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KRÍŽOVKA 

 

Vylúštením krížovky nájdeš slovo, ktoré sa v básničke stratilo.  

 

Keď napadne veľa snehu,  

obelejú všetky polia, lúky.  

Radosť z toho majú najmä deti,  

no aj dospelých zima poteší.  

 

Všade vláde  _ _ _ _  a mráz,  

snehuliak v pozore víta nás.  

Vytiahnime lyže, sane,  

dolu brehom rýchlo páľme! 

Pripravil Norbert Hlubeň, VIII. B 

OSEMSMEROVKA 

1. antonymum slova slabý 

2. okrasný doplnok na ruku 

3. náš svetadiel 

4. hudobný kráľovský nástroj na H 



Išli hudci horou 

  

Dej veľmi známej ľudovej balady, v ktorej matka v hneve vyslovila kliatbu na 

svoju dcéru, znázornila komiksom žiačka Tamara Lopuchovská zo VI. A 

triedy.  

 

5. Nie som javor, ale dievča z mesta richtárovo.  

8. Toto sú husličky z vašej Aničky.  

9. Choďte preč a nerobte mi ešte väčší žiaľ! 

 Zimný spánok 
 

 Zima prišla nečakane, 

 Isto doma nezostanem. 

 Môžem sa už sánkovať, 

 Na snehu sa guľovať. 

 YouTube sa môže skryť, 

 

 Sám viem lepšie natočiť. 

 Parádny je tento čas, 

 Aj keď spadnem, vstanem zas. 

 Niekedy, keď mrázik tu je, 

 Okná skvele pomaľuje 

 Krásou nevídanou.  

 

Zuzana Kolarčíková (VI. B) 

a jej spolužiaci 

 

 

 

 

Ako ten čas rýchlo plynie... 

 

     K zime neodmysliteľne patria najkrajšie 

sviatky roka – Vianoce. A tak posledný 

mesiac roka bol v našej škole nesmierne 

rušný. Priestory školy dýchali zimnou a 

predvianočnou atmosférou. Výzdoba bola 

nádherná, no úplný začiatok patril 

obľúbenej návšteve Mikuláša s anjelmi a 

čertmi, nasledovalo pečenie 

medovníčkov, príprava vianočného 

programu či výrobkov do burzy. Všetky 

aktivity sme úspešne zvládli a pokojne 

odišli na prázdniny.   

     Avšak čas vianočných prázdnin ubehol 

veľmi rýchlo a my sme opäť zasadli do 

školských lavíc s cieľom úspešne ukončiť 

prvý polrok školského roka. Mnohým sa 

to aj podarilo, potešili ich známky na 

výpisoch z vysvedčení, iní pevne veria, že 

do konca školského roka sa im podarí 

známky opraviť. Aj napriek všetkému bol 

záver polroka veselý. Viacerí sa zúčastnili 

obľúbenej fašiangovej veselice – 

školského karnevalu. 

     V závere vám prajeme veľa úspechov v 

druhom polroku, nech sa vám darí vo 

všetkých súťažiach a olympiádach. 

Najviac myslíme na našich deviatakov, 

pretože ich čochvíľa čaká testovanie. 

Veríme, že všetko zvládnu čo najlepšie. 

Držíme im prsty.   

Vaša redakčná rada 



ČO SME EŠTE V JESENI ZAŽILI... 

 

Indiánsky deň 

 

(kš) Žiaci I. B si 3. novembra urobili 

Indiánsky deň. Celá trieda sa zmenila 

na jeden veľký stan, v ktorom býval 

kmeň Farebné tváre. Malí indiáni si 

spoločne vymysleli názov svojho 

kmeňa, svoj indiánsky pokrik a, 

samozrejme, aj indiánske mená, ako napr. Zlatý vlas, Divoký blesk, Rýchly 

oheň, Veselý mrak, Smutná tvár či Rýchly kvas. Následne si vyrobili indiánske 

čelenky, pomaľovali si tváre, počítali šípy, kone a porovnávali stany. Taktiež 

pracovali s indiánskym pracovným listom so slabikami. Svoju zručnosť si 

overili pri výrobe 3D veveričiek a zaspievali si indiánske piesne. Potom 

navštívili hlavný stan s náčelníkom – riaditeľňu, v ktorom im p. riaditeľka 

odokryla taje a náplň jej práce. Taktiež im ukázala ostatné dôležité zákutia 

stanu – miestnosť zástupcov. Indiáni vedeniu školy odovzdali vyrobené 

veveričky na znak priateľstva. Indiánsky deň ukončili oddychom pri 

indiánskom ohni (relaxačné počúvanie zvukov lesa na koberci). Na pamiatku 

si vzali domov svoje čelenky a pomaľované rozjarené tváre. 
              

iBobor v našej škole 

 

(zi) V novembrovom týždni prebehla v našej škole súťaž iBobor, ktorej 

hlavným cieľom je podporiť záujem o IKT u 

všetkých žiakov. Úlohy sú zamerané hlavne 

na logické myslenie žiakov. Súťaže sa 

zúčastnilo 32 žiakov v rôznych kategóriách. 

od najmladších druháčikov až po 

deviatakov. Úspešnými riešiteľmi, ktorí 

získali diplom, sa stali 18 žiaci. Všetkým blahoželáme! 

Čaro zimnej prírody 

 

Aj v tomto roku k nám pred vianočnými sviatkami zavítala pani Zima, ktorá 

nás nesmierne potešila svojou bielou nádielkou. A zrazu sme sa ocitli ako v 

rozprávke. Snežilo, akoby sa rozsypal obrovský našuchorený vankúš naplnený 

tým najbelším a najjemnejším perím. Snehové vločky padali na zem, akoby 

ich niekto vysypal z batoha. Boli veľké a svojou krásou rozjasnili naše tváre. Aj 

stromy sa začali ohýbať pod ťažkými kopcami snehu, ktoré po celú noc 

modelovala pani Zima. Zasnežené strechy domov sa ako pocukrované 

kryštálovým cukrom hrdo vypínali nad bielou krajinou. Všetky sa pýšili 

cencúľmi, ktoré ako ostré meče viseli zo striech. Zima bola nemilosrdná a 

krutá aj k riekam, ktoré od strachu onemeli a nemohli sa brániť. Už 

nevydávajú príjemnú lesnú melódiu. Všade je ticho a nepočuť ani spievať 

lietajúcich muzikantov. Len zima a mráz sa tešia a tancujú od radosti. Mráz 

nám vyhráva pod nohami a na oslavu ľadovej kráľovnej ozdobil každé okno 

tými najoriginálnejšími ornamentmi. Pred touto pani Zimou nás však ukryje 

teplá izba, v ktorej vládca oheň rozohreje náš kozub a naše srdcia.  

 

Katarína Lazoríková, VIII. B 

 

Krása zimná 

 

Kto je to, čo je to? 

Ráno na okne kvet. 

Ako to? Zje to 

Slnko z okna krásu 

Ako sladký med. 

 

 

 

 

 

 

Zase zrána na okne 

Iné kvety tešia veru. 

Máme radosť z čarovania, 

Nám postačí námraza 

Aj padnutá iskra snehu.                                               

 

Matej Kočan, VI. B 

 



O načisto obrátenej krajine 

 

Bola raz jedna krajina, 

v ktorej bolo všetko naopak. Mačka 

naháňala psíka, myši zasa naháňali mačku. 

Na domoch sa staval najprv komín, potom strecha, neskôr 

steny a nakoniec základy. A v tom divne postavenom dome žili deti 

so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Rodičia už nevedeli, čo s nimi 

majú robiť. Počúvali len samé: „Mami, babka, nudíme sa!“ Vymýšľali pre nich 

hry od výmyslu sveta, aj tak nič nepomáhalo. Jedného dňa sa rodina vybrala 

na prechádzku k hradu, v ktorom bývala kráľovná. Mama navrhla, aby sa išli 

spýtať kráľovnej, či nepozná nejakú dobrú hru. Vošli do kráľovstvá a sluhovia 

ich vpustili dnu. Zrazu uvideli, ako kráľovná na niečom skáče. Deti sa spýtali: 

„Veličenstvo, čo je to?!?“„Je to predsa trampolína!“ Deťom sa náramne 

zapáčila. Rodičia im ju kúpili a odvtedy už nepočuli slovo nuda.  

A prezradím vám niečo – neskôr trampolína  

 skákala po deťoch.  
 

  Michaela Zubáková, V. A 

 

Zima je tu zas 

 

Je tu zima, je tu zas,  

Mikuláš už čochvíľa privíta nás.  

Sladkosti nám prinesie,  

ale aj zdravé ovocie.  

 

Dorazil k nám prvý sneh,  

snehuliaka stavajme hneď.  

Začína už prvá guľovačka,  

no aj poriadna sánkovačka. 

 

 

Chlapci na rybníku hokej hrajú,  

dievčatám pekné úsmevy zamŕzajú.  

Rodičia nadšenie zdieľajú,  

že od svojich ratolestí pokoj majú.  

 

Po Vianociach príde Nový rok,  

do nového roka šťastný krok.  

Ohňostroj nám radosť vyčarí,  

ako aj úsmev či slzičku na tvári. 
 

Marek Pustý, VIII. B. 

Súťaž O najkrajšieho šarkana 

 

(kg) Žiaci VIII. C sa zapojili do výtvarnej súťaže O 

najkrajšieho šarkana, ktorej cieľom bolo 

zábavnou formou vyjadriť svoje umelecké 

zručnosti ako aj prácu s detailom. Žiaci si 

vzájomne pomáhali, všetci sa veľmi snažili, 

avšak najkrajších šarkanov vytvorili Erik Bari a 

Anita Lacková. Všetci zúčastnení žiaci boli 

odmení sladkosťami.  

 

Hygiena je zdravie 

 

(kš) Keďže s jeseňou prichádzajú 

chladnejšie dni a zvýšená 

chorobnosť, p. uč. Štvartáková 

pripravila pre prváčikov pestrú 

besiedku na tému Hygiena je 

zdravie. V úvode si žiaci vypočuli 

pieseň Prechladnutého 

snehuliaka, ktorá bola silným 

motivačným prvkom besiedky. Po nej sa snažili poradiť snehuliakovi, ako sa 

čo najskôr vystrábiť z nádchy. Spomínali si na viaceré druhy chorôb, ich 

priebehu a spôsobu liečby. Spoločne taktiež prichádzali na príčiny vzniku 

chorôb. Žiaci si potom zahrali rolovú hru – návšteva u lekára s reálnymi 

zdravotnými pomôckami a lekárskym vybavením. Osvojili si nové pojmy ako 

stetoskop, leukoplast, ordinácia či dezinfekcia. Spoločne potom triedili dané 

predmety podľa účelu ich použitia a priraďovali k adekvátnym názorným 

obrázkom. Svoj hmat si preskúšali v hmatovej hre „Čo to asi je?“, kde sa 

snažili hmatom určiť predmety dennej hygieny a lieky ukryté pod lekárskym 

plášťom. V závere besedy bolo maľované čítanie doplnené názornou ukážkou 

lekárničky. Žiaci sa v tejto aktivite ukázali ako veľmi aktívni a uvedomelí v 

oblasti zdravia a hygieny, čo nás len teší. 



Ukážeme, čo vieme 

 

(ľb) Vyučujúce ANJ zorganizovali 

pre štvrtákov zábavno-

vedomostnú súťaž  v anglickom 

jazyku. Žiakov sme rozdelili 

podľa tried na Team A a Team 

B. Žiaci súťažili v štyroch 

úlohách, kde si zmerali sily v 

ovládaní slovnej zásoby a čísel, 

v skladaní slov z písmen zo slovnej zásoby nábytok a doprava, v riešení úloh z 

matematiky napísaných po anglicky a poslednou úlohou bolo kreslenie na 

základe inštrukcií v anglickom jazyku. Atmosféra bola vynikajúca, súťažná. 

Každá trieda sa snažila vyhrať. Nakoniec však vyhrali žiaci 4. A triedy, ktorí 

boli v riešení úloh trochu rýchlejší. Žiaci za odmenu dostali  sladkosť.  

 

Šikovný chlapec a šikovné dievča  

 

Dňa 21.11.2017 na päťčlenné 

družstvo žiakov 3. ročníka pod 

vedením p. uč. Tarasovičovej  

zúčastnilo súťaže Šikovný 

chlapec, šikovné dievča v ABC 

Centre voľného času v 

Prešove. Žiaci museli byť 

múdri, šikovní, zruční a rýchli. 

Úlohou žiakov bolo napísať 

test, poskladať rozstrihanú puzzle skladačku, vystrihnúť a zlepiť škatuľku 

podľa návodu a zapamätať si za 1 minútu čo najviac z pätnástich vecí. Našu 

školu reprezentovali Sárka Hudáková (3.B), Natálka Strakayová (3.B), Lucka 

Valenčinová (3.A), Aďka Kočanová (3.A) a Adam Ježo (3.A). Do finále, ktoré sa 

bude konať v marci, postúpila Sárka Hudáková. Blahoželáme!  

SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 
 

Vianoce 
 

Vianoce sú za dverami, 

betlehemci s koledami. 

Krásne tóny vydávajú, 

pekné vinše rozprávajú. 

 

Snehuliaci v pozore stoja, 

zimy sa vôbec neboja. 

Vyludzujú úsmev krásny, 

želajú nám šťastné sviatky. 
 

Timotej Slezák, VIII. B 

 

Čarovné Vianoce 
 

Vločka na zem doletela,  

za okienkom na nás máva,  

v obývačke jedlička 

rozžiarila všetky očičká.  
 

Vonku bielo, bielučko,  

občas vykukne aj slniečko.  

Koledujúci chodia hore-dole,  

vinšujú nám všetko dobre. 

 

Veľkých i malých potešia 

milé darčeky od Ježiška.  

Výzdoba už krásne svieti,  

nádherné Vianoce prejeme TI. 
 

Saša  Prokopová, VIII. A 

 

Čas vianočný 
 

Stromček sa v dome ligoce, 

opäť sa blížia čarovné Vianoce. 

Z kuchyne rozvoniavajú medovníčky, 

maličkým sa snívajú sladké sníčky. 

 

Snehuliak sa za oknom smeje, 

pri srdiečku nás koleda hreje. 

Ježiško všetkých ľudí obdarí, 

prinesie im najvzácnejšie dary. 
 

Gréta Gruľová, VIII. A 

 

Zima 
 

Čože to tam kdesi klope? 

Za dverami počuť hluk. 

To vločky zavítali k nám 

a tlačia sa dnu. 
 

Príroda už obelela, 

ako aj svet vôkol nás, 

maliar Mrázik vyčaroval 

na okne nádherný obraz. 
 

Deti sánky vyťahujú, 

radosť zo zimy majú. 

Aj snehuliaka si postavia 

a pritom sa zabavia. 
 

Soňa Dolinská, VIII. B 



Rozumieme si navzájom 

 

Vo februári sme mali veľmi peknú 

akciu zameranú na porozumenie 

medzi ľuďmi, rovnosť a toleranciu. 

Rozdelili sme sa do skupín a každá 

dostala banán, ktorý si pokreslili 

tak, aby vznikol chlapec alebo 

dievčatko. Každá skupina si 

myslela, že jej výtvor je ten 

najkrajší. Rovnako je to aj medzi dospelými. Každý si myslí, že jeho dieťa je to 

najlepšie a najkrajšie. Keď sme banány olúpali, zistili sme, že sú rovnaké. 

Ľudia sú vo svojej podstate tiež rovnakí, a preto sa nemôžme posudzovať len 

podľa oblečenia. Zistili sme, že naše obkreslené ruky alebo tieň sú však 

rovnaké, bez ohľadu na farbu pleti alebo kultúru. Dospeli sme k záveru, že 

ľudí nesmieme posudzovať podľa oblečenia, majetku či farby pleti. Človeka 

posudzujeme podľa jeho skutkov. Aby sme sa lepšie spoznali a pochopili, 

musíme spoznávať vzájomné zvyky, kultúru a reč. Preto sme si spoločne 

vytvorili rómsko-slovenský slovníček. 

Žiaci III. A 

Olympiáda v ruskom jazyku 

 

(az) Dňa 22. februára 2018 sa žiaci 8. a 9. 

ročníka zúčastnili olympiády v ruskom 

jazyku, kde si otestovali svoje jazykové 

schopnosti a komunikačné zručnosti. 

Súťažiaci pracovali v štyroch kolách: 

čítanie s porozumením, kulturologický 

test, rozprávali na základe vizuálneho podnetu a v ústnej reči sa každý zo 

súťažiacich predstavil a opísal svoje záľuby. A tu je konečné poradie:  

1. miesto: Alexandra Prokopová, VIII. A;  

2. miesto: Lucia Spišáková,  IX.A;   

3. miesto: Lucia Kovaľová a Jozef Hric z IX.A.    

Čo ja viem! 

 

(ds) Už tradične si v novembri 

mohli žiaci 5. – 7. ročníka overiť 

svoje vedomosti zo SJL v zábavno-

vedomostnej súťaži ČO JA VIEM! 

Úlohou žiakov, ktorí pracovali vo 

dvojiciach podľa ročníkov, bolo 

v stanovenom čase vybrať správnu 

odpoveď z 15 úloh. Niektoré úlohy 

boli podľa žiakov ľahké, nad 

niektorými sa museli zamyslieť. 

Ukázala sa aj úroveň čitateľskej gramotnosti, ktorá je neraz pre žiakov 

„ťažkým orieškom“. Za snahu, súťaživosť a  vedomosti boli ocenení diplomom 

a sladkou odmenou. A tú sú mená našich výhercov: 

1.miesto: Soňa Hudáková, Michaela Zubáková, V. A,  Sebastián Andreánsky, Michaela 

Martonová, VI. A; 2.miesto: Annette Hricová, Lívia Stašíková, V. B; 3.miesto: Samuel 

Plančár, Štefan Ivanko, VI. B; Sebastián Popel, Martin Kacvinský, VII.B. 

 

Olympiáda v anglickom jazyku 

 

(jf) Koncom novembra sa konalo 

školské kolo olympiády v ANJ. 

Zúčastnili sa ho 7  žiaci v kategórii 1A 

– (V. –  VII. roč.). Žiaci plnili 6 úloh: 

gramatický test, slovnú zásobu, 

čítanie, posluch,“ role play“ a 

obrázkový príbeh. Žiaci preukázali  

priemerné vedomosti. V gramatickom teste dosiahli slabšie výsledky, v 

posluchu a tvorení jednoduchého príbehu podľa obrázku dosiahli lepšie 

výsledky. Dobrú slovnú zásobu preukázal Martin Klaček zo VII.A, ktorý získal 

1. miesto, no nestal sa úspešným riešiteľom tejto súťaže. Škoda, do 

obvodného kola tohto roku nepostúpil žiaden zo súťažiacich. 



O čom sa v knihách nepíše ... 

 

Dňa 14. novembra sa naša 

trieda zúčastnila besedy s pani  

Tiškovou.  Táto pani je veľmi 

milá, múdra a veselá osoba. Náš 

obdiv si získala už hneď na 

začiatku, keď začala rozprávať o 

tom, čo sa dialo na Dukle. 

Postavila nás pred skutočnosť a 

my si ani nevieme predstaviť, 

aká bola hrozná Druhá svetová vojna. Rozprávala nám o tom, ako im Nemci 

pobrali drvivú väčšinu jedla a oni sa schovávali v úkrytoch v zemi, ktoré im aj 

tak zničili. So slzami v očiach nám hovorila o krutej vražde jej brata, ktorú na 

vlastné oči videla a na následky toho osivela a celé roky mala problémy so 

spánkom. Je málo ľudí, ktorí by nám povedali pravdu o týchto časoch. Ako 

napríklad jej otec, ktorý sa priatelil s M. R. Štefánikom. V jej spomienkach na 

otca jej utkvelo aj to, ako jej otec rozprával o tom, ako Štefánika čakal na 

letisku, keď sa vracal na Slovensko a stal sa svedkom jeho vraždy. Nezabudla 

ani na hladomor na Ukrajine, výbuch v Černobyle, na Stalina, Lenina a Hitlera. 

Najviac nás zaujal príbeh o Černobyle, kde práve v tom čase študovala. 

Vybuchol tam rádioaktívny reaktor, ktorý mal za následok veľké straty na 

životoch ľudí a početné choroby. Rodili sa mačky s tromi chvostmi, ovce s 

dvoma hlavami, nadrozmerná zelenina a rádioaktívne hríby. Na mestá v 

najbližšom okolí sa sypal biely prach. Ďalej nám pani Tišková rozprávala o 

svojom živote v komunistickom Rusku. Vďaka Československému občianstvu 

nebola prenasledovaná. Hovorila nám o tom, ako vyučovala kozmonautov. Jej 

život v mladosti bol plný napätia, nečakaných prekvapení, radosti ale často aj 

smútku. Napriek tomu sa nám s tým pani Tišková zverila. Musíme povedať, že 

táto beseda bola veľmi zaujímavá a poučná. Odporučili by sme ju každému 

mladému človeku, pretože ak chceme naozaj pochopiť históriu, treba hľadať 

aj iné zdroje, lebo v učebniciach dejepisu sa celú pravdu nedočítame. 

Žiaci IX.A 

Na lyžiaraku nám bolo fajn...  
 

V týždni od 12. – 16. februára 2018 

sme sa my siedmaci a ôsmaci 

zúčastnili lyžiarskeho výcviku na 

Drienici. Keď sme dorazili do hotela, 

najprv sme sa ubytovali, a popoludní 

už sme celí natešení boli na svahu. 

Prvá jazda bola náročná, no potom 

nám to išlo len a len lepšie. V utorok 

sme sa rozdelili do skupín podľa 

toho, kto ako vedel lyžovať. V stredu sme lyžovali len dopoludnia a poobede 

sme boli relaxovať v bazéne. Pred večerou sme sa ešte zúčastnili svätej omše 

v spoločenskej miestnosti. Vo štvrtok už išlo lyžovanie takmer všetkým dobre 

a mali sme aj voľné lyžovanie. Po večeri sme sa všetci tešili na diskotéku, na 

ktorej sme sa do sýtosti vybláznili. V piatok sme boli smutní, že už 

odchádzame, ale bol to týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov, na ktoré 

budeme ešte dlho spomínať.                                            

  Juliána Kopčíková, Terézia Šarišská, VIII. A 

Súťaž o najkrajšiu Valentínku 

 

(iš) Pri príležitosti Sviatku sv. 

Valentína bola začiatkom februára 

vyhlásená súťaž pre všetkých 

žiakov školy o najkrajšie 

Valentínkovo srdiečko, najkrajšiu 

Valentínku či najkrajší pozdrav. 

Porota si všímala najmä vlastnú 

tvorbu, originalitu a estetický 

vzhľad. Vyhlásenie výsledkov prebehlo 22. februára, na ktorom boli 

odmenené aj najkrajšie výrobky týchto žiakov:  

1. miesto: Karolína Dzurendová, III. A; 2. miesto: Nela Zlatohlavá, I. A;            

3. miesto: Zuzana Martonová, III. B.  



Balónový deň 

(kš) Dňa 23. 1. 2018 sa trieda 1. B premenila 

na Balónové kráľovstvo, v ktorom sa žiaci 

hravou formou naučili hlásku a písmená B, b. 

Najprv si osvojili motivačnú báseň k písmenku 

„b“ a potom ju aj zahrali. Následne si 

z klobúka ťahali balóniky a podľa farby balóna 

im pani učiteľka namaľovala na tvár balónik. 

Pri fúkaní balónov si deti preverili svoju 

kapacitu pľúc. Nie každému fúkanie šlo, no 

snaha bola. Taktiež si spoločne prešli úvodnú 

stranu  šlabikára pri písmenku „b“. Na hodine 

písania sa oboznamovali s písaným tvarom písmena „b“ -  najprv na tabuli, 

potom v písanke a nakoniec si ho mohli napísať a akokoľvek smiešne 

dozdobiť na ich nafúknutom balóne. Vznikli tak rôzne smiešne balónové tváre 

či príšery. Na hodine anglického jazyka využili balóny pri opakovaní slovnej 

zásoby. Pracovali taktiež s pracovným listom zameraným na narodeninovú 

oslavu. Na hodine matematiky mali  žiaci balónové počty, montessori aktivity 

a na záver balónovú šou. Aktivity sa žiakom veľmi páčili, nemali pocit, že by sa 

učili, hoci to bolo presne naopak.  

 

Divadelné predstavenie The Heroes 

 

(jf) Žiaci VII.A, VII. B a VIII.B triedy sa zúčastnili divadelného anglicko-

slovenského predstavenia, v ktorom im členovia Divadelného centra 

z Martina prezentovali v angličtine príbehy o ozajstných hrdinoch a ich 

hrdinských činoch.  Bola to vo svojej podstate mozaika príbehov z ankety 

Detský čin roka. Cieľom podujatia bolo nielen poukázať na spomínané činy 

detí z rôznych kútov Slovenska, ale tiež potrebu brať si za vzor ľudí s dobrými 

a čestnými úmyslami a s pozitívnymi vlastnosťami. V neposlednom rade malo 

toto predstavenie motivovať žiakov k štúdiu tohto anglického jazyka a 

vytvoriť si k nemu pozitívny vzťah.  

Geografické puzzle 

 

(vm) Dňa 29. novembra 2017 

pripravili vyučujúce geografie 

zábavno-vedomostnú súťaž pre 

žiakov 5. - 8. ročníka pod názvom 

Geografické puzzle. Jej cieľom bolo 

hravou formou preveriť vedomosti 

a zručnosti žiakov pri práci 

s mapou. Žiaci jednotlivých ročníkov pracovali v trojčlenných skupinách v 

dvoch kategóriách. Vzájomne sa radili a podporovali. Aj keď spočiatku sa im 

zdalo skladanie náročné, nakoniec sa každej skupine podarilo zadanú mapu 

poskladať. Výhercovia a zúčastnení žiaci získali pekné odmeny a diplomy. A tu 

je poradie najlepších súťažiacich:  

I. kategória: 1. miesto: Hlubeňová, Horizralová, Lopuchovská, VI. A; 2. miesto: 

Hricová, Petrušová, Stašiková, V. B; 3. miesto: Pustá, Feketeová, VI.B.  

II. kategória: 1. miesto: Kacvinská, Makarová, Prokopová, VIII. A,; 2. miesto: Hlubeň, 

Marinica, Pustý, VIII. B; 3. miesto: Anderková, Silvestrová a Spišaková zo VII. B.  

 

Beseda OUI PO 

 

Koncom novembra sa uskutočnila 

beseda so zameraním na profesijnú 

orientáciu žiakov ŠT po absolvovaní 

povinnej školskej dochádzky. Zúčastnilo 

sa jej 20 žiakov zo 7. C – 9. C a rodičia 

siedmich žiakov. Prizvaní učitelia z OUI 

ich informovali o možnostiach a podmienkach štúdia v učilišti, o učebných 

odboroch a ubytovaní na internáte. Zodpovedali im na otázky ohľadom 

štúdia. Vyzvali žiakov, aby mali jasný cieľ v živote a aby sa zamysleli nad 

svojou budúcnosťou. Zdôraznili, že výučný list, ktorý získajú po absolvovaní 

trojročného štúdia v príslušnom odbore, im určite pomôže nájsť si v 

budúcnosti prácu a aj lepšie platenú. 



Divadelné predstavenie v dome seniorov  

 

Dňa 21. novembra 2017 sme sa 

rozhodli spríjemniť dopoludnie 

starším obyvateľom Domova 

seniorov v našej obci. Pripravili 

sme si pre nich divadelné 

predstavenie írskej rozprávky 

Červená čiapočka. Po 

predstavení sme ich ponúkli 

vlastnoručne upečenými 

koláčikmi. Na záver sme si 

spoločne zaspievali ľudové piesne. Starkí nás odmenili potleskom a 

sladkosťami. Veríme, že sa ešte stretneme na podobných akciách. 

Žiaci VI. B 

Geografická návšteva planetária 

 

(vm) Začiatkom decembra sa 

zúčastnili žiaci piatych ročníkov 

pod vedením vyučujúcich 

geografie exkurzie do 

planetária. Jej cieľom bolo 

získať rozširujúce informácie z 

učiva zameraného na 

objavovanie Zeme a vesmíru. 

Všetci žiaci si so záujmom prezreli v premietacej sále film Slnečná sústava, 

ktorý ich zaviedol do sveta planét, mesiacov, komét a iných vesmírnych telies. 

V planetáriu získali prostredníctvom filmu Doska či guľa poznatky nielen 

o pohyboch Zeme, ale aj o planétach, súhvezdiach a dávnych predstavách o 

podobe našej Zeme. V závere si pozreli výstavu zameranú na vesmír a 

nechýbalo ani zakúpenie pekných 3D pohľadníc, magnetiek či záložiek s 

tematikou vesmíru. Exkurzia bola pre žiakov veľmi poučná.   

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského 

Dňa 30. januára 2018 sa uskutočnila v Detskej knižnici 

Slniečko v Prešove oblastná súťaž v prednese 

slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J. C. 

Hronského. Našu školu v tejto 

súťaži reprezentovali dvaja žiaci: v 

II. kategórii Samuel Šalamun (V. 

A) s povesťou M. Ďuríčkovej: 

Žabia studňa a v III. kategórii 

Marcela Šatná (VI. B)  s povesťou 

O. Bartoša: Vtáčnik z knihy 

Zvolenské povesti. Obidvaja žiaci sa zodpovedne 

pripravovali na prednes pod vedením svojich učiteliek 

SJL Miščákovej a Hekkelovej. Za účasť a pekný prednes 

im boli udelené diplomy.  

 

Premiant – 1. kolo školskej súťaže 

 

(az) Dňa 31. januára 2018 si 

otestovali svoje vedomosti 

získane v I. polroku najlepší žiaci 

4. – 9. ročníkov. Spolu sa do tejto 

vedomostnej súťaže zapojilo 28  

žiakov. Vedomostný test najlepšie 

vypracovali žiačky Kozáková (IV.A) 

a Zlatohlavá (V.A), ktoré získali 20 

bodov z možných 25. K výsledkom za test boli pripočítané aj body za priemer 

známok na vysvedčení, body získané za reprezentáciu  triedy a školy 

v súťažiach na rôznych úrovniach. Konečné poradie bolo nasledovné: 

1. miesto: Marek Pustý (VIII.B): 83 bodov,            

2. miesto: Martin Kacvinský (VII.B): 76  bodov, 

3. miesto: Samuel Šalamún (V.A): 70 bodov. 



Kráľ Rok – ZIMA 

 

(ak) Počas celého školského roka 

prebieha projekt pod názvom 

Kráľ Rok. Cieľom tohto projektu 

je spoznať jednotlivé ročné 

obdobia. Počas týchto zimných 

mesiacov žiaci špeciálnych tried 

spoznávali zimu. V úvode si 

pozreli pripravenú prezentáciu, 

kde sa oboznámili s prácou ľudí, 

hrami detí, sviatkami a 

možnosťami nášho regiónu v zime. Priebežne v jednotlivých triedach vytvárali 

práce so zimnou tematikou. V závere vznikli dva veľmi pekne plagáty, ktoré 

sú vystavené na chodbe pri špeciálnych triedach. 
 

Nebojme sa slovenčiny 

(kg) O tom, že ani žiaci 

špeciálnych tried „sa neboja“ 

slovenčiny, sme sa presvedčili 

na podujatí zameranom na 

zistenie úrovne vedomostí zo 

SJL. Pre všetkých žiakov z 

jednotlivých ročníkov boli 

vytvorené testy, ktoré 

predstavovali súhrn 

polročného učiva z daného predmetu. Preukázané vedomosti boli nanajvýš 

uspokojivé. V podmienkach súťaže zároveň žiaci preukázali schopnosť 

skupinovej tímovej práce. Triedy boli odmenené diplomami s pochvalným 

uznaním za celkové umiestnenie, ktoré si prebrali ich zástupcovia, a všetci 

žiaci boli odmenení malou vecnou odmenou a sladkosťami. Výsledné poradie 

tried: 1. miesto - IX. C; 2. miesto - VII.C; 3. miesto - VIII.C. 

ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA, RADOSŤ Z TEBA MÁME... 

 

Sviatok sv. Mikuláša 

 

Tak ako po minulé roky, aj v 

tomto roku k nám zavítal 

Mikuláš so svojimi pomocníkmi 

– anjelikmi a čertmi. Tešili sa na 

neho nielen všetci žiaci, ale aj 

učitelia. Veď Mikuláš prináša 

radosť každému. Nesklamal 

nás! Obdaroval nás sladkosťami 

a my sme ho potešili nejednou 

peknou básničkou či pesničkou. Najväčšiu radosť sme mali my, ktorí sme 

dostali aj balíčky za vzorné správanie a prospech.  

Ďakujeme, Mikuláš, a zavítaj k nám o rok zas!  

Terézia Šarišská, VIII. A 

 

Už to môžeme prezradiť! 

 

Pred Vianocami žiaci III. A 

triedy vôbec nezaháľali. 

Napísali list Ježiškovi, zverili sa 

mu so svojimi tajnými 

želaniami. Žiaci však nečakali 

len na to, čo dostanú, ale aj 

sami priložili ruku k dielu. Ušili  

mamkám krásne ihelníčky a 

vlastnoručne ich zabalili a 

označili menom. Potom už 

stačilo darček poriadne ukryť, počkať do Vianoc a vo vhodnú chvíľu ho 

podstrčiť pod stromček. Všetci spolu sme sa Vianoc nevedeli dočkať. 



Za dobrý skutok netradičná odmena... Rádio Regina 

 

(az) Všetci dobre vieme, ako nás 

pred rokom reprezentovala naša 

bývalá žiačka Lucia Šarišská 

v súťaži Detský čin roka. Svojím 

príbehom v kategórii Dobrý nápad 

bola ocenená a získala 1. miesto. 

No my v dobrých činoch 

pokračujeme ďalej. A práve táto 

naša dobročinnosť bola opäť 

netradične odmenená. Dostali sme pozvanie do Rádia Regina v Košiciach. A 

takáto ponuka sa neodmieta.  

     Na Sviatok sv. Mikuláša sme vycestovali do Košíc. Reprezentovali nás žiaci: 

Lucia Kovaľová a Natália Polohová z IX.A, Šimon Šarišský a Marián Fedor zo 

VII.A pod vedením pani učiteľky Zubákovej. V rádiu nás pekne privítala pani 

redaktorka Danuša Reginová a previedla jeho priestormi. Neboli sme sami, 

veď aj ostatné deti pomáhajú. No ale poďme k nášmu príbehu. Ako je našou 

tradíciou, každoročne v predvianočnom adventnom období u nás v škole 

pečieme medovníčky a navštevujeme starkých v dome seniorov. Žiaci si 

pripravia aj koledy a vinše, aby aspoň na chvíľočku vyčarili úsmev na ich 

tvárach. Postupne sa k nám pridávajú ostatní žiaci, ktorí si pod vedením pani 

učiteliek  pripravujú literárne pásma a dramatické vystúpenia. Dokonca sa 

k nám pridali aj deti z našej materskej škôlky s pekným programom. Sú to 

naše činy, ktoré ako povedali samy deti, sú od srdiečka. Doľahli na nich osudy 

týchto starkých, ktorí nemajú to šťastie byť na sklonku života obklopení 

svojimi blízkymi.  

     Ale poďme späť do štúdia. Tou ozajstnou odmenou pre nás bola návšteva 

Mikuláša, čerta a anjela. Boli ozajstne ozajstní. Priniesli nám mikulášske 

balíčky a spolu sme si aj zaspievali. A ešte jeden rozhovor sme absolvovali 

s pani redaktorkou Kristínou Bertičovou, ktorá o našich skutkoch pripravuje 

reláciu Dobré skutky. Bola to veľmi pekná skúsenosť, ale aj motivácia 

pomáhať aj naďalej tým, ktorí to potrebujú.  

Vianočná zbierka UNICEF 2017 

 

(ds) V rámci projektu Škola priateľská 

k deťom sa naša škola zapojila do zbierky, 

ktorá sa konala 4. – 17. decembra. Jej 

cieľom bolo finančne podporiť a pomôcť 

deťom z chudobných krajín, ktorým 

chýbajú základné životné potreby. Zbierku 

vykonávali žiaci 2. stupňa vždy počas 

veľkej prestávky a dvakrát sa žiaci vybrali 

aj s povereným učiteľom do obce. Vyzbieralo sa  181,47 eur. Všetkým, ktorí 

sa rozhodli pomôcť, ďakujeme! 

 

Na návšteve v materskej škole 
 

(ľk) Na Sviatok sv. Mikuláša naši prváci navštívili 

škôlkarov, budúcich prváčikov. Najprv si navzájom 

vymenili vlastnoručne vyrobené darčeky. 

Návšteva bola spestrená pesničkami, básničkami, 

spoločnými hrami a kreslením. Prváci sa na 

návšteve v MŠ cítili veľmi príjemne. Na záver 

stretnutia pozvali v máji škôlkarov k nám školákom, aby videli, ako sa učíme 

a čo všetko už vieme. 

 

Pečenie vianočných medovníčkov 
 

(az) V dňoch 13. – 16. decembra sme napiekli za 

pomoci našich žiakov chutné medovníčky. 

Ozdobovali ich šikovné deviatačky a s balením 

nám pomohli mamičky – p. Slezáková a p. 

Tomková. Medovníčky boli krásne a putovali 

nielen na predaj, ale potešili sme nimi aj srdiečka „našich starkých“ 

v susednom dome seniorov. Chlapci im zaspievali koledy a zavinšovali. 



Vrece plné darčekov alebo nie je čert ako čert  

 

Mesiac december je 

nositeľom najkrajších 

sviatkov v roku – Vianoc. Aj 

v tomto roku sme opäť 

pripravili pre rodičov 

a blízkych vianočný program 

pod názvom Vrece plné 

darčekov, alebo nie je čert 

ako čert. Čerti leteli 

s Ježiškom nad 

Chminianskou Novou Vsou, 

boli neposlušní, bili sa. Spadli aj s darčekmi do školy. A tak ich začali rozdávať 

všetkým deťom a dospelým, ktorí zavítali na vianočný program. Každý darček 

mal v sebe začarované jedno vystúpenie. V úvode nám veľkú radosť urobili 

škôlkari svojím štebotavým spevom a tančekom. Prváci nám priblížili čas 

Vianoc príchodom Troch kráľov a spevom vianočných kolied. Predstavili sa 

nám aj žiaci navštevujúci tanečný krúžok v základnej umeleckej škole. 

Nechýbali ani veselé scénky zo seriálu Atletiko Cvernovka, tanečné kreácie 

a spev rómskych žiakov, biblické pásmo s tematikou kresťanských Vianoc či 

tancujúci mimoni. V závere 

sme sa s obecenstvom 

rozlúčili pesničkou Šťastné 

a veselé, ktorú nádherne 

zaspievala siedmačka Mária 

Konečná. 

Poďakovanie patrí aj 

všetkým učiteľom, ktorí sa 

podieľali na príprave tohto 

pekného programu.  

 

Timotej Slezák, VIII. B 

Vianočný koncert 

 

Dňa 12. decembra nám prišli 

predvianočný čas spríjemniť 

dvaja speváci – Jaro Gažo a 

Radko Pažej, z Občianskeho 

združenia Škola zdravia. 

Vianočnú náladu navodili 

ihneď po prvej pesničke. 

Všetci sme s nimi spoločne 

spievali, no našli sa aj takí, 

ktorí prišli k mikrofónu a 

zaspievali pre všetkých žiakov 

obľúbenú vianočnú pieseň, alebo zarecitovali báseň. Jedným z nich bol aj 

prvák Jakub Manik, ktorý veľmi pekne zaspieval pesničku Rolničky. Bol to 

nielen výchovný koncert plný krásnych piesní a hovoreného slova, ale aj 

príjemne strávené dopoludnie. Ďakujeme! 

Juliána Kopčíková, VIII. A 

Deň červených stužiek 

 

(ma) V tomto školskom roku sme sa rozhodli k Svetovému dňu boja proti 

AIDS zorganizovať na znak 

solidarity živý obraz v 

tvare červenej stužky. 

Žiaci v trojiciach alebo 

štvoriciach, od 

najmladších po najstarších 

držali nad hlavou červený 

papier. Do tvorby stužky 

sa zapojili všetci žiaci školy 

od 1. – 9. ročník spolu so 

svojimi učiteľmi. 



Opäť bolo veselo! 

 

V posledný deň pred polročnými prázdninami do školy 

namiesto „obyčajných“ žiakov zavítali karnevalové masky 

od výmyslu sveta, aby sa nielen pobavili, spoločne si 

zatancovali a zasúťažili, ale aj získali odmeny za svoju 

kreativitu, nápaditosť a odvahu. Ani v tomto roku žiaci 

nesklamali a pripravili si zaujímavé a originálne masky. 

Veď posúďte sami... ;-) 

 

       
 

       


