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         Školský časopis   MY 
                                                                             1.číslo 

 
ÓDA NA ŠKOLU 

 

Ó škola môj druhý domov krásny, 

dalo by sa o tebe písať milión básní. 

Matematike, fyzike, chémii nás porozumieť učíš, 

no sem – tam nás s nimi poriadne mučíš. 

 

Ó škola, toto je óda pre teba určená, 

bez teba by bola nejedna bytosť stratená. 

Poskytla si nám nielen veľa vedomostí, 

ale aj veľa zážitkov, kamarátov a radostí. 

                                                                                                           

                                                                                                          9.A  

 

 

 

Školský rok: 2021/2022        
 

Školský časopis je publikovaný žiakmi – členmi Novinárskeho krúžku  

Zodpovedná učiteľka: Mgr. Eva Čiriková    
 
 



Milí čitatelia ! 
 
Minulý školský rok sme na našej škole založili dvojmesačník, nový školský časopis MY. 
Členovia novinárskeho krúžku Vám v troch vydaniach postupne priblížili rôzne 
aktivity, súťaže a práce Vašich spolužiakov. 
Sme radi, že i v tomto školskom roku 2021/2022 sa s Vami budeme deliť o nové 
a zaujímavé informácie a podujatia, ktoré sa uskutočnili a uskutočnia na pôde našej 
školy. 

Milí poslucháči ! 
 
“ Školský rozhlas “ je zvukovým médiom pôsobiacim na našej škole vo forme 
záujmového útvaru. Školský rok 2021/2022 je prvým rokom jeho vysielania.  
 
Pestrá hudba a slovo našich moderátorov sa bude k vám z reproduktorov v triedach 
a na chodbách ozývať spravidla každý druhý týždeň v piatok.  
Vysielanie bude tvorené príspevkami našich rozhlasových redaktorov, ich monológov, 
dialógov , rozhovorov so žiakmi i učiteľmi. 
Takto bude školský rozhlas informovať o živote 
nielen na našej škole, ale i prezentovať tvorivé 
činnosti jej žiakov. 
  
Vďaka projektu na podporu kultúry, ktorý 
každoročne vyhlasuje NSK, sme získali finančnú 
dotáciu na jeho realizáciu pod názvom – 
Dajme škole Roz-Hlas.   
                                                                                                                                          

                                                        

                          Realizované                                          

                          s finančnou podporou                                                 

                          NSK 
 

 
 



Počiatky a súčasnosť 

rozhlasového vysielania 
 

 

Milí žiaci ! 

Poznáte nejaké udalosti z histórie 

vzniku rozhlasového vysielania u 

nás a vo svete? 

Nie ? 

Nevadí, veď máte nás, takže 

pozorne čítajte : 

  

 

Vznik rozhlasu súvisí so spoločenskou potrebou rýchlejšie a pohotovejšie 

komunikovať.  Skôr než vznikol ako  nové masové médium bolo potrebné vykonať 

množstvo výskumov v oblasti elektrotechniky: 
 

 

 l. Prvým krokom k objavu rádia bola v roku 1873 teória elektromagnetických vĺn britského fyzika 

Jamesa Clarka Maxwella.  

 

 2. Prakticky ju aplikoval nemecký fyzik Heinrich Hertz.  

 

 3. K finálnej podobe vynálezu rádia prispeli mnohí vedci.  

V roku 1901 vyslal taliansky elektroinžinier Guglielmo Marconi prvé rádiové signály na 

vzdialenosť 322 kilometrov.  

Už v nasledujúcom roku sa začalo pravidelné vysielanie rádiových  správ cez Atlantický oceán. 

 Za svoju priekopnícku prácu v oblasti bezdrôtovej telegrafie dostal Marconi v roku 1909 (spolu s 

nemeckým fyzikom K. F.Braunom) Nobelovu cenu za fyziku.   

 

4. Myšlienka využiť rádio na vysielanie pre veľké množstvo ľudí -  tzv. masové publikum vznikla v 

roku 1916 (v spoločnosti American Marconi Co).   

 

5. V roku 1920 bola založená prvá skutočná rozhlasová stanica, ktorá vysielala pomocou rádiových 

vĺn pod názvom KDKA v USA - v Pittsburghu.  

V Európe má prvenstvo  od r.1922  anglická rozhlasová stanica BBC. Rozhlasové vysielanie na 

našom území   sa zaradilo k prvým v Európe.  

 

V roku 1923 spoločnosť Rádiojournál (československé spravodajstvo rádiotelegrafické) založila v 

Prahe rozhlasovú stanicu. 

Na Slovensku po vzniku univerzity, novinách, divadle a múzeách prišiel na rad rozhlas. V roku 

1926 začala vysielať pobočka pražského Rádiožurnálu v Bratislave, z  vládnej budovy na 

Vajanského nábreží ( dnes je známa ako Moyzesova sieň SF).    

 

6.  V roku 2021 sa obnovuje vysielanie školského rozhlasu na našej škole !  

 

 



                         VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY 
    

                                                                     V dňoch 16. – 17. septembra sa v priestoroch našej       

                                                       školy  uskutočnila Výstava ovocia a zeleniny.  

                                                 Žiaci sa mohli pochváliť úrodou z vlastnej záhrady  

                                                                     a zapojiť sa do súťaže : 

                                                “Kto prinesie najväčší zemiak, rajčinu alebo tekvicu... “                   

                                                 Zároveň mohli výtvarnými prácami s tematikou ovocia        

                                                        a zeleniny prejaviť svoje výtvarné nadanie.  

Predstavujeme Vám  víťazov súťaže i výtvarné dielka našich umelcov. 

1. Tobias Hlavatý – VII.A  

2. Alžbeta Čviriková , Adelka Bartovičová – VII.B  

3. Tomáš Palacka , Marek Letko , Lea Szabóová – VI.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedeli ste, že 21.október je Deň pôvodných odrôd jabĺk ? 

 

 

 



Medzinárodný deň školských knižníc 

„Knihy nám prinesú múdrosť 

automaticky, ale môžu byť aj cestou 

ako sa k nej dostať.“ 

24. októbra 2021 vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka 

Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) 

Medzinárodný deň školských knižníc a pripomína sa od 

roku 1999.  

Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, 

školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si 

väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pripomína sa každý 

štvrtý októbrový pondelok. 

  

Snažme sa nájsť v knihách priateľa, 

ktorého vymeníme za smartfón a 

mobil. Je to priateľ, ktorý ťa nezradí. 

Keď už nie inak, tak len tak, že sa jej nevybijú baterky a jej signál bude 

fungovať aj tam, kde ťa iný signál zradil. Ak máš pocit, že sú príliš drahé, 

nelamentuj a zájdi do knižnice. Tam určite nájdeš, čo hľadáš . 

   

Čítaním sa učíš nielen o nových faktoch, prijímaš informácie, no učíš sa aj 

gramatiku a štylistiku. 

Čo tak si požičať nové knihy z našej knižnice ? Možno sa dozviete “ Čo 

učky nevedia alebo nevidia “ ? No a knihu “14 roční “ si môžu prečítať 

aj trinásťroční .  

 

HALLOWEN 
 

V stredu, 27.10. sa žiaci 1.-4. ročníka učili v maskách, plnili rôzne zábavné úlohy, mali 

netradičnú hodinu čítania, či navštívili knižnicu. 

Naši najmenší – prváci celý deň strašili písmenká a čísla svojimi maskami a výkrikmi. Tie sa však 

nezľakli a skákali im do riadkov samé. Dozvedeli sa ako oslavujú HALLOWEN vo Veľkej 

Británii a v USA, naučili sa krátku básničku a pesničku , zahrali si hallowenskú hru a trochu si 

pritom pomaškrtili. 

Druháci prežili krásne čarodejnícke dopoludnie v Mestskej knižnici. Čítali rozprávky s tematikou 

čarovania, kúziel a dobrodružstiev. Plnili súťažné úlohy, kreslili kúzelné predmety a spoločnými 

silami nakreslili čarodejnicu z knihy Roalda Dahla. V príjemnom prostredí, s milou pani 

knihovníčkou, obklopení knihami sa preniesli do sveta rozprávok, ktorý niekedy zachutí aj nám 

dospelákom . 

Preto milí rodičia, nezabudnite občas s deťmi prežiť tieto magické chvíľky pri rozprávkovej 

knižke . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Október – mesiac úcty k starším  

Prečítajte si, čo napísala v jednej malej knižočke, ktorú venovala spisovateľka a tiež zrejme 

aj úžasná stará mama Pam Brownová, svojej Milovanej vnučke.   

Starí rodičia majú čas počúvať, 

rozprávať príbehy a čas ísť do záhrady pozrieť sa, 

čo ste objavili. 

Starí otcovia a mamy nie sú múdrejší než ostatní ľudia. 

Najlepšia vec, ktorú pre teba môžu urobiť, je byť tu, 

keď ich potrebuješ. Vždy. 

 Mnohokrát si neuvedomujeme, aký „poklad“ v nich máme.  

10.11.2021 – Deň starých rodičov 

Žijú medzi nami.  Stretávame ich na ulici, v autobusoch, v obchodoch. Neprechádzajme okolo nich 
bez pozdravu, bez povšimnutia. Obklopme ich pozornosťou, zaujímajme sa o ich skúsenosti. 

Obdarujme starých ľudí láskou, úctou, slušnosťou, uvoľnením miesta, pomocou  v ťažkostiach. 
Niekedy stačí aj milé slovo a úsmev. 

 
Skúste aj vy nájsť spôsob ako našim starkým prejaviť úctu a lásku, nie iba jeden deň, či mesiac 

v roku, ale stále. Aby nemali pocit, že sú zbytoční a niekomu na ťarchu.  
 

A zapamätajte si: 
Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. 

 
 

Pri tejto príležitosti žiaci prvého stupňa 

vyrobili pre svojich starých rodičov 

malé darčeky. Nezabudli ani na 

seniorov v Domove sociálnych služieb – 

Jesienka.  

Vytvorili pre nich drobné 

upomienkové predmety a prváčikovia 

im poslali malý pozdrav s piesňou.   



V treťom novembrovom týždni sa žiaci II. 

stupňa zapojili do výzvy  

o zhotovenie najoriginálnejšieho 

projektu na tému 

VYBRAL SOM SI ŽIVOT,  

NIE DROGY... 

,aby ukázali svojim spolužiakom, že 

vedia tráviť svoj voľný čas 

plnohodnotne a nedajú šancu 

drogám, aby sa stali súčasťou ich 

života. Predstavili projekty o sebe, 

kto sú, čím sú a ukázali všetkým, že 

ich najväčším koníčkom je život 

samotný... 

  

Najlepšie projekty Vám 

predstavíme 

v ďalšom čísle nášho časopisu. 

 

Pri tejto príležitosti sa 19.novembra priestormi našej školy po prvýkrát ozývala 

rozhlasová relácia, ktorú spolu p. učiteľkou pripravili žiaci 6. a 7. ročníka . 

Tí, ktorí nemali možnosť si ju vypočuť, môžu si jej upravenú verziu prečítať práve tu:  

 

Milí spolužiaci ! 
 
Konečne je tu, náš školský rozhlas .  

Konečne  sa s Vami môžeme podeliť o všetky dôležité informácie, udalosti, ktoré sa 

udiali, dejú alebo budú diať na našej škole. 
 

Vedeli ste, že tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je Európskou úniou vyhlásený ako 

Európsky týždeň boja proti drogám ? 

Oficiálne ho vyhlásila Európska komisia v roku 1998. Tento rok pripadol na 15. až 21.11. 2021. 

 
Myslíme, že neuškodí pár faktov k danej tematike :   
Existuje viacero definícií pojmu DROGA, vo všeobecnosti pod ňou rozumieme – akúkoľvek prírodnú 
alebo umelo vyrobenú látku s psychotropným účinkom, ktorá po použití spôsobuje chemické, 
biologické zmeny v organizme, dočasné zmeny v prežívaní a je schopná vyvolať závislosť. 
Návykové látky rozlišujeme na legálne  - štátom tolerované : alkohol, tabak, niektoré druhy liečiv 
a nelegálne – kokaín, heroín a iné . 

  
Fajčenie je najistejší spôsob, ako si zo svojho hrudného koša - urobiť kôš odpadkový. 
Vedome sa Vám prihovárame v čase, keď sa vo vyspelých krajinách stalo fajčenie módou. Chceme 
vás upozorniť na skutočnú cenu a daň, ktorá sa za tento zážitok platí. Nie je tajomstvom, že mnohí 
ľudia začali fajčiť ešte v detskom veku, iste z nerozvážnosti, keďže asi nevedeli do akého rizika sa 
vlastne púšťajú. Mladý človek sa často dá zlákať zlým príkladom dospelých alebo kamarátov. 
Možno tak chce vyniknúť v kolektíve v čase dospievania, prípadne sa takto pokúša kompenzovať 
svoje problémy alebo neúspechy.  

Silný fajčiar  Winston Churchill o fajčení povedal: „Čítal som tak strašné veci o fajčení, že som sa 
rozhodol prestať čítať.“ 

http://www.citaty.org/citaty/detail.php?id_au=Churchill+Winston


Alkohol ničí organizmus úspešne na viacerých frontoch. 
Chemická továreň ľudského organizmu – pečeň sa dlhodobejším pitím zväčšuje. Alkohol je 
deštrukčným činiteľom mozgových buniek. Dochádza ku strate psychickej sviežosti, demencii, 
úbytku intelektuálnych schopností, agresivite, depresiám.  
Alkohol je na Slovenku drogou číslo jedna. Ročne pripadá na jedného obyvateľa približne  
9-10 litrov čistého alkoholu, čo nás radí na popredné miesta v Európe 
 
V posledných rokoch sa množia správy o drogovej problematike.  
Drogy sa objavujú v televízií, novinách i časopisoch. Vidíme ich zabavovať na letiskách a uliciach 
našich miest. Sledujeme reportáže o ich ilegálnej výrobe a predaji. Často sú ponúkané i zábery 
mládeže, ktorá s drogami experimentuje, alebo im už prepadla. 
 
Nie,  
nezabudli sme na nočnú moru rodičov, učiteľov, ale i skutočných priateľov – MOBIL . 
Nadužívanie mobilov je príčinou mnohých duševných chorôb ako napr. úzkosť, porucha nadväzovania 
vzťahov, nedostatok pozornosti a problémové detské správanie : 
 

Načo by sa, ja žiak dobrý, 
v škole namáhal, 

keď mi telka aj internet 
rozum dolieval... 
Len raz ťuknem, 
som v obraze, 

pridám názor svoj.  
No a čo, 

keď  je môj slovník 
ako taký hnoj! 

 
Ja som frajer, 

ty frajerka, 
máme super mobily, 

dobrí žiaci, 
bez nich v škole robili... 

 
Mobil, telka, net, partia 

to je veda vied: 
Naučí nás 

hlúpym veciam 
viac, než celý svet! 

 

Preto sa obraciame na Vás, spolužiakov, využite svoj voľný čas zmysluplnejšie – športom, 
tancom, dobrou knihou, rozhovorom s kamarátom, prechádzkou so psom. 

Bojujte za život a školu bez cigariet, alkoholu a drog! 

                                                             Rozhlasovú reláciu pre Vás pripravili : 

                                                                           Lea Szabóová  

                                                                           Marek Letko 

                                                                       Alžbeta Čviriková 

 



Addition to the school magazine : WE                              

The school year : 2021/2022 

Issue : the first /1st 

 

Our favorite series 
Radka Pilová zo VII.B recommends :  

 

Brooklyn Nine-Nine І 8 seasons І О20 min  

Brilliant but immature Brooklyn detective Jake  

Peralta must learn to follow the rules and be a team  

player when his squad gets an exacting new captain. 

 

She-Ra and the Princess of Power І 5 seasons І О24 min 

Soldier Adora finds a magic sword -- and her identity 

as legendary hero She-Ra. She joins the Rebellion, but 

her best friend stays with the evil Horde. 

 

Demon Slayer І 1 season І О24 min 

After a demon attack leaves his family slain and his 

sister cursed, Tanjiro embarks upon a perilous jour- 

ney to find a cure and avenge those he’s lost. 

 

Squid Game І 1 season І О60 min 

Hoping to win easy money, a broke and desperate  

Gi-hun agrees to take part in an enigmatic game. 

not long into the first round, unforeseen horrors unfold. 

  



The September 11 attacks 

The September 11 attacks, also commonly referred to as 9/11, were a series of four coordinated 

terrorist attacks by the militant Islamist terrorist group al-Qaeda against the United States on the 

morning of Tuesday, September 11, 2001. On that morning, four commercial airliners traveling 

from the northeastern U.S. to California were hijacked mid-flight by 19 al-Qaeda terrorists. The 

hijackers were organized into three groups of five hijackers and one group of four. Each group had 

one hijacker who had received flight training and took over control of the aircraft. Their explicit 

goal was to crash each plane into a prominent American building, causing mass casualties and 

partial or complete destruction of the targeted buildings. Two of the planes hit the Twin Towers of 

the World Trade Center, and a third hit the west side of the Pentagon. A fourth plane was 

intended to crash into a target in Washington, D.C., but instead crashed into a field near 

Shanksville, Pennsylvania following a passenger revolt. 

The first plane to hit its target was American Airlines Flight 11. It was flown into the North Tower 

of the World Trade Center complex in Lower Manhattan at 8:46 am. Seventeen minutes later at 

9:03 am, the World Trade Center's South Tower was hit by United Airlines Flight 175. Both 110-

story towers collapsed within an hour and forty-two minutes, leading to the collapse of the other 

World Trade Center structures including 7 World Trade Center, and significantly damaging 

surrounding buildings. A third flight, American Airlines Flight 77, flown from Dulles International 

Airport, was hijacked over Ohio. At 9:37 am, it crashed into the west side of the Pentagon (the 

headquarters of the American military) in Arlington County, Virginia, causing a partial collapse of 

the building's side. The fourth, and final flight, United Airlines Flight 93, was flown in the direction 

of Washington, D.C. The plane's passengers attempted to regain control of the aircraft away from 

the hijackers and ultimately diverted the flight from its intended target; it crashed into a field near 

Shanksville, Pennsylvania at 10:03 am. Investigators determined that Flight 93's target was either 

the U.S. Capitol or the White House. 

                                                                                                                                 Alžbeta Čviriková zo VII.B                                                  

 



Meggie Švecová a Sára Szabóová z IX.A 



 

 

                                                   Laura Majerčíková z V.A , Sofia Fialková a Natália Špacírová z VIII.A 

 



 

                                     Simona Virágová, Sofia Krchňáková, Sofia Fialková a Natália Špacírová z VIII.A 

 


