
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



 
 
 
  

  Konečne ste sa dočkali prvého tohtoročného čísla nášho školského 
časopisu. Jeho príprava bola o to zaujímavejšia, že sme vznikli spojením 
nielen dvoch škôl, ale aj spojením dvoch kvalitných školských časopisov 
Vševedka a Pavučiny. Výsledkom je toto číslo, ktoré držíte v rukách.  
   Pripravili sme pre Vás rôzne témy, ankety, testy, rozhovory a veľa 
zaujímavého čítania. Chceli by sme dať priestor začínajúcim 
spisovateľom, radi by sme uverejnili Vaše najzaujímavejšie písomné 
práce. 
   K úspechu dobrého časopisu však nutne potrebujeme aj Vašu pomoc. 
Píšte nám, prispievajte na jeho stránky! Chceme písať tak, aby sme Vás 
zaujali. Spoluautormi ďalšieho čísla sa môžete stať aj vy, keď máte chuť 
písať, kresliť, rýmovať, alebo vymýšľať zábavné úlohy pre svojich 
kamarátov. Preto naďalej hľadáme nové témy a tiež spolupracovníkov. 
Držte nám palce a budeme radi, ak prispejete a zapojíte sa. 
Sme tu pre Vás. 
 

 
 
 
 

Vlastná tvorba – kresba,  Patrik Germuška, VIII.A 

 



 

 
 
 
 
                                  
 
   dovoľte mi, aby som pozdravila všetkých čitateľov nášho školského 
časopisu. Máme za sebou dva mesiace školského roku 2008/2009. Pomaly si 
zvykáme na zmeny, ktoré sa udiali 1. septembra. K dnešnému dňu máme 
1138 žiakov a 84 pedagogických zamestnancov. Triedy sú rozdelené do dvoch 
budov: ČSA I, v ktorej je 29 tried a ČSA II, v ktorej je 21 tried (bývalá 
Odborárska). Spolu je to 50 tried. A ktorý ročník je najsilnejší, no predsa 
deviaty. V deviatom ročníku máme 7 tried a 187 žiakov. Práve deviatakov 
čaká v tomto školskom roku najvážnejší krok, a to celoslovenské testovanie zo 
slovenského jazyka a matematiky a následne prijímacie pohovory na stredné 
školy. Držíme im palce, aby sa všetci dostali na tie školy, ktoré si vybrali. 
   Naši prváci si už pomaly zvykli na veľkú školu. Navštevujú päť tried a učia sa 
podľa nového školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). V ŠkVP majú 
vyučovanie anglického jazyka, dramatickú výchovu, pohybovú prípravu, 
dopravnú výchovu, tenis a pracovné vyučovanie.  
    Okrem prvákov prechádza reformou aj vyučovanie v piatom ročníku. Tam 
sa ŠkVP zameral tiež na rozšírené vyučovanie anglického jazyka, ale vytvorili 
sme aj nové predmety geografia cestovného ruchu a tvorba životného 
prostredia, ktoré sa budú vyučovať v blokoch. Ďalej sme rozšírili vyučovanie 
matematiky, informatiky a výtvarnej výchovy.  
   Toto sú novinky vo vzdelávacej oblasti, okrem toho nás čaká veľmi veľa 
zaujímavých podujatí mimo vyučovania. Sú to rôzne športové aktivity, súťaže, 
celoškolské akcie ako Noc strašidiel, Šarkaniáda, Vianočná akadémia, Juniáles 
a iné.  
      Verím, že sa na týchto spoločenských akciách stretneme a že sa budeme 
tešiť zo spoločne strávených chvíľ.  
     Prajem Vám všetkým, aby školský rok 2008/2009 bol pre nás všetkých 
šťastný, spokojný, naplnený pohodou a láskou našich blízkych.  
 

                                              Riaditeľka školy Mgr. Ľubica Kohániová 

 

 



     Jeseñ 
 

Začal sa nový školský rok. Opäť prišla pani jeseň so 
svojou veľkou pestrou paletou. 

 
Rána už boli trochu hmlisté, akoby niekto rozlial mlieko po celom údolí. Slnko 
sa menej usmievalo, ako keby nás už nemalo rado. Lístie zašumelo pri 
jemnom vánku. Každý strom sa pýšil farbami. Javor červenými listami sťa krv. 
Breza zas zlatými vlasmi. No keď vietor zahral na svoju píšťalu, to bol šum. 
Lístie padalo ako dážď zo stromov. Zdalo by sa ti, že tancujú ako na bále, 
ladne a pomaly. Konáre ostali nahé sťa telo bez duše. Smutné, že ostali nahé 
tie stromy zas. 
   Nesmúťme, lebo tento odpočinok trvá krátko a nová jar je tu čo nevidieť a 
opäť sa začne kolobeh týchto krás.  
 
 

Krásu a hojnosť jesene sme si do školy priniesli aj my, a to v podobe 
výstavky plodov jesene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Jesenné hry 

 

Prišla jeseň na náš dvor, 

doniesla nám prázdny strom. 

Lístie z neho nesie v diaľ, 

vietor sa s ním krásne hral.  

 

Nafúkal ho pod stienku, 

spravil kôpku neveľkú.  

Vietor s lístím ďalej šantí, 

keď tu zrazu spadnú kvapky. 

 

Kvapka s kvapkou a už leje, 

už sa mláčka s lístím smeje. 

Oťaželo lístie v daždi, 

už si vietor nezašantí. 

 

Takto robí jeseň zlosť, 

stále nevie, kedy dosť. 

  

                       Michal Horoščák, VI. E 

 

 

 

 

Jeseň 

A ten šarkan medzi vtáky letí, 

nemá dosť, 

za sebou si ťahá ešte, 

len sa, deti, len sa tešte, 

to vám pre radosť, 

za sebou si ťahá dlhý 

krivoľaký  ch 

                    v 

                      o 

                            s 

                               t. 

          Petra Škerháková, VI. E 

 

Jesenné listy 

Spadnú ľahko zo stromu, 

nebolí ich nič, 

tajomstvo nepovedia nikomu. 

Ak ich bude veľmi veľa,  

zrazu bude krajina celá zrelá. 

Keď vietor zašumí krásnu pieseň,  

tak už vieme, že je jeseň. 

                        Lea Poľanská, VI. E



MALÍ SPISOVATELIA 
    Dedko dirigent 
 

   Veľmi obdivujem ľudí, ktorí sa aj v dnešnej dobe 
preplnenej rôznymi technickými vynálezmi, venujú 
starým remeslám. Tým, že sa im venujú, oživujú ich a 
nedovolia, aby zanikli. Medzi  týchto ľudí patrí  aj môj 

dedo Bubo. Vie prekrásne tkať rôzne farebné koberčeky na krosnách. Chvíle s 
ním majú zvláštny pôvab, ktorý ma napĺňa neuveriteľným šťastím. Keď sedí 
pri krosnách, vyzerá ako nejaká rozprávková bytosť so zázračnými rukami. 
Jeho prsty ako dirigentské paličky prikazujú nitkám, aby sa pravidelne  
ukladali vedľa  seba a vytvárali farebné dúhy. Dirigujú neúnavne. 
Paličky vydávajú zvláštne harmonické zvuky, ako keby skladali očarujúcu 
hudbu. Počuje ju iba ten, ktorý má cit pre krásu. A viete, čo nakoniec 
vynikne? Jedno očarujúce malé veľdielo. Takto mi môj dedko Bubo odhaľuje 
tajomstvá a krásu ľudovej kultúry. 
                                                                                                     Lenka Bujňáková VI.B 

 

O obrovi Prešovčanovi 
a škriatkovi Prešovčiatkovi 

 

   Kde bolo, tam bolo, tam,  kde sa voda sypala a piesok lial, žil 
obor Prešovčan a škriatok Prešovčiatko. Žili v kráľovstve 
Prešov. Toto kráľovstvo bolo kúzelné. Okrem obrov a škriatkov 
tu žili víly, staré babky ježibabky, čarodejníci a veľa kúzelných bytostí. Okrem 
čarovných bytostí tu žil kráľ Prešova – Bélo Prešovský, kráľovná – Jožka 
Prešovská a ich namyslená dcéra – princezná Ruženka Prešovská. 
     Kráľ Bélo s kráľovnou už dlho hľadali ženícha pre Ruženku. Lenže ten sa jej 
nepáčil, ten bol žabiak, ten bol škaredý čarodejník, ten nemal žiadne 
bohatstvo. Stále sa jej nikto nepáčil. Jedného dňa sa kráľ už veľmi nahneval. 
Princezná nechcela ani najmocnejšieho čarodejníka z kráľovstva, a preto kráľ 
vyhlásil: ,,Ten, kto splní tri moje úlohy, získa ruku Ruženky. Zajtra na svitaní 
môže ktokoľvek prísť.“ Po tomto ohlásení sa Ruženka rozbehla do svojej izby. 
Na svitaní sa kráľ postavil k hlavnej bráne. Čakal, čakal, no nikto nechodil. Kráľ 
chcel už odísť, no vtom... Buch, buch, buch, šírilo sa kráľovstvom. To obor  
Prešovčan sa vybral na splnenie kráľových troch úloh. Kráľ sa zhrozil! Nechcel 



predsa dať obrovi svoju milovanú Ruženku. Keď si už myslel, že Ruženka bude 
mať za manžela obra Prešovčana, na malých nožičkách k nemu docupital 
škriatok Prešovčiatko. Zrazu mu svitla nádej. ,,Keby škriatok Prešovčiatko 
vyhral všetky úlohy, Ruženka by mala aj dosť bohatstva, aj milého muža,“ 
povedal si kráľ. Keď sa obor aj škriatok stretli s kráľom, kráľ im povedal prvú 
úlohu. ,,Musíte sa vyškrabať na horu Hura a tam získať jediné dva kvety 
svojho druhu, princezná si ich na svadbu dá do vlasov. “ Hneď za rána 
Prešovčan a Prešovčiatko vyrazili. Obidvaja sa po hore šplhali, no obor bol 
veľký ako hora. Ako prvý odtrhol kvety. Keď prišiel ku kráľovi a dal mu ich, 
kráľ veľmi nadšený nebol. ,,V ďalšej úlohe musí vyhrať Prešovčiatko,“ povedal 
si. Druhá úloha znela:,,Keď sa princezná Ruženka kúpala v Toryse, z prsta sa 
jej zošmykol veľmi vzácny prsteň od jej praprababky, jej praprababka ho mala 
na svojej svadbe. Vylovte tento prsteň z Torysy. Toto je vaša druhá úloha. “ 
Kráľ dúfal, že vyhrá Prešovčiatko. A aj vyhral, pretože bol malý, a tak ľahko 
našiel prsteň.   Naopak obor bol veľký a kým sa k rieke zohol, tak Prešovčiatko 
už stál pri kráľovi a odovzdával mu prsteň. To obra nahnevalo, hovoril si: ,, 
Musím princeznú získať, potom ju dám starej babke ježibabke a všetku krásu 
prečaruje na moju obricu Prešovčanku.“ Toto všetko počul kráľ a vyhlásil: 
,,Princeznú Ruženku dostane Prešovčiatko, lebo chcel princeznú z lásky a nie 
ako obor Prešovčan, ktorý chcel princezninu krásu pre svoju obricu 
Prešovčanku.“  Princezná sa potešila, že bude môcť byť  s Prešovčiatkom, no 
kráľ chcel dať obra popraviť. Princezná však navrhla: ,,Otecko, nedajme obra 
Prešovčana popraviť, dajme mu na prácu zvonicu na našom kostole sv. 
Mikuláša, už dlho kostol nezvoní.“  Kráľovi sa nápad veľmi zapáčil. 
   A ako to v rozprávke už býva, v celej krajine zavládla dobrá nálada, pretože 
Ruženka sa vydala za škriatka Prešovčiatka. Na svadbe bolo všetko ako má byť 
– dva kvety, vzácny prsteň, no a samozrejme zvony z Kostola sv. Mikuláša.  

                   Vanda Klimková,  VII.B 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                          Patrik Germuška, VIII.A 



 

 

  Návšteva ZOO v Košiciach 

    11. októbra 2008 sa 
niektorí žiaci z Historicko-
geografického krúžku 
zúčastnili na návšteve ZOO 
v Košiciach. Boli s nami 
vyučujúce Martina Knuthová, 
Svetlana Havlíková a Daniela 
Petrušová. Ráno o 7:15 sme 
sa stretli na vlakovej stanici 
a čakali na príchod vlaku. 
Cesta nám rýchlo ubehla, a ani 

sme sa nenazdali boli sme 
v Košiciach. Vystúpili sme na železničnej stanici a pomaly sa vybrali na 
autobusovú zástavku, aby sme v ZOO boli čo najskôr. Cesta autobusom bola 
hrozná, boli sme na sebe strašne natlačení a košickí cestujúci  z nás neboli 
veľmi nadšení, asi po pol hodine autobusom sme sa dostavili kam sme chceli. 
Kúpili sme si lístky a všetci sa ihneď rozbehli k opiciam. Pani učiteľky nám dali 
2 hodiny, aby sme si mohli každý popozerať čo chce. Bolo tam veľa 
zaujímavých zvierat, potom keď sme sa stretli išli sme konečne na bobovú 
dráhu. Všetci žiaci sa na nej vystriedali, no z učiteliek sa odhodlala len jedna. 
Bol to veľmi pekný a vydarený deň.                     

  Simona Partiková, VIII.E 
 
 

   Návšteva Tropicaria 
 
   Z Prešova sme vyrazili ráno o 6.00. Cesta trvala  4 hodiny. Po príchode na 
miesto sme sa dohodli na tom, kedy sa po prehliadke Tropicaria stretneme. 
Videli sme žraloka, raju, úhora, ktorý bol 9 metrov dlhý. Zaujímavé boli 
i klauny okaté, krokodíl žijúci v jazere. po skončení prehliadky Tropicaria sme 
navštívili centrum Budapešti. Do budovy sme vojsť nesmeli, tak sme sa aspoň 



pri krásne vyzdobenej budove parlamentu odfotili. Z Budapešti sme 
odchádzali o 18.00 . Výlet to bol skvelý.                                          M. Grinč, VII.C 
 
  

  

 
    
 
 
 
 

Skoré ráno 26. septembra 2008.  
   Pred školou na Ulici Československej armády postávajú hlúčiky deviatakov 
z oboch našich škôl. Každý v dobrej nálade, v rádiu navyše predpovedajú 
pekné počasie. Nastupujeme do zájazdového autobusu a krátko po siedmej 
hodine vyrážame. Smer Osvienčim.  
   Po troch hodinách cesty prichádzame do poľského mestečka, ktoré sa na 
prvý pohľad od tých ostatných vôbec nelíši. Ale to len dovtedy, kým 
neprekročíme bránu, ktorou počas druhej svetovej vojny vstúpili do areálu 
koncentračného tábora státisíce, ba až milióny ľudí. Úsmevy na našich 
tvárach sa postupne tratia, keď sa od milej poľskej sprievodkyne dozvedáme, 
že len veľmi málo z nich sa odtiaľ vrátilo aj naspäť domov. Prechádzame 
kamenistou cestou a v pôvodných tehlových budovách sa zoznamujeme so 
smutnými dôkazmi fašistického vyvražďovania... starcov, žien, detí, mladých 
i starých... Asi sa dá len veľmi ťažko predstaviť si, čo sa tu pred viac ako 
šesťdesiatimi rokmi  dialo. Toľko ľudskej bolesti, utrpenia, bezmocnosti, 
smútku, neľudskosti na jednom mieste... Mnohí z nás sú zaskočení, udivení...  
   Je dobré, že si to nevieme predstaviť...  
   Koncentračný tábor Osvienčim – Brzezinka, ktorý sme navštívili, je dnes 
múzeom, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Múzeum sa 
snaží zachovať čo najviac vecí v tábore v pôvodnom stave. Nechce, aby sa 
krematóriá, ktoré boli svedkami toľkej hrôzy, rozpadli a chce zachovať aj 
všetky kopy topánok, ľudských vlasov, zvyšky odevov a ďalších predmetov 
ako spomienku na nespočetné množstvo ľudských obetí. Nech sa už nič také 
v dejinách ľudstva nezopakuje!!! 
                                                                                                          Účastníci exkurzie 



 
  

 Imatrikulácia  

Čoskoro sa na ZŠ Čsl. armády uskutoční Imatrikulácia prvákov. 

Akcia je určená výlučne pre našich najmenších a ich rodičov. Po 

bohatom kultúrnom programe, ktorý majú pripravený žiaci prvého 

a druhého stupňa, dostanú  prváci stužky na znak prijatia za školáka. 

 Noc strašidiel v škole  
 

Termín:    Od 29.10.2008, 17:30 - do 30.10.2008,  

8:30 

Prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci... Chcete vedieť, 

čo sa deje v škole v noci? Chcete vedieť, čo je to 

mrazivý pocit ? 

Nezabudnite si priniesť spacák , karimatku alebo nafukovačku, niečo 

dobré na večeru a samozrejme dobrú náladu.  

                                                                                    

 Beseda s nepočujúcim 

 Návšteva Jaskyne Zlá diera 
         ... a mnoho ďalších akcií 

 Nezabúdajme na ochranu životného prostredia a zapojme sa 
v priebehu roka do zberu plastových  fliaš, hliníkovej fólie, 

papiera, kartónu a gaštanov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 

13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne 

vysvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. Pápež Gregor IV. (827-

844) rozšíril sviatok na celú cirkev. Veriaci si v tento deň 

pripomínajú aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú oficiálne 

vyhlásení za svätých. Na sviatok Všetkých svätých nadväzuje sviatok Pamiatky 

zosnulých – ľudovo nazývaný Dušičky.    

 

                               
 

30. 10. 2008 - 31. 10. 2008 
        

 
 
    Na Deň študentov v roku 1989 sa v Prahe začali 
oslavy, ktoré sa zmenili na demonštráciu proti 
komunistickej vláde. Polícia – vtedy VB – použila 
vodné delá, obušky... a študenti sa bránili spevom a 

všelijakými heslami. Od tohto dňa ľudia pravidelne počúvali 
pravdivé informácie z rádia Slobodná Európa. Ale spev dovtedy 

"zakázaných" spevákov sa už ozýval aj z celoštátnych rádií a ulíc miest, kde sa 
denne ľuďom prihovárali ľudia, ktorí bojovali proti komunistickému režimu. 
Snažili sa takto o presadenie zmeny režimu bez vojenského zásahu, a preto sa 
neskôr začalo novembrovej revolúcii hovoriť tiež NEŽNÁ. Symbolom, okrem 
spevu hymny na námestiach, sa stali štrngajúce kľúče a TRIKOLÓRA – 
trojfarebná stužka z farieb našej vlajky, ktorú všetci nosili na kabátoch, 
čiapkach.                                       

                                                                                         Mgr. M. Knuthová 



Škola priateľská k deťom 
 
 

Škola, kde deti pomáhajú deťom 
 
 
UNICEF (Detský fond OSN)  je najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových 
krajín, zaisťuje zdravie detí a ich výživu, pitnú vodu a sanitáciu, kvalitné 
základné vzdelanie pre všetky dievčatá a chlapcov, ochranu detí pred násilím, 
vykorisťovaním a AIDS. UNICEF získal v roku 1965 Nobelovu cenu mieru za 
milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi 
národmi. Projekty a programy UNICEF zabezpečujú zdravie, vzdelanie, 
rovnosť a ochranu detí. 
 
Akcie, do ktorých sa môžeš zapojiť aj ty: 
 
• Týždeň Modrého gombíka (vždy v máji) 
 • Vianoce s UNICEF (predaj v predvianočnom období)  
• Škola priateľská k deťom (počas školského roka) 
 • Ďalšie podujatia - napr. kultúrne, športové 
 • Individuálna pomoc  
 
   Program Škola priateľská k deťom je súčasťou aktivít UNICEF. Cieľom  
vzdelávania je výchova k tolerancii, multikulturalite, zodpovednosti, 
doplnenie vedomostí  o  právach dieťaťa, sprístupnenie informácií o živote 
detí z iných krajín,  zvýšenie účasti v občianskych aktivitách, ako aj vedomie 
toho, že jednotlivec, komunita a spoločnosť môžu a aj ovplyvňujú globálne 
dianie. Stačí mať aspoň 15 rokov a môžete spoločne s UNICEF pomáhať 
deťom ako dobrovoľníci. 
 
Podobne ako aj v minulom roku aj tento rok v spolupráci s učiteľmi sa naša 
škola zapojí do  projektov UNICEF. 
 

                                      Mgr. A. Čirčová, učiteľka spolupracujúca s UNICEF 



Povesť o prešovskom škriatkovi 
     

        Bol raz jeden škriatok. Býval v prešovskej kostolnej veži. 
Všímal si ľudí, ktorí prešli okolo kostolnej veže. Niektorí sa 
k sebe správali milo, iní zle. Preto sa rozhodol, že tým 
dobrým bude pomáhať a naopak, tých zlých potrestá.                      
   V jeden slnečný deň šli okolo veže dvaja chlapci, ktorí si 
nadávali. Zišiel k nim dolu a opýtal sa ich: „Prečo si 

nadávate?“ Oni mu na to: „Nestaraj sa!“ Povedal im: „Odteraz sa budete 
zajakávať! Zmení sa to až vtedy, keď sa začnete k sebe správať, ako sa patrí.“ 
Ale chlapci sa iba zasmiali a odišli. Keď prišli domov, chceli čosi povedať, ... ale 
vtedy to nastalo! Zajakávali sa. Spomenuli si na škriatkove slová. Začali 
uvažovať, čo spraviť, aby sa kliatba stratila. Celú noc nad tým premýšľali. 
Nakoniec sa rozhodli polepšiť. Keď znova prechádzali okolo kostolnej veže, 
stretli starú babku, ktorá nevládala niesť nákupné tašky. Vtom prišli chlapci 
a pomohli jej tak, že prvý zobral prvú tašku a druhý tú druhú. Potom jej nákup 
zaniesli až pred jej dom. Babka sa poďakovala a chlapcov potešilo, že spravili 
niečo dobré. A vtedy sa kliatba zrušila.                               

                                                                                     Rudolf Drusa, VI. C 
 
 
     Vymaľuj ma! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     

Víťazná práca v literárnej súťaži organizovanej ABC – CVČ Prešov koncom 
uplynulého školského roka. Súťaž bola zameraná na vlastnú tvorbu.  Prácu 
písal Dominik priamo na tejto súťaži. Úloha spočívala v tom,  aby desať 
náhodne vybraných slov použil vo svojej literárnej práci. Časový limit na 
napísanie bol 45 minút. 

 

        Otvoril som dvere detskej izby a 
pozrel som na hodinky: 4:55. 
Kontrolujem situáciu v dome. Všetci 
ešte spia. Potichu sa prikradnem do 
kuchyne ku chladničke a napijem sa  
mlieka. Je sobota, 13 marca. Cez okno 
vidím, ako sa topia posledné zvyšky 
snehu, ktorý tu ešte ostal od Vianoc. 
Vonku začínajú kvitnúť kvety, hory už 
nie sú pokryté bielou prikrývkou 
a pomaly, ale isto prichádza jar. V oku 
mám slzu. Tieto Vianoce boli najlepšie, 

aké mohli byť. Dostal som kopu darčekov, stretli sme sa celá rodina pri 
vianočnom stole a vonku padali snehové vločky také veľké a krásne 
vyformované, akoby ich niekto tam hore vo vesmíre vyrábal.  
     Dopil som mlieko, umyl som za sebou pohár a odišiel som si do detskej 
izby zapnúť PC. Skôr, ako som stihol  stlačiť ON, dvere izby sa otvorili. ,,Zasa 
sedíš pri internete,“ pokrútila hlavou mama a dodala: ,,Tí dnešní tínedžeri, 
nevedia, čo so sebou. My vo vašom veku...“  ,, Áno, áno!“ odvrkol som. ,,A 
mimochodom,  ja nie som tínedžer, ale puberťák a nie som na internete, ale 
hrám NFS Carbon.“ A zavrel som dvere. Moju mamu mám rád, ale niekedy sa 
o mňa až prehnane stará. Vždy ma musí kontrolovať, ako keby som mal päť 
rokov, a ak ma dlhšie nevidí alebo som vo svoje izbe zamknutý, hneď si myslí, 
že robím niečo zakázané.        
Po hodine hrania NFS som si zapol ICQ, do uší vložil slúchadlá, zapol hudbu 
a prihlásil sa na Pokec, kde sa dajú ľahko zbaliť pekné baby. Na ICQ bol 
prihlásený môj kamarát Gejza, ktorý je na nete závislý, a preto má veľký 
zadok ako slon. Nič nerobí, len celé dni četuje a chodí do školy.                                                             



 ,,Čo ty závislák?“ napísal som mu provokačne a čakal som, čo odpíše. 
Medzitým som išiel na Pokec prečítať si nové správy a emaily. ,,Jedna nová 
prijatá správa. Od koho asi...“ pomyslel som si v duchu. ,,Lena?“ prekvapene 
pozerám na jej odosielateľa. 14. marca, teda zajtra, ako iste dobre vieš, mám 
14. narodeniny. Touto správou Ťa pozývam na párty. Bude všetko. Chlebíčky, 
torta, balóniky, tombola, tanec, hudba, proste všetko. Dúfam, že prídeš. 
Oslava je zajtra o 17:00 hod. Tak zatiaľ ahoj.“ dočítal som prekvapene. „Fíha, 
to je niečo. Najkrajšie dievča na škole ma pozýva na jej oslavu,“ prekvapene 
som si povedal sám pre seba a uštipol som sa do stehna, aby som sa 
presvedčil, že už nespím. ,,Pozvala ťa Lena na oslavu?“ napísal Gejza a pridal : 
,, ... a ja nie som závislák, len sa doma nudím.“ Vonku zahrmelo a pomaly, ale 
isto sa rozpršalo. Pozrel som na hodinky. Bolo 6:15. ,,Áno, pozvala,“ 
odpovedal som na otázku. „Idem si ešte pospať. Prídem tak o 3 hodinky, 
potom sa porozprávame“ a odišiel som si ľahnúť do mäkučkej postele a ani 
neviem kedy, zaspal som.                                                         
                                                                                                       Dominik Turák, IX. D  
 
 

 

   
Matematika zo života 9.A   Mgr. Liberová   

Počítačový krúžok 2. roč.   PaedDr. Krajňák   

Počítačový krúžok  2st.   Mgr. Svobodová 

Slovenčina na slovíčko  9. roč.  Mgr. Zmudová 

Počítačový krúžok 1.st.   Mgr. Havrilová 

Volejbal 8.-9.roč. dievčatá  Mgr. Molčanová 

Angličtina cez počítač    Mgr. Richterová 

Anglický jazyk    Mgr. Rovňáková 

Tanečno-pohybová príprava  1.roč   Mgr. Gočová   

Počítačový krúžok - digitálna fotografia  Mgr. Kyseľ 

Biologické praktiká   Mgr. Krížová 

Výtvarný krúžok     Mgr. Hrašková 

Výtvarné spracovanie materiálu  Mgr. Búriová 

Spevácko-tanečný krúžok   Mgr. Hirková 

Počítačový krúžok 3.- 4.roč               Kubová 

Štandarné a latinskoamerické tance               Mgr. Vybíral 

Počítače 2.st.    Mgr. Macek 

Počítače  2. st.     Mgr. Jurko 

Slovenčina na slovíčko   Mgr. Bareánová 

Hráme ľadový hokej 4.D   Mgr. Bosák 

Korčuľujeme pre radosť  6.D    Mgr. Homza 



Kondičné cvičenia 8.C   Mgr. Homza 

Zlepšujeme techniku v ľadovom hokeji 7.D Mgr. Sabolčin 

Brankárska technika 9.D   Mgr. Sabolčin 

Stolnotenisový krúžok   Mgr. Kormaník 

Futbalový krúžok   Mgr. Kormaník 

Gymnastický krúžok   Mgr. Čirčová, Mgr. Kormaník 

Hádzanársky krúžok   Mgr. Lukáč 

Historicko-geografický krúžok  Mgr. Knuthová, PaedDr. Havlíková                         

Výtvarný krúžok, Tvorivé dielne  Mgr. Hekkelová 

Záujmová slovenčina   Mgr. Knuthová 

Turisticko-poznávací krúžok  Mgr. Petrušová 

Spoločenské tance   Mgr. Petrušová 

Matematický krúžok   Mgr. Šafranko 

Športová streľba    Mgr. Šafranko 

Záujmová slovenčina   Mgr. Kozmová 

Počítačový krúžok-1. st.   Mgr. Surgentová 

Konverzačný krúžok z NJ   Mgr. Kocúreková 

Počítačový krúžok 2. st.   Mgr. Hekkelová 
 
 
 

 
 
 
 
Už druhý rok pracuje na našej škole volejbalový krúžok žiačok 
8. – 9. ročníka, ktorý sa v šk. roku 2007/2008 zúčastnil súťaže 

Mestská športová liga a družstvo dievčat obsadilo 2. a 3. miesto.    V šk. roku 
2008/2009 chceme svoje umiestnenie ešte zlepšiť. Zároveň Slovenská 
volejbalová federácia, ktorej jednou z priorít je starostlivosť o mládež 
a popularizáciu volejbalu na Slovensku, prišla s novým projektom 
Minivolejbalu na školách, ktorý je úspešne aplikovaný vo volejbalovo 
vyspelých krajinách celého sveta. Cieľom projektu je pritiahnuť čo možno 
najväčšiu masu detí k volejbalu  a prostredníctvom loptových hier  vypestovať 
u detí potrebu pre pravidelný aktívny pohyb. Aj my sme sa zapojili do tohto 
projektu dvoma družstvami dievčat a jedným družstvom chlapcov 6. – 8. 
ročníka. Veríme, že sa nám podarí úspešne reprezentovať školu aj v rámci 
tohto projektu.Krúžok navštevuje 17 dievčat a 5 chlapcov a vedie ho p.uč. 
Mgr. Iveta Molčanová, aktívna hráčka tohto krásneho športu.                                                                              

                                                                 Mgr. I. Molčanová, vedúca krúžku 



 
 

20.-24.10.2008 športovo-zábavné podujatie pod názvom 
,,Mestská olympiáda na školách". 

 
 
 
 
 
1. slávnostné otvorenie ,,Mestskej olympiády na školách" na ZŠ Sibírska 
20.10.2008 o 9,00 h., spojené s pohybovou zábavou, formou súťaže medzi 
školami  
 
2. futbal – ZŠ Važecká:  Neumiestnili sme sa. 
 
3. basketbal – ZŠ Májové námestie: 22.10.2008 
(žiaci 8.– 9. roč.)                Získali sme 2. miesto. 
 
 
4. vybíjaná – ZŠ Kúpeľná: 22.10.2008  (žiaci a 
žiačky 1.– 4. roč.                   Získali sme 1. miesto. 
                       
5. florbal – ZŠ Sibírska:  Nezúčastnili sme sa. 
 
6. volejbal – ZŠ Kúpeľná: 21.10.2008 (žiaci 7.– 9. roč.)                                     
                                             23.10.2008 (žiačky 7. – 9. roč.) 

    Získali sme 3. miesto. 
7. atletika (netradičné disciplíny) – ZŠ Šmeralova: 21.10.2008 prezentácia 
(všetky kategórie)                           Získali sme 8. miesto. 
 
8. plávanie (netradičné disciplíny) – ZŠ Mirka Nešpora. Nezúčastnili sme sa. 
 
9. slávnostné ukončenie ,, Mestskej olympiády na školách" na ZŠ Sibírska 
spojené  s exhibičným zápasom.   
 
 

K športovým úspechom  blahoželáme. 



 
 
 
 
                            
 
                                 Príď medzi nás 

 
Hokejku si zoberiem, 
korčule  si    obujem, 
prekladať sa naučím 

a z chýb sa vždy poučím. 
 

Každý môže hokej hrať, 
aj slabý výstroj môže mať, 
každý  tím chce vyhrávať, 

nauč sa aj prehrávať. 
 

Aj ty môžeš hokej hrať, 
stačí iba zavolať! 

 

                          

                      

                      
 

                                     

J. Dušenka, O. Murcko VI.D 



                                        
  
         

 
  Hip hop je štýl, ktorý sa vyvíjal v 70. 
rokoch na území amerických get – 
najchudobnejších častí Ameriky, kde žili jej 
čierni obyvatelia. 
Tí nevedeli, že budú tvoriť budúcnosť 
hudby. Boli to prví rapperi, ktorí snáď 
nemali ani na jedlo, no miesto neho ich 
kŕmil pocit, že sú konečne niekým. Rap je 
totiž o živote, žiadne zaľúbené balady 
alebo podobné „drísty“. 

Stal sa pre celú chudobnú časť Ameriky prostriedkom na vyjadrenie názoru 
a nepotrebovali ste veľa, aby sa z vás stal kvalitný MC. Stačilo by aj pero či 
ceruza, kus papiera, starý magneťák a páska s nejakým na tú dobu uleteným 
(funky). 
     Toto boli začiatky, keď sa do popredia dostali mená dnes už takmer 
zabudnuté, ako Big Daddy Kane,  prvý skutočný DJ. Legenda vraví, že on prvý 
použil skratche. Ako rap sa vyvíjal ďalej, objavovali sa mená stále nových 
MC´s , niektorí sú tu dnes takmer 20 rokov. Na scéne môžeme spomenúť ICE 
CUBA alebo SNOOPYHO a dnes už legendárne mená, veď Ice Cuba či Dr.Dre 
sú bývalými členmi NWA skupiny, ktorá zmenila Hiphop a vytvorila gangstta 
rap a povedzme si úprimne, kto by poznal Eminema alebo Krisa Fiftyho nebyť 
Dr.Dre. 
No čo už, zostáva spomenúť zopár popredných mien: 50Cent, detroitský kráľ 
Eminem, prvý skutočný biely MC, v našich srdciach naveky žijúci 2PAC alebo 
Notorious Big. K týmto dvom menám mi ostáva povedať jediné RIP. 
 
A ako posledných môžem spomenúť zopár vychádzajúcich na výslnie ako Ti- 
Atlantský boss, Rick Ross a keď sme už pri mladíkoch, môžem uviesť aj 
rapperov so sklonmi hereckými napríklad Xzi Bit , Ludacris, Ja Rule a psíčkar 
DMX. 
 No to bude asi tak jedna milióntina toho, čo sa dá o rappe napísať a povedať, 
no snáď to bude stačiť pre neznalcov. A znalcom dotvorí názor. 
 

                                                                                     Marek Patočka IX.B 



 

 

 

 

 

 

 

 Roľa, Ela, Amok, 
Losy, Slanina, 
Žena, Nika, Ryska, 
Koka, Elektrina, 
Úskok, Kvak, 
Abeceda, Eva, 
Emil, Eso, Oliva, 
Lak, Kostol, Obor, 
My, Iva, Voz, Lyko, 
Ovos, Syseľ, 
Cukor, Mapa, Byľ, 
Skriňa, kov, Sok, 
Kľúč, Čas, Mobil, 
Soľ, Hľuza, Hlas, 
Rys, Rádio, Rok, 
Muž, Sibír, Oko 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    
 
 

 

Viete, že 21. november je Nefajčiarsky deň? 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
Fajčenie je vážny problém, ktorý sa týka celej našej spoločnosti. 80 % má prvý 
kontakt s cigaretou v domácom prostredí a prvé cigarety zväčša potajme berú 
doma rodičom alebo starším súrodencom. 
Fajčenie poškodzuje najmä dýchacie, zažívacie ústroje a cievny systém. Čím  
skôr začne človek fajčiť, tým väčšie sú zdravotné riziká.  
 
Žiaľ,  zvyšuje sa počet dievčat, ktoré podľahnú tomuto neduhu. Deti a 
dospievajúca mládež sa mylne domnieva, že fajčenie je prejavom dospelosti. 
Je to len hlúpy zlozvyk. Čo Vy na to ? 
 
Fakty o účinkoch fajčenia: 
- v každej cigarete je 15 rozličných látok spôsobujúcich rakovinu 
- každá cigareta skracuje život o 8 minút 
- človeku sa nahromadí za rok v pľúcach asi 1 liter dechtu 
- zhoršuje sa zdravotný stav fajčiara 
- fajčiari znepríjemňujú život nefajčiarom a nepriamo ich ohrozujú 
 
Zamyslite sa nad tým, že vo vyspelých krajinách klesá spotreba cigariet, a 
u nás stále stúpa... Venujte sa viacej telesnému pohybu, vhodne využívajte 
voľný čas a zvoľte si správnu životnú filozofiu. 

 

                                                                                      

 



 

 
 
 
 

Pýta sa Jožko pani učiteľky: 
,,Pani učiteľka, je správne, aby 
som bol potrestaný za niečo čo 
som vôbec neurobil?“ 
,,Nie Jožko, vôbec nie.“ 
,,To mám štastie, lebo ja som si 
neurobil domácu úlohu.“ 
 
Prečo zaťahuješ rolety? 
,,Včera predsa hlásili, že má byť 
celý deň zatiahnuté.“ 
 
Pani učiteľka vysvetľuje 
časovanie slovies: ,,Ja idem, ty 
ideš, on ide....Čo to znamená 
Jožko?“ 
,,To znamená, že tu nikto 
neostane.“ 
 
Turista sa pýta dedka: 
,,Dedko ako sa dostanem do 
múzea?“ 
,,Dajte sa vypchať! 
Kde si strávil lyžiarske 
sústredenie? 
,,Prvé dva dni na horách.“ 
,,A ostatné?“ 
,,V nemocnici...“ 

 
 
 

 
 
 
 
 
Počítačového maniaka zrazí 
auto. Ten sa postaví a povie: 
,,To nič mám ešte dva životy.“ 
Malý Peťko dostal poznámku: 
,,Váš syn nevedel, kto rozbil 
atóm.“ 
 
Otec rozčúlený dopísal: ,,Kto ho 
rozbil, ten ho rozbil, ale ja ho 
platiť nebudem!“ 
 
V škole sa pani učiteľka pýta 
Janka: ,,Janko máš domácu 
úlohu?“ 
,,Ta ne!“ 
,,Odpovedaj celou vetou!“ 
,,Ta nemám.“ 
 
            Adriena Krzeminská V. F 
 
 
 
 

 
 
 



        ZŠ Československej armády 22, Prešov 

 

                      Vás pozýva na 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre všetky deti a ich rodičov - zábavné popoludnie s lietajúcimi šarkanmi 

 

KEDY? 8. novembra 2008 o 13.00 

KDE? v areáli ZŠ Československej armády 

 

 

 

Otvorenie 

Prezentácia šarkanov 

Kultúrny program  

 disco dance 

 hip – hop 

 street dance 

 show dance 

 free style 

 break dance 

Súťaž o najkrajšieho šarkana 

Chutné občerstvenie pre súťažiacich zdarma 

Vyhodnotenie a udelenie fantastických cien víťazom 

... a mnoho ďalších súťaží a atrakcií 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presúva na 9.11.2008. 
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