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Ak chceš
realizovať
svoje sny,
zobuď sa!
Rudyard Kipling

Ešte teraz mám pred rukami tie fľaše plné studenej vody, tie začiatočné
extrémne horúčavy, bazén a dovolenku… a samozrejme aj skvelé spomienky
na leto 2012! Tie dva mesiace ničnerobenia ubehlo ako voda z tých fliaš a je
to tu zas!
Zase počúvať to trápne a otravné „drnčanie“ budíkov, chodiť na raňajky
polorozospatý a to vyšplhanie na rampu, ten prelet dverami novej triedy… to
bol krutý začiatok septembra a žiaľ neobišiel ani nás. Ale má to jedno pozitívum - vidieť kamarátov po dvoch mesiacoch, niektorých aj celých spálených
a hovoriť si zážitky z leta! Ale sme tu aj kvôli škole a preto zapracujme, aby
sme realizovali, plnili sny svoje či možno rodičov. Sme tu a to je neodškriepiteľný a nezvratný fakt.
Hneď prvý týždeň redaktori začali makať naplno. Chceme totiž aj v tomto
školskom roku vydávať náš spoločný časopis SME OK. Budeme radi, keď ho
budete aj čítať a nielen pozerať pekné obrázky. Naši redaktori sú nažhavení
podať výkon svojho života a priniesť info z domova i zo sveta, ale uvítame aj
vaše spätné reakcie. V tomto ročníku vás čaká zopár prekvapení, nové rubriky
a OKejkove „Záchranné koleso“. Osobne chcem pozdraviť všetkých nových
redaktorov, no nesmiem zabudnúť aj na tých starých – a všetkým úprimne
prajem: „Lovu zdar!“ pri poľovačke na dobré témy. Pozdravujem aj našich prvákov a prváčky, s ktorými sme sa bližšie zoznámili na imatrikulačkách. Verím,
že si náš spoločný časopis nájde u nich svoje miesto!
A odkaz pre vás na záver? Nezabudnite hneď skočiť do zdravého životného štýlu, čo vyjadruje naša obálka a projekt na tento školský rok!
Jozef Dančík
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OKejko sa pýta

Sme OK

Prvý deň tiekla krv…
Teda skoro – potkli sme totiž prvákov!

„Keď som sem došla na túto školu som sa
strašne bála že si tu nenájdem kamarátov
a kamarátky. Cítim sa tu dobre. Moje dojmy
sú zvláštne preto lebo som si myslela že tu
bude strašne zlé.
Daniela Ferovová

Tak a je to tu... opäť do našej školy na stupili naši prváci a s nim spojení
prvý deň v škole potkli sme ich a opýtali sme sa ich na to ako sa cítia prvý
deň na našej skole a aké dojmy máju?

Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie
Aristoteles
„Strašne som sa bála že si tu nikoho nenájdem. Rozmýšľala som akých budem mať
spolužiakov a či si s nimi budem rozumieť!
Bola som strašné zvedavá akú budem mať
spolubývajúcu a mám veľmi zvláštne pocity.
Skoro všetci na tejto škole ma poznajú buď ž
Čilistova alebo keď som tu bola na výbere “
Erika Vorosová

„Veľmi dobre sa tu cítim a mám aj dobrý
dojem. Síce na začiatku som mala trošku
obavy s internátu a školy ale pomaličky si tu
zvykám. Mám tu dobrých kamarátov a kamarátok v triede ale aj na internáte zvykám si
tu na nových ľudí a nové prostredie a myslím
že pobyt na internáte a chodenie do školy.
Som dobre spravila že som sem nastúpila.“
Barbora Kalinová
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„Trošku som sa bála že budem sama sedieť
pri raňajkách a nebudem vedieť si nájsť dobré
kamošky.“
Bermadett Tóthová

„Celkom sa mi tu páči ja som spokojní zo
školou a mám dobrých spolužiakov“
Tomáš Varga

„Prvé dojmy mám do cela dobre páči sa
mi tu som si myslel že to bude horšie ale je to
v pohode“
Ján Némed

Článok spracovali
Jozef Dančík, Iveta Pospiechová
Foto: Miroslav Solovyj
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Projekt Comenius

„Jump into our
healthy world“
Projekt : „Jump into our healthy world“
– „Vhupni do nášho zdravého života.“
Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami.
Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu
na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do
partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť cudzí jazyk a zvýšiť
motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky.
Školské partnerstvá sa rozdeľujú na:
•
•

multilaterálne (minimálne 3 školy z 3 krajín zapojených do LLP)
bilaterálne, ktoré sú zamerané na výmenu žiakov
(2 školy z 2 krajín zapojených do LLP)

Náš projekt je súčasťou multilaterálneho školského partnerstva a trvať
bude 2 roky. Európska dimenzia spočíva v spolupráci ôsmich škôl z Európskej
únii: Veľká Británia, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Fínsko, Slovensko, Grécko,
Poľsko. Koordinátorskou školou pre náš projekt je škola z Veľkej Británie.
Hlavnou témou nášho projektu je zdravý životný štýl mladých ľudí.
V rámci tohto projektu existuje rada motivačných aktivít, ktorých cieľom
je preskúmať myšlienku ako sa stať aktívnym európskym občanom a zároveň podporovať dôležitosť udržania zdravého životného štýlu, a to ako vo
fyzickej a emocionálnej oblasti. Otázky týkajúce sa zdravia, ako je obezita
medzi mladými ľuďmi, sú národné priority všetkých krajín zastúpených
v rámci partnerstva. V rámci projektu budú žiaci porovnávať zdravé nákupné postupy, zoznámia sa novými potravinami, športom, nápadmi pre
voľný čas a získajú nové informácie o svojom tele. Toto všetko sa bude
6

OKejko spolupracuje
usilovať o dosiahnutie zdravého európskeho ocenenia pre všetkých zapojených mladých ľudí a vytváranie nápadov a zdrojov, ktoré zabezpečia náš
slogan „zostať zdraví“ posolstvo ozývajúce sa v celej Európe.
Projektom by mal žiť celá škola. Učitelia, majstri, vychovávatelia a samozrejme žiaci sú neoddeliteľnou súčasťou projektu, bez ktorých by projekt
nebol živý. Naplánované aktivity budú podporovať a rozvíjať povedomie
o dôležitosti zachovania zdravého životného štýlu. Cieľom projektu je
zdokonaliť sa v cieľovom jazyku projektu, ktorým je anglický jazyk.
Všetky aktivity budú prezentované na www stránke http://www.jumpintoourhealthyworld.eu/ , tak neváhajte a navštívte ju, oboznámte sa s našimi partnermi.

Prvé projektové stretnutie – „kick off meeting“ je naplánovaný
v dňoch: 3.- 7.10.2012 v Belgicku a zúčastnia sa ho PaedDr. Petra
Višňovská a PhDr. Jaroslava Margolienová.
Najbližšie plánované aktivity sú výstava – Human Body a vytvorenie
powerpointovej prezentácie o našej škole a žiakoch, ktorí chcú pracovať
v projekte. Mojím cieľom je založenie Clubu Comenius, ktorý by pracoval
na zadaných úlohách a aktivitách a prezentoval ich užšej a širšej verejnosti.
Teším sa na Vašu spoluprácu a dúfam, že k prihláseným členom Clubu
Comenius pribudnú ďalší pomocníci
a realizátori projektu. Náš klub funguje každý utorok od 15.00 hod
na druhom poschodí v hlavnej
budove IPR.

So, let´s go and have fun!!!!!
All of you are welcome :-)
Vaša koordinátorka projektu
PaedDr. Petra Višňovská
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OKejko v akcii

Nikto nikdy nezničí…
A po roku je to tu zas - mesiac všetkými očakávané Imatrikulačky. A ak je medzi Vami
niekto - o čom pochybujem, ale predsa - niekto, kto fakt nevie čo to je, v tomto článku zistí,
že ide zvláštny - pre rôzne školy špeci�cký krst prvákov, zápis do kroniky a uvedenie medzi
nás, ostrieľaných študentov. Tradícia našej školy pokračuje teda ďalej... a do kroniky pribudla ďalšia zapísaná strana. Ako to tentokrát prebiehalo?
Plná osvetlená jedáleň vítala sprievod nervóznych prvákov za zvukov
hudby 26.9.2012 o 17.00 hodine. Program bol veľmi zaujímavý, všetci sa na
ňom bavili. Dve moderátorky kládli prvákom jednu otázku za druhou.
Zápisu do kroniky boli svedkom aj vzácni hostia - pani zástupkyňa úseku
mimo vyučovania, pani vychovávateľky a vychovávatelia, pracovníci IPR, ale
navštívili nás aj pani profesorky zo školy.

Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.
Ján Amos Komenský

„Rozklepaní prváci“ sa najskôr predstavili po triedach. Moderátorky ich
privítali veršom podľa odborov.
1.KO – Kozmetik

Pozri ide kozmetička, maľuje si oči, líčka.
Okrášliť vie každú dámu, teba, mňa i moju mamu.
1.MPS – Mechanik počítačových sietí
Počítač je jeho súper, opraví ho, aby uspel.
Je to jeho kamarát, opraví mu každý skrat.
1.TAP – Technicko – administratívny pracovník
Kliká, píše, trhá listy, odborník je z neho istý.
Počítač je jeho priateľ, klepe doňho ako ďateľ.
1.MOSZ – Mechanik opravár pre stroje a zariadenia
Každý stroj pokazený, myslí si že bude nemý.
Ale my ho opravíme, do činnosti zapojíme.
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Sme OK

Necením si nikoho, kto nie je dnes múdrejšíako včera.
Abrahám Lincoln

Keď sa každý „prváčik“ podpísal do kroniky, všetci spolu „Vyznali lásku“, Že komu?

Nikto nikdy nezničí… moju lásku k tebe…
Moja láska k tebe… bude verná a nesmrteľná…
A ja viem, čo hovorím… a ja sa nebojím…
A chcem to večne opakovať… nahlas i potichu…
I Vám všetkým… chcem opakovať…
Že ťa ľúbim moja láska… Moja škola Mokrohájska…

Dokiaľ žijeme, učme sa ako žiť.

Seneca

Takto teda vyznali lásku prváci, aby sa stali súčasťou našej Mokrohájskej rodiny. No aké by to bolo prijatie , keby nezaznel ešte sľub? Nebolo tomu inak ani
v tento večer. V slávnostnom postoji každý nový člen rodiny opakoval nahlas
po moderátorkách slová, ktorými sľuboval aj to, o čom predtým netušil.

Sľubujem na moju študentskú česť,
že na pedagógov nikdy neotočím päsť… Tak sľubujem.
Sľubujem, že sa nenechám nikdy zviesť,
dosiahnuť všetky výhody iba cez klamstvo a lesť… Tak sľubujem.
Sľubujem, že internátny poriadok nikdy neporuším
a kamarátsku dohodu určite nezruším… Tak sľubujem.
Sľubujem, že napriek všetkým nástrahám chcem sa vyučiť
a že za žiadnych okolností nedám sa zo školy a z internátu vylúčiť…
Tak sľubujem.
Po slávnostnom obrade nasledovali zábavné súťaže, do ktorých sa zapojili
nielen žiaci prvých ročníkov. Večer vyvrcholil diskotékou, ktorú zabezpečilo
OZ „Zdravý vývoj“. Vďaka všetkým vychovávateľom a žiakom, ktorí sa podieľali na realizácii tohto skvelého večera.
Text: Iveta Pospiechová
Fotogaléria k článku na zadnej strane obálky: Miro Solovyj
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Zamyslenie

Barbora Kozárová

Už od prvej triedy základnej školy som si písanie obľúbila natoľko, že bolo pre mňa samozrejmé pí sať si trebárs denník, alebo tešiť sa zo slohovej práce. Láska k písanému slovu ma drží
prakticky dodnes. Rozhodla som sa totiž, že pokiaľ to bude čo i len trochu možné, pôjdem po
maturite študovať žurnalistiku. Takéto boli moje predstavy a sny donedávna, kým sa neozvala
moja ďalšia ticho ma ničiaca diagnóza…
Za sedem rokov, kým som nemala žiaden problém, som takmer zabudla,
že nejakú chorobu vôbec mám a bol to pre mňa viac-menej iba lekársky údaj.
Žila som si spokojným a pokojným životom študenta, mladej ženy, ktorá
mala do života rôzne plány. Až sa raz zradná choroba opäť ozvala a v nepravidelných, no za to častých intervaloch sa ozýva dodnes. Od prvej recidívy
striedam lekárov, lieky, podstupujem vyšetrenia a hľadám príčinu, prečo sa to
vlastne znova stalo. Až dnes som si však uvedomila, že v tom kolotoči podriaďovania sa chorobe som zabudla žiť – zabudla som sa tešiť z maličkostí, zabudla som sa smiať, zabudla som písať články, zabudla som si vytvárať ciele.
Moja choroba ma pohltila natoľko, že keby mi nebolo povedané: „Vzchop sa!“
tak to asi nikdy neurobím a upadla by som do riadnej depresie.
Prečo to vlastne celé píšem? Lebo som sa zmierila s faktom, že choroba je súčasťou môjho života, no zároveň som si uvedomila, že jej nesmiem dovoliť okrádať
ma o koníčky a pekné chvíle v živote. Uvedomila som si, že nie je podstatné, koľkokrát v živote kvôli chorobe alebo niečomu inému zlyhám, ale je podstatné, koľkokrát naberiem silu znova vstať a bojovať. Zatiaľ tú silu mám a dúfam, že ju budem
mať čo najdlhšie, aby som nepresnívala svoj život, ale mohla prežiť svoje sny.
Týmto článkom chcem povzbudiť aj vás ostatných k tomu, aby ste za každých
okolností bojovali, ako sa len dá, pretože ak sa človek vzdá svojich snov a podriadi sa chorobe, nechá vyhrať tú pliagu a nie seba; a všetci sme na tomto svete na
to, aby sme bojovali a nevzdávali sa, keď už sme vyhrali boj o život…
Vaša spolubojovníčka Barbora Kozárová
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Let

Nikdy neprestávaj
snívať sny…

OKejko v lietadle

í, l
etí, všetko letí…

Toto leto som mala super
oslavu a som vďačná, že
mi ju rodičia pripravili.
Otvorila som doma dvere a
mama to na mňa vybalila.
"Ideme do Čiech!" Máš
osemnásť. Prežila som
deň s perfeknými ľudmi.
A dodatok? Darček k
18 - tke: "Výhladkový let
liedatlom!" Bolo užasné
vidieť všetko tak maličke
- hlavne prírodu, ľudí,
domy, autá… Uf, ale
som sa bála! Môj
strach sa ale miešal
s radosťou z toho,
že som to zvládla
v lietadle bez
bez mamy a bez
ujmi na zraví.
Bol to fakt
super zážitok.
Text:
Zuzana Jurisová
Foto:
súkromný archív

Naša
redaktorka
Zuzka

Posádka pred štartom…

A odlietame……
11

Sme OK

Ľudovítovo brko...

alebo Zvolenské súťažné blues

Štúrovo pero 2011 je de�nitívne za nami. Čerstvé spomienky sme si niesli
domov aj v podobe cestovných balíčkov, ktoré mi vyrazili dych. Chlieb a šnicla
(po záhorácky slovenský rezeň) a nejaké tie keksíky patria medzi moje top...
Rezeň však nezatlačil do pozadia radosť z vyhlásenia výsledkov prestížnej
novinárskej súťaže Štúrovo pero. Ale o tom až neskôr.
Prišli sme do miesta organizátorov do Zvolena nielen súťažiť so „Sme OK“,
ale aj užiť si, zabaviť sa, spoznať nepoznané, ale hlavne čumieť, okukávať
a učiť sa od druhých, ktorí už čo – to pár rokov pred nami popísali. Po slávnostnom otvorení súťaže účastníkov rozdelili do troch skupín ku trom porotcom v našej kategórii. Tri skupiny sa viac ako tri hodiny presúvali, či migrovali
z bodu „Patrik Herman“, do bodu „Pavol Vitko“ cez bod „Lukáš Diko“. Magická
trojka z rozprávok tentokrát bola realitou. Na snívanie nebol čas. Zapli sme
všetky zmysly, aby sme neodišli s prázdnou hlavou. Títo traja spomenutí porotcovia hodnotili každý časopis osobitne, ale zdôraznili aj dobré či slabšie
stránky v práci redaktorov všeobecne.
„Ste tu noví, učte sa na chybách druhých!“
Patrikovi sa páčila zadná obálka nášho časáku „Sme OK“, pestrosť rubrík,
chýbal mu však názov školy na prednej strane a povzbudil nás, aby sme
viac ulietavali v nadpisoch. Svoje hodnotenie ukončil slovami: „Ste tu noví,
učte sa na chybách druhých!“ Lukáš Diko hodnotil osobitne len tie časopisy,
ktoré chceli. („A ja to chcem tiež!“, povedal si každý z nás troch z Mokrohájskej!) No..., chceli sme síce, ale nevyšiel čas. Snáď o rok... Putovanie po
priestoroch zvolenskej knižnice sme zavŕšili v kreslách pri porotcovi Pavlovi
Vitkovi. Vyjadril sa, že sme „dobrí“, páčil sa mu rozhovor s pani riaditeľkou
12

Sme OK
Ľavá strana diplomu „Štúrovo pero 2011“

Foto: www.kskls.sk

Chromíkovou, ocenil vtipnosť a výstižnosť časopisu „Sme OK“, ktorý má
podľa neho odrážať študentský život.
Skončil otázkou adresovanou šéfredaktorovi (teda mne – Jojovi):? „Ako
to robíte, že vychádzate tak krátko a už
ste takí dobrí?“ Zalapal som po dychu
– No, čo povedať? – vírilo mi hlavou, ale
nič ma nenapadlo. Spontánne som napokon vypotil jednu súvislú vetu: „Veľa nám
pomáha pani vychovávateľka Mrocková
a aj my sa snažíme...“ Pavol Vitko, ako jediný
porotca ostal verný tradícii školy a neodpustil
si rozdávanie známok. Jedna jednotka sa ušla aj
nášmu časopisu. Oficálny piatkový program končila
tlačová beseda s bývalými štúrovcami. Prišli dvaja haluzáci, ktorí sa ako študenti zúčastnili Štúrovho pera a po rokoch bodujú aj
v živote ako úspešní podnikatelia.
„Celé Slovensko je zvolenské…“

So silami sme boli na konci. Držala nás len vidina dobrej večere. Pôvodne
sme mysleli, že zalomíme hneď po večeri do postele zvolenského internátu.
Nestalo sa. Ožili sme a vyrazili do ulíc mesta. Stihli sme ochutnať aj miestnu špecialitu: jadranskú zmrzlinu. Je vynikajúca - veď ako sa hovorí: „Celé
Slovensko je zvolenské“. Počas nočnej prechádzky stihla pani vychovávateľka
puknúť Ferovi okuliare. Od tej chvíle mu celý večer vypadávalo sklíčko. Fero
sa nafúkol, ale pani vychovávateľka si ho udobrila domácim koláčom, po ktorom spľasol a opäť sa usmieval. Myslím si, že Franco bude mať zážitok na celý
život. V ten večer sme videli aj obrnený vlak. Ale na to sklíčko nemal.
Po výdatnej noci a plytkom spánku prišlo tvrdé ráno. No komu by sa asi
chcelo vstávať? Nám teda ani jednému. Ale zvládli sme to a v polospánku
sme sa presunuli do jedálne a potom zas do priestorov knižnice, kde pokračoval druhý deň súťaže Štúrovho pera za rok 2011. Porotca Pavol Vitko
ďalej hodnotil stredoškolské časopisy a potom sa spustil kolotoč tlačových
besied. Najprv prišiel medzi nás euro poslanec Ing. Vladimír Maňka .
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Sme OK

OKejko fotí
KRÁČAJTE ZA SVOJÍM SNOM, MOŽNO BUDETE MUSIEŤ PRESKOČIŤ
AJ LATKU, KTORÁ BUDE VEĽMI VYSOKO, BA MOŽNO SA AJ
ZAŠPINÍTE, ALE NESPITE!

S porotcom PhDr. Pavlom Vitkom

TAKTO SME ZOBÚDZALI NAŠICH
MATURANTOV V POSLEDNÝ DEŇ
ŠKOLY. A ÚPRIMNE SA VÁM
MUSÍME PRIZNAŤ, ŽE PRI FOTENÍ
IŠLO O KRK  ANI JEDEN SA
DOBROVOĽNE NEZBIERAL
Z POSTELE. NAPOKON
VŠETKO DOBRE DOPADLO
 AJ MATURITA!

Potom sme čakali na príchod generálnej riaditeľky TV Markíza Zuzany
Ťapákovej. Neprišla. Poslala nám pozdrav priamo z nemocnice. Z TV Markíza napokon prišiel Tibor Búza, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky, ktorého sme
poriadne vyzvŕtali. Musím povedať, že „mladí novinári“ sa nedali zahanbiť a chŕlili
na telo jednu otázku za druhou.
Po tlačovkách nám stúpol adrenalín. Porotcovia nahodili čisté naškrobené
košele a úprimné úsmevy. Vypuklo záverečné vyhodnotenie. Čakali sme naň celú
noc – v cudzom meste. „Nevadí, že nezískame žiadnu cenu, sme radi, že sme tu
a čosi sme sa naučili, čosi sme videli, čo to počuli a čo to získali“ – tak sme si hovorili.
Najvyššiu cenu súťaže - Zlaté Štúrovo pero a licenciu na zverejnenie loga Štúrovho
pera na obálke získal časopis Ťahák z Vráblov. Postupne porota vyhlasovala víťazov
všetkých kategórií časopisov a príspevkov. Zrazu počujem z mikrofónu:
„Cenu redakcie Obrana udeľujeme časopisu SME OK, ktorého redaktori
aj pedagógovia naozaj vedia zabojovať, pretože bez ohľadu na to, že vychádza
na internáte pre deti s telesným postihnutím na Mokrohájskej ulici v Bratislave,
patril ako nováčik k najväčším prekvapeniam súťaže!“

Jakub Mišík ↑
Lukáš Kubík →
Alexander Alsódi ↓
Foto: Jozef Dančík

„Čože?“ Pozreli sme na seba a vyštartovali dopredu k porotcom. Mal
som fakt obrovskú radosť! Toto sme nečakali. Ocenenie je pre nás odmenou
a zároveň výzvou, aby sme sa snažili robiť časopis ešte kreatívnejšie a obstáť
v súťaži Štúrovo pero aj o rok.
Po skončení súťaže sme sa každý
pobrali s balíkom radosti, spomínaného jedla a igelitkou cien
svojou cestou. Na dverách
nášho záhoráckeho domu „zazvoniu zvonec
a Zvolenskému blues
byu konec“.
Jozef Dančík
Foto: Viera Mrocková
Naši redaktori preberajú cenu redakcie Obrana
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OKejko vo vzduchu

mi rýchlo le
c
o
m
ť…
o
V rodine máme veľmi podnikavé,
p
a hlavne vymýšľavé tri deti.
Pri príležitosti výročia svadby
svojich rodičov pozvali širšiu
rodinu na adrenalínový výlet.

Takto som sa aj ja ocitla
v osídli jedného z dvoch
balónov, ktoré pre nás
objednali. Celé to začalo
ako pôrodné bolesti – nie
a nie sa dočkať. Trvalo
celý rok, kým sa let
uskutočnil.
Štyrikrát
sme už boli dohodnutí,
a nič... Nebolo vždy ideálne počasie a k tomu dvanásť členov rodiny sa
muselo zhodnúť na termíne, docestovať na chalúpku nad Novou Baňou
a vzlietnuť. Bola to fuška. Už to mohlo byť predzvesťou, ako to „noblesne“
dopadne.
Napokon sme boli všetci pripravení. Mali sme letieť skoro ráno, no organizátori to opäť preložili – kvôli počasiu – na večer. Balónisti prišli už podvečer
na dvoch dodávkach, z ktorých na lúke nad chalúpkou vyložili súčasti dvoch
balónov s košmi. A ja – že naložíme svoje telá a letíme! Nie! Najprv sme si to
museli odpracovať: vyniesť, rozložiť, pridržať balón pri postupnom nadúvaní
ventilátormi; silou ho držať, aby neuletel (balón, nie ventilátor) a pritom stihnúť
skočiť do koša a ešte rýchlo odistiť lano od dodávky. Posádke druhého balóna
sa to takmer nepodarilo a skoro odletel aj s priviazaným autom. To by bola konečná!
Let bol napokon pekný, priam nádherný, nad Vtáčnikom: lesy, chalúpky
– no krásny kút Slovenska.
V koši balóna vysoko nad zemou sme sa dozvedeli, že nám nefungujú dve
plynové bomby zo štyroch. Tŕpla som či preletíme ponad hrebeň Vtáčnika.
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Vydýchli sme si, keď nás pilot ubezpečil, že preletíme len tak-tak, ale aby
sme mu pomohli hľadať vhodné miesto pristátia. Nepotešil nás informáciou,
že deň predtým pristál s balónom v kukuričnom poli, kde sa zahrali rovno na
kombajn a za nimi sa rozbehol húf nadávajúcich družstevníkov. V tej chvíli som
cítila, že pristaneme za tmy niekde na konároch v tmavých lesoch Vtáčnika. Kde
sa vzalo, tu sa vzalo, naraz pod nami rovinka lánov polí s utešenou dedinkou
Lehota pod Vtáčnikom. Uľavilo sa mi. No nakrátko. Pilot oznámil: „Pripravte sa na
pristátie, držte sa koša, pristaneme zrejme ležmo.“ V eufórii cítenia pevnej zeme
som si ani nič v tej chvíli nepredstavovala. Pristátie? Dvakrát poskakovanie koša
balóna, potom silné trhnutie nabok, všetci cestujúci sme sa ocitli v leže „vykotení“.
Ťahajúci balón nás vláčil ešte takých 20 metrov po zemi. A čo horšie – v čerstvo
zoranom poli, pohnojenom nejakou močovkou (páchnucím smradom), okolo
tma jak... a plno lietajúcich potvor (muchy, komáre a pod.). Krajší záver letu ani
nemohol byť – všetci sme zostali zdraví; čo na tom, že špinaví a smradľaví
viac ako zo stajne?!
Adrenalín na vrchole. A ešte vrchol závisti prišiel. Druhý balón krásne
rovno pristál na ihrisku vo vedľajšej dedinke. Cestujúci z neho pekne
čistučkí vystúpili a obyvatelia domčekov k nim utekali s pálenkou v ruke
na privítanie. No aká idylka! Predýchala som to s fľaškami šampusu. Tak
sme ukončili tento niekoľkohodinový letný zážitok. Skutočne zážitková
dovolenka! Tak, ako sa hovorí v reklamách. A že reklamy klamú!
Usmievam sa a je mi dobre pri spomienkach, akú krásu som mala na
dlani – kopce nášho Slovenska. Čo tam po
strese, strachu, špine, drine, smrade,
únave, tme. Nik ma nepresvedčí, že
niet krajšieho kúta na svete, než je
naše Slovensko.

Text a foto (aj zážitok):
Mgr. Iveta Barátová
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OKejko má OKNO…

Veľká
hviezda
v malom meste
Ilustračné foto

V dnešnom kultúrnom okienku prejdeme trochu do sveta hudby. Chcel by som vám porozprávať o jednom
cool koncerte.
Dopočul som sa z viacerých kanálov o koncerte Michala Davida, ktorý sa mal uskutočniť pri príležitosti 120
výročia firmy Rona Crystal Lednické Rovne. Lístky boli limitované. Dostal ich len ten, kto v Rone pracoval alebo
pracuje. „Zabudni!“, povedal som si, „Derieš ešte školské lavice, snáď o pár rokov...“.
Dva dni pred spomínaným koncertom však zazvonil telefón. Teta mi oznámila:„Mám lístok na Michala Davida.
Chceš?“ Moja radosť bola neopísateľná, skoro som zabudol povedať, že ho beriem!
17. 6. 2012, 20:00 hod. Štadión na prúdoch – Lednické Rovne
Po príchode na futbalový štadión som si našiel perfektné miesto na pozeranie a zábavu pri pesničkách Michala Davida.
Samozrejme, ako každá veľká hviezda, aj Mišo prišiel neskôr, ako mal začať. Nebude predsa čakať„On“ na nás...
20:45 Príchod Michala Davida
Keď prišiel, nemohol som uveriť... tento 52-ročný pán stojí predo mnou. No keď privítal publikum a začal
spievať pieseň ,,Každý mi te lásko závidí´´, ostal som úplne namäkko.
Po pár pesničkách dal pieseň ,,Deti ráje´´ a to už som fakt nemohol. S touto piesňou som predsa súťažil na
poslednom „Internátnom sláviku“. Po dvoch hodinách si Michal povedal, že potrebuje prestávku. A keď skladal
svoje elektrické klávesy, ľudia búrlivým potleskom nedovolili spevákovi ani päť minút pauzy. Michal unavený...
musel pokračovať!
Koncert bol úžasný, a samozrejme vypredaný. Miško musel dať ešte navrch... pridával a pridával... ešte sedemkrát. Po všetkom odišiel spevák vo svojom sivom Peugeote do hotela Willi, kde bol ubytovaný.
Z vlastnej skúsenosti Vám koncerty Michala Davida vrelo odporúčam.
Fero Hrnko
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OKejko na cestách

Ideme dolu vodou…
31. ročník súťaže Splanekor
(Splav netradičných korábov)
sa už tradične konal v Trenčíne na tzv. Ostrove, čo je časť medzi
prírodným a umelým ramenom Váhu. Splav sa tento rok preložil
z mesiaca júl na 11. august 2012. NETRADIČNÝ KORÁB –
ALEGORICKÉ PLAVIDLO je nepriemyselne amatérsky vyrobené
plavidlo z hocičoho, čo neznečisťuje vodu a životné prostredie.
Hlavnou podmienkou účasti je, aby plavidlo plávalo, bolo pekné, humorné, musí zaujať a potešiť
nielen posádku, ale aj divákov. Posádka je oblečená v kostýmoch alebo maskách, ktoré ladia s motívom
plavidla. Motív plavidla je neobmedzený. Môžu to byť rozprávky, báje, povesti, western, rôzne �lmy,
historické udalosti či iné témy. Jednoducho, fantázii sa medze nekladú.
Ročník 2012 bol mimoriadne silný. Zúčastnilo sa ho až 19 korábov. Najskôr sa na pódiu predstavili
všetky posádky a o 13. hodine sa výstrelom z dela začali jednotlivé disciplíny na vodnej hladine Váhu.
Jedno plavidlo sa na vode potopilo, čiže bolo z hry diskvali�kované. O hodinu neskôr sa šťastne ukončilo
súťaženie na vode. Pokým prišlo vyhodnotenie a vyhlásenie víťaza, na pódiu sa konali rôzne sprevodné
akcie od predstavenia hudobných skupín, ale aj tanečných zoskupení, až po zábavného vodníka. Deti
mali okrem iného možnosť vyskúšať si lezeckú stenu, či prežiť päť minút v bubline.
SPLANEKOR sprevádzalo veľmi “nesympatické“ počasie. Ráno bola zima a pršalo, čo bolo pre koráby
veľkou prekážkou. no každé plavidlo sa s tým statočne popasovalo. Povzbudzujúcich ľudí na pobreží
Váhu však neodradil ani takýto sychravý deň. Víťazom tohto ročníka sa stal koráb s názvom POSEIDON
- rozprávkové bytosti mora.
Už teraz Vám môžem prezradiť, že sa isto chystá už v poradí 32. ročník Splanekoru 2013, ktorý si
určite nenechajte újsť! Tak teda, milí kamaráti, nepostavíme do roka niečo, čo prepláva Váh?
text a foto: Mária Mieresová

Ja a čiernoknažník
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My a Krtkova posádka

OKejko gazduje

Sme OK

Ako na to, keď mám veľa peňazí? Ako na to, keď
mám málo peňazí? Ako na výdaje, keď je peňazí
málo? Banka, banka, banka naša každodenná...
Internet banking - pohodlie z domova.
To sú len niekotré z tém, ktorým sa budem venovať v rubrike „OKejko gazduje“.
Tento rok mi rodičia zvýšili týždňové vreckové súc dôverčiví, že už som
dosť „Múdry“, aby som vedel, čo s úsporami. Ej veru, to teda viem! Koľko som
už čakal na nové DVD, mobil, ale potrebujem aj moderné tenisky... no čo, keď
už sú prachy, prečo by som nešiel na dobrú večeru?
Uf, prešiel mesiac a problém. Nekúpil som ani desatinu z toho, čo som si naplánoval a peňaženka prázdna. Či som niekde urobil chybu? Hanba, nehanba,
poradil som sa s rodinnou radou. A ako to dopadlo? Našťastie som neprišiel o
vreckové, iba o dve hodiny voľna, počas ktorých som len počúval a počúval a
počúval... Čo som si vypočul, dal som na papier a teraz „Múdry“ radím Vám.
Na začiatku mesiaca si prerátam, aké príjmy a výdaje ma čakajú, aby som
vedel, aký rozpočet mám pred sebou. Pochodil som si s mikrofónom aj medzi
Vami a zisťoval som, ako zarábate a ako míňate... Ako pomôcku na prípravu
rozpočtu som potom z Vašich odpovedístvoril túto tabuľku.

M 

M 

vreckové od rodičov
dôchodok
štipendium
brigáda
výnos z podnikania
sociálne dávky
úrokové príjmy z vkladov
výnos z investícií

doprava
pomôcky do školy
kozmetika, hygiena
lieky a zdravotné pomôcky
strava
oblečenie, obuv
kultúra, zábava
vlastný nájom

dary
príjem z predaja
výplata poistky

Peniaze ľahšie odchádzajú než prichádzajú.
A teraz si položte otázku: Aký som si pripravil rozpočet a ako som na tom
v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom?

Mám vyrovnaný rozpočet = vyrovnané príjmy a výdaje,
či schodkový (de�citný) rozpočet = príjmy sú nižšie než
výdaje, alebo nebodaj prebytkový rozpočet = príjmy sú vyššie
než výdaje?
Nekontrolované míňanie je ako jazda so zatvorenými očami.
Čím skôr sa naučíte správne zaobchádzať s peniazmi, tým lepšie pre
Vás. Robte tak skôr, ako budete samostatne čeliť tvrdej finančnej realite.
Moderným spôsobom spravovania peňazí je účet v banke. Vďaka nemu
budete starostlivejšie zvažovať, kedy a koľko peňazí miniete. Zároveň
sa oboznámite s princípmi vzťahu klient – banka a postupne sa naučíte
využívať aj ďalšie bankové produkty a služby.
Ale o tom už v ďaľšom čísle.
Váš OKejko

elektrina, voda, plyn, kúrenie
telefón
darčeky, dobročinnosť

dedičstvo

poistenia

iné

Peniazom treba vládnuť, nie im slúžiť.

iné
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OKejko paličkuje

Sme OK

Inte

ne umelkyne
t
á
rn

Viem, milý čitateľ, milá čitateľka, že sa teraz pýtaš prečo práve táto téma, ale ak hneď neodložíš časopis, tak sa to dozvieš.
Nepreleť tieto riadky, akoby z rýchlika, ale spomaľ a čítaj!
Paličkovaná čipka je veľmi krásna a hodnotná práca, tak to hovorím aspoň
ja. Pýtaš sa prečo? Pretože sa aj ja sama paličkovaniu venujem. Paličkujem už
štyri roky. Začínala som ľahkými obrázkami, no teraz sa už venujem rôznym
paličkovaným ozdobám. Paličkovať som sa naučila tu na našej škole, a som
veľmi vďačná pani vychovávateľkám zato, že ma túto krásnu prácu naučili.
Tak a teraz už o mne niečo vieš, a teraz si prečítaj niečo z histórie.
História paličkovania
siaha hlboko do minulosti. Na územie Slovenska
sa paličkovaná čipka dostala v 16. storočí. Vplyv
na rozvoj paličkovanej
čipky má banícka kolonizácia. S príchodom nemeckých baníkov aj s rodinami prichádza paličkovaná čipka. Najväčšie
strediská
čipkárskej
výroby sú okolo banIlustračné foto
ských miest, napr. Špania
dolina alebo Soľná baňa.
Paličkovaná čipka sa tvorí na valci, ktorý je plnený slamou, pilinami, otrubami
alebo pieskom, pomocou drevených paličiek a rôznych nití namotaných na
nich. Na paličkovanie sa používajú všetky škály farieb od klasickej bielej po
22

čiernu, a farebné nite, staršie farbené
a bielené konopné, žihľavové, ľanové
a neskôr aj bavlnené nite. Paličkovaná
čipka sa používa väčšinou na spoje, ale
aj ako ukončenie napr. na zásterách,
konce rukávov košieľ, golierov a šatiek.
Čipka je ozdobou vo väčšine čepcov na
dedinách. Slovenská paličkovaná čipka
je veľmi rôznorodá. Hovorí sa, že čo dolina na Slovensku, to iná pieseň a tak je
to aj s paličkovanou čipkou. Jeden život
by nestačil, aby človek obsiahol toto bohatstvo a pestrosť paličkovanej čipky na
Slovensku.
Čo dodať na záver? Ďakujem ti, milý
čitateľ, milá čitateľka za to, že si mi venoval tvoj čas a prečítal si si týchto pár
riadkov. Ak ťa môj článok zaujal a chceš
vedieť viac, tak príď medzi nás a nauč
sa spolu s nami vyrábať túto krásu.
Budeme sa stretávať každý pondelok
a utorok v klubovni na 4 poschodí. Tak
neváhaj a pridaj sa k nám.
Text: Katarína Tóthová
Foto: Miro Solovyj
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OKejko spovedá

Pikantne
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študentom nadstavbového odboru Verejná správa.

1. Kedy si sa prvýkrát zamiloval a do koho?
Um, prvýkrát ešte teda na základnej škole, čo si pamätám. No a fakt tak,
že zamiloval poriadne… asi som bol štvrták, ona bola tretiačka. Hneď v prvý
deň, keď som ju videl, povedal som si: Jéj, tak tá sa mi naozaj páči.
Postupne som ju začal spoznávať. Koho? No volala sa Pavlínka. (smiech).
Čiže môžeme to brať ako možno lásku na prvý pohľad? Povedzme, že hej.
Existuje teda podľa Teba láska na prvý pohľad, alebo nie? Na toto neviem
odpovedať, ale bolo by pekné keby hej.
2. Čo všetko by si urobil pre dievča, ktoré by si mal skutočne rád?
Podľa toho, čo by bola ochotná zmeniť kvôli mne na sebe ona, potom všeličo.

6. Pokladáš sa za príťažlivého muža
pre dievčatá?
Nie, prečo? Nikdy som nebol ten
typ chalana, za ktorým by baby leteli.
Nie som ten typ, ktorý sa chváli; nie
som typ, ktorý babe hovorí o sebe.
7. Ako by mala vyzerať tvoja
vyvolená?
Ako vyzerá. (Smiech.) Takže, ja neviem, mala by byť voči mne úprimná
na toľko, ako by to šlo. Ale nechcem
zase, aby mi hovorila všetko. Nemali
by sme si klamať. Mali by sme mať
niečo spoločné, aby sme si mali čo
povedať. A samozrejme mala by ma
mať rada.
8. Čo je podľa teba zárukou
dlhotrvajúceho vzťahu?
Úprimnosť, láska a dôvera.
9. Existuje podľa teba ideálna žena?
Asi nie, tak ako neexistuje ani ideálny muž.
10. Chcel by si sa v budúcnosti oženiť?
A čo si myslíš o manželstve?
Oženiť by som sa určite chcel a myslím si, že manželstvo by malo byť cieľom pre každého muža, pokiaľ sa nechce stať kňazom,
alebo niečo iné.

3. Koľko lások si úž mal? (Myslím tým všetky?)
Hm, presné číslo (smiech)… Nemusí to byť presné číslo. Povedzme
viacero, nie zase milión. Nebola to len jedna, ale ani milión.

11. Chcel by si mať v budúcnosti deti? A koľko?
Koľko, to by záležalo od toho, koľko by chcela partnerka, určite podľa dohody.

4. Troška zákerná otázka, je terajšia priateľka tvojou poslednou?
Nato sa s určitosťou odpovedať nedá, ale verím, že hej.

12. Si žiarlivý typ muža?
Myslím, že nie. Čo by ju predsa dokázalo u teba vyvolať? Záležalo by od situácie…

5. Dokázal by si odpustiť neveru?
Fúha… Po dlhom, 2-minútovom diplomatickom tichu prichádza stručná odpoveď: Neviem.

Ďakujem za rozhovor a v mene redakcie Ti želám úspešný a láskou
naplnený život.
redakčne spracovala Zuzana Pulščáková
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Foto: súkromný archív Jakuba Mišíka
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Z domova

OKejko medzi
„Slávikmi“

Zuzana Smatanová

Na našej tradičnej
speváckej súťaži objavil
OKejko známu slávicu
Zuzku Smatanovú, ktorá
sa v rámci voľna zašívala
v porote. Úsmev a pohoda sa jej nestratili z tváre
počas celého večera. Na
záver gratulovala absolútnemu slávikovi Marošovi
Červenákovi, ktorý okrem
hlavnej ceny Slávik 2012
získal aj cenu obecenstva
a svojím výkonom prekvapil všetkých!
-r-

Z domova

Fotoarchív VMV

Školenie
Farby…
farby…
farbičky
Náš fotograf Miro Solovyj sa rozhodol, že sa chce naučiť niečo nové a tak absolvoval kurz„Farebný svet v hrsti“. Spoznal techniky ako vitráž, grafika, recyklácia
atď a pritom stretol nových ľudí, ktorí vedú stretká pre deti, ktorým sa aj on rád venuje vo voľnom čase.
-r-

OKejko paparazzom – „Ty koky...!“

Maroš Červenák

Naša prísna porota

„V živote hľadáme
mnoho krás,
no predovšetkým láska
sa skrýva v nás.
Ten nádherný
ľudský cit,
čo naučil nás ľúbiť.“
Zuzana Pulščáková

OKejko dorazil
na svadbu pani
zástupkyne
PaeDr. Petry Húrošovej
a Mgr. Mariána
Višňovského na
poslednú chvíľu.
Zachytil ešte nevestu
so ženíchom na úteku.
Redakcia časopisu Sme OK
sa touto cestou pripája
k zástupu gratulantov.

VEĽA ŠŤASTIA!
26

Účastníci speváckej súťaže Slávik
2012 so Zuzanou Smatanovou
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Športový teleskop

Ako chutí?
Majstrovstvá sú už
dávno za nami, ale
osobné stretnutie
s hokejistami ešte
stále rezonuje v mojej pamäti. Bol to môj prvý prázdninový deň po úspešnej
maturite a mal som možnosť osláviť ho so striebornými chalanmi. Pridávam
pár spomienok.
Tak tento pocit sme už nezažili dlho. Ako teda chutilo striebro? Prešlo
už pár mesiacov, ale chuť neostala zabudnutá. Pochúťke predchádzali
napínavé chvíle pri sledovaní finálového stretnutia, v ktorom po desiatich
rokoch opäť nechýbali naši reprezentanti.
Po desiatich rokoch tu bola opäť mladá generácia, plná túžob, očakávaní,
nesplnených túžob. Tento hnací motor ich dohnal až do finále.
Cez zamotanú základnú skupinu, z ktorej mohli v konkurencií Švajčiarska, Bieloruska, Kanady, USA, Fínska, Francúzska, Kazachstanu postúpiť
len prví štyria sme postúpili z posledného, štvrtého miesta.
Nemali sme však žiadny čas si ani len vydýchnuť. Po úspešnom reparáte
s Kanadou sme sa dostali do semifinále, v ktorom nás čakal náš odveký
rival z Česka. S Českým faktorom X(Vladimírom Vujtekom, trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie) a bez Českého komplexu sme preskočili
až do samotného finále. Tam však už na zverencov Českého kormidelníka
čakali vo svojej plnej sile Rusi. Tento posledný krok bol už však naozaj veľkou prekážkou pre našich chlapcov.
Nám to však nevadí! Veď po desiatich rokoch sme mali opäť raz dôvod
k obrovskej radosti. Nielen v Bratislave na letisku, či v na Námestí SNP, ale aj
v Dubnici nad Váhom sme privítali našich hrdinov. Veď práve z tohto mesta
pochádzali až štyria naši hráči. Tomáš Tatar, Ivan Baranka, Mário Bližňák, či Marek Hovorka boli ochotní rozdať nespočetné množstvo podpisov, či fotografií.
Veď ich predsa vítalo plné námestie rozvášnených fanúšikov. Napokon fotky
sú toho dôkazom. Redaktor Sme OK a ich krajan tu predsa nemohol chýbať.
Hoci už od tohto stretnutia prešiel nejaký ten deň, nedá mi nevrátiť sa k nemu aj v tomto článku. Veď ktovie čo nám prinesie nová hokejová sezóna…
Siahneme si na medailu????
Jakub a Tomáš Tatar
Súkromný fotoarchív jakuba Mišíka

?

Tak a sme tu po niekoľkých mesiacoch späť s KVÍZOM.
Tentokrát bude témou Olympiáda a Paralympiáda 2012 v Londýne.
Odpovede mi odovzdajte osobne alebo elektronicky do konca novembra 2012.
1.Ktorý z našich športovcov ako prvý získal medailu na LOH 2012?
A/ bratia Hochšornerovci B/ Danka Barteková C/ Jana Dukátová
2. Kto na týchto hrách získal v behu na 100 a 200m zlatú medailu?
A/ Usain Bolt B/ bin Ládin C/ Tyson Gay
3. V akej disciplíne získal Michal Martikán bronz?
A/ C2 B/ C1 C/ C5
4.Ktorá futbalová reprezentácia získala na LOH 2012 zlatú medailu?
A/ Mexiko B/ Severná Kórea C/ Brazília
5. Ako sa volá naša slovenská reprezentatka, ktorá získala na LOH 2012 striebro?
A/ Janka Štefečeková B/ Danka Štefečeková C/ Zuzana Štefečeková
6.V ktorej disciplíne získal Ján Riapoš dve zlaté medaily?
A/ v plávaní B/v tenise C/ v stolnom tenise
7.Ktorý paralympionik štartoval aj na olympijských aj paralympijských hrách?
A/ Oscar Pistorius B/ Julius Ceazar C/ Alvin
8.Koľko medailí získali naši paralympionici?
A/ 6 B/ žiadnu C/ 3
9.Kedy sa konali LPH 2012?
A/ júl/august B/ august/september C/ v marci
5.Ktorá paralympijská výprava získala najviac zlatých medailí?
A/ Keňa B/ Chipmunkovia C/Čína

Text a foto: športový redaktor Jakub Mišík
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OKejko súťaží
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Kvízmajster Šaňo Alsódi
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OKejko zachraňuje

Sme OK

V tomto ročníku Vám prinášame horúcu novinku a iste nie málo
zaujímavú - a to Okejkove „Záchranné koleso“. Každého z Vás môže
vytiahnuť niekoľkokrát ročne z pádu do hĺbky „5“ a zabrániť tak topeniu sa v školských problémoch. Stačí si objednať časopis Sme OK
u šéfredaktora Jožka Dančíka, dať vypísať údaje pani vychovávateľke Mrockovej, správne ho vystrihnúť a záchrana je istá. Žiadne
skúšanie sa nekoná! Aspoň v daný deň na danom predmete.

i
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Podmienky použitia „Záchranného kolesa“

A/ Záchranný kupón môže študent použiť:
— len štyrikrát v jednom školskom roku 2012/13
— len jedenkrát z jedného predmetu.
B/ Neplatí na vopred ohlásené písomky.
C/ Kupón nemôže byť použitý pred klasi�káciou,
keď ide o opravu známok.
D/ Kupón je platný len s vyplneným menom a priezviskom žiaka
a s podpisom p. vychovávateľky Viery Mrockovej.
E/ Po predložení kupónu zapíše vyučujúci k menu žiaka písmeno „K“
(koleso) a kupón zlikviduje, aby zabránil jeho ďalšiemu používaniu.
F/ V prípade zneužitia kupónu tento študent stráca právo používať
kupóny do konca štúdia.

Naše floorbalové družstvo v akcii
Šaňo

Paťo

Roman

Milan
Jakub

Meno a priezvisko:
Podpis:
Dátum
Maja
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Foto: Mgr. Marián Trusa

Foto: Miro Solovyj

Príchod prvákov

IMATRIKULÁCIA 2012

Moderátorky večera
Vendy Šušková a Iva Pospiechová

Slávnostný podpis
do kroniky

Zábava v plnom prúde

Dnes nesúťažili
len prváci,
ale pridal sa aj
Robo s Lenkou

