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Fúka vietor, lístie padá. 

Je tu jeseň, to som rada. 

Slniečko už menej hreje, 

šibal vetrík sa len smeje. 

 

Pohvizduje po chotári, 

na oblohe samé chmáry. 

Jeseň, jeseň, krásna si, 

farbíš všetko, kde len si. 

 

Natália Tomková, V. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S jeseňou prichádza Rebeka... 

 

     Iste nám dáte za pravdu, že úvodná 

báseň tohtoročnej Rebeky veľmi pekne 

vystihla krásy jesene, ktoré v nás, okrem 

iného, evokujú aj začiatok školského 

roka.  

     Ani sme sa nenazdali a 1. štvrťrok 

nového školského roka 2018/2019 

máme úspešne za sebou. Už prvé 

mesiace ukázali, že život našej školy bol 

bohatý na mnohé aktivity a podujatia. 

Dôkazom toho sú viaceré články v 

časopise, ktoré si určite so záujmom 

prečítate.  

     Viacerí ste sa zapojili do rôznych 

vedomostných či športových súťaží, 

podporili ste aktivity organizované v 

rámci Školy podporujúcej zdravie, 

zúčastnili ste sa rôznych exkurzií a 

návštev knižníc. Veľmi pekným zážitkom 

pre našich najlepších „zberačov“ bol 

benefičný koncert Integrácia 2018 v 

našom hlavnom meste. Bratislavu 

navštívil aj náš deviatak Marek Pustý, 

ktorý si v Inchebe prevzal ocenenie za 

krásne 2. miesto v literárne súťaži. 

Nezabudli sme ani na starkých v 

miestnom dome seniorov a ich 

každodenný život sme ozvláštnili 

pekným kultúrnym programom.  

     V závere vám prajeme príjemné 

chvíle pri čítaní jesennej Rebeky.  

Vaša redakčná rada 



Milí žiaci, 

 

prvé dni, ba aj týždne školského vyučovania máme za sebou. Školský rok 

2018/2019 je v plnom prúde. Začal sa dennodenný kolotoč povinností, ktorý 

bude trvať desať mesiacov. Od Vás sa bude očakávať, aby ste v priebehu 

školského roka plnili svoje povinnosti k spokojnosti svojich rodičov, ale hlavne 

nás učiteľov.  

     Nedávno v televízií v jednej nemenovanej relácií som videla dievčinu, ktorá 

veľmi pekne spievala, ale na otázku porotcov čo robí, akú školu navštevuje, 

odpovedala, že nerobí nič. Nastalo trápne ticho a ja sama som bola zvedavá, 

čo sa udeje. V kútiku duše som sa obávala, aby ju nedajbože niektorí 

z porotcov neuistil v tom, že pekne spieva a ďalej sa môže živiť spevom. Ale 

nastalo sa. Porotcovia ostali, ako keby ich niekto oblial studenou vodou, 

takpovediac, v nemom úžase. Nechápali. Veď vzdelanie je niečo, čo Ti nikto 

nemôže vziať. Keby sme neboli vzdelaní, nesedeli by sme tu.  

     Pochopili ste? Vzdelanie je hodnota, ktorá Ťa v živote posúva dopredu. Len 

vzdelaní človek sa môže uchádzať o lepšiu prácu, o lepšiu pracovnú pozíciu.  

     Som presvedčená, že to spolu zvládneme. Vaši učitelia pripravili pre Vás aj 

zaujímavú mimoškolskú činnosť. Viacerí z Vás využívajú možnosť navštevovať 

odbory ZUŠ, ktorá pôsobí v priestoroch našej školy. Pripravujeme zaujímavé 

výchovno-vzdelávacie programy, exkurzie, školské aktivity.  Je skutočne len 

a len na Vás ako budete k učeniu pristupovať. Najbližšie, 12. októbra 2018, 

nás čaká poznávací zájazd do 

Osvienčimu – mesta utrpenia 

miliónov nevinných ľudí počas 

II. svetovej vojny, a do 

Krakova, mesta, ktoré je 

označované ako poľský Rím.  

    Všetkým Vám želám 

úspešný školský rok 

2018/2019.  

Mgr. M. Suchaničová, 

riaditeľka školy 

Jeseň 

 

Jeseň krásna, pani veľká,  

mení všetkým stromom šat,  

listy farbí ako maliar,  

premaľúva celý sad.  

 

Každý, kto sa vonku pozrie,  

krásu vidí nevídanú.  

Hneď mu jeho srdce zovrie,  

radosť cíti nečakanú.  

 

 
 
 
Slnko vonku krásne svieti,  
farbou žiari celý les,  
poďte pozrieť na to deti,  
jeseň prišla k nám aj dnes.  
 

Aj tento rok prišla rýchlo,  
až ma pri srdci pichlo.  

Deti kričia a behajú,  
rodičia z nich radosť majú. 

 
Boris Pošivák, VI. A  

 

Viem, čím budem a prečo 
  
     Som deviatačka a nastal ten pravý čas, kedy sa mám rozhodnúť, čím 

budem a aké povolanie si vyberiem.  

     Keď som bola malá, chcela som byť cukrárka. To preto, lebo moja babka 

ňou bola. Často som k nej chodievala cez prázdniny alebo víkendy. 

Obdivovala som ju, ako vedela napiecť tie najlepšie zákusky, aké som kedy 

jedla. Najviac sa mi páčilo, keď sme ich piekli spolu.  

     V posledných dvoch rokoch som začala svoj názor meniť. Zákusky, koláčiky, 

torty by som mohla piecť doma vo svojom voľnom čase pre rodinu a 

známych, ale vyučiť by som sa mohla za kaderníčku. Už aj preto, že všetky 

moje kamarátky a ja máme krásne dlhé vlasy, ktoré sa dajú všelijako 

upravovať. Keď si češem vlasy, je to tak, ako keby som vykonávala prácu, pre 

ktorú by som bola ochotná urobiť všetko. Túžim mať svoje vlastné 

kaderníctvo, v ktorom budem česať, strihať a upravovať vlasy. Chcem mať v 

ňom všetko. Umývadlá, obrovské zrkadlo, nožnice, farby... Chcem vymýšľať 

úžasné účesy, sledovať nové trendy, ktoré by sa páčili každej žene.  

     Dúfam, že sa mi podarí môj sen splniť. Všetko závisí len odo mňa.  

 

Viktória Tancošová, IX. A 



SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV Interview s premiantom našej školy 

 

V minulom školskom roku sa premiantom našej školy 

stal Marek Pustý, ktorý bol žiakom VIII. B triedy. 

Položili sme mu zopár otázok, aby sme sa o ňom 

dozvedeli o čosi viac.  

 

Marek, my o tebe vieme, že sa dobre učíš a rád sa 

zapájaš do rôznych súťaží. Nás by zaujímalo, ktorý 

predmet máš najradšej?  

– Zo všetkých predmetov mám najradšej matematiku a chémiu. Matematiku 

preto, lebo ma baví „hrať sa s číslami“ a chémiu preto, lebo ma zaujímajú 

rôzne pokusy a všelijaké výpočty.  

Keby si bol riaditeľom našej školy, čo by si zmenil a naopak, čo sa ti páči?  

– Určite by som pridal viac vzdelávacích krúžkov, aj umeleckých. Páči sa mi 

vybavenie tried, potešila nás interaktívna tabuľa, máme peknú telocvičňu.  

Si deviatak a určite si už uvažoval nad tým, čím budeš. O akú strednú školu máš 

záujem?  

– Padlo už viacero návrhov. Baví ma geológia, elektrotechnika, lesníctvo. 

Preto by som chcel ísť na gymnázium alebo nejakú strednú odbornú školu.  

Čo robíš vo svojom voľnom čase?  

– Skladám modely lodí, áut, tankov. Veľmi rád hrám futbal v obecnom klube, 

kde stretávam mojich kamarátov.  

Máš domáceho miláčika?  

Áno, mám psíka, ktorý sa volá Basty. Rád sa s ním hrám alebo prechádzam. 

Mal som aj ryby, tie však už nie sú medzi nami.  

Ktorú krajinu by si chcel navštíviť?  

Určite Španielsko, Anglicko, Francúzsko. Zaujímajú ma ich futbalové kluby ako 

aj historické pamiatky.  

S ktorou slávnou osobnosťou by si sa chcel stretnúť?  

– Keby som si mohol vybrať, tak určite by to bol asi nejaký chemik alebo fyzik. 

Pre mňa je veľkou osobnosťou už zosnulý Stephen Hawking, ktorý aj napriek 

svojmu hendikepu dokázal úžasné veci.  

Za rozhor ďakujú a veľa ďalších úspechov želajú členky redakčnej rady. 

Jesenné básničky 
 

Vetríček maličký,  

pohlaď mi nožičky. 

Keď si vyjdem bosá,  

pohladí ma rosa.  

Vetrisko chlapčisko,  

kade sa vznášaš?  

Si ako dračisko,  

radosť nám prinášaš.  

Radka Germušková, V. A 

 

Tíško prišla, teplo kleslo, 

listy sú už na zemi. 

Jabĺčka nám sčervenali, 

gaštany mám pre deti. 

Lastovičky zamávali, 

šarkany už vzlietli. 

Najviac krásy toho roku 

bude určite v jeseni.  

Natália Čižmáriková, VII. B 

 
Jeseň pani bohatá, 

farbí stromy do zlata. 

Je to kúzlo prírody, 

všetko vôkol vyzdobí. 

Vietor pri tom pomáha, 

všetky listy ukladá. 

Zahrá jej aj pesničku  

a okrášli cestičku.  

Erika Miškufová, V.B 

Čo vtáčiky čvirikajú?   

Že už listy opadajú?  

Mrkvička sa na nás smeje,  

zbierajme ju, lebo leje. 

Prišiel už aj malý mrázik,  

drž si, Janko, svoj kabátik.  

Stromy chytia rôzne farby,  

lebo jeseň ich zafarbí.  
 

Laura Uličná, VI. A 

 

Kto to klope na dvere? 

Sú to kroky jesene. 

Prišiel k nám už október, 

leto teplé, už sa ber. 

 

Vonku počuť šum vetra, 

po celom svete lístia veľa. 

Padá, fúka, poletuje, 

všetky farby rozhadzuje. 
 

Veronika Uličná, V. B 

 

Vetríček maličký,  

pohlaď poľné cestičky,  

aby tie kytičky 

rástli jak z vodičky.  

Vetrisko, chlapčisko,  

kade to lietaš?  

Všetko to dobro  

po zemi porozmetáš.  

Adriana Železníková, V. A 



Naše NAJ zážitky z prázdnin 

 

Školský rok je už v plnom prúde, no niektorým ešte stále pobehujú v mysliach 

zážitky z prázdnin. Aj tohtoročné letné prázdniny boli plné slnka, radosti, hier 

a výletov. Opýtali sme sa niektorých žiakov na ich nezabudnuteľný zážitok.  

Tamara Lukáčová, VI. A: Cez prázdniny som bola v tábore v Pušovciach. Bolo 

tam dobre, mali sme skvelých animátorov, ktorí pre nás vymýšľali rôzne 

súťaže a aktivity. Boli sme aj na púti v Levoči, kde sme museli vyšliapať na 

poriadny kopec. Duchovný otec bol milý, vymyslel pre nás aj opekačku.  

Sandra Zlatohlavá, VI. A: Mňa potešil výlet na Spišský hrad, ktorý bol 

nádherný. Cestou domov sme sa zastavili na Spišskom salaši, previezli sme sa 

na koňoch a išli sme sa pozrieť aj na Sivú bradu. Domov sme sa vrátili síce 

unavení, ale plní zážitkov.  

Jozef, IV. B: Cez prázdniny som bol na Oravskom hrade. Bola tam zaujímavá 

výstava z filmu Drakula.  

Soňa Hudáková, VI. A: Ja som bola v Londýne. Videla som Londýnske oko a 

ako sa opravuje Big Ben. Bola som aj na najvyššej budove Európy Shard 

London Bridge (črepina). Taktiež som videla zdvíhací most Tower Bridge, 

Buckinghamský palác a British Muzeum. Všade bolo nádherne. Už teraz sa 

veľmi teším na budúcu návštevu Londýna.  

Michaela Martonová, VII. A: Aj tieto letné prázdniny sme s rodinou využili na 

mnohé výlety do Tatier. V spomienkach sa vraciam k Chate pod Soliskom, 

odkiaľ sme vyšli na Predné Solisko. Je to najvyšší bod, na ktorý som doposiaľ 

vystúpila (2 117 m n. m.). Taktiež sa mi páčilo v Belianskej jaskyni, ktorá má 

až 897 schodov.  

Markus Rotter, VII. A: Už v prvý deň prázdnin naša cesta smerovala do 

Chorvátska. Užili sme si more a slnko počas desiatich dní. Po príchode domov 

som ešte išiel do detského tábora v Poľsku, kde boli moji kamaráti, ako aj 

niektorí spolužiaci. Boli to najlepšie prázdniny na svete.  

Lydka Fedorová, VII. A: Za prázdninami je mi smutno. Zažila som veľa zábavy, 

hier a spoznala mnoho nových kamarátov v letnom tábore. Pekne bolo aj v 

Nízkych Tatrách v obci Šachtička. K nám domov prišla aj moja sesternica a 

čľupkali sme sa spolu v bazéniku.  

Hovorme o jedle 

Aj v tomto školskom roku sa naša 

škola zapojila do projektu Hovorme 

o jedle. Žiaci sa zapojili do viacerých 

úloh, spracovali informácie a 

vytvorili plagáty na vyhlásené denné 

témy. Veľa sa dozvedeli o 

potravinách, ktoré sú prospešné pre 

náš organizmus. Taktiež sa zapojili do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie. 

Poďakovanie od organizátorov súťaže prišlo pre J. Kopčíkovú (IX. A) a V. 

Hlubeňovú (VII. A), ktoré sa zapojili do literárnej súťaže Kúzlo dobrého jedla. 

Cieľom projektu bolo získať čo najviac zaujímavých informácií o jedle a 

zdravom stravovaní.  

Výstava včelárstva 

Viete, že bez včiel by sme 

pravdepodobne neprežili? Že 

včelia kráľovná nakladie za 

deň až 2500 vajíčok, že v 

jednom úli žije v lete až 60 000 

včiel a na 1 gram medu musí 

včela navštíviť až 10 000 

kvetov? Toto a ešte oveľa viac 

zaujímavostí sa dozvedeli žiaci 

ekologického krúžku, ktorí v 

sobotu 10. 11. 2018 navštívili Botanickú záhradu v Košiciach, kde sa konala 

výstava včelárstva. Žiaci sa tam stretli s viacerými včelármi, pozreli si rôzne 

včelárske pomôcky, drevené úle a iné výrobky včelárov. Taktiež  mohli 

ochutnať viac druhov medu a dokonca si vlastnoručne vyrobiť vianočné 

ozdoby zo včelieho vosku. Okrem toho pri potulkách botanickou záhradou 

videli žiaci aj dozrievajúce banány, stromy obsypané citrónmi, pomarančmi, 

mandarínkami a kaki. Bol to naozaj pekný zážitok! 



Návšteva Centra edukácie a popularizácie techniky na FHPV PU v Prešove 

 

Dňa 29. 10. 2018 absolvovali žiaci 8. ročníka exkurziu v Centre edukácie a 

popularizácie techniky na FHPV PU v Prešove. Na univerzite im predstavili 

princíp činnosti rôznych technických zariadení. V prvej časti videli princíp 

fungovania čerpadla, záhradných elektrických nožníc a kosačky. Taktiež si 

mohli vyskúšať ovládanie dronu či modelu bagra. V druhej časti spoznali 

gravírovanie na dreve a brúsenie dreveného valca. Všetko si mohli vyrobiť aj 

sami. Najviac ich fascinovala 3D tlačiareň, na ktorej si taktiež sami vyrábali 

rôzne trojrozmerné výrobky. Exkurzia bola pre žiakov zaujímavá a poučná. 

Niektorí chlapci sa informovali aj o možnosti štúdia.  

 

Príbeh hudby – virtuálny koncert 

 

Dňa 26. 10. 2018 sa naša škola zapojila do 

sledovania výnimočného vzdelávacieho koncertu 

Príbeh hudby. Bol to virtuálny koncert 

Bratislavského chlapčenského zboru v spolupráci s 

RTVS a moderátorom, dirigentom a autorom 

celého podujatia Gabrielom Rovňákom ml. Tento 

pútavý koncert so zaujímavými hudobnými ukážkami v podaní chlapčenského 

speváckeho zboru, SOSR a jeho sólistami nás previedol dejinami hudby od 

praveku, cez stredovek, mystické tóny gregoriánskeho chorálu, barokovú 

orgánovú hudbu, velikánov klasicizmu, romantizmu, ukázal nám ako znie 40-

hlasný spev aj ako sa dá prostredníctvom hudby vyznať lásku. 

 

Nebuď otrok drog 

 

Žiaci 7. – 9. ročníka, vrátane žiakov špeciálnych tried, sa v mesiaci októbri 

zapojili do 5. ročníka projektu Nebuď otrok drog. Hlavnou aktivitou projektu 

bol vedomostný on-line kvíz spojený s možnosťou získania vecných cien. 

Cieľom projektu je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu 

návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených.  

Laura, IV. B: Cez prázdniny sme boli v Chorvátsku. Všetko sa mi tam páčilo – 

more, pláže, kúpanie... Ochutnala som prvýkrát morské príšerky. Ale musím 

sa vám priznať, vôbec mi nechutili.   

Samko Sabol, VII. A: Ja som bol cez prázdniny na štvordňovej stanovačke na 

Domaši. Bolo tam dobre. Doma som väčšinu času trávil hraním futbalu, 

pozeraním televízie. Niekedy som pomáhal ockovi a mamke pri varení či 

kosení. Chodieval som k ujovi, ktorý mal za domom bazén a na konci prázdnin 

sme varili v kotle lekvár.  

Laura Uličná, VI. A: My sme boli sme na dovolenke v Bulharsku. Najväčší 

zážitok mám z delfinária, kde sme videli vystúpenie delfínov. Veľmi sa mi 

páčilo, keď sme si s nimi mohli odbíjať loptu. Bolo to super, pretože som 

konečne videla delfínov zblízka. Boli sme aj v námorníckom múzeu, kde sme 

si mohli obzrieť starodávne ponorky, výstroje, lode, staré lietadlá, zbrane, 

delá, tanky. 

Janka Horizralová, VII. A: Prázdniny sa začali celkom rýchlo. Hneď od prvého 

prázdninového dňa som cestovala na dovolenku. Keď som prišla z dovolenky 

čakalo ma prekvapenie – cesta do Belgicka. Po návrate z tábora som išla do 

tábora v Poľsku, na ktorý som sa veľmi tešila. A bolo tam super. Bola to pre 

mňa nová skúsenosť a na mnohé zážitky nikdy nezabudnem. Prázdniny boli 

tento rok krátke, ale úžasné... 

Veronika Hlubeňová, VII. A: Tieto prázdniny boli jedny z najlepších prázdnin v 

mojom živote. Veľmi veľa som toho zažila a precestovala som aj pár kútov 

Slovenska. Zo začiatku prázdnin bolo dosť škaredé počasie, čo spôsobilo 

záplavy. No o pár dní bolo všetko v poriadku. Neskôr som šla na prázdniny na 

Liptov, kde som strávila veľmi pekné chvíle s rodinou. Zažila som tam aj super 

túru v lese a nakoniec zaslúžené huby, ktorých bolo veľmi veľa. Potom som 

šla na prázdniny k babke. O pár dni na to som už bola na ďalších prázdninách 

v Bystrom. Na konci prázdnin prišlo to najlepšie. Boli sme na chate v 

Oščadnici, zažili sme super opekačku a ešte veľa dobrodružstiev. Na ďalší deň 

sme boli v Bojniciach na zámku a v zoologickej záhrade. Veľmi sa mi tam 

páčilo. Ale za najkrajšie zážitky považujem dobrodružstvá s kamarátmi z ulice, 

s ktorými som neraz zažívala záchvaty smiechu. Tak, milé prázdniny, ďakujem 

vám za všetko. 



NAŠI  PRVÁCI 

 

I. A – triedna učiteľka: Mgr. Marianna Matéffyová 

 

 

 
 

Logo pre červené stužky – pohľadnica 

Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do 

12. ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS. 

Obľúbenou aktivitou v rámci tejto kampane je aj 

celoslovenská výtvarná súťaž Červená stužka v boji 

proti HIV/AIDS, do ktorej sa naša škola každoročne 

zapája. Témou 12. ročníka kampane bolo Logo pre Červené stužky. Žiaci 

pracovali pod vedením pani učiteľky Jany Kollárovej. Do súťaže sa zapojili žiaci 

VIII. A triedy: L. Anderková, D. Ľorko, V. Balucha, Š. Šarišský, D. Spišáková, M. 

Fedor. 

DOD v OUI v Prešove 

Dňa 25. 10. 2018 sa 12 žiakov našej školy 

zúčastnilo Dňa otvorených dverí, ktoré 

organizovalo OUI v Prešove. Cieľovou skupinou 

boli žiaci končiacich ročníkov, ale aj nižších tried, 

ktorým sa ukončenie ZŠ blíži v budúcom školskom 

roku.  Cieľom tohto podujatia bolo vzbudiť záujem 

žiakov o ďalšie vzdelávanie ako aj oboznámiť ich s 

možnosťami štúdia, študijnými odbormi a 

podmienkami konkrétnej školy v tomto smere. Žiaci prechádzali jednotlivými 

triedami a dielňami, videli praktické ukážky jednotlivých študijných zameraní 

a oboznámili sa takto s možnosťami uplatnenia v praxi. 

Paleta študijných odborov bola naozaj pestrá: murár, 

maliar, stavebný zámočník, kuchár, cukrár, záhradník, 

služby a domáce práce, železobetonár, opatrovateľ. 

Motivačné bolo stretnutie s našimi bývalými žiakmi, 

ktorí propagovali niektoré študijné odbory a zároveň 

predviedli svoje praktické zručnosti. Príjemným 

spestrením bolo hudobné vystúpenie žiakov školy. Z 

exkurzie sme odchádzali s veľmi dobrým pocitom a niektorí žiaci vyjadrili 

záujem o štúdium na tejto škole. 

Sofia Andraščíková Dávid Kollarčík Lucia Rigasová 

Pavol Balocký Slávka Kravcová Juzef Samsely 

Martin Bendík Jakub Lesník Natália Šarišská 

Vanesa Bendíková Štefan Marton Milan Tancoš 

Dominik Duda Martin Palenčár Catherine Taragošová 

Kristián Fatľa Andrej Pohlodko Kristián Tobiaš 

Jana Hudáková Karolína Pošiváková  



Detská knižnica Slniečko v Prešove 

 

Dňa 5. novembra 2018 sa žiaci 5. 

ročníka zúčastnili v rámci predmetu 

slovenský jazyk a literatúra exkurzie 

do Detskej knižnice Slniečko 

v Prešove. Dozvedeli sa zaujímavosti 

z histórie domčeka, z ktorého sa 

neskôr stalo veľmi obľúbené miesto 

nielen pre deti. Zistili, ako sa môžu 

stať členmi knižnice a aké rozmanité 

knihy majú k dispozícií. Cieľom bolo ukázať našim žiakom nové miesto pre 

rozvíjanie myslenia, hľadania, obohacovania slovnej zásoby, inšpirácie 

a fantázie, a tým knižnica nepochybne je. A tá v Prešove je navyše ako 

rozprávkový dom. 

 

Viem, čím budem a prečo 

Viacerí naši žiaci premýšľajú nad tým, čím by chceli byť po skončení základnej 

školy. Tí, ktorí mali v tom jasno, sa zapojili do 4. 

ročníka súťaže Viem, čím budem a prečo, ktorú 

organizuje SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v 

spolupráci s viacerými partnermi. Šťastie v tejto 

súťaži sa usmialo na nášho deviatka. Marek Pustý 

obsadil krásne 2. miesto v III. kategórii (2. stupeň 

ZŠ), ktorý v svojej eseji predstavil svoje ideálne 

budúce povolanie. Spolu so svojou pani učiteľkou 

slovenského jazyka a literatúry sa osobne zúčastnili 

slávnostného vyhodnotenia víťazov, ktoré sa 

konalo 8. novembra 2018 v bratislavskej Inchebe. V 

rámci neho sa zúčastnili aj knižného veľtrhu Bibliotéka a spoznali krásy 

Bratislavy z vyhliadkovej veže Mosta SNP. Markovi k tomuto umiestneniu 

všetci srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa takýchto úspechov.   

I. B – triedna učiteľka: Mgr. Beáta Tobiašová 
 

 

 

 

Prváčikom prajeme veľa úspechov a trpezlivosti pri nadobúdaní nových 

vedomostí a zručností. Nech sa im v našej škole darí, nech v žiackych knižkách 

im pribúdajú samé dobré známky a nech sa učenie pre nich stane potešením a 

zábavou.  

Roland Bendík Mária Godlová Vladimír Duda 

Roman Bendík Damián Tancoš Samuel Peter Petík 

Vanesa Bendíková Patrik Vávra Terézia Godlová 

Kristián Duda Martin Bendík  

Michal Duda Vladimír Bari  

Nikolas Duda Marek Bendík  

Marek Ferko Sofia Bendíková  



OŽZ – Pohyb a pobyt v prírode 
 

Hneď v prvý týždeň nového 

škoslkého roka sme sa vo 

štvortok teoreticky pripravili 

na OŽZ a v piatok 7. 

septembra sme sa všetci žiaci 

II. stupňa zúčastnili praktickej 

časti pohybu a pobytu v 

prírode. Naša trasa 

smerovala do miestnej časti 

Bunde. Každý si tam prišiel 

na svoje. Chlapci si so zápalom zahrali futbal, dievčatá bedmintom, poniektorí 

uskutočnili krátke vychádzky do okolitej prírody... Cesta späť dole kopcom 

nám rýchlo ubehla. Počasie nám prialo, a tak sme si s nadšením užili krásne 

slnečné dni v prírode.  

Timotej Slezák, IX. A 

 

Plody jesene  

 

V dňoch 24. 9. 2018 – 5. 10. 

2018 vestibul našej školy 

skrášľovala pestrofarebná 

výstavka jesennej a zdravej 

nádielky z našich aj žiackych 

záhrad. O prípravu výstavky sa 

postarali  žiaci 5. – 8. ročníka 

pod vedením pani učiteliek 

techniky.  Poďakovanie patrí aj 

rodičom, ktorí prispeli ovocím, 

zeleninou a zaujímavými tekvicami zo svojich záhradiek.  

 

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 

 

Dňa 23. októbra 2018 sa uskutočnilo 

školské kolo olympiády v SJL, do 

ktorého sa zapojilo spolu 6 žiakov z 

8. a 9. ročníka. Olympiáda 

prebiehala v troch častiach. V prvej 

časti žiaci vypracovali test zameraný 

na gramatické a pravopisné javy, 

porozumenie textu a čitateľskú 

gramotnosť. Druhá časť bola zameraná na transformáciu textu, úlohou žiakov 

bolo napísať správu na základe predloženého textu. Tretia časť bola ústna, 

žiaci si mali pripraviť krátky príspevok do diskusie. Žiaci preukázali celkom 

dobré vedomosti a presvedčili nás, že ich slovenčina baví. A tu je poradie tých 

najlepších: 1. Juliána Kopčíková, IX. A:    52 bodov; 2. Terézia Šarišská, IX. A:    

47 bodov; 3. Daniela Spišaková, VIII. A: 43 bodov 

 

Exkurzia do planetária 

Hneď v prvý deň po jesenných 

prázdninách sa piataci namiesto 

vrátenia do svojich tried ocitli v 

planetáriu, aby si prostredníctvom 

prednášky a filmov upevnili a 

prehĺbili svoje vedomosti  z  učiva 

o objavovaní Zeme a vesmíru, 

s ktorým sa stretli na hodinách 

geografie. Najprv si vypočuli prednášku o pohyboch Zeme, o príčinách 

striedania dňa a nocí a taktiež ročných období. Spontánne a so záujmom 

odpovedali na zadávané otázky. V premietacej sále si pozreli film Slnečná 

sústava a v planetáriu ich očarili hviezdy a súhvezdia. V závere nechýbalo ani 

zakúpenie 3D pohľadníc, magnetiek a záložiek s tematikou vesmíru. Exkurzia 

bola pre žiakov veľmi poučná a zaujímavá.    



Exkurzia do Bardejova 

 

Dňa 16. októbra 2018 sme my žiaci 5. a 6. 

ročníka zúčastnili v rámci DEJ a NAV 

exkurzie do Bardejova, jedného z najkrajších 

a na históriu bohatých stredovekých 

kráľovských miest,  a do Bardejovských 

Kúpeľov. Vstupom do centra Bardejova sa 

nám odkryl krásny pohľad na námestie s 

množstvom historických budov a domov. 

Jeho dominantou je radnica, v ktorej sme si  

pozreli zaujímavé exponáty Šarišského 

múzea. Navštívili sme aj Baziliku sv. Egídia, 

ktorá sa môže popýšiť jednou z najvyšších 

kostolných veží na Slovensku. Výstup na ňu bol síce trocha náročný, no stál za 

to. Z veže sme obdivovali celé historické námestie, meštianske domy, videli 

sme okolité obce aj vzdialené pohoria. Zaujali nás zachované mestské hradby 

s baštami, ktoré v stredoveku slúžili na obranu mesta. Po spoznaní bohatej 

histórie Bardejova naša cesta smerovala do neďalekých Bardejovských 

Kúpeľov, ktoré sú známe aj múzeom ľudovej architektúry Šariša – 

Bardejovským skanzenom. A tak sme našu exkurziu zavŕšili práve v ňom. 

Vstupnou bránou sme sa dostali o niekoľko desaťročí dozadu a ocitli sme sa v 

dedine s malými drevenými 

domčekmi, kostolíkmi, 

rôznymi dielňami, stodolami, 

sýpkami, včelínmi...  

Z exkurzie sme odchádzali 

plní zážitkov a obohatení o 

poznatky z  histórie tohto 

regiónu.  

                                                                                    

Michaela Zubáková, VI. A 

Mlieko všetkým chutilo 

 

Dňa 26. septembra 2018 Škola 

podporujúca zdravie v spolupráci 

so školskou jedálňou 

zorganizovala ochutnávku 

ochuteného mlieka pri príležitosti 

Svetového dňa mlieka v školách. 

Žiaci celej školy boli pozvaní na 

túto akciu rozhlasovou reláciou 

zameranou na význam a potrebu mlieka pre ľudský organizmus. Keďže v 

tento deň sa v rámci Európskeho týždňa športu uskutočňovali v škole od 2. 

vyučovacej hodiny rôzne športové aktivity, tak pre žiakov celej školy prišlo 

vhod takéto malé  a zdravé občerstvenie. Žiaci mali možnosť ochutnať 

kakaové, vanilkové a jahodové mlieko, ktoré im veľmi chutilo a vypili 

neuveriteľných 21 litrov mlieka. Poďakovanie za túto vydarenú akciu patrí 

najmä žiakom VIII.A, pani kuchárkam a aj pani vedúcej školskej jedálne. 

 

Zacvičme si s rodičmi  

 

Dňa 26. 9. 2018 si všetci naši 

žiaci poriadne zašportovali. 

Pripomenuli si  EURÓPSKY 

TÝŽDEŇ  ŠPORTU. V školskej 

telocvični, na školskom dvore a 

na chodbách školy to riadne 

šumelo. Žiaci jednotlivých tried  

si medzi sebou  zahrali futbal, vybíjanú, prehadzovanú, stolný tenis, 

bedminton. V rôznych doplnkových súťažiach skúšali svoju rýchlosť, 

pohotovosť i ochotu pomôcť a silu zabojovať pre lepší výsledok triedy. Medzi 

našich zápoliacich športovcov zavítali aj rodičia. A tak si žiaci vyskúšali svoje 

sily s učiteľmi a rodičmi. Deň sa veľmi vydaril. Určite si ho zopakujeme.   



Európsky týždeň jazykov 

 

Pri príležitosti Európskeho dňa 

jazykov sme pripravili pre žiakov 

počas týždňa viaceré aktivity 

zamerané na spropagovanie 

cudzích jazykov a poukázať na 

význam ich ovládania. 26. 

septembra 2018 odznela 

rozhlasová relácia k Európskemu dňu jazykov a v ostatné dni boli zrealizované 

vstupy do jednotlivých tried. Žiaci I. stupňa si zopakovali, resp. naučili sa 

„čarovné slovíčka“ ďakujem, prosím, prepáč, a to v ANJ. Následne si ich 

vypočuli aj v ďalších jazykoch, ktoré sa ešte v 1. – 4. ročníku nevyučujú (RUJ a 

NEJ). Žiaci II. stupňa krátkym vstupom do vyučovania si taktiež opakovali 

„čarovné slovíčka“, a to vo všetkých troch jazykoch – ANJ, RUJ a NEJ. Okrem 

toho boli žiaci po prečítaní prísloví v cudzom jazyku vyzvaní určiť ich 

ekvivalentný slovenský preklad. V závere týždňa boli všetky slová a príslovia 

vyvesené na jazykovej nástenke vo vestibule školy. Akcia sa žiakom páčila.  

 

Jesenné aranžovanie  

Dňa 23. 10. 2018 si žiaci II. stupňa opäť 

zasúťažili v aranžovaní jesenných ikebán. 

Využili svoju fantáziu a výsledok stál za to. Ich 

práce boli naozaj pekné a zaujímavé. Materiál 

čerpali z 

prírody. 

Keďže bolo ťažké určiť iba troch víťazov, za 

snahu a námahu dostal odmenu každý 

účastník súťaže. Všetci sa z toho tešili a ich 

práce boli následne vystavené vo vestibule 

školy. Ich šikovnosť tak mohli obdivovať aj 

ostatní žiaci školy.   

Dojmy z exkurzie v Poľsku 

 

Dňa 12. 10. 2018 sme sa ôsmaci a 

deviataci spolu s niektorými rodičmi 

zúčastnili exkurzie do najväčšieho 

nemeckého koncentračného tábora v 

poľskom Osvienčime. Prehliadku sme 

začali prvou časťou tábora Auschwitz I, 

kde sme mali možnosť hneď pri vstupe 

vidieť známy nápis: ARBEIT MACHT FREI. Počas dvojhodinovej prehliadky sme 

boli oboznámení s režimom v tábore a prešli sme veľa priestorov, kde žili 

a ťažko pracovali uväznení ľudia a videli veľa vecí, ktoré zostali po obetiach 

tohto nezmyselného zabíjania. Potom sme sa presunuli autobusom do druhej 

časti tábora Auschwitz II-Birkenau. Tento tábor bol postavený pri dedinke 

Brezinka a mal až päť plynových komôr. Oproti prvej časti tábora to bol 

v minulosti omnoho väčší tábor, no oveľa menej bolo z neho zachované, 

pretože pred príchodom vojakov, ktorí ľudí z koncentračného tábora 

vyslobodili, boli mnohé priestory spálené. No napriek tomu počas päťročného 

pôsobenia tábora v ňom zahynulo mnoho miliónov nevinných ľudí. Exkurzia 

v nás zanechala zvláštne pocity. Naša cesta ďalej smerovala do bývalého 

kráľovského mesta – Krakova. Spolu so sprievodcom sme spoznávali 

najvýznamnejšie 

kultúrne a historické 

pamiatky mesta. 

Krakov na nás 

príjemne zapôsobil, 

určite ho ešte niekedy 

navštívime.  

 

 

Účastníci exkurzie,  

v pozadí hrad Wawel 

v Krakove 



Október – mesiac úcty k starším 

 

Prišla jeseň a s ňou aj pestrofarebný mesiac október, ktorý je označovaný aj 

ako mesiac úcty k starším. Preto sme sa rozhodli, že navštívime starkých v 

tunajšom domove seniorov a svojím programom im spríjemníme ich všedné 

dní.  

Žiaci II. A pripravili pre starenky a starčekov 

pekný kultúrny program. Druháčikovia 

zarecitovali niekoľko básní a zaspievali 

ľudové piesne aj zo šarišského regiónu. Pre 

babičky a dedkov vlastnoručne zhotovili aj 

milé prekvapenia – srdiečka, ktoré im na 

konci kultúrneho programu odovzdali. Na 

záver návštevy si žiaci so starkými aj 

zaspievali pesničku A od Prešova... Pesničky, 

básničky a darčeky sa starenkám a 

starčekom veľmi páčili. Niektorých dojali až k 

slzičkám. Ôsmaci a deviataci si pod vedením 

svojich učiteliek slovenského jazyka a literatúry pripravili veselé básne, 

umelecký prednes povestí z nášho regiónu a dramatizované čítanie textu, v 

ktorom výraznou postavou je stará mama plná energie a bohatých 

skúseností. Ukážky sa starkým 

veľmi páčili a odmenili našich 

recitátorov potleskom a 

sladkosťou. Nechýbali taktiež ani 

spoločné ľudové piesne. Žiaci sa 

so starkými rozlúčili darčekom – 

voňavými mydielkami, ktoré žiaci 

vyrobili na hodinách výtvarnej 

výchovy. „Naši“ starkí z domu 

seniorov boli veľmi šťastní, že sme si na nich spomenuli a venovali im pekné 

chvíle prežité spoločne v kruhu našich žiakov. Srdečne nás pozvali na ďalšie 

návštevy. 

INTEGRÁCIA 2018 

svieti pre všetky deti rovnako  

 

A zasa sme boli v Bratislave! 

Dňa 10. októbra 2018 sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutočnil už v 

poradí 10. nadnárodný charitatívny koncert Integrácia detí 2018. Vystúpili na 

ňom známe osobnosti zo športu aj kultúry, napr. slovenskí futbalisti a 

hokejisti, atletiku zastupoval olympijský víťaz z Ria bežec Matej Tóth, ale aj 

niektorí paralympionici. Deti rozospievali takí známi speváci, ako Ivan Tásler a 

I.M.T. Smile, Marián Čekovský, Dara Rolins, Ego či Majk Spirit. Zatancovať 

prišla aj tanečná formácia The Pastels a mnoho ďalších. Programom 

sprevádzala Katka Brychtová a Marcel Forgáč.  Usporiadateľom koncertu bolo 

občianske združenie Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, ktoré vzniklo v 

roku 2008 v Prešove. Jeho cieľom je pomáhať deťom, ukazovať im správne 

vzory a viesť ich ku konaniu a šíreniu dobra. Neustále poukazovať na to, že 

najdôležitejšími hodnotami spoločnosti by mali byť vzájomná 

spolupatričnosť, tolerancia a empatia, aby z našej spoločnosti vymizli také 

negatívne prejavy správania, ako  nezdvorilosť, egoizmus alebo extrémizmus. 

Žiaci sa na koncerte dobre bavili a plní bohatých zážitkov sa vrátili domov.  

 

 

 

 

 

 



Deň jablka 

 

21. október je už tradične 

medzinárodným dňom jablka. Pri tejto 

príležitosti  sa konala v ŠT spoločná 

aktivita – jablko v rámci všetkých 

vyučovacích hodín. Podľa 

organizátorov Dňa jabĺk jeho hlavným 

obsahom má byť oslava aj zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. 

Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že 

jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. V úvode si 

žiaci mali nájsť pod prikrývkou, kde boli ukryté rôzne predmety, vec, na ktorej 

by si najradšej pochutnali (jablko). Na hodine čítania si prečítali v knižnici 

rozprávku o Snehulienke, kde jablko ponúkla starenka Snehulienke. Počas 2. 

vyuč. hodiny, si žiaci prečítali bežný jedálny lístok v školskej jedálni. Prídavok 

k jedlu bolo 2-krát do týždňa jablko a iné ovocie, nie sladkosti. Na pracovnom 

vyučovaní sme vyrábali jablká z papiera, aby nám vždy v triede pripomínali, 

aké sú jabĺčka chutné a potrebné. Štvrtou vyučovacou hodinou – 

ochutnávkou rôznych druhov jabĺk a pesničkou o jabĺčku, akciu ukončili. 

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2018 

 

Naša školská knižnica sa v tomto školskom roku prvýkrát zapojila do 

celoslovenskej súťaže o najzaujímavejšie podujatie školských knižníc. Téma 

na tento rok bola: Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od 

vzniku ČSR. Podujatie prebehlo dňa 22. 10. 2018 na celom Slovensku. Naši 

žiaci prvého a druhého ročníka vytvorili puzzle na tému 100 rokov od vzniku 

ČSR. Tretiaci a štvrtáci si pripravili české šifrované rozprávky. Pomocou šifier 

museli žiaci uhádnuť názov českej rozprávky. Piataci a šiestaci vytvorili 

Encyklopédiu 100 rokov od vzniku ČSR. Siedmaci a ôsmaci pracovali a vytvorili 

Príbehy z neprečítanej knihy. Najstarší deviataci čítali rozprávku najmenším 

škôlkarom. Podujatie sa nám vydarilo, žiaci boli tvoriví a nápadití. Všetkým 

patrí naša veľká vďaka.  

Čitateľský maratón 

 

Koncom októbra majú 

školské knižnice svoj 

sviatok – Medzinárodný 

deň školských knižníc, 

ktorý každoročne 

pripadá na 4. októbrový 

pondelok. V tomto 

školskom roku sa 

vyučujúce slovenského 

jazyka a literatúry 

rozhodli v priestoroch našej knižnice zorganizovať aktivitu pod názvom 

Čitateľský maratón s cieľom pritiahnuť k čítaniu čo najviac žiakov, 

sprostredkovať im zážitok z čítania, ale aj preukázať odvahu nahlas čítať pred 

pozorným publikom. A tak už od rána bolo v knižnici rušno. Začal sa 

päťhodinový maratón čítania. Postupne sa v knižnici vystriedali žiaci od 5. po 

8. ročník. Celkovo sa do čítania zapojilo 83 žiakov, prečítali 74 strán rôznych 

kníh, v ktorých sa 

preniesli do sveta 

ľudových rozprávok, 

odvážnych 

princezien, schuti sa 

pobavili a nasmiali 

na nevšedných 

príbehoch jednej 

napohľad obyčajnej 

rodiny a spoznali 

malého chlapca, 

ktorý sa rozhodne 

stať detektívom. A o 

tom, ako to všetko v začatých príbehoch skončí, si určite žiaci radi doma 

dočítajú. Aktivita sa žiakom páčila a pevne veríme, že sa stane tradíciou.  


