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JAZYKOVÉ  OKIENKO 
 

NESPRÁVNE SPRÁVNE 

idem na záhradu 

lehátko 

hranolky 

spozdiť sa 

posilovňa 

pašteka 

bežecký pretek 

čiašník, čiašníčka 

varianta 

bola by ste taká dobrá 

idem do záhrady 

ležadlo 

hranolčeky 

oneskoriť sa/zmeškať 

posilňovňa 

paštéta 

bežecké preteky 

čašník, čašníčka 

(ten) variant  

boli by ste taká dobrá 

 

KRÍŽOVKA 

 
1 hora – inak                                   5 slabý vietor 
2 má meniny 18. 8.                        6 velikán 

3 opak svetla                                   7 teplé ročné obdobie  

4 orgán zraku                                  8 dlhé A  

 

                 



Čarovné leto 

 

Leto. Leto je okamih radosti, šťastia i života. Letná príroda je obdivuhodný 

jav, ktorý teší skoro všetky deti na svete. To príjemné teplo, vôňa lesných 

jahôd i nekonečné šantenie v lone krásnej prírody. Ja mám najradšej, keď 

som v malom lesíku sám. Mám rád čarovný pokoj. Milujem pozorovať jemné 

prúdenie modrých vlasov, ktoré hrajú tichú muziku takú jemnú, že sa ľahučko 

rozplývajú po celom lese. Niekedy dokonca zazriem aj lesné vtáctvo, ktoré sa 

jemne vznáša nad mojou hlavou. Obdivujem lesných tvorov, ktorí s láskou 

zaúčajú svoje mláďatá. Keď slniečko odíde za hory, pomaly sa poberám aj ja 

domov. Určite sa na toto čarovné miesto zas a znova vrátim.  

Samuel Plančár, VII. B 

Letný tábor 

 

     Pred rokom som bol v letnom tábore v Bojniciach. Cestovali sme tam 

luxusným autobusom. Po príchode na miesto nás čakali animátori, ktorí nám 

robili počas celého pobytu program.    

     Prvý deň o polnoci nás zobudili a mali sme prvú skupinovú súťaž. Na ďalší 

deň ráno nás rozdelili na väzenské a kráľovské raňajky. Na kráľovské raňajky 

mal nárok ten, kto vyhral súťaž. Na druhý deň sme mali skúšku odvahy a 

museli sme jesť červy. Neskôr si to vyskúšali animátori. Je to jediná moja zlá 

spomienka na letný tábor. Inak mám len samé dobré spomienky. Na tretí deň 

sme mali druhú skupinovú súťaž, volala s collor run. Večer sa pod veľkým 

stanom konala diskotéka. Štvrtý deň sme boli v zoologickej záhrade a po nej 

sme strávili deň na kúpalisku v Bojniciach. Na kúpalisku sa mi stala 

nepríjemná situácia. Pri platení jedla a nápojov sa mi do peňaženky 

nasťahovala osa a bodla ma do ruky. Ruku som mal opuchnutú ako balón. 

Piaty deň sme strávili na nafukovacích preliezačkách. Večer sme mali opäť 

diskotéku, na ktorú prišiel Martin Harich. Na ďalší deň ráno sme odcestovali 

domov.  

     Z tábora som si priniesol samé dobré spomienky. Bola tam super zábava. 

Ak budem mať možnosť, rád si ho zopakujem.  

Matej Bača, V. A 

Patrik Vaško, VIII. A: 

Letné sny 
 

Letné sny by sa mali plniť, 

nikto by sa nemal doma nudiť. 

 

Každý by mal mať nejaký sen, 

pozvanie delfínov prijať hneď. 

Poprevážať sa na žirafe, 

byť tak k slnku ešte bližšie. 

Tráviť letné dni pri mori, 

či sa voziť na oslovi. 

 

Nie každý túži ísť k moru, 

turisti radšej idú na horu. 

Niekomu postačí kúpalisko, 

zábava je tam veľmi blízko. 

 

Veru, šťastní sú ľudia v lete 

ako včielka na voňavom kvete. 
 

  

 

 

O chvíľu sú tu prázdniny ... 
 

 

     Čas rýchlo plynie, pomaly sa blížime 

do finále a školský rok 2018/2019 sa 

čoskoro  stane minulosťou.  

     Posledné mesiace v živote našej školy 

boli rovnako bohaté na rôzne udalosti 

ako tie predošlé. Na nasledujúcich 

stránkach nášho časopisu vám 

predkladáme najzaujímavejšie akcie, 

ktoré sa udiali za posledné tri mesiace. 

Nechýbajú rôzne súťaže, exkurzie, 

olympiády, výstavky, školské výlety, 

úspechy našich žiakov...  

     Milí žiaci, už len pár dní vás delí od 

vytúžených prázdnin, preto vám chceme 

v mene redakčnej rady popriať veľa 

spokojností pri pohľade na vysvedčenie. 

Tých, ktorým to pri pohľade na známky 

nevyjde tak, ako si predstavovali, 

chceme uistiť, že vždy sa  dá nájsť cesta 

ako sa zlepšiť.  Prajeme vám, aby ste sa 

tešili dobrému zdraviu počas 

prázdninových dní. Majte radosť z 

letného slniečka, načerpajte mnoho síl, 

aby ste sa v zdraví a plní elánu vrátili do 

nového školského roka.    

     Odchádzajúcim deviatakom želáme 

všetko dobre a  aby sa im v nových 

školách čo najlepšie darilo.  

 

Vaša redakčná rada     



MAREC - MESIAC KNIHY 

 

Dnešná doba je iná ako tie predchádzajúce. Mnohí ľudia vymenili knihy za 

televíziu, mobilné telefóny, internet... Oplatí sa ešte v súčasnosti čítať knihy? 

Je kniha aj dnes naším naozajstným priateľom? Určite ÁNO. A o tom, že naši 

žiaci radi čítajú, chodia do školskej knižnice, spoznávajú nové knihy, nás 

presvedčili mnohé akcie, ktoré sa uskutočnili v rámci marca mesiaca knihy. 

Veď posúďte sami...  

 

Beseda so spisovateľkou 

 

(ds) Gabriela Futová 

je jednou z 

najznámejších 

súčasných detských 

spisovateliek. Naši 

žiaci jej knihy veľmi 

dobre poznajú, radi 

ich čítajú a svojím 

humorom je im 

autorka blízka. Tak 

sme sa rozhodli, že 

urobíme našim 

žiakom radosť a 

pozvali sme ju na besedu. Takmer šesťdesiat žiakov sa zodpovedne 

pripravovalo na stretnutie. Veľa zvedavých otázok prekvapilo aj samotnú 

autorku a žiaci sa tak mohli dozvedieť niečo z jej tvorby, ale aj o jej láske k 

zvieratám. Atmosféra bola skutočne príjemná a autorka prekvapila svojou 

bezprostrednosťou. Všetkých prítomných dokázala rozosmiať a zaujať 

nevšednými zážitkami. Na konci besedy si mohli žiaci zakúpiť jej knihy, ktoré 

im aj sama podpísala. A čo odkázala  žiakom? Aby sa nevzdávali svojich snov a 

išli za svojím cieľom. 

SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 
 
Vôňa leta 

 
V lete veľká páľava,  
poďme spolu do raja.  

Okúpeme sa v mori,  
nanuk sa nám roztopí.  

Budeme tam ja a ty,  
vlna nás tam nezatopí.  

Pri ohníku nie je nik,  
sadneme si na pník.  

Upečiem si safaládku,  
prežijeme letnú lásku.  
 
S. Zlatohlavá, S. Hudáková, VI. A 

 

 

 

Bol starý syseľ,  

mal dobrú myseľ.  

Kým jeho syn  

nespáchal trestný čin.  

Obhajovala ho sýkorka,  

veľactená doktorka.  
 

Šimon Tobiaš, IV. B 

 

Doktorka kričí,  

že ten syseľ silno syčí.  

Vraj že spravil podlý čin,  

ukradol nám ovčí syr.   
 

Natália Strakayová, IV. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leto 
 

Leto vonia krásne ako kvet,  

ktorý na lúke vyrastie.  

Občas je horúco ako v pekle,  

pred tým, deti, neujdete.  

Keď prázdniny sú vzácne,  

škola smutne zhasne.  

Keď nový školský rok príde,  

celá škola opäť ožije. 

 

Dávid Čižmárik, VI. A 

 

Z lásky 

 

Kvitne kvietok v záhrade, 

vie, že bude na rade. 

Prídem k nemu, odtrhnem, 

mamičke ho darujem. 

Z lásky jej ho dám, 

lebo ju veľmi rada mám. 

 

Veronika Feketeová, VII. B  



Šalamún 

 

(ds) Dňa 10. júna 2019 sa uskutočnil 2. 

ročník biblicko-vedomostnej súťaže 

ŠALAMÚN pre žiakov 6. - 7. ročníka. 

Súťažiaci si vyskúšali svoje znalosti 

v troch kategóriách. Prvou kategóriou 

bol VŠEOBECNÝ PREHĽAD, druhá 

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

názov BIBLIA. Najväčší počet bodov a titul Šalamúna obhájil z minulého roka 

Sebastián Andreánsky. Všetci žiaci získali malé vecné odmeny za ochotu a za 

účasť. Prvé tri miesta si odniesli aj niečo navyše a diplomy. Naši traja 

výhercovia: 1. miesto: S. Andreánsky (VII. A); 2. miesto: M. Šatná (VII. B); 3. miesto: 

T. Kundek, M. Balun (VII. B). 

 

Dovidenia, deviataci! 

 

Brány našej školy o chvíľu opustia naši deviataci. Viacerí z nich tu prežili 

neuveriteľných deväť rokov. Za ten čas sa mnohému naučili, nadobudli 

mnoho poznatkov a vedomosti z viacerých predmetov, spoznávali našu vlasť 

prostredníctvom 

mnohých exkurzií či 

výletov. Veríme, že 

nadobudnuté  vedomosti  

dostatočne zužitkujú na 

stredných školách 

a s láskou budú spomínať 

na tých, ktorí sa im najviac 

venovali, na svojich 

učiteľov. Prajeme im veľa 

úspechov v ďalšom štúdiu, 

veľa dobrých spolužiakov 

aj učiteľov, mnoho pekných zážitkov, krásnych životných situácií...   

Čítanie v knižnici 

 

Začiatkom marca sa uskutočnilo zaujímavé 

podujatie v školskej knižnici. Úvod patril krátkemu 

rozhovoru o úlohe knihy v živote človeka, prečo sa 

učíme čítať, aké druhy kníh poznáme, ako sa máme 

o knihy starať, kde ich môžeme získať, prečo je v 

živote človeka čítanie literatúry dôležité a pod. 

Druhú časť akcie tvorilo čítanie žiakov piateho 

ročníka zo ŠT pre žiakov z I. B. triedy, ktorých si 

pozvali ako hosti. Každý prečítal úryvok z knihy 

Danka a Janka. Prváci odmenili súťažiacich 

potleskom a vybrali najlepšieho čitateľa triedy, ktorým sa stala Vanesa 

Godlová. V závere prebehlo ešte vyhodnotenie  ilustračných obrázkov, z 

ktorých žiaci urobili výstavku.   

 

Súťaž O najlepšieho čitateľa v ŠT 

 

(kg) Už každoročne v mesiaci marci 

sa žiaci špeciálnych tried zúčastňujú 

čitateľskej súťaže, ktorej cieľom je 

nielen preveriť ich čitateľské 

schopnosti, ale aj zvýšiť záujem 

o čítanie a zlepšiť čitateľskú 

gramotnosť. Na čítanie boli použité 

texty z rómskych časopisov 

a doplnkovej literatúry Genibarica. Výsledky súťaže boli uspokojivé a takmer 

vyrovnané. Žiaci boli odmenení diplomami, drobnými vecnými cenami a 

sladkosťami. A tu sú mená najlepších čitateľov:  

1. miesto:  Sára Bariová, VI. C; Žaneta Horváthová, VIII. C; 

2. miesto: Antónia Lacková, VIII. C; Klára Bariová,VI. C; Mária Bendíková, VI. 

C;  3. miesto: Dávid Godla, VII. C; Erik Bari, IX. C. 



Dospelí čítajú deťom    

 

Naši žiaci využili mesiac marec ako mesiac knihy na to, aby pozvali do školskej 

knižnice rodičov, prípadne iných dospelých, aby im prečítali zaujímavé 

príbehy, poviedky, rozprávky či povesti. V úvode každej hodiny vyučujúce 

slovenského jazyka a literatúry vysvetlili žiakom, prečo práve marec je 

mesiacom knihy, prezradili im, ako knihy vznikali a aj to, prečo je dôležité 

čítať.  

 

Medzi žiakov V. A triedy prišla p. Železníková, ktorá žiakom čítala z knihy 

Povesti o slovenských hradoch a zámkoch. Čítanie žiakov veľmi zaujalo a aj 

oni sa chceli 

pochváliť, ako vedia 

čítať. Ukázali svoje 

majstrovstvo čítaním 

ľubovoľne vybratej 

knihy rozprávok. Po 

prečítaní zahrnuli p. 

Železníkovú 

otázkami, ktoré sa 

týkali jej školských 

čias.  

 

 

Do V. B triedy ochotne prišla p. Miškufová, ktorá žiakov voviedla do sveta 

škriatkov svojím pekným čítaním z najnovšej knihy G. Futovej Hups, Rups 

a Šups. A aby nebola sama, tak sa k nej „do čítania“ pridala aj ich pani 

učiteľka. V ďalšej časti sa predstavili v tzv. rolovom čítaní (v tomto prípade 

dievčatko Amálka a škriatok Hups). V závere im žiaci spontánne a so záujmom 

dávali rôzne otázky. Chceli sa dozvedieť, aký vzťah ku knihám majú ich 

„dospelé čitateľky“. Táto aktivita sa piatakom veľmi páčila, pretože si mohli 

aspoň na chvíľu vymeniť úlohy s dospelými.  

 

Po stopách histórie 

 

(az) Dňa 28. mája 2019 si žiaci 5. – 

8. ročníka preverili zábavnou 

formou svoje vedomosti z  

dejepisného učiva daného ročníka 

a regionálnej histórie. Súťažili 

v dvoch kolách. V 1. kole vyplnili 

testové otázky, v 2. kole bolo 

úlohou žiakov priradiť názvy historických pamiatok Prešova k obrázkom. Po 

sčítaní bodov bolo poradie takéto: 1. miesto: Vaško, Spišáková, Šarišský, VIII.A; 1. 

miesto: Popel, Lopuchovský, Kacvinský, VIII.B; 2. miesto: Plančár, Šatná, Tomko, VII.B; 

3. miesto: Ščerbák, Fedorová, Lopuchovská, VII.A; 3. miesto: Uličná, Majcherová, 

Pošivák, VI.A. 

 

Súťaž v liečivých rastlinách 
 

V dňoch 7. - 9. 6. 2019 som sa zúčastnila 

celoštátneho kola súťaže LIEČIVÉ RASTLINY  

vo Vrútkach. Súťaž pozostávala z 2 

korešpondenčných kôl, z ktorých som 

postúpila do celoslovenského finále aj 

s mojím bratom. Samotná súťaž 

pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Po súťaži sme boli na exkurzii v NP 

Veľká Fatra na Rakšianskom rašelinisku, kde sme mali odborný výklad a videli 

sme tam veľa zaujímavosti, napr. mäsožravé rastliny. Vo večerných hodinách 

k nám zavítali ornitológovia, ktorí nám povedali, ako vyrobiť vtáčiu búdku. 

Mali sme možnosť zostrojiť si ju s nimi. V nedeľu dopoludnia bolo 

vyhodnotenie súťaže. Na moje prekvapenie som obsadila 1.miesto. Touto 

cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi umožnili zúčastniť sa súťaže, no 

hlavne p. uč. Radačovskej, že sa mi s láskou, trpezlivosťou a ochotou venovala 

a dobre ma pripravila, aby som mohla úspešne reprezentovať našu školu.                                                                                       

Michaela Martonová, VII.A 



Boli sme na návšteve v dome seniorov 

 

(mp) Dňa 26. apríla 2019 sa 

skupinka žiakov z 5., 7. a 8. 

ročníka zúčastnila vystúpenia 

v dome seniorov. Milými a im 

blízkymi kresťanskými 

piesňami poprepletanými 

prózou a poéziou sa žiaci 

snažili dôchodcom spestriť 

poveľkonočné obdobie. 

Starkí sa vďačne zapájali do spevu a ukazovačiek a tiež obdivovali recitačné 

schopnosti žiakov. V závere sme ich obdarovali peknými záložkami.   

 

(ds) Jeden z najkrajších 

sviatkov – Deň matiek, bol 

vhodnou príležitosťou na to, 

aby sme aj my navštívili 

starkých v Dome seniorov. 

Pripravili sme si pre nich krátky 

program. Využili sme naše 

hudobné nadanie a spríjemnili 

im chvíle hrou na flaute. 

Zarecitovali sme básne 

o mame a v príbehoch Matka a syn a Ako Boh stvoril mamu, sme poukázali na 

dôležitosť úlohy matky. Záverečná časť bola venovaná ešte našim zvedavým 

otázkam, v ktorých sme sa dozvedeli, ako sa niekedy naši starkí učili a aké 

mali podmienky v škole. Aj keď priznali, že to vôbec nebolo jednoduché, 

učenie ich bavilo a povzbudili k chuti do učenia aj nás. Pre potešenie sme im 

venovali nami ručne vyrobené srdiečka a drobnú sladkosť. Táto návšteva nás 

veľmi potešila, povzbudila a ukázala nám, aké je dôležité prejavovať úctu k 

starším ľuďom. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.    

Žiačky 5. ročníka 

Žiakov VI. A triedy svojou návštevou v školskej knižnici prekvapila p. 

Slezáková. Spolu s pani učiteľkou slovenského jazyka a literatúry si pripravili 

na čítanie najzaujímavejšie poviedky z knihy J. Rezníka Oči plné oblohy, 

ktorými priblížili žiakom najkrajšie okamihy z detstva M. R. Štefánika, 

najznámejšieho národného hrdinu. Ukážky sa žiakom veľmi páčili a na základe 

nich dokázali odpovedať na otázky, kde je prameň jeho pozitívnych vlastností, 

zdroj všestranných záujmov a hlboká láska k slovenskému národu.  

 

Žiakom VII. B triedy prišla priblížiť tému čítania a knihy z pohľadu dospelého 

p. Emília Ivanková. 

Je to úžasná  stará  

mama žiaka z tejto 

triedy. Prečítala 

úryvok z knihy 

Povesti zo 

Spišského hradu a 

potom všetkých 

prekvapila 

recitovaním básní 

Turčín Poničan, 

Mor ho! a balady 

Žltá ľalia. 

Porozprávala, ako to bolo, keď ona chodila do školy a musela sa učiť na 

výborné známky, lebo inak by bol problém doma. Hovorila, že po návrate zo 

školy sa musela starať o mladších súrodencov, pomáhať okolo hospodárstva 

a až tak sa mohla venovať učeniu. Hovorila o veľkej láske ku knihám a o tom, 

že mnohé má prečítané aj viackrát. Napríklad Mastičkára aspoň desaťkrát 

a mnohé pasáže pozná doslova naspamäť. Nezabudla povedať aj vtipný 

príbeh z jej lyžiarskych začiatkov, kde  ako študentka pristála rovno  v kuchyni 

na stole cez zavreté okno v domčeku učupenom pod kopcom. Nakoniec 

zarecitovala báseň venovanú matkám a ženám učiteľkám všeobecne. Všetci 

spoločne skonštatovali, že jedna vyučovacia hodina im nestačila a táto bude 

tá, ktorá sa im hlboko vryje do mysle. 



Cudzojazyčná literatúra v knižnici 

 

(jf) Počas celého mesiaca marca mohli žiaci 

I. aj II. stupňa ZŠ spolu so svojimi 

vyučujúcimi CJ navštíviť školskú knižnici, v 

ktorej bola zrealizovaná výstavka 

cudzojazyčnej literatúry. Na výstavke bola 

väčšina kníh v ANJ. Súčasťou výstavky boli 

aj rôzne anglické hry. Zbierku doplnili aj 

o niektoré nemecké knihy, ruské knihy, ba niektoré boli aj vo francúzskom 

jazyku. Okrem pozretia si výstavky boli uskutočnené v rámci jednotlivých 

hodín cudzích jazykov aj spoločné čítania úryvkov z kníh, z ktorých jednotliví 

vyučujúci čítali deťom anglické rozprávky. Z kníh čítali nielen vyučujúci, ale 

boli k tomu vyzvaní aj žiaci. Po prečítaní sa následne urobil rozbor a preklad. 

Žiaci tak mohli ukázať, ako sú jazykovo zdatní.  Výber bol prispôsobený 

jazykovým zdatnostiam žiakov jednotlivých tried. Cieľom podujatia bolo 

motivovať žiakov k čítaniu kníh, a to hlavne cudzojazyčných.  

 

Etiketa platí všade 
 

(ak) V mesiaci marec žiaci špeciálnych tried 

pokračovali v projekte, ktorý sa uskutočňujeme v 

tomto školskom roku pod názvom Krok za 

krokom k slušnému správaniu. Druhá téma bola 

o etiketa, ktorá by mala platiť vždy a všade. 

Aktivitu začali motivačnou ukážkou z CD 

Spievankovo – čarovné slovíčka. Žiačka Vanesa 

Godlová všetkým prečítala z knihy Tajomstvá slušného správania časť – 

Etiketa platí všade. Po prečítaní textu si žiaci prakticky osvojovali a 

predvádzali jednotlivé situácie slušného správania a dodržiavania etikety. V 

závere každý žiak nakreslil v obrázkovej forme jedno pravidlo. Vystavené 

práce si každý môže pozrieť na chodbe pri špeciálnych triedach. Akcia sa 

žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu časť projektu. 

Cestujeme po mape 

 

(vm) Dňa 27. mája 2019 sa 

uskutočnila zábavno-

vedomostná súťaž z geografie 

pod názvom Cestujeme po 

mape, do ktorej sa zapojili 

viacerí žiaci 5. – 8. ročníka. 

Súťažné dvojice postupne prechádzali štyrmi kolami, v ktorých hravou 

formou plnili jednotlivé úlohy so zaujímavými názvami – stratené písmená, 

balamuty, dvojičky a v atlase som doma. Práve posledná disciplína žiakov 

najviac zaujala a s nadšením vyhľadávali zadané miesta a „cestovali po 

mape“. Porota, ktorú tvorili žiačky 9. ročníka, vyhlásila najlepších 

cestovateľov a rozhodla o takomto poradí:   

     I. kategória:  

1. miesto: Adriana Železníková, Ema Komarová, V. A,  

2. miesto: Adam Lesník, Veronika Uličná, V. B,  

3. miesto: Samuel Šalamun, Lucia Majcherová, VI. A.  

     II. kategória:  

1. miesto: Martin Kacvinský, Sebastián Popel, VIII. B,  

2. miesto: Lenka Ščavnická, Sára Kundeková, VIII. A,  

3. miesto: Peter Ščerbák, Veronika Hlubeňová, VII. A. 

 

Hviezdoslavov Kubín v ŠT 

 

(kg) Žiaci 6. – 9. ročníka ŠT sa zúčastnili 

školského kola literárnej súťaže Hviezdoslavov 

Kubín. Porota ohodnotila spôsob prednesu 

vybranej  prózy či poézie. Žiaci boli za svoje 

výkony odmenení diplomami, drobnými 

vecnými cenami a sladkosťami.  

Výsledky súťaže: 1. Klára Bariová, IX.C; 2. 

Žaneta Horváthová, VIII.C; 3. Sára Bariová VI.C; 4. Mária Bendíková VI.C. 



Po stopách židovskej 

kultúry a pop-artu 

 

Dňa 23. mája 2019 sme sa 

my žiaci 9. ročníka zúčastnili 

exkurzie do Židovskej 

synagógy v Prešove. 

Vypočuli sme si celú históriu 

židovského národa, ich zvyky 

a tradície. Po zaujímavých 

a pútavých informáciách 

sme si prezreli synagógu postavenú v maurskom štýle a exponáty židovského 

múzea. Keď sme sa presúvali smerom k Šarišskej galérii, pomenovali sme si 

významné historické budovy Prešova ako napríklad Evanjelické kolégium, 

Konkatedrálu sv. Mikuláša, Bosákovu banku, Súsošie Immaculaty, Radnicu 

s Caraffovou väznicou, Rákociho palác a mnoho iných. V Šarišskej galérii sme 

si prezreli obrazy v štýle pop-artu autora Andyho Warhola ako napríklad 

Monu Lisu, Marilyn Monroe a obraz Poslednú večeru. Bola to veľmi 

zaujímavá a obohacujúca exkurzia, pomocou ktorej sme si upevnili informácie 

židovského náboženstva,  pop-artového umenia a histórie Prešova. 

A. Marinica, M. Pustý, N. Hlubeň, IX. A 

 

Jakuboviansky slávik 

 

(mp) Dňa 17. mája 2019 sa v Chminianskych 

Jakubovanoch uskutočnila spevácka súťaž 

Jakuboviansky slávik, v ktorej sa súťažilo v 

ľudovom, rómskom a modernom speve v dvoch 

kategóriách. Súťaže sa zúčastnilo okolo 50 žiakov 

z viacerých škôl. Našu školu reprezentovali v 

kategórii rómska pieseň žiačky: Anna Mária 

Bendíková (VI. A) a Klára Bariová (IX. C), gitarový sprievod: Marek Ferko.  

Exkurzia do Levoče a na Mariánsku horu 

Exkurzia do jedného 

z najkrajších historických 

miest na Slovensku – do 

Levoče, priniesla 

zaujímavé informácie 

a poznatky z histórie 

žiakom 7. a 8. ročníka. 

Navštívili sme historické 

centrum, v ktorom sme 

si pozreli najprv okolie: 

renesančné domy, 

známu klietku hanby aj 

zvyšky mestských hradieb. Potom naše kroky viedli do renesančnej radnice, 

kde prebiehali súdy, voľby, ale aj rozsudky smrti. Žiakov zaujali aj mučiace 

nástroje. Súčasťou expozície bola aj prehliadka Levoče v čase po vzniku 

Československej republiky. Žiaci si zakúpili aj pamiatkové predmety, 

pohľadnice, magnetky.  

Potom už nasledovala cesta za azda 

najvýznamnejšou a jedinečnou 

pamiatkou, a tou je Chrám svätého 

Jakuba so svojimi jedenástimi gotickými 

a renesančným krídlovými oltármi, 

vrátane najvyššieho dreveného 

gotického oltára na svete.  

Poslednou zastávkou našej prehliadky 

bola Mariánska hora, ktorá je jedným 

z najstarších a najznámejších 

pútnických miest. Tento deň nás veľmi 

obohatil a odchádzali sme plní 

pozitívnych zážitkov. 

Žiaci 7. a 8. ročníka 



Kúzelná fyzika 

 

Dňa 10. apríla 2019 sme mali 

možnosť zúčastniť sa v našej škole 

programu pod názvom Kúzelná 

fyzika. Niektorí žiaci si mysleli, že to 

bude o vzorcoch a výpočtoch. No boli 

sme milo prekvapení pásmom 

experimentov. Zaujímavým 

spôsobom nám boli priblížené viaceré 

fyzikálne javy a ich využitie v bežnom 

živote. Dozvedeli sme sa, čo je to gyroskop, ako fungovali prvé fontány, ako 

môžeme využiť magnety inde ako na chladničke, ako sa miešajú farby. 

Vyskladali sme paletu farieb dúhy, spoznali sme inteligentnú plastelínu a 

vytvorili sme hodiny pomocou piesku, vody a medu. Dozvedeli sme sa veľa 

zaujímavých informácií, ktoré príjemne oživili vyučovanie a prijali by sme 

častejšie takéto nevšedné hodiny fyziky. 

Juliána Kopčíková, IX. A 

Deň narcisov 

 

(ip) Dňa 11. apríla 2019 sa  vo 

vestibule našej školy uskutočnila 

dobrovoľná finančná zbierka na 

podporu onkologických pacientov v 

spolupráci ŠPZ. Žiaci boli s touto 

akciou oboznámení v rozhlasovej 

relácii dňa 10. apríla 2019, ktorú 

pripravili žiaci VIII. A triedy. K 

dobrovoľnej finančnej zbierke prispeli 

žiaci školy, učitelia  ZŠ  a MŠ, ale aj zamestnanci školskej jedálne a ostatní 

nepedagogickí zamestnanci.  Žiaci VIII. A triedy pomáhali pri finančnej zbierke 

nielen v priestoroch školy, ale aj v obci. Ďakujeme za pomoc aj príspevok.  

Detská policajná akadémia  

 

(ds) Vyučovacie hodiny s pánom 

policajtom mohli zažiť žiaci 5. 

ročníka v rámci projektu Detská 

policajná akadémia. Vždy jeden 

deň v mesiaci (február - apríl) sa 

oboznámili so zaujímavými 

témami, ktoré mali výchovný 

a preventívny charakter. 

Spoznali zložky Policajného 

zboru a ich funkcie, zistili ako sa bezpečne správať na internete, prečo je 

nevyhnutné dodržiavať pravidlá cestnej premávky a nemenej dôležitou 

oblasťou bol pohľad na rasizmus, diskrimináciu a toleranciu voči iným. Pre 

žiakov to bolo veľmi poučné a ako sami poznamenali, aj „návšteva“ policajta 

môže byť príjemná.  

 

Srdce pre mamu 

 

(ľk) Deň matiek. Druhá 

májová nedeľa tradične 

patrí im. Mamkám, ktoré 

sú pre deti tým 

najdôležitejším človekom 

na svete. Mamkám, 

ktoré svoje deti vždy 

chápu, občas odpúšťajú, 

niekedy poľutujú a stále 

milujú bez ohľadu na to, aké sú... Pri príležitosti tohto sviatku žiaci II. A a II. B 

triedy vlastnoručne zhotovili pre svoje mamky darček. Naučili sa naspamäť aj 

báseň venovanú mamkám, ktorú im zarecitovali v deň sviatku pri venovaní 

darčeka. Naše drahé mamky sme takto prekvapili aj potešili...  



Súťaž O najlepšieho rozprávača 

 

(vm) Dňa 30. apríla 2019 

uskutočnilo školské kolo súťaže 

O najlepšieho rozprávača. Žiaci 

vyrozprávali krátke vtipné 

rozprávanie, v ktorom použili 

všetky zadané slová. To, že máme 

výborných rozprávačov, vieme už dávno, často sa prejavia aj na hodinách, 

keď vymýšľajú uveriteľne neuveriteľné dôvody nesplnenia domácich úloh. Ale 

v tejto súťaži sa zúčastnení žiaci preukázali ako neskutočné talenty. Pri 

mnohých prácach sme sa nevedeli prestať smiať. A tu je ich umiestnenie:  

1. miesto: Matej Kočan, VII. B; Samuel Šalamun alias Feri Zástrčka, VI. A; 

2. miesto: Michaela Zubáková alias myška Ninuška, VI. A; Sebastián 

Andreánsky, VII. A; 3. miesto: Viktória Petrušová, VI. B; 4. miesto: Boris 

Pošivák; Pavol Strakay alias Peter Delo, VI. A. Cenu poroty získala Marcela 

Šatná zo VII. B.  

 

OŽZ – Pohyb a pobyt v prírode 

 

Začiatkom mája sme sa po 

teoretickej príprave za pomerne 

chladného počasia zúčastnili 

praktickej časti pohybu a pobytu v 

prírode. Na školskom dvore a v 

okolí školy boli rozmiestnené 

stanovištia, na ktorých nám učitelia 

zadávali rôzne otázky a úlohy. Nechýbala streľba zo vzduchovky, hod na cieľ a 

na kôš, civilná ochrana, dopravná výchova či určovanie topografických 

značiek. Za každú úlohu sme získavali body. V konečnom hodnotení na 1. 

mieste skončila VI. A, na 2. mieste IX. A a na 3. mieste VI. – IX. C.   

Za pekné umiestnenie sme si vyslúžili sladkosti.  

Timotej Slezák, IX. A 

Veľká noc v našej škole 

 

Príprava veľkonočného stola  

(iš) Deň pred nástupom na 

veľkonočné prázdniny si žiaci 

z III.A triedy vyskúšali pripraviť 

slávnostný stôl. Niekoľko dní 

predtým si každá skupina prinášala 

rôzne ozdoby, ktoré sa potom 

snažili naaranžovať čo najkrajšie. 

Veď posúďte sami... 

 

Výtvarná súťaž O najkrajšiu kraslicu 

(kg) Na Veľkú noc sa tešili aj žiaci ŠT, 

ktorí sa zapojili do súťaže, ktorej cieľom 

bolo v rámci  hodín výtvarnej výchovy 

zábavnou formou vyjadriť svoje 

umelecké zručnosti. Témou bolo 

stvárnenie veľkonočnej kraslice. Žiaci si 

vzájomne pomáhali, motivovali sa. Všetci 

zúčastnení žiaci boli odmení sladkosťami, výhercovia diplomami a vecnými 

cenami. Súčasťou súťaže bola aj beseda o veľkonočných zvykoch a tradíciách. 

 

 

 

 

 

Ani v priestoroch školy 

nechýbala výstavka plná 

nádherných veľkonočných 

kraslíc, bahniatok a rôznych 

veľkonočných ozdôb.  



Olympiáda v ruskom jazyku 

 

(az) Koncom  marca sa uskutočnilo školské 

kolo olympiády v RUJ, v ktorom si žiaci 8. a 

9. ročníka otestovali svoje jazykové 

schopnosti a komunikačné zručnosti. 

Súťažiaci pracovali v 4 kolách: čítanie s 

porozumením, kulturologický test, 

rozprávali na základe vizuálneho podnetu a 

v ústnej reči sa každý zo súťažiacich 

predstavil a opísal svoje záľuby. A tu je 

umiestnenie tých najlepších:  

I. kategória: 1. Sára Kundeková, VIII. A; 2. Jozef 

Lopuchovský a Roman Miškuf, VIII. B; 3. Šimon 

Šarišský, VIII. A.  

II. kategória: 1. Jakub Krajňák a Timotej Slezák; 2. Alexandra Prokopová; 3. Alex 

Marinica – všetci z IX. A triedy.   

 
Čo vieš o krajinách Európskej únie?  

 

(vm) Dňa 16. apríla 2019 sa uskutočnil v 

rámci geografie vedomostný kvíz pre 

žiakov 7. ročníka pod názvom Čo vieš 

o krajinách EÚ. Pred samotnou súťažou 

mali žiaci za úlohu získať čo najviac 

informácií o EÚ a jej krajinách. Počas 

súťaže si najprv jednotlivé súťažné 

dvojice prezreli powerpointovú prezentáciu o združovaní Európy a následne 

riešili test o EÚ, v ktorom preukázali veľmi dobre vedomosti. Víťazné dvojice 

boli odmenené diplomami. A tu je poradie súťažiacich:  

1. Matej Bednár, Samuel Plančár, VII. B; 2. Tomáš Kundek, Matej Kočan, VII. B;           

3. Tamara Lopuchovská, Michaela Martonová, VII. A; 4. Lýdia Fedorová, Veronika 

Hlubeňová, VII. A. 

The bold rabbit in Africa alebo Smelý Zajko v Afrike 

 

(jf) Členovia Divadelného centra z Martina zábavnou formou pripomenuli 

deťom príbeh o smelom Zajkovi, ktorý sa tento krát vybral do Afriky.  

Žiaci si opätovne zaspomínali na Zajka, ktorému nestačilo vidieť svet iba raz, 

ale ešte viac posmelený predchádzajúcimi skúsenosťami odchádza na aute do 

sveta aj so svojou žienkou, a to rovno do africkej púšte. Tu vystupuje 

väčšinou ako odvážny, vystatovačný, no hlavne smelý a slávny. Práve tieto 

vlastnosti ho robia populárnym.  

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku ponúklo deťom hravosť, 

podnietilo fantáziu a vďaka pesničkám a hovorenému slovu v angličtine aj 

slovenčine ich určite zaujalo. Pre žiakov prvého stupňa bol síce text mierne 

náročný, no len tak si mohli uvedomiť nutnosť svoje znalosti s cudzieho 

jazyka stále rozvíjať. Bolo to súčasne vtipné predstavenie, ktoré vyzdvihlo 

túžbu cestovať, spoznávať svet, chuť učiť sa 

a zmúdrieť a v neposlednom rade aj nutnosť 

ovládať cudzie jazyky.  

Cieľom podujatia bolo nielen hravou formou 

spropagovať angličtinu, zmotivovať žiakov 

k jeho učeniu, ale aj upevňovať ich vzťah 

k cudzím jazykom vôbec.  

 



O čom sa v knihách nepíše... 

 

V pondelok 15. marca 

2019 sa uskutočnila 

beseda s pani Tiškovou. 

Veľmi pútavo nám 

rozprávala o vojne 

a o jej zážitkoch z nej. 

Zmienila sa tiež 

o pomeroch v jej 

bydlisku počas bojov, 

ktoré tam prebiehali.  

Bol som aj trochu sklamaný, ako sú naše učebnice a webstránky obsiahnuté 

klamlivými informáciami o Štefánikovi. Niektoré momenty jej rozprávania boli 

až zdrvujúce, keď spomínala smrť svojho brata a celkovo priebeh vojny, ktorú 

my poznáme ako 1. svetovú vojnu a 2. svetovú vojnu. Staršie generácie si ju 

pamätajú ako hroznú a ešte horšiu. Pani Tišková sa nebála vyjadriť svoje 

spomienky s humorom, ale aj s ľútosťou. Hovorila aj o odvážnosti detí, ktoré 

pomáhali partizánom, aby sa pripravili na boj. Rozprávala o nemeckom 

vojakovi, ktorý bol nepriateľom, ale mal v sebe aj niečo dobré a ľudské, lebo 

dal dedinským deťom na Vianoce sladkosti. Odovzdala nám aj informáciu, že 

jej otec pracoval so Štefánikom a o tom, ako v deň, keď tragicky zahynul, 

držal v ruke neznámy dokument, ktorý pravdepodobne súvisel s budúcnosťou 

slovenskej krajiny.  

Určite to bolo pre mňa zaujímavým obohatením bežného vyučovania, aké 

poznáme. A počuť rozprávať človeka, ktorý to nielen počul v škole, ale tie 

pocity a smutné príhody aj zažil. Je škoda, že takých ľudí,  ktorí poznajú našu 

históriu takú, ako bola, nie ako sa hovorí, že bola, už medzi nami zostalo len 

pár. Budúce generácie to už nebudú môcť počuť z prvej ruky. Veľmi ma to 

zaujímalo a uvítal by som viac takýchto prednášok v podaní ľudí, ktorí to zažili 

z iného uhla pohľadu. 

Marián Seman a žiaci IX.A 

 

Naše múzeum 

 

(az) V mesiaci marec sme zrealizovali 

vo vestibule školy výstavu historických 

pamiatok nášho regiónu Šariš. Žiaci II. 

stupňa zozbierali, roztriedili a popísali 

exponáty na hmotné a písomné 

pramene. Vystavili sme kroje, čižmy, 

keramiku, náradie, nástroje, 

petrolejovú lampu a iné. Sme radi, že 

žiaci majú záujem o históriu a zároveň 

o svoju minulosť, ktorú spoznávajú prostredníctvom týchto hmotných 

prameňov.  

 

Ovládam pravopis?  

 

(vm) Ach, ten pravopis! Neraz si 

takto povzdychne nejeden žiak. 

Pre niekoho je písanie diktátov 

nočnou morou, pre iných žiaden 

problém. A tak sa viacerí žiaci 

bez váhania zapojili do školskej 

vedomostnej súťaže Ovládam 

pravopis?, ktorá bola zameraná na pravopisné pravidlá v slovenskom jazyku. 

Celkovo sa jej zúčastnilo 26 žiakov z 5. – 8. ročníka. Úlohou súťažiacich bolo v 

pravopisných cvičeniach správne doplniť chýbajúce písmená a čiarky. Víťazné 

dvojice boli odmenené diplomami a sladkosťami.  

A tu je poradie najlepších súťažiacich:  

I. kategória:  

1. miesto: Sandra Zlatohlavá, VI. A, 

2. miesto: Adriana Železníková, V. A,  

3. miesto: Samuel Šalamun, VI. A,  

II. kategória:  

1. miesto: Peter Ščerbák, VII. A;    

        Daniela Spišaková, VIII. A,  

2. miesto: Lenka Ščavnická, VIII. A,  

3. miesto: Patrik Vaško, VIII. A,  



Rozprávkové Habakuky  

 

Školský výlet by mal byť 

nezabudnuteľný a plný 

zážitkov. Preto sme si aj my 

vybrali miesto, ktoré toto 

všetko spĺňa. Rozprávkovú 

dedinku – Habakuky. 

Posledný májový deň bolo 

počasie všelijaké, no boli 

sme dostatočne vyzbrojení 

a ani takmer dvojhodinová cesta v autobuse nám neprekážala. Keď sme tam 

konečne dorazili, naše pohľady sa upreli na krásne rozprávkové domčeky 

v podobe rôznych drakov, vežičiek a divných postavičiek. V prvej časti sme si 

pozreli dve hrané rozprávky od P. Dobšinského: Zlatá priadka a Ďuro Truľo. 

Boli veľmi pekné, iné ako v televízore. Potom nás čakal chutný obed 

a v druhej časti sme mali voľný program. Pozreli sme si všetky domčeky, 

nakúpili rôzne habakukovské suveníry, navštívili uja zvončekára a 

medovníkový domček, v ktorom sme si mohli ozdobiť vlastný medovník. Celé 

mestečko bolo krásne. V závere sme si urobili ešte pekné fotky a nasadli do 

autobusu. Cesta naspäť bola tiež super. Namiesto únavy nás premohol spev, 

a tak sme celú cestu 

spievali a bolo nám 

veselo. Ďakujeme pani 

učiteľkám, že nám 

umožnili nahliadnuť do 

naozajstných  rozprávok. 

 

 

 

Žiaci 5. ročníka a VI.A 

triedy 

Jaskyňa Zlá diera 

Dňa 23. mája a 6. júna 2019 

sme sa my žiaci ôsmeho a 

deviateho ročníka zúčastnili 

geografickej exkurzie do 

jaskyne Zlá diera v rámci učiva 

o miestnej krajine. 

Autobusom sme sa priviezli do 

podhorskej obce Lipovce, 

odkiaľ približne hodinovou túrou sme sa dostali k jaskyni Zlá diera. Privítal nás 

správca jaskyne, ktorý nás oboznámil s polohou jaskyne, miestnymi 

orografickými pomermi, 

rastlinstvom a živočíšstvom 

okolitých lesov. Počas 

samotnej prehliadky jaskyne 

sme získali prostredníctvom 

sprievodkyne viacero 

poznatkov o objavení 

jaskyne, o vzniku krasových 

útvarov a osvojili sme si 

viaceré základné pojmy z 

oblasti speleológie. Veľkým zážitkom bolo pre nás všetkých dobrodružné 

spoznávanie a objavovanie krás čarovného podzemia v takmer úplnej tme 

v úzkych chodbách a dierach. 

Exkurzia splnila svoj cieľ, 

spoznali sme svet jaskýň, 

načerpali nové vedomosti, 

vnímali krásu krajiny a strávili 

dopoludnie v prekrásnom 

prírodnom prostredí.   

Žiaci 8. a 9. ročníka 


