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Pripravila 

Tamara 

Lopuchovská, 

VI. A 

 

Zasmejme sa 

 

Jožko píše domov z prázdnin:  

Milá mama a oco! Pretože nemám čo robiť, tak Vám píšem. A pretože 

nemám čo písať, tak končím. Váš Jožko.  

 

– Čo si robil dnes v škole, synček?  

– Čakal som, kedy zazvoní.  

Leto 

 

Skončila sa škola,  

leto už nás volá.  

Voda láka, slnko svieti,  

tešíme sa ako malé deti. 

 

 

 

Zmrzlina či nanuky,  

osviežia nás ako nik.  

Slnečníky, more, pláže,  

užijeme si aj letné dažde. 
 

Samuel Kollár, VIII.A 

 
                        
                                 Leto 

 

Jar už pomaly končí,  

voňavé leto prichádza,  

horúca rozprávka  

sa práve uvádza.  

Rozpráva nám o tom,  

že prázdniny idú,  

už len zopár dní  

a výlety prídu.  

Voda, slnko, more,  

dovoleniek veľa,  

veľmi sa teším,  

tak ako včera.  

Ovocie už  dozrieva,  

ocko nám čerešne oberá.  

V lese rastú plody,  

huby, maliny i černice,  

dúfam, že dorastú  

a budú ich tam tisíce.  

 

Viktória Petrušová, V. B 

 

O chvíľu sú tu prázdniny... 

 

     Čas neúprosne plynie a ani sa 

nenazdáme a máme ďalší školský rok za 

sebou. Nastáva bilancovanie dosiahnutých 

výsledkov. Pre niekoho priaznivé, pre 

niekoho menej uspokojivé. Niekto si 

prizná svoju chybu, iní budú obviňovať za 

svoj neúspech niekoho iného. Tak či onak, 

to, čo je za nami, sa už zmeniť nedá.  

     Ešte predtým, než opustíte školské 

lavice a oddáte sa letnému oddychu a 

ničnerobeniu, chceme vás potešiť novým 

číslom Rebeky. Tak ako leto sa vyznačuje 

svojou rozmanitosťou a pestrosťou, 

rovnako zaujímavý bol aj život našej školy 

v uplynulých mesiacoch, ktorý sme 

zachytili v tomto poslednom čísle 

časopisu. V našich článkoch nebudú 

chýbať zaujímavé akcie, súťaže, úspešní 

riešitelia olympiád, poznávacie exkurzie, 

výlety, výstavky či slohové a literárne 

práce vašich spolužiakov.                            

     V závere vám prajeme úspešný koniec 

tohto školského roka, spokojnosť s 

vysvedčením, krásne prežitie letných 

prázdnin a odchádzajúcim deviatakom 

želáme, aby sa im v novej škole darilo, 

veľa úspechov a zdarný štart v nových 

školách.  

  Vaša redakčná rada 



Marec - mesiac knihy 

 

Oplatí sa aj v dnešnej dobe čítať 

knihy? Je kniha našou priateľkou?  

S týmito otázkami sme sa obrátili 

na niektorých našich žiakov. A tu sú 

ich odpovede.  

 

Lucia Spišaková, IX. A: Mnohí z nás pri slove kniha prevrátia oči. Majú pocit, 

že kniha je niečo nudné. Nie je to však tak. V knihách sa ukrýva veľké 

množstvo tajomstiev, vysvetlení a poznaní. Knihy nás obohacujú stále niečím 

novým a iným. Či už príbehom, rozvíjaním fantázie, slovnou zásobou, 

vedomosťami, poznatkami... Dávajú nám taktiež ponaučenia a rady do života. 

Encyklopédie nás informujú o poznatkoch z mnohých vedných odborov. 

Preto, ak chceme byť múdri, čítajme knihy. Lebo ony nás potichu učia. Ani 

nevieme kedy a staneme sa vďaka ním múdrejšími a lepšími ľuďmi.  

Gréta Gruľová, VIII. A: Prečo by sme mali čítať knihy? No preto, lebo nám 

dávajú množstvo dôležitých informácií z mnohých spoločenských a 

prírodných vied. V dnešnej dobe sú knihy o všeličom možnom. Dozvedáme sa 

v nich o živote generácií, ktoré boli pred nami, o ich osudoch, zvykoch a 

tradíciách. Spoznávame svet s jeho pamiatkami, prírodu, vesmír. Čítaním kníh 

si rozvíjame svoju fantáziu, čitateľskú gramotnosť a slovnú zásobu. Na 

Slovensku máme veľa vynikajúcich spisovateľov, ktorých tvorba je určite pre 

ľudí rôzneho veku zaujímavá. Výhodou je aj to, že si knihy nemusíme iba 

kupovať. V našom okolí je dostatok knižníc, kde si môžeme knihy vypožičať. 

Takže čítať knihy sa aj v dnešnej dobe oplatí.     

Juliána Kopčíková, VIII. A: Dnešná doba je iná ako tie predchádzajúce. 

Mnoho ľudí vymenilo knihy za mobilné telefóny, internet a knihy číta čoraz 

menej ľudí. Vôbec si neuvedomujú, akú chybu robia. Knihy nie sú len nejaké 

kôpky papierov, ale prinášajú nám veľa cenných a poučných informácií. 

Pomáhajú nám rozvíjať fantáziu, obohacujú nás o mnohé poznatky a zároveň 

si precvičujeme aj my žiaci pravopis a gramatiku. Knihy nám môžu pomôcť aj 

 

Som deviatak. Je potrebné učiť sa?  
 

     Deviatak, to je posledný ročník v základnej škole, kedy je dôležité pripravovať 

sa na každú vyučovaciu hodinu, aby sme mali dobré výsledky a dostali sa na 

nejakú strednú školu.  

     Celý školský rok sa pripravujeme formou doučovania na testovanie zo 

základných predmetov – matematiky a slovenčiny. Sú to tie najzákladnejšie 

predmety, ktoré keď napíšeme dobre, máme veľkú šancu dostať sa na vysnívanú 

strednú školu. To všetko je síce pekná predstava, ale my musíme dostať zo seba 

maximum, všetko, čo sme sa doteraz naučili, všetko, čo budú od nás chcieť. A to 

nielen učitelia, ale aj naši rodičia, ktorí to prežívajú niekedy viac ako my. Sami 

niečím takým prešli a nie vždy si vybrali správne. Chcú, aby sme neurobili 

podobné chyby a vybrali si tak, aby nás to čo najviac bavilo a aby sme v 

budúcnosti čo najlepšie zužitkovali to, čo sa v škole naučíme. Netušíme ešte, čo 

nás v živote všetko čaká, ale vďaka škole a vedomostiam, ktoré v nej 

nadobudneme, sa posunieme ďalej. Počas celých deväť rokov sa učíme, aby sme 

v deviatom ukázali, čo všetko vieme. A niektorí ani možno nie. Niektorým ide iba 

o to, aby sa dostali niekde do školy, doštudovali s odretými ušami a potom sa 

možno aj niekde zamestnali. Mojím cieľom je však študovať tak, aby som 

nemusel pracovať od rána do večera za pár drobných. Určite by ma nebavilo 

chodiť do práce s nevôľou a z práce unavený. Základná škola je naša prvá učiteľka 

do života. Hoci sme tam známkovaní, ešte to neznamená, že v živote dosiahneme 

tú najlepšiu známku. Myslím si ale, že v všetko, čo sa v škole naučíme, v živote aj 

tak nevyužijeme. Napríklad naša slovenčina je tak prehnane komplikovaná, že 

zbytočne zhoršuje celkový priemer na vysvedčení. Tie naše skloňovania, 

časovania, ypsilony a vybrané slová... hotová katastrofa. Venujeme sa tomu 

celých deväť rokov a niektorí sa to aj tak nikdy nenaučia.  

     Sú známky tá správna forma ako ohodnotiť naše vedomosti? Asi nie. Každý 

sme iní, a preto vynikáme každý v niečom inom. Ale to ešte neznamená, že sa 

nemáme vzdelávať. Nevieme, čo nám ešte život po škole prinesie, ale vedomosti, 

ktoré sme získali, nám nikto nezoberie. Preto mojím cieľom je byť šťastný z 

práce, ktorú budem vďaka mojim vedomostiam robiť. A preto nepochybujem, že 

je pre mňa veľmi dôležité a potrebné učiť sa.  

Matej Jačišin, IX. A 



SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 
 

To som Ja 
 

Volám sa Marek a som šiestak. Normálny chlapec s nižšou postavou v 

porovnaní s niektorými spolužiakmi. Podľa mojej mamky by som mohol viac 

jesť a pribrať. Mám zelené oči a krátke hnedé vlasy. Ofina mi niekedy padá do 

očí, ale to mi vôbec nevadí. Mám účes typický na dnešnú dobu. Veľmi 

obľubujem súťaženie a beh. Som veľmi rýchly. Škoda, že na hodinách v škole, 

okrem telesnej výchovy, to neplatí. Ostatné predmety ma nudia alebo 

znervózňujú, a o domácich úlohách ani nehovorím. Myslím si, že niektorí 

učitelia si o mne myslia, že som trochu nezbedník, ale to tak nie je. Som tichý. 

Ale keď mám kamarátov po ruke, rád sa s nimi zabávam. Keď vidím, že sa 

koná neprávosť, hnevá ma to. V zime sa rád lyžujem, korčuľujem, v lete 

bicyklujem. Celkovo mám rád šport, ale nemám rád futbal. Tak toto som Ja.  

 
Môj „stručný“ životopis 
 

Ahoj, volám sa Paľo  a za svojho života som už bol všeličím. Keď som bol 

mladší, učil som geografiu a mladšie deti narábať s glóbusom. Popri tom som 

ich učil separovať odpad, hlavne plastové fľaše.  Niektoré deti boli z toho 

ušaté – často som ich ťahal za uši – iné boli krpaté, lebo separácia odpadov 

im nevoňala. V tom čase v zborovni bol funkčný iba jeden radiátor.  Napriek 

tomu sme farbili všetky radiátory. Teraz pracujem v rádioaktívnej elektrárni. 

Znečisťujeme ovzdušie, a preto uvažujem, že dám výpoveď. Dám sa na 

pestovanie plodín. Budem okopávať moju zeleninu, čiže uhorky a paradajky. 

Som rád, keď obloha je čistá, bez mrakov. Mám rád,  aj keď zaprší. Moje 

rastliny postupne dozrievajú. Chystám sa ich dobre popredať a získať peniaze. 

Za ne si kúpim firmu a budem milionár. Možno bude zo mňa aj astronaut 

v NASA a poletím na Mars. Tam sa vyslali prieskumné sondy. Viete, že 

v rakete sú špeciálne stoličky?  

Dobre, dobre. Tak už končím... ;-)                                                                 

Matej Kočan, VI. B 

pri rôznych školských prácach a projektoch. Mnohokrát sa pri čítaní kníh 

zabavíme viac ako pri pozeraní nejakých filmov. Kniha by sa mala stať našou 

priateľkou, v ktorej by si mal každý nájsť to, čo ho zaujíma a poučí.  

Alex Marinica, VIII. B: V dnešnom svete, v ktorom sa postupne rozvíja umelá 

inteligencia, sa knihy dosť zanedbávajú. A to môžem pozorovať aj na mojich 

rovesníkoch. Záujem o knihy u nich rapídne klesá a svoj voľný čas využívajú 

skôr na sociálnu komunikáciu a internetové hry. A to by sa malo obmedziť. 

Svoju pozornosť by sme mali zamerať na čítanie kníh, ktoré nám poskytujú 

mnohé vedomosti, rozvíjajú slovnú zásobu, pamäť. Čítaním kníh sa stávame 

múdrejšími a inteligentnejšími. No a kto by nechcel byť v 21. storočí 

inteligentný? Svoju pozornosť by sme mali preto upriamiť na knihy, z ktorých 

sa vždy niečo nové a zaujímavé dozvieme.  

Terézia Šarišská, VIII. A: Nie každý rád číta, ale každý určite vie, čo je to 

kniha. Mnohí z nás si pod slovom kniha predstavia zviazané papiere, na 

stránkach ktorých je čosi nudné napísané. Ale to tak nie je. Kniha je niečo, čo 

nás prenesie do sveta fantázie, poučí, zlepší slovnú zásobu a zvýši 

inteligenciu. V knihe sa spolu s hlavnými hrdinami môžeme vydať do tých 

najkrajších, ale aj do tých najstrašidelnejších kútov sveta. Pri čítaní kníh sa 

veľa naučíme, zabavíme a aj voľný čas nám ubehne rýchlejšie. Nečudujem sa, 

keď niekto povie, že kniha je jeho najlepším priateľom. Pretože to by mal 

hovoriť každý z nás. Dobrá kniha je perfektná zábava a zároveň 

dobrodružstvo.  

Natália Polohová, IX. A: Viacerí ľudia čítajú málo, alebo sú aj takí, ktorí knihy 

vôbec nečítajú.  A knihy sú úžasné. Viete, pri čítaní kníh narazíte na rôzne 

veci, miesta, ľudí. Prežijete skutočnosti, ktoré by ste za normálnych okolností 

nezažili. Dokonca si môžete predstavovať, že ste niekým iným. Knihy vám 

môžu poradiť alebo pomôcť pri riešení skutočných životných situácií a 

problémov. Dokážu vás veľa naučiť. A nemusia to byť práve hrubé 

encyklopédie alebo náučná literatúra. Pri čítaní kníh sa veľmi často niečo 

naučíte už aj z výrokov postáv a spoznáte nové a neznáme krajiny. Z vlastnej 

skúsenosti viem, že knihy sú úžasné. Dúfam, že som aj vás presvedčila, že 

čítať knihy sa oplatí.  

 



Puškinov pamätník 

 

(az) Dňa 23. 2. 2018 sa žiaci 8. 

a 9. ročníkov ZŠ zúčastnili 

súťaže v prednese poézie 

a prózy v ruskom jazyku. 

Súťažiacich žiakov bolo deväť. 

Spomedzi nich členky poroty p. 

Zubáková a p. Petričková 

vyhodnotili za najlepších: 

1. miesto:  Timotej Slezák (VIII. B), 

2. miesto:  Lucia Kovaľová a Natália Polohová (IX.A), 

3. miesto:  Alexandra Prokopová (VIII.A), Laura Tomková (IX.A). 

 

O najlepšieho čitateľa v špeciálnych triedach 

 

(kg) Cieľom podujatia bolo 

zistiť úroveň čitateľských 

zručností a ich následnej 

prezentácie žiakmi z 

predmetu slovenský jazyk a 

literatúra. Pre žiakov boli 

použité texty z rómskych 

časopisov a doplnkovej 

literatúry Genibarica. 

Výsledky súťaže boli uspokojivé a vyrovnané. Žiaci boli odmenení diplomami, 

drobnými vecnými cenami a sladkosťami. Cieľom tejto aktivity bolo nielen 

motivovať žiakov k účasti na súťažiach, no najmä vzbudiť záujem o čítanie.  

A tu sú mená najlepších čitateľov:  

I. kategória: 1.miesto: Lukáš Duda 9. C; II. kategória: 1. miesto: Silvia 

Bendíková 8. C; III. kategória: 1. miesto: Antónia Lacková  7. C. 

 

Dovidenia, škola! 

 

Deväť rokov ubehlo ako voda a my budeme o chvíľu poslednýkrát stáť pred 

touto školou na záver školského roka. Všetko, čo sme zažili, či už krásne alebo 

zlé, si vážime. Vieme, nebolo to s nami ľahké, no aj tak Vám za všetko, milí 

učitelia, ďakujeme. Majte sa tu všetci dobre! My začíname novú kapitolu 

nášho života.  

Ahoj, škola, posledný krát sa vidíme,  

Hodiny v tebe už tráviť nebudeme.  

Okamih pravdy pomaly nastáva,  

Je to už deväť rokov, čo si nás prijala.  

Teraz sa s poďakovaním s tebou lúčime,  

Ešte si s láskou na teba spomenieme.  

                                                 Tvoja IX. A 

 



Kráľ moderného tanca 

 

(ar) Dňa 7. 6. 2018 sa šiesti žiaci 

ŠT II. stupňa zúčastnili tanečnej 

súťaže v Lipanoch.  Do súťaže sa 

zapojilo 9 škôl z Prešovského 

kraja. Porota hodnotila najmä 

kostýmy, výber hudby, 

choreografiu a pohyb. V závere 

skonštatovala, že všetci súťažiaci 

si počínali vynikajúco, a preto 

pri príležitosti 15. ročníka súťaže všetkých prekvapila tým, že ich ocenila ako 

víťazov. Darčeky získali aj pani učiteľky, ktoré žiakov na súťaž pripravovali 

a sprevádzali. Spojenej škole v Lipanoch ďakujeme za príjemné prekvapenie, 

prajeme všetko dobré do ďalšej práce. Poďakovanie patrí aj našim žiakom, 

ktorí reprezentovali svoju školu veľmi dobre. 

Okresné kolo hry Plameň 2018 
 

(jp) Dňa 8. júna 2018 

sa v Radaticiach 

konalo okresné kolo 

hry Plameň. Do hry sa 

zapojilo celkom 13 

krúžkov mladých 

hasičov, ktorí súťažili 

v štafete na 400 m a v 

požiarnom útoku 

podľa pravidiel CTIF. 

Naši hasiči zožali najväčší úspech. Chlapci aj dievčatá obsadili krásne 1. 

miesta. Získali víťazné poháre, medaily, diplomy. Podujatia sa zúčastnili 

pracovníci OR HaZZ Prešov, starostovia okolitých obcí a veľa obdivovateľov 

mladých hasičov. Našim mladým hasičom srdečne blahoželáme.  

Hviezdoslavov Kubín  

 

(ar) 7. marec 2018 bol o 

niečo výnimočnejším dňom, 

ako je bežné. Žiaci II. stupňa 

ZŠ si zmerali recitátorské 

schopnosti v prednese 

poézie a prózy v rámci 

recitátorskej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. Ako už 

býva zvykom, naši „živáni“ 

nesklamali ani v tomto školskom roku a porota v zložení vyučujúcich SJL 

musela uznať kvalitný výber textov, svedomitú prípravu žiakov a dobrú prácu 

učiteliek a takisto veľmi pekné prednesy žiakov. Víťazom blahoželáme a 

všetkým ďakujeme za krásne umelecké zážitky. 

POÉZIA 

II. kategória: 

1. miesto: Šimon Šarišský, VII. A, 

2. miesto: Samuel Plančár, VI. B; Marián Fedor, VII. A, 

3. miesto: Viktória Petrušová, V. B; Mária Konečná, VII. B. 

III. kategória: 

1. miesto: Lucia Spišaková, IX. A, 

2. miesto: Laura Tomková, IX. A. 

PRÓZA 

II. kategória: 

1. miesto: Marcela Šatná, VI. B, 

2. miesto: Tamara Lopuchovská, VI. A; Sebastián Andreanský, VI. A; 

3. miesto: Michaela Zubáková,V. A; Tomáš Jurko, Peter Ščerbák,VI. A. 

III. kategória: 

1. miesto: Timotej Slezák, VIII. B, 

2. miesto: Marek Pustý, VIII. B, 

3. miesto: Terézia Šarišská, VIII. A. 



Princezná so zlatou hviezdou na čele 

 

Určite ste už všetci videli 

rozprávkový film 

Princezná so zlatou 

hviezdou na čele, ktorý 

vznikol na motívy 

rozprávky Boženy 

Němcovej. Rozprávka 

zaujala aj slovenského 

spisovateľa Daniela 

Heviera, ktorý vytvoril 

rozhlasovú hru. Nám sa 

táto hra veľmi zapáčila, 

preto sme sa rozhodli vytvoriť z nej divadelné predstavenie. A tak sme sa 

začali pred niekoľkými mesiacmi na hodinách literárnej výchovy dôsledne 

pripravovať. Najprv sme si rozdelili roly a postupne sme sa začali učiť dialógy. 

K častiam, ktoré herci spievajú, sme vymysleli jednoduchý nápev, pripravili 

sme si potrebné rekvizity a divadelná hra bola na svete. Koncom marca sme 

pozvali do školskej knižnice našich najmladších žiačikov, ktorým sme 

predviedli našu verziu rozprávky. Divadelná hra sa divákom páčila. Odmenili 

nás potleskom a milým poďakovaním. 

Žiaci VI. A 

Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj 

 

Dňa 26. marca 2018 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Nikola Šuhaj 

v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Muzikál poukázal na priebeh vojny, v 

ktorej dedinčania dúfali, že sa ich synovia vrátia domov živí a zdraví. Hlavnou 

témou predstavenia bolo, ako zbojník Nikola utekal pred nepriateľmi, ktorí sa 

ho snažili chytiť, pričom Nikola ozbíjal bohatých a chudobným dával. 

Divadelné predstavenie sa nám veľmi páčilo.  

Timotej Slezák, VIII. B 

Veselé MDD 

 

1. júna majú všetky deti svoj 

sviatok, a tak nečudo, že sa 

v tento deň namiesto 

učenia hrali, zabávali a 

súťažili. Vyučujúci im 

pripravili zábavno-súťažné 

dopoludnie, v ktorom mohli 

získavať body za kolektívne, 

ale aj individuálne 

disciplíny. Body si mohli vymeniť za zaujímavé ceny a sladkosti. Súťažili v 

preťahovaní lanom, skladaní puzzle, vedomostných úlohách, v streľbe na 

minibránku, v hode loptou do basketbalového koša a mnohých iných. Veľkým 

prekvapením bol príchod hasičov, ktorí pre nich pripravili viaceré ukážky, ale 

aj nemalú sprchu vody, ktorá bola pre nich príjemných osviežením. Slnečný 

deň plný hier a zážitkov sa deťom veľmi páčil.  

 

Šalamún – biblicko-vedomostná súťaž 

 

(ds) 1. ročník biblicko-vedomostnej súťaže 

z náboženskej výchovy ŠALAMÚN sa konal 

21. mája a bol určený pre žiakov 6. – 8. 

ročníka. Siedmi súťažiaci si vyskúšali svoje 

znalosti v troch kategóriách. Prvou 

kategóriou bol VŠEOBECNÝ PREHĽAD, 

druhá s názvom KTO SOM? skrývala osobnosti a postavy z kresťanstva a tretia 

niesla názov BIBLIA. Súťaž prebiehala písomnou formou. Najväčší počet 

bodov a titul Šalamúna získal Sebastián Andreánsky. Všetci žiaci získali malé 

vecné odmeny za ochotu a účasť a prví traja aj niečo navyše a diplomy. Naši 

traja výhercovia: 1. miesto: Sebastián Andreánsky (VI.A); 2. miesto: Martin 

Kacvinský (VII.B); 3. miesto: Ján Marton (VIII.A). 



Škola v prírode  
 

Počas dvoch krásnych májových 

týždňov boli naši žiaci I. stupňa v 

školách v prírode. Jedni v 

rekreačnom stredisku Plejsy pri 

Krompachoch a druhí na Drienici 

pri Sabinove. Všade bolo 

nádherne. Okrem učenia zažili 

množstvo zábavy, športu, súťaží, 

turistiky, plávania, spoznávali prírodu... Domov si priniesli veľa pekných 

zážitkov a nových skúseností.  
  
Biologická olympiáda 

 

(ar) Veľmi pekný úspech zaznamenali naši dvaja žiaci v okresnom kole 

biologickej olympiády. V odbore  botanika obsadila Juliána Kopčíková (VIII.A) 

krásne 2. miesto a Martin Kacvinský (VII.B) 7. miesto. Obaja sa stali 

úspešnými riešiteľmi a zároveň Juliána postúpila na krajské kolo, ktoré sa 

konalo 9. mája 2018 v Prešove. Aj tam sa jej darilo veľmi dobre. Obsadila 

pekné 9. miesto, čím sa stala nielen úspešnou riešiteľkou, ale aj prvou 

žiačkou našej školy, ktorá sa prebojovala na krajské kolo biologickej 

olympiády. Julke srdečne blahoželáme.  
 

Vyhodnotenie súťaže SABI 

 

(ar) Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže SABI, ktorou 

podporujeme separáciu odpadového materiálu a konzumáciu mliečnych 

výrobkov u žiakov. V zbere SABI viečok sme obsadili 2. miesto. Najlepším 

zberačom sa stal S. Šalamun (V. A). V zbere SABI tetrapakov sme obsadili 

taktiež 2. miesto. Najviac ich nazbieral T. Kundek (VI. B). V odbere mliečnych 

výrobkov našou jedálňou sme skončili na 23. mieste. Pre školu sme získali 650 

€ a pre žiakov tablety, tričká, perá, peňaženky a nákupné poukážky. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.  

Školské výstavky, ktoré nás zaujali...  

 

Na hodinách geografie žiaci piateho ročníka preberali učivo o sopkách, ktoré 

ich natoľko zaujalo, že vytvorili 

projekty a krásne modely 

sopiek. Zaujala nás tvorivosť a 

pestrá škála nápadov žiakov pri 

ich tvorbe. S niektorými 

modelmi sopiek pomohli aj 

šikovní rodičia, ako aj 

s modelmi najkrajších budov na 

svete.  

Spolu pri výstavke sopiek bola 

aj výstavka hornín a minerálov, ktorú 

vytvorili žiaci ôsmych ročníkov na hodinách 

biológie. Tieto výstavky splu tematicky 

ladili, pretože aj produktom sopky sú 

vyvreté horniny, ako napríklad čadič, žula a 

podobne. Sú to všetko prírodné útvary a ich 

produkty. Minerál a hornina sú väčšinou 

anorganické prírodniny.  

Peknú výstavu historických 

pamiatok nášho regiónu Šariš 

zrealizovali aj žiaci druhého 

stupňa, ktorí v rámci hodín 

dejepisu zozbierali, roztriedili a 

popísali exponáty na hmotné a 

písomné pramene. Vystavili 

kroje, čižmy, keramiku, náradie, 

nástroje, petrolejovú lampu a 

iné. Sme radi, že žiaci majú záujem o históriu a zároveň o svoju minulosť, 

ktorú spoznávajú prostredníctvom týchto hmotných prameňov. 



V školskej knižnici sa uskutočnila 

prehliadka cudzojazyčnej literatúry 

spojená s čítaním cudzojazyčných 

kníh. Na výstavke bola väčšina kníh v 

ANJ. Súčasťou výstavky boli aj rôzne 

anglické hry a didaktické pomôcky. 

Ďalej tam boli aj NEJ knihy, časť z 

nich bola aj v RUJ a FRJ. Z kníh čítali 

nielen vyučujúci, ale boli k tomu 

vyzvaní aj žiaci. Po prečítaní knihy, príp. len jej časti, sa následne urobil 

preklad knihy. Cieľom podujatia bolo motivovať žiakov k čítaniu 

cudzojazyčných kníh.  
 

Exkurzia do SHMÚ v Košiciach 

Dňa 23. 3. 2018 sme sa my šiestaci a siedmaci zúčastnili pri príležitosti dňa 

meteorológie exkurzie do Slovenského hydrometeorologického ústavu v 

Košiciach. Všetci sme tam prišli s veľkým očakávaním, že sa dozvieme niečo 

nové z oblasti meteorológie. Privítali nás tam pracovníci ústavu, ktorí nám 

prednášali zaujímavosti o kvalite ovzdušia, zrážkach, fenológii, hydrológii a 

klimatických zmenách. Oboznámili nás s rôznymi prístrojmi, ktoré súvisia s 

meteorológiou. Boli sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť zaujímavej a 

pútavej exkurzie. Domov sme si odniesli mnoho nových poznatkov. 

Lenka Ščavnická, VII. .A 

Divadelné predstavenie Denník Anny Frankovej 

Dňa 25. apríla 2018 sme navštívili divadelné predstavenie v DJZ v Prešove. O 

tom, že sa dielo Denník Anny Frankovej zaradilo medzi najpútavejšie, sme sa 

presvedčili na vlastné oči. Problematiku holokaustu a 2. svetovej vojny sme 

tak mali možnosť prežiť vďaka dramatizácii zachovaných zápiskov 

dospievajúceho dievčaťa, ktoré si uschovalo svoje túžby, sny a tajomstvá na 

papieri. V priebehu dvoch rokov sa Anna skrývala so svojou rodinou a svoje 

pocity, ktoré si zapisovala, boli o to krajšie, že v každej situácii vedela nájsť 

krásu života. Ďakujeme za krásny kultúrny zážitok.  

Žiaci 8. a 9. ročníka 

Týždeň modrého gombíka  

(ds) Ďalšou aktivitou v rámci projektu Škola 

priateľská k deťom je zbierka Týždeň 

modrého gombíka, ktorá sa konala 14. – 

21.mája. Heslom 14. ročníka tohtoročnej 

celoslovenskej verejnej zbierky  je „PRE 

KAŽDÉ DIEŤA DETSTVO“. Cieľom je 

zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na 

Ukrajine v konfliktných oblastiach. Konflikt neberie deťom len materiálne 

veci, ale hlavne detstvo, ktoré si zaslúžia a na ktoré majú právo. Aj na našej 

škole sa učíme pomáhať, a preto sme sa do tejto zbierky zapojili aj my. 

Vyzbierali sme 76,49 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli! 

 

Jaskyňa Zlá diera 

Bol pekný piatkový deň. Ráno sme 

sa všetci stretli v Lipovciach, 

odkiaľ sme vyrazili k jaskyni Zlá 

diera. Cestou sme si užívali krásy 

prírodného prostredia dvoch 

pohorí – Braniska a Bachurne. 

Každý z nás dostal prilbu s 

čelovkou a ja som mala to šťastie 

obliecť si kombinézu a robiť niečo 

ako sprievodkyňu. Vošli sme do jaskyne. Najprv cez malý vchod a potom do 

veľkej časti jaskyne. Pozorne sme počúvali sprievodcov výklad a dozvedeli 

sme sa mnoho poznatkov o objavovaní jaskyne a o vzniku krasových útvarov. 

Potom sme zliezli menšiu jaskynnú trhlinu a vyšplhali sa k jazierku, pri ktorom 

nám pán jaskyniar ukázal veľmi staré kosti zveri a črepy hlinených nádob. 

Naspäť z jaskyne sme niektorí liezli cez úzku trhlinu, ktorá sa nazýva Trhlina 

druhého pôrodu. Videli sme aj krásne kvapľové vodopády a vrátili sa späť na 

povrch. Chceme sa poďakovať pani učiteľkám Aronovej a Miščákovej za ich 

trpezlivosť a nadšenie pre spoznávanie miestnej krajiny. Bol to krásny zážitok. 

Lucia Kovaľová, IX. A 



Naša mamička - darček pre mamičku 

 

Na krásny májový sviatok – Deň 

matiek, nezabudli žiaci 2. –  6.ročníka  

ŠT.  Po krátkom rozhovore ako doma 

pomáhajú mamkám, za čo všetko by 

si ich mali vážiť, sa pustili do výroby 

darčeka pre mamičku. Pracovali 

samostatne a s radosťou. Domov 

odchádzali s krásnou papierovou 

kytičkou pre mamičku natešení a 

usmiati. 

Mamke 

 

Moja milá mamička, 

usmievavá tvárička, 

Postačí ti ružička 

od malého srdiečka? 

Šťastie, radosť, zopár rád 

nazbieram ich celý rad. 

Smútok z duše zotieraš, 

úsmevom ho nahrádzaš. 
 

Veronika Feketeová, VI. B 

Deň ľudovej kultúry 

(ľk) Žiaci 1. A triedy prežili 25. máj 2018 

netradične ako Deň ľudovej kultúry. Pred 

týmto dňom prehľadali pôjdy so starými 

rodičmi, aby z nájdených zachovaných 

starých predmetov vytvorili v triede 

výstavku. Rodičia im pomohli pozháňať 

ľudové kroje, v ktorých tento deň boli 

oblečení. Žiaci si vyskúšali na vyučovaní 

rozprávať aj po šarišsky, prekladali slovné 

úlohy a zadania do šarišského nárečia, 

hovorili šarišské rečňovanky a spievali šarišské piesne. Prostredníctvom 

prezentácie sa oboznámili s regiónom Šariš, s prekrásnou architektúrou 

regiónu, s tradíciami a zvykmi a s chutnou gastronómiou. Žiaci mali možnosť 

vyskúšať si, či poznajú významy slov v šarišskom nárečí. Maľbou zdobili vázy 

ľudovými motívmi a farebne vymaľovávali ornamenty. Žiaci sa prešli 

v ľudových krojoch aj obcou a spievali si ľudové pesničky. Netradičný deň sa 

žiakom páčil. Tradície a zvyky nášho regiónu sú zaujímavé a jedinečné, preto 

je správne, že sa s nimi mladá generácia oboznamuje a pripomína si ich. 

Maľované čítanie 

Dňa 8.3.2018 si v priestoroch I.B triedy 

pripravila p. uč. Štvartáková  podujatie 

k rozvoju čitateľskej gramotnosti pod 

názvom Maľované čítanie. Zúčastnili sa 

ho naši najmenší prváci. Cieľom aktivity 

bolo podporovať u žiakov chuť 

k čítaniu, popritom sa oboznámiť s pár 

českými slovami  a osvojiť si známu 

českú detskú pieseň. Žiaci najprv pracovali s detským časopisom Vrabček, 

konkrétne s ilustrovaným písaným textom na jarnú tému. Pomocou 

názorných obrázkov na tabuli sa 

oboznámili so základnou slovnou 

zásobou a potom sa pustili spoločne do 

čítania príbehu. Nasledoval krátky 

rozbor textu, po ňom deti priradzovali 

české slová k obrázkom na tabuli. Išlo 

im to veľmi šikovne, veľa českých slov 

poznali aj vďaka pozeraniu českých 

rozprávok v televízii. Najťažším slovom bolo pre nich 

slovo vlaštovka (lastovička). Deti sa tak naučili 13 českých slovíčok a pre nich 

nové písmeno ř.  Potom nasledovalo počúvanie príbehu preloženého do 

českého jazyka, čo sa deťom veľmi páčilo. Celé stretnutie ukončilo hravé 

osvojovanie si českej detskej 

pesničky Kočka leze dírou. Deti sa 

ju rýchlo naučili vďaka 

ukazovačke a doprovodu na 

hudobných nástrojoch. Akcia 

splnila svoj cieľ aj na základe 

pozitívnej spätnej väzby detí. 

Výstupom akcie je obrázkový 

český slovník z prečítaného 

príbehu. 



Prvýkrát v škole  

 

V stredu 4. 4. 2018 prišli medzi 

nás deti z materskej školy, ktoré 

chcú v školskom roku 2018/2019 

navštevovať našu školu - BUDÚCI 

PRVÁCI. Žiaci z ŠKD, II.A a IV.A 

pripravili pre deti a ich rodičov 

veselé pásmo básní, piesní a tancov. Po programe sa nám škôlkari predstavili 

a z rúk p. uč. Matéffyovej prevzali uvítacie listy a kľúče, ktorými si 3. 9. 2018 

otvoria bránu našej školy a stanú sa z nich prváci. Škôlkari s pani učiteľkami 

smelo rozprávali. Spoznávali čísla, farby, geometrické tvary a niektoré 

dokonca už vedeli napísať svoje meno. Bolo vidieť, že sú šikovní a budú z nich 

úspešní prváci. Tešíme sa na Vás!!! 

                                                                                 Návšteva v dome seniorov  
 

(vm, mp) V apríli sme opäť po určitom čase 

navštívili starkých v miestnom dome 

seniorov. Spríjemnili sme im slnečné 

dopoludnie programom, v ktorom ich naši 

najlepší recitátori prednesom povestí 

preniesli do čias dávno minulých. V závere 

návštevy ich recitátori obdarovali 

pestrofarebnými kvetmi, ktoré s radosťou vyhotovili žiaci našej školy. 

Začiatkom júna starkých potešili žiaci I. A a  IX. A  pásmom ľudových aj 

moderných piesní s gitarovým 

sprievodom Mária Marinicu z IX. A. 

Pásmo bolo poprepletané básňami M. 

Rúfusa. Starkým sa veselé piesne 

v podaní žiakov páčili a v závere si 

spoločne zaspievali  známe piesne A od 

Prešova a Hej, Sokoly. Starkí ich odmenili 

vrelým potleskom a sladkou odmenou. 

Cestujeme po mape 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 

5. – 8. ročníka zapojili do 

zábavno-vedomostnej súťaže 

Cestujeme po mape, ktorá je 

zameraná na preverenie 

vedomostí získaných na hodinách 

GEO. Žiaci postupne prechádzali 

piatimi súťažnými kolami, v ktorých hravou formou plnili jednotlivé úlohy. 

Súťažným dvojiciam sa v dvoch kategóriách najviac darilo v kole, v ktorom 

mali vytvoriť správne dvojice z geografických pojmov. Ale ani práca s mapou 

nebola pre nich cudzia a s nadšením vyhľadávali zadané miesta. V závere ich 

trocha potrápili úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Všetci 

súťažiaci boli odmenení malými vecnými cenami a diplomami.  

 I. kategória:  

1. miesto: Kočan, Šatná (VI. B),  

2. miesto: Ščerbák, Martonová (VI. A),  

3. miesto: Šalamun, Majcherová (V. A). 

 II. kategória:  

M. Kacvinský,  Popel (VII. B),  

S. Kundeková, Ščavnická (VII. A),  

M. Pustý, N. Hlubeň (VIII. B).  

 

Škôlkari na hodine u prvákov 

Naši škôlkari prijali pozvanie 

prvákov a navštívili nás. Žiaci 1. 

A triedy oboznámili budúcich 

prváčikov s vyučovacími 

predmetmi v 1. ročníku 

a mimoškolskou záujmovou 

činnosťou. Ukázali škôlkarom, ako 

sa učia a čo všetko už vedia. Škôlkarov zaujala aj ukážka práce žiakov 

s interaktívnou tabuľou. Navzájom si zarecitovali básničky a zaspievali 

pesničky. Spoločným kreslením si škôlkari vyskúšali aj sedenie v školských 

laviciach. Na záver sa obdarovali sladkými dobrotami. Prváci škôlkarov uistili, 

že školských povinností, ktoré ich čoskoro čakajú, sa báť nemusia a že sa 

v škole žiaci – prváci, cítia dobre. 



Mladý priateľ lesa 

(ar) Naši dvaja ôsmaci – Marián Seman a 

Marek Pustý, uvažujú o ďalšom štúdiu na 

SOŠ lesníckej v Prešove, a preto sa 

rozhodli zúčastniť 3. roč. súťaže Mladý 

priateľ lesa. Ich príprava na túto súťaž 

spočívala v naštudovaní si odpovedí na 

150 testových otázok, učili sa spoznávať 25 drevín, spoznávali 50 živočíchov, 

18 stôp poľovnej zveri a 10 húb. Marek Pustý obsadil pekné 8. miesto. 

Súčasťou sprievodného programu boli aj sokoliari a trubači.  
 

Športová olympiáda 

(ľk) Naši prváci radi športujú a súťažia. 

Presvedčili nás o tom v športovej 

olympiáde. Pod vedením svojich učiteliek 

súťažili v netradičných disciplínach – 

v hode kuchynskou hubkou do plachty, 

v behu vo dvojiciach držiacich v rukách 

drevené špajle a v rýchlom pohybe 

húseničiek. Potom si zahrali medzitriedny futbalový zápas. Víťazmi 

v športovej olympiáde boli všetci prváci, ktorí sa aktívne zapojili do všetkých 

športových disciplín. Ukázali, že voľný čas sa dá pekne stráviť aj športovaním 

a pohybovými hrami. Odmenení boli sladkým prekvapením 

 

Anjel pre Radka 
 

Naozaj veľkým prekvapením pre nášho 

spolužiaka Radka bola návšteva rezbára 

M. Krajňáka, ktorý mu daroval krásneho 

vyrezávaného anjela v rámci programu 

Cesta na kraj sveta s anjelmi pre trpiace 

deti. Radko neskrýval obrovskú radosť a 

padla aj slzička šťastia. Všetci mu prajeme hlavne veeeľa zdravia.  

Súťaž O najlepšieho rozprávača 
 

(ds) Vytvoriť príbeh, naučiť sa ho 

spamäti a predniesť ho čo najlepšie 

– to bola úloha žiakov 6. – 8. 

ročníka v tvorivej súťaži zo SJL. 

Tohtoročná súťaž vniesla do 

priestorov knižnice veľmi originálne 

a nápadité príbehy zložené z 15 

neľahkých slov. Žiaci využili svoju fantáziu naozaj výborne a pochvalu si 

zaslúžia všetci. A tu sú najlepší rozprávači: 1. miesto: Sebastián Andreanský 

(VI. A), Marcela Šatná (VI. B); 2. miesto: Matej Kočan (VI. B), Terézia Šarišská 

(VIII. A), Marek Pustý (VIII. B); 3. miesto: Peter Ščerbák (VI. A), Marek Balun 

(VI. A), Sára Kundeková (VII. A).  

Deň narcisov 

Aj v tomto roku sa na Deň narcisov 

uskutočnila zbierka, ktorou sme 

chceli vyjadriť svoju podporu a 

spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí vo 

svojom živote zápasia s rakovinou.V 

našej škole a v okolí sa vyzbierala 

čiastka 199,71 eur. Dobrovoľníkmi pri 

tejto akcii boli žiaci VII.A triedy.  

 

Cirkus Jacko  

Skvelým vystúpením nás pobavil Cirkus 

Jacko, v ktorom známe postavy z 

ruskej rozprávky Maša a medveď pre 

nás vyčarili mnohé veselé situácie, 

kúzla, akrobatické prvky a nechýbal ani 

bublifuk s množstvom malých či 

veľkých bublín. Ďakujeme.  



Česi a Slováci spoločne – čo nás spája 
 

Slovensko si v roku 2018 pripomenie 100. výročie vzniku 

Československa. V súvislosti s týmto výročím sa všetci žiaci zapojili 

do školského projektu pod názvom Česi a Slováci spoločne... Pod 

vedením svojich učiteľov zhromažďovali informácie a materiály, ktoré 

následne prezentovali na DOD, ktorý sa uskutočnil 28. marca 2018 pre 

spolužiakov, rodičov a záujemcov o túto akciu. Najmenší žiaci hravou 

formou spoznávali české slová a písmená, čítali české rozprávky, 

naučili sa pesničky a zostavili česko-slovenský slovník. Starší žiaci 

poskytli zaujímavé informácie o hlavných mestách – Prahe, Bratislave, 

zamerali sa na priemysel, kultúru, prezentovali aj najkrajšie miesta 

cestovného ruchu – národné parky a kúpeľné mestá. V tento deň 

nezabudli ani na učiteľa národov – J. A. Komenského, o ktorom 

vytvorili zaujímavú prezentáciu. Žiaci 9. ročníka pripravili peknú 

prezentáciou o vzniku ČSR. Veríme, že DOD splnil svoj cieľ a že žiaci 

získali informácie o význame týchto historických udalostí.  

 

   


