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1 v zime napadne... 8 zviera, ktoré zavýja 

2 nad nami je modré... 9 značka stavebnice 

3 má meniny 12. 4.  10 samica barana 

4 Spišský ... 11 káva a ... 

5 zviera, ktoré sa rýmuje so slovom škorica 12 zákusok (inak) 

6 pitná ... 13 mužské meno (24. 12.) 

7 dlhé A  

(správne riešenie: akčolv ávohenS ) 

Pripravila Michaela Zubáková, VII. A 

Zasmejme sa  
 

Učiteľka sa pýta žiakov na slovenčine:  

– Žiaci, som pekná. Aký je to čas? 

– Minulý! 

 

Otec: „Aká bola dnes hodina chémie, Jožko?“ 

Jožko: „Učili sme sa vyrábať výbušninu!“ 

Otec: „A zajtra čo budete robiť v škole?“ 

Jožko: „V akej???“ 

 

V škole sa pýtajú maďarského chlapčeka:  

– Laslo, povedz nám, čo je to korytnačka.  

– Je to taký veľký opancierovaný žaba, neskáče, ale len plazí zem.  



              JAZYKOVÉ  OKIENKO 

 

NESPRÁVNE SPRÁVNE 

okopírovať 

odstavec 

poloostrov 

prehlásenie 

závada 

zbytkový 

odozva 

jednička 

rohlík 

doprevádzať  

odkopírovať 

odsek 

polostrov 

vyhlásenie 

chyba, kaz, porucha 

zvyškový 

ohlas, ozvena 

jednotka 

rožok 

sprevádzať 

 

 

SPÁJANIE BODOV  
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Snehuliak 
 

Len čo Samko ráno vstal,  

k obloku hneď pobežkal.  

Kukol z okna von,  

zbadal akýsi čulý zhon.  

 

S údivom sa zapozeral,  

všade videl biely svet.  

A v záhrade - veru tak,  

usmieval sa naňho snehuliak.  

 

Stál si on tam celkom sám,  

ako dáky veľký pán.  

V ruke veľkú metlu mal,  

Samkovi ňou zamával.  

Žiaci V. A 

 

 

 

Ako ten čas rýchlo plynie... 
 

       Prvý polrok školského roka máme 

úspešne za sebou a my prichádzame k 

vám s ďalším číslom Rebeky, aby sme 

vás oboznámili s tým, čo sa udialo v 

našej škole za posledné tri mesiace. A 

nebolo toho málo...  

     Predvianočnú náladu nám vytvoril 
Mikuláš so svojím programom a 
sladkosťami, nechýbala ani vianočná 
burza plná skvelých darčekov, ozdôb, 
ikebán a voňavých perníčkov. Po 
polročnom vysvedčení nás pobavil 
karneval plný nápaditých masiek, súťaží 
a zábavy.  Nechýbali ani vedomostné 
súťaže, olympiády, zábavné popoludnia 
či viaceré divadelné predstavenia. 
Zapojili ste sa do rôznych súťaží v rámci 
školy, okresu alebo aj celého Slovenska. 
Ani šport vám nie je cudzí. Naši siedmaci 
sa naučili lyžovať a niektorí z vás sa 
chodili korčuľovať.  
     Ale škola nie je len o zábave. To všetci 
dobre vieme. V tomto období sa už naši 
deviataci s plnou vážnosťou poctivo 
pripravujú na ich prvú dôležitú skúšku – 
testovanie 9 z matematiky a 
slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa 
uskutoční už o mesiac 1. apríla. A verte 
nám, nie je to prvoaprílový žart! Držíme 
deviatakom prsty a prajeme im, aby 
všetko dopadlo dobre a aby boli 
spokojní s dosiahnutými výsledkami. 
Taktiež nech uspejú na prijímacích 
pohovoroch a dostanú sa na tie stredné 
školy, ktoré si vyberú.   
     Všetkým vám prajeme do ďalších 

mesiacov školského roka ešte veľa 

úspechov a pevného zdravia.     

Vaša redakčná rada 

 

 



ČO SME EŠTE V JESENI ZAŽILI... 

 

Exkurzia v CEPT UNIPO  

 

Dňa 11. novembra 2019 absolvovali žiaci 8. 

ročníka zaujímavú exkurziu v CEPT UNIPO v 

rámci predmetov techniky a fyziky. Jej cieľom 

bolo spoznať svet a 

princípy techniky 

prostredníctvom 

manipulácie s 

technikou a 

zážitkovým učením. 

Najprv navštívili pracovisko s rôznymi 

tematickými oblasťami – domáce spotrebiče, 

energia, voda a kúrenie, regulácia a 

automatizácia v domácnosti. Potom už 

samostatne pracovali na obrábacích strojoch 

UNIMAT a spoznávali princíp technológií trieskového obrábania technických 

materiálov. Exkurzia žiakov zaujala a mnohých určite usmerní pri voľbe štúdia 

po ukončení základnej školy.  

 

Návšteva pizzerie 

 

V mesiaci november žiaci špeciálnych tried pokračovali v projekte Krok za 

krokom k slušnému správaniu. Témou bola návšteva pizzerie. Najprv žiačka 

Kamila Dudová prečítala z knihy Tajomstvá slušného správania časť Návšteva 

pizzerie. Po jej prečítaní žiaci predvádzali jednotlivé situácie slušného 

správania a dodržiavania pravidiel. V závere Nikolas Bendík a Terézia 

Bendíková predviedli všetkým, ako by mala správne vyzerať návšteva pizzerie, 

čo všetko by mali slušní hostia dodržiavať. Akcia sa žiakom veľmi páčila. Už 

teraz sa tešia na ďalšiu časť projektu.  

              ZIMNÉ CUDZOJAZYČNÉ OKIENKO 

 

slovenčina angličtina 

1. zima 

2. lyže 

3. šál 

4. sánky 

5. korčule 

6. zimná čiapka 

7. čižmy 

8. snehová vločka 

9. sneh 

10. snehuliak 

11. snehová guľa 

12. rukavice 

1. winter 

2. skis 

3. scarf 

4. sledge 

5. skates 

6. winter hat 

7. winter boots 

8. snowflake 

9. snow 

10. snowman 

11. snowball 

12. gloves 

nemčina ruština 

1. der Winter 

2. die Skier 

3. der Winterschal 

4. der Rodel 

5. die Schlittschuhe 

6. die Wintermϋtze 

7. die Winterstiefel 

8. die Schneeflocke 

9. der Schnee 

10. der Schneemann 

11. der Schneeball 

12. die Handschuhe 

1. зима 

2. лыжи 

3. шарф 

4. санки 

5. коньки 

6. шапка 

7. сапоги 

8. снежинка 

9. снег 

10. снежная баба 

11. снежок 

12. перчатки 

 



Zima – obdobie krásy 

 

Malým sniežikom a mrazom sa začína obdobie bieleho páperia. Nádherné 

snehové vločky padajú a ozdobujú našu dedinku a všetko navôkol. 

Pestrofarebné stromy odhadzujú svoje šaty a menia sa na krásne zamatovo 

biele nanuky. Všakovaké domčeky sú z ničoho nič oveľa krajšie a menia sa na 

snehové kráľovstvo, ktorého strechy sú pokryté bielou perinkou. Detičky sa 

vonku hrajú a menia sa na malých snehuliačikov, ktorí sa ohadzujú snehovými 

guľami. Zimný vánok rozosieva páperie všade, kadiaľ sa len pozrieme. 

Zamŕzajú potôčiky a jazerá sa menia na ligotavé zrkadlá. Zo striech domov sa 

na nás usmievajú podlhovasté cencúle pripomínajúce kúzelnícku paličku pani 

Zimy. Na oknách sa začínajú objavovať prvé ornamenty najoriginálnejšieho 

maliara Mrázika. Aj takáto môže byť zima krásna, taká čarovná, taká pokojná.  

 

Samuel Šalamun, VII. A 

 

Mrazivé kráľovstvo 

 

     Každý rok sa vracia moje najobľúbenejšie, najbelšie, ale aj najchladnejšie 

ročné obdobie. Vtedy sa celá krajina oblečie do bielej krehkej krásy.  

     Voľné dni si užívam prechádzkami v spoločnosti tancujúcich snehových 

vločiek, ktoré šteklia detské líčka. Moje najobľúbenejšie miesto na 

pozorovanie zimnej krajiny je pár krokov od nášho domu. Vyjdem si na menší 

kopec, rozhliadnem sa a všade navôkol je  sneh mäkký ako kožúšok. Okolo 

seba mám len strapaté zasnežené kríky a stromy pokryté trblietavou 

prikrývkou. Nad bielou krajinou leží mrazivé ticho a v diaľke rieka pomaly bije 

vodu o nemé skaly. Zrazu začujem nejaký krik. To deti behajú vonku, sánkujú 

sa, guľujú a tešia sa z príchodu zimy.  

     Vonku je zima ako v zimnej rozprávke, no v teple domova pri čajíku a 

kozube, z ktorého šľahajú teplé plamene, je krásne a príjemne.   

 

Lucia Majcherová, VII.A  

Príbeh hudby 

 

Prečo sa niektoré skladby a ich skladatelia stali 

pre publikum tak obľúbené a iné nie? V čom 

spočíva tajomstvo dobrej hudby? Už po 

druhýkrát sme mali opäť možnosť vypočuť si 

jedinečný interaktívny koncert pre mladých ľudí: 

Príbeh hudby – O nesmrteľnosti. V pútavom 

programe plnom zaujímavých informácií zazneli 

aj slávne ukážky zo skladieb W. A. Mozarta a L. 

van Beethovena.  

 

Hudobné telesá ako Symfonický 

orchester Slovenského rozhlasu, 

Bratislavský chlapčenský zbor 

predviedli dokonalé výkony, 

dokonca aj Rómsky folklórny súbor 

Romano Jilo bol pekným spestrením 

celého programu. Súčasťou koncertu 

bolo aj online hlasovanie, do 

ktorého sme sa zapojili a my. Aj 

tentoraz  sme sa presvedčili, že hudba má svoje čaro a je naozaj nesmrteľná.  

 

Kytička domovine 

 

Kytička domovine – je známa spevácka súťaž, v ktorej na 22. ročníku našu 

školu reprezentovala žiačka z III. B triedy Stela Ivanko Macejová. Zaspievala 

dve ľudové piesne Napísal mi milý, A ja taká dzivočka s akordeónovým 

sprievodom. Súťažiaci boli ocenení na prvých troch miestach, ostatní obdŕžali 

ďakovné listy. Keďže Stelka sa zúčastnila tejto súťaže prvýkrát, bola to pre nás 

cenná skúsenosť a zároveň umelecký zážitok z výkonov detí, ktoré už majú so 

spevom bohaté skúsenosti. Ďakovný list bol pre nás motiváciou do budúcna.  



Ukážeme, čo vieme z angličtiny 

 

Súťaže sa zúčastnili žiaci III. A 

proti III.B triede a žiaci IV.A 

v rámci svojej triedy. Hneď  v 

úvode sa žiaci oboznámili s 

tým, že ide o medzitriednu 

a triednu súťaž, na ktorej si 

hravou formou zmerajú sily, 

resp. rozsah svojich 

vedomostí z anglického 

jazyka. 

 

V rámci tretích ročníkov sme žiakov rozdelili na skupiny A a B, a to tak, ako sú 

začlenení do jednotlivých tried. Súťažilo sa z vedomostí, získaných nielen 

v druhom, ale aj v treťom ročníku.  Žiaci ukázali, čo si pamätajú zo šiestich 

kategórií: farby, čísla, zvieratá, jedlo, rodina a školské pomôcky. Išlo hlavne 

o vedomosti zo slovnej zásoby. Do úloh sme sa snažili zapojiť všetkých žiakov. 

Atmosféra bola vynikajúca, aj 

keď trochu hlučná. Každá 

trieda sa snažila vyhrať. 

Nakoniec bol výsledok 

nerozhodný (5 : 5) po strate 1 

bodu v obidvoch triedach. 

Drobnú sladkosť a veľký 

potlesk si preto zaslúžili všetci. 

 

Čo sa týka štvrtého ročníka, 

žiaci ukázali, čo si pamätajú 

hlavne z predchádzajúceho školského roka. Aktivity sa preto týkali podobnej 

slovnej zásoby. Zapájali sa do nich takmer všetci žiaci.  Aj im patrila veľká 

pochvala a pripomenutie si známeho hesla: „Nie je podstatné vyhrať, ale 

zúčastniť sa!“ 

Zachránený srnec 

 

     Zima sa chýlila ku koncu. Napadalo veľa snehu. Pre nás je to radosť, no pre 

zvieratá starosť.  

     V jeden studený veterný deň sa môj ocko vybral aj s naším poľovníckym 

psíkom Dinom do lesa na prechádzku. Dino si niekde pobehoval a ucítil stopu 

nejakej divej zveri. Hneď sa po nej rozbehol. Ocko pokračoval ďalej, keď vtom 

započul brechot Dina. Išiel sa za ním pozrieť. Uvidel tam srnčeka, ktorý ležal v 

chrastí vyhladovaný, bezmocný, pretože si po dlhotrvajúcej zime nedokázal 

nájsť potravu. Ocko hneď išiel domov po krmivo, aby sa srnček najedol. Na 

spiatočnú cestu do lesa zobral mňa aj brata so sebou. Išli sme sa pozrieť, či je 

srnček ešte tam. A bol. Dali sme mu krmivo. Ja aj brat sme ho pohladkali a 

odišli sme domov.  

     Na druhý deň sme sa išli pozrieť, či je srnček stále tam. No už nebol. A 

nebolo tam ani krmivo. Ja som bola veľmi rada, lebo sme mu zachránili život.  

     Nikdy na tento zážitok nezabudnem.  

Lenka Balunová, VI. A 

 

Vločka 

 

Vločka, vločka, vločka, 

kedy sa ťa dočkám?  

 

Čakám mesiac, ba aj každý deň.  

Dočkám sa ťa o týždeň?  

 

Šály, čiapky, rukavičky 

odložím si do poličky.  

 

A čakám...  

 

Radka Germušková, VI. A 



SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 
Zima 

 

Krajinou letí dedo Mráz, 

zima je tu zas! 

Deti sa idú sánkovať 

a ostatní lyžovať. 

 

Zima celá presnená, 

bielou plachtou prestretá. 

Vločky z neba letia, 

stromčeky v noci svietia. 

 

Nie je zima ako zima, 

prikrýva nás biela perina. 

Mráz na oknách leží, 

nad krajinou husto sneží. 

 

Anna Pustá, VIII. B  

 

Klzisko 

 

Najprv kvapka,  

potom voda.   

Veľká mláka,  

aká škoda.  

Prišiel Mrázik.  

Čáry - máry - fuk! 

Vykúzlil nám ako z pary 

prenádherné KLZISKO.  

 

Ema Komarová, VI. A 

Lyžovačka 

 

Lyže som si pripravil,  

lyžiarky som vyčistil.  

 

Fera, Miša zavolal,  

na preteky som sa dal.  

 

Fičím, fičím dole kopcom,  

nevidel som a už som vtom.  

 

V tom záveji velikom. 

Stratil som sa celkom v ňom.  

HĽADAJTE MA... 

 

Adriana Železníková, VI. A 

 

 

Cencúľ 

 

Krásne lesklé cencúle,  

hojdajú sa na rúre.  

 

Vrabček malý 

ťuky – ťuk, 

rozzvonil dlhý cencúľ. 

 

Muzika to bola riadna,  

ale poriadne zradná.  

 

Vanessa Kubičková, VI. A 

Olympiáda z anglického jazyka 

 

Aj v tomto 

školskom roku bol 

o olympiádu v 

anglickom jazyku 

pomerne veľký 

záujem. Školského 

kola sa zúčastnilo 

spolu 9 žiakov z 8. 

a 9. ročníka.  Prvá 

časť bola písomná. 

Tá pozostávala z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania. Po nej 

nasledovala ústna časť, a to role play, čiže voľný rozhovor a príbeh z obrázku. 

Všetci súťažiaci mali možnosť ukázať rozsah svojich vedomostí, a to nielen 

z písomných testov, ale aj ich schopnosť komunikovať v cudzom jazyku.  

Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci: 

1. miesto – Marcela Šatná (VIII.B), 

2. miesto – Peter Ščerbák (VIII.A), 

3. miesto – Samuel Plančár (VIII.B). 

 

A silly bear alebo Hlúpy medveď 

 

Členovia Divadelného centra z Martina zábavnou formou pripomenuli deťom 

príbeh o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške.  

Spomínaný príbeh je vlastne javiskovou adaptáciou bulharskej rozprávky. 

Hlúpy medveď a sedliak spolu hospodária a nakoniec vyhrá ten, kto je 

múdrejší a pracovitejší. Žiaci mali možnosť vypočuť si aj anglicko-slovenské 

pesničky. Hravou formou si tak ľahšie zapamätali novú slovnú zásobu. Texty 

boli zrozumiteľné aj pre najmenších divákov. Cieľom podujatia bolo nielen 

spropagovať angličtinu, zmotivovať žiakov k jej učeniu, ale aj upevniť ich 

charakter.  



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

 

Darček pre kamaráta 

 

Deň pred Sviatkom  sv. Mikuláša 

prišli predškoláci z materskej 

škôlky navštíviť svojich kamarátov 

prvákov. Spoločne si všetci 

zaspievali mikulášske piesne a 

vymenili si vlastnoručne 

pripravené darčeky, ktoré sa 

všetkým veľmi páčili.   

 

 

Sviatok sv. Mikuláša 

 

Aj v tom školskom roku k 

nám zavítal Mikuláš so 

svojimi pomocníkmi – 

anjelikmi a škriatkami, aby 

nás potešil sladkosťami, 

pretože sme celý rok 

poslúchali a boli dobrí.  

Vo všetkých triedach sme 

sa na neho tešili. Za 

sladkosti sme ho potešili nejednou pesničkou, básničkou či tancom. 

 

Ďakujeme, Mikuláš, zavítaj k nám o rok zas!  

Čitateľský oriešok 

 

Aj v tomto školskom 

roku sa žiaci III. A triedy 

zapojili do 6. ročníka 

celoslovenskej 

čitateľsko-výtvarnej 

súťaže Čitateľský 

oriešok, ktorá rozvíja u 

žiakov čítanie s 

porozumením, logické 

myslenie a vnímanie 

medzipredmetových 

vzťahov. Z celkového 

počtu vyše 35 tisíc prác, ktoré sa do súťaže prihlásili, odborná porota vybrala 

1 322 kresieb (333 kresieb za každý ročník). Veľmi nás potešila správa, že 

postupujúcou prácou, čiže finalistkou, sa opäť stala kresba našej Danielky 

Harničarovej, ktorej srdečne blahoželáme.  

 

Korčuľovanie  

 

Žiaci prírodopisného krúžku 

sobotu 30. 11. 2019 strávili 

spoločne na krytom Zimnom 

štadióne v Sabinove. 

Popoludnie si spríjemnili 

korčuľovaním na ľade. 

Poďakovanie patrí  rodičom za 

ich podporu a spoluprácu so 

zabezpečením dopravy žiakov 

z miesta bydliska na štadión 

v Sabinove. 



Hráme sa na obchod – Nakupujeme 

 

Dňa 7. 2. 2020 sa žiaci II. 

A triedy zahrali na 

obchod. Pripravili si pulty 

z lavíc, tabuľky s nápismi 

jednotlivých obchodov, 

rozloženie tovarov, 

cenovky tovarov a zvolili 

si predávajúcich. Pripravili 

si aj papierové peniaze, 

ktoré si nastrihali 

z pracovného zošita 

matematiky. Za predajcov 

boli vybraní: J. Samsely, 

ktorý predával ovocie, D. 

Kolarčík, ktorý predával 

cukrovinky a P. Balocký, 

ktorý predával školské 

potreby. V závere 

po vypredaní všetkého 

tovaru sa vyhodnotilo 

nakupovanie sčítaním získanej sumy v pokladniach. Najvypredanejším 

obchodom bola cukráreň. Druhý bol obchod so školskými potrebami 

a posledným bol obchod s ovocím.  

Aktivita zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti prebiehala vo veľmi 

dobrej atmosfére a žiaci prejavili veľký záujem tak  na jeho príprave, ako aj pri 

realizácií nakupovania. Precvičovali si počítanie centov a niektorým to robilo 

aj menšie problémy. Rómski  žiaci naopak dokázali oveľa pohotovejšie 

manipulovať s peniazmi a aj pri nakupovaní boli aktívnejší. Žiaci si precvičili  aj 

zásady správania sa pri nakupovaní a zopakovali si aj čarovné slovíčka, ktoré 

patria k základným zásadám slušného správania sa. 

 

Rysavá jalovica 

 

Dňa 29. 10. 2019 sme si namiesto učenia pozreli v miestnom kultúrnom 

dome divadelné prestavenie Rysavá jalovica na motívy rovnomennej 

humoristickej poviedky Martina Kukučína.  

Aj po mnohých rokoch je táto poviedka aktuálna a poučná. Divadelné 

predstavenie bolo plné smiechu a radosti. Hlavnou postavou bol Adam Krt, 

ktorý si zarábal šitím kapcov. Bol to dobrák, no zároveň slaboch a „oddaný 

priateľ alkoholu“.  

Nás zaujal rad 

humorných 

príhod, ktoré zažil 

Adam Krt so 

svojou ženou a 

susedmi počas 

jarmoku a cestou 

späť.  

Naše veľké 

poďakovanie patrí 

prešovským 

hercom z Divadla 

Jonáša Záborského, ktorí nás potešili nielen svojimi skvelými hereckými 

výkonmi, ale že do hry „zatiahli“ aj pani učiteľky.  

 

Zbabraná hra  

V rámci PK Umenie a kultúra sme so žiakmi 8. a 9. ročníka navštívili historickú 

budovu DJZ v Prešove na predstavení pod názvom Zbabraná hra. Bola to 

popletená komédia plná smiechu, ktorá sa žiakom mimoriadne páčila. Z 

predstavenia odchádzali plní zážitkov, nových podnetov, dobrej nálady 

a predsavzatia, že by si podobnú akciu radi zopakovali. 

 



Nebojme sa slovenčiny  

 

Cieľom tohto podujatia bolo 

zistiť úroveň vedomostí a ich 

následnej prezentácie žiakmi z 

predmetu slovenský jazyk a 

literatúra. Pre žiakov 

špeciálnych tried boli 

vytvorené testy, ktoré 

predstavovali súhrn 

polročného učiva z tohto 

predmetu. Preukázané 

vedomosti boli nanajvýš uspokojivé, hoci ak by žiaci pokračovali vo vzdelávaní 

aj v domácom prostredí, ich vedomosti by boli ešte lepšie. Keďže žiaci 

pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, v ktorom je preferovaný 

rómsky jazyk, pre možnosť upevňovania slovenského jazyka zostáva ťažisko v 

školskom prostredí. V podmienkach súťaže zároveň žiaci preukázali 

schopnosť skupinovej tímovej práce a jej cieľom bol aj monitoring 

vedomostnej úrovne z tohto predmetu v jednotlivých ročníkoch. Jednotlivé 

triedy boli odmenené diplomami a sladkosťami. Vyhodnotenie výsledkov 

podujatia: 

6. ročník – maximálny počet bodov 30 

6.C: Vanesa Godlová 30 bodov, Aleš Bendík 28 bodov, Lukáš Duda 26 bodov. 

7. ročník – maximálny počet bodov 50 

7.C: Sára Bariová 49 bodov, René Bendík 49 bodov, Miroslav Duda 46 bodov, 

Timea Godlová 46 bodov. 

9. ročník – maximálny počet bodov 42 

9.C: René Bendík 42 bodov, Nikola Bendíková 42 bodov, Simona Bendíková 

42 bodov. 

 

Celkové vyhodnotenie:  

1. miesto: IX.C; 2. miesto: VII. C; 3. miesto: VI. C.  

Súťažiaci v I. 

kategórii HK 

a najlepší 

recitátori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii najlepší tohtoroční recitátori II. a III. kategórie aj so svojimi 

učiteľkami slovenského jazyka a literatúry.  



Hviezdoslavov Kubín 
 
Vo februári sa uskutočnila v priestoroch školskej knižnice súťaž v prednese 

poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Školského kola sa v I. kategórii 

zúčastnilo 17 žiakov a v II. a III. kategórii spolu 25 žiakov. Ďakujeme všetkým 

za krásny umelecký zážitok, vážime si ich odvahu a čas strávený nad 

prípravou. Viktórii Petrušovej a Marcelke Šatnej prajeme veľa úspechov v 

okresnom kole v Prešove.  

POÉZIA 
     I. kategória:  
1. miesto: Eliška Bednárová, III. A; 
2. miesto: Kristína Šarišská, IV. A; 
3. miesto: Natália Šarišská, II. A.  
     II. kategória:  
1. miesto: –– 
2. miesto: Lenka Balunová, VI. A; Júlia Bednárová, VI. A; 
3. miesto: Adriána Železníková, VI. A; Laura Kovaľová, VI. B; 
4. miesto: Roman Polomčák, V. A; Lukáš Palenčár, V. A.  
     III. kategória:  
1. miesto: Viktória Petrušová, VII. B; 
2. miesto: Anna Pustá, VIII. B; Liliana Anderková, IX. A; 
3. miesto: Lenka Silvestrová, IX. A.  
 
PRÓZA 
     I. kategória:  
1. miesto: Stella Ivanko Macejová, III. B; 
2. miesto: Daniela Harničárová, III. A; 
3. miesto: Sofia Majcherová a Noemi Mária Amrichová, III. B. 
     II. kategória:  
1. miesto: ––  
2. miesto: Laura Polohová, VI. B; Ela Kozáková, VI. A; 
3. miesto: Veronika Uličná, VI. B.  
     III. kategória:  
1. miesto: Marcela Šatná, VIII. B; 
2. miesto: Sebastián Andreanský, VIII. A; 
3. miesto: Veronika Hlubeňová, VIII. A; Michaela Zubáková, VII. A; 
4. miesto: Šimon Šarišský, IX. A.   

Vianočné perníky 

 

To, že Vianoce sú predo 

dvermi, naznačuje aj príjemná 

vôňa perníkov, ktorá sa šíri 

priestormi celej školy. Tak ako 

po iné roky, aj v tomto roku 

naši deviataci napiekli chutné 

perníky, ktoré sú z roka na rok 

krajšie. Ozdobovali ich šikovné 

dievčence, no ukázali sa aj 

šikovní chlapci. V tomto roku 

pribudli aj perníkové svietniky. Perníčky boli krásne, chutné a putovali nielen 

na predaj, ale navštívili sme aj starkých v dome seniorov. Tých sme potešili 

nielen perníkmi, ale aj vianočnými koledami a vinšmi.  

 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského  

 

Dňa 28. 1. 2020 sa uskutočnila v 

Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove 

okresná súťaž v prednese 

slovenských povestí. Našu školu na 

tejto súťaži reprezentovali dvaja žiaci: 

v II. kategórii Zuzana Martonová (V. 

A) s povesťou E. Matonokovej Ako 

ožila Magura a v III. kategórii Samuel 

Šalamun (VII. A)  s povesťou A. Marca 

Lietajúci mních z knihy Spišské 

povesti. Žiaci sa zodpovedne pripravovali na súťaž a svojím prednesom 

potešili nielen porotu, ale aj vnímavé publikum. Za účasť a pekný prednes im 

boli udelené diplomy.  

                



Súťaž o najkrajšiu valentínku 

 

Pri príležitosti Sviatku sv. Valentína bola začiatkom februára vyhlásená súťaž 

pre všetkých žiakov našej školy o najkrajšiu valentínku či najzaujímavejší 

valentínsky pozdrav. Porota si všímala predovšetkým vlastnú tvorbu, 

originalitu a estetický vzhľad. Bola milo prekvapená peknými výrobkami, 

ktoré vystavila v priestoroch školy. 

 

 
 

A tu sú mená žiakov, ktorí boli odmenení za najkrajšie valentínky a pozdravy:  

1. miesto: Adam Lesník, VI. B, 

2. miesto: Natália Schmidtová, I. B,  

3. miesto: Kristína Šarišská, IV. A,  

4. miesto: Nina Gočová, III. A,  

5. miesto: Natália Lopuchovská, IV. A.  

Začiatky boli tiež náročné, veď som si skoro sám sebe vypichol oko.  Ale 

všetko dopadlo dobre a ja som rád, že som sa mohol lyžiaraku zúčastniť. 

Boris, VII. A: Hoci som už lyžovať vedel, na lyžiarak so svojimi spolužiakmi 

som sa veľmi tešil. Sám rád, že sa aj oni naučili lyžovať. Bol som si oddýchnuť 

aj v saune.    

Samuel, M., VII. A: Na lyžiaraku bola veľká zábava. Najlepšie na tom bolo, 

samozrejme, lyžovanie. Spúšťali sme sa z kopca, občas som aj spadol, ale inak 

bolo fajn. Chodili sme aj dole do reštaurácie a k večeru sme hrávali biliard. 

Naučil som sa veľmi dobre lyžovať. A keď sme odchádzali domov, bolo mi 

veľmi smutno.  

 

Premiant školy – 1. kolo 

 

Prvé kolo školskej súťaže Premiant sa uskutočnilo dňa 24. 2. 2020, v ktorom 

si žiaci 4. – 9. ročníka otestovali svoje vedomosti z I. polroka školského roka 

2019/2020. Spolu sa do tejto 

vedomostnej súťaže zapojilo 21 

žiakov.  

Vo vedomostnom teste, ktorý 

obsahoval 25 otázok zo všetkých 

predmetov, mohli súťažiaci 

získať plný počet bodov 25. 

Najlepšie vypracovali test žiačky: 

Ela Kozáková (VI. A) získala 22 

bodov a Sára Hudáková (V. B) 21 

bodov.  

K výsledkom za test boli pripočítané aj body za priemer známok na 

vysvedčení, ďalej body získané za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach na 

rôznych úrovniach. Konečné poradie v I. kole súťaže je nasledovné:  

1. miesto: Martin Kacvinský, IX. A:   80 bodov,  

2. miesto: Veronika Uličná, VI. B:      72 bodov,  

3. miesto: Zuzana Martonová, V. A:   67 bodov.  

 



Na lyžiaraku bolo fajn... 
 
V týždni od 10. 2. –- 14. 2. 2020 sme sa my siedmaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku v 

rekreačnom stredisku Drienica pri Sabinove. Opýtali sme sa našich spolužiakov na ich 

dojmy a zážitky.  

Dievčatá zo VII. B: Na lyžiaraku bola veľká sranda, máme mnoho zážitkov a 

naučili sme sa lyžovať. Najlepšia bola štvrtková diskotéka. Páčilo sa nám aj v 

bazéne, kde sme hrali kohútie zápasy. Nevýhodou bolo to, že sme museli 

každý deň vláčiť na svah a späť do hotela lyže a lyžiarky.  Ani radiátory 

poriadne nehriali a iný zdroj ohrievania nebol prípustný.  Ale inak bolo 

super  ... a najmä to, že tam mali WiFi. Ďakujeme učiteľom, že s nami 

vydržali celý týždeň. PS: Boli tam strašne pekné prievany.   

 
 

Paľo, VII. A: Lyžovať som nevedel, ale dosť rýchlo som sa naučil. Moje prvé 

jazdy boli strašné, skoro som zbúral altánok. Hodilo ma medzi stoly. Ale stále 

som sa zabával. Väčšinu voľného času som trávil pri biliarde. 

Valentínsky deň 
 

Valentín – ten sviatok krásny,  

celý deň je plný lásky.  

Plný lásky, citu, nežnosti 

a najvzácnejšej sviatosti.  

Tou sviatosťou si pre mňa TY,  

tak dopraj na ňu hľadieť mi.  

Na tú krásu nevšednú,  

na tú svätosť nádhernú,  

na ten krásny ruže kvet,  

ktorý v sebe skrývaš,  

ktorého už nikde niet.  

Tak dopraj mi na teba hľadieť celý deň,  

na tvoje vlasy farby gaštanu,  

ktoré ma k tvojej krásnej tvári zavedú.  

K tvojim očiam, ktoré skrývajú záhadu:  

či boli vytesané bohom zo smaragdu,  

či boli vyrezané anjelmi z rubínu,  

či vyrástli na zafírovom poli 

a či diamantmi boli.  

A možno ešte stále sú,  

len nik nevníma ich krásu,  

pre krásu tvojho pôvabu.  

Idem nižšie k tvojim perám,  

žiadne slovo k nim nemám.  

Sú sladké ako med,  

čo vytvoril včelí roj,  

to je však iba pocit môj.  

Neviem, či to pravda je,  

ale to cítim pri rozhovore. 

Cítim to, aj počujem,  

ten ladný smiech a hlas,  

čo vždy rozosmeje ma,  

to všetko na svojich perách chcem.  

 

 

 

Neviem, či mi rozumieš,  

tak poviem ti to ešte raz,  

chcem tvoje pery na svojich perách 

mať.  

Možno nie teraz, no potom ÁNO,  

a držať sa ich ako lano,  

čo pri živote ma drží,  

či svieti slnko a či prší.  

A po bozku príde smiech,  

veď to nie je žiaden hriech.  

Smeješ sa a ja som rád,  

ale po smiechu občas príde pád.  

Len nech príde pád,  

som pri tebe, 

a ja ťa padnúť nenechám.  

Som pri tebe a chcem tu zostať 

a o tebe s tebou snívať.  

Chcem ťa cítiť blízko seba,  

ty si anjel, čo spadol z neba.  

Ty si svieže zore ranné,  

z teba vyšlo všetko kladné.  

Z teba vzišla nočná krása  

a slová k tvojej kráse strácam.  

Už neviem, čo písať ti mám,  

za teba i svoj život by som dal,  

za tebou prejdem hory, doly,  

toto nie sú žiadne slepé fóry.  

Myslím to vážne.  

Nežartujem.  

Ty si kráska mojich snov,  

nechcem chodiť so žiadnou inou. 

Si mojou krásnou Valentínkou.  

(-SA-) 



Opäť bolo veselo! 

 

V posledný deň pred polročnými prázdninami do školy 

zavítali karnevalové masky od výmyslu sveta, aby sa 

nielen pobavili, spoločne zasúťažili, ale aj získali odmeny 

za svoju kreativitu, nápaditosť a odvahu. Ani v tomto 

roku žiaci nesklamali a pripravili si zaujímavé a originálne 

masky. Upútali nás domáce spotrebiče, rozprávkové 

bytosti, upratovači, petícia za zrušenie školy, hudobné 

nástroje... a nechýbali ani moderátorky z ruského 

Mrázika – Nastenka a Marfa ;-) 

 

 


