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Stále aktuálna téma… 

Čo je to kornavírus? 

 COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol 

identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom 

meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký 

zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a 

rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. 

Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety. 

Aké sú príznaky: 

 horúčka nad 38°C 

 kašeľ 

 sťažené dýchanie 

 bolesť svalov 

 bolesť hlavy 

 únava, malátnosť 

 strata čuchu a chuti 

 

Aj o tomto sa v našej triede hovorí… 

Ako nám zmenil život koronavírus 

Koronavírus mám zmenil život úplne od základov. Presne v tomto čase by sme asi sedeli v škole a 

premýšľali úplne nad niečím iným. Veľmi rádi by sme teraz rozmýšľali nad tým, ako sme napísali 

testy. Teraz máme však v hlave úplne iné myšlienky. Ako dlho toto všetko bude trvať? Rok, dva? V 

tejto chvíli nik nevie ani to, čo bude zajtra. V prvých dňoch, keď koronavírus na Slovensku vypukol, 

sme nevedeli čo teraz s nami bude. No najviac chceme naspäť naše zábavne dni v škole. Tie dni, keď 

sme v triede dúfali, že pani učiteľka zabudla na  písomku. A hlavne chvíle s kamarátmi. 

Ja si osobne myslím, že všetko má byť tak, ako má, no s istotou môžem povedať, že mi koronavírus 

zmenil život o stoosemdesiat stupňov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viki Chrapčiaková 

Môj dievčenský pohľad na našu triedu 

 

Celé sa to udialo pred rokom. Všetci sme sa pobrali zo základných škôl a naše cesty sa spojili. Mali 

sme obavy povedala by som, že väčšina z nás si kládla otázku, aké to bude, akí budú naši spolužiaci, 

sadneme si alebo nič. Bolo to pre mňa niečo nové. Na začiatku sa niektorí z nás poznali, no pre 

väčšinu tu boli samé nové a vtedy ešte zahanbené tváre. Nebojte sa, cestu sme si k sebe našli asi 

rýchlosťou svetla. Po čase už sa naozaj poznáme a myslím, že by sme sa všetci vedeli navzájom 

zhodnotiť aj sa samozrejme všetci ešte spoznávame a meníme, to sa budeme ale celý život. Ako 

kolektív sme si určite sadli, občas samozrejme vzniknú rozbroje hádky ale tak nalejme si čistého vína , 

u koho nie? Je to úplne normálne a prirodzené, že naše názory sa občas nestotožňujú. Myslím si aj tak, 

že stále tvoríme veľmi dobrý tím a dopĺňame sa. Neuverili by ste, čo všetko dokážeme spoločne. 

Rozprávame na hodine a skúšame koľko toho naše pani učiteľky a učitelia zvládnu. Sú na dennom 

poriadku, dovolím si povedať, že v tomto sme až profesionálne dobrí. Ďalej by som rada vyzdvihla, že 

väčšina sme sa na súťaže ako ako napríklad futbal, volejbal, florbal, ktoré sa v momentálnej situácií 

asi nebudú ale pekne si to nahrádzame dobrovoľne. Nedobrovoľne chodíme behať alebo alebo 

bicyklovať, v triede si samozrejme aj pomáhame. Keď niekto niečomu nerozumie  si pomôžeme, aby 

nikto na nič nezabudol si pripomíname v našej triednej skupine veci, ktoré nám treba dokončiť, 

odovzdať.  

Samozrejme, nie všetci sme si úplne sadli ale každý sa dokážeme porozprávať a myslím, že to treba 

naozaj vydvihnúť, dokážeme spolu komunikovať a nie sme nejako veľmi poskupinkovaní, ako to 

bohužiaľ teraz väčšinou býva  

Takže skoro 2 roky za nami a 2 pred nami. Držíme si palce, dúfam, že som teraz nič nezariekla. 

 

  



 

Samuel Krchník 

Futbal ako moje hobby 

História:  

Prvé civilizácie, ktoré sa oboznámili s loptou boli civilizácie Mayov a Aztékov. Tento staroveký futbal 

bol veľmi surový šport, založený na rituáloch a dokonca kapitán porazeného tímu bol obetovaný 

bohom.  Na starom kontinente sa futbal rozvíjal neskôr. Z roku 350 p.n.l. sa zachovala prvá písomná 

zmienka o futbale „harpastum“ v Rímskej ríši. Keď Rimania dobýjali svet, tak so sebou do provincii 

prinášali aj svoju hru. Takýmto spôsobom sa „harpastum“ rozšíril po Európe. (Prvá zmienka z EU 

pochádza z Južnej Británie z roku 800 n.l) Anglicko je považované za kolísku futbalu. V Anglicku sa 

„harpastum“ ujal a začal rozkvitať hlavne na juhu. Futbal v Anglicku sa hrával v uliciach obcí kde 

neplatili pravidlá a účastníci boli často udupaní až na smrť. Úrady chceli futbal zakázať ,ale záchranná 

ruka z verejných škôl ktoré chceli vychovávať džentlemanov so zdravým telom a mysľou futbal 

zachránili. Najdôležitejším dátumom futbalu je 26.10.1863 kde sa stretlo 12 zástupcov škôl a 

futbalových klubov kde vytvorili futbalový riadiaci orgán – Football Association (FA) a spísali prvý 

súbor pravidiel FA. 

Ja a futbal 

K futbalu som mal vzťah už od malička. Na svoj prvý tréning som prišiel, keď som mal 5 rokov a od 

tej doby sa stal futbal neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Môj prvý futbalový klub, kde som hrával 

do 13 rokov a kde ma naučili základy futbalu, bola Svinná. Zažil som tam veľa výhier, prehier, 

úspechov a zážitkov,  na ktoré veľmi rád spomínam. Všetko sa raz končí a dostal som ponuku z 

Dubnice nad Váhom a Bánoviec nad Bebravou,  kde sa ma pýtali, či by som si nechcel vyskúšať 

hrávať za nich. Bol to pre mňa veľký skok a ťažké rozhodovanie, no nakoniec som si vybral  môj ďalší 

klub Bánovce, keďže mi to časovo vyhovovalo a oba kluby vtedy hrávali 2 najvyššiu ligu na 

Slovensku. Za Bánovce hrávam dodnes v kategórií do 19 rokov a nemôžem sa dočkať kým sa táto 

situácia pominie a zase budem  moct robiť to, čo ma baví. 

 

 

 

 



Aleš Bariš 

MotoCross Lifestyle 

Prečo práve motokros?  Keď máme na Slovensku napriek zákazom zatiaľ celkom dobré 

podmienky pre enduro? 

Pretože pre mňa je motocross šport, ktorý najviac sledujem.  Americký MX je to, čo ma baví pozerať 

viac ako MotoGP.  

O futbale ani nehovorím, ten nepozerám už úplne že vôbec. Motokros je poriadný šport! Vyžaduje si 

čistú hlavu. 

a predovšetkým silné telo. Je to poriadny tréning, domov sa po hodine jazdenia vraciam unavený, 

svaly napnuté, je to skutočný workout. Roztancované zadné koleso pod plynom pri výjazde zo zákruty 

a lietanie vo vzduchu nezažijete nikde inde ako na motokrosovej trati. Je to adrenalínový šport a 

odvahu pri mojom tréningu určite budem potrebovať, no oveľa dôležitejšie je sebavedomie. Nie také 

to falošné prehnané sebavedomie, ale postupne vybudované prirodzené sebavedomie. S tým sa človek 

nenarodí, ale postupne si ho získava. Nazvime ho motokrosové sebavedomie. 

Na čom jazdiť? 

Nejdem vám klamať do očí, že dvojtakt je výborný na začiatok . Sám som na ňom začínal nepočítajúc 

čínske nezdary pod názvom “pitbike” . Na bzučiacej motorovej píle sa učí motokros fakt ťažko. Tak 

na 250-tke ako aj na 125-ke. Ale človek na ňom naberie dostatok skúseností a hlavne odvahy predsa 

len mať pod zadkom poriadne naštvaný motor s výkonom 45kw na jedno koleso nieje až taká sranda. 

Samozrejme, dokonalá vypočítateľnosť  štvortaktného motora mi dáva oveľa viac istoty ale každý 

motor ma svoje výhody a nevýhody. 

Ja som osobne jazdil na strojoch ako napríklad Suzuki rm 125 , Suzuki rm 250 , Yamaha yz-f 250 , 

Kawasaki kx-f 250 . 

Každá motorka sa správala úplne inak aj keď by si človek povedal že je to všetko to iste a rozdiel je 

iba vo farbách.  Z mojich vlastných skúseností sa mi najviac osvedčila práve Suzuki  RM 250 2008 . 

Boli to posledné 2taktné 250ky od Suzuki . Vyšperkované s konceptom 

motoru od Yamahy , ultraľahkým rámom od Suzuki som si ju upravil na 

podvozok značky Öhlins , klapky motora V-Force 4 ,okuliare značky 

Carttrige , stúpačky , páčky a mnoho ďalších doplnkov od známej 

značky ZAP . Celá stavba motorky ma vyšla nemalé peniaze ale stálo to 

za to veď posúďte sami 

Neni deň kedy by som neľutoval jej predaj ale život ide ďalej a 

momentálne sa pozerám po 4taktnej honde cr-f 450 2020 ktorú 

dúfam si aj zaobstarám. 

 

  



Alexander Havala 

Moje hobby 

 

Pozorovanie života fauny je fascinujúce, no nie vždy sa človeku naskytne taká jedinečná príležitosť. 

Nemusíte sa vydať do prírody ani sledovať dokumentárne seriály, aby ste si lepšie posvietili na život 

mravcov. 

Existuje totiž tzv. formikarium, ktoré umožňuje prenosy ich práce, pokojne aj v obývačke. 

Počas mojej 3 – ročnej skúsenosti som sa veľa naučil a dosiahol niečo, moja fosinacia začala  keď som 

si hľadal nejaké zviera na chov mal som psa, škrečkov a ryby v jeden deň som prišiel na jedno video o 

sustrabčanovy, ktorý choval mravce a bolo to veľmi zaujímavé. Hneď v tom istom roku  chytil moju 

prvú kráľovnú no ale ona mala krídla ešte tak som ju musel pustiť, lebo bola neoplodnená keďže sa 

kráľovná dostane do vzduchu a tá správna mágia sa stane, padne na zem, vytrhne krídla, zožerie ich a 

nájde si miesto a dokope sa. Vtedy je najpravdepodobnejšie obdobie ich hľadať. Keď som bol v 

deviatom ročníku, učiteľka biológie ma vyzvala, či nechcem súťaž. Tak som išiel do súťaže. Dostal 

som sa do okresného kola a tam som sa stretol s učiteľkou mojej druhej školy, skadiaľ som odišiel. 

Keď prišla rada na obzretie materiálov, ktoré som použil, robil som plagát, všetci mali plagát ako 

plagát len ja som mal plagát na krabici a všetky plagáty prešli za 5 sekúnd a môj plagát pozerali 5 

minút, kým začali, na konci som vyhra z deviatich ľudí tretie miesto, len šok bol, keď keď ma porazila 

červená paprika na prvom mieste a na druhom mieste bol chalan s mäsožravými rastlinami, no 

spokojnosť tam bola. 

  



 

Interview (Mgr. Martin Zajac) 

-Čo ste vyštudovali ? 

 
*Gymnázium a Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

 -Aké predmety ako žiak ste mali najradšej?  

*Dejepis, fyzika  

- Prečo ste sa stali učiteľom?  

*Mal som dojem, že táto robota mi najviac sadne, že to je nejaké nové vnútorné 

trafenie sa do profesie  

- Kebyže nie ste učiteľom, pre akú profesiu by ste sa rozhodl i? 

*Vždy som chcel byť vysokoškolský profesor  

- Učili ste už aj na inej škole?  

*Áno 

-Aké predmety vyučujete?  

*Odborné predmety 

 -Aké boli vaše pocity, keď ste prvý krát učili na tejto škole v porovnaní s inými školami? 

 *Mal som očakávania , také veľké očakávanie , nádej ,že súkromná škola je niečo úplne iné ako 

štátna. Nevedel som čo očakávať, aký tam budú žiaci, ako to medzi nami bude fungovať, aká bude 

chémia medzi mnou a žiakmi, novými kolegami , to ma zaujímalo, motivovalo. 

 -Takže je to iné učiť na tejto škole ako na štátnej ?  

*Istým spôsobom je to iné 

 -Keby máte možnosť sa stať riaditeľom, chceli by ste to, alebo by ste radšej zostali  na pozícii 

učiteľa?  

*To je ťažká otázka , každá pozícia je niečo úplne iné , učiteľ má to svoje, učí, riaditeľ zase manažuje, 

neučí. Keď mám pravdu povedať, tak by som chcel byť skôr zástupcom  riaditeľa.  

-Aká je vaša obľúbená a najmenej obľúbená trieda na tejto škole  

*To sú nebezpečné otázky . Najobľúbenejšia trieda ste Vy (II.A) a najneoblubenensia trieda 

neexistuje, len sú triedy kde sa mi učí horšie,. Nemám triedu ktorá by bola najneoblúbenensia. 

 - S ktorým kolegom si rozumiete najviac ?  

*S pani učiteľkou Laboreckou  



-Stalo sa vám niekedy za celú vašu uč. kariéru, že žiak,  ktorý už odmaturoval sa vám ozval ,že by 

potreboval pomoc so zamestnaním?  

* Áno stalo. 

- A ste rád alebo vám to skôr vadí,  keď Vám  takto zavolá… Boli by ste radi , keby sa na Vás žiaci 

obracali aj po maturite?  

* Áno samozrejme, že by som bol rád, lebo to je výsledok mojej práce  

-Dali by ste nejaké typy učiteľom  ktorí ešte len začínajú učiť.  

* Tak učíte áno. Ako majú pristupovať ku lakom,  ako sa majú kultúrne pripraviť na toto 

povolanie........ 

 -Koľko rokov učíte ?  

*22  

-Kedze ste učili na viacerých školách,  v ktorej škole sa Vám páčilo najviac?  

*Piaristické gymnázium. , Lebo tam to boli začiatky a tam to bolo najkrajšie.  

- Ťažko sa Vám zvykalo, keď ste začínali učiť?  

*Tým, že ja som cez vysokú školu robil v detských táboroch, tak učenie bolo pre mňa bezproblémové 

- Takže nemáte problém učiť žiadnu vekovú kategóriu.  

*Na strednej škole nie, ale také malé detičky to už je iné, akože zvládal by som to, ale nie  žeby som 

po tom nejako túžil. 

 - Ako dlho učíte na našej škole ? 

*Od roku 2019 

 - Plánujete tu zostať , alebo si myslíte ,že sa ešte presuniete na inú školu ?  

* Čo ukáže život to ukáže život . 

 - Aký žáner hudby máte najradšej ?  

*Pop 80 roky  

-A čo sa týka filmov,  seriálov…  

*Top seriály sú akty X a mentalista 

 - knihy čítate rád ? Ak áno aká je vaša obľúbená  

* Určite áno .Záleží od žánru, ale napríklad knihu zvanú Ruže .  

-Je niečo z čoho máte strach ?  

* Mám strach zo zlého . 



-Zlého čo?  

* Zlo ako také zlo .V náboženskom ponímaní ako diabol. Z toho mám strach.  

- Takže veríte na takéto veci  

* Áno verím .  

- Máte niečo, čo by sme na Vás  nepovedali ?  

* Asi by ste na mňa nepovedali , že sa vyznám vo voňavkách. Robím s voňavkami.  

- Mali ste nejaké vážnejšie konflikty so žiakmi, že sa sťažovali alebo pod . 

*Mal som kedysi konflikt so lakom,  keď som ho vyhodil a on sa chcel so mnou biť. Nakoniec ho 

riaditeľ vyhodil zo školy a bolo vybavené. 

-Ak by ste mohli zmeniť zamestnanie, menili by ste?  

*Určite by som nemenil zamestnanie, jedine keby som mal byť premiérom  

 -Takže ste s pokojný s prácou učiteľa a nemenili by ste  .  

* Mňa by iné nebavilo . Neviem si predstaviť čo by to bolo . Kedysi som rozmýšľal nad politikom ale 

to je zradné, špinavé a podvodné.  

- Takže sa zaujímate aj o politiku ?  

*No, áno. Aj keď posledných 8 mesiacov som apatický, lebo to už nevládzem počúvať. 

 

Tento mesiac sme našli na internete zaujímavý medzinárodný deň: 

 

 



Sviatok všetkých svätých  

Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra 

nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Veriaci 

si  počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v 

Ježiša Krista. Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli 

vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných. 

 
Zdroj: https://kalendar.aktuality.sk/sviatky/popis/2020-11-1/ 

Tento rok to však bolo úplne ináč, počas sviatku bol vyhlásený lock down a konali sa miestne 

testovania s rýchlotestami. Na cintoríny ľudia chodili týždeň pred dušičkami, aby si uctili túto 

pamiatku, pomodlili sa a zapálili sviečky. Ale v tejto situácií boli najlepšie zostať doma 

a z domu sa pomodliť k zosnulým dušiam. Bolo to pre nás všetkých  zvláštne, lebo sme 

zvyknutý si tento krásny sviatok pripomínať a aj malé deti vedia, že raz za rok sa chodí po 

cintorínoch a zapaľujú sa sviečky po hroboch. Ale vyhlásenie vlády bolo jasné. Tento rok to 

bolo síce iné, ale kto chcel si poradil a tento sviatok si uctil. Mali by sme sa preto chrániť 

a dávať si pozor aby sa pandémia nešírila. 

Autorka: Sára Chromeková  

 

 

 

 



Halloween - Začnime však nie riešením, ale 
problémom. Viacerí ste asi už počuli vyjadrenie o tom, že 

Halloween je údajne sviatok nielen temný, ale i diabolský,  

pohanský či protikresťanský. Takéto tvrdenia môžu 

dospieť až k extrémnym názorom, že účasťou na 

halloweenských slávnostiach podporujete diabla, jeho 

aktivity a temné kráľovstvo. Jednoducho, že je to sviatok nie všetkých svätých, ale 

všetkých satanistov. Pôvod slova Halloween je odvodené od All Hallows’ Even 

znamenajúce Predvečer všetkých svätých (31. október). Bol to sviatok, ktorým sa začínali 

prípravy na prichádzajúce zimné, a teda aj tmavšie mesiace. Nebola to slávnosť venovaná 

jednému konkrétnemu božstvu, ale skôr všeobecne všetkým nadprirodzeným silám, ktoré 

boli, prirodzene, neviditeľné, ale v tento deň mala byť hranica medzi prirodzenom a 

nadprirodzenom veľmi tenká, až priepustná, alebo odborným termínom antropológa. 

Prezliekanie do rôznych halloweenskych kostýmov sa v Amerike začalo asi v 20. – 30. rokoch 

minulého storočia. 

Charakter oblekov sa však značne zmenil. 

Kým zo začiatku sa deti obliekali do jednoduchých, aj odratých šiat a tvár si napríklad zamazali 

sadzou, po druhej svetovej vojne sa sviatok začal postupne komercializovať a Halloween sa stal pre 

mnohých podnikateľov dobrým biznisom. Šaty a masky si už mládež nehľadala len na 

povale, ale aj v miestnych obchodoch. 

Filip Roháček, Zdroj: https://historyweb.denník.sk/clanky/detail/halloween-diabolsky-sviatok 

 
 



 

Vyriešte tajničku 
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1. Na Sviatok všetkých svätých  na všetkých zosnulých. 

2. Nepríjemná choroba, ktorá nás otravuje už cez rok. 

3. Takzvaný „Sviatok všetkých nesvätých“. 

4. Pri Motocrossovom tréningu potrebujete hlavne veľa  . 

5. Medzi opatrenia proti Covidu nám pribudlo aj testovanie.  

6. Prvé civilizácie, ktoré sa oboznámili s loptou boli  a Aztékovia. 

7. Nádoba, ktorá umožňuje vidieť prácu mravcov. 

8. Každý rok sa v Španielsku konajú tak zvané „Býčie  „. 

Výsledok: je epidémia, ktorá sa rozširuje na rozsiahlom území. Zažívame ju aj 

dnes. 

 

 

 


