
1

              ŠKOLSKÝ ČASOPIS ROČNÍK III. VYDANIE 3. 

FEBRUÁR 2018



2

OBSAH
OBSAH 2

EDITORIÁL 3

SCHOOLOVISION 4

DRACI EXISTUJÚ!? 5

VALENTÍN 6

ROZHOVOR 7

5 MIN RECEPTY 8

Z VAŠEJ TVORBY 9

FILMOVÁ NOC A TOP 10 FILMOV 10 - 11

RUBRIKA PARANENORMALNYCH JAVOV 12

HOAX, FAKE NEWS 13

ROZHOVOR 14

KYBERŠIKANA 15

ZÁBAVA 16

Hľadaj srdiečka...  
ADRESA REDAKCIE:
ZŠ M. R. Štefánika, SNP 3, 900 28 Ivanka pri
Dunaji
WEB: stefankoviny.skolskenoviny.sk
Titulná strana: L.Varga
SPONZORI: Rada rodičov, vedenie školy 
Študentské noviny

REDAKCIA
REDAKTORI

Laura Grambličková, Matej Mlynárik, Dominik 
Belica 4.A, Nina Kostolanská, Mia
Melioris 4.B, Lívia Černá, Laura 

Fojtíková, Lilien Ščibranová 4.D, Anna 
Bičanová, Adela Belovičová 5.A, Kristián 

Kušev 6.A, Jozef Borodáč 6.C, Daniel Németh 
7.D.

http://stefankoviny.skolskenoviny.sk/


3

KOORDINÁTORKA Mgr. Lenka Varga

Milí čitatelia,  

V tomto čísle  bude opäť veľa zábavy a čo je najdôležitejšie,  

že sme vôbec toto číslo mohli zrealizovať.  

Okrem toho tu sú nové správy, oznámenie a výsledkov zo

 súťaží, valentínskeho špeciálu a veľa ďalšieho. Verím, že vám prinesie väčší pôžitok z 

čítania. 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, žiakom, učiteľom i ľuďom mimo školy, ktorí sa 

podieľali na tvorbe časopisu a ďakujem aj všetkým verným čitateľom. 

 Tiež by som vám chcel pripomenúť, že ak máte nejaký odkaz, tip na článok, otázku, je 

pre vás k dispozícií schránka odkazov na nástenke žiackeho parlamentu. Ak chcete aj

odpoveď, podpíšte sa prosím menom i triedou. Písať nám môžete aj na Facebookovú 

stránku školy.

Nové informácie prinášame aj na Facebooku. Nezabudnite nám dať like aby vám nové 

prí- spevky neunikli!

Prinášame trochu dobrej nálady z februárového karnevalovania.
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Schoolovision 2018. Víťazný text zložila v spolupráci 4.A a 4.B. 

Pohádané tenisky.

Tenisky sa rozhnevali,
šnúrky inej farby mali.
Hádžu po sebe pohľady 
kruté,
To mi pripadá úplne
hlúpe.

Ráno moja noha ľavá,  
tenisku pravú si obula,
Čo to robíš? Kričí pravá,
hneď sa celá odula. 

Snažím sa im dohovoriť,  
Nech pokúsia sa udobriť,  
Smiešne hádky žabomyšie,
nás neposunú vyššie.

Ref.:
Žijeme len raz, (alebo Vieš, že si tu iba raz)
načo hádka, načo spor! 
Pekný deň si nepokaz, 
Krajší svet si s nami tvor!
Pozri/ pozor padá meteor!

Žijeme len raz, (alebo Vieš, že si tu iba
raz)
načo hádka, načo svár 
pekný deň si nepokaz, 
ukáž svetu pravú/svoju tvár!

Tenisky špinavé,
Tenisky čisté, 
Staré či nové 
Aj také isté...

Každá teniska beží inam,
neviem, ku ktorej sa pridám.
Hlúpy spor už dlho trvá,

raz je prvá jedna, potom druhá.
No konečne namôjveru, 
dospeli sme k záveru,
Že vzájomná dohoda
Bude pre nás výhoda, pohodaaaa ( výkrik )

Do školy si vykračujú, 
radostne si poskakujú.
moje nohy udobrené,
do ružova naladené
ráno rady vstávajú,
v teniskách sa vznášajú.

Ref.:
Žijeme len raz,
načo hádka, načo spor! 
Pekný deň si nepokaz, 
Krajší svet si s nami tvor!
Pozri/ pozor padá meteor!

Žijeme len raz,
načo hádka, načo svár 
pekný deň si nepokaz, 
ukáž svetu pravú/svoju tvár!

Tenisky špinavé,
Tenisky čisté, 
Staré či nové 
Aj také isté...

Ostatným deťom, 

ktoré prispeli s nápadmi, ďakujeme a odmeníme 

ich.

Predchádzajúce piesne hľadajte na stránke

http://schoolovision2017.blogspot.sk/2017/05

/slovakia-farby-colours.html

Dôležité....
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Záhadná hlava draka v Anglicku
Nedávno nás zaujala táto správa.

6.8.2013 sa na pláži v Anglicku našla

záhadná hlava, ktorú nevedeli identifikovať.  

Archeológovia z Univerzity v Canterbury

zistili, že sa jednalo o hlavu draka.

Pravdepodobne na mieste Anglicka

stál staroveký hrad, v ktorom bojovali rytieri

proti drakom. Takže vám môžem povedať 

iba dve veci. Draci žili a vyzerali podobne,

ako sme si ich predstavovali. Draci

pravdepodobne žili asi miliardu rokov dozadu.

Ale všimli ste si ešte niečo zaujímavé na fotke? Drak má aj jeden roh. To môže 

znamenať, že neboli len draci, ale aj jednorožce. Čo keď to je kríženec draka 

a jednorožca? Alebo aj jeho uši! Podobajú sa na blany ryby. Takže, nielen kríženec draka

a jednorožca, ale kríženec draka, jednorožca a ryby! Je najpravdepodobnejšie, že hlavu

vyplavilo z mora. Alebo - to nie je hlava draka. Možno ju sem priniesli mimozemské

tvory na to, aby sa nám ukázali. Ale z akej planéty? Z Merkúra, Venuše, Jupitera či z inej 

galaxie? V každom prípade v blízkej či vzdialenej budúcnosti to naši vedci zistia. 

Každopádne sa máme na čo tešiť! 

Matej Mlynárik, 4.A

Čo zaujalo našich reportérov 
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Valentin (14.2.)
Hovorí sa, že je to deň zamilovaných.

Viete vôbec, ako tento deň vznikol?
Svätý Valentín (*?, Terni - † 14. február asi 269, Rím)

bol kňaz, lekár a neskorší svätec. Ide o jedného z 

najznámejších a najobľúbenejších svätcov. Sviatok svätého 

Valentína sa začal v katolíckej cirkvi oficiálne sláviť počas 

pontifikátu pápeža Gelasia I., 14. februára roku 496. Vo svojej

podstate vlastne nahradil pohanské sviatky zv. luperkálie, ktoré

sa od nepamäti v Ríme slávili 15. februára. Luperkáliami

Rimania oslavovali známu rímsku vlčicu, ktorá odchovala 

legendárnych zakladateľov mesta Romula a Rema. V tom čase 

sa slávili po celej krajine aj dni bohyne plodnosti Juno, ktoré

boli spájané s rituálnymi očistami od zla a s oslavou ženskej 

plodnosti pred začiatkom nového roka, ktorý sa v Starovekom 

Ríme začínal 1. marca. Ženy a dievčatá boli pri tejto príležitosti 

obdarovávané kvetmi. Tieto oslavy často prerastali do bujarých orgií a preto ich pápež Gelasius I. v r. 

494 zakázal. Aby však cirkev obyvateľom „nahradila“ ich obľúbený sviatok, presunula ho o jeden deň 

skôr a zasvätila ho svätému Valentínovi, ktorému zverila do opatery snúbencov a

zamilovaných.

Ale vy, ak ste deti (6 – 10) ho zvyčajne oslavujete z rodinou alebo s priateľmi. Poradím 

vám miesta, kde ho môžete oslaviť. Napr. Kaviareň (Štefánik) reštaurácia (Pizza Emília) 

Palacinkáreň …Samozrejme je ich viac. Napíšte nám do redakcie kde 

oslavujete Valentín vy…

Laura Eliška Fojtíková IV.D

Aktuálne
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Rozhovor s našimi novými pani zástupkyňami 

1. stupeň Zuzana Bednárová

1. Páči sa Vám na tejto 
škole? „Áno veľmi.“
2. Koľko rokov 
pracujete na tejto škole?
(touto otázkou sme pani
zástupkyňu trochu 
zaskočili) „Hmmm ... asi 
7 rokov.“
3. Pracovali ste niekde
inde predtým, ako ste
prišli na túto školu?

„Áno pracovala som v Prešove a bola som
učiteľkou a špeciálnou pedagogičkou.
4. Páčia sa Vám Štefánkoviny?

„Áno sú zaujímavé, pestré, humorné aj poučné.“ 
5. Ako trávite prázdniny?
Prázdniny trávim väčšinou oveľa ľahšie 
ako napríklad knedľu s kapustou. 
Prázdniny sú bohaté na výživné látky, vitamíny,
hlavne D a E a majú priaznivý vplyv na
regeneráciu.
6. Máte čas aj na nejaké koníčky alebo krotíte 
iba školské deti? Priamo koníčky, to nie. 
Niekedy krotím duchov a ak sa rátajú aj iné
potvorky okrem detí, mám postaršieho Maxa -
kríženca špringeršpaniela s jazvečíkom,ktorý  
udržiava moju pozornosť v pohotovosti štekaním 
na okoloidúcich a mačku  menom Mačka. Obaja 
sú nerozluční kamaráti a sú zladení aj farebne - 
čiernobielo.  
7. Učili ste aj vlastné deti? Alebo iba cudzie?
Cudzie, či vlastné, ak ich potrebujeme niečo 
naučiť, iná cesta ako nekonečná trpezlivosť , 
dôslednosť a láska neexistuje. Aj keď pri 
vlastných deťoch možno používam občas širšiu 
paletu výchovných prostriedkov:-)

2. stupeň Viera Lešková

1. Páči sa Vám na tejto škole?
„Áno páči.“ 
2. Koľko rokov 
pracujete na tejto škole?
(touto otázkou sme pani zástupkyňu takisto 
zaskočili. Tak nevieme, či je tá otázka taká 
nezvyčajná alebo otravná.  )
„ 15 rokov.“
3. Pracovali ste niekde inde predtým, ako
ste prišli na túto školu? „Veru áno bola
som agronómka a pracovala som vo
vinohrade.“
4. Páčia sa Vám Štefánkoviny?
„Páčia, ale mohli by vychádzať častejšie.“ 
5. Aká je práca zástupkyne?
„Veľmi ťažká a náročná na čas.“ 
6. Ako trávite prázdniny? Ja som
rada vonku, v záhrade. Sadím, zaváram,
keď je hubárska sezóna, som určite v lese. 
A mám aj koníčkov, ručné práce.  
7. Máte čas aj na nejaké koníčky? Ručné 
práce a určite 
nepohrdnem aj
dobrou
lyžovačkou, ak 
nasneží.
8. Aké deti
chodia do
zborovne?
„ Deti chodia neposlušné, kvôli breakkarte, alebo
že im automat zožral peniaze."

Veronika Novosadová, Zuzka Horňáková IV.E

Rozhovor
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Valentínske čokoládové muffiny

Blíži sa Valentín...
No a niektorí ľudia bývajú buď sami alebo 
so svojimi najbližšími.
A tak som si pripravila jednoduchý recept,
ktorý máte za 15 minút. Nemusíte ísť  
do cukrárne, ale si tú cukráreň spravíte 
doma!
Tak teda dúfam, že Vám môj recept bude
chutiť! 
Budete potrebovať: 
Polohrubú múku
1/1
Šálku mlieka ½
Kypriaci prášok 1/2
Vajce 1 ks
Olej ¼
Kakao ½
Trstinový cukor ½
Košíčky 
Cukrovinky alebo kúsok čokolády (na ozdobu) 
Môžete aj kvapku medu

Do misky si nasypete múku, kypriaci prášok,
cukor a zamiešame.

Rozbijete vajce, pridáte mlieko, postupne
pridáte olej s kakaom a opäť dobre zamiešame 
(ak sa Vám robia hrudky použijeme mixér)

Hotové cesto nalejete do vopred pripravených
košíčkov a ozdobíte. 
Zatiaľ čo budete ozdobovať, trúbu si vyhrejeme 
na 180 °C

Pečiete približne 10 min. podľa toho ako sa 
budú muffiny spevňovať až budú hotové. 
Hotové muffiny môžete vybrať z  trúby 
a servírovať! Tak teda šťastného Valentína 
a dobrú chuť! 

Naše recepty
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Pazúr v zime
Kde bolo tam bolo žil raz jeden kocúr a volal sa Pazúr. Mal päť rokov. Bol oranžovej 
farby, dom mal tiež oranžový a jeho najobľúbenejšia farba je oranžová. 

„Mňau, mňau.“ Ozvalo sa. „Kto to bol?“ opýtal sa Pazúr. „Aha, došla Cilka!“ 
Cilka bola mačka od susedov, ktorá na jedno oko nevidela. Prišla k Pazúrovi a ľahla si na 

jeho domček spolu s ním. A zrazu bááác! Pazúrovi spadol dom. 
„Čo sa stalo?“ opýtal sa Pazúr Cilky.  
„Spadol nám dom.“

A o pár minút príde Viktor. „Čo si to spravil?“ opýtal sa. „Mňau, mňa, mňau!“ 
„Ach Pazúr! Ty si ale nezbedník!“ Zrazu príde Táňa a povie. „Ty poď sem Pazúr.“ Pazúr 
prišiel k Táni. Ale Viktor jej povedal. „Táňa, choď do domu, lebo vonku je už zima a tma. 
Dobre?“
„Dobre. A ty čo ideš robiť?“  „Idem Pazúrový opraviť dom.“ 
„A to ako?“ „Normálne! Vezmem si drôty a prilepím ich znútra lepiacou páskou, aby ho tam
nepichali.“
„Aha už to chápem.“ Povedala Táňa. „Tak ahoj.“ 

Keď Viktor dokončil Pazúrov dom, išiel aj on dovnútra za Táňou. Aj Pazúr s Cilkou si 
išli pochutnávať na granulách. Zrazu začal padať sneh. 
„Cilka, čo to je? Zabudol som ako sa to volá.“ povedal Pazúr. „To je sneh,“ odpovedá Cilka.    
„Aha.“
„Niečo ti poviem nedotýkaj sa toho, lebo zmrzneš na kocku ľadu.“ Ale Cilka neposlúchla. 
„Pomoc, prilepil sa mi tam jazyk. Pazúr, pomôž mi!“
„Ach, Cilka, už idem!“ vykríkol Pazúr.
Trápili sa chvíľu s odlepením jazyka, ale nakoniec sa to podarilo. 
„Ďakujem Pazúr.“ 
„Nemáš začo.“ 

„Aha, to je Táňa a Naty.“ povedala Cilka. „ Pazúr, pozri, oni stavajú snehuliaka a na 
hlave má kus ľadu.“ 
„Váááu, ten je pekný.“ Cilke sa snehuliak páčil. 
„Naty pozri, nedrží mu hlava a brucho! Musíš doniesť ešte sneh.“ povedala Táňa. „Tak dobre. 
Pomôžem ti to urobiť!“ 
„Dobre, len dones ten sneh! Prosímmm!“ prosila Táňa. 
„Moc dobre to nedrží.“
„Máš pravdu!“

Cilka s Pazúrom pozerajú ako dokončujú snehuliaka. „ Cilka pozri, už idú dovnútra!“ 
„Pápá, Pazúr.“

„Mňau, mňau.“                                                          Táňa Dubecová, 4.D

Z vašej tvorby
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FILMOVA NOC a TOP 10 FILMOV
TOP Filmy roku 2018
10 – Avengers Infinity War: akčný od 12 rokov 
Thanos, postrach všetkých komiksových postáv dostane všetky
kamene nekonečne a chystá sa vyhladiť svet. 
9 - Labyrint: Vražedná liečba: akčný od 12 rokov 
Bol vymyslený liek ktorý zachráni ľudí od choroby ktorá bola 
vymyslená a hl. hrdina sa musí rozhodnúť či chcú riskovať svoje 
životy aby zachránili druhých alebo si postačí s tým že má lieky a 
prežije len on
8- Black panter: akčný od 12 rokov 
Bývalý princ ktorému zomrel otec pri občianskej vojne captaina 
americu sa musí stať kráľom. Má svoju mamu,kamarátov,armádu 
a svoj oblek.
7 - Winchester: Horror od +18 rokov
Info: Po smrti Winchestra sa jeho manželka rozhodla zostávať 
iba doma a tak dala postaviť bludisko, aby zlí duchovia nemohli ísť na sobodu. 

6 - Tomb Raider: akčný od 12 rokov 
Lara Croft aj jej hračky sa vyberú po stopách svojho otca 
archeológa. Síce ju bude chcieť po ceste zabiť pár chlapov, ale keď 
žena zreve, všetko je vybavené.
5 - Ready Player One: od 12 rokov
V roku 2045 je preľudnený svet a nedá sa kam ísť okrem Oasis, čo je 
virtuálna realita. Stvoriteľ však zomrel a ten, kto nájde zlaté 
veľkonočné vajce dostáva konrolu nad virtuálnou realitou. Are you 
ready?
4 – X-men New mutants: horor od 18 rokov
Prvý horror od Marvelu okrem Blade-a. 1. Vie sa meniť na vlkodla. 
2. Vie meniť seba a ostatných na popol. 3. Vie ožívať myšlienkové 
prízraky na skutočnosť.  
3 – Deadpool 2: akčná komédia od 15 rokov 

Pokračovanie slávnej komiksovej postavy Deadpool. Tentokrát sa náš, tak trochu hulvát Deadpoo 
stretne s mutantom Cablemom.
2 – Jurassic world 2 Zánik ríše: akčný od 12 rokov 
Owen nemá čo robiť, tak sa vyberie aj so stovkou ďalších ľudí zachraňovať dinosaury pre sopkou, pri 
ktorej budú všetci riskovať životy 
1 – Aquaman: akčný od 12 rokov 
Je muž, ktorý vie plávať po vodou dlhšie ako 12 hodín. Má nadprirodzenú silu a prirodzený zmysel pre 
humor.

Jozef Borodáč, 6.C

Čo sa udialo 
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FILMOVÁ NOC V ŠKOLE

2018

Žiaci 2.stupňa dňa 9.2.-10.2. mali možnosť prísť  

do školy na „Filmovú noc“, kde mohli pozerať filmy celú noc.  

Ale fakt celú noc! Niektoré filmy začali o 18:00 a končilo sa až okolo 6:00. 

Sprístupnene boli aj triedy, v ktorých si žiaci mohli oddýchnuť alebo spať. Vybrať si 

mohli rôzne filmy, premietalo sa dokonca až v šiestich žánroch. Od komédií až po akčné 

filmy. Na chodbách nechýbal ani dozor, ktorý spolu tvoril 11-členný učiteľský zbor, 

ktorý bol určite najviac unavený. Nedostalo sa im tej radosti, pozerať filmy, skôr 

naháňať neúnavných kinofilov. 

Pýtali sme sa žiakov:
                       Najobľúbenejší žáner:     komédie, akčné. 

                        Najobľúbenejšie jedlo:      pizza, sladkosti. 
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Rubrika ParanenormÁlnych javov.

StaRÉÉ slovenskÉ povesti
Rozhodol som sa napisať o slovenských duchoch , ktorí  

strašia na hradoch a zámkoch. Je to veľmi zaujímavé, aspoň  

pre mňa, tak uvidíme ako sa to bude páčiť vám . Chcem niektoré  

hrady a zámky aj preskúmať, či je to pravda. :-) 

Prvá povesť: Existuje na Likovskom hrade duch???

Podľa povesti je na Likovskom hrade ukrytý poklad. 

Veľa zvedavcov sa pokúšalo poklad nájsť a jednému 

hladačovi sa to nakoniec aj podarilo. Netešil sa dlho zo 

svojho pokladu, ževraj ho uškrtil duch, ktorý strážil poklad.

(Tak ja teda tento poklad hľadať nejdem!) :-) Duch sa 

prechádza po hrade a svoju hlavu nosí pod pazuchou.

Druhá povesť:  Katov dom v Trenčíne. Mnohí ľudia považujú dom 

za strašidelný. Počas veterných noci vraj z katoveho domu počuť 

ľudské nariekanie. Vraj je to rev bosoriek, ktoré čakali v dome na 

popravu. Dom sa využíval ako väzenie.

Tretia povesť: Je biela pani na Červenom kameni. O hrade 

kolujú priehy o bielej pani, ktorá sa tu v noci zjavuje. Nespravodlivo

obvinená Juliana Gesiová. Vraj zradila svoje mesto. Na Červenom 

kameni ju popravili. Keď sa chcete na ňu pozrieť, uvidíte ju na 

obraze v plnej kráse.

Kristián Kušev, 6.A

Strašidelnééééé
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HOAX, FAKE NEWS… Počujete tieto slová prvýkrát?

Ako to bolo s našim

drakom naozaj?

Asi väčšina z vás tomu uverili, ale 

je to nepravdivé!!!

Pôvodná fotka bola odfotená na

pláži v Anglicku, keď si jeden 

človek povedal, ako by na nereálnu správu zareagovali iní ľudia.  

Na internete nájdete veľa nepravdivých informácii ktoré nazývame Hoax. Podľa 

wikipédie je hoax (anglické slovo hoax označuje podvod, žart) predovšetkým 

prostredníctvom internetu šírená správa (najmä e-mailová), ktorá napriek svojej

nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému. 

Hoaxy na internete môžeme nájsť  v rôznych podobách ako napríklad: „Pomôžte 

tomuto človeku. Je veľmi chorý a potrebuje peniaze na vyliečenie. Prosím pošlite tomuto 

človeku nejaké peniaze. Ďakujeme.“ 

Keď na internete nájdete niečo podobné NEVERTE TOMU! Môže vás to obrať 

o mnoho peňazí. Aj keď to bude napísané veľmi presvedčivo NEVERTE TOMU! Je

niečo takisto presvedčivé a nazýva sa to Fake News. Pokiaľ by ste chceli článok o Fake 

News napíšte nám do redakcie. Ale to je už mimo témy. Ale väčšina z vás si asi dáva 

otázku: Prečo sme sem dali HOAX? Túto správu sme sa rozhodli napísať preto, aby sme 

zistili, ako na to ľudia zareagujú. Vaše reakcie nám píšte do redakčnej schránky na 

nástenke žiackeho parlamentu.

Matej Mlynárik 4.A

Čo zaujalo .... a ako to bolo.... 
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ROZHOVOR S VIKTORIOU GAVALDOVOU o marionetách a o I-KLUBE

Viete o tom, že v Ivanke je centrum I-klub? Je to klub pre voľnočasové aktivity pre deti. 
Nachádza sa v areáli Ivanského kaštieľa. Ide o priestor, kde sa konajú denné tábory, Bodky za 
prázdninami a veľa tvorivých aktivít. I-klub má multifunkčné ihrisko, keramickú dielňu, klubovňu, 
lúku s bylinkovou záhradou, altánok aj ohnisko. Skrátka I Klub je super a kto ho nepozná, mal by
sa tam rýchlo ísť pozrieť.   Pýtal sa Kristián Kušev:

Ja: Ako funguje I Klub?

Viktoria: Všetko, čo v klube robíme, je zadarmo. Deti, ktoré majú radi tvorivé činnosti, ale aj 
také, ktoré sa nechcú doma nudiť, môžu prísť so svojimi kamarátmi a byť tu spolu. 

Ja: čo možu deti robiť v I-Klube?

Viktoria: Najlepšie vybavenú máme keramickú dielňu, kde si môžu z hliny vyrobiť čokoľvek, 
vypáliť a naglazovať. Teraz máme v klube novinku - šijacie stroje. Učíme sa šiť a dievčence to veľmi 
baví. Okrem toho vyrábame krásne umelecké vecičky, ktoré si deti hneď berú domov. Okolo klubu je 
krásny bezpečný les a bylinková záhrada. Urobili sme aj crossovú dráhu. A ked je dobré počasie, tak si 
opekáme.

Ja: Ty máš ešte aj inú zábavu, že? Prečo si začala vyrábať bábky slavných ľudí?

Viktoria: Máš pravdu, je to parádna zábava.

Ja: Kedy možu chodiť deti do I-klubu?

Viktoria: Pondelok, v stredu a v piatok je každý vítaný s dobrou náladou a s úsmevom na tvári:-)

Osobnosť IpD 
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Kyberšikana (cyberbullying)

Mgr. Naďa Navarová, školský špeciálny pedagóg 

Z akých dôvodov sa deje kyberšikana?

Agresor (ten, čo šikanuje) si najčastejšie niečo kompenzuje. Nemá pozornosť, tak si ju získa, že 
ubližuje druhým, ničí ich dobré meno, odpláca sa im alebo chce byť slávny a je mu jedno, za 
akú cenu. Môže ísť aj o závisť, pomstu, prejav nadvlády, sily, nenávisť, ale aj o vydieranie. 
Mnoho detí chce zapadnúť do partie a dajú sa nahovoriť na zlé veci. Často sú vydieraní: ak 
chceš medzi nás patriť, tak to dokáž a urob, čo ti prikážeme! Inak sa s tebou nebudeme 
kamarátiť. 
A medzi ďalšie dôvody patrí akože „veď je to sranda, o nič nejde“. Ale práveže ide! Často 
nevinná sranda má nedomyslené dôsledky. Deti sú zranené, stratia radosť, sebavedomie, 
utiahnu sa, prestanú komunikovať, boja sa prejaviť a najhoršie to môže viesť aj k sklonom k 
samovražde.
Ako vyzerá kyberšikana?

Ide o použitie modernej technológie za účelom ublíženia druhému človeku. Používajú sa sms-ky 
– na urážanie, vydieranie, nadávanie. Hovory – zastrašovanie, prezváňanie, púšťanie rôznych 
zvukov, fotenie v chúlostivých situáciách a zverejňovanie fotiek bez vedomia aich zverejňovanie. 
A najčastejšie sa používajú sociálne siete, kde sa využívajú na kyberšikanovanie komentáre, 
statusy a lajky, disliky resp. hejty a hejtovanie.

Prečo sa bojíme o tom hovoriť a poprosiť o pomoc? 

Hlavný dôvod je STRACH. Vydieranie strachom, ktorý agresor
využíva: „Ak to niekomu povieš, tak uvidíš, bude to ešte horšie!“
A ďalším dôvodom je strach zo samoty, to že keď nebude patriť do 
nejakej skupinky, partie a zostane sám a nik sa s ním nebude kamošiť. 

Nik nemá právo nikoho

šikanovať !

Ak si šikanovaný, povedz to niekomu,

komu dôveruješ.

Buďme škola, na ktorej sa šikana netoleruje !

Dôležité
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Príde kolega do roboty a pýtajú sa ho:

„Prečo máš červené líce?“

„Lebo som kúpil auto za facku,“ povedal.

Príde pán do Anglicka k zubárovi a hovorí:
„Vytrhnite tu!“
Príde ku kamarátovi a kričí: „Počúvaj, povedal som
„TU“ a on mi vytrhol dva zuby!“
„Ale po anglicky TU znamená DVA!“, povedal mu.
Tak príde na druhý deň a hovorí: „Tak teda ten!“

Zasekli sa vo výťahu tri blondýnky a jedna povie: 
„Pomóc!“ Druhá povie: „Pomóc!“ A tretia povie: „Kričme 
spolu!“ A všetky kričia: „SPOLU!“

Poznáš tohto herca?
Jeden policajt hovorí druhému: „Ty, neuveríš čo som včera videl! Slepý chlap si čítal časopis.“ 
„ Ale nevrav! Určite si iba pozeral obrázky.“ 

Policajt šéf sa pýta: „Rozumie tu niekto elektrotechnike?“
Jeden policajt sa ozve: „JA!“
„Dobre, tak vypni túto lampu!“

Doplň komiks. Najvtipnejší zverejníme v budúcom čísle.

Zábava


