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(správne riešenie: vardzop ýnneseJ) 

Pripravila Michaela Zubáková, VII. A 

ZASMEJME SA  

 

Syn: „Oci! Máš veľké šťastie!!!“  

Otec: „Hej, a aké?“ 

Syn: „V septembri mi nebudeš musieť kupovať nové pracovné zošity.“ 

Otec: „Prečo???“  

Syn: „Lebo budem znovu v tretej triede!“  

 



              JAZYKOVÉ  OKIENKO 

 

NESPRÁVNE SPRÁVNE 

tobogán 

dokladovť 

kartáč 

sáčok 

štyrka 

vada 

závodiť 

za účelom 

pozde 

(prvá) rada  

tobogan (krátke a) 

doložiť 

kefa 

vrecko, vrecúško 

štvorka 

chyba, kaz 

pretekať 

s cieľom 

neskoro 

(ten)  rad = počet, poradie 

 

SPÁJANIE BODOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: ActivInspire 

 

 

 

 

 
 

JEŽKO DEŽKO 

 

Jeseň už k nám letí, 

Ešte slnko svieti. 

Žofka ráno vstala,  

Ku tekviciam utekala. 

Okno nimi vyzdobila.          

 

Do izbičky vletel vánok. 

Ej, ježko sa chystá na spánok. 

Žofka naň zavolala, 

Krásne jabĺčko mu darovala, 

Očkom ešte zažmurkala.  

 

Žiaci VII. A 

 

  

S jeseňou prichádza Rebeka... 
 

     A je tu opäť jeseň a s ňou aj začiatok 
nového školského roka. Veru, dva 
mesiace leňošenia, aktívneho oddychu, 
výletov, hier sa už pominuli.  
     S jeseňou prichádza aj Rebeka – náš 
školský časopis, v ktorom vám chceme 
priblížiť dianie v našej škole. A nie je 
toho tak málo. Už prvé mesiace ukázali, 
že život v našej škole je bohatý na 
mnohé aktivity. Dôkazom toho sú 
viaceré články v časopise, ktoré si určite 
so záujmom prečítate. Viacerí z vás ste 
sa už zapojili do rôznych vedomostných 
či športových súťaží, podporili ste 
aktivity organizované v rámci Školy 
podporujúcej zdravie, zúčastnili ste sa 
rôznych exkurzií a návštev knižníc. 
Nechýbali ani vychádzky do nádhernej 
pestrofarebnej okolitej prírody. Všetci 
ste s radosťou privítali namiesto učenia 
veselé divadelné predstavenie v 
kultúrnom dome pod názvom Rysavá 
jalovica pred jesennými prázdninami, 
ktoré vás poriadne pobavilo a 
rozveselilo. Nezabudli sme ani na 
starkých v miestnom dome seniorov a 
ich každodenný život sme ozvláštnili 
pekným kultúrnym programom.  
     Už od tohto prvého čísla časopisu 
začíname pracovať ako noví členovia 
redakčnej rady. Pevne veríme, že nám 
svojimi príspevkami pomôže vytvoriť 
ďalšie čísla časopisu.   

     V závere vám prajeme príjemné 
chvíle pri čítaní jesennej Rebeky.      

 

Vaša nová redakčná rada     



Milí žiaci! 

 

     Opäť je tu nový školský rok 

2019/2020, ktorý je už v plnom prúde. 

Ani sme sa nenazdali a prvé dva 

mesiace máme za sebou. Kolotoč 

každodenných povinností, ktorý bude 

trvať desať mesiacov sa poriadne 

roztočil. V tomto školskom roku sa už vo 

všetkých ročníkoch bude vyučovať podľa inovovaného školského programu 

Učíme sa pre seba.  

     V našej školskej hymne sa spieva: „A v tej Chminianskej, základnej škole, 

je nám tu všetkým veľmi dobre...“, ale preto, aby nám skutočne bolo dobre, 

o to sa musíme snažiť všetci. Dodržiavať pravidlá nie je až taká strašná vec. 

Prvým základným pravidlom je prísť do školy načas a riadne pripravený. 

Neničiť školský majetok, správať sa k okoliu tak, akoby sme boli doma. 

A doma sme predsa ohľaduplní a šetrní ku všetkému, lebo to, čo zničíme, 

musíme nahradiť z rodinného rozpočtu. Ani v škole to nefunguje inak. Preto 

od Vás, milí žiaci, sa bude očakávať, aby ste si v priebehu školského roka plnili 

svoje povinnosti k spokojnosti nielen svojich rodičov,  nás učiteľov, ale hlavne 

preto, že to chcete Vy.  

     V tomto školskom roku je nás spolu 339 žiakov. Učíme sa v 16 triedach ZŠ 

a v 3 špeciálnych triedach. Pracovať bude 13 záujmových útvarov. Sú 

naplánované viaceré exkurzie, výlety, ale aj mnoho iných vecí, ktoré nám 

spríjemnia nielen učenie, ale aj samotné prostredie, v ktorom sa 

nachádzame. Už teraz v októbri je naplánovaná rekonštrukcia stropu 

telocvične a sociálnych zariadení, na ktorú sa určite všetci veľmi tešíte.   

     Tak poďme do toho všetci na plný plyn, aby desať mesiacov nám ubehlo 

radostne a aby na konci školského roka sme si mohli povedať, že zvládli sme 

to na výbornú.     

     Želám Vám úspešný školský rok 2019/2020 

               

Mgr. M. Suchaničová, riaditeľka ZŠ s MŠ 

ŠIESTACI RADIA PIATAKOM 
 

Piataci, naši bývalí štvrtáci, prechádzajú veľkou zmenou. Pribudli im nové 

predmety, väčšie množstvo učiva, niekde aj noví spolužiaci, ale najväčšou 

zmenou je veľký počet učiteľov. Preto sme poprosili šiestakov, aby z vlastnej 

skúsenosti poradili piatakom, ako si čo najskôr a bez problémov v novom 

školskom roku zvyknúť na II. stupeň ZŠ. A tu sú viaceré odporúčania:  

 

Žiaci VI. A:  

– vaša triedna učiteľka už nebude s vami na každej vyučovacej hodine, ale je 

vám stále nápomocná, preto sa netreba báť a v prípade problému ísť za ňou 

a zdôveriť sa jej,  

– oveľa viac času venujte domácej príprave na vyučovanie ako v 4. ročníku,  

– dávajte väčší pozor na hodinách – to sa vždy vyplatí,  

– učte sa nielen z poznámok ale aj z učebníc,  

– učenie netreba nechávať na neskorý večer, ale po príchode zo školy si 

oddýchnite a potom sa začnite učiť a písať domáce úlohy,  

– netreba sa obávať nových predmetov,  

– navzájom si pomáhajte v triede,  

– pomôcky na vyučovanie si vždy pripravte večer a nie ráno,  

– a nezabudnite sa učiť pravidelne, aj keď sa neskúša!  

 

Žiaci VI. B:  

– nerobte blbosti, pretože poznámky v žiackej knižke vás neminú,  

– iní učitelia, iné pravidlá,  

– učte sa poriadne na každý predmet a na každú hodinu,  

– na slovenčine si dávajte pozor na diktáty – poriadne sa naučte vzory 

podstatných mien, pády a dávajte pozor na písanie prídavných mien v N pl. v 

mužskom rode - tie sú v každom diktáte!  

 

Asi toľko. Dodržiavajte naše rady a všetko dobre dopadne. Zvládli sme to my, 

zvládnete to aj vy. Prajeme veľa úspechov na II. stupni.  



Bláznivý sen 

 

     Zobudil som sa.  

     Otvoril som oči a všade, kde som sa pozrel, na mňa zo stien mierili delá. 

Ležal som na mäkkej posteli v uzavretej miestnosti, kde nič a nikoho nebolo 

okrem jednej jedinej malej zástrčky. Spoza steny som započul: ,,Votrelec A19 

sa prebral z kómy. Je pripravený na klonovanie.“  

     Pomaly a neisto som sa postavil. Vôbec som nevedel, kde som a čo tu 

robím. Na sebe som mal uštrikovanú fialovú plachtu ako v nemocniciach. Na 

chrbte som mal napísané A21. Celý omámený som vyšiel na chodbu. Oproti 

mne boli dvere s nápisom ,,iecavokirtŠ murtnec.“  

    Pätnásť minút som na to pozeral, až som z toho vylúštil: ,,Štrikovacie 

centrum“.  

     Otvoril som dvere a skoro som omdlel od úžasu. Boli tam tvory s oválnym 

telom a dlhým krkom a s hlavičkami ako špendlíky, z ktorých im kvitli suché 

palmy. Vrtko štrikovali ďalšie plachty s číslami. Keď sa im nejaká plachta 

nevydarila, tak ju vylúčili z obehu a hodili ju do osvietenej odpadovej rúry. 

Chcel som to tam ísť preskúmať, ale niekto ma chytil za rameno a ja som 

spadol... Z postele! 

     Celé to bol iba bláznivý sen.  

     Pozrel som sa na hodiny. O päť minút mi začínalo vyučovanie. Rýchlo som 

si umyl zuby a letel som do školy. Vtrhol som do triedy v polovici hodiny 

v pyžame a s napenenou zubnou pastou v ústach.  

     Presne vtedy som si želal, aby to bol ďalší bláznivý sen.  

Sebastián Andreanský, VIII. A 

SLOVO                                                   

Slávik spieva,  

Lístie padá,  

Obláčik si pláva,  

Vietor veje,  

Obloha modrá je.  

 

Michaela Zubáková, VII. A 

Interview s premiantom našej školy 

 

V minulom školskom roku sa premiantom 

našej školy stal súčasný deviatak Martin 

Kacvinský, ktorý bol žiakom VIII. B triedy. 

Položili sme mu zopár otázok, aby sme sa 

o ňom dozvedeli o čosi viac.  

 

Martin, v minulom roku si sa ako ôsmak 

stal premiantom našej školy. Veľkú 

zásluhu na tom má tvoj výborný prospech 

a rôzne súťaže. Môžeš vymenovať aspoň 

niektoré?  

– Zúčastnil som sa okresných kôl mnohých olympiád – biologickej, 

matematickej, technickej. Taktiež Pytagoriády a Matematického klokana.  

Z tvojej odpovede vyplýva, že ťa asi najviac baví matematika.  

– Áno, mojím najobľúbenejším predmetom je matematika.  

Martin, čo robíš vo svojom voľnom čase? Máš nejaké záľuby?  

– Medzi moje najväčšie záľuby patrí bicyklovanie a futbal s kamarátmi.  

S ktorou slávnou osobnosťou by si sa chcel stretnúť a prečo?  

– Určite by som sa chcel stretnúť s Petrom Saganom, lebo je to skvelý cyklista  

a podáva vynikajúce výkony.  

Máš aj nejaký cestovateľský sen? Ktorú krajinu by si chcel navštíviť?  

– Nemecko. Tam by som si chcel pozrieť zápas môjho obľúbeného 

futbalového klubu FC Bayern Mníchov.  

Martin, v tomto školskom roku si už deviatak a rozhoduješ sa o svojom 

budúcom povolaní. Ktorú SŠ si si vybral?  

– Chcel by som ísť na SPŠ elektrotechnickú v Prešove a študovať odbor 

informačné a sieťové technológie.  

 

Za rozhovor ďakujú  

a veľa ďalších úspechov želajú členovia redakčnej rady.  

 



Naše NAJ zážitky z prázdnin 

 

Aké bolo tohtoročné leto? Bolo plné skvelých prázdninových zážitkov? Tieto, 

ale iné otázky  sme položili našim žiakom. A tu sú ich odpovede a možno aj 

tipy na budúcoročné prázdniny.   

 

Kristína Šarišská, IV. A: Môj ocko mi cez prázdniny splnil veľký sen. Mohla 

som sa naučiť jazdiť na koňoch: Nore, Šeri a Artisovi. Pán inštruktor mi 

vysvetlil, ako správne nasadať na koňa, ako ho viesť a ako sa pohybovať 

doprava a doľava. Pekným zážitkom bolo aj to, ako sme koníky osedlali a 

učesali. Som veľmi rada, že som prekonala svoj prvotný strach a mohla som 

sa pozerať na svet z chrbta koňa. Môžem potvrdiť, že to bol ten najkrajší 

zážitok, aký som kedy prežila.  

Zuzana Martonová, V. A a Michaela Martonová, VIII. A: Aj cez tieto 

prázdniny sme spoznávali krásy Slovenska. Boli sme v Dobšinskej ľadovej 

jaskyni, Jasovskej jaskyni a pri priehrade Palcmanská Maša v Slovenskom raji. 

Navštívili sme aj naše hlavné mesto – Bratislavu. Najviac sa mi páčila 

Reštaurácia UFO. Potom sme boli v Piešťanoch. Tieto kúpele každému 

odporúčam navštíviť, sú krásne. Cestou domov sme sa zastavili v Bzinciach 

pod Javorinou. Ani sme netušili, že práve v tejto dedine žila a je aj pochovaná 

známa slovenská spisovateľka Ľ. Podjavorinská. Zastavili sme sa pri jej dome, 

pamätníku a odfotili sa. Mysľou nám hneď prebehla jej báseň Sánkovačka, 

ktorú sme sa učili v 2. ročníku, ako aj príhody vrabčiaka Čima z knihy Čin-Čin.  

Igor Stašik, VIII. A: Cez prázdniny som bol s mojím otcom na výlete vo 

Francúzsku. Síce len na jeden deň, ale bolo výborne. Videli sme tam krásnu 

prírodu, ale aj mohutnú Eiffelovu vežu v Paríži. Okrem toho som bol ešte v 

Maďarsku a zvyšok prázdnin som strávil s mojimi kamarátmi.  

Viki Tomková, IV. A: Ja som bola v Starej Ľubovni na hrade. Je to pekný hrad 

a aj jeho okolie. Najviac ma oslovila najvyššia veža. Posledný panovník hradu 

bol gróf Zamoyski. Hrad je pomerne veľký. Na nádvorí bol zaujímavý 

program. Účinkujúci boli oblečení v dobových kostýmoch. Nad hlavami nám 

lietali vycvičené dravce. Pod hradom je skanzen, ktorý zachytáva život ľudí v 

minulosti.  

SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 

 

Jesenné básničky 

 

Vetríček maličký,  

pohlaď mi ručičky,  

Kým ešte veješ,  

lístoček mi priveješ.  

Vetrisko, chlapčisko,  

kadeže chodíš?  

Zo stromu veľkého 

hruštičku nezhodíš.  

 

Zuzana Martonová, V. A 

 

 

O jeseni 

 

O jeseni bude táto básnička,  

pekná ako nejaká maľbička.  

 

Náš strom už je skoro sám,  

lístie padá tam i tam.  

 

Onedlho príde k nám zima,  

aby zlatú jeseň vymenila.  

 

Skončila sa  o jeseni  básnička,  

o chvíľu nastane zimička.  

 

Laura Polohová, VI. B 

     Jeseň 

 

Na známosť sa všetkým dáva,  

pani Jeseň farby rozdáva.  

Žltá, hnedá, oranžová –  

tá sa dlho uchová.  

 

Vietor svetom poletuje,  

všetko lístie rozhadzuje.  

Fijú, fijú, vetrík stoj! 

Nechcem prehrať s drakom boj! 

 

Hej, slniečko zlatisté,  

príď k nám ešte raz.  

Aspoň zamak teplých lúčov,  

pošli, kým je čas.  

 

Erika Miškufová, 

VI. B 

 

 



Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Dňa 7. 11. 2019 sa uskutočnilo 

školské kolo olympiády zo SJL, do 

ktorého sa zapojilo 11 žiakov z 8. 

– 9. ročníka. Olympiáda 

prebiehala v troch častiach. V 1. 

žiaci vypracovali test zameraný na 

gramatiku, pravopisné javy a 

čitateľskú gramotnosť. V 2. časti 

prebehla transformácia textu a 3. 

časť bola ústna, v ktorej mali žiaci 

napísať krátky príhovor na tému Október – mesiac úcty k starším. A tu je 

poradie tých najlepších: 1. Šimon Šarišský, IX. A: 42 bodov; 2. Sára 

Kundeková, IX. A: 41 bodov; 3. Sára Ivanková, IX. A bodov a 4. Marcela 

Šatná, VIII. B: 40 bodov.  

Šimonovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.  

 

Turistická vychádzka do 

Lačnovského kaňonu 

 

Dňa 12. 10. 2019 žiaci 

prírodopisného krúžku 

absolvovali turistickú vychádzku 

do NPR Kamenná baba. 

Prechádzku nádhernou prírodou 

začali v Lipovciach od miestneho 

ihriska a pokračovali 2-kilometrovou trasou Lačnovským kaňonom. Cestou 

obdivovali a pozorovali vodopády, skalné útvary z dolomitov a vápenca – 

Kamennú babu, Mojžišov stĺp. Z osady Lačnov ešte zišli k jaskyni Zlá diera. 

Popri ceste zbadali húsenice, bystrušku, svrčka a viaceré stopy zvierat. 

Vychádzka bola plná pohybu a pekných dojmov z jesenne sfarbenej prírody.  

Lýdia Fedorová, VIII. A: Ja som sa zúčastnila cez prázdniny veľmi peknej akcie 

na Hrebienku v Tatrách – Medvedie dni. Absolvovala som všetky súťaže a 

taktiež prehliadku Záchranného voza. Táto akcia sa koná každoročne, 

odporúčam na ňu ísť.  

Marcela Šatná, VIII. B: Praha... bol to krásny zážitok Vidieť Prahu po prvý raz 

v mojom živote. Okrem nej sme navštívili aj České Budějovice. Síce to nie sú 

tá „veľkolepá stovežatá Praha“, ale pre mňa a moju kamarátku, s ktorou som 

prešli jej rodné mesto celé, bol to ten najúžasnejší zážitok.  

Anna Pustá, VIII. B: My sme boli cez prázdniny na Zemplínskej šírave. Bolo 

tam úžasne. Kúpali sme sa v priehrade a relaxovali. Nevynechali sme ani túru 

na Viniansky hrad, ktorý síce ešte nie je zrekonštruovaný, ale bol krásny. Z 

neho sme videli celú priehradu a aj kúsok Východoslovenskej nížiny. Určite 

odporúčam tam niekedy ísť a pozrieť sa na veľmi pekný kúsok Slovenska z 

výšky.  

Michaela Zubáková, VII. A: Ja som bola s babkou v Dobšinskej ľadovej 

jaskyni. Po vstupe nás ovalil veľký chlad. Na to, že tam bolo -5 °C, nám nebolo 

chladno. Výstup bo náročnejší, no zvládli sme ho. Keď skončila prehliadka, 

dozvedeli sme sa, že sme prešli 476 schodov. A k tomu babka pripočítala ešte 

4 schody do mäsiarne, takže sme prešli 480 schodov!  

Patrik Tomko, VIII. B: My sme cestovali po Slovensku. Boli sme v botanickej 

záhrade, na minigolfe, cestovali sme detskou železnicou a dali sme si tam aj 

dobré jedlo. Na východe Slovenska sme navštívili Údolie smrti, boli sme aj na 

vyhliadkovej veži. Všetky výlety sa mi veľmi páčili.  

Frederik Ivanko, IV. A: Cez letné prázdniny sme sa vybrali s rodičmi na výlet 

do Bratislavy. Bývame na východe Slovenska a chceli sme spoznať naše 

hlavné mesto. Cesta autom nám trvala päť hodín. Ako prvé sme navštívili 

televíziu Markíza, kde sme videli mnohé známe osobnosti. Ja som sa zúčastnil 

aj hier, ktoré tam boli pripravené pre deti. Potom sme išli na Bratislavský 

hrad, kde sme videli aj krásne záhrady a prešli sme celé okolie. Zaujali nás 

staré budovy, obchody a fontány. Večer sme sa vrátili do hotela unavení, no 

šťastní a plní nových zážitkov. Ráno sme vyrazili späť na rodný východ. Výlet 

sa mi veľmi páčil.  



NAŠI  PRVÁCI 
 

I. A – triedna učiteľka: Mgr. Stanislava Tarasovičová 

 

 

 

 

 

Exkurzia do knižnice a planetária  

 

V pondelok 28. októbra 2019 si žiaci 

piatych ročníkov nezasadli do svojich 

školských lavíc, ale s nadšením sa vybrali 

na exkurziu do Prešova. Najprv si pozreli 

najvýznamnejšie budovy historického 

centra, sochy, navštívili Dóm sv. Mikuláša 

a zaujala ich aj maketa mesta, na ktorej 

určovali navštívené miesta. Pri najvýznamnejších pamiatkach si urobili aj pekné 

fotografie...  

A potom už pokračovali v rámci predmetu SJL v 

spoznávaní Detskej knižnice Slniečko. Pani 

knihovníčka mala pripravený pre nich bohatý 

program, ktorého hlavnou témou boli Rozprávky: 

ľudové, autorské a rozprávkari – P. Dobšinský, H. Ch. 

Andersen. V krátkosti porozprávala ich životné 

príbehy, predstavila najznámejšie diela a zábavnou 

formou „vyskúšala“ žiakov. V závere si mohli žiaci 

pozrieť priestory knižnice. Azda najviac ich zaujala 

výnimočne krásna maľba na strope, 

ktorá má historickú hodnotu. Po 

skončení prehliadky knižnice kroky 

žiakov viedli do planetária, aby si 

upevnili a rozšírili svoje vedomosti z 

učiva o objavovaní Zeme a vesmíru. 

V planetáriu sa dozvedeli nielen 

o pohyboch Zeme, ale aj o slnečnej 

sústave, planétach, súhvezdiach a fázach 

Mesiaca. Pozreli si aj film o planétach slnečnej sústavy, ich mesiacoch a získali 

širšie vedomosti o planétach s pevným povrchom. Žiakov exkurzia zaujala, 

bola pre nich veľmi poučná a vhodne dopĺňala učivo preberané na 

vyučovacích hodinách v škole.  

Michal Godla Dominik Duda Adam Majcher 

Dominika Bendiková Samuel Duda Dominik Petík 

Katarína Bendíková Jesika Dudová Nina Pošiváková 

 Nikolas Ferenc Liana Ščavnická 

 Veronika Imrichová Karolína Štofejová 

 Matej Jakubko Sandra Uličná 

 Ida Kozáková Dávid Urban 



Svetový deň výživy 

 

Svetový deň výživy si každoročne 

pripomíname 16. októbra. Ten 

zdôrazňuje potrebu zdravého 

stravovanie sa, pretože práve 

výživa je významný faktor, ktorý 

ovplyvňuje ľudské zdravie. Cieľom 

programu je dosiahnuť zníženie 

energetického príjmu, príjmu 

tukov, sacharidov a soli v strave. 

V tento deň sme sa v rámci zdravej výživy zamerali na príjem ovocia a 

zeleniny, ktoré majú v našej strave tvoriť okolo 35 % pre svoje obsahové látky 

a ľahkú stráviteľnosť. Žiaci na hodinách biológie zhotovili plagáty o význame 

jednotlivých druhov ovocia a zeleniny, ktoré umiestnili na nástenných 

novinách vo vstupnom priestore školy. Záujem žiakov upútala aj výstavka 

plodov z domácej úrody. Aj zamestnanci školskej jedálne sa snažili v týždni od 

15. 10 – 19. 10. 2019 vytvoriť jedálny lístok v súlade so zdravou výživou. 

Nechýbali v ňom zdravé mäsá, šaláty a dostatok ovocia a zeleniny.  

 

Zdravý úsmev 

 

V piatok 18. 10. 2019 sme sa s našimi 

prvákmi vybrali do Prešova, kde sme 

navštívili na vysokej škole Katedru 

dentálnej hygieny. Tam sme sa stretli 

s vílami, čarodejnicami a zúbkožrútmi. 

Prváčikovia museli odstrániť zúbkožrútov, 

povoziť sa v kresle, vyčistiť si správne 

zúbky a nakoniec navštíviť zúbkové víly. 

Bolo to krásne dopoludnie. Domov si 

prváci odniesli plno darčekov aj krásny diplom.  

I. B – triedna učiteľka: Mgr. Erika Čuchranová 

 

 

 

 

Prváčikom prajeme veľa úspechov a trpezlivosti pri nadobúdaní nových 

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

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

zábavou!  

Michal Bendík  Sebastián Jeremiaš Natália Schmidtová 

Marianna Bendíková Milan Kaleja Ladislav Taragoš 

Dominika Dudová Lucia Krajňáková  

Samuel Dužda Erika Kravcová  

Fabian Ferko Samuel Lesník   

Tamara Gačová Marek Lopuchovský  

Alexander Jančík Ema Prokopová   



Interview s pani učiteľkou 

 

V tomto školskom roku nás začala učiť anglický 

jazyk nová pani učiteľka. A keďže sme sa chceli 

dozvedieť o nej niečo viac, položili sme aj za vás 

Mgr. Jane Demčákovej zopár otázok.  

Prečo ste si vybrali toto povolanie? 

– Veľmi ma baví práca s mládežou a deťmi. 

Skúsenosti v tejto oblasti som získala najprv ako dobrovoľný animátor na 

letných táboroch, kde som si uvedomila hodnotu tejto práce, že to nie je 

stratený čas a že formovanie a vychovávanie mladých ma istým spôsobom 

napĺňa a robí mi radosť, preto učiteľské povolanie je mi veľmi blízke a milé.  

Ktorú školu ste vyštudovali a kde? 

– Po ukončení osemročného gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom som 

absolvovala štúdium na  Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v odbore 

anglický jazyk a literatúra a dejepis.  

Ktoré predmety ste najviac obľubovali v ZŠ? 

– Okrem tých, ktoré som si vybrala vo svojej profesii, som mala veľmi rada 

telesnú výchovu. Mala som veľmi dobrého učiteľa, ktorý si všimol moju 

záľubu v atletike, pripravoval ma na súťaže a pod jeho vedením som 

vyhrávala okresné súťaže. Bolo to veľmi pekné obdobie.  

Kde ste pracovali pred príchodom do našej do našej školy? 

– Od ukončenia štúdia na vysokej škole som učila na viacerých školách, ale 

najzaujímavejšie je obdobie strávené na Gymnáziu PPG v Prešove, kde sa 

spojila moja dvojkombinácia v jeden predmet – dejepis v anglickom jazyku. 

Táto skúsenosť je veľkým prínosom v mojom osobnostnom aj profesijnom 

raste a som za to veľmi vďačná.  

Aké máte záľuby a čo najradšej robíte vo svojom voľnom čase? 

– Najradšej sa venujem svojej rodine a potom veľmi rada čítam romány 

anglickej klasickej literatúry. A taktiež mojou veľkou vášňou je hudba, spev 

a hra na gitare, skladanie piesní a robiť svojou tvorbou sebe aj ostatným 

ľuďom radosť.  

Za rozhovor ďakujú a veľa pracovných úspechov želajú členovia redakčnej rady. 

Jesenné aranžovanie 

 

Už každoročne prebieha v 

našej škole súťaž v jesennom 

aranžovaní. Tohto roku sa jej 

zúčastnilo 11 žiačok II. 

stupňa. Súťažiace vytvárali z 

doneseného materiálu rôzne 

výrobky – venčeky, dáždnik, 

kytice, svietniky. Využili 

pritom lístie, živé kvety, 

kríky, mach, tekvice, stuhy. Porota aj tento rok mala ťažkú prácu, vyzdvihla 

nápaditosť, kreativitu a snahu 

všetkých súťažiacich pri 

aranžovaní. Všetky práce boli 

vystavené vo vstupnom priestore 

školy, aby si ich mohli pozrieť, 

prípadne sa nimi inšpirovať aj 

ostatní žiaci školy.  

 

  

Výtvarná súťaž Karola Ondreičku 

 

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže prof. K. 

Ondreičku pod názvom Mesiac detskej tvorby. Jej 20. ročník vyhlásilo 

Občianske združenie Korytnačky, Nadácia SPP, Slovenský plynárenský 

priemysel, a. s., Slovenský paralympijský výbor a redakcia časopisu Fifík. 

Cieľom súťaže je osloviť predovšetkým deti so znevýhodnením, podnietiť ich 

kreativitu a estetické cítenie. Tento jubilejný ročník prináša jednu špeciálnu 

výhru – žiaci majú možnosť zažiť Tokio na vlastnej koži. Do súťaže sme zaslali 

21 krásnych prác žiakov špeciálnych tried. Teraz už len netrpezlivo 

očakávame výsledky.  



Október – mesiac úcty k starším 

 

S jeseňou v prírode si pripomíname aj jeseň nášho života. V rámci októbra 

mesiaca úcty k starším sme zrealizovali aj tieto aktivity.  

Žiaci 4. ročníka vytvorili pozdravy pre 

svojich milovaných starých rodičov. 

Pozdravy mali tvar hrnčeka, v ktorom 

bola nalepená farebná kytička a 

napísaná básnička. Vyjadrili tým svoju 

lásku a úctu k dedkovi a babke, ktorá 

pretrváva nie len v tomto mesiaci, ale 

každodenne.  

Aj žiaci 3. ročníka si pripravili pre 

starkých v dome seniorov kultúrny 

program. Zarecitovali im  básničky, 

zaspievali pesničky a odovzdali im 

vlastnoručne  zhotovené malé darčeky. 

Žiaci VIII. B triedy sa s radosťou podujali 

spríjemniť aspoň krátku chvíľu obyvateľom 

nášho susedného domu seniorov. 

Prezentovali sa tvorbou Antoine de Saint-

Exupéryho: Malý princ – výberom troch krátkych próz, ale aj vlastnou 

tvorbou, básňou o svojej triede, vytvorenou v spolupráci všetkých žiakov. Pre 

starkých si pripravili nielen literárne potešenie, ale upiekli aj zákusky, ktorými 

ponúkli všetkých prítomných. V závere 

nám starší prítomní zaspievali pekné 

piesne, niektoré sme spolu s nimi 

spievali všetci. Atmosféra bola viac ako 

príjemná, taká uvoľnená, cítili sme 

potešenie v srdciach starších 

obyvateľov.  

 

India očami slovenským detí 

 

Ešte pred ukončením minulého 

školského roka sa pod záštitou 

veľvyslanca Indie, Jeho excelencie 

Shri Vanlalhumom, konala 

celoslovenská výtvarná súťaž pre 

deti a žiakov. Vyhlasovateľom 

súťaže bolo Občianske združenie 

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva. Cieľom súťaže bolo rozšíriť si 

poznatky o indickej kultúre, jej obyvateľoch, dejinách a tradíciách. No 

v prvom rade pripomenúť si osobnosť Indie Mahátma Gándhiho, ktorého si 

tento rok pripomíname pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia.  

Piaty ročník tejto súťaže sme si nenechali ujsť. Do súťaže sme poslali tri 

výtvarné práce. Spomedzi päťsto výtvarných prác bolo ocenených 48 detí 

v troch vekových kategóriách. Medzi ocenenými v kategórii starších žiakov 

bola na krásnom 3. mieste Michaela Zubáková, žiačka terajšej VII. A triedy, 

ktorá si 14. júna 2019 prevzala v Liptovskom Mikuláši cenu priamo z rúk Jeho 

excelencie Shri Vanlalhuma. Podľa slov Michaely to bol pekný výlet a ešte 

krajší zážitok. Michaele srdečne blahoželáme a želáme veľa takýchto 

úspechov.  

 

Pohľadnica pre Červené stužky 

 

Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila 

v poradí už do 13. ročníka celoslovenskej 

kampane boja proti AIDS pod názvom Červená 

stužka v boji proti HIV/AIDS. Súčasťou tejto 

kampane bola aj výtvarná súťaž. Žiaci pracovali kreatívne pod vedením pani 

zástupkyne Jany Kollárovej, vyučujúcej výtvarnej výchovy. Do súťaže sa 

zapojili  žiaci:  Michaela Zubáková, VII. A,  Marcela Šatná a Matej Bednár 

z VIII. B. Všetky tri výtvarné práce boli zaslané organizátorom kampane.  



Hvezdáreň a planetárium v Prešove 

 

Dňa 18. 9. 2019 sme navštívili 

Hvezdáreň a planetárium v 

Prešove, aby si priblížili preberané 

učivo z biológie. V prednáškovej 

miestnosti  sme si pozreli film 

Vývoj Zeme a slnečnej sústavy, 

ktorý nám vysvetlil 

najpravdepodobnejšiu verziu 

vzniku slnečnej sústavy pred 5 

miliardami rokov z medziplanetárneho plynu a prachu. Projektor v planetáriu 

nám premietol audiovizuálny program Po západe Slnka, ktorý ponúkol obraz 

dennej aj nočnej oblohy v jeden jarný deň, priblížil nám planéty, hviezdy, 

súhvezdia, hmloviny, ktoré nočná obloha ponúka pozorovať nadšencom 

astronómie, ako aj nám ostatným. 

Žiaci IX. A 

Biela pastelka 

 

Medzi nami žijú aj takí ľudia, ktorým osud 

nedoprial vidieť. Pre tých nevidiacich 

existuje Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, ktorá každoročne organizuje 

zbierku Biela pastelka. Tohto roku som 

mala tú česť, aby som spolu s mojimi 

kamarátmi bola dobrovoľníčkou a pomáhala vyzbierať peniaze, ktoré by 

mohli týmto ľuďom pomôcť. Najprv sme zbierali peniaze v našej škole a 

potom sme sa presunuli do našej obce. Veľa ľudí nám s úsmevom a pocitom, 

že môžu pomôcť, aj radi prispeli. Celkovo sme vyzbierali 122 eur. Chcela by 

som touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto charitatívnej 

zbierky. 

Anna Pustá, VIII. B 

Dejepisná exkurzia do Hanušoviec nad Topľou 

 

Dňa 8. 10. 2019 sa 

uskutočnila dejepisná 

exkurzia do 

Vlastivedného múzea a  

Archeoparku 

v Hanušovciach. Cieľom 

exkurzie bolo oboznámiť 

žiakov 5. a 6. ročníkov 

s najstaršou históriou, 

ktorá sa zachovala vďaka 

artefaktom z pravekých 

a starovekých dejín, konkrétne z doby kamennej, bronzovej a železnej. Tieto 

historické pramene sú uchovávané a vystavené v priestoroch múzea. Preto 

sme si v prvej časti exkurzie prezreli exponáty vystavené v múzeu a potom 

sme sa premiestnili do Archeoparku vedľa kaštieľa. Tento Archeopark je 

jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode. V areáli obohnanom 

palisádami sa nachádza 

niekoľko objektov z  

praveku, staroveku a 

včasného stredoveku. 

Žiaci mali zároveň 

možnosť vyskúšať si 

tradičné remeslá ako: 

výrobu náramkov, 

prsteňov z drôtika, 

razenie keltských mincí 

a streľbu z luku. 

Vyskúšali si aj praveké 

hudobné nástroje, hod oštepom a výzbroj bojovníka. Dozvedeli sme sa veľa 

nového, čo v učebniciach nie je. Čo je podstatnejšie, že sme si mohli aj 

prakticky overiť svoje zručnosti a porovnať ich s predkami. 



Exkurzia na Duklu a do Svidníka 

 

Zaujímavé informácie o jednej z 

najhorších vojenských bitiek na území 

Slovenska počas 2. svetovej vojny: o 

Karpatsko-duklianskej operácií, sa 

žiaci 8. a 9. ročníka dozvedeli priamo 

na mieste činu. Prvou zastávkou bola 

vyhliadková veža na slovensko-

poľských hraniciach. Z veže bol krásny 

výhľad na takmer celé územie, na 

ktorom prebiehali boje. Sprievodca 

veľmi pútavo rozprával o celom 

priebehu vojny, o ťažkých 

podmienkach, zbraniach a jej 

následkoch. Žiakov veľmi zaujala aj spojitosť týchto udalostí s ich rodnou 

dedinou - Chminianskou Novou Vsou. Po skončení prednášky sme pokračovali 

k Pamätníku čs. armádneho zboru na Dukle. Súčasťou poznávacej exkurzie 

boli aj niektoré drevené chrámy UNESCO. Navštívili sme kostolík v 

Ladomírovej, ktorý patrí k najkrajším a najvýraznejším pamiatkam tohto 

druhu. Nasledovala návšteva 

Vojenského historického múzea 

vo Svidníku, kde si žiaci okrem 

vojenskej expozície pozreli aj dva 

krátke filmy (M. R. Štefánik a 

autentické zábery z bojov). 

Poslednou zastávkou bol 

Pamätník sovietskej armády v 

blízkosti areálu múzea, súčasťou 

ktorého je vojenský cintorín.  

Žiaci odchádzali plní dojmov a 

nových poznatkov aj o tom, ako dokázali ľudia bojovať za svoju vlasť. 

 

Európsky deň jazykov 

 

V rámci Európskeho dňa jazykov sa v našej škole zrealizovali mnohé aktivity 

na hodinách ANJ, NEJ a RUJ. Bola uskutočnená rozhlasová relácia k tomuto 

dňu a záverečné vyvesenie slovného a obrazového materiálu na jazykovú 

nástenku vo vestibule školy. Spestrením vyučovania a jazykového sviatku bola 

návšteva francúzskeho lektora J. Živčáka. Žiaci si tak mali možnosť naživo 

vypočuť prezentáciu o Francúzsku, o jeho hlavnom meste, o móde, jedlách, 

významných osobnostiach z kultúry a športu. Lektor naučil žiakov pár 

francúzskych slov a fráz. Aj napriek náročnej výslovnosti sa im to páčilo. 

Cieľom podujatia bolo hravou formou spropagovať cudzie jazyky a 

zmotivovať žiakov k ich učeniu.  

 

Európsky týždeň športu na 1.stupni 

 

Cieľom športovej akcie bolo vzbudiť u žiakov a ich rodín záujem o šport. Žiaci 

1. stupňa venovali športu celé štvrtkové dopoludnie. Triedy si zmerali sily v 

medzitriednych štafetových súťažiach zameraných na rýchlosť a vytrvalosť, 

vyskúšali si cvičenie s netradičným náradím – skákanie na trampolíne, 

balančná plocha, rotačný disk, fit lopty, tenis, švihadlá. V rámci tried si 

zasúťažili v kope na bránku, v hode na cieľ a v slalomovom behu a nakoniec si 

chlapčenské družstvá zmerali sily v minifutbale. Do súťaží sa zapojili všetci 

žiaci, atmosféra zlákala aj žiakov, ktorí neradi cvičia. Všetci sa navzájom 

povzbudzovali. Akcia sa žiakom páčila.  



 

 

 

 

Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať 

 

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili 

do 10. ročníka akcie Záložka do knihy 

spája školy a naši žiaci vytvorili krásne 

záložky, ktoré sme poslali ZŠ s MŠ 

v Starej Bystrici. Oni nám poslali svoje 

záložky, ktoré boli originálne. Všetkým 

učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili do 

tohto projektu veľmi pekne ďakujeme.  

     S pozdravom  

školské knihovníčky 

 

List za listom – baví nás čítať 

 

Aj v tomto školskom roku sa 

vyučujúce slovenského jazyka 

a literatúry rozhodli spolu so 

svojimi žiakmi osláviť 

Medzinárodný deň školských 

knižníc zaujímavou aktivitou 

pod názvom List za listom – 

baví nás čítať. A tak v 

posledný októbrový týždeň v 

priestoroch školskej knižnice 

bolo naozaj rušno. Žiaci jednotlivých tried pútavo čítali zaujímavé knihy, 

príbehy, poviedky a postupne list za listom sa preniesli do sveta rozprávok, do  

 

 

 

 

 

čias dávno minulých, ale aj 

spoznávali život a problémy 

súčasných rovesníkov. V závere 

čítania dostali žiaci za úlohu 

napísať list hlavnému hrdinovi z 

prečítaných ukážok. Okrem toho 

sa žiaci VI. B triedy zapojili do 

aktivity – Ak by som mal napísať 

svoju prvú knihu, bola by o... 

Úlohou žiakov bolo vymyslieť a 

zilustrovať obálku svojej prvej knihy. A tak v dvojiciach pracovali na jej 

„výrobe“. Sami boli prekvapení, aké super knihy z toho vznikli: o zvieratkách, 

o rozprávkových princeznách, o vesmíre, o počítačových hrdinoch, o futbale... 

Bola to veľmi zaujímavá hodina, ktorá z nich aspoň na chvíľu urobila malých 

spisovateľov. Cieľom všetkých aktivít bolo vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, 

sprostredkovať im zážitok z čítania, ako aj rozvíjať ich fantáziu a tvorivosť.  

 

Pozdravy knižným hrdinom  

 

Pozdravy knižným hrdinom – to je názov zbierky 

listov napísaných žiakmi svojim obľúbeným 

knižným hrdinom alebo postavám z prečítaných 

ukážok v rámci Medzinárodného dňa školských 

knižníc.  Žiaci 5. – 9. ročníka napísali veľmi pekné 

listy Malému princovi, Očkovi Špehúňovi, 

grázlikovi Gabovi, dokonalej Kláre, Štikútovi, 

lenivému Janovi, mačke Mačete a mnohým iným. 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli svojimi listami do tejto zbierky.  


