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Milý čitateľ,  

práve si čítaš prvé riadky zbrusu nového školského časopisu s pomerne zaujímavým názvom Reči z psychiatrie. Stojí za ním 

tím aktívnych žiakov našej školy, ktorí sa rozhodli pre zdieľanie svojich pohľadov na svet prostredníctvom papierového mé-

dia. Časopis je to nový a čerstvý, s rubrikami vymyslenými a vlastnoručne zhotovenými našimi redaktormi tak, aby sa Vám, 

čitateľom a žiakom školy, obsah páčil.  

Čo v Rečiach z psychiatrie môžete nájsť?  

Po príhovore šéfredaktora sa dočítate o akciách a aktivitách, ktoré sa na našej škole udiali za posledné 3 mesiace zozbiera-

né a spísané skoro celou redakciou. Patria k nim aj informácie o našej školskej knižnici 

a spôsobe jej súčasného fungovania. Pre tých, ktorí by nevedeli, akou knižkou alebo počíta-

čovou hrou si vyplniť voľný čas, pripravila Nina pár odporúčaní. Kto sa rád bojí, môže si pre-

čítať dva strašidelné príbehy vybrané našimi nebojácnymi siedmačkami. Veľkým lákadlom 

môže byť pre niektorých stránka s ťahákmi, no my v redakcii veríme, že sa jedná o metódy 

nepoznané a našimi žiakmi nepraktizujúce, pre- to sme ich čisto pre úsmev čitateľa uverejnili.  

Ďalej v tomto čísle nájdete citáty učiteľov a slávnych ľudí, haklebety (=hádankové klebety) 

s možnosťou sladkej výhry a pre budúcich ces- tovateľov dôležité jazykové okno, kde vás 

naučíme ako sa u afrického kmeňa Zulu môžete dorozumieť. Pre ľudí, ktorí mávajú problém s 

hanbením, je špeciálne určená rubrika so skutočne trápnymi situáciami, aby zistili, že to nie je až také zlé. No a jedno z hlav-

ných lákadiel minulých čísiel, žolík, je opäť prítomný, tentokrát však vo forme tzv. Karty osudu – dôležitej to vecičky, 

ovplyvňujúcej váš osud. 

Pred tým ako sa pustíte do nášho časopisu, chcel by som urobiť dve veci. V prvom rade poďakovať všetkým, ktorí sa po-

dieľali na vzniku tohto časopisu a to menovite Dominike, Kláre, Nine, Pati, Peťovi, Viki, Laure, Katke, Natálke, Veve a Ve-

ronike. Vďaka za vašu prácu, dievčatá a chlapec!:)  

V druhom rade by som v mene celej redakcie chcel zaželať príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok vám i vašim blíz-

kym, milí čitatelia. 

Po prečítaní budeme zvedaví na vaše názory, čo sa vám v časopise páči, prípadne, čo by ste v ňom uvítali.  

  Dajte nám určite vedieť! 

     A teraz už, smelo do čítania!       

          Ján Smolka 

         šéfredaktor Rečí z psychiatrie 
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VÝLET DO VIEDNE- Dňa 15.12. 2016 sa žiaci našej školy spolu s rodinnými príslušníkmi 

zúčastnili na výlete vo Viedni. Najskôr si pozreli továreň na výrobu čokolády v Kitze po-

tom mali obhliadku mesta so sprievodkyňou a na koniec si užili atmosféru Vianočných 

trhov. 

 

RUSKÝ DEŇ NA ŠKOLE - Dňa 15.11. 2016 sa žiaci mohli bližšie zoznámiť s 

ruským jazykom. Žiačky dávali na celom druhom stupni obrázky s rôznymi 

zaujímavými obrázkami. Každý žiak mal pripnutý obrázok ,s ktorým sa mohol 

zapojiť do súťaže o žolíka. Žolíka získali 11 žiaci. 

 

MEDZINÁRODNÁ CENA Z EDINBURGHU (DofE) - je rozvojový program, ktorý 

dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť 

svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Do tohto projektu sa zapojili na Slovensku len 

3 školy a medzi nimi je tá naša. Žiaci sa s radosťou do toho zapojili, aby mohli zažiť 

niečo nové a rozvíjať svoje záľuby kategóriách: Šport, Talent, Dobrovoľníctvo. Žiaci si 

mohli vybrať medzi úrovňou Bronzovou, Zlatou a Striebornou. Získanie Zlatej, Strie-

bornej či Bronzovej ceny má nielen slávnostný charakter, ale aj hmatateľné výhody. 

Jednou z najhlavnejších je možnosť uplatnenia certifikátu v rámci prijímacieho konania 

na niektoré zo svetových univerzít, predovšetkým na tie z anglicky hovoriacich krajín. 

Úspešné zvládnutie programu môže taktiež zaujať budúceho zamestnávateľa. 

 

LEGO KRÚŽOK- Na tomto lego krúžku sa učia žiaci 

zostaviť roboty z lega. Boli aj na súťaži, ktorá mala 4 

disciplíny: tímová práca, prezentácia, dizajn robota, ro-

bot game. Všetky tieto disciplíny museli žiaci zvládnuť 

sami, bez pomoci učiteľa. Dostali krásne 11. miesto. 

Zakladateľ DofE  

vojvoda z Edinburghu  

Princ Filip 
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KURZ PRE DEVIATAKOV - V dňoch 5. až 9.10. 2016 sa žiaci deviateho ročníka našej školy zúčastnili 

kurzu osobného rozvoja. V rámci neho si najprv vyskúšali pracovať v rôznych firmách v Spišskom Štvrt-

ku a okolí. Pr- vý deň si vyskúšali 

práce, na kto- ré nie je potrebné 

žiadne vzdela- nie. Napr. kŕmili 

prasatá alebo triedili zemiaky. 

Druhý deň zase práce, na kto-

ré už vzdela- nie potrebné je. 

Napr. práca v lekárni, na úrade či 

autoservise. 

Tretí deň zase aké to je, keď človek nemá prácu a je na aktivačnom. Každý deň sme sa spoločne o ich 

skúsenostiach rozprávali a reflektovali. Potom sme pokračovali v kurze na chate, kde prežili tri dni plné 

zážitkových aktivít, práce v skupinách a zamýšľaním sa nad tým, v čom sú dobrí, čo ich baví a čo by 

chceli robiť po ukončení základnej školy. 

Názory deviatakov na kurz: 

 Dobrá skúsenosť do života, niečo nové a zaujímavé, cesta bola únavná, ale inak fajn, kopec zába-

vy, týmto kurzom nám chceli povedať, že sa máme spoliehať sami na seba, nie na ostatných a ve-

dieť prežiť s mapou v ruke 

VÝZDOBA NAŠEJ ŠKOLY- V polke novembra sa 

začalo na našej škole s s radosťou piecť a zdobiť 

triedy aj chodby...  
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DEŇ VÝSKUMNÍKOV- Dňa 30.09. sa žiaci našej školy zúčastnili Dňa 

výskumníkov v OC Max v Poprade. Žiaci si mohli spolu aj s učiteľmi 

pozrieť napríklad čo sa deje v našej slnečnej sústave, ako vyzerajú Tat-

ry po kalamite, otestovať si vlastné schopnosti, záujmy a talent či pre-

zrieť si výstavu vedy v našom regióne. Žiakov zaujala hlavne fyzika 

a v stánku ,,Matematik“ si precvičili rôzne hlavolamy. 

 

ZBER PAPIERA : Dňa 24. - 25.11. 2016  sa na našej ško-

le uskutočnil zber papiera. Papier do školy donášali nie-

len žiaci a ich rodičia, ale i náhodný dospelý ktorý sa 

o tomto dianí dopočuli. Veľká chvála patrí sestrám Mir-

govým (Renátka a jej mladšia sestra) , Laure Djordjevic 

a Natálií Kukurovej ktoré doniesli papier aj viacej krát a 

sami ho zbierali po dedine. 

Výsledky zberu papiera - 1. miesto obsadila 1.T (354 kg), 

2. miesto 6.A (253 kg) a 3.miesto 2.A (226 kg).  

 

VÝLET NA ZBOJNÍCKU CHATU – náročný výstup, 

ktorý sme aj napriek obťiažnosti prekonali. Mali sme 

chvíle, kedy sme chceli ísť čo najrýchlejšie domov. Na-

koniec sme všetko zvládli s úsmevom, zábavou a super 

skupinou mladých turistov. 

 

Ďalšie fotky a informácie nájdete na  FB zsspisskystvrtok alebo 

www.zsspisskystvrtok.edupage.org 
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V. 

Knižnica je otvorená podľa potreby, ak o to žiaci požiadajú. Počas školské-

ho vyučovania streda a štvrtok 7:30-7:50 a 9:40-9:55. Poplatok za vypožiča-

nie kníh je 0,20€ (20 centov), kniha sa požičiava na dobu 2-3 týždňov.  

Knižnica je zaujímavá snáď veľkým počtom kníh, keďže je spojená s býva-

lou obecnou knižnicou, podľa finančných prostriedkov sa snažíme dokupovať nové knihy, ktoré v 

súčasnosti „letia“, aby sme i takým spôsobom prilákali čitateľov. Pre žiakov sú zaujímavé rôzne en-

cyklopédie, v súčas- nosti je hitom fan-

tasy literatúra (Narnia, Harry 

Potter), Klub záhad, Tigrí tím, žiaci z 1. 

stupňa obľubujú roz- právky, príbehy o 

zvieratkách.  

V knižnici máme rôzne kategórie 

kníh – od dobro- družných, sci-fi , 

detektívky, dievčen- ské romány, knihy 

povesti, rozprávok, až po odborné – encyklopédie pre deti i dospelých. Najlepšie však bude, keď 

knižnicu navštívite a stanete sa jej pravidelnými návštevníkmi . 

 

DEŇ KNIŽNÍC - Dňa 24.10. 2016 sa na našej škole 

uskutočnili aktivity spojené s dňom knižníc. Aktivity 

pre žiakov 1. a 2. stupňa boli zamerané na skupinovú 

prácu, prácu vo dvojiciach kde žiaci vyhľadávali infor-

mácie s encyklopédií, písali básničky a rozprávky, 

zhotovovali knihu prírody. Cieľom bolo vzbudiť záu-

jem u žiakov aby viac čítali knihy.  
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       Knihy   

Pre mladších   :   

Našej mame hrabe 

Dvaja bratia Maroš a Dávid, prezývaní Mako a Vido, žijú iba s rozvedenou 

mamou. Bežní chalani v bežnej dvojgarsónke v bežnom petržalskom pane-

láku. Okrem školy, spolužiakov a futbalu riešia najmä maminu vážnu zná-

mosť. A starší Mako aj novú spolužiačku Emu. Podarí sa chalanom nájsť 

mame partnera a sebe nového otca? Kam sa dopracuje Mako s Emkou? A 

čo na to dedo Teodor? 

 

Pre starších  : 

Utiekol som z Osvienčimu 

živé rozprávanie zavedie čitateľa priamo doprostred diania a spolu s 

autorom, ešte mladíkom Rudolfom Vrbom, prežíva jeho pokus o útek 

z fašistického Slovenského štátu do Maďarska, opätovný návrat domov, 

kde sa dostane do tábora v Novákoch, odkiaľ ho pošlú transportom, 

ktorý mieri do Osvienčimu. Tu zažíva ukrutné 

ponižovanie, neľudské zaobchádzanie, týranie a 

je svedkom strašnej smrti tisícov tamojších väz-

ňov. Ocitá sa uprostred obrovskej a neľudskej 

mašinérie smrti, ktorú vytvorila Nemecká ríša a 

usilovala sa ju za každú cenu pred verejnosťou 

utajiť a rozhodne sa utiecť... 
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Hry  

Unravel - Atmosférický soundtrack, esenciálna súčasť hry suplujúca rozprávača a 

navodzujúca patričnú atmosféru, pochádza od lokálnych skladateľov zo 

Švédska, ktoré je inšpiráciou pre celú hru i prostredie. Autori do hry 

prepašovali prostredie severnej Škandinávie, levely teda nie sú nutne 

vymyslené, ale citlivo zosobňujú konkrétne miesto na Zemi.  

 

Aplikácie  

Rolling Sky - Rolling Sky je hra, ktorá posúva hranice rýchlosti vašich reakcií. Nádherný 3D efekt 

scény vám umožní zažiť imaginárne pasce a prekážky. 

 

Filmy 

 
A monster calls -  Conora trápia desivé sny odkedy mamu v nemocnici sužujú liečebnými procedú-

rami, ktoré aj tak nezaberajú. Keď sa jednej noci Conor prebudí, v okne 

ho niekto čaká. Netvor starší ako ľudstvo samo Conorovi porozpráva 

tri príbehy o láske, o strate i o nádeji. Ale na oplátku chce od Conora 

počuť to, z čoho má najväčší strach: chce počuť 

pravdu. Film natočený podľa knižnej predlohy, prí-

beh o strate a láske - nesmiernej láske a o pocite 

viny, ktorý pre ňu dokážeme cítiť. 
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3:15 zomrieš... 

Jedná sa o rodinu, ktorá sa prisťahuje do domu, ktorý hoci je obrovský a krásny, je podozrivo lacný. Ešte 

aby nebol. Pred rokom sa tu odohral krvavá bitúnok. Syn povraždil celú svoju rodinu. Súrodencov, rodičov. 

Všetkých postrieľal. Tvrdil, že mu našeptávala nejaké hlasy, aby ich 

usmrtil. Trvalo to tak dlho, že nakoniec ho úplne ovládli a on to váž-

ne urobil. 

A tak po roku príde nová rodi- na, ktorá aj napriek temnej minulosti 

domu, sa ho rozhodne kúpiť. Lenže netrvá to dlho a začnú sa diať 

strašné veci, dcéra začne ho- voriť s istým dievčaťom, ktoré vraj 

býva u nej v skrini, ale nikto ju nevidí. Manžel má nočné mory a za-

každým sa bude budiť vo 3:15... A tu začína ozajstné peklo. 

O tomto filme sa tvrdí, že je podľa pravdy. To sa ale tvrdí o veľa 

filmoch, nebýva to však pravda. A možno si vďaka tomu divák aj povie niečo v zmysle "Je to len film .. to sa 

nestalo." Udalosť prebehla v dome rodiny DeFeových. Manželia mali 5 detí a práve jedno z nich, najstarší syn 

bol veľmi zvláštny. Už nejakú dobu sa správal inak a stále hovoril, že počúva hlasy ľudí, ktorí nie sú vidieť a 

stále mu niečo našepkávajú. Jedného dňa už to Ronald zrejme neuniesol a celú svoju rodinu naozaj vyvraždil. 

Stalo sa to v roku 1947 v americkom mestečku Amityville. Všetko sa to odohralo 13. novembra, keď Robert 

vystrašene pribehol do miestneho podniku a začal revať, že jeho rodičia sú asi mŕtvy, že ich niekto zastrelil. 

Všetci na neho pozerali ako keby spadol z Marsu, ale potom, čo si uvedomili že to myslí vážne, rozhodli sa s 

ním do domu pozrieť. Nepovedal však, že tam leží viac mŕtvych tiel. Jeho súrodenci. Deväťročný John, dva-

násťročný Marc, trinásťročný Allison a Dawn, ktorému bolo 18. Keď ľudia, vrátane Ronaldového najlepšieho 

kamaráta Bobbyho uvideli, čo sa v dome nachádza, ihneďˇ zavolali na políciu... 

 

Dobodaní na smrť... 

Pred pár rokmi sme sa raz v noci s mojim priateľom naraz zobudili v totálnej pani-

ke. Pozreli sme sa na seba a v tej chvíli spadla veľká fotka, ktorá visela na stene. 

Povedala som mu, že som mala hroznú nočnú moru a snívalo sa mi, že ma niekto 

dobodal na smrť. Totálne sa vydesil a povedal mi, že jemu sa snívalo to isté.  O 

niekoľko minút neskôr sme počuli krik mojej mamy. Kričala moje meno. A to bolo 

to najdesivejšie. Ja a priateľ žijeme v Kalifornii a mama žije v Londýne. Okrem nás v dome nikto nebol. Oka-

mžite sme sa odsťahovali… 
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● ,, Do  mrkvičky!“- p. uč. Macko 

○,, Nepodceňuj sa!!“- p. uč. Smolka 

● ,, Vašu budúcnosť tvorí to, čo robíte dnes, nie to čo robíte zajtra.“ 

○,, Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“- Albert Ein-

stein 

● ,, Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“  

○,, Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.“- Ján Amos Komenský 
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Redakcia tohto časopisu neodporúča 

používať ťaháky !! :) 

Pozor ! Každý ťahák má svoju výhodu 

aj nevýhodu !! 

 
Na flašu : Napíšeme si vo Worde ťahák, vytlačí-

me a text prilepíme na fľašu. 

                                        

 

 

Do púzdra na okuliare : Napíšeme alebo vytlačíme si ťahák 

a zalepíme ho na vnútro púzdra na okuliare.    

             

 

 

Na prezúvky: Napíšeme alebo vy-

tlačíme si ťahák a zalepíme ho na 

podrážku.                                                    

 

 

 

Pod sukňu: Napíšeme alebo vytla-

číme si ťahák a dáme si pod suk-

ňu alebo šaty.                                    

 

 

Ťahák v pere: Napíšeme ale-

bo vytlačíme si ťahák 

a zalepíme ho na pero.                                       
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                        Portugalsky     Zuluština  

Ahoj                        Oi                       Hi 

Ako sa máš      O que se passa        Yini up  

Dobre ráno           Bom dia              Sawubna  

Prosím                   Por favor              Sicela  

Dobrú chuť         Bon appetit       Thokozela       

Ďakujem               Obrigado       Ngiyabonga 

Čo                            O que                  Yini 

Aha                           Vejo                 Ngibona 
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HEJ TY!! PRESNE TY! 

USMEJ SA, ABY SI  SI  

SPRÍJEMNIL NÁLADU! 

Keď´ si myslíš, že vidíš 

niekoho známeho, na-

hodíš úsmev 

a rozbehneš sa k danej 

osobe ,a keď si meter 

pred ňou a zistíš že to 

nie je tá osoba. 

Poznámka redakcie: 

TIETO TRÁPNOSTI SÚ TU PRETO, ABY KAŽDÝ ČITATEĽ VEDEL, ŽE 

NIE JE JEDINÝ, KTO SA NA TOMTO SVETE OBČAS CÍTI TRÁPNE :) 
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Milý čitatelia tohto 

krátkeho príbehu .. Tento psík sa volá Puňto.  

Toto meno sme mu vymysleli my. Ja a Zuzka Porem-

bová. Tento zlatý psík je strašný bojovník. Náš príbeh 

sa začína tým že nejaký zlý človek vyhodil tohto úžas-

ného psíka u nás v dedine. Tento psík sa u nás potulo-

val skoro mesiac a my sme sa nevedeli pozerať nato 

ako psík trpí a je vychudnutý. Tak sme sa teda s kamarátkou rozhodli že mu pomôžeme a nájdeme mu 

nový domov kde by bol šťastný. Postupne sa naňho začalo sťažovať čoraz viac ľudí, no ale to boli len 

slová ale nikto mu nepomohol. A tak sme začali ako prvé obvolávať všetky útulky. 

Obvolali sme 6 útulkov v okolí a všetky nás odmietli buď mali plno alebo sme nepatrili pod 

ich okres. Medzi tým sme mu hľadali "dočasný domov" čo sa nám aj za pár dni podarilo. 

Najskôr bol pri kamarátkinej tete, ktorej veľmi pekne ďakujeme, že nám takto pomohla a 

mohol u nej ostať na pár dní no potom tam už ostať nemohol, tak sme ho dali k môjmu 

susedovi. Medzi tým sme sa radili s pánom učiteľom Mackom, ktorý nám poradil, aby sme 

zavolali na Slobodu zvierat, žeby nám tam mali pomôcť, či už poradiť. A tak sme tam zavolali 

a povedali nám, aby sme im na email poslali fotky psíka a oni sa posnažia vybaviť prevoz od nás do bra-

tislavského útulku. O niekoľko dni sa prevoz vybavil, dohodli sme sa, aby pre 

psíka prišli a určili im kde sa stretneme. Teraz je v útulku v Bratislave a je mu 

tam dobre. 

Prešiel základným vyšetrením a už ma aj vybavenú rodinu ktorá sa o nebo s lás-

kou bude starať. S týmto psíkovi sme sa aj dosť zblížili, keďže sme s ním strávili 

veľa času a strašne nám chýba. No v novembri už išiel do Nemecka takže teraz 

je tam. Má sa dobre, je pri deťoch v detskom domove. Dominika a Zuzka 
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Ktorý z učiteľov 

študoval 

v Sučanoch? 

Kto nosí ponožky 

v žabkách? :) 

Ktorá učiteľka sa 

málo usmieva? :) 

Hádanky pre deti  

Strieborne ov-

ce rohatý pas-

tier. Čo je to? 

V lese ju nájdete v červenej 

šatke, očká má privreté a líčka 

sladké. Čo je to?  

Dlhé uši, dlhý chvost, vraví ,,IÁ“ a viac 

dosť. Čo je to? 

Za správne odpovede, 

získate sladkú odme-

nu u členiek redakcie 

z 9.K!!! 



 

 

Sedí pán riaditeľ u zubára. 
Ten mu hovorí: 
- Pán riaditeľ, hýbe sa vám 
stolička. 
- Ktorá prosím, vľavo hore? 
- Kdeže, pán riaditeľ, tá pod 

vami.  

 

Od smiechu ešte 
nikto nezomrel. 
Okrem tých, čo si 

robili srandu...  

Ropucha sedí v blate na okraji mo-
čiara. Ide okolo ježko a pýta sa jej: 
- Tak čo, aká je voda? 
- Ty d...l pichľavý, - odvetí urazene 
žabka. - Ja tu sedím ako dáma a nie 

ako teplomer.  

- Aký je tvoj manžel? - pýta sa 
jedna priateľka druhej. 
- Strašne márnivý. Keď sa mu 
vyhrážam, že sa vrátim k 

mame, hneď zavolá taxík.  - Počuj Ivo, človek by mal 
každý deň niečo zažiť. Niečo 
nové, aby mal na čo spo-
mínať. Tak sa ťa chcem 
opýtať, či ti dnes už niekto 
dal po papuli. Ak nie, tak ja 
by som to pre teba urobil. 

Vtipy, ktore by ste chceli mat v 
casopise a podelit sa o to s kama-

ratmi tak noste do redakcie. 

    XV. 



 

ŠŤÁSTNÉ A VESELÉ     
VÁM  PRAJE                                      
REDAKCIA                

ČASOPISU :) 



 

Reči z psychiatrie 

 

XVI. 

Toto je Dorka, maskot nášho časopisu. Slúži ako žolík, ktorý je použiteľný pri príležitos-

tiach ako :  

  Učiteľ/ka ťa vyvolá odpovedať  a tebe sa odpoveď nevydarí  *( žolíka možno použiť 

až po odpovedi (známka nebude zapísaná))* 

 

  Z malej písomky nedostaneš práve najlep-

šiu známku *(žolík je použiteľný až po napí-

saní písomky (známka nebude zapísaná))*  

 

  Nemáš domácu úlohu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorka nie je tak silná aby nechala zmiznúť známky z veľkých písomiek 

a pod. 



 

 

      


