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REDAKČNÚ

R A D UR A D U

Predstavujeme 

Emília MichvostíkováEva Lea Durecová
 

Som zo 6.B a venujem sakomixom. Veľmi ma to baví,pretože je to ako film napapieri. Mojím koníčkom súaquabely a robím to 6 rokov.

- 8.B
- 14 rokov

- rada kreslím :) a počúvam hudbu

- moje obľúbené zviera je líška

polárna a obľúbená farba je biela

- interview a komiks

- odchádzam na 5 – ročné

gymnázium  



interviewinterview
Rozhovor s pani riaditeľkou
Rozhovor s pani riaditeľkou

• Koľko rokov pracujete na tejto škole?

Na tejto škole pracujem 21 rokov.
 
• Koľko rokov pracujete ako pani riaditeľka?

8 rok som riaditeľkou školy. 

• Páči sa vám tá profesia pani riaditeľky? Je to
ťažké?

Je to veľmi náročné, ale na druhej strane sa mi to
veľmi páči, lebo je to pre mňa výzva, každý deň je
iný. Musím riešiť všelijaké rôzne problémy,
odpovedať na strašne veľa mailov, komunikovať 
s rodičmi, so žiakmi s učiteľmi. Na pozíciu
riaditeľky školy som sa dostala pred 21 rokmi, keď
som prišla ako učiteľka a učila som na prvom
stupni. Potom som učila na druhom stupni
informatiku a bola som 9 rokov zástupkyňou
predchádzajúcej pani riaditeľky  a až potom som
sa stala riaditeľkou. Takže postupne: prvý stupeň,
druhý stupeň, zástupkyňa, riaditeľka. 

• Aký bol váš najobľúbenejší predmet na základnej
škole?

Môj najobľúbenejší predmet na základnej škole
bola matematika.

• A prečo práve matematika?

Pretože je to exaktná veda a tá proste nelavíruješ
vpravo alebo vľavo, ale proste keď raz je jeden
plus jeden, tak je to exaktné, je to dva. Vedela som
sa to dobre naučiť a bola som v tom dobrá.

• Čo máte na svojej práci najradšej a čo vôbec?

Najradšej na svojej práci mám komunikáciu
s ľuďmi, veľmi rada sa s ľuďmi rozprávam,
získavam od nich informácie, rada sa od nich učím
a čo na mojej profesii nemám rada, to sú možno
také tie legislatívne záležitosti, právnické,
ekonomické, lebo ja nie som vyštudovaný ekonóm,
nie som vyštudovaný právnik, ale zamestnávam 73
zamestnancov a podpisujem rôzne právnické veci
pričom nemám právnické vzdelanie, ale učím sa.
Mám len pedagogické vzdelanie, ale riadim „malú
firmu, takú „malú s.r.o.čku“
Tá ekonomická stránka je náročnejšia na mojej
profesii, pretože máme rozpočet na školu len
jeden milión. Ten milión eur je na celý rok, musím
ho rozložiť na platy učiteľov, na odmeny
na faktúry za teplo, elektriku, vodu, plyn. Musím to
skutočne dobre vypočítať. Zvládame to dobre (asi
preto, lebo som dobrá v tej matematike, ale nie je
to moja šálka kávy). Zamestnávam skvelých ľudí, 
 viem sa poradiť s pani ekonómkou a cez telefón aj
s právnikmi.

• Keby ste chytili zlatú rybku, aké tri želania by ste
si priali pre túto našu školu?

Pre našu školu by som si priala v prvom rade, aby
sme boli všetci zdraví, aby sa už neopakovala
pandémia a aby sme už nemuseli zostávať doma,
čiže zdravie pre všetkých. Druhé, čo by som si
pre našu školu priala je väčšia farebnosť, ja by som
veľmi chcela, aby boli na chodbách farebné
postery a farebné tulivaky, aby ste mali v triedach
oddychové zóny alebo niekde na chodbách,
možno také tie letky na schody. 



• Ja by som prijal napríklad niečo do telocvične...

Nejaké telocvičňové náradie? Čiže viacej športu
vám chýba, dobre tomu rozumiem? No to je
výborné, lebo ja som to tak isto mala rada telesnú
výchovu. Hrávala som 9 rokov volejbal. Bola som
volejbalistka. Dobre, ste mi pomohli s tým tretím
želaním: viac športu a pohybu. Takže zdravie,
farebnosť a pohyb.

• Ste spokojná so žiakmi tejto školy?

Som veľmi spokojná a môžem vám povedať, že
som veľmi pyšná na vás všetkých pretože sme tu
mali kolegov a žiakov z piatich krajín v rámci
programu Erazmus minulý týždeň, však asi ste aj
videli a počuli o tom projekte a naši žiaci boli
excelentní od prvého až po deviaty ročník. Urobili
krásne kultúrne programy, niekoľko.
Odprezentovali školu, Karlovu Ves, Bratislavu,
Slovensko. Deviataci krásne sprevádzali mestom,
proste ja som veľmi, veľmi pyšná aj na to akým
jazykom hovorili anglickým, najlepšie 
zo všetkých tých krajín. Čiže máme na výbornej
úrovni angličtinu, ale aj slušnosť a slušné pravidlá
správania sa. Som veľmi pyšná na všetkých našich
žiakov.

Timon Ruppeldt, Matej Marton







Pozri, koľko miest na Slovensku
Pozri, koľko miest na Slovensku

ukrýva nejaké meno z kalendára
ukrýva nejaké meno z kalendára

Nie je tu tvoje meno?Nie je tu tvoje meno?Nie je tu tvoje meno?   
Všetky sa sem nezmestili.Všetky sa sem nezmestili.Všetky sa sem nezmestili.   

   
Skús otvoriť mapu, možno ho tam nájdeš!
Skús otvoriť mapu, možno ho tam nájdeš!
Skús otvoriť mapu, možno ho tam nájdeš!

   

Nájdeš svoje meno na mape?

Nájdeš svoje meno na mape?

Nájdeš svoje meno na mape?

8. Jankovce
9. Petrovce
10. Pavlovo/Svätá Mária
11. Borský Mikuláš

12. Martinček
13. Baňa Lucia
14. Katarínska Huta
15. Livina
16. Jurová

1. Sedlo Adamkov
2. Liptovská Anna
3. Andrejovka
4. Ivanovce
5. Matúškovo
6. Michal nad Žitavou
7. Tomášov

17. Lenka
18. Rastislavice
19. Filipovo
20. Jakubov
21. Veľký Slavkov
22. Markovce
23. Šimonovce
24. Ľubica
25. Alexandrov Dvor
26. Kristy
27. Štefanová
28. Hanková
29. Karlová
30. Lackov



T i p yT i p y        n an a         l e t n él e t n é

„tripy“„tripy“

kúpalisko
v blízkosti je nádherný skanzen

zrekonštruovaná lávka priateľstva
výborné kúpeľné oblátky a trojhránky

pleso

krásna turistika

nádherný výhľad

čučuriedky pri chodníčku

v chate skvelá kapustnica a dobré pivo

pekná vyhliadka z hradu

lacnejšie ako v Bratislave

veľké námestie s dobrou zmrzlinou

môžeš stretnúť známeho hokejistu



púšť

milí ľudia

nádherné mesto

kultúra – mešity

Londýn (Spojené kráľovstvo)
múzeá - galérie -história

nádherné mesto

umenie
Disneyland

Eiffelova vežagalérie ( napr. Mona Lisa)



prijemní domáci občania

nádherná a nedotknutá príroda

veľmi dobré syry a parmská šunka

(prosciutto)originálna jadranská zmrzlina

pláž

more

pekné námestie

natáčal sa tu slávny

 televízny seriál Game of Thrones

umenie

holuby

pekné vodné mesto        

skvelá káva a dobrá zmrzlina



1.Najprv nakreslíme referenciu.

 



Toto sú farby ktorými bude vymaľovávať

 

2. Pôjdeme teraz do väčšieho tieňovania,

budeme viacmenej striedať farby ako je

tmavšia a svetlejšia.

 



A vymaľujeme tam

kde nie je znázornená pena.

 

3.Hnedou vymaľujeme znázornené kamene a

loď s plachtou, ktorej plachty striedavo

vymaľujeme svetlou modrou.

4. Tiež vezmeme vodovú čiernu  a začneme

postupne zosvetlovať z čiernej až po bielu.  



5. Následne vezmeme tenšiu čiernu fixku ideálne

s hrúbkou ideálne 0.4 a obtiahneme

6. Potom pridáme japonské znaky

 

Veľká vlna pri pobreží Kanagawy, tiež známy ako Veľká Vlna,

alebo jednoducho len Vlna, je drevotlač japonského umelca

Kacušika Hokusaiho. Toto dielo bolo vydané niekedy medzi rokmi

1829 a 1833 v neskorom období Edo ako prvý odtlačok v

Hokusaiho zbierke 36 pohľadov na horu Fudži. Ide o Hokusaiho

najslávnejšie dielo, ktoré je zároveň jedno z najznámejších diel

japonského umenia na svete.



KomixKomix


