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 II. B     Mgr. Tamara Simoníková 
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 VI. B Mgr. Dávid Lichvár 
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 VII. C Mgr. Zdenka Tarbajová 

 VIII. A  Mgr. Oľga Perecárová 
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 Mgr. Dagmar Uličná 
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 Mária Pečovská 

 

Školská jedáleň  

 Adriana Ivanová - vedúca školskej jedálne 

 Renáta Čekanová  

 Zuzana Homolková  

 Anna Imrichová  

 Jana Makarová 

 Mária Olexová 

 Mária Poníková 
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 September 2017 
 

5. septembra 2017 bol slávnostne otvorený nový školský rok. 

 

11. septembra 2017 sa uskutočnilo Plenárne združenie rodičov 

v školskej jedálni a po jeho skončení triedne aktívy RZ. 

 

13. septembra 2017 žiaci 2. stupňa absolvovali teoretickú časť OŽZ. 

 

14. septembra 2017 žiaci 1. stupňa v areáli školy absolvovali 

Didaktické hry a žiaci 2. stupňa praktickú časť OŽZ. V areáli 

Mestskej športovej haly v Prešove si v rámci Dňa polície mohli 

pozrieť rôzne sprievodné podujatia – ukážky zásahov policajných 

jednotiek, policajnú techniku, prezentačné výstavy. 

 

22. septembra 2017 mnohí naši žiaci i zamestnanci školy prispeli 

do zbierky Biela pastelka. Pomohli ľuďom, ktorých svet nepozná 

farby. Možno aj takto pomôžu zvýšiť kvalitu života nevidiacich 

a slabozrakých. Zbierku v našej škole zorganizoval žiacky parlament 

pod vedením Mgr. Júlie Palšovej.  

 

26. septembra 2017 sa žiaci našej školy opäť zapojili do Európskeho 

dňa jazykov. Na hodinách anglického, ruského a nemeckého 

jazyka sa zábavnou formou zapojili do aktivít a rozšírili si svoje 

jazykové vedomosti. Rôzne aktivity zorganizovali vyučujúce cudzích 

jazykov pod vedením Mgr. Daše Cabanovej.  



 

 

27. septembra 2017 si naši žiaci v príjemnom zákutí školského 

dvora prestreli na trávu  deky, vankúšiky, poukladali všetky 

mňamky mňamózne, ktoré si doniesli, a čítali. Zoznámili sa 

navzájom s obľúbenými knihami knihomoľov a dostali tip na dobré 

čítanie. Nechýbala úžasná nálada, rôzne jazykolamy, drobné 

zábavky aj super občerstvenie. Piknikovým čítaním sa naši milovníci 

kníh zapojili do 8. ročníka festivalu Prešov číta rád a naplnili 

výzvu: „Nebuď labuť a pridaj sa aj ty k Piknikovému čítaniu 

v Prešove.“ Teplé septembrové popoludnie využili a členovia ŠKD na 

piknik. Pri posedení si čítali z knihy Adam hľadá abecedu. 

Piknikové čítanie zorganizovali učiteľky a vychovávateľky pod 

vedením Mgr. Tamary Simoníkovej. 

 

28. septembra 2017 zasadala pedagogická rada a uskutočnila sa 

pracovná porada na mesiac október. 

 

29. septembra 2017 sa žiaci 4. A a 4. C triedy zúčastnili besedy so 

spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou, ktorá sa zameriava na písanie 

slovenských povestí. Žiaci sa na besedu dôkladne pripravili. 

Prečítali si niekoľko povestí z najnovšej knihy pani spisovateľky 

a pripravili si mnoho otázok, ktorými sa chceli dozvedieť viac o jej 

živote, detstve a rodine. Pani Kuglerová s radosťou odpovedala na ich 

otázky. V závere sa žiaci poďakovali za príjemné chvíle a nezabudli 

si vyžiadať autogram na pamiatku. Beseda sa uskutočnila v rámci 

podujatia Prešov číta rád v detskej knižnici Slniečko. Pedagogický 

dozor zabezpečili: Mgr. Slávka Březinová a Mgr. Katarína Šoltisová.  

 

30. septembra 2017 noví aj staronoví členovia turistických krúžkov 

začali svoju činnosť turistickou vychádzkou do Hanisky pri 

Prešove. Nádherný slnečný deň tvoril príjemnú kulisu cestou k 

Pamätníku sedliackeho povstania. Turisti obdivovali nádhernú 

jesennú prírodu, ktorá žiarila všetkými farbami. Starší žiaci 

pripravili ohnisko na opekanie voňavých údenín a deň ukončili 

spoločnými hrami a príjemným oddychom v prírode. Turistickú 



vychádzku zorganizovali vedúce turistických krúžkov: PaedDr. J. 

Šoltésová a Mgr. M. Gombárová. 

 

 Október 2017 
 

3. októbra 2017 si piataci pozreli divadelné predstavenie Buratino. 

 

4. októbra 2017 besedovali milovníci zvierat pri príležitosti 

Svetového dňa zvierat s členkou RC Slobody zvierat Ingrid Kalatovou 

Vardzalovou. Májovkári si vypočuli rôzne príbehy o zvieratkách, 

ktoré nemali v živote šťastie pocítiť lásku a bezpečie domova, ale i tie 

so šťastným koncom. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o ježkovi, 

uvažovali o ťažkom živote zvierat v cirkusoch, naučili sa, čím kŕmiť 

v zime vtáčiky a koho zavolať, ak nájdu opusteného psíka či 

mačičku. V tento deň bola v škole vyhlásená aj materiálna zbierka 

pre zvieratká v útulkoch a v karanténnej stanici v Prešove. Podujatie 

zorganizovali vyučujúce: Mgr. Tamara Simoníková, Mgr. Nadežda 

Jurišinová  a Ing. Slávka Kecerová. 

 

5. októbra 2017 privítala ZŠ Šmeralova priaznivcov cezpoľného 

behu. Družstvo chlapcov za našu školu reprezentovali T. Baka, D. 

Lipka a M. Luterančík, ktorí v silnej konkurencii na trati dlhej 

3240 m obsadili krásne 5. miesto. Naše dievčenské trojčlenné 

družstvo v zložení K. Krajňáková, D. Obcovičová a L. Sabolová na 

trati dlhej 2000 m obsadili 1. miesto a tým si zabezpečili postup na 

krajské kolo. Našich žiakov na súťaž pripravovala: Mgr. Denisa 

Kručayová.  

 

6. októbra 2017 žiaci 1. stupňa vytvorili k Medzinárodnému dňu 

seniorov výtvarné a literárne práce na témy: Ja a môj dedko, Ja 

a moja babka, Čo som zažil so starými rodičmi. Školáci na hodinách 

výtvarnej výchovy a na krúžku stvárnili danú tému rôznymi 

technikami: akvarelom, ceruzkou, farbičkami a nebáli sa pracovať 

ani s tušom a perom. Svoje príbehy ponúkli aj ostatným spolužiakom 

a takto spoločne poďakovali svojim starým rodičom za starostlivosť 



a lásku. Práce vytvorili žiaci pod vedením učiteliek 1. stupňa. 

Podujatie zorganizovala PaedDr. Marta Turóciová.   

 

11. októbra 2017 si žiaci 4. A a 4. C vyskúšali zážitkové vyučovanie 

na tému Odpadkovo v Ekocentre Holá hora. Pedagogický dozor 

vykonávali: Mgr. Slávka Březinová, Mgr. Katarína Šoltisová. 

 

11. októbra 2017 v rámci projektu Starší mladším a naopak 

a mesiaca úcty k starším naši žiaci pripravili program pre 

dôchodcov.  

 

12. októbra 2017 sa v rámci festivalu POCITY FILM v Prešove naši 

druháci zúčastnili výchovno-vzdelávacieho projektu Asociácie 

slovenských filmových klubov pod názvom Filmový kabinet deťom. 

Videli niekoľko jedinečných slovenských krátkych animovaných 

filmov, napr. Danka a Janka, Mimi a Líza, Drobci. Hravou formou 

sa dozvedeli, ako sa taký film tvorí. V rámci workshopu si vyrobili 

vlastného pohyblivého plôškového panáčika. Pedagogický dozor 

vykonávali: Mgr. Nadežda Jurišinová, Mgr. Tamara Simoníková, Mgr. 

Martina Harbaľová a PaedDr. Marta Turóciová. 

 

12. októbra 2017 sa uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu 

v Starej Ľubovni. Naše dievčatá si na náročnej trati pod 

Ľubovnianskym hradom vybehali 8. miesto. 

 

13. októbra 2017 sa uskutočnila celoklubová školská akcia z oblasti 

dopravnej výchovy pod názvom Dopraváčik. Cieľom súťaže bolo 

zvýšiť u detí záujem o dopravnú výchovu, pretože práve deti patria 

na cestách k tým najzraniteľnejším. Súťažiaci si overili teoretické 

vedomosti z pravidiel cestnej premávky. Akciu pripravila Martina 

Greplová. 

 

23. október 2017 bol venovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 

Naši žiaci, rodičia i učitelia sa zapojili do rôznych aktivít pri 

príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. V súťaži 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice naša škola obsadila 15. 



miesto z 224 škôl z celého Slovenska. Medzi prešovskými školami 

sme sa umiestnili na 3.mieste. 

 

26. októbra 2017 absolvovali žiaci 1. B a 1. D dopravnú výchovu na 

mobilnom dopravnom ihrisku s mestskou políciou. Dopravná 

výchova priniesla žiakom 1. ročníka oživenie a spestrenie 

vyučovania. Počas 45 minút mali možnosť prežiť situácie, s ktorými 

sa bežne stretávajú na ceste. Kolobežkami prešli po pripravenom 

mobilnom dopravnom ihrisku, na ktorom boli semafory. Pravidlá 

cestnej premávky si zopakovali s mestským policajtom a hravo 

zvládli slalom bicyklom. Vďaka mestskej polícii to bola jedna z 

najzábavnejších vyučovacích hodín. Hravú dopravnú výchovu 

zorganizovali učiteľky 1. ročníka. 

 

26. októbra 2017 sa uskutočnila pracovná porada na mesiac 

november.  

 

30. – 31. októbra 2017 boli jesenné prázdniny.  

 

V októbri 2017 sa pre žiakov 1. stupňa zrealizoval projekt Deň 

zdravej výživy a žiaci 9. ročníka besedovali s členmi mestskej polície 

na tému Sociálno-patologické javy a trestno-právna zodpovednosť 

mládeže. 

  

 November 2017 
 

3. novembra 2017 sa tretiaci zúčastnili na projekte Nájdi svoj šport 

na ZŠ Sibírska. Pedagogický dozor zabezpečovali: Mgr. Margita 

Hudáčková a Mgr. Katarína Šoltisová.  

 

6. novembra 2017 si žiaci 5. A a 5. C na hodinách biológie pozorne 

vypočuli zaujímavú prednášku na tému Zelení strážcovia lesa. 

Prednášku zorganizovala Ing. Slávka Kecerová.  

 



7. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo 

slovenského jazyka a literatúry. Úvodný test preveril teoretické 

vedomosti našich olympionikov a schopnosť čítať s porozumením. 

V druhej časti sa žiaci zahrali na spisovateľov a využili svoju 

tvorivosť. Veľmi dobre zvládli transformáciu básnického textu na 

umelecký opis. V poslednej časti boli naši olympionici motivovaní 

veršami Jána Smreka a pripravili pre spolužiakov príhovor, 

v ktorom ich vyzývali, aby sa zúčastnili na jesennom čistení lesov. 

Ukázalo sa, že táto časť olympiády bola najnáročnejšia. Času na 

prípravu bolo málo a zodpovednosť a tréma veľká. 

A ako to napokon naši olympionici zvládli? 

 miesto: Zuzana Tureková z 9. A 

 miesto: Sofia Mavrovdieva z 9. A 

 miesto: Diana Dopiriaková, Marek Jenčo z 8. A 

Olympiádu pre žiakov 8. a 9. ročníka pripravili: Mgr. Mgdaléna 

Gombárová, Mgr. Alena Joneková, Mgr. Jana Paľová a Mgr. Oľga 

Perecárová.  

 

7. – 8. novembra 2017 mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa besedy 

s príslušníčkami KRPZ (Krajské riaditeľstvo policajného zboru). 

Rozprávali sa o následkoch kyberšikany. Pani policajtky premietli 

žiakom príbeh, ktorý sa odohrával v anglickej škole. Žiaci sa 

rozprávali o nebezpečenstvách kyberšikany. Mnohí si myslia, že 

kyberšikanu nemožno odhaliť, ale veľmi sa mýlia. Polícia má 

prostriedky na odhalenie kyberšikany, ale potrebuje aj pomoc tých, 

ktorých sa kyberšikana týka.  

 

8. – 10. novembra 2017 sa naši žiaci v rámci hodín informatiky 

a informatickej výchovy zapojili do medzinárodnej informaticko-

internetovej on-line olympiády iBobor. Žiaci si overili svoje 

vedomosti a zručnosti z informatiky. Za organizáciu súťaže boli 

zodpovedné: Mgr. Mária Mojdisová a Mgr. Júlia Palšová.  

 

8. novembra 2017 navštívila 8. A Ekopark Holá hora. Zúčastnili sa 

projektu Odpadkovo. 2. A v ekoparku absolvovala aktivitu O 



princeznej Lesanke. Návštevu ekoparku zorganizovali: Ing. Slávka 

Kecerová a Mgr. Nadežda Jurišinová.  

 

9. novembra 2017 sa uskutočnila generálna skúška Testovania 5. 

Generálku zorganizovala PhDr. Alena Joneková.  

 

9. novembra 2017 sa deviataci zúčastnili DOD v GJAR v Prešove. 

Pedagogický dozor vykonávala PaedDr. Drahoslava Bučeková. 

 

10. novembra 2017 sa naši žiaci zapojili do finančnej zbierky 

v rámci projektu Hodina deťom. Zbierka pomáha detičkám, ktoré to 

naozaj potrebujú. Ukázalo sa, že naši májovkári majú veľké 

a úprimné srdiečka a chcú pomáhať tým, ktorí to potrebujú.  Do žltej 

pokladničky sa vyzbieralo 88,39 €. Zbierku na pôde našej školy 

zrealizoval žiacky parlament pod vedením Mgr. Júlie Palšvej.  

 

15. novembra 2017 sa uskutočnila hodnotiaca porada za 1. štvrťrok 

tohto školského roku.  

 

15. novembra 2017 si žiaci 8. B vypočuli prednášku o slovenských 

opálových baniach. Prednášku pripravila Ing. Slávka Kecerová.  

 

15. novembra 2017 sa uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku 

pre žiakov 5. – 9. ročníka, na ktorej  sa  zúčastnilo 45 žiakov. Žiaci 

boli rozdelení do troch kategórií: 

 kategória 1A 5.-7.roč. = 23 žiakov 

 kategória 1B 8.-9.roč. = 19 žiakov 

 kategória 1C , žiaci , ktorí  žili v zahraničí alebo majú 

jedného rodiča rodeného Angličana = 3 žiaci 

Žiaci si overili svoje vedomosti a jazykové zručnosti. Súťažili 

v gramatike (grammar), v slovnej zásobe (vocabulary), v čítaní 

s porozumením (reading),  v posluchu (listening)  a hovoreniu 

(speaking). 

Najúspešnejší boli: 

 kategória 1A: Boris Březovjak zo 7. A, Richard Pavliščík zo 6. A, 

Nina Zuščákovázo 7. A 



 kategória 1B: Dušan Minárikz 8. C, Martin Harčaríkz 8. C, Peter 

Vrubľovský z 8.B 

 kategória 1C: Sofia Mavrodieva z 9. A, Lucia Bartle, 8. D, 

Alexandra Pavlišinová zo 6 .A  

Školské okolo olympiády v anglickom jazyku pripravili: Mgr. 

Cabanová, PhDr. Rovňáková. 

16. novembra 2017 si deviataci overili svoje vedomosti z matematiky 

a zo slovenského jazyka a literatúry – uskutočnilo sa testovanie 

KOMPARO. Za organizáciu bola zodpovedná PaedDr. Tatiana 

Repková.  

 

20. novembra 2017 sa deviataci zúčastnili besedy s príslušníkmi 

mestskej polície. Získali nové poznatky a odniesli si veľa dobrej 

nálady. Mali možnosť vyskúšať si okuliare, ktoré simulujú opitý stav 

človeka. Besedu zorganizovala Mgr. Mária Urbanová.  

 

22. novembra 2017 piataci absolvovali TESTOVANIE 5. 

Za realizáciu bola zodpovedná zástupkyňa riaditeľky školy PhDr. 

Alena Joneková.  

 

20. – 23. novembra 2017 sa uskutočnila náčuvová prax študentov 

VŠ. Organizačne prax zabezpečila zástupkyňa riaditeľky školy PhDr.  

Alena Joneková 

 

22. novembra 2017 sa uskutočnilo veľmi príjemné stretnutie v rámci 

projektu Straší mladší a naopak. V DS Opál naši žiaci navštívili 

seniorov, ktorí obľubujú čítanie kníh. Májovkári si na čítanie 

vybrali knihy od legendárneho Julesa Verna, rôzne encyklopédie, 

romány. Seniori si pozorne vypočuli literárne ukážky, zatlieskali za 

príjemné čítanie a nezabudli ani na sladkú odmenu. Čitateľmi boli: 

šéfredaktor školského časopisu Májovkár Marek Jenčo a žiaci 6. - 8. 

ročníka: Vanesa Ředinová, Róbert Skorka, Júlia a Tamara 

Berežňákové. Podujatie pripravila Mgr. Mária Urbanová. 

 

25. novembra 2017 naši turisti a novinári navštívili Ružomberok.  

Čas v rýchliku si žiaci krátili rôznymi zábavkami. Po príchode do 



Ružomberka sa zastavili v židovskej synagóge, kde sa práve konal 

Katarínsky trh. Prezreli si bohatú ponuku ľudových remeselníckych 

výrobkov a kúpili drobné suveníry. V meste obdivovali vianočnú 

výzdobu a pomalým krokom sa presunuli ku galérii. Pani 

sprievodkyňa ich previedla celým objektom a predstavila tvorbu 

slovenského výtvarného umelca Ľudovíta Fullu. Potom sa zastavili 

pri soche a mauzóleu Andreja Hlinku a urobili pár fotografií na 

pamiatku. Akciu zorganizovali vedúce krúžkov: PaedDr. Jozefína 

Šoltésová, Mgr. Magdaléna Gombárová, Mgr. Júlia Palšová. 

 

28. novembra 2017 nás navštívila pracovníčka RÚVZ, aby sa 

s dievčatami zo 4. ročníka porozprávala o zdravej výžive a hygiene 

tela. V spoločnom rozhovore sa dievčatá mohli opýtať, čo ich 

zaujíma. Pani Libová im vysvetlila veci, na ktoré hľadali odpovede. 

Prednáška bola veľmi poučná. Dievčatá boli spokojné s výkladom a 

vysvetlením. Prednášku zorganizovala Mgr. Mária Urbanová. 

 

28. novembra 2017 naša škola zorganizovala Plaveckú štafetu. Pod 

záštitou riaditeľky školy PaedDr. Dany Štuckovej štafetu 

zorganizovali vyučujúci telesnej výchovy.  

 

29. novembra 2017 si siedmaci mohli dať odmerať CO v pľúcach v 

rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia. Podujatie pripravili: Ing. 

Slávka Kecerová a Mgr. Mária Urbanová.  

 

30. novembra 2017 žiaci absolvovali jesennú časť kurzu finančnej 

gramotnosti. Organizačne kurz pripravila zástupkyňa riaditeľky 

školy PhDr. Alena Joneková. 

 

30. novembra 2017 sa takmer 21 000 Všetkovedkov zúčastnilo 

celoslovenskej súťaže, aby prelúskali všetkovedkovské úlohy a 

zabojovali o titul Všetkovedko. Prvé výsledky sa na 

stránke www.vsetkovedko.sk objavia už 21. 12. 2017. Akciu 

pripravila Mgr. Slávka Březinová.  

 

http://www.vsetkovedko.sk/


30. novembra 2017 sa uskutočnila pracovná porada na mesiac 

december a triedne aktívy RZ.  

 

Ďalšie akcie v novembri: 

 návšteva Planetária Prešov - 2. A, C 

 realizácia a účasť na okresnom kole v bedmintone družstiev 

 účasť žiakov 3. a 4. ročníka na súťaži Šikovný chlapec - šikovné 

dievča 

 návšteva filmového predstavenia - 3. C,D 

 školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 

 

 December 2017 
 

1. decembra 2017 sa konala súťaž v speve ľudových piesní Kytička 

domovine pod záštitou Matice slovenskej. Našu školu reprezentovala 

Soňa Midlárová, žiačka 9. C triedy. Spev druhej kategórie mal 

vysokú až profesionálnu úroveň. Soňa bola ocenená porotou za 

kultivovaný spevácky prejav. Žiačku na súťaž pripravovala Mgr. 

Jana Ďurašová. 

 

5. decembra 2017 sa žiaci 4. A a 4. C triedy zúčastnili interaktívnej 

dramatizovanej rozprávky s názvom Indiánska rozprávka. Mohli sa 

tak na chvíľu stať hercami, ktorí mali možnosť dotvárať príbeh 

danej rozprávky. Používali viaceré hudobné nástroje a naučili sa 

nový indiánsky tanec. V závere si vymysleli svoje nové indiánske 

mená. Pedagogický dozor tvorili: Mgr. Katarína Šoltisová a Mgr. 

Slávka Březinová. 

 

5. decembra 2017 v predvečer Mikuláša žiaci z ŠKD navštívili 

detičky v detskom domove, ktoré neprežívajú Vianoce s 

rodičmi. Zvítanie a potešenie bolo obojstranné, pretože naše 

deti pripravili program a "domovské" sa nedali zahanbiť. Naše deti 

odovzdali deťom z domova sladkosti, popriali im veľa zdravia a 

lásky. Odišli s hrejivým pocitom pri srdiečku  a vianočnú atmosféru  

si spríjemnili čarovným vianočným nápojom na vianočných trhoch. 



Návštevu domova zorganizovali vychovávateľky Anna Reváková, 

Marta Spišáková. 

 

6. decembra 2017 bol na Májovke naozaj výnimočný Mikuláš. Deti v 

škole Mikuláša trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho aj pekné 

pesničky a básničky. Bol to nezabudnuteľný deň nielen pre deti, ale 

aj pre Mikuláša a jeho pomocníkov – Anjelikov a Čertov. Mikulášsku 

atmosféru v škole vytvorili členovia žiackeho parlamentu pod 

vedením Mgr. Júlie Palšovej. Obzvlášť trpezlivo čakali na Mikuláša 

žiačikovia v I. D.  Ten najprv poslal škaredého  Čerta, ale keď Čert 

videl, že v triede nie sú zlé deti, zmenil sa na šibalského Čerta. 

Zostal s deťmi a zažil deň veselosti, tanca, zábavy. Mikuláš žiakov 

pochválil a tí mu za odmenu zaspievali mikulášsku pieseň. 

Príjemné chvíle pre svojich žiakov pripravila Mgr. Katarína 

Tureková.  

V 6. B na sv. Mikuláša si na matematike žiaci vyskúšali vianočné 

nakupovanie. Na začiatku hodiny pani učiteľka rozdelila žiakov do 

4 skupín. Žiaci z predvianočných letákov vystrihovali darčeky (aj 

s cenou), ktoré  by nakúpili blízkym pod stromček. Nakúpené 

darčeky nalepili na výkres, kde ich rozdelili podľa adresáta. Limit 

bol 40 €. Úlohou bolo minúť celú sumu. Potom spočítali sumu za 

nákup a zistili, koľko sa im zvýšilo. Jednej skupine sa podarilo 

minúť presne stanovenú sumu. Takto si žiaci precvičili počítanie s 

desatinnými číslami. Hodina sa žiakom veľmi páčila. Žiaci ukázali, 

že na Vianoce sú pripravení. Netradičnú hodinu pripravila PaedDr. 

Jozefína Šoltésová.  

 

6. decembra 2017, práve na Mikuláša, k nám zavítala pani Haľková 

z RÚVZ, aby sa s našimi siedmakmi porozprávala o škodlivosti 

fajčenia. Žiaci si vypočuli informácie, o ktorých už niečo vedia, ale 

aj také, o ktorých možno viacerí z nich ešte ani netušili. Tí, ktorí 

mali záujem, si dali urobiť test na prítomnosť CO v pľúcach. Mnohí 

boli nemilo prekvapení výsledkom testu, ktorý poukázal na vysoký 

obsah, čo je v ich veku nebezpečné. Veríme, že po tejto besede si žiaci 

uvedomia, ako nepriaznivo pôsobí fajčenie na ich organizmus. 

Besedu zorganizovala Mgr. Mária Urbanová. 



 

7. decembra 2017 sa žiaci 1. A zúčastnili na Vianočnej susedskej 

burze spojenej s kultúrnym programom v PKO Šváby. Pedagogický 

dozor vykonávali PhDr. Zdenka Homolová, Mgr. Zuzana Gorylová. 

 

12. decembra 2017 deviataci písali riaditeľské previerky 

z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Organizačnú 

prípravu mala na starosti PhDr. Alena Joneková. 

 

13. decembra 2017 deti z DFS Snežienka potešili seniorov v PKO 

vianočným pásmom kolied a vinšov. Program bol súčasťou projektu 

Mladší starším a naopak, ktorý v Prešove pod záštitou MsÚ funguje 

už deviaty rok a v rámci ktorého žiaci so seniormi organizujú rôzne 

spoločné aktivity. Program spolu s deťmi pripravili: Mgr. Jana 

Ďurašová, Mgr. Andrea Maľarová. 

 

13. decembra 2017 sa žiaci 3. - 5. ročníka zúčastnili školského kola 

Pytagoriády. Medzi úspešných riešiteľov štvrtého ročníka patrili: 

Natália Gutisová – 24 bodov (IV.D),  Viliam Tóth - 22 bodov (IV.D), 

Martin Nečej - 22 bodov (IV.D), Vanessa Fähndrich - 21 bodov (IV.C), 

Nikolas Lipták – 21 bodov (IV.C), Sofia Balážová – 21 bodov (IV.B), 

Romana Gállová – 20 bodov (IV.B), Michaela Sýkorová – 20 bodov 

(IV.A), Šimon Hrubčo – 20 bodov (IV.A), Juraj Vargoško – 19 bodov 

(IV.C), Sofia Anna Kmecová – 18 bodov (IV.D), Matej Krajňák – 17 

bodov (IV.A), Barbora Matľáková – 17 bodov (IV.B), Nikolas Cicoň – 

17 bodov (IV.A). V piatom ročníku sú úspešní: Oliver Stoják – 24 

bodov (IV.B), Alex Kanderka  - 18 bodov (IV.A), Marek Ištok – 18 

bodov (IV.A). Súťaž zorganizovala Mgr. Mária Mojdisová, 

 

14. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre 6. – 

8. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov. Úspešnými riešiteľmi zo 6. 

ročníka boli Júlia Berežňákova zo 6. B (17 bodov) a Sára Vojteková 

zo 6. B (17 bodov) triedy. Zo 7. ročníka úspešnými riešiteľmi sú 

Marko Hegeduš zo 7. C (14 bodov) a Michal Žarnay zo 7. C triedy 

(13 bodov). Za 8. ročníka Dušan Minárik z 8. C (20 bodov), Matin 

Kóša  8. A (19 bodov), Peter Vrublovský 8. B (15 bodov) a Diana 

http://5.ro/


Dopiriaková z 8. A triedy (13 bodov). Súťaž zorganizovala PaedDr. 

Jozefína Šoltésová. 

 

16. decembra 2017 členovia turistického a novinárskeho krúžku so 

svojimi vedúcimi vymenili sychravú šeď mesta za pokojné snehobiele 

Tatry. Ich cieľom bol Starý Smokovec. Ozubenou lanovkou sa vyviezli 

na Hrebienok. Pre mladšie deti to bol zážitok, lebo sa v nej viezli 

prvý raz. Na Hrebienku navštívili Tatranský ľadový dóm, kde 

obdivovali studené kráľovstvo slovenských a španielskych majstrov - 

sochárov. Svoju zdatnosť si preverili turistickou prechádzkou 

nádhernou zasneženou prírodou. Pomaly došli k Rainerovej útulni. 

Tohto roku  mali šťastie aj na pána Petra Petrasa, ikonu Tatier. Plní 

zážitkov sa vydali na cestu domov a rozlúčili sa s našimi veľhorami. 

Výlet zorganizovali: Mgr. Magdaléna Gombárová, Mgr. Júlia Palšová 

a PaedDr. Jozefína Šoltésová. 

 

18. decembra detský folklórny súbor Snežienka pripravil kultúrny 

program pre seniorov v DS Opál. Program pripravili Mgr. Jana 

Ďurašová a Mgr. Andrea Maľarová. 

 

20. decembra 2017 učitelia telesnej výchovy zorganizovali otvorené 

Majstrovstvá školy v plávaní. Pozvali na ne žiakov zo ZŠ Konštantínova 

Stropkov. Chýbali súťažiaci zo ZŠ Wolkerova z Bardejova. Ospravedlnili 

sa za neúčasť, pretože už dlhšiu dobu nemôžu trénovať, lebo im 

rekonštruujú bazén. Atmosféra bola úžasná a každý sa snažil vybojovať 

si dobré umiestnenie. Naši plavci sa  tešili zo 41 medailí – z toho 13 

zlatých, 13 strieborných a 15 bronzových. Naši najlepší plavci: 1. 

stupeň: Timea Lukáčová, Eliška Mičková, Alexandra Knapová, Matej 

Krajňák, Martin Halás, Daniel Dankovič; 2. stupeň: Martin Horváth, 

 Kristína Krajňáková, Petra Mrázová, samuel Foriš, Igor Petričko, Júlia 

Repková. 

 

 Január 2018 
 

16. januára 2018 sa víťazi školského kola olympiády v anglickom 

jazyku zúčastnili na okresnom kole. 



17. januára 2018 sa naše volejbalistky zúčastnili na okresnom kole 

súťaže v Základnej škole na Šrobárovej ulici. Na súťaž žiačky 

pripravovala Mgr. Zuzana Lašáková. 

 

19. januára 2018 sa uskutočnil na našej škole karneval pre deti v 

ŠKD. Na karnevale všetkých prítomných „šašov, pirátov, indiánov, 

princezné ..." zabával Šašo Jašo so svojimi pomocníkmi. Deti si v 

karnevalom rytme zatancovali, zasúťažili a nakoniec ich čakala aj 

sladká odmena, ktorú im pripravili pani vychovávateľky. 

 

24. januára 2018 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole 

matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9. 

 

24. januára 2018 sa uskutočnilo stretnutie rodičov žiakov 9. 

ročníka, ktoré bolo zamerané na informácie o Testovaní 9 a výber 

stredných škôl. Stretnutie zorganizovala výchovná poradkyňa Mgr. 

Denisa Kručayová. 

 

25. januára 2018 žiaci 4. B a 4. D navštívili planetárium. 

Exkurziu zorganizovali: Mgr. Andrea Maľarová, Mgr. Margita 

Hudáčková. 

 

25. januára 2018 sa uskutočnilo zasadnutie pedagogickej rady 

zamerané na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

za 1. polrok školského roku 2017/2018. Po zasadnutí PR sa 

uskutočnila pracovná porada na mesiac február. 

 

30. januára 2018 sa naši recitátori zúčastnili na okresnom kole 

súťaže Šaliansky Maťko. Žiakov na súťaž pripravili: Mgr. Magdaléna 

Gombárová, Mgr. Jana Paľová. 

 

31. januára 2018 triedni učitelia vyhodnotili výchovno-vzdelávacie 

výsledky za 1. polrok 2017/2018 a odovzdali žiakom výpisy 

vysvedčení. 

 

Zapísala: Mgr. Jana Paľová 


