca okolo 11 minút. 
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3. „Na pamiatku Lenina“ – 
Symfónia č. 6 – Šostakovič, 
1939 
Krátka (pod 30 minút) no 
zároveň intenzívna symfónia, 
začínajúca pomalou časťou. 
Pôvodne skladateľ zamýšľal 
napísať veľkú chorálnu 
kompozíciu, no premyslel si to 
a vznikol zaujímavý kontrast 
(depresívne Largo, satirické 
Allegro a veselý koniec – mne 
pripomína rýchly cval na ľade) 
 

4. „Antarktická symfónia“ – 
Symfónia č. 7 – R. 
VaughanWilliams, 1952 
Symfónia pre soprán, zbor, 
speakeraa orchester. 
Veľká symfónia, inšpirovaná 
pôvodne hudbou k filmu 
o polárnikovi R. Scottovi. 
Skladateľ ju doplnil 
a sformoval do podoby 
päťčasťovej orchestrálnej 
skladby (s krátkymi vsuvkami 
z básní P. B. Shelleyho,  S. T. 
Coleridga a J. Donneho. 
V tretej časti počujeme organ, 
v poslednej - piatej zbor, 
podfarbený zvukom zimnej 
víchrice (aeliophone). 

 MOKY 

VTIPY  

 

Samko, 1.SVC: Čo urobíš potom, keď 
si zlomíš respirátor? 
Janči: Zlomiť respirátor? A to sa ako 
dá? 

Na hodine spoločenskej 
komunikácie.  
Učiteľka sa pýta: Paťko, čo by si 
chcel robiť, keď budeš mať 70 
rokov? 
Paťko odpovedá: Piť pivo. A piecť 
koláče.  
Žiaci nič nevedia a nervózna pani 
učiteľka sa pýta: Čo vás v tej škole 
učia? 
Paťko: Pišťať! 
Na hodine hudobnej výchovy žiaci 

tvoria hádanky na hudobné 

nástroje.  

Martin sa pýta: Je to hudobný 

nástroj. Používa sa na salaši pri 

ovečkách. Čo je to? 

Drahoš odpovedá:Pes. 

Na suplovanej hodine.  
Učiteľka sa pýta: Kto chýba? 
Lea: Iba títo bratia (ukazuje na 
prázdne stoličky) a Zeman. 
Uč: Ktorý Zeman? 
Žiaci: Prezident. 
Anička, 2.SVC: Pani učiteľka, čo bude 
na skúšaní z komunálnej sociálnej 
práce? 
Mišo: Komunitnej, Anička! 
Komunitnej. 
Preberá sa Hamlet. 
Učiteľka: Claudius otrávi Hamleta 
tak, že mu naleje do ucha JED. 
Oficiálna verzia však je, že ho 
poštípal ... kto? 
Matej: Komár.  

 

 MOKY 
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KOPLA MA MÚZA 
Vodník Vodík 

Veronika a Nina, 2.G 

 

 

Ten zelený vodník, 
zobral z vody vodík. 

Uvidel to lodník, 
prevrhol aj botník. 

 
A behom na rovník. 
Potkol sa o pomník 
a spadol na chodník 

a zlomil si kotník. 
 

Keď to zbadal stotník, 
zobral si on kochlík. 

Chcel chytiť ten vodík, 
čo ukradol vodník. 

 
Málo mu bol kochlík, 

zobral si aj nočník. 
Pochytal ten vodík, 
čo ukradol vodník. 

 
Náš hrdina stotník, 
opravil aj botník. 

Ľahol pod slnečník, 
a sníval hrozný sník: 

 
Vykradli mu šatník, 
stratil sa mu vápnik, 

odsali mu kyslík. 
To bol zas ten vodník. 

 
Zobudil sa stotník, 

zreval: „Nenásytník! 
Vyrieši to právnik!“ 

A tu skončil básnik.  MOKY
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