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Milí čitatelia! 
 
Nový rok sa rozbehol obrovským tempom, ani sme sa nenazdali a už sa končí tretí mesiac 
roku 2016. Máme za sebou krásne vianočné sviatky, prehupnutie do roku 2016, polročné 
vysvedčenie a už aj jarné prázdniny – už nám chýba len tá jar, krásne slnečné a teplejšie dni, 
ale aj to už čoskoro príde. V tomto čísle sa opäť pokúsime zosumarizovať udalosti 
predchádzajúcich dní, to čo ovplyvnilo náš  školský internát a nás. 
V príspevku od predsedníčky stravovacej komisie školského internátu Dominiky Dulákovej sa 
dočítate  o význame Bio výživy pre mladého človeka, dozviete sa čo pre Aničku Krištofčovú 
znamená  slovo „Láska“ a Dávid Kampo zosumarizuje hlavné udalosti roku 2015. S vlastnou 
tvorbou sa s vami podelí Paulína Čupková, Jessica Mačáková a Lenka Gorecká. So svojimi 
dojmami z Valentínskeho florbalového turnaja vás oboznámi Nikoletta Ziburová.  Dozviete 
sa, ako prebiehala súťaž v riešení sudoku „Lámeme si hlavy“,  vedomostný kvíz „Národné 
kultúrne pamiatky Spiša“ i beseda s pracovníkmi mestskej polície. Nesklameme ani 
milovníkov športu a prinášame reportáže z našich športových súťaží. 



 
Milá mládež, kolegovia, 
keďže sa blížia sviatky jari, v mene celej redakčnej rady časopisu Intráčik Vám želám krásne  
a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a príjemné chvíle pri čítaní nášho časopisu. 
 
 
 

      Mgr. Marta Vojdulová 

 

Čierny havran 
 

Čierny havran stojí, 

Škrieka, 

Nehýbe sa. 

Krája ľudí pohľadom. 

Naháňa strach. 

 

Ja stará, 

Samučičká, sama. 

Na lavičke dáma. 

Dráma. 

 

Zrazu havran, 

Pohne sa. 

Krídla veľké, čierne, 

Sťa smrť. 

Desí. 

 

Lavička zrazu zdá sa, 

Priúzka, prikrátka. 

Zužuje sa, sťahuje sa. 

 

Havran zočil ma, 

Zočil starobu. 

Veľký zobák oblizol si. 

Približuje sa môjho života koniec. 

 

Havran hltá ma pohľadom, 

Kráka. 

Ach nie. 

 

Ja stará, 

Samučičká, sama, 

Smrť si po mňa prišla. 

Už nesedím na lavičke, 

Smrti na kosičke. 
Lenka Gorecká 



VALENTÍNSKY FLORBALOVÝ TURNAJ 
 

Deň sv. Valentína sa dá osláviť či pripomenúť rôznymi aktivitami. U nás v ŠI 

boli naplánované viaceré činnosti a jednou z nich bol aj spomenutý florbalový 

turnaj. Rada žiakov školského internátu zabezpečila športovú halu a zakúpila 

sladké odmeny pre víťazov.  

11. 02. 2016 o 15:30 hod. bol zraz zmiešaných 

družstiev. Zápasy sa hrali 2*10 min. Jednotlivé 

družstvá si pridelili názvy: Sloníky, Žirafy a Kuriatka. 

V každom družstve boli chlapci a jedno – dve dievčatá, 

aby si aj nežné pokolenie zahralo a poriadne sa 

zapotilo. Hralo sa ako o život. Dievčatá mali čo robiť. 

Ale aj tak atmosféra bola úžasná. Čím viac nás  

na turnaji bolo, tým to bolo lepšie a zábavnejšie. Veľa sme sa nasmiali, zahrali si  

a navyše sme si tento deň aj športom užili, doplnili endorfíny a prežili ho 

s radosťou. Všetci zúčastnení napokon dostali sladkú odmenu, ktorú si už  

na školský internát nik nedoniesol, lebo cestou to s chuťou zjedol. Už sa nevieme 

dočkať ďalšieho florbalového turnaja. 

 

Nikoletta Ziburová 

 

 
 

Ako podľa vás termín BIO potravina vznikol? V minulosti sme si boli istí, že všetko čo 
vypestujeme je BIO, avšak doba ide dopredu a všetci chcú všetko rýchlejšie. Od rôznych ľudí, 
ktorí išli do zahraničia oberať ovocie, som už počula, ako boli večer jahody malé a zelené a na 
druhý deň ráno už obrovské a červené. Je to všetko spôsobené technológiami a preto sa 
termín BIO potraviny používa, ak na výrobu neboli použité žiadne chemické látky, postreky 
alebo ak zvieratá majú dostatočný výbeh, správnu stravu bez liekov, ktoré nepotrebujú.  

Keďže na Slovensku máme nízku kvalitu potravín a potravinové zákony sú jedna veľká 
neznáma, je veľká pravdepodobnosť, že nejeme to, čo si myslíme. Ale toto riziko nie je iba 
u nás, je to globálne riziko. Veľa krát sa už stalo, že firmy urobili zavádzajúcu reklamu na svoj 
výrobok pod názvom BIO, ale nebola to pravda. Už len po týchto skúsenostiach by som 
radšej verila najbližšiemu farmárovi, družstvu alebo bačovi ako hocijakej inej potravinovej 
firme. Práve takýto druh potravín by sme mali podporovať. Ak ide o našu stravu na internáte, 
myslím si, že ovocie ako napríklad jablká, hrušky sú BIO pôvodu. Ale ostatné tropické ovocie 
sa prepravuje obrovskými vzdialenosťami a aby sa neskazilo, je väčšinou chemicky 
upravované. Tak je to ale aj s tropickým ovocím v našich obchodoch, takže to nie je výčitka. 
A keďže nemám informácie o pôvode ostatných potravín, verím, že či už sú alebo nie sú BIO, 
sú zdravé.   

 



Príspevok odznel na stravovacej komisii školského internátu od Dominiky 
Dulákovej, predsedníčky stravovacej komisie.      
  

 
 

Nedávno bol Valentín. Ako ho vnímaš?  

 
Jarka: Milujem tento sviatok, lebo čokoláda je vtedy v zľave. 

Danka: Nijak špeciálne ho nevnímam, je to deň ako každý iný. 

Klára: Ani som si nevšimla, že nejaký bol. 

Paula: Vnímam tento deň ako sviatok upálenia svätého kňaza Valentína.  

Miška B.: Ako zbytočný sviatok na míňanie peňazí.  

Mišo V.: Vnímam ho ako sviatok zamilovaných a to je všetko. 

Jožo K.: Ako deň strávený s milovanou osobou. 

Jožo A.: Sme zaľúbení. 

Kristián Dz.: Vymyslený sviatok. Keď niekoho ľúbim, tak ho ľúbim každý deň a nie len 

jeden deň v roku. 

Peťo: Valentínska party, jahodový sirup, ružová farba všade. 
 

Oslavuješ špeciálne tento sviatok? 

 
Jarka: Sedím na gauči, jem čokoládu zo zľavy a pozerám romantické filmy. 

Klára: Oslávila som ho florbalom. 

Danka: Oslavovala som s mamkou, pretože tatík doma nebol.  

Paula: Mám romantickú večeru s mojím milovaným 

plyšákom Rexom. 

Miška B.: Nemám nič špeciálne, len skočím s kamarátmi 

vonku si niekde sadnúť. 

Mišo V.: Nie. 

Jožo K.: Nie, vôbec. 

Jožo A.: S partnerkou je každý deň špeciálny. 

Kristián: Neoslavujem nijak špeciálne. Tak ako vždy + ruža. 

Peťo A.: Nepil som. 
 

Dávaš darčeky svojej priateľke /priateľovi/, svojim kamarátom, rodine? 

 
Jarka: Blízkej rodine dávam čokoládu, ktorú som kúpila v zľave. 

Danka: Nie. 

Klára: Nie, nič. 

Paula: Zväčša kúpim cornflakesy, ale aj tak ich zjem sama. 

Miška B.: Nie, nemám toľko peňazí. 



Mišo V.: Ružu priateľke. 

Jožo: Áno, len frajerke a mamke.  

Jožo A.: Nie, nič. 

Kristián: Ružu priateľke.  

Peťo A.: Kúpil som mamke jahodovú bonboniéru.  

 

Aká je tvoja predstava o ideálnom romantickom večeri? 

 
Jarka: Ideálny večer som prežila posledného Valentína (2 otázky vyššie). 

Danka: Najideálnejší partner ma zoberie do kina na večeru a romantickú prechádzku. 

Klára: Môj budúci manžel florbalista ma zoberie do Paríža na Eiffelovku a tam ma 

požiada o ruku. 

Paula: Pozrieť si Death Poola, ísť na metalový koncert a zakončiť to zaspaním s NÍM. 

Miška B.: Ísť na dobrý koncert, potom dobrá večera a zbytok večera stráviť pozeraním 

filmov v objatí.  

Mišo: Pizza, sviečky... 

Jožo: Večera, večer pri filme... 

Jožo A.: Dobré jedlo, veď láska ide cez žalúdok. 

Kristián:  Bublinkový kúpeľ pri sviečkach. 
Peťo A.: Kľudne si sadnem a pozriem si telku. 

 

Aký je najkrajší darček, ktorý si dostal na Valentína /Aký by bol najkrajší 

darček, aký by si mohol dostať na Valentína/?  

 
Jarka: Krásny darček by bola dovolenka v Thajsku. 

Klára: Lístky na MS v hokeji by boli super. 

Danka: Brala by som kyticu kvetov. 

Paula: Lístky na Sabaton a baterky. 

Miška B.: Dostala som plyšového medveďa. 

Jožo: Dostal som valentínske kupóny, je to super. 

Mišo: Dvojfarebný informačný vankúš.  

Jožo A.: Trojka /stravný lístok/ na piatok. 

Peťo A.: Nie som na darčeky, takže radšej by som dievčaťu niečo kúpil ja.  
 

Zvedavá bola Anička Krištofčová 

 

 
 

Báť sa zajtrajška... mať úzkostlivý pocit z toho, že až padne 
opona noci, nové dejstvo sa nikdy neobjaví pod žiarov reflektorov. 
Strácať chuť bojovať za svoje túžby a predstavy. Prestávať dýchať 
pri myšlienke, že sa aj tak všetko rozplynie v nepoznanie. Dúfať 



v návrat sladkého detstva a nevšímať si trpký koniec, ktorý sa 
potichu blíži a v čare jesene zanecháva len šušťanie padnutého 
lístia... 

Žiť bez strachu. Chlácholivým hlasom sa udržiavať  
pri zmysloch, čo sa trasú ako zmrznuté prsty v čase Vianoc. 

Sneh sa roztopí. Dážď vsiakne do popraskanej zeme. Vietor 
stiahne svoje myšlienky a nechá steblá voľne rásť. Žiarovka 
naposledy zabliká a už viac nezasvieti. Uplynie hodina, možno 
dve. Chladné lúče mesiaca pohltí o nič lepší úsvit. 

V kocke?  
Aj tak to raz príde. V konečnom dôsledku je lepšia možnosť 

užiť si pár sekúnd, aj keď len hľadením na nekonečný priestor 
hviezd po boku milovaného, ako večnosť strávená v šere 
miestnosti, skrútení v klbku a mŕtvolným zrakom pohládzať 
chladné steny.   

Primnohí sa za celú svoju kariéru len boja. Ako môže mať 
spomienky, ak sa nenadýchne? Ten vzduch, čo je skôr odpad  
ako dýchateľné zlato... tá zmes dusíka, vzácnych plynov a čistého 
kyslíka, ktorého je tak žalostne málo...?  

Áno, samozrejme! Som skeptik voči svetu, čo sa mi mihá  
pod nohami a uniká pred hmatom. Dáva mi scenár na výber?  
Aj tak mi už len ostáva čakať, kedy toto dejstvo skončí. Napriek 
recenziám plných optimizmu, aby uchránili divákov, sa prídem 
pozrieť na prekvitajúcu tmu, ešte kým mám gule škeriť sa  
do zákulisia, do puritánskeho pekla a začmudených nebies. 
Pokropím to nekonečné javisko krvou a potom nečinných 
a ustráchaných, pretože tí len bránia rozhliadnutiu živým.  

Zvláštne... Až teraz si uvedomujem, aký veľký paradox  
vo svete drieme. Uväznené sny zahaľujú pravdu pred tými, čo sa 
márne snažia vidieť deň taký, aký má byť.   

 
 

Pavlína Čupková 

FAŠIANGY 

 
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred  Popolcovou stredou. Potom 

nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.  

Oslavy Fašiangov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskytovali aj spoločné črty. Napr. v regióne 

Liptov a v obci Čičmany sa varila praženica, na ktorú bola pozvaná celá dedina. Mládenci 



najprv týždeň pred zábavou chodili po dedine a pozývali dievčatá,  

ale aj starších. Pri tejto obchôdzke nezabudli zozbierať vajíčka 

a slaninu.  

Fašiangové obrady sú spojené s očakávaním zmeny – prírodnej alebo 

aj spoločenskej a svojským spôsobom dočasne rušia zavedené 

poriadky a normy.  

Fašiangy sú nemysliteľné bez 

masiek. Na dedinách robili 

pochôdzky po domoch s maskami 

muži. Tradičné masky – medveď, 

turóň, koza, kôň - znázorňujú 

mužskú silu plodnosti. Masky predvádzali najčastejšie smrť 

a ožitie zvieraťa, čo malo vyjadriť obnovu, prebúdzanie 

prírody k životu po zime. 

Aj my na internáte sme si obdobie fašiangov pripomenuli 

súťažou o naj... fašiangovú masku. Tí šikovnejší zhotovili niekoľko fašiangových masiek,  

čím nám spríjemnili toto obdobie.  

Veronika Brindzová 

 
 

Láska. Už pri tomto slove má väčšina ľudí zimomriavky na celom tele a v mysli to jedno meno, 
ktoré preňho znamená lásku. Pre niekoho to je najlepší kamarát alebo kamarátka, pre niekoho 
jeho partner či partnerka a pre iného zase láska k svojmu domácemu miláčikovi alebo dokonca 
k jedlu. Nikto nevie, čo láska skutočne znamená, ale vie, čo znamená pre neho. Pre niekoho 
všetko a pre iného nič. Pre niekoho zmysel života alebo naopak strata času. Hovorí sa, že láskou 
sme boli stvorení pre lásku. Pre to, aby sme ľúbili, mali radi a šírili túto krásnu emóciu pomedzi 
ľudí. Ale je to skutočne tak? 
Láska nás sprevádza počas celého života, teda už od počiatku nášho stvorenia cez prvé otvorenie 
očí, keď uvidíme osobu, ktorú budeme milovať celý život, našu mamu, až po našu celoživotnú 
lásku.  
Bohužiaľ v modernej dobe sa (vraj) stala častým prostriedkom na okrádanie ľudí. Je v každom 
filme či pesničke, počas Valentína v každom obchode a neustále v našich mysliach. V zlom alebo 
v dobrom, je tam. Okráda nás o naše vlastné myšlienky a počas zaľúbenia aj o vlastné správanie 
alebo osobnosť. Počas zamilovanosti sa správame ako niekto úplne iný, kým by sme sa  
„za triezva“ možno nikdy nestali. Zahmlieva nám myseľ a tá rozmýšľa len nad naším milovaným.  
Veď čo je krajšie ako opätovaná láska? Prežiť najkrajšie chvíle svojho života s niekým koho 
milujeme a podeliť sa o všetky postrehy, myšlienky, názory a pocity? Asi len veľká pizza 
zadarmo.  
Podľa môjho názoru je najsilnejšia láska k rodine. Príbuzní tu stoja vždy, keď iní nie. S rodinou  
sme od malička, počas celého nášho života. Ďalej je to láska k priateľom. Keď zlyhá rodina, sú tu 
pre teba ako tá druhá. Túto rodinu si môžeš vybrať podľa vlastných záľub alebo vkusu a podrží 
ťa rovnako ako tá skutočná. No len v tom prípade, že láska medzi vami je pravá a nie len faloš, 
ktorá sa nachádza často ruka v ruke s nenávisťou práve tam, kde láska chýba.  
A nakoniec tu je láska k partnerovi. Existuje vlastne? Zoberme si to z hľadiska bežného tínedžera. 
Dievča stretne chlapca niekde v piatok večer, dajú sa do reči, začnú si písať, stretávať sa, tráviť 
spolu viac času. Padne pusa a už je to láska ako hrom. Dokonca života sa budú milovať, postavia 
si dom, kde budú vychovávať tri krásne deti a každé ráno venčiť dotieravého jazvečíka 
v studenom sychravom počasí. Ale náš život nie je rozprávka. Takto to nefunguje. Láska je len 
zvyk. Tak ako si zvykneme aj na okuliare, tak ako si zvykneme na nového spolužiaka, presne tak 
isto si zvykneme aj na osobu, s ktorou sme začali tráviť viac času. Zrazu bez nej by to už nebolo 



ono. A preto, aj keď skutočne neľúbime, ostávame vo vzťahu, ktorý nás nerobí plnohodnotne 
šťastnými. Ostávame tam už zo zvyku. Veď načo by sme končili dvojročný vzťah, keď všetko 
klape ako má? Lenže vzťah nie je len o tom byť spokojný so svojím partnerom, ale cítiť sa ako 
v siedmom nebi. Presne tak ako pri prvom pohľade, tak aj pri pohľade o 40 rokov. Cítiť motýle 
v bruchu pri každom dotyku, smiať sa na vtipoch a robiť bláznovstvá ako malé deti, zažívať 
spoločne dobrodružstvá, stráviť hodiny len tak v objatí a cítiť sa bezpečne. Na toto sa veľmi 
ľahko dá zvyknúť a je len ťažké si pripustiť, že to zmizlo preč ani nevieme kam a vo vzťahu  
sa necítime pohodlne. Bojíme sa. Bojíme sa, že o nás už nikdy nebude mať nikto záujem,  
že sa budeme cítiť osamelí, že nesplníme svoje poslanie na tomto svete, a to zanechať po sebe 
niečo, čo si nás bude navždy pamätať. Teda dalo by sa to, napríklad vybudovaním nejakej firmy 
alebo niečoho, ale komu odovzdať túto úlohu, ak nie svojmu potomkovi, ktorý bez lásky nie je? 
(Teda teoreticky by sa to dalo, ale, haló, rozprávame sa o láske).  
Každý má svoj rebríček priorít postavený inak. Každý sme iný, jedinečný. Ani jeden z nás nie je 
rovnaký. A ak si aj myslíte, že ste našli spriaznenú dušu, tak ste si len vlastne zvykli na niekoho 
prítomnosť, bez ktorej by to nebolo ono. Tak ako sa dá odvyknúť od fajčenia, dá sa odvyknúť  
aj od lásky k osobe. Len treba chcieť. 
Láska je len slovo. Podstatné meno ženského rodu jednotného čísla, vzor žena. Pomenúva pocit. 
Aký? To už každý vie sám.  

 
Anička Krištofčová 

 

 
 

kniha 

Dnes sa budem venovať sérii Dračí jazdci od Christophera Pauliniho. Tento fešák 

napísal prvú verziu prvej knihy, keď mal 15. Prešlo to pár úpravami... ale teraz 

jeho elfský, trpasličí a urgalský jazyk je pre iných fantasy spisovateľov 

inšpirácia. Draci, ľudia, elfovia, netvory... dokonalý súhrn bytostí, ktoré sa 

nedostali na Noemovu archu. Príbeh je o chlapcovi, ktorý v nebezpečných horách 

pri love nájde modrý kameň. Snaží sa ho predať u miestneho mäsiara. Ten ho ale 

odoženie kvôli pôvodu kameňa, hoc‘ by na ňom mohol zarobiť mailant. O pár dní sa 

z neho vyliahne zafírová dračica. Celý dej sa odohráva v tvrdom režime,  

ktorý vykorisťuje ľud a ničí jeho chuť bojovať voči panovníkovi, dračiemu 

jazdcovi Galbarotixovi. Dokonalá dejová línia, postupnosť, obmedzenia a ničivé 

následky chýb... Odporúčam pre každého, kto sa snaží nájsť dobro,  

i keď v knižnom svete, pretože v realite sa už vyparilo.     

 

film 

Pulp Fiction: historky z podsvetia. 

Kto nevidel, nepochopí! Rozhádzané scény typu: niekto umrie na začiatku 

a dokonca si  zahrá ešte hodinu filmu... krutosť, krv, sex, drogy a tanec... klasická 

mafia. Hviezdy typu Travolta, Willis, Thurman či L. Jackson. O dobré obsadenie 

nie je núdza. Stará klasika. Najvtipnejšia scéna? Aspoň pre mňa je tá, keď si 



Jackson vyčesáva z afra kúsky lebky. Samozrejme vojna medzi gangmi, divné 

tancovanie osemdesiatych rokov... O! Bolo tam aj predávkovanie. Odporúčam! 

A nie len z toho dôvodu, že tam hral mladý Travolta!   

 

kapela 

Prechádzame z EU do Americano Jacksonville. Štyria šuhaji, jeden lepší  

ako tretí. Dredáč tiež nechýba a ... čo by to bolo za kapelu môjho vkusu, pokiaľ 

by nemal hlavný spevák sexy hlások? Na svete sú od 2001 a z piatich hudobníkov 

znížili svoj stav na štyroch... ich piesne? Ostré, klipy ojedinelé, ale nechýbajú  

aj slaďáky, pri ktorých by ste sa s radosťou vrhli na svoju polovičku. Texty majú 

hĺbku, odkrývajú myšlienky a nárazový hnev každého osobitne. Keď je naštvaný 

bubeník, príde na scénu šialené sólo paličiek a umelých blán. Dokážu hovoriť 

z duše a najmä ich song enemies s časťou Who do you think you are?!  Krása 

hudby... bojuje za vás, hoc‘ sa len ozýva od stien.    

 

 

Paulína Čupková 

 

To, o čom snívaš 

 

Je to jasný fakt, 

že skrývaš svoju pravú tvár. 

 

Tak ako každý na svete, 

aj ty snívaš o rozlete. 

 

Snívaš o slobode, 

ktorú nedosiahneš, 

máš v hlave sen, 

ktorý si nesplníš. 

 

Sloboda, ktorú tak chceš, 

je od teba ďaleko, 

tak bojuj! 

 

Sen, ktorý tak veľmi sníš, 

je zatiaľ stále sen, 

tak z neho sprav... skutočnosť.  



Jessica Mačáková 

 

9 udalostí, ktoré otriasli rokom 2015 

 

1. UTEČENECKÁ KRÍZA V SÝRII 
 táto kríza si doposiaľ vyžiadala vyše 220 000 obetí. 

 pretrvávajúce boje spôsobujú migráciu obyvateľstva do západných krajín, kde do dnešného 

dňa uniklo 4,39 milióna ľudí, ktorí boli „evidovaní“ na tureckých hraniciach. migračná kríza 

v Európe. 

2. TERORISTICKÉ ÚTOKY V PARÍŽI 
 Január útok na redakciu Charlie Hebdo 

           17 mŕtvych + 3 mŕtvi teroristi, zneškodnení armádou. 

 November  Islamisti zorganizovali rozsiahly teroristický útok                        

                       v Paríži, najhorší od roku 2004. 

                                      130 obetí.  

3. ÚPADOK EKONOMIKY V ČÍNE 
 2. najväčšia ekonomika vo svete zažila prepady v ekonomike najmä v júli a auguste prepad 

o 8,5% najväčšie straty od roku 2007 zavedenie zápornej úrokovej sadzby 

(0,1%)nárast infláciestabilizácia ekonomiky. 

4. SPOR MEDZI TURECKOM A RUSKOM 
 November  ruské lietadlo bolo zostrelené na tureckých hraniciach TureckomV. Putin 

reagoval: „Bolo to ako bodnutie do chrbta.“následne Rusko udáva sankcie Turecku 

v podobe zrušenia importu z tejto krajinyreakcia R.T. Erdogana (turecký prezident) „...ak 

dovolíme zneuctiť naše suverénne práva, tak naše územie by už nebolo dlhšie naším 

územím...“ 

5. GRÉCKO SA ZADLŽUJE 
 Januárvoľby vyhráva A. Tsipraspočas jeho pôsobenia Grécko nevypláca svoj dlh voči 

Medzinárodnému menovému fondubol nútený odstúpiť a Grécko bolo nútené prijať pomoc 

vo výške 86 biliónov eurdlh sa navýšil a Grécko čelí ešte väčším problémom. 

6. SUMMIT V PARÍŽI 
 December: 200 krajín sa dohodlo, že celkové globálne otepľovanie sa bude udržiavať blízko až 

pod 2°Cak by otepľovanie naďalej pokračovalo, do roku 2060 by to znamenalo stratu 44 

triliónov dolárov pre svetovú ekonomiku (vrámci poľnohospodárstva). 

7. ZEMETRASENIE V NEPÁLE 
 25. aprílNepál postihlo zemetrasenie o sile 7,8 Richterovej škály. 

 8000 obetí následkom otrasov, 18 mŕtvych pod Mount Everestom kvôli lavínam a 23000 

zranených. 

8. HAVÁRIA LIETADLA GERMANWINGS 
 Let 9525 z Barcelony do Düsseldorfujeden z pilotov bol duševne chorý so samovražednými 

sklonmipilot Andreas Lubitz sa zavrel v cockpite a lietadlo poslal k zemilietadlo 

havarovalo v Alpách vo Francúzsku a 150 ľudí na palube bolo na mieste mŕtvych. 

9. ISIS 
 Let 9268 z Egypta do Sankt-Peterburgu havaroval kvôli bombe v lietadle útok naplánovala 

ISIS31. októbra bolo tak zavraždených 224 ľudí na palube! 

 ISIS sa podieľa na obchode so ženami, zabíjaní mužov a detí a počet ich členov rastie. 

10.  ROK 2015 V ČÍSLACH 
 do konca roku 2015 bolo na svete 7,3 miliárd ľudí. 

 priemerný vek vo svete bol 71 rokov (73 ženy, 69 muži). 

 najväčšia pôrodnosť bola v Nigérii, najmenšia v Bosne a Hercegovine. 

 Pri náraste obyvateľstva ako v roku 2015, by vo svete do roku 2050 bolo 9,8 miliardy ľudí. 

 Na 1000 narodení v Kosove pripadalo 12 úmrtí  najväčší rating vo svete. 

 58% poslancov v parlamente v Rwande boli ženynajväčšie percento vo svete. 

 



 

Spracoval  Dávid Kampo 

 

 
 

Riešime sudoku 

 

Dňa 19.01.2016 Rada žiakov ŠI vyhlásila súťaž „Lámeme si 

hlavy“.  Tí bystrejší a šikovnejší to pochopili ako výzvu zmerať 

si sily v logickom riešení magických štvorcov. 

Do súťaže sa zapojilo 9 skúsených riešiteľov rébusov. Porota  

po úvodných slovách a priblížení histórie tohto zaujímavého 

hlavolamu rozdala hárky so sudoku a šlo sa na vec. 

Každý si so svojimi štvorcami poradil podľa svojich schopností. 

Súťažiaci sa snažili v čo najkratšom čase a správne vyriešiť 

hlavolam. Keď sa vyčerpali všetky možnosti, porota pozbierala hárky. Skontrolovala 

správnosť riešenia, vzala do úvahy čas a určila poradie víťazov. 

1. miesto: Veronika Brindzová 

2. miesto: Klára Grossová 

3. miesto: Dominika Miklošová 

Toto zaujímavé popoludnie nám bude pripomínať fotografia urobená v závere súťaže. 

 

Veronika Brindzová, Irena Fábryová  

Futsalový turnaj o pohár riaditeľa HA 

28. 01. 2016 sa uskutočnil tradičný futsalový turnaj o pohár riaditeľa HA 

– „INŤAK CUP“. Zúčastnili sa ho tri družstvá zo ŠI.  

Na prvom mieste sa umiestnili Levy, na druhom Jašterky a ako tretí 

skončili Plameniaci. 

 

 

Národné kultúrne pamiatky Spiša 

 

Dňa 29. 02. 2016 sa  v našom ŠI uskutočnil kvíz s názvom „Národné 

kultúrne pamiatky Spiša.“ Zúčastnilo sa ho 8 žiakov. Aj v tomto 

kvíze zvíťazila Veronika Brindzová, ako druhá sa umiestnila 

Katarína Marcinková, napokon tretie miesto patrilo Eme Ravasovej. 

 

 

 

Beseda s pracovníkmi mestskej polície 

 

Dňa 09. 02. 2016 sa žiaci školského internátu stretli  v priestoroch HA 

na besede s pracovníkmi mestskej polície /Bc. Jančík, Mgr. Antony/.  



Témou besedy bola trestnoprávna zodpovednosť mladého človeka. Pracovníci  mestskej 

polície predstavili žiakom rizikové miesta Spišskej Novej Vsi, problematiku konzumovania 

alkoholu, fajčenia, drog, trestnoprávnu zodpovednosť ako aj čísla tiesňových liniek. Táto 

preventívna akcia mála za úlohu pomôcť žiakom vyhnúť sa zbytočným rizikovým situáciám. 

-rš- 
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