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EXKURZIA                                            

V Poprade Podtatranské múzeum 

  

Ima3cooly 

Rozhovor 

Vianočné sviatky 



Prvý deň  
   2.9.2013 Už to začalo! Začiatok nového školského roka a zároveň prvý deň na strednej 

škole. Nevedela som čo ma čaká a do akých podmienok nastupujem. Bála som sa, ale 

zároveň som sa tešila na niečo nové.  Na nových  spolužiakov, kamarátov a v neposlednom 

rade aj na učiteľov. Veď všetko má svoje pozitívne aj negatívne stránky, no nie?  

       Do školy som vchádzala trocha bojazlivo, ale iste som nebola sama, kto tam takto 

prichádzal. Zbadala som svojich možných budúcich spolužiakov a učiteľov, ktorí stáli vo 

vchode školy.  Všetkých nás zaviedli do telocvične na slávnostné otvorenie školského roka 

a slávnostné privítanie prvákov. Veľmi ma to potešilo, pretože to bolo niečo nové a milé. 

Cítila som sa vtedy inak ako na základnej škole a to som tu bola iba prvý deň. Riaditeľ nám 

zaželal len to najlepšie, samozrejme, aby sa nám darilo, dosahovali sme skvelé výsledky, 

vychádzali s učiteľmi aj so spolužiakmi. Potom nás rozdelili podľa odborov do tried a pridelili 

nám triednych učiteľov. Na  nových triednych učiteľoch bolo vidieť, že sa na nás všetkých 

určite tešia. Po skončení otvorenia sme sa presunuli do tried. Učiteľka nás oboznámila skoro 

so všetkým, takže sme mali takpovediac všeobecný prehľad o škole. Spolužiaci sa mi na 

pohľad páčili, takže to s nimi budú dúfam pekne strávené štyri roky na tejto škole. Škola sa 

mi celkovo páči, samozrejme sa mi tu niektoré veci nepáčia, ale nič nie je dokonalé.  

     Prvý deň dopadol lepšie, ako som očakávala – som spokojná. Dúfam, že sa nám všetkým 

prvákom bude dariť a do školy budeme chodiť s dobrým pocitom a tešiť sa na všetky dni 

strávené práve tu.  

 

  



Adaptačný kurz 
25.09.2013 Bol adaptačný kurz, na ktorom  sme sa spoznávali. Mali sme rôzne úlohy, ktoré 

sme museli splniť. Mali sme si zapamätať mená spoluţiakov, kde bývajú. Ďalšia úloha, ktorú 

sme splnili takmer bez chyby bola, zoradiť sa do radu podľa mien, napísať na papier kto rád 

lyţuje, bol na dovolenke a iné. Na koniec sme boli rozdelení do troch skupín, kde kaţdá 

skupina musela nakresliť jedno zviera, ktoré bolo navrhnuté výchovnou poradkyňou. Jedna 

skupina mala nakresliť opicu, druhá somára a tretia slona. 



Ima3kuly 
22.septembra sa uskutočnia Ima3kuly. Tohto dňa sa všetci bojíme, pretoţe nevieme čo nás 

čaká, čo bude robiť a ako to bude prebiehať. Deň pred ima3kulami nám ešte tretiaci zanechali 

odkaz na tabuli. Vraj si máme doniesť slipy, veľké uteráky a staré veci, ak si nové nechceme 

zašpiniť. Tak to sme sa začali báť ešte viac. No a je to tu 22.septembra. Do školy som išla 

normálne ako zvyčajne, no nebol to obyčajný deň. Učili sme sa 3 hodiny. Prvú hodinu sme 

mali angličtinu, učili sme sa. Ďalej pokračoval deň slovenčinou, učiteľka nám troška uvoľnila 

hodinu a neučili sme sa, tak sme skrášľovali Sebastiána, maľovali sme sa a robili sme si 

účesy, bola to super hodina. Tretia hodina s pánom učiteľom Dzugasom, to nekomentujem. 

Po tretej hodine po nás prišla triedna a odišli sme všetci do telocvične na slávne imat3kuly. 

Výzdoba, DJ, muzika a program bol uţ pripravený. Počkali sme, kým prídu všetci a začalo to. 

My  prváci, sme sedeli úplne v prvých radoch, aby sme mali blízko na imaginárne pódium. 

Tretiaci pripravili rôzne úlohy, ako napríklad zarepovať básne, robiť fúrik s burizónmi na 

chrbtici, šľahať bielka a dať si to na hlavu, strúhať mrkvu ústami, jesť šľahačku s piškótami 

bez pomoci rúk... Bolo to veľmi zaujímavé a páčilo sa mi to. Program spestrili aj štvrtáčky 

a dievčatá z čačiny, ktoré nám predviedli perfektné čísla. Veľmi ma tento deň prekvapil, lebo 

to vôbec nebolo také hrozné ako som čakala. 

 

  



 

 

Exkurzia v Poprade 

 

 

Dňa 16.10.2013 sme boli na exkurziu v Podtatranskom múzeu 

v Poprade. O 8:45 sme mali zraz na vlakovej stanici v Spišskej Novej 

Vsi. Vlak nám išiel o 9:12 Z vlakovej stanice sme sa presunuli do 

múzea, kde sme mali prehliadku. Expozícia a výklad  boli veľmi dobré. 

Výklad bol o neandertálskom človeku v Gánovciach, pravek a včasný 

stredovek pod Tatrami, Poprad v storočiach, príroda známa, 

neznáma. Bola tam aj výstava obrazov Fera Žoldáka.  Po exkurzii sme 

mali rozchod 1 hodinu na námestí v Poprade .O 13:00 sme mali zraz 

pred múzeom a išli sme na vlakovú stanicu. O  13:35 bol odchod 

vlaku.  

 

  



Krajské kolo vo florbale 
Dňa  4.12.2013 sme sa zúčastnili krajského kola vo florbale,  za ktorým sme cestovali až do Košíc. Mali 

sme hrať 3 zápasy v skupine a keby sa nám podarilo, tak ešte jeden, posledný finálový.  Keď sme prišli 

do haly, prezliekli sme sa a začali sme s rozcvičkou. Rozcvičku sme zakončili strečingom.  Dopozerali 

sme 1. zápas, ktorý hrali Michalovce s Rožňavou. Po tomto zápase sme už mali hrať my. Hrali sme 

proti Trebišovu, ktorý sme porazili 10:1. Ďalší zápas sme hrali s Michalovcami. Michalovce boli asi 

jeden z tých ťažších súperov, pretože zápas sa skončil 4:2, výhru sme oslavovali my. Potom nás čakal 

posledný zápas v skupine, ktorý sme hrali s Rožňavou. Vyhrali sme 6:0 a postup do finále sme mali 

istý.  Finále sme mali hrať proti domácim Košiciam, ktoré nám v úvode predviedli dokonalú rozcvičku. 

Keď sa rozcvičovali ako profesionálky, no my sme sa nezľakli a hrali sme si svoju hru. Po prvom 

polčase sme vyhrávali 2:0. Mali sme polčasovú prestávku, v ktorej sme nabrali sily a na palubovku 

sme sa postavili zase v plnej sile. Zápas skončil 4:0 a my sme sa tešili z 1. miesta. Zároveň sme 

postúpili na Majstrovstvá Slovenska vo florbale. 

 

 



Rozhovor: Vianočné sviatky  

 

Naše študentky sa tieţ opýtali pána riaditeľa ako on trávi vianočné sviatky a takto na naše 

otázky odpovedal: 

 

1.Aké máte pocity pred vianočnými sviatkami? 

  -výborne, teším sa na voľno, ktoré strávim s vnúčatami, rodinou a budem venovať čas sám 

sebe. A počas sviatkov budeme všetci spolu. 

2.Aké dary očakávate od svojej rodiny? 

  -neviem. Pre mňa bude najväčší dar ak budeme celá rodina pohromade. Dary nie sú dôleţité. 

3.Patríte k ľuďom, ktorí majú ţivý alebo umelý stromček? 

  -uţ roky umelý...je to na furt, ţivý je pekný, ale ťaţko sa zháňa. 

4.Uprednostňujete špic alebo hviezdu? 

  - veveričku, 

5.Aké predsavzatie si chcete dať NEW YEAR a k akým zmenám pristúpite? 

  -je to zbytočné, človek to nedodrţí. Ţelaním je, aby škola mala ţiakov a zdravie ľudí. A čo 

by som chcel na sebe zmeniť? No čo uţ sa na mne dá zmeniť? 

 

Ďakujeme za rozhovor  



 

Červené stužky- Kampaň boja proti AIDS  

 

Červené stuţky sú symbolom boja proti chorobe AIDS. 

Červené stuţky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS. 

Červené stuţky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, 

Čo je HIV 

 je vírus, ktorý je pôvodcom ochorenia AIDS. Vírus HIV spôsobuje deštrukciu imunitného systému 

napadnutého organizmu, tým ţe napáda a ničí pomocné lymfocyty T. 

Cesty prenosu HIV: 

sexuálna (pohlavná), 

krvná, 

z matky na novorodenca. 

HIV sa neprenáša: 

beţným kontaktom s infikovaným človekom, napr. podávaním rúk, bývaním v spoločnej domácnosti, 

uštipnutím bodavým hmyzom (komáre, kliešte a pod.), 

vzduchom ani vodou. 

Naša škola sa tieţ zapojila do celosvetovej kampane Červené stuţky. Skupina etickej výchovy nafotila 

ţivú červenú stuţku a tieţ nakreslili námet na pohľadnicu ,tým dala na vedomie vedomosť o tejto 

zákernej chorobe. 

 

  



Charitatívne akcie 
Charitatívne akcie sú podľa mňa dobrou vecou, lebo môţu pomôcť ľuďom, ktorí to najviac 

potrebujú. Dokonca môţeme aj malou sumou prispieť a niekomu to pomôţe v jeho 

zdravotnom stave, alebo uľahčíme jeho spôsob ţivota. Ak takto prispeje väčšina ľudí, tak sa 

nezbiera pekná suma, ktorá nepomôţe jednému, ale viacerým, ktorí si to zaslúţia, lebo 

nemôţu zato, ţe majú zdravotné problémy. Mali by sme pomáhať ľuďom, hlavne tým, ktorí 

to naozaj potrebujú. Napríklad ľuďom, ktorí majú menej peňazí a majú choré deti, alebo sami 

sú nejako chorí a nestíhajú platiť liečbu. Treba sa vţiť do situácie, ak by sme boli my na ich 

mieste. Asi by sme takúto pomoc potrebovali.  

 

  



SEPAROVANIE ODPADU 

V našom meste sa odpad separuje do jednotlivých kontajnerov. Na 

našom sídlisku sú umiestnené 4 druhy kontajnerov. Prvý je na 

komunálny odpad je čiernej farby alebo je klasický kovový. Druhý je 

na plasty je žltej farby. Do neho patria PET fľaše, zmiešané plasty, 

rôzne plastové fólie, viacvrstvové kombinované obaly, kovové obaly... 

Tretí je na papier, je modrej farby. Do neho vhadzujeme: noviny, 

časopisy, reklamné letáky, knihy, zošity, papierové vrecká, katalógy, 

papierové lepenky, kartóny... Štvrtý kontajner je na sklo- je zelenej 

farby. Vhadzujeme doň biele nevratné fľaše, farebné nevratné fľaše, 

poškodené biele zaváracie fľaše, fľaše od malinoviek, svetlé sklo, 

nevratné fľaše od vína, poháre, sklenené črepy a okenné sklo... 

Dňa 22.10.2013 sme sa zúčastnili prednášky o separovaní odpadu a 

ako chrániť životné prostredie. Získali sme nové informácie a boli 

sme spokojní.  
  



HC OSY 

Aj ţeny majú moţnosť športovať drsný hokej po celom Slovensku. V Spišskej Novej Vsi sa  

hrá ţenský hokej. Nielen chlapci, konkrétne dorast vyhráva, ale aj ţeny majú úspech. Od 18.-

20. októbra sa na štadióne v Spišskej Novej Vsi konala liga majstrov ţien, v ktorej vyhrali 

pekné druhé miesto. Ţeny toto umiestnenie uspokojilo a nás milo potešilo.  

Vyše 42% ţien v šatni sú mladšie ako osemnásť rokov. Z nich 15% hrá za Spišskú spolu so 

ţenami staršími ako osemnásť rokov. Hokejistky vedia, ţe na štadióne majú podporu od 

nášho fanklubu a taktieţ aj od ľudí, ktorí sa prídu pozrieť na HC Osy s dobrým pocitom 

a hrdosťou. Hlavná ľadová plocha je pojazdná od augusta do marca nasledujúceho roka. Cez 

teplejšie mesiace majú HC Osy tréning štyrikrát do týţdňa. Od decembra do februára, kedy je 

k dispozícii aj malá plocha, ktorá je vonku pri zimnom štadióne, majú ţeny tréning  päť aţ 

šesťkrát do týţdňa. Tréningy majú hodinu, niekedy hodinu a pol alebo štvrť. Pred tréningom 

alebo po ňom, majú prenajatú posilňovňu, ktorá sa nachádza v areáli štadióna. Ak nie je 

posilňovňa k dispozícii, tak si urobia rozcvičku pred štadiónom. V letných mesiacoch musia 

tak ako správni športovci cvičiť a udrţiavať sa, prípadne si zlepšovať svoju kondíciu 

a zručnosť.  

  

  



 

Vtipy 

 

Babka príde do banky a chce si vybrať peniaze 

-Musíte sa podpísať na zadnej strane, babka 

-A ako sa mám podpísať? 

-Nuţ ako sa podpisujete na listy 

A babka píše 

-Pozdravujem vád všetkých  Vaša babka 

 

Učiteľka: 

-Čo je budúci čas od slova kradnúť 

-Väzenie 

-Chuck Norris spáva zo zapáleným svetlom. Nieţeby sa bal tmy, ale tma a sa bojí jeho.  



 

JE TO PRVÉ ČÍSLO, KTORÉ VYTVORILA 1.L. TEŠÍME SA NA PRÍSPEVKY AJ OD 

VÁS - ŠTUDENTI 
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