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JE V PORIADKU......ALEBO VINŠ NIELEN VIANOČNÝ 

Blížia sa najkrajšie sviatky roka. Je úplne v poriadku 

spomaliť. 

JE V PORIADKU stráviť celý deň v posteli s dobrou knihou, 

zjesť pri tom celú misku vianočných koláčikov a nemať z toho 

výčitky svedomia. 

JE V PORIADKU, keď sa nám pripečú medovníky. 

JE V PORIADKU byť smutný či plakať, aj keď nevieš 

PREČO. 

JE V PORIADKU, keď ho/ju miluješ. 

JE V PORIADKU občas schválne zaspať na nultú hodinu. 

JE V PORIADKU povedať nie. 

JE V PORIADKU občas porušiť pravidlá či zjesť veľkú 

čokoládu SÁM. 

JE V PORIADKU nebyť v poriadku. 

JEDINÉ, ČO NIE JE V PORIADKU, je ubližovať, nenávidieť 

a klamať.  

 

                                                       7. A 
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 Milí naši čitatelia, 

     po roku sme sa na Vás tešili s novým číslom nášho Miksu. 

Nie náhodou sme začali práve vinšom, ktorý vytvorili naši 

siedmaci. Je celkom trefný. Všetci sa niekam ponáhľame, 

nestíhame a stále niečo musíme..... ale naozaj musíme? Teraz 

je ten správny čas. Čas spomaliť a užívať si prítomnosť. Veď 

piesok v presýpacích hodinách sa bude presýpať stále. Aj 

keď nestihneme napiecť medovníky alebo umyť okná. Tak si 

toto obdobie skúsme vychutnať a užívať najviac, ako sa dá. 

A náš vinš nech je pre Vás takým malým návodom 

a odporúčaním (okrem časti so zaspávaním na nultú hodinu), 

ako na to. A keď si v takejto milej predvianočnej chvíľke 

budete vychutnávať horúce kakao, neváhajte a ponorte sa 

do čítania nášho Miksu. 

      

 

                                                                   redakcia Miksu 
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Vianočný deň 

Ráno sa zobudím, telku si zapnem, 

až vtedy si uvedomím, že vianočný deň začne.  

Naraňajkujem sa a do lesa sa vyberiem, 

čečinu do vázy zo stromu si odrežem.  

Ak je sneh, ešte chvíľu von zostanem,  

so sestrami postavím si snehuliaka a chvíľu sa aj guľujem. 

Potom sa osprchujem, nech som celý čistý, 

a vrchné miesto za stolom si hneď istím. 

Po byte voňajú medovníky, opekance i kapustnica 

a dúfam, že večer bude riadna veselica.  

Potom si slávnostné oblečenie dáme na seba,  

na začiatku večere dá nám tatino medom krížik na čelá. 

Pred večerou sa modlitbu pomodlíme 

a po večeri si darčeky rozbalíme. 

Po darčekoch sa vyberieme ku starkým zaspievať koledy 

a pod ich stromčekom na nás čakajú ďalšie darčeky. 

Jaj, už nám končia tieto Vianoce, 

ale za 365 dní sa môžeme tešiť na ďalšie.  

                                                                   Oliver Rapoš, 6. A 
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Katarína 

          Žena, ktorej som sa pozrela prvý raz do očí. Prežili sme spolu 

všeličo. Bola prvá, ktorej som povedala všetky tajomstvá a nevadilo 

jej, že nie som dokonalá. Strávila so mnou najkrajšie chvíle života 

a za to som jej vďačná, že som mohla vidieť svet detskými očami. 

          Chodí veľmi pôvabne a vystreto, priam ako labuť. Pôsobí veľmi 

láskavo a sebavedomo. Vždy vie, čo chce. Je cieľavedomá a má 

radikálne rozhodnutia. Nerieši politické ani ekonomické problémy 

dnešnej doby. Snaží sa tento svet vnímať pozitívne s chladnou hlavou. 

Hovorí nám, aby sme si užívali každú minútu, lebo nikdy nevieme, 

kedy môže skončiť. Je odo mňa o niečo staršia, ale ja ju beriem ako 

rovesníčku. Rada cestuje a spoznáva svet. Miluje tancovanie na holej 

tráve. Lieta ňou ako motýľ. Obľubuje vôňu šafránu. Vyniká v kreslení 

surealistických obrazov a rada sa pozerá na mesiac. Miluje zapletať 

čelenky z púpav, čerstvú šálku espressa a čítanie kníh. Má krásne 

nebesky čierne vlasy a gaštanové oči. Má ľahké lícne kosti a malý 

noštek. Jej pery sú stredne veľké, ale plné lásky. Má rovnakú výšku 

ako ja. 

     Beriem ju ako sestru. Človeka, s ktorým by som precestovala celý 

svet, sedela v aute a spievala Lolu Marsh. Keby bolo posledné, čo by 

si priala, bolo by to, aby som bola šťastná a vydala sa správnou 

cestou. Je mojím vzorom a anjelom strážnym, mojou vášňou a oporou. 

Vždy, keď zaspávam, v duši jej ďakujem za to, že ma držala nad vodou 

a ľúbila ma. Moja mama.  

 

 

                                                                  Tamara Tanciková, 8. A 
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Krása zeme 

 

 

     Voda. Neskrotiteľný zemský živel. Na jej striebristej 

hladine sa odráža krása prírody.  

     Jeseň nahradila brata leto. 

     Les vyzerá ako paleta maliara. Vytvára omamnú vôňu. Je 

nádherný, no v niektorých momentoch strašidelný. Plody 

pomaly opúšťajú domovinu. 

    Slnko zapadá za zore prechádzajúc do nových krajín. Ach, 

to slnko – obrovská ohnivá hviezda. Stráži a kontroluje našu 

zem. 

     Zem mení svoj zelený plášť. Mení ho za číre zlato. Ťahá 

sa dohora snažiac sa dotknúť oblohy. Jej sny sú skromné, no 

divoké. 

     Voda. Jej číra hladina ukazuje svetu pravdu. Pravdu, že 

svet je stále nádherné miesto na život.  

                                                 Marek Dorník, 8. A 
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Naše úspechy....alebo komu sa nelenilo 

➢ Naše mladšie žiačky postúpili na majstrovstvá okresu 

vo futbale 

 

➢ Školské kolo stolný tenis chlapcov 

           1. miesto Marek Dorník 8. A 

           2. miesto Marcus Kubačka 7. F 

           3. miesto Marko Hajdúch 9. F 

➢ Školské kolo stolný tenis dievčat 

            1. miesto Petra Kramárová 7. A 

            2. miesto Laura Fliegová 7. A 

            3. miesto Karin Lauková 8. A 

➢ Súťaž v anglickom hláskovaní TELL and SPELL 

1. Michal Konderík (6. F) 

2. Peter Konderík (6. F) 

3. Sofia Palková (6. A) 

 

➢ Každým slovom krok k umeniu 

Tamarka Tanciková z 8. A sa slohovou prácou na tému 

– Čo by som zmenila, keby som mohla – umiestnila na 

2. mieste okresnej literárnej súťaže. 
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➢ Naše dievčatá skončili na 3. mieste na 

Majstrovstvách okresu vo volejbale. 

 

➢ Chlapci skončili na fantastickom 1. mieste na 

Okresnom kole vo volejbale žiakov 

 

➢ Výborný strelec 

Samko Bulla si vystrielal prvé miesto na okresnom 

streleckom turnaji a postúpil do krajského kola.  

➢ V súťaži v skoku do výšky Ružomberská latka si Peťo 

Popel so svojím 164 cm skokom vybojoval 1. miesto. 

 

➢ Olympiáda v anglickom jazyku 

Kategória 1 A: 

1. miesto – Boris Kupčo (7. F) 

Kategória 1B: 

1. miesto – Marek Dorník (8. A) 

 

➢ Olympiáda v nemeckom jazyku 

1. miesto – Nika Urbanová (8. B) 

2. miesto – Karin Lauková (8. A) 
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➢ Mikulášsky volejbalový turnaj – Po úspešných 

majstrovstvách okresu chlapcov aj dievčat si na 

okresnom turnaji vybojoval náš zmiešaný tím 3. miesto 

 

➢ Technická olympiáda  - Vaneska Hulejová zo 7. A si 

vybojovala na okresnom kole krásne druhé miesto 

 

➢ Matematická pytagoriáda 

5. ročník – Sebastián Lubelec 

6. ročník – Peter Konderík 

7. ročník – Boris Kupčo 

8. ročník – Tomáš Gubka 

 

➢ Geografická olympiáda 

Kategória G (5. ročník) 

1. miesto – Dávid Chlúda  

Kategória F (6.-7. ročník) 

1. miesto – Vanesa Hulejová 

Kategória E (9. ročník) 

1. miesto – Emma Ondrušová 

 

➢ A aby sme nehovorili len o žiakoch, aj naši učitelia boli 

úspešní a na predvianočnom okresnom volejbalovom 

turnaji (už tradične ☺) obsadili prvé miesto. 

 

➢ Náš pán učiteľ Janko Gálik pokrstil svoju druhú knihu 

„Kriedou alebo mečom“. Ak ste od neho ešte nič 

nečítali, naozaj odporúčame. Napriek tomu, že píše 

fantasy, možno sa nájdete v niektorej z postáv ☺  
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Pomáhame prírode 

     Vo štvrtok 20. októbra sa 5. A vybrala na netradičnú 

prechádzku do Čutkova. Mestské lesy pre nás zorganizovali 

poznávačku ihličnatých 

a listnatých stromov 

priamo v teréne. 

Pomocou zábavných 

didaktických hier sa 

naši piataci naučili 

rozoznávať jednotlivé 

stromy, ich listy a 

plody. 

      

     Zapojili sme sa aj do projektu, ktorý organizoval 

Volejbalový klub Ružomberok a pomohli sme pri výsadbe 

stromčekov v areáli California. 

     A aby sme nezabudli, že aj v zime sa dá zvieratám 

pomôcť, Mestské lesy a Ornitologická spoločnosť pre nás 

pripravili krásnu 

akciu, kde nás 

naučili, ako 

zmajstrovať 

vtáčie búdky. Žiaci 

5. F sa nadšene 

pustili do práce a 2 

krásne vtáčie búdky si môžete všimnúť aj vy pri vstupe do 

areálu školy.   
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Neposlušný Ivan 

Mikuláš má dlhú bradu,  

kúpil deťom šperky Pradu. 

Anjel im dal sladkosti,  

bolo veľa radosti. 

 

Čertík Bertík uhlie mal, 

Ivanovi ho do tašky dal. 

A on našiel uhlie v taške, 

hovoril to rýchlo Baške. 

 

„Baška, Baška, čertík prišiel! 

Ó, nie, už ma našiel!“ 

Ivan sa mu snažil utiecť,  

čertík Bertík ho chcel upiecť.  

 

Ivan beží za dievočkou, 

svojou cennou frajerôčkou. 

Čertík ho však aj tak nájde,  

do vreca mu Ivan spadne. 

 

Anjel, čertík, Mikuláš, 

odniesli ho na guláš. 

Roky ho už hľadajú, 

snáď ho ešte zbadajú. 

 

Teresa, Ema, Martina, Laura, 7. A  

Vaneska na technickej olympiáde 

 

     „Naozaj?!“ zakričím. Polovica žiakov odtrhne zrak od kníh. Práve mi 

spolužiačka oznámila výsledky. „Postupujem na okresné kolo!“ 

     O mesiac neskôr, vo štvrtok ráno, sme dorazili do polytechnickej 

školy. Moja hlava bola plne sústredená. Dopísanie teórie vo mne nabudilo 

spokojnosť. Nastal menší stres. Čakala ma praktická časť. Ale obavy boli 

zbytočné. Dve dievčatá cítili ešte väčšie napätie, keďže ešte nikdy 

nedržali vŕtačku. Vládla medzi nami dobrá atmosféra. Hodina aj tridsať 

minút uplynula veľmi rýchlo. Bageta padla vhod, lebo človek po dlhej práci 

vyhladne. Ukázali nám školské triedy, automechanické garáže a dielne. 

Na konci som pozorne počúvala záverečné hodnotenie. Prišlo to ako blesk 

z jasného neba. „Druhé miesto donesie domov Vanesa Hulejová!“ Z očí mi 

vyšli slzy, keď sme s babinou viedli dlhý rozhovor. Viem, že by skákala 

od radosti, keby mohla. Počúvať jej uplakaný hlas pohlo ešte viac mojimi 

citmi. Slzy ako kvapôčky padali po dievčenskej tvári. Tento raz kvôli 

najväčšiemu životnému úspechu. Pohľad na diplom, ktorý znamená tak 

veľa, mi pripomína deň 24. 11. 2022. 

     Nemajte strach skúšať nové veci.....nie ten, kto v rozkoši planúc žil, 

ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil. (P. O. Hviezdoslav) 

 

                                                          Vanesa Hulejová, 7. A 
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Večná Láska 

 

Ľúbim Ťa dievčatko 

ľúbim Ťa veľmi, 

nie iba na krátko 

ľúbim Ťa, ver mi. 

 

Sadni si na peň 

na koleno kľaknem, 

dám ti prsteň 

nech do manželstva s tebou spadnem. 

 

Zlatom ti svietia 

tvoje krásne oči, 

srdce mi mútia 

za tebou ja skočím! 

 

Moja láska veľká je,  

u iného väčšiu nenájdeš , 

les kvôli nej ožije, 

iba mňa vedľa seba nájdeš! 

 

(Viki Nemčeková, Adam Lupták, Richard Grieš,  

Dávid Ižo, Oliver Kosa, Nikola Paliatkova , Nela Szabová,  

Nikola Urbanová) 

 

Zaľúbení v októbri 
 

Október je veľká láska 

tie krásne farby červené. 

Noc, ráno, deň 

svietia ako hviezdy zdivené. 

 

Preto október je pre lásku ako stvorený , 

farby svietia ako láska. 

Stromy tancujú ako moje srdce, keď ťa vidím, 

len Ty, si moja zlatovláska. 

 

Deň čo deň Ťa ľúbim viac a viac, 

toto obdobie zbožňujem. 

Lebo s tebou necítim bolesť, 

stále sa pýtam, prečo Ťa tak veľmi milujem. 

 

 

 

(Andrej Mataj, Marek Sliačan, Eliška Krutáková, Terezka 

Gomolová, Laura Praženicová, Monika Možiešová, Lea 

Kováčová, Inesa Tymofii) 
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Dodržiavate vianočné tradície? 

Naša krajina sa môže chváliť obrovským bohatstvom vianočných 

tradícií, aj keď mnohé z nich sa dnes už vytrácajú. Pozrieme sa na 15 

z nich. Ktoré z nich dodržiavate doma vy? 

 

1. Šupina z kapra – vkladá sa pod obrus počas štedrej večere, 

aby priniesla rodine bohatstvo v ďalšom roku. Mnoho ľudí 

nosí šupinu v peňaženke po celý rok. 

2. Orech v rohu – orechy sa hádzali do rohu v byte alebo dome 

a mali zabezpečiť rodine počas roka hojnosť ako na Vianoce. 

3. Cesnak na stole – symbolizuje zdravie 

4. Jabĺčko – jablko sa v strede 

priečne rozrezalo. Ak tam bola 

pekná hviezda, znamenalo to zdravie 

pre celú rodinu. 

5. Tanier navyše – pre náhodného hosťa alebo zosnulého člena 

rodiny. Symbolizuje spolupatričnosť.  

6. Modlitba – ako poďakovanie za hojnosť pri stole 

7. Med a cesnak – hlavná gazdiná, ktorá pripravila večeru, dá 

krížik na čelo cesnakom namočeným v mede všetkým členom 

rodiny 

8. Ostrý prípitok – na prípitok pred štedrou večerou sa kedysi 

podával tvrdý alkohol 

9. Párny počet tanierov pri stole – podľa povier by nepárny 

tanier symbolizoval smrť 

10. Zákaz odbiehania – všetko počas štedrej večere muselo byť 

pripravené na stole. Ani gazdiná nesmela odbiehať od stola. 

Mohlo to priniesť nešťastie. 

11. Hádzanie topánky – slobodné dievčatá hádzali za hlavu 

topánku smerom k dverám. Ak špička smerovala k dverám, 

išlo o znamenie, že sa dievčina do roka vydá. 

12. Dodržiavanie pôstu – dodržiaval sa, kým sa na oblohe zjavila 

prvá hviezda. 

13. Opraná bielizeň – počas sviatkov bolo zakázané vešať 

bielizeň. Prinášalo to smolu. 

14. Vianočné pečivo – muselo byť dokončené pred východom 

slnka. Kuchárka si po vymiesení cesta utierala ruky o stromy, 

aby dobre rodili. 

15. Zákaz vyhadzovania – zo štedrovečerného stola a nesmelo niť 

vyhadzovať 

 

 

Zdroj: internet                                                     redakcia 
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Čo by som zmenila, keby som mohla. 

Čo by som zmenila, keby som mohla?...Toto je presne tá otázka, ktorú 

som si schopná položiť každý deň. Niekedy sa nad ňou zamýšľam tak 

silno, že zabúdam na všetko okolo seba. Je to pre mňa veľmi 

subjektívne, lebo mám toho naozaj veľa v mysli. Určite veľa z nás má 

myšlienky rovnakého typu. Ale zakaždým je tá odpoveď rovnaká - veľa 

vecí, ale naozaj silných.  

Najčastejšie by som chcela zmeniť samú seba. Je to vec, ktorá mi vŕta 

v hlave a vždy sa naozaj silno zamýšľam nad svojou existenciu. Podľa 

mňa na to, aby človek žil šťastný život, musí byť spokojný sám so 

sebou a prijať sa taký, aký je. A rozmýšľam nad chybami, ktoré som 

spôsobila a nad svojimi rozhodnutiami.  

Medzi ďalšie veci, ktoré by som zmenila, patria ľudia. Vždy sa dá 

urobiť krok späť, ale myslím si,  že v tomto prípade niekedy ani nie. 

My sme dôsledkom toho, koho si pripúšťame k sebe a potom to silno 

ľutujeme.  

Zmenila by som zlé myšlienky v našich hlavách. Určite prístup k 

niektorým veciam a hlavne svet tam vonku. Veci, čo boli pred nami 

a budú po nás. Jednoducho mať lepší prehľad o budúcnosti. 

Nahliadnuť na minútu čo i len na jednu etapu nášho pokračovania.  

Chcela by som zmeniť politické názory a ľudí, ktorí majú nad nami 

moc.  Zmeniť školský systém a niekedy zmeniť čas. Zmeniť písmená vo 

vetách, významy v knihách, ktoré zanechal autor. Zmeniť noc, aby 

bola dlhšia, zima nebola taká dlhá a leto také krátke. Aby ľudia 

neupadali do depresií, nekonalo sa toľko vrážd a deti nejedli toľko 

sladkostí. Premeniť sny na realitu a dážď premeniť na zlaté kvapky 

šťastia, zmeniť pocit, kedy sa naozaj budeme tešiť na svoje narodeniny 

a neriešiť zbytočné veci. Samozrejme zmeniť chuť piva a pistáciovej 

zmrzliny. A mať pocit naozajstnej dostatočnosti a spokojnosti v duši.  

Chcem, aby si naozaj ľudia uvedomovali svoju hodnotu. Jeden veľmi 

dôležitý človek, ktorý zohráva naozaj veľkú úlohu v mojom živote, ma 

to naučil a popravde stále učí. Prajem si, aby bola naozajstná 

spravodlivosť medzi nami ľuďmi a aby sme si boli rovní a mali 

všetkého dostatok. Ani veľa, ani málo. Nezávideli si veci, ale naopak 

boli na ne s pokorou hrdí.  

Mojím snom je naozaj byť šťastná a robiť, čo ma bude napĺňať. 

Nebojím sa zlyhania. Práve naopak, som pripravená preskakovať 

prekážky a postupne sa dostávať až nahor. Dokázať mojim blízkym 

niečo, na čo budú hrdí a zároveň im vrátiť všetko, čo dali mne. Všetku 

tú lásku, čas a trpezlivosť, ktorú som asi, bohužiaľ, po nich nezdedila. 

Ale mať raz v sebe pocit, ktorý som zažila kedysi dávno, pocit úspechu. 

Aby mal taký silný význam ako Krvavé sonety pre Hviezdoslava. 

A zmeniť pre ľudí porozumenie vety, že sa naozaj oplatí žiť. Aby sa 

zobúdzali s pocitom plnosti a nie prázdnoty či samoty.  

Moja odpoveď na otázku - Čo by som zmenila, keby som mohla? -  je 

stále otvorená a dávam jej priestor na rozuzlenie a pochopenie 

časom. Takže zatiaľ si nechávam stále plnú hlavu myšlienok, otáznik 

a úsmev na tvári. 

 

                                                       Tamara Tanciková, 8. A 
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Brazílske jiu jitsu 

 

     Jiu jitsu sa rozdeľuje na viac bojových štýlov – japonské 

jiu jitsu, brazílske jiu jitsu. Ja robím BJJ. Je viac 

preslávené a na rozdiel od JJJ sa tam nepoužívajú údery. 

Brazílske jiu-jitsu (BJJ) je sebaobranné bojové umenie a 

bojový šport založený na grapplingu (boj na zemi). BJJ 

vzniklo na začiatku 20. storočia z juda. BJJ využíva princípy 

a techniky páky, znehybňovacie techniky a predovšetkým boj 

na zemi, pomocou ktorých dokáže fyzicky slabší bojovník 

poraziť silnejšieho protivníka. BJJ môže byť trénované pre 

účely sebaobrany alebo ako šport. Zápasenie a dril 

(opakovanie jednej techniky dookola) hrá v tréningu kľúčovú 

úlohu. Zdokonaliť jednu techniku dokáže trvať aj niekoľko 

mesiacov. Športové BJJ sa zameriava na submisívne 

techniky bez použitia úderov, pričom žiaci môžu cvičiť v 

plnej rýchlosti a nasadení, čo pripomína podmienky na 

skutočnej súťaži. Tréning sa zväčša delí na kondičnú 

prípravu, nácvik techník, kde sa súper nebráni, na zápasenie 

s obmedzeným počtom techník a plnohodnotné zápasenie, 

kde sa žiaci snažia jeden druhého donútiť vzdať sa všetkými 

povolenými technikami. Môj tréningový program je 4-krát za 

týždeň. 1 hodina tréning a potom 1 - 2-hodinový tréning 

doma, kedy si opakujem všetky techniky, čo som sa naučil na 

tréningu a cez víkendy mám súťaže. Na súťaž sa pripravujem 

cca 6 - 7 mesiacov. Na súťaž sa pripravujem s trénermi 

nielen fyzicky, ale aj mentálne.  

 

 

 

 

 

                                                     Adam Lupták, 8. B 
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Prajeme krásne a pokojné                   

Vianoce 

 

 

Redakcia Miksu 

 

 

 


