
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 V noci z  29. na 30. októbra sa otvorili brány školy pre žiakov  1. stupňa, 

aby na vlastnej koži mohli zažiť atmosféru halloweenskej noci. Strašili, 

tancovali a  zabávali sa. Všade svietili vyrezávané tekvice, tancovali 

strašidelné masky a napokon celučkú noc snívali, možno aj strašidelný 

sen, vo svojej triede. 

 Nielen počas DISCO ŠARKANIÁDY SHOW, ale i na výstave šarkanov vo 

vestibule školy si mohli už tradične „zmerať sily“ ich tvorcovia. V súťaži 

o najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného  a vymaľovaného šarkana sa 

víťazom stal: šarkan č. 12 autorskej trojice Klimková, Ďuricová, Kerm        

zo VII.B 

 25.11.2008 sa uskutočnilo zasadnutie školského parlamentu.   

 V októbri sa uskutočnila výstavka Naj kniha. K najvzácnejším patrila  kniha 

s podpisom Boženy Němcovej a knihy písané v švabachu. 

 Akcie Zdravej školy: Tekvičky v novom šate (výstavka vyrezávaných 
tekvíc), návšteva Bonsaj centra, príprava zdravých šalátov, Deň 
duševného zdravia – beseda, Beseda o osteoporóze.  
 

 Jeseň života – hudobný program v Domove dôchodcov. 

 Drogová prevencia:  
Škodlivosť alkoholu – beseda pre  7.roč.                                                          
Aj učiť sa treba učiť – beseda pre  5. roč. 
 

 Zúčastnili sme sa Dňa otvorených dverí v SOU drevárskom, v Obchodnej 
akadémii, v Gymnáziu J. A. Raymana. 
 

Mgr. L. Antlová 

 



 Primátor dostal kľúč od našej NAJ školy 

Najväčšia v meste. Najvyšší počet žiakov.  
Najväčšia suma v poslednom úspešnom projekte – to je naša škola. 
 

 Dňa 13.11.2008 
k nám zavítal pán 
primátor Pavel 
Hagyari. Stretnutie 
sa odohrávalo 
v zborovni školy. 
Tomu všetkému 

predchádzalo 
stretnutie so 
žiakmi 4. ročníka. 

Stretnutie 
prebiehalo 

v uvoľnenej 
atmosfére, pán 
primátor bol veľmi 

otvorený 
a ochotný 

odpovedať na 
všetky otázky. 
Najprv sa dozvedel 

niečo o našej škole, o jej histórii, súčasnosti a tiež o plánoch do budúcnosti. 
Od pána primátora sme sa dozvedeli o dotácii 77 miliónov Sk pre našu školu. 
Taktiež nám ozrejmil jeho plány: do 2 rokov vybudovať v areáli školy zimný 
štadión a olympijský bazén. Na stretnutí zaznela aj otázka týkajúca sa skate 
parkov, keďže jeden stojí na Sídlisku III. Pán primátor chce vybudovať jeden aj 
v blízkosti Sídliska II. Rozoberali sa mnohé iné veľmi zaujímavé témy. 
Nakoniec sa nám podpísal do kroniky a rozlúčil sa s nami.  
 
Pani riaditeľka školy Mgr. Ľubica Kohániová primátorovi podarovala 
symbolický kľúč od školy. „Nech je skutočným symbolom toho, že aj vďaka 
Vašim snahám sa našej škole otvárajú nové možnosti, “ povedala pri 
odovzdávaní symbolického kľúča. 

Karolína Čurová, IX.A 

 
 



 

 DISCO  ŠARKANIÁDA  SHOW  
   8. novembra 2008 od skorého 
rána sme zdobili školský areál – 
všade boli povešané trblietajúce 
sa CD-čká a šarkany, ktoré vyrobili 
naši spolužiaci. Keď sa o 13.00 
hod. akcia začala slávnostným 
vypustením šarkana, všetko bolo 
pripravené.  
     Tí, ktorí mali šarkana, sa 
zaregistrovali, dostali štartovné 
čísla a kupón na chutný čajík 
a lekvárové buchty, ktoré upiekli 
naše šikovné tety kuchárky. 
O zábavu sa staral DJ Števo, 
tanečné skupiny, speváčky 
a moderátori. Počas celej akcie 
prebiehala súťaž o najkrajšieho 
šarkana, ako aj množstvo súťaží 
na stanovištiach. Napríklad Hod 
disco guľou, Lambada s lanom, 
Discošarkan, Tanec s CD, Karaoke 

a iné. Sladká odmena nikoho neminula. Po vyhlásení a udelení 12 cien (1. 
miesto bolo odmenené MP3 prehrávačom.) nasledovala diskotéka.  
   Cieľom tejto akcie bolo vzbudiť v deťoch tvorivosť pri výrobe vlastných 
šarkanov, súťaživosť a hlavne dobre sa zabaviť.     Na záver by sme chceli 
povedať, že akcia bola vydarená, ohlasy boli veľmi pozitívne. Veríme, že sa 
táto akcia uskutoční aj v budúcom roku a ak áno, dúfame, že budeme pri tom. 
 

Erik Zahurák  a  Kamil Kočka, VIII.E 



 Roztlieskavačky 

    Kde bolo, tam bolo, na ľadovej ploche...  Nie, nie je to začiatok rozprávky, je 

to skutočnosť a odohráva sa v Prešove na zimnom štadióne počas hokejových 

zápasov hokejového klubu HC PREŠOV 07. Dievčatá našej školy začali písať 

históriu roztlieskavačiek v našom meste. Cheerleaders pod vedením p. uč. 

Petrušovej a p. uč. Čirčovej sa prvýkrát predstavili v rámci zápasu Prešov – 

Piešťany a odvtedy sprevádzajú svojimi vystúpeniami každý zápas, ktorý sa 

koná na domácej pôde. A tu sú ich mená: Charlotte Matušová VII.A, Kristína 

Hermanovská VII.B, Simona Lešková, Mária Tartaľová, Michaela Lišková, 

Veronika Macejová IX.E, Simona Paulovská, Erika Kovaľová VIII.D, Katarína 

Fojtíčková,  Monika Miškufová IX.F, Monika Fertaľová VIII.E, Karolína 

Jankivová, Viktória Mikitová, Simona Lukáčová IX.A, 

Romana Repková VIII.A. 

 Mgr. A. Čirčová 

 



 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
V rámci projektu sme od začiatku školského roka uskutočnili tieto podujatia: 
 
Návšteva žiakov a učiteľov partnerskej školy z Poľska 
24.9.2008 – 26.9.2008  Prešov, Bardejov, Bardejovské kúpele,  Regetovka 
 
     V dňoch 24.9.2008 – 25.9. 2008 sa v rámci projektu uskutočnila partnerská 
návšteva 20 žiakov a 4 učiteľov z poľskej partnerskej školy z Marklowic. 
Program sa niesol v znamení kampane Vyčisti školu a svet. Učitelia i žiaci mali 
možnosť pohovoriť si o spôsobe ochrany človeka a prírody, porovnať , aké 
metódy a formy práce sa využívajú v oboch školách. Spoločne si prakticky 
overili získané poznatky v praxi .              
     24.9.2008 sme privítali poľskú návštevu na pôde našej školy. Po krátkom 
občerstvení sa poľské deti ubytovali v desiatich rodinách. Dopoludnia 
25.9.2008 absolvovali  žiaci spolu s pedagógmi  návštevu historického centra 
Prešova, navštívili vežu Kostola sv. Mikuláša. Popoludní sa spolu so 
slovenskými kamarátmi vybrali na 2-dňovú exkurziu do Bardejova a okolia. 
Exkurzia bola zameraná na environmentálnu výchovu, dejepis, biológiu, 
ochranu človeka, zdravia a prírody.  
      Program pokračoval návštevou Bardejovských kúpeľov, kde okrem 
prehliadky a ochutnávky liečivých prameňov absolvovali všetci aj „ kyslíkovú  
cestu“.  26.9. nás už čakalo Stredisko environmentálnej výchovy – Regetovské 
rašelinisko, kde na každej zastávke čakal výklad o okolí, faune, flóre, jej 
význame  a ochrane. Príjemne strávené chvíle zanechali vo všetkých 
nádherné spomienky. Spojili sme príjemné s užitočným, a to nás veľmi teší. 
Naše vzájomné stretnutia budú pokračovať,  a to návštevou Poľska v druhom 
polroku tohto školského roka.  
 
 
 



Projektové stretnutie:  4.10.2008 – 9.10.2008, Dublin, Írsko 
 
Tohto projektového 
stretnutia sa 
zúčastnila p. 
riaditeľka Mgr. Ľubica 
Kohániová, Mgr. M. 
Rovňáková a Mgr. D. 
Richterová. 
Projektové stretnutie 
bolo zamerané na 
hodnotenie 
predchádzajúceho 
roka a prípravu plánu práce na tento školský rok. Zúčastnení učitelia sa 
oboznámili s prácou partnerskej školy, mali možnosť navštíviť vyučovacie 
hodiny, ale aj sami pracovať so žiakmi v tvorivých dielňach. Zaujímavé bolo 
zhromaždenie žiakov spojené s kultúrnym programom, stretnutie 
s primátorom mesta, či návšteva historického mesta Kilkenny, GAA múzea 
a Discovery parku. 
Návštevu sme ukončili spoločným stretnutím všetkých zúčastnených 
partnerov a učiteľov Dublinskej školy na Greyhound Stadium, kde sme sa 
zhodli v tom, že práca na projekte úspešne pokračuje a boli splnené 
stanovené úlohy. Ďalšie projektové stretnutie bude v Nemecku vo februári 
2009 za účasti 6 najaktívnejších detí z partnerských škôl. 
 
Kampaň Vyčisti školu a svet 
 
     Hlavnou úlohou v septembri a októbri bolo upratať okolie školy.  
Väčšina žiakov sa jej zúčastnila a možno povedať, že všetci usilovne pracovali, 
a to nie iba vo svojich triedach, ale aj na školskom dvore, v skleníku, vo 
vestibule, či na ihrisku. Žiaci prvého stupňa ošetrili kvety, poutierali prach na 
poličkách a učebných pomôckach, upratali okolie telocvične, pomohli pri 
upratovaní skladu učebníc a priestoru pred školou a v blízkosti CVČ. Žiaci 
2.stupňa vyčistili vestibul, priestor medzi CVČ a našou školou, skleník, ihrisko, 
školskú knižnicu a ostatné priestory.  
Žiaci nazbierali množstvo papiera a gaštanov. V súčasnosti zbierame staré, 
použité a nefunkčné batérie. 

Mgr. D. Richterová 
 

                       



 
 
 
 
 

Advent je čas prípravy na Vianoce. Začína sa 
štyri týždne pred Štedrým dňom a končí 
sa na Vianoce.  
   Typickou ozdobou v tomto období je 
adventný veniec. Ľudia si ním zdobili 

svoje príbytky od 19. storočia. Nápad pochádza od duchovného Johanna 
Wichlerna z Hamburgu, ktorý si roku 1860 zavesil vo svojom dome obrovský 
čečinový veniec. Pripevnil naň 24 sviečok – na každý adventný deň jednu. Tak 
vznikli hneď dve adventné veci: adventný kalendár a adventný veniec.  
Na adventom venci sú štyri väčšie sviečky, ktoré symbolizujú štyri adventné 
nedele. Adventný kalendár má 24 okienok a je zaujímavý pre deti, lebo býva 
naplnený drobnými čokoládkami. Pomáha skracovať čakanie na Vianoce, veď 
deň čo deň si môžeme otvoriť okienko s maškrtkou. Adventný kalendár sa 
väčšinou kupuje, no môžeš si ho urobiť aj sám (pre seba, pre súrodencov či 
rodičov – aj oni radi maškrtia). Symbolom adventného obdobia je adventný 
veniec. 
 

 

 
 

Narodil sa okolo roku 270 pravdepodobne v Patare 
(dnešné južné Turecko). Jedna z legiend hovorí, že dal 
v noci a nepozorovane trom chudobným sestrám 
peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať. Vhodil 
ich cez okno. Pravdepodobne z tejto legendy vznikol 
ľudový zvyk, že v noci pred sviatkom sv. Mikuláša sa 
dávajú deťom darčeky   do okna tak, aby to nikto 

nezbadal. 
Stal sa biskupom v Mýre. Zomrel okolo roku 350. Jeho 

telesné pozostatky boli prenesené do talianskeho mesta Bari. 
 
 

 



 
 

 
 

 
Podľa životopisov bola Lucia mladá bohatá Sicílčanka z 

mesta Sarakúzy. Otec jej zomrel veľmi skoro. Matka ju 
vychovávala podľa sv. mučeníkov. Jej príkladom bola sv. 
Agáta. Keď jej zomrela matka, mala sa práve vydávať. 

Oznámila snúbencovi, že zo svadby nič nebude. Začala svoj 
majetok rozdávať chudobným. Sklamaný mladík ju obžaloval pred 

úradmi z toho, že je kresťanka. Preto ju uväznili a predviedli pred 
súd. Sudca prikázal, aby okolo nej zapálili oheň a obliali ju smolou. Oheň síce 
vzplanul, ale tela sa nedotkol. Potom kat vrazil do jej hrdla nôž. Podľa 
neskoršej legendy vypichli Lucii pri mučení oči, ktoré sa, položené v miske, 
stali jej znakom, spolu s plameňom a svietiacou lampou. 
Na Luciu  nie je úplne obyčajný deň. Veď je spojený s mnohými poverami a 
predpoveďami, ktoré sú určené najmä pre dievčatá. Ak sa chcete zabaviť, 
prečítajte si niektoré z nich: 
 
 
Chlapci na papierikoch 
13. 12. si vystrihni 12 malých papierových ústrižkov a na každý z nich napíš 
meno chlapca. Každý deň zahoď 1 ústrižok. Ale pozor! Nesmieš sa pozrieť, 
akého chlapca si zahodila. 24. 12. ti ostane posledný ústrižok. S chlapcom, 
ktorý je na ňom napísaný, sa "dáš dokopy". (Prvý papierik zahoď už 13. 
decembra.) 
 
Chlapci v haluškách 
Priprav si tradičné (nie kysnuté) cesto. Pohárom vykroj tri kolieska. Medzitým 
si na tri ústrižky napíš mená troch chlapcov. Papieriky polož na 
kolieska a opatrne ich zroluj na halušky. Ponor ich do vriacej 
vody. Prvú halušku, ktorá vypláva na hladinu vody, vyber 
von a pozri sa dnu. Za toho chlapca, ktorý tam bude 
napísaný, sa vydáš. 
 

Mgr. M. Knuthová 
 



 
 
Malý Šariš 
Na Štedrý deň hneď, keď ráno vstaneme, začíname s prípravou 
večere. Mama varí kapustnicu, sestra pripravuje zemiakový 
šalát a ja pozerám televíziu. Poobede oco vypráža rybie filé. 
Neskôr prestrieme stôl, pripravíme oblátky s medom 
a rozsvietime stromček a svetlá na oknách. Večerať začneme 
o šiestej, keď sa dedinou ozýva iba zvuk zvonov z kostola. 
Najprv máme prípitok, potom zjeme oblátky s medom, 
kapustnicu a zemiakový šalát a rybie filé. Po večeri ideme ku 
stromčeku, kde už sú darčeky. Rozbalíme ich. Nakoniec 
niektorí idú na polnočnú omšu. Takto asi vyzerá Štedrý deň v Malom Šariši 

                                                                      D.  Jenčová, VIII. E                                                             
 
 Župčany 
V našej obci sa už na Mikuláša pred Obecným úradom 
prvýkrát rozsvieti vianočný stromček a prípravy na 
najkrajšie sviatky roka sú v plnom prúde. V rodinách sa 
začnú nakupovať darčeky a všetky deti sa tešia na Vianoce a 

darčeky pod stromčekom. Na Štedrý deň sa v domácnostiach varia tradičné 
jedlá, zdobia sa stromčeky, rodinné domy sa trblietajú svetielkami. Večera sa 
zvyčajne začína modlitbou a je naozaj štedrá, lebo všetci sa najedia do sýtosti.  
Po večeri sa rozbaľujú darčeky a pre veriacich je zavŕšením tohto dňa 
polnočná svätá omša a slávnosť Božieho narodenia. Vianočná atmosféra 
pretrváva ešte niekoľko dní a aj zasnežená príroda dáva  Vianociam svoje 
typické čaro.                                                                               P. Rusnáková, VIII. E                                        
                                                                                                                   
Rokycany 
U nás sú Vianoce pekné. Každý z nás si uprace svoju izbu. Keďže sme štyria, 
rozdelíme si ďalšie izby a upratujeme. Ocino zatiaľ dovlečie nejaký pekný 
veľký živý strom, čo je u nás zvykom a potom naňho dá sviečky a ide pripraviť 
kapra. Mamina zatiaľ stromček ozdobí a vyvára kapustnicu, šalát a iné. Ocino 
ide vyzdobiť dom sviečkami, aby sa ligotal v tme a ešte pomôže mamine 
s nejakými vecami. Potom sa pripravíme a o 19.00 začneme večerať a po 
večeri už netrpezlivo čakáme na darčeky. Niekedy ideme na polnočnú omšu, 
ale väčšinou ide len mamka s ockom. Vianoce sú naozaj pekné.                                       

S. Dolinská, VIII. E 
 

 



 
 
So svojou starkou sa o Vianociach pozhovárala Petronela Rusnáková z VIII.E. 
 
1/ Ako si spomínate na Vianoce z detských čias? 
Prvé, čo mi zíde na um, je to, že bolo veľmi veľa snehu a tuhá mrazivá zima. 
Ďalej si  spomínam na ranné omše (roraty) počas celého adventu. 
2/Aké boli prípravy na Štedrý deň? 
Už ráno o piatej hodine sme vstávali. Narúbali sme drevo a zakúrili v kuchyni, 
aby bolo teplo. Piekol sa chlieb, pagáče, opekance (bobaľky), kysnuté koláče.  
Od skorého rána chodili po vinšovaní Rómovia.   Potom sa ozdoboval 
stromček. 
3/ Čím ste ho ozdobovali? Mali ste aj sviečky? 
Elektrické sviečky sme nemali, iba voskové so štipcom. Živý stromček sme 
ozdobovali jablkami, orieškami a salónkami  vyrobenými z kociek cukru, ktoré 
sme balili do pozlátka. Stromček sme dozdobili chumáčikmi vaty.  
 4/ Aké jedlá sa podávali ? 
Najprv sme jedli oblátku s medom a cesnakom, potom boli bobaľky s makom  
a kapustnica s "papcunom" (domácou cestovinou) a klobásou.  Na stole 
nechýbali jablká, orechy, kysnuté koláče a pagáče.  
5/ Spomínate si na niektoré zvyky, ktoré už dnes nie sú? 
Pred jedlom nesmela chýbať modlitba a  vinšovačka Čemeru, čemeru poc ku 
mne na večeru. Po jedle sa do korýtka dali  kúsky z každého jedla a odniesli sa 
domácim zvieratám, aby boli po 
celý rok zdravé a silné.  
6/ A čo darčeky? Čo ste ako deti 
dostávali pod stromček? 
 Nepamätám si, že sme ako deti 
dostávali darčeky.   Vianoce pre nás 
neboli o darčekoch, ale o narodení 
Božieho dieťaťa. 
7/ Chodili ste aj na polnočnú 
omšu? 
Áno a vždy sa tam stretla celá 
dedina a bol plný kostol. 
 
Ďakujem za rozhovor. 
 



 

 

Milý Ježiško, Vianoce sa blížia a určite by si potešil všetky deti na Zemi, keby 

si im dal biely sneh a splnil priania, ktoré si želajú. Naši redaktori  zisťovali, 

čo by ste chceli dostať pod vianočný stromček, tu Vám ponúkame rôzne 

priania  Vašich spolužiakov. 

Ahoj, Ježiško, viem, že som nebol celý tento rok z tých najlepších, ale chcem 

playstation. Šimon 

Milý Ježiško! Veľmi by som chcel mať opravený mobil. K tomu gitaru a 

mikrofón.  Peťo 

Milý Ježiško. Veľmi Ťa pozdravujem. Ja by som si priala na Vianoce zdravie a 

aby môj brat dostal rozum. Pretože niekedy si myslím, že ho nemá.  Silvia 

Milý Ježiško! Na Vianoce by som si priala nový bicykel (ružový alebo červený) 

a ešte skáčucu loptu. Slávka 

Darček, ktorý by som chcel, je nový mobil. Ďakujem vopred. Marek 

Milý Ježiško! Viem, že som neposlúchal,  ale to je jedno. Želám si futbalový 
stôl. Martin 
 
Rád by som pod stromček dostal Lego. Maťo 
 
Priala by som si veľmi, veľmi psa. Lenka 
 

Milý Ježiško, veľmi Ťa pozdravujem. Prosím 

Ťa, tieto Vianoce mi pošli hojdacie kreslo. 

Julka 

Pod stromček chcem lásku a zdravie pre všetkých. Jana 
 
 

Opýtal sa a vybral pre Vás Max Novotný,  V.E                     



 
 
 

V tomto predvianočnom čase sme za  Vás vyspovedali našu pani riaditeľku 
Mgr. Ľubku Kohániovú. 

1. Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa? 
Chcela som byť spisovateľkou. Rada som písala a uverejňovala som svoje 
poviedky v časopisoch. 
2. Ktorý predmet v škole bol Váš najobľúbenejší? 
Slovenský jazyk. 
3. V akom znamení ste sa narodili? 
Kozorožec. 
4. Aká je Vaša obľúbená farba? 
Je ich viac. Napríklad zelená, škoricová, oranžová. 
5. Aké je Vaše obľúbené jedlo? 
Mám rada viacero jedál, napríklad morčacie prsia plnené sušenými slivkami 
a opekané zemiaky. 
6. Na čo sa najviac tešíte v najbližších dňoch? 
Teším sa na rôzne veci. Na Vianočnú akadémiu, Štedrý večer so svojimi 
najbližšími a pod. 
7. Aký vianočný darček Vám najviac utkvel v pamäti? 
Pamätám si, ako malé dieťa som dostala látkovú bábiku, keď som ju však išla 
okúpať, rozpadla sa vo vode a bolo po darčeku. 
8. Ako si spomínate na Vianoce Vášho detstva? 
Na Vianoce môjho detstva si spomínam veľmi rada, lebo som sa dlho 
predtým tešila na vianočný stromček a kapra. U nás doma sa na Štedrý večer 
jedlo z jednej misy a mali sme niekoľko chodov: oplátky, bobaľky, hrachovú 
polievku, kapustnicu s klobáskou a kapra. Pamätám sa, keď sme chodievali na 
polnočnú omšu, štípal mráz a sneh vŕzgal pod nohami.  
9. Dávate si novoročné predsavzatia? 
Áno. Do roku 2009 si dávam predsavzatie zrealizovať dva projekty, 
Interaktívne vyučovanie a rekonštrukciu školy. 
10. Čo by ste zaželali Vašim žiakom do nového roka 2009? 
Všetkým žiakom našej školy želám do nového roku 2009, aby boli šťastní 
a spokojní, aby sa im splnili ich sny, aby mali chápajúcich rodičov, dobrých 
pedagógov, ktorí ich nielen veľa naučia, ale budú pre nich druhými rodičmi. 
 

Za rozhovor poďakovali S. Nemčíková a S. Partiková, VIII.E 

 
 



Predvianočná matematika 

        Posledná hodina v tomto kalendárnom roku – 

MATEMATIKA. Moja najneobľúbenejšia hodina 

vďaka protivnému učiteľovi Imrichovi Rovnicovi.  

        Vysoký, večne upravený učiteľ vošiel rýchlou 

nervóznou chôdzou do triedy, otvoril okno dokorán, 

sadol si na stoličku, na katedru položil kávu a 

klasifikačný a so zákerným pohľadom si nás 

poobhliadal.  

        „Dnes to určite bude Budinská, a ak nie ona, tak potom Gubová,“ šepká 

mi Gejza, môj najlepší kamarát a zároveň spolusediaci. Všetci už naspamäť 

poznáme učiteľove výpočty, koho vyvolá. Ak je väčší deň od mesiaca, 

odpočíta mesiac, a ak mesiac, tak odpočíta deň. Dnes je 16. december, takže 

by to mala byť 4. v klasifikačnom – Budinská, a ak má zlú náladu (čo dnes 

jednoznačne má), tak zrejme vyvolá aj po nej nasledujúcu Gubovú. „Budinská, 

k tabuli,“ vyvolal ju učiteľ, lyžičkou si zamiešal horúcu kávu a nervózne si 

pritom poklepkával nohou. „Dnes má zlú náladu, bude ešte jedna obeť,“ 

šepkajú si spolužiaci a spolužiačky po triede. V duchu sa modlím, aby to tak 

nebolo, a keď už predsa niekoho vyvolá, aby som to nebol ja. Minule ma 

vyvolal a nedopadlo to príliš dobre. Dostal som štvorku, a to aj 

s prižmúrenými oboma očami.  

        „A pretože sú pred nami prázdniny, vyvoláme si ešte jedného žiaka,“ 

zahlásil učiteľ a otvoril klasifikačný hárok. Poslušne sedím v poslednej lavici, 

keď sa vtom na mňa pozrel: „Šmitala, minule si nič nevedel, uvidíme, ako si sa 

pripravil na dnes.“ Nič neviem ani dnes, takže to pravdepodobne bude opäť 

bomba. Vedľa Budinskej vyzerám ako úplný pako. Kým si ona dáva zapisovať 

jednoznačnú jednotku, ja končím s výpočtom prvého príkladu, ktorý sme už 

raz počítali, a tak si matne pamätám jeho trojciferný výsledok – 852. Na viac 

som sa už však pred tabuľou nezmohol. „No, Šmitala, opäť si ma 

neprekvapil,“ povedal učiteľ a upravil si okuliare, ktoré mal položené na 



dlhom tenkom nose. „Takže, čo s tebou?“ zamyslel sa. „Chceš opäť päťku, 

alebo sa nabudúce už konečne pripravíš?“ navrhol mi. „Á-á-áanooo,“ zakoktal 

som prekvapene. „Teda nie,“ povedal som potichu a sklonil som hlavu. „Čiže 

päťku nechceš?“ opýtal sa ešte raz s tak trochu provokačným tónom. „Dobre, 

ale iba pod jednou podmienkou,“ odvetil učiteľ a opatrne sa napil horúcej 

kávy. „Musíš mi sľúbiť,“ nakázal, „že aj keď sa to počas prázdnin nenaučíš, 

urobíš minimálne dvadsať príkladov na najnovšie učivo“ a opäť sa napil, 

tentoraz už trocha smelšie. „Dobre, pokúsim sa,“ musel som sľúbiť učiteľovi, 

o ktorom som si až dodnes myslel, že je protivný. Odišiel som na miesto 

a Gejza ma potľapkal po pleci. „Ty máš ale šťastie,“ závistlivo pošepkal. „Keby 

nebolo Vianoc, tak by si už z matiky určite prepadal.“ Bol som ticho. Vedel 

som, že má pravdu. Do konca hodiny som už nič nepovedal.    

       Rozmýšľal som už iba o tom, ako ľudí posudzujeme, aj keď ich až tak 

dobre nepoznáme a o čaru Vianoc. Všimol som si, že počas Vianoc sa snaží 

byť každý lepší, zodpovednejší a hlavne ohľaduplnejší. A preto sú Vianoce 

mojím najobľúbenejším sviatkom v roku. 

                                                                           Dominik Turák, IX. D 

Nájdi 12 rozdielov 

 

 



 
 

Použi tieto farby:  

1 – biela             2 – tmavomodrá            3 – červená               4 – oranžová 

5 –  žltá               6  – zelená                         7 – hnedá                   8 – ružová 

 



 
 
 
 

Idú dve blondínky po ulici a jedna            
hovorí: 
- Vieš, že tento rok budú Vianoce 
v piatok? 
Druhá na to: 
-Dúfam, že nie trinásteho! 
 
Policajti vyšetrujú smrť babky, 
ktorá sa počas Vianoc zadusila 
rybacou kosťou. Pýtajú sa dedka: 
-Dedko, a to ste nevideli, že sa 
babka dusí? 
-Čóó? Ja slabo počujem. 
-Pýtame sa, či ste nevideli, že sa 
babka dusí? 
-Ja som len videl, že stále otvára 
ústa a gúľa očami ako kapor, a tak 
som si myslel, že len spieva 
koledy. 
 
List Santa Clausovi: 
-Milý Santa, na Vianoce by som si 
veľmi  želal sestričku. 
Odpoveď prišla obratom: 
-Dobre. Pošli mamičku. 
 
Janko píše list Ježiškovi: 
-Ježiško, keď mi prinesieš mobil, 
budem dobrý celý mesiac! 
Potom rozmýšľa, ako to ten 
mesiac vydrží. Tak píše nový list: 
 

- Ježiško, keď 
mi donesieš 
mobil, budem 
dobrý celý týždeň! 
Potom znova rozmýšľa,  ako to ten 
týždeň vydrží. Tak píše nový list: 
-Ježiško, keď mi donesieš mobil, 
budem dobrý celý deň! 
Potom znova rozmýšľa a príde na 
to, že on nevydrží byť dobrý ani 
minútu. Zamyslí sa, strhne zo 
steny obraz Panny Márie, hodí ho 
do skrine a píše nový list: 
-Milý Ježiško, zajal som tvoju 
matku, výkupné je mobil! 
 
Policajt sa rozhodne, že si uloví 
vianočného kapra. Zobral náradie 
a začal sekať do ľadu. Odrazu príde 
za ním jeden pán a kričí: -
Okamžite prestaň sekať do toho 
ľadu!  -Akým právom mi to 
zakazujete?  -Právom správcu 
zimného štadióna! 
 
Janko sa pýta na Vianoce otca: -
Oco, vieš, ktorý vlak najviac 
mešká? –Nie, synak. –No predsa 
ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 
  
-Viete, aké má kapor oči? 
-No predsa vodotesné! 
 

              Veronika Jenčová, VIII.E                                                                                                  
 
 

  



Keby bolo lásky veľa 

Keby bolo lásky veľa, nebolo 
by násilie,  
z rohov našich ulíc ubudlo by 
všetko zlé. 
Sused so susedom by sa nehádali 
a susedka so susedkou by si 
pomáhali. 
 
Policajtov by nebolo treba,  
veď lásky by bolo veľa. 
Každý by bol spokojný, každý by 
bol rád, 
že z ulíc by vymizli nenávisť 
a chlad. 
Keď sa toho dočkám, 
budem sa len smiať, 
možno som ja ten, čo spustí 
lásky vodopád. 
 

O. Murcko a J. Dušenka, VI. D 

 
 

Vianočné šťastie 

Celý rok sa tešíme, 
že sa všetci stretneme. 

 
Pri vianočnom stromčeku 
bude v každom domčeku 

radosti a šťastia dosť,  
všetkým spolu pre radosť. 

 

    Simona Tomašová, IV.E 
 

 

Vianočný čas 

Aha, deti, čo to letí, 
z neba vločky padajú, 

všetkým deťom sánkovačku, 
guľovačku chystajú. 

 

Biely sniežik napadal, 
Mikuláš sa chystá k nám. 
Dobrým deťom sladkosti 

a tým horším paličku – prinesie on 
v balíčku. 

 

Potom prídu Vianoce,  
to už každý šteboce. 

Rozsvietime stromčeky, 
rozzvonia sa zvončeky, 

aby všetky deti sveta mali pekné 
darčeky. 
Lenka Paulovská, IV.E 

 
 

Kolotoč roka 

Hurá! Hurá! Je tu jeseň, 
vietor píska smutnú pieseň. 

Listy dolu padajú, 
zimu k sebe volajú. 
A keď príde zima, 
dymí sa z komína. 

Po zime jar nastane, 
poodkladaj  lyže, sane. 

Leto je tu, hopsasa! 
S prázdninami zoznám sa. 

Po prázdninách jeseň príde, 
dookola všetko ide... 

 
     J. Dušenka a O. Murcko, VI.D 

 



Tajnička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

1.   Na adventnom venci sú štyri ............ 
2.   Na Vianoce sa rozdávajú ................. 
3.   V izbe stojí vianočný ......................... 
4.   Spievame vianočné ........................... 
5.   Prajeme si: Šťastné a ......................... 
6.   24. december nazývame Štedrý ........ 
7.   Na Vianoce sa najviac tešia ............... 
8.   Z darčekov majú veľkú ...................... 
9.   Pri stromčeku sa schádza celá ........... 
10. Vianočný kapor má veľa .................. 
11. Najznámejšia koleda sa volá Tichá .. 
12. Na Vianoce sa narodil ....................... 
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Nie je darček ako darček 

     Mojím najväčším snom je už dávno dostať pod 

stromček psa. S touto predstavou si v poslednom 

čase líham spať. Aj včera večer som zaspávala 

s touto myšlienkou. A v noci sa to stalo. 

     Všetko bolo, ako má byť. Štedrý večer, za 

oknom sneh, doma stromček, sviečky, večera 

a nakoniec zvonček a na rad prišli darčeky. Jedna 

škatuľa bola nápadne veľká a hýbala sa. Moje 

srdce sa rozbúchalo, otvorím ju a v nej nádherný 

pes. Bola som taká šťastná, že ma už nič iné nezaujímalo. A potom to prišlo! 

Hneď ma začal ťahať vonku. Tma ako v rohu a ja som musela ísť. Všetky deti 

doma a ja so psom na ulici. Na druhý deň ráno o šiestej ma ťahá z postele. 

Vonku je zima, mne sa chce spať a on zase chce ísť von. Poobede to isté 

a večer zas! Doma všetko porozhadzované, vankúše potrhané a chlpy po 

celom byte. Skákal po sedačke, vyliezol na posteľ, ťahal všetko zo stola... 

Všade bol neporiadok. Musela som vstávať aj v sobotu a nedeľu, chodiť von 

a upratovať za ním. Mamka mi vravela: „Čo si chcela, to máš!“ Môj pes sa stal 

mojou nočnou morou. Ťahal ma z postele, škrabal na dvere a robil všade 

neporiadok.  

     Našťastie zazvonil budík a ja som sa zo sna zobudila. Doma pokoj, všetko 

na svojom mieste, nikto ma neolizoval a neťahal von. Ale čo, keby som toho 

psa naozaj dostala?!                                                     

                           Kristína Hermanovská, VII. B 

 

 

 

 

                                                                                                   Bery Ľ. Berežný, IX.D 

 



VIETE SI VYBRAŤ ŠTENIATKO? 

 
     Možno aj vy ste riešili otázku, či si zaobstaráte do rodiny psa. Treba si však 
uvedomiť, že ide o živú bytosť, ktorá si vyžaduje vašu pozornosť a opateru, 
nie je to predmet, ktorý môžeme nechať len tak voľne odložený. 
                                        
Postup pri výbere psa 
     V súčasnosti je množstvo odbornej literatúry, ktorá predstavuje rôzne 
plemená. Okrem výberu plemena však musíme zvážiť veľa možností, ktoré 
naše rozhodnutie často ovplyvnia. Prečo si psa chceme zaobstarať? 
     Dôvodov býva veľa. Psa nesmieme vnímať ako hračku, ale musíme sa 
o neho starať, čo zahŕňa pravidelné vychádzky, kŕmenie a podobne. 
     Ak si chceme zaobstarať plemeno strážnej povahy, ktoré ustráži dom, mali 
by sme sa poradiť s odborníkom.  
 
A ide sa domov! 
     V deň prevzatia psa odporúčame, aby ste si ho vzali hneď ráno a potom sa 
mu venovali v priebehu dňa. Preto je lepšie, keď si šteniatko prevezmete cez 
víkend. Pri prevzatí psa si všimnite kožu a srsť – musia byť čisté a jemné, oči 
musia byť jasné, bez zákalu a výtoku, nos vlhký, nie s hlienovitým výtokom 
a šteňa by malo byť aktívne, nie smutné.  
     Pri výbere veľkosti plemena psa, malého, stredného alebo veľkého, treba 
povedať, že ten pes, ktorý sa páči vám, je vo vašich očiach najlepší 
a najideálnejší práve preto, že plní vaše očakávania a prináša vám radosť.  
 

                                                                              Karina Konišovská, V.C  
 

 

 

 

 

 

Patrik Germuška, IX.E  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ KRÚŽOK 

„Fungujeme“ už šiesty rok pod vedením p. uč. 

Havlíkovej a Knuthovej. Stretávame sa 

nepravidelne, ale naše akcie stoja za to. Ich cieľom 

je podať žiakom nielen teoretické poznatky z kníh, 

ale ukázať im aj skutočné historické pamiatky či 

krásy nášho okolia. Navštívili sme už mnohé miesta 

i mestá a mnohé ešte navštívime. Napr. Ľubovniansky hrad, Kežmarský  

hrad, Spišský hrad, Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou, Košice, Bardejov, 

Dobšinská ľadová jaskyňa a mnohé iné. S nami sa pripravte na množstvo  

turistiky a cestovania.  

Mgr. M. Knuthová   

KRÚŽOK SPOLOČENSKÝCH TANCOV 

Krúžok pôsobí v telocvični ČSA I  v utorok a štvrtok od 

14.45 do 16.15 pod vedením pána Miroslava Vybírala 

a Mgr. Daniely Petrušovej. V priebehu školského roka sa 

naučíme 6 tancov: latinsko-americké tance – cha-cha, 

samba, jive, štandardné tance – walz, quickstep, valčík. 

V neposlednom rade sa naučíte niečo o etikete, spoločenskom správaní, 

vzťahu partner  –  partnerka, získate správne držanie tela a kondičnú 

prípravu. Krúžok navštevuje 45 žiakov 4. – 9. ročníka, chlapci aj dievčatá. 

Niektorí z nás absolvujú v decembri v Žiline už aj prvú súťaž neregistrovaných 

párov. Držíme im palce! 

Pozývame ďalších záujemcov, no najmä chlapcov, medzi nás. 

Mgr. D. Petrušová 
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