OČKO
o nás čokoľvek...
Časopis Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne
Január 2021

November 2020

www.radlinskeho.sk

facebook.com/radlinskeho

Ročník č. 11

Úvodník
Milá čitateľka, milý čitateľ,
v novom roku ti prinášame ďalšie číslo časopisu Očko v tlačenej a aj
v elektronickej verzii. V tomto čísle sa dozviete: čo nové sa udialo, ako
bojujeme proti šikane, aké netradičné športy môžete vyskúšať počas zimy,
spoločne sa zamyslíme nad tým, ako na nás vplýva súčasná situácia,
vyčaríme úsmev na tvári našimi vtipmi a to zďaleka nie je všetko!
Príjemný zážitok z čítania
praje naša redakčná rada!
Bianka Strežová, Sofia Strežová, Noemi Urbaníková (7. A),
Do časopisu svojou prácou prispeli aj: Dalibor Ondrejka (8. A), Rebeka
Janidžárová (9. A), Katarína Tišťánová (9. A), Emma Mikušová(III.G) a
Evka Lackova (III.G)
Ak sa chceš pridať k našej redakcii, neváhaj a prihlás sa u pani učiteľky
Rosiarovej. Alebo nám môžeš poslať svoje príspevky, otázky či pripomienky
na email: tatiana.rosiarova@radlinskeho.sk
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Zimná krása
Všade veľa snehu,
krása objíma nehu.
Biele, malé studené
sú vločky nádherné.
Padá, padá sniežiček,
všetko plné hviezdičiek.
Zamrznutá vodička,
zasnežená dočista.
Visia, visia cencúle,
v stodole mám korčule.
Korčuľovať, lyžovať
dokonca aj riskovať.
Pôjdeme sa sánkovať,
po večeroch štrajkovať.
Guľovať sa zároveň,
aj lyžovať každý deň.
Počasie je vonku zimné,
zima-obdobie ročné.
Stromy pekne zasnežené,
pre niektorých strašidelné.
Na pôdu už sniežik padá,
maličká vločka chladná.
Tráva biela od snehu,
koniec zimného príbehu.
Autor: Noemi Urbaníková

3

Netradičné zimné športy
Ak vás nudia tradičné zimné športy, prinášame vám pár tipov, ako inak si
môžete zašportovať v tomto období.
Mushing alebo psie záprahy poznáme minimálne z filmov asi všetci. Táto
zimná aktivita sa však stáva čoraz obľúbenejšou, a tak sa už aj u nás
môžeme povoziť v saniach ťahaných psami. A tí odvážnejší z nás si
dokonca môžu skúsiť, aké je to byť mašérom, čiže vodcom záprahu.

Otužovanie = upevňovanie zdravia. Naučí ťa ako prekonávať seba a
svoje pocity. Okrem toho budeš mať výbornú imunitu. No nezabudni začať
POMALY! Dobré je sa najprv poradiť s niekým, kto už má s otužovaním
skúsenosti.

Ak máš okrem netradičných športov rád aj adrenalín, snowtubing bude
šport pre teba. Ide o spustenie sa dolu svahom na nafukovacom kolese, na
ktorom ležíš na bruchu. Určite to musí byť skvelý zážitok, no tento šport
môže byť aj dosť nebezpečný, takže ak sa preň rozhodneš, buď opatrný.
Obdobou tohto športu je snowrafting, pri ktorom sa spúšťa zo svahu v
nafukovacom člne.
Autor: Sofia Strežová
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KOMIKS 
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Autor: Dalibor Ondrejka 8.A

STOP ŠIKANE DETI POMÁHAJÚ DEŤOM!
Pod týmto názvom sme na Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne
zrealizovali projekt s Nadáciou Orange pod názvom STOP ŠIKANE – DETI
POMÁHAJÚ DEŤOM!, vďaka ktorému sme získali finančný príspevok v
hodnote 1 300 eur. Tento projekt sa uskutočnil v rámci programu e-Školy
pre budúcnosť Nadácie Orange.
Šikana je pojem, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi často používa, avšak jeho
podstata nám mnohokrát uniká. Niekedy jej prejavy na iných dokonca
prehliadame, veď nás sa to netýka, no opak môže byť pravdou. Nestačí len
rozprávať, ale je dôležité riešiť túto tému počas celého školského roka,
pretože šikana veľmi negatívne dokáže ovplyvniť život žiakov a má veľký
dopad na ich budúcnosť.
Ale ako uchopiť túto tému zaujímavo, záživne a zároveň výchovne?
Jednoducho, zaktivizovaním žiakov. Vysvetľovanie a poučovanie, čo
máme a čo nemáme robiť, nie je efektívne. Oveľa lepší spôsob vidíme v
aktivite a vo vlastnom zážitku, keď sa žiaci medzi sebou hlbšie spoznajú,
učia aj mladších žiakov, zvyšuje sa ich empatia voči pocitom iných a
pozerajú sa na šikanu aj z rôznych uhlov, čo veríme, že vedie aj k ich
väčšej proaktívnosti. Teda k tomu, aby vedeli správne zasiahnuť ak je
niekto šikanovaný.
Vďaka finančnému príspevku žiaci po spoločnom brainstormingu
vytvorili logo projektu, veľmi zaujímavé plagáty, nástenky pre mladších aj
starších žiakov, spracovali videá o typoch šikany, vytvorili pracovné listy
o šikane, ktoré učitelia môžu použiť počas triednických hodín. No
nezabudli sme ani na výchovné pôsobenie na mladších žiakov a nacvičili
sme divadlo, ktoré bude mať svoju premiéru až po ukončení
mimoriadnych opatrení spojených s COVID-19. Všetky aktivity si môžete
pozrieť aj na našej projektovej stránke: www.orange.radlinskeho.sk
Sme veľmi radi, že sa nám projekt v spolupráci s Nadáciou Orange
podarilo uskutočniť a veríme, že sme oslovili aj našich žiakov.
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Práve oni tvoria to žiacke spoločenstvo, ktoré nesmie byť mlčiacou
väčšinou, ale chce a musí sa správať proaktívne, aby žiaci boli dostatočne
pripravení na život v demokratickej spoločnosti, kde sa netoleruje
nevhodné správanie k iným ľuďom. Pamätaj: Nebuď mlčiaca väčšina,
podaj pomocnú ruku – raz ju niekto môže podať aj tebe.

Renáta Železňáková a Katarína Jurášová, zodpovedné za realizáciu
projektu s Nadáciou Orange na CSŠ v Dolnom Kubíne.
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Udialo sa...
- Vnúčatá starým rodičom: žiaci našej školy nahrali svoje pozdravy
a pripravili vystúpenia, ktoré potešili našich starých rodičov
- Informatická súťaž Ibobor prebiehala 10.11 do 16.11.2020 u starších
žiakov online formou a u tých mladších prezenčnou formou (teda
v škole). Tento rok získalo diplom až 38 žiakov.
- Marek Janiga získal tretie miesto za úvahu písanú v anglickom jazyku
v rámci celoštátneho kola Olympiády ľudských práv.
- Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do 7. ročníka celoslovenského projektu
BUBNOVAČKA "Aby deti bolo lepšie počuť," ktorým bojujú proti
šikane.
- Na začiatku decembra prebehla súťaž Všetkovedko, do ktorej sa
zapojilo 37 žiakov z 1. stupňa ZŠ.
- Učitelia našej školy sa k nám prihovorili cez obrazovky a pripravili
Adventné zamyslenia, spojené z výzvou na každý deň.
- 4.12. prišiel našu školu navštíviť Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi
anjelmi.
Počas celého decembra sme sa pripravovali na Vianoce a zapojili sme sa
do viacerých predvianočných aktivít:
- zdobenie školy, vianočného stromčeka,
- výroba adventného venca, ale aj medovníčkov,
- pripravili sme vianočný pozdrav.
Mysleli sme aj na druhých cez aktivity:
- Daruj svoju hračku,

Autor: Dalibor Ondrejka 8.A

Udialo
- Koľko
lásky sasa...
zmestí do krabice od topánok?
- Stužková slávnosť: dňa 12.12. 2020 študenti Oktávy slávili svätú
omšu, kde im boli slávnostne odovzdané – stužky.
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- Cirkevné gmynázium nadviazalo spoluprácu s kanadskou školou
Regent Christian Academy, 17. decembra sa uskutočnilo online
stretnutie, kde študenti predstavili svoje krajiny, mestá a školy formou
prezentácie a kvízov.
- Ďalšie online stretnutie prebehlo 18. decembra, kde sa naši študenti
spojili so študentmi z Litvy, Rumunska, Španielska a Turecka cez projekt
Erasmus + Wedding Traditions, Cultural Awareness.
- Na začiatku januáramohli
študenti hlasovať za logo
projektu. Víťazom sa stal
návrh z Litvy.
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Očko - recept
Redakčná rada časopisu Očko prináša overený recept pre všetkých, ktorí
majú radi sladké maškrty. Tým, ktorí sa ho rozhodnú vyskúšať prajeme

dobrú chuť.

Americké cookies
INGREDIENCIE:
380 g
polohrubá múka
260 g
práškový cukor
250 g
maslo
2 balíčky vanilkového cukru
2 ksvajec
2 KL kypriaceho prášku
300 g tmavej čokolády
POSTUP:





Všetky ingrediencie zmiešame v miske, aby nám vzniklo cesto.
Nastrúhame si tmavú čokoládu a pridáme ju do cesta.
Spravíme si guľky a vložíme ich na plech.
Pečieme pri teplote 180° cca 40 minút.

Autor: Noemi Urbaníková
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Súťaž filmovej a fotografickej tvorby
Ak rád fotíš prírodu, točíš videá či filmy, zbystri svoju pozornosť!
V máji 2021 sa uskutoční v Štiavnických Baniach festival KLÍMAedu, kde
sa budú prezentovať a hodnotiť najlepšie práce žiakov od 8 do 18 rokov.
Zapojiť sa môžeš aj ty!
Témou festivalu je: klimatická zmena na planéte, jej príčina a dôsledky,
ochrana prírody a životného prostredia ako životný postoj.

Ak by si potreboval pomoc, radi ti pomôžeme – stačí ak napíšeš email na
adresu: tatiana.rosiarova@radlinskeho.sk.
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Ako ďaleko je človek od človeka?
Zamyslite sa spolu s nami nad tým, ako korona vírus zmenil naše zmýšľanie,
spôsob akým trávime čas a aj nás samých cez príbeh Emmi Mikušovej z III.G

V januári sme si začali hľadať dovolenku v Chorvátsku. Už sme sa videli
pri krásnom a čistom mori, na čistej a osamelej pláži. Našli sme si dom, ktorý
nám vyhovoval nielen cenou, ale aj veľkosťou a krásou. Bol neďaleko malej
súkromnej pláže, na ktorú chodilo len pár ľudí. Skvelé miesto na odpočinok.
Vybrali sme si aj dátum odchodu.
Raz večer sme v televízii začuli nepríjemnú správu. V Ázii sa objavil
nový vírus. Najprv sme to nebrali príliš vážne, veď Ázia je ďaleko. Vírus sa
však šíril do Európy a my sme sa začali báť. Vyzerá to, že máme po
dovolenke. Zbohom čisté more, zbohom krásna pláž. Ocitli sme sa v situácii,
kedy dobrovoľne alebo nasilu, musíme ostať doma – v karanténe. Školy nám
zavreli a my sme ostali sedieť doma. Robili sme si domáce úlohy a viac sme
pracovali z domu na počítači. Aspoň sme mali pekné počasie. Tí čo sme
bývali v domoch, sme mohli vybehnúť do svojich záhrad. Aj ja som sa tešila,
keď som po učení mohla utekať von. Počas domácej karantény som počúvala
hudbu a pozerala filmy. V obchode bola predpísaná vzdialenosť človeka od
človeka dva metre. Museli sme ostať doma, vo svojom vnútri. Bolo nám
tlmočené posolstvo zhora? Asi sme dostali lekciu pokory. Ľudstvo si žilo
samo pre seba a tvorilo si vlastné zákony a priority. Myslelo si, že si vystačí
ekonomicky aj technicky a žiť si bude materialistickým spôsobom. A zrazu
prišlo niečo, čo otriaslo všetkým čo doteraz fungovalo. Behom pár dní sme
boli zrazení na kolená.
Ako ďaleko je človek od človeka? Verím tomu, že keď toto obdobie
pominie, budeme mať k sebe bližšie. Budeme vnímaví k sebe, k ľuďom,
k prírode, k Bohu.
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Čo očakávam od 9. ročníka?
Koľkí z nás sme už počuli otázku: „Čím chceš byť keď vyrastieš?“ Ja som to
počula veľa krát. Je to ťažká otázka, na ktorú len málokto z nás pozná
skutočnú odpoveď. Katarína Tisťánová z 9. ročníka nám ukázala svoj
pohľad na to, aké to je byť v poslednom ročníku základnej školy.

,,Ako to dopadne?“, to je otázka, ktorú si kladie snáď každý deviatak. Stres,
nervozita, tlak a mnoho ďalších zlých pocitov nás tento rok bude
stretávať.
Ešte si pamätám náš príchod na prvý stupeň. Boli sme ako malí
škriatkovia, ktorí sa túžia stať pravými vyspelými študentmi našej školy.
Každý koniec školského roka, bol pre nás ako neplatená dovolenka v práci,
odídeš a vieš, že sa 2. septembra vrátiš. Teraz to tak nie je. Strach o našu
budúcnosť a o to, či nás vôbec zoberú na stredné školy. Doteraz boli pre
nás známky iba čísla, teraz si už dvakrát rozmyslíme, či zamakáme alebo
sa na to vykašleme. Už teraz je vidno, že nám nie je všetko jedno. ,,Nebojte
sa, vy to zvládnete!“, túto vetu počúvame od každého učiteľa, ktorý prejde
okolo nás. Asi na tom niečo bude, no aj tak nás bude sprevádzať strach
o našu budúcnosť. Teraz ten strach nie je taký veľký, no pomaly ale isto sa
blížime k testom, ktoré nám určia našu cestu do budúcnosti.
,,Ostatní to dokázali, dokážem to aj ja!!“, s touto vetou sa začal môj
deviaty ročník, no stále nemôžem uveriť, že je to posledný rok na škole
a že sa z nás stanú ,,dospelí“ ľudia. No tento rok si treba užiť. Hovorí sa, že
deviaty ročník je ten najlepší z celej základnej školy. Veríme, že bude ten
najlepší, aj keď nám ho teraz kazí korona. No užime si posledný rok spolu
a dúfajme, že sa nám naše predstavy o našich vysnívaných školách splnia.
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Prečo sa učíme o takých
tragédiách ako vojny?
Rebeka Janidžárová z 9. ročníka sa vo svojom príspevku zamýšľa, prečo sa
učíme na hodinách dejepisu o vojnách. Je to potrebné alebo by sme sa mali
zamerať na iné udalosti v dejinách? To so dozviete v nasledujúcom príspevku.

Každý vie, že pod slovom vojna si všetci predstavujeme veľké utrpenie,
veľa mŕtvych a zranených ľudí a hlavne veľa bolesti.
Podľa mňa sa ľudia majú vzdelávať o svojej minulosti a o vojnách.
Kebyže všetci vedia, ako to počas vojny prebiehalo, tak si myslím, že by ju už
nikto nechcel zažiť. Prečo by sme mali teda vedieť o vojnách? No predsa
kvôli tomu, že ľudia prežívali veľmi veľké utrpenie. Videli zomierať svojich
kamarátov, známych a dokonca aj rodinu. Netrvalo to iba týždeň. Trvalo to
niekoľko rokov. Aj my sa hocikedy nad niekým povyšujeme a hneď sa to
prevalí do hádky. Treba si uvedomiť, že sme si všetci rovní. Každý tu má
nejaké poslanie. Ak nechceme, aby vznikali vojny, tak treba prestať prahnúť
po majetku a po sláve. Vieme, že atentát na Ferdinanda D´este a jeho
manželku bola zámienka na prvú svetovú vojnu. Stačí iba jeden atentát a svet
sa dokáže zmeniť na veľké utrpenie. Takzvane mínové pole.
Pozrime sa na to, ako nás momentálne položil ku dnu náš nový vírus.
Čo by s nami urobila vojna? Bolo by to inak veľké utrpenie. Vojna je
najhoršia udalosť, ktorá sa môže rýchlo uskutočniť na tomto svete. Skúsme
sa jej spoločne vyhýbať. Lepšie je žiť v pokoji a v mieri, než v utrpení a v
obavách. Je to už len na nás, akú možnosť si vyberieme. Myslím si, že ľudia,
ktorí majú aspoň nejaké vedomosti, napríklad len o prvej svetovej vojne, by
vojnu nikdy nechceli zažiť. Dokonca je aj v tejto našej dobe veľa krajín, ktoré
stále bojujú, zažívajú nepokoje a iné hrozné veci. Ja sama som proti vojne a
ty? Vojnu je ľahké vyvolať, ale je veľmi ťažké ju ukončiť, zlo plodí vždy iba
zlo...

14

Vtipy a hádanky
Prečo máme na Vianoce kapra a

Vieš, prečo si nikdy nevidel

nie rezne?

hrocha schovávať sa na

Prasa nevydrží tak dlho plávať

strome?

vo vani.

Pretože je v tom fakt dobrý.

Príde dom ku streche a hovorí:
- Strecha, kde máš zvyšok
domu?
Strecha na to:
- Ale veď ja som len altánok.

Maťko sa pýta Kubka:
- Vieš plávať?
- Áno.
- Kde si sa to naučil?
- Vo vode.

Vstúpi chlap do obchodu:
- Máte kockový cukor?
- Nemáme.
- Tak mi dajte linajkovaný.

Uhádnete, čo je to?
Hádanky od Evky Lackovej (III.G)
 Rastie dolu hlavou a sopeľ mu tečie z nosa.
 Nemá ruky ani nohy, nemá oči ani nos a maľuje celú noc.
 Panák, panák bruchatý, nevidí si na päty. Ruky, nohy stuhlé, miesto očí
uhlie.
 Nikdy sa neumýva, a predsa čistý býva.
 Veru, rád si sadnem na ne,
na tie pohodlné …
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Osemsmerovka

guľovačka, korčuľovanie, korčule, kapor, lyže, medovníky, Nový rok,
ohňostroj, sánkovačka, sánky snežienka, traja králi, Vianoce.
Autor: Bianka Strežová

Viac o tom, ako žije naša škola, čo sa udialo,
nájdete na stránke školy www.radlinskeho.sk
alebo na Facebooku, kde na vás čakajú rôzne
zaujímavosti a fotografie.
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