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   Rok 2016 je v úplnom rozkvete. Vianoce a nový rok už máme za 

sebou a možno niektorí si už ani nespomenú, že nejaké boli. Počasie 

vonku, bez snehu, nepripomína zimu, hoci niekto si možno myslí, že 

je už jar. Vysoké teploty na toto ročné obdobie, neustály a vytrvalý 

dážď a v okolí nášho mesta nevidno ani maličký kúsoček snehovej 

plochy. Polročné aj ja jarné prázdniny už máme za sebou. 

S vysvedčením boli istotne mnohí z Vás spokojní, a tí, ktorým to 

nevyšlo sa posnažia a na konci tohto školského roku zaberú k svojej 

spokojnosti. 

 Jarné prázdniny naši žiaci trávili rôzne. Týždeň voľna istotne každý 

z nás využil ako vedel a mohol. Opýtali sme sa žiakov ako trávili jarné 

prázdniny: 

Čo si robil/ robila počas jarných prázdnin? 

Bola som sa lyžovať na Jahodnej a plávať v Aquaparku Delňa. 

Ja som bola doma celý týždeň, lebo som bola chorá.    Naty, V.D  

Učila som sa snowboardovať.                           Žužu, VI.C Babu, IV.M 

Pripravovala som sa na Hviezdoslavov Kubín.     Adelka, IV. V 

Spala, surfovala na internete a pozerala som telku.       Niki 

 

  

           A N G E L I N O V I N Y  
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Po Vianociach ku Vám letí, 

nové číslo milé deti.  

 

Vyberme si lyže sane, 

netušíme čo sa na svahu stane. 

Prázdniny za chvíľu sú, 

modriny nám prinesú. 

 

Snehu je už pol metra, 

fúka ale málo vetra. 

Zimníky patria do Tatier, 

keď je veľa zimných hier. 

 

Snehuliaci nebojácne na svahu stoja,  

“slnko“ to je jediné čoho sa boja. 

Radšej sneh než slnko jasné, 

guľovačka to sú veci krásne. 

 

Starý polrok odložíme, 

k novému sa priblížime. 

Zimný kvíz pre múdre hlavičky, 

preto si radšej sadnite na lavičky. 

 

Básničky Karin ,Babu ,Ady , 

lúčia sa s vami nerady . 
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R ok ohnivej opice 

   V noci zo 7. na 8. februára sme vstúpili do nového čínskeho roka – 

roka ohnivej opice. Pomenovanie čínskeho roka vzniká kombináciou: 

jedného z piatich elementov (oheň, voda, zem, kov, drevo ) a  

jedného z dvanástich zvierat (napr. opica, koza, had, tiger).  

   Každý rok má svoj osobitý význam, napríklad tento nový rok opice 

bude dobrý na nadväzovanie nových a upevňovanie starých 

kontaktov. Symbolizuje dynamiku, vzrušenie, inteligenciu a 

všestrannosť. Zmeny v tomto roku sa budú týkať takmer každého, len 

ťažko sa im vyhnete. Nebojte sa, ak sa im otvoríte, zmeny budú 

pozitívne. Opica býva ambiciózna, a tak očakávajte rok plný 

dobrodružstiev. Ak si svoje rozhodnutie dobre nepremyslíte, môže to 

dopadnúť zle. 

   Na konci tohto roka istotne zrekapitulujeme, či zmeny ktoré nás 

postihnú,  budú pozitívne  
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   Naši je komediálny seriál päťčlennej rodinky, ktorý  jemnou iróniou 

zachytáva každodenný život rodičov, ktorí vychovávajú svojich troch 

synov. S ich humornými situáciami a príhodami, ale aj jemným 

nežným zobrazením tepla rodiny sa stotožní väčšina rodičov a ich 

deti. 

Herci a obsadenie v seriáli Naši 

Foto: JOJ 

Lujza Rodinová - (herečka Lujza 

Garajová Schrameková) 

Napriek tomu, že má tri deti, je vo 

výbornej forme. Lujza je moderná aj 

konzervatívna. Je rozhodná (a vždy 

presvedčená o svojej pravde) a vôbec sa 

nezdráha vyjadriť svoje názory. Po tom, čo 

kvôli deťom odložila svoju kariéru v administratíve, sa do pracovného 

procesu energicky vrátila a dnes šéfuje nákupnému oddeleniu vo 

veľkom obchode. Má skvelé plánovacie schopnosti a pracuje do 

strhania, len aby zo svojich podriadených vytlačila to, čo vo vlastnej 

rodine dosiahnuť nedokáže: aspoň minimálnu organizovanosť. 

Foto: JOJ  

Marián Rodina - (herec Marián Miezga) 

Majo je ukážkovým príkladom zdráhavej 

zodpovednosti. Dobrý manžel, príkladný 

otec a svedomitý zamestnanec. Majo je ten 

typ muža, čo je ochotný dať svoje 

posledné euro puberťákovi, ktorý mu 

zamastí špinavou stierkou čelné sklo tesne 

po tom, ako autom vyšiel z umývačky. Je 

to chlap, ktorý je ochotný ísť vo štvrtok 
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večer vymeniť do potravín vaničku vanilkovej zmrzliny za 

smotanovú, len aby mali deti radosť. Chlap, ktorý bude kvôli žene 

zívať pri romantickom filme, hoci by si najradšej pozrel nejaký dobrý 

thriller. Skrátka, Majo je fantastický chlap! Ale pod fasádou 

priateľskej hyperaktivity a konformnosti túži Majo len po jednom: aby 

mal pokoj. Pretože vo svojej podstate je to frustrovaný povaľač. 

Keďže pracuje na voľnej nohe v oblasti komunikácií, je pánom svojho 

času, čo zvyčajne znamená, že kedykoľvek dokáže plniť aj tie 

najextravagantnejšie požiadavky svojej rodiny. 

Foto: JOJ 

Tomáš Rodina (herec Gregor Miler)  vek 14 rokov 

Tomáš je najstarší syn. Mimoriadne 

citlivý, trocha nedotklivý, obdarený 

bujnou fantáziou. Tomáš je veľmi plachý, 

a preto sa rozhodol utiahnuť sa do svojho 

vnútorného sveta. Večne drží v rukách 

nejakú knihu, alebo ju aspoň má položenú 

na playstatione. Tomášov život prebieha 

najmä v jeho hlave. Preto ho občas 

obviňujú z toho, že je samotár a nie je 

pozorný voči potrebám iných.  Je vtipný, 

robí dvojzmyselné narážky, rád nahlodáva psychiku ostatných, čo 

môže rodinný večer, pri ktorom sa hrajú Monopoly, premeniť na 

nezabudnuteľný zážitok. Tomáš práve prichádza do puberty, keď sa 

začínajú posúvať zabehané koľaje – preňho, aj pre tých, čo ho 

obklopujú. 

Foto: JOJ 

Oliver Rodina (herec Dávid Krajčík)   

vek 12 rokov 

Fanatický skateboardista, snowboardista, 

blázon do všetkých športových aktivít, 

ktoré ho neomylne privedú na chirurgickú 

pohotovosť. Olivera priťahuje všetko, čo 



Angelinoviny                                                                                                                              2/2015/16 
 

6 
 

aspoň vzdialene zaváňa rebéliou. Rád sa vzpiera autoritám a má s tým 

viac problémov, než je milé. Našťastie je to taký šarmantný malý 

chuligán a zvyčajne sa z každého maléru dokáže nejako vysekať. Za 

výzorom „tvrďasa" sa ale skrýva malý chlapec. Možno robí veľké 

ramená, aby zakryl svoju vnútornú neistotu. Treba tiež povedať, že 

pod svojou maskou vydedenca sa Oliver pomerne ľahko vyľaká. Je 

zúfalý z toho, že nedokáže ani ten najčajovejší horor dopozerať bez 

toho, aby potom niekoľko nocí za sebou nespal a dokonca - a to už je 

skutočný horor! - aby v panike nehľadal útočisko v spálni rodičov. 

Foto: JOJ 

Samko Rodina (herec Max Bolf)   vek 8 rokov 

Najmladší syn. Bystrý chlapec s 

nevyčerpateľnou energiou. Keď niečo 

chce, nič mu nedokáže zabrániť v tom, aby 

to dostal. Dokáže klamať, podvádzať, 

kričať, urobí jednoducho hocičo. Okrem 

toho si myslí, že ako najmladší si zaslúži 

viac a že jeho starší bratia vždy niečo 

dostanú, a on nie. Treba povedať, že 

Samko sa riadi vlastnou logikou. 

Mimoriadne si potrpí na oblečenie. Keď sa 

má každé ráno obliecť, je to v jeho prípade doslova „mission 

imposible". Samko si veľmi rýchlo uvedomil skutočnosť, že ak má 

človek ten správny detský šarm, prejde mu aj vražda. Takisto mu 

veľmi záleží na vlastnom imidži. Je dobrý herec, dokáže nasimulovať 

takmer čokoľvek a takmer kohokoľvek oklamať. 

Zdroj: omediach.com 

Anketa- Naši 

Kika: VIII.C 

Jednoznačne sa mi páčia kvalitní herci, ktorý vedia dobre zahrať svoju 

úlohu. Dobre to vystihuje život rodiny. 

Alenka: VIII.C 
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Zaujímavý rodinný život plný dobrých rád pre rodičov aj deti. Seriál 

zaujal aj mojich rodičov a tak môžeme stráviť spoločný čas aj pri 

televízii.  

Šimon: VIII.C 

Rád sledujem seriál, je tam vyobrazená typická rodinka. Rôzne scény 

môžu pomôcť rodičom pochopiť svoje deti a aj na opak.  

Adelka: IV.V 

Je to veľmi zábavné, hádky a malé podvádzanie zo strany detí 

k rodičom.   

        

Maťo: IV.V 

Je to poučné a sú tam zábavné scénky zo života.  

Sofia  : IV. V 

Je to zábavné a je to dobre natočené a hrajú tam dobrí herci. 

Saška : IV.M 

Páči sa mi, že chlapci sú prefíkaní.... ale ak by to bolo dlhšie, tak by 

mi to urobilo väčšiu radosť. 

Izabela: I.V 

Áno, páči sa mi, je to smiešne, ale krátke. 
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Matematická konferencia triedy VI.C 

   Vo februári si trieda VI.C zaumienila, že usporiada konferenciu 

v duchu zvládnutého učiva DESATINNÉ ČÍSLA. Žiaci, rozdelení do 

7 skupín, pripravili za necelý mesiac krátke prednášky o ich 

konkrétnych témach. Svoje prezentácie doplnili aj 

projektami, názornými či digitálnymi ukážkami. Spolu 

s moderátorkou Zuzanou 

Hrunkovou a pani 

učiteľkou Emíliou 

Blaškovou privítali hostí 

z tried 5. a 7. ročníkov. 

Pozvaná bola aj triedna 

učiteľka VI.C, no bohužiaľ 

kvôli pracovným dôvodom, 

nemohla prísť.  

      Moderátorka konferencie Zuzka Hrunková 

   Zábavný program začal uvítaním hostí, pokračoval prednáškami 

s témami: HISTÓRIA DES.Č., ZÁPIS, POROVNÁVANIE 

A ZAOHRÚHĽOVANIE, SČÍTANIE, ODČÍTANIE, NÁSOBENIE, 

DELENIE A BUDÚCNOSŤ DES.Č. Celú akciu ukončila diskusia 

s rečníkmi. Úspešná konferencia trvala  2 vyuč. hodiny. Hostia, ale aj 

účinkujúci, si mohli z každej prezentácie odniesť malé brožúrky so 

zhrnutím celej prednášky. 

   Tešíme sa z tejto akcie a dúfame, že sa zopakuje aj v iných triedach 

a na iné témy.  

Žužu 

 



Angelinoviny                                                                                                                              2/2015/16 
 

9 
 

 

Pamätná fotografia VI.C po konferencii 

 

 

 

Ďakujeme pani učiteľke Blaškovej 
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   Každoročne sa na školách konajú rôzne aktivity na podporu čítania. 

Ani naša škola nikdy nie je výnimkou. Pozrite sa s nami! 

Čitateľský maratón ŠKD 

   Pod vedením vychovávateľky 

Danky sa konal Čitateľský maratón, 

ktorého sa zúčastnili všetky 

oddelenia. V čítaní na presnosť si 

zmerali sily prváci a druháci a zase 

na rýchlosť tretiaci a štvrtáci.     Za 

tieto výkony si deti odniesli malý 

darček, sladkosť a diplom. 

Spokojnosť bolo vidieť na tvárach 

malých aj tých starších.  

 

 

Čitateľský kútik v I. S 

 

   V rámci projektu „Slniečka v Písmenkove“ sa v I. S zriadil 

čitateľský kútik. Čo môže byť krajšie ako keď maličkí prváci, môžu 

už po niekoľkých mesiacoch ukázať ako vedia nielen čítať, ale aj 

pracovať s textom.  

   Projekt bol zrealizovaný za 

podpory rodičov, za čo im ešte raz 

ďakujeme. Slniečka majú priestor na 

oddychovú čitateľskú chvíľku. 

Veselo siahajú po rozprávkovej 

knihe a detskej encyklopédii. 

Spoločne sa hrajú, čítajú a 

rozprávajú sa o prečítaných 
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príbehoch.                                      Čítanie v ŠKD 

 Ďakujeme rodičom   

Z rozprávky do rozprávky 

   Naši tretiaci, tigríčatá, si zvolili inú formu práce s textom. 

Naštudovali a pripravili si rôzne informácie, ktoré svojim 

spolužiakom počas celého jedného týždňa prezentovali. Zahrali sa na 

malých učiteľov, veď prečo aj nie .... 28. marca je Deň učiteľov, tak si 

to vyskúšali.                                                                                       Uhádneš o akú rozprávku ide? 

   Pracovali v 5-tich skupinách a každá skupina si pripravila zábavné 

úlohy pre svojich spolužiakov na rôznych vyučovacích predmetoch. 

Cez svojho literárneho hrdinu nás ostatných veľa naučili. Veľkú 

radosť z nich mala aj p. učiteľka, za 

čo si nakoniec vyslúžili pochvalu a aj 

sladkú odmenu. 

 

 

                                      Uhádneš o akú rozprávku ide? 

   III.T 
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Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

   Tohtoroční šiestaci mali možnosť zúčastniť sa takého predstavenia. 

Triedy VI.A,B,C cca 70 detí si precvičilo svoje jazykové kompetencie 

v predstavení American dream. 

   Každý z nás o niečom sníva. Niekedy je ťažké prísť na to o čom 

a niekedy si želáme, aby sa sen neskončil, lebo každodenná realita je 

pre nás ubíjajúca a nudná. Takéto „problémy so snívaním“ mal aj 

hrdina nášho divadelného príbehu, chalan zo sídliska Otto Vyskočil, 

ktorý je kvôli svojej láske k street-artu (maľovaniu na fasády 

budov) prezývaný Otto Writer.  

   Otto žil sám s mamou, škola 

ho nebavila, najradšej bol sám 

a maľoval. Najviac by si prial, 

aby mu všetci dali pokoj. 

Takto sa Otto pretĺkal životom 

až kým sa mu na jednej hodine 

angličtiny neprihodilo niečo 

nezvyčajné. Otto ako vždy 

neprítomne sedel v lavici 

a tváril sa, že počúva výklad 

učiteľa angličtiny, ktorý so 

zapálením rozprával 

o Amerike - zemi zasľúbenej. 

Otto na hodine zaspal a počas spánku sa mu prisnil živý, 

realistický sen o vlastnej budúcnosti. 

 Vo sne sa Otto vydal na študijný pobyt do Ameriky. A tu sa 

roztočil kolobeh príbehov a postáv, ktoré Otto počas svojho putovania 

po Amerike stretol. Prvýkrát cestoval lietadlom, prvýkrát bol ďaleko 

od rodiny a do cesty mu vstúpili ľudia, ktorí mu cez vlastné životné 

príbehy odhalili tajomstvá života. Cestou sa dozvedel mnoho o živote, 

o svete a hlavne sám o sebe. 

Hlavnou témou predstavenia je nebáť sa snívať a ísť si za svojim 

snom, čo najskôr si uvedomiť v čom sme dobrí a na čo máme 

talent. Zároveň však ale nesmieme zabúdať na to, že samotný talent 
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nestačí a len usilovnou každodennou drinou a vierou v samého seba 

a svoje schopnosti dokáže človek svoje sny naplniť. Nie je ničím 

neobvyklým, že prvý neúspech dokáže človeka znechutiť od realizácie 

svojho sna. 

Opýtali sme sa divadelných hostí, ako sa cítili a porozumeli 

predstaveniu: 

Ema: VI.C 

Väčšej časti divadelnej hry som rozumela, ale keď hovorili o Ottovi, 

ktorý sa napr. nachádzal v lietadle, vtedy som mala trošku problémy 

s porozumením. Bolo to vtipné. Zobrala som si z toho ponaučenie, že 

nemám spať na hodine ANJ.  

Terezka: VI.A 

Veľmi sa mi páčilo vtipne spracované divadelné predstavenie pre 

mládež. Bol to príjemný zážitok pričom sme sa aj niečo naučili. Ale 

väčšine mojich spolužiakov sa predstavenie páčilo hlavne preto, že 

sme sa neučili, aspoň sme sa uliali z nudnej ANJ, a zažili sme vtipné 

dopoludnie  po anglicky.  
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    Tento rok sme sa konečne dočkali lyžiarskeho kurzu! Až na to, že v 

Košiciach ráno pršalo, bol štart úplne perfektný. Keď sme prišli do 

nášho hotela Morava, v Tatranskej Lomnici. Ihneď sme sa ubytovali a 

poobede už išli na svah. Za úlohu sme si museli časť kopca 

„vyšľapať“, aby nás vedeli podeliť do skupín. Večer sme mali 

povinnú " zoznamovačku ". Každá izba si ešte musela vymyslieť 

nejaký program, ktorým by zabavili ostatných.  

V utorok nás prekvapilo počasie. Keď sme sa ráno zobudili, zistili 

sme, že prší. Tak sme sa pobrali na raňajky a tam sme sa dohodli na 

pláne počas dňa. Po raňajkách sme sa konečne dočkali lanoviek! Vyšli 

sme prvou lanovkou a dali si rozcvičku. Po nej nám pani učiteľka 

ukazovala základné pokyny pri lyžovaní či snowboardovaní. Akurát, 

čo sme si dali dve jazdy, zistili sme, že už je obed. Nič iné ako zísť zo 

svahu a vrátiť sa do hotela nám neostávalo. Poobede sa počasie ešte 

viac zhoršilo a rozhodli sme sa navštíviť múzeum TANAPu. Večer 

sme mali poučenie o tom, čo je biely kódex a oboznámili nás s 

nasledujúcim programom. Dozvedeli sme sa, že máme voľno až do 

večierky a zajtra bude 

konečne dobré počasie a 

môžeme ostať celý deň 

na svahu.  

Je tu streda. Budíček 

opäť o 6:30! Joj ako sa 

nám nechcelo ! Po 

raňajkách sme sa vybrali 

na svah a keď sme vyšli 

prvou lanovkou hore, 

objavilo sa nám konečne 

slnko. Takí natešení sme už veľmi dlho neboli! Poobede, keď v 

rozhlase hlásili, že sa ukončila prevádzka lanoviek, tak sme si všetci 

posadali na svah a tvrdohlavo sme sa rozhodli, že nikam nejdeme, 

lebo je veľmi pekné počasie. Večer sme si opäť pozerali naše fotky či 
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videá a smiali sme sa ako najviac sa len dalo.  

Vo štvrtok sa nanešťastie opäť zhoršilo počasie, no keďže nepršalo ani 

nesnežilo a bola iba hmla, vybrali sme sa lyžovať. Tak či onak , sme si 

užili aj tento predposledný deň. Večer nás čakal náš očakávaný 

karneval. Joj, keby ste len videli tie masky. Od športovcov cez 

zvieratá až po slávne hviezdy ako Marilyn Monroe a iné. Tancovali 

sme do zbláznenia . Keď sme zistili, že je už 22:45 a musíme ísť 

spať, skoro sme sa rozplakali. Síce sme boli unavení, no aj tak sme 

chceli ďalej tancovať.  

V piatok ráno sme sa museli pobaliť. Po raňajkách sme si odniesli 

naše kufre do spoločenskej miestnosti a poslednýkrát sa vybrali na 

svah. Konečne prišli preteky! Na jednom zo svahov bola postavená 

trať, ktorá mala aj svoj vlastný digitálny časomer a tak sme si tam 

mohli odskúšať naše lyžiarske či snowboardistické skúsenosti. Na 

obed sme prišli do jedálne a tam zároveň vyhodnotili našu súťaž. 

Tešili sme sa z úspechov, či už našich alebo niekoho iného. 

No a nakoniec, všetci sme sa tešili, že sme mohli konečne aj MY zažiť 

to čaro lyžiarskeho výcviku!  

 

Sofia A. Hlebašková 8.B 
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LYŽIARSKY 2016  

 

Lyžovať nás spolu baví, 

a sme skvelá partia. 

Počasie nás neodradí, 

sneh nám nudu zabíja. 

 

Každý deň sa smejeme,  

večer občas plačeme.  

 

Ondro, Romča čo už s nimi ?  

Nemocnicu navštívili. 

 

Výlety a prechádzky,  

spestria nám ich guľovačky.  

 

Fotky sme si robili, 

potom sa z nich pučili.  

 

Snowboardistka Majláthová, 

čo viac ku nej dodať ?!  

Milá, pekná, spravodlivá,  

nesmieš pri nej stonať !  

 

A náš nový telocvikár ?  

To je ale špica !  

Je lyžiarsky pretekár,  

mráz mu štípe líca. 

 

Domov sa nám vôbec nechce. 

Ale čo už ? Musíme !  

V autobuse smiechom, spevom,  

cestu späť si spestríme. 

 

 

A prečo Vám píšeme ?  

Sme šťastní, zdraví, vďační. 

O rok snáď zas pôjdeme, 

a dnes za všetko ĎAKUJEME ! 

❤️ 
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Technické múzeum 

   Ešte 16. decembra 2015 bola naša trieda VI.B s p. učiteľkou Plachou 

v Technickom múzeu. Podľa toho čo sme sa dozvedeli, sa im to veľmi 

páčilo a odniesli si množstvo zážitkov. Medzi najzaujímavejšie 

aktivity patrilo napríklad Newtonovo kyvadlo alebo kolotoč. Pri 

kolotoči mali naši žiaci ruky pri sebe alebo upažené. Keď mali ruky 

pri sebe tak zrýchlili a keď upažili tak spomalili. Šiestaci taktiež 

skladali stavebnice, sledovali optické klamy a vyrábali elektrický prúd 

„ Ako Sagan v reklame.“ Ale najobľúbenejšia bola asi hra na postreh, 

pri ktorej sedeli pri stole štyria žiaci a stláčali červené gombíky, keď 

sa objavilo červené svetielko. Bola to tzv. Hra na postreh, zameraná 

na reflex. Deťom sa to veľmi páčilo a tešili sa z nových vedomostí.  

Alena Kučerová 
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ZOO- kútik 

Žako Kongo  

   Je jeden z najznámejších, najväčších a najinteligentnejších 

papagájov sveta. V posledných rokoch sa chov tohto afrického 

operenca, v slovenských domácnostiach, začal rozrastať. Žako je 

veľmi inteligentné a spoločenské zviera, ktoré sa hodí do domácnosti 

aj ku malým deťom. Môže sa však stať, že sa Žako upne na jedného 

člena rodiny a ostatným robí zle. Aby sme sa takémuto prípadu vyhli 

treba postaviť klietku s papagájom na také miesto kde sa bude denne 

stretávať aj s ostatnými príslušníkmi rodiny. Stačí ak sa mu denne 

aspoň raz prihovorí, pozdraví, opýta sa ako sa má. Môžeme ho naučiť 

rozprávať alebo rôzne triky. Žako je inač nenáročný na chov 

a nepotrebuje výnimočné podmienky na prežitie. Prirodzene sa 

vyskytuje v Kongu, v Libérii, v Ugande. Samozrejme predtým ako si 

zaobstaráte toto zaujímavé zvieratko mali by ste sa najprv porozprávať 

s rodičmi. 

 Ak by sta sa chceli dozvedieť viac zaujímavých informácií o Žakovi, 

skontaktujte sa so mnou  

 

 

Agapornis 

   Je to malý vtáčik, ktorý meria 13-16cm. Prvý krát ho priviezli 

z Afriky. Je to verný priateľ, ktorý si k človeku vytvorí silné puto. 

Niekde nájdete o nich napísané, že sú nenáročné na chov, inde , že sú 

náročné. Najlepšie bude sa porozprávať s chovateľom. Pravdou však 

je, že vedia byť aj dosť hlučné. Kupujeme ich v pároch lebo naša 

spoločnosť im nebude stačiť. Vo svojej klietke musí mať dostatok 

hračiek, najlepšie drevené a kadičku s vodou lebo sa veľmi rád kúpe.    

Veľmi dobrá hračka pre agapornisa je aj kapok. V bežnom 

chovprodukte ho nenájdete ale na internete určite. V Afrike s ním 
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majú problém pri napájadlách pre dobytok lebo celé kŕdle agapornisov 

priletia a začnú sa v napájadle kúpať. 

Pri agapornisoch sa ťažko rozlišuje pohlavie jedinca. 

 Samice po dobe párenia znesie 3-8 vajec, na ktorých sedí po dobu 20-

23 dní. Po vyliahnutí mláďat sa často stáva, že je matka veľmi 

agresívna, trhá mláďatám perie , ďobe ich a odmieta ich kŕmiť. Vtedy 

musíme mláďatá ručne dokrmovať. Druhou možnosťou je dať 

mláďatá na spodok klietky a matka po nich zletí a vynesie ich hore. 

V tom prípade je všetko v poriadku. Tieto papagáje sa tiež delia do 

viacerých druhov. Napríklad agapornis  ružovo hlavý, čierno hlavý, 

zeleno hlavý,... Ich obrázky si môžete nájsť na internete. Tu máme 

napríklad obrázok, od Adelky Kučerovej, na obrázku je agapornis 

červenohlavý.  

Alena Kučerová, 
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Kika Zeleňáková si pripravila rozhovor 

s profesorom z UPJŠ. 

Prof. Mark W. Meisel from University of 

Florida, Department of Physics, National 

High Field Laboratory  

1.Why did you choose UPJS to work ? 

    Prečo ste si vybrali UPJS na prácu ? 

    - Od roku 1992 spolupracujem so skupinou fyziky nízkych teplôt 

prírodovedeckej fakulty UPJŠ, lebo som potreboval uskutočniť 

merania, ktoré nevedel zmerať nikto okrem skupiny v Košiciach 

(napr. prof. Feher, prof. Orendáč ). 

 V roku 1994 sme spolu dopísali vedeckú štúdiu a uverejnili ju 

v prestížnom časopise Physical Review B. 

 Odvtedy spolupracujem s vedeckou skupinou z Košíc a keď som 

dostal Fulbrightovo štipendium (štipendium od americkej vlády, 

človek, ktorý ho dostane si môže vybrať ľubovoľnú univerzitu na 

ktorej bude dočasne pracovať ) vybral som si túto univerzitu na 

základe dlhoročnej spolupráce. 

    - Since 1992 I collaborate with group of low temperature physics, 

Faculty of sciences UPJS, because I needed to do some measurement, 

which can do nobody excluding group in Košice ( prof. Feher, prof. 

Orendáč ) 

 In 1994 we together prepared scientific papers and publish them in 

prestige journal of Physics Review B. 

 Since then I work together with science group from Košice, and when 

I get Fulbright Scholar (scholar you can get from US government, 

person who get it can choose any university to time dependent work) 

I chose these university on the ground of long – time cooperation. 
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2. How did you feel, when you first come here ? 

     Ako ste sa cítili, keď ste prvý krát prišli na Slovensko ? 

    -  Prvý krát som prišiel do Košíc v roku 1996, keď som získal 

cestovný grant na vytvorenie nových európskych kontaktov s USA. 

Priletel som s oneskorením jeden deň, všetko bolo veľmi tmavé, ale, 

našťastie, ľudia boli veľmi priateľskí. 

    -  First time I came to Košice in 1996, when I got travell grant to 

built of new Europian scientific contants with United State. I came 

here with one – day holdup, all was very dark, but, fortunately, people 

were very friendly. 

3. Do you like slovak people ? 

     Máte radi slovákov ? 

     - sú veľmi priateľskí, priateľskejší než Francúzi  

     - they are very friendly, more frindly then france people  

4. Can you tell something in slovak language ? 

     Viete niečo povedať aj poslovensky ? 

     - Áno (yes) 

     - Ďakujem (thank you) 

     - Pivo  (beer) 

     - Prosím (excuse me – klasický preklad je prepáčte, no v tomto 

zmysle je to myslené skôr ako ,,ospravedlňte ma“ ) 

     - Nech sa páči  

     - Dobrý deň  

     - Dobrý večer (good evening) 

     - Ahoj (hello) 

     - Dovidenia (Goodbye) 
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5. Is it hard to let all your friends and family in America ? 

    Je ťažké nechať všetkých vašich priateľov a vašu rodinu                   

v Amerike ? 

- Kedysi, keď bol môj syn mladší bolo ťažšie odísť, no teraz nám 

pomáhajú stretávať sa aj napr. Skype, e-mail,... 

- When was my son younger, it was harder , but now apps like 

Skype and e-mail help us to comunicate too 

 

6. How much cost study in America  ? 

     Koľko stojí štúdium v Amerike ? 

- Je to veľmi odlišné na každej univerzite, napríklad : 

                       Miami university – 35 919,54 € za rok 

                       YALE, Stanford – 35 919,54 € za rok 

- It´s very different on each university, for example:  

                       Miami university – 40 000 USD per year 

                       YALE, Stanford – 40 000 USD per year 

7. What do you think about studying in oder country ? 

     Čo si myslíte o študovaní v inej krajine ? 

- Sám som  študoval vo Francúzsku, no trvalo mi štyri mesiace, 

kým som sa naučil používať francúzštinu v praxi 

- I studied in France, so I did these too, but it take least four 

months to practise new language 

8. Do US students learn the same curriculum in the    department, like 

ours ? 

     Učia sa americkí študenti to isté učivo v odbore, ako my ? 

    -  Áno, ale napríklad americkí študenti sa radšej učia chémiu 

a sociológiu no už menej radi majú fyziku. 

    - Yes, but american students learn chemisty and scientology better 

then physic. 
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9. Do you think, that the science results in biggest countries are more 

important then slovak ? 

     Myslíte si, že vedecké výsledky vo väčších krajinách sú 

dôležitejšie ako tie slovenské ? 

     - Nie, na Slovensku sú dosahované porovnateľné vedecké 

výsledky, ale v zahraničí existujú veľké spoločnosti, ktoré tieto 

výsledky vedia využívať. 

     - No, in Slovakia are amicable science  results, but in outland are 

big companies which these results can better use.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kika s profesorom počas rozhovoru  
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Trochu smiechu pre zábavu  

 

„Jožko, prečo kŕmiš sliepky tou 

čokoládou?“ pýta sa mamička.  

„Ty nevieš, mami?“ „Nie.“  

„Predsa, aby zniesli čokoládové vajíčka!“  

 

„Pán sused, nevadí Vám, že každý deň 

hrám na klavíri?“  

„No, trochu mi to vadí, chlapče...“  

„A nešli by ste sa posťažovať mojej mame?“  

 

Hovorí poľovník známemu:  

„Najfalošnejšie zviera je líška. Nedávno som jednu  

sledoval, a keď som ju zastrelil, zistil som, že je to pes.“  

 

Na konci školského roka sa rozprávajú susedky:  

„Predstav si, ten môj darebák prepadol!“  

„Nehovor, a koho?“  

 

Na WC na vysokej škole:  

1. kabínka: „Tak ako, urobil si tu skúšku z matiky?“  

2. kabínka: „Nie, ten blbec mi to nedal.“  

3. kabínka: „A buď si istý, že ti to nedá ani nabudúce...“  

 

Rodinka ide na dovolenku. Žena kričí:  

„Stáť! Zabudla som vypnúť žehličku, zhorí nám dom!“ 

„Neboj sa, drahá, nezhorí, ja som zabudol zastaviť  

v kúpeľni vodu,“ odpovedá s pokojom manžel.  
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1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

 

LEGENDA: 

1. INFORMATIKA JE VEDA O PRENÁŠANÍ ... 

2. ČASŤ POČÍTAČA, CEZ KTORÚ SA DOSTÁVA VON OBRAZOVÁ 

INFORMÁCIA 

3. ZÁKLADNÁ JEDNOTKA MERANIA VEĽKOSTI  SÚBOROV V POČÍTAČI 

4. MENŠIE ČASTI INFORMÁCIE, KTORÁ SA PREPOSIELA ZO 

SVETOVÝCH SERVEROV DO VÁŠHO POČÍTAČA 

5. INÉ POMENOVANIE PRE DVOJKOVÚ SÚSTAVU 

6. INTERNETOVÁ DOMÉMA, KTORÚ MÔŽE UŽIVATEĽ VYTVORIŤ, 

ALEBO JU PREZERAŤ, VYHĽADÁVAŤ CEZ PREHLIADAČE 

7. ABY NEDOŠLO K NAPADNUTIU POČÍTAČA, STRÁTE OSOBNÝCH 

ÚDAJOV A PODOBNE MUSÍ UŽIVATEĽ DODRŽIAVAŤ PRAVIDLÁ, 

KTORÉ ZABEZPEČUJÚ JEHO ... 

8. PROGRAMOVÉ VYBAVENIE POČÍTAČA 
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1.     I N F O R M Á C I A 

2.   M O N I T O R      

3.   B I T          

4.  P A K E T Y        

5. B I N Á R N A        

6. S T R Á N K A        

7.    B E Z P E Č N O S Ť  

8.  S O F T V É R       
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ANKETA: Čo hovoríte na naše nove zvonenie ? 

Názory našej ŠKD : 

 Páči sa mi, niekedy je to dosť hlučné. 

 Nepáči sa mi, lebo je veľmi hlasne a keď na konci hodiny naša 

pani učiteľka chce dopovedať, tak nepočujem 

 Nepáči sa mi, lebo sa stále opakuje. Každý deň je rovnaké. 

 Páči sa mi, lebo ma upokojuje. 

 Je to veselá melódia, dobre sa mi na ňu tancuje. 

 Je to veselé a žive zvonenie. 

 My sme si nevšimli, že je nove zvonenie.  

 

Názory druhého stupňa: 

 Je horšie ako predošle, pretože je fádne, stále sa opakuje. 

 Nepáči sa mi, lebo je to jedna znelka ktorá nie je známa. 

Predošle išlo s dobrou, bolo viac moderné. 

 Veľmi pokojné, začne sa to potichu a potom to veľmi “žive“. 

Vadí mi, že učiteľ na konci hodiny niečo hovorí, tak zazvoní, 

učiteľ potom dokonči svoju reč cez prestávku. My tak mame 

kratšiu prestávku. 

 

Good morning! 

 

 

 

 

 

 

 



Angelinoviny                                                                                                                              2/2015/16 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

  


