
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Na Detskom Silvestri  2008 sa zúčastnili žiaci VIII.E a VI.E. Tí povzbudzovali 

v súťažení našich učiteľov, ktorí skončili na 4. mieste.  
 

 Dúfame, že všetkých potešilo čarovné mikulášske ráno dňa 5.12.2008. 
 

 K jednému z najkrajších podujatí  
patrila tradičná Vianočná akadémia. 
 

 V školskom kole olympiády 
v anglickom jazyku zvíťazil 
Rastislav Vrškový z IX.A 
 

 V okresnom kole olympiády  
v anglickom  jazyku sa Rasťo  
Vrškový umiestnil na 3. mieste a 
Danko Kikič zo VII.C obsadil  
4. miesto. Blahoželáme. 
 

 Vianočné potešenie detí v detskom domove  
   
      S našou triednou pani učiteľkou Michaelou Ilavskou každoročne 
navštevujeme Detský domov na Požiarnickej ulici v Prešove. Je to veľmi dobrá 
myšlienka, pretože deti nepotešia len darčeky, hračky, ale aj naša prítomnosť. 
Tí, čo prispeli finančne, urobili veľmi dobrú vec, lebo vďaka nim všetkým si to 
môžu v detskom domove každý rok skrášliť, aby sa tam cítili príjemnejšie.              
      Po našom príchode im ôsmaci predviedli pripravený program, ktorý deti 
pozorne sledovali. Po predstavení našich žiakov nám predviedli, čo dokážu aj 
oni. Zarecitovali nám básničky a zaspievali vianočné koledy. Ich snaha 
pripraviť nám pekný program nás veľmi potešila. Je smutné, že im tam 
každoročne pribúda viac a viac detí. Deti sú milé, spoločenské a hravé, 
približne vo veku troch rokov. Každé dieťa, ktoré sa tam nachádza, je niečím 
výnimočné, a preto je veľmi smutné, že majú taký osud.  
Na Vianoce niektoré deti opustia detský domov, niektoré tam, bohužiaľ, 
ostanú.  S deťmi sme zažili aj vtipné situácie, napríklad, keď k Jane prišlo malé 
milé dievčatko s kolkom v ruke a začalo ju búchať po hlave, alebo keď ku mne 



(Charlotte) prišiel chlapček, ktorý točil s hulahop kolesom a buchol ma do nosa. 
Pri odchode si zas jedno dieťa  chcelo „požičať“ Alexove topánky... 
Každý z nás sa pokúsil nejako zaujať niektoré z detí. Bohužiaľ, prišiel čas 
odchodu. Deti sa s nami lúčili a bolo im ľúto, že odchádzame. Pekne sa s nami 
rozlúčili a my sa už na nich tešíme znova o rok.  

                         Charlotte Matušová, Jana Jaščurová, Paťa Marcinková, VII. A 
 
  

 Zápis budúcich prváčikov 
Zápis sa uskutočnil 19.1.2009. Deň 
plný očakávaní sa začal v jedálni školy 
úvodným slovom p. riaditeľky, ktorá 
všetkých prítomných privítala. 

Hlavným programom bolo divadelné 
predstavenie 7 KOZLIATOK A VLK. 
Rozprávku naštudovali žiaci IV.E triedy 
pod vedením p. uč. Ferjovej. 
    Prítomní budúci prváci sa premiestnili 

do rozprávkového kráľovstva tried, kde ich čakal samotný zápis. Kým rodičia 
vypisovali potrebné tlačivá, ich ratolesti v triede prejavili svoj výtvarný talent 
a komunikáciu spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami. Pri odchode sa 
potešili pamätným listom.   Domov odchádzali budúci žiaci plní dojmov z prvého 
dňa v škole. 
 

Informácie pre časopis poskytla p. uč.  Mgr. I. Ferjová. 
 

 Vianočná burza  
     V týždni pred Vianocami sme mali aj tradičnú vianočnú burzu, na ktorej 
ôsmačky a deviatačky predávali nádherné vianočné ozdoby, ktoré zhotovili naše 
pani učiteľky výtvarnej výchovy spolu so svojimi žiakmi.  
     Každá originálna ozdoba svedčila o fantázii, šikovnosti a zručnosti svojho 
tvorcu. Tieto malé umelecké dielka už v našich domovoch rozprávajú svoj 



vianočný príbeh o ľuďoch s dobrým srdcom, ktorí finančne prispeli na Oddelenie 
detskej onkológie v Prešove. 

                                                                                        Mgr. Lucia Antlová    

 
 V súťaži „Šiestaci do toho“ v ABC CVČ úspešne reprezentovali školu žiaci 

VI.A, ktorí získali krásne 2. miesto. 
 

 25.11.2008 na krajskom kole v bedmintone sa umiestnila Michaela Gerdová 
na 1. mieste a Dária Oršuláková na 2. mieste. 

 
 19.12.2008 naši šiestaci získali 3. miesto v súťaži v minifutbale o putovný 

pohár Matice slovenskej. 
 

 Basketbalový turnaj sa konal 27.1.2009, v jeho obvodovom kole sa naši žiaci 
umiestnili na 3. mieste. 

 
 V celoslovenskej súťaži v minivolejbale žiačok 6. – 7. ročníka sme získali 

trikrát 1. miesto a raz 2. miesto. K fantastickým úspechom blahoželáme. 
                                                                                                                                                                                              

 26. januára sa žiaci 8. D a 6. E 
zúčastnili na besede 
s nepočujúcim študentom 
strednej školy Jurajom 
Holéczym, ktorý má napriek 
svojmu hendikepu všestranné 
záujmy a môže sa prezentovať  
zaujímavými výsledkami tak 
v oblasti športu, ako aj 
matematiky, jazyka, 
počítačových technológií 
a iných oblastí. Do 
posunkovej reči tlmočila jeho 
sestra a naša žiačka Zuzana. 
Žiaci sa zoznámili so životom 
nepočujúcich, s možnosťami 
ich vzdelávania 
a komunikácie. Beseda 
vyvolala veľký záujem a ohlas u žiakov.                                                                                            

                                                                           Mgr. Emília Pištejová   

 



 
 
 

                                        
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    Zdravím čitateľov školského časopisu. Volám sa Richard Iľko a bol som zvolený za  
predsedu školského parlamentu. Rád by som vás oboznámil s ďalšími členmi vedenia 
ŠP: 
Predseda : Richard Iľko 8.A 
Podpredseda za I. st.:  Diana Šimočková 4.A 
Podpredseda za II.st.:  Gabriela Platková  8.B, Petronela Rusnáková 8.E 
Tajomník :  Dominika Rajdugová  6.E 
    Školský parlament je organizácia, ktorá reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich 
záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Cieľom školského parlamentu je organizovať 
spoločenské akcie pre žiakov školy, podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského 
poriadku, vyjadruje sa k podstatným otázkam a opatreniam školy v oblasti výchovy 
a vzdelávania. Školského parlamentu sa zúčastňujú žiaci 4.- 9. ročníka. Schádzame sa  
raz za dva mesiace. Rokovanie ŠP vedie jeho predseda alebo ním poverený člen ŠP. 
Na rokovaniach sa preberajú rôzne návrhy a pripomienky žiakov, takisto predkladajú 
vedeniu svoje stanoviská. Na posledné zasadnutie pozveme zástupcov žiakov z 1. – 3. 
ročníka.  
Vydarená akcia, ktorú organizovali členovia parlamentu, bola Mikulášska diskotéka 
pre ôsme ročníky našej školy. Šikovné dievčatá dokonca napiekli chutné zákusky.  
Naši členovia pripravujú športový deň pre žiakov školy. Pri tejto príležitosti chystáme 
VEĽKÉ prekvapenie. 
Na najbližšom zasadnutí školského parlamentu privítame aj pani Mgr. Ľubicu 
Kohániovú, riaditeľku školy.  Pedagogický dozor sú Mgr. Eva Liberová, Mgr. Galina 
Malíčková.                                                               

  Richard Iľko, VIII.A 



 
    
       
 

 
 
Pozorným čitateľom nášho školského časopisu iste 
neušlo, že sme od začiatku školského roka priniesli 
základné informácie o projektoch, do ktorých sa naša 
škola zapája. „Škola, kde deti pomáhajú deťom“, 
„Comenius – školské partnerstvá“ a tentokrát prinášame 
projekt „Škola podporujúca zdravie“. Čítajte, dozviete sa viac. 

 
„Zanechaj za sebou o trochu lepší svet s pocitom, že aspoň jednému človeku sa 
dýchalo ľahšie, pretože si žil.“ 
 

 Niekto múdry raz povedal, že zdravie je to 
najcennejšie, čo máme. Aby sme prežili kvalitný život, 

musíme si zodpovedný vzťah k zdraviu pestovať od 
útleho detstva. 
 V škole nám s touto problematikou pomáha 
projekt Škola podporujúca zdravie. Žiakov 

informujeme o možnostiach zdravej výživy, 
podporujeme pohybové aktivity, dbáme na prevenciu 

civilizačných ochorení a snažíme sa vytvárať dobré medziľudské 
vzťahy.  Nezabúdame však ani na aktuálne témy ochrany a tvorby životného 
prostredia, ktoré významnou mierou ovplyvňuje naše životy. Podporujeme a 
vytvárame projekty s environmentálnou tematikou. Žiaci tak majú prístup k 
novým informáciám a učia sa samostatne pracovať. Tvorivé dielne pomáhajú 
kreatívnym žiakom správne využiť voľný čas.  

 Všetky ciele sa nám darí realizovať vďaka 
aktívnym žiakom, ochotným učiteľom a rodičom, a 
samozrejme s pomocou organizácií, napr. SČK, Liga 
proti rakovine, Sloboda zvierat a úrady verejného 
zdravotníctva. 
 
 

Najzaujímavejšie aktivity uskutočnené v tomto školskom roku:  

 



 
Výstavky a ochutnávky – Tekvičky z našich záhrad, Deň 
jablka, Vianočná burza 
Exkurzie – Tropicarium v Budapešti, Bonsaj centrum a 
Soľná jaskyňa v Prešove 
Rozhlasové relácie zamerané na významné svetové 
dni 
Besedy – známe a neznáme drogy 
 Všetky významné udalosti si zaznamenávame 
do kroniky, ktorá tvorí veľmi pekný a súvislý prehľad 

činnosti nášho projektu. Dúfam, že budeme inšpiráciou pre budúce generácie 
žiakov a naša práca sa prejaví v ich pozitívnom zmýšľaní a konaní. 

 
S pozdravom koordinátorka   

                          Mgr. Ľubica Španielová 
 
 
 
 
 

     V rámci projektu Comenius sme sa v novembri 
až januári zamerali na našu budúcnosť. Otázky Ako 
budeme žiť v nasledujúcich rokoch? Budeme mať 
čo piť? Budeme jesť zdravé potraviny? Zasypú nás 
kopy odpadkov?  sa objavovali na vyučovacích 
hodinách.  
    V tejto súvislosti  žiaci 5. ročníka navštívili 
Zberné suroviny na Bajkalskej ulici, kde sa oboznámili s ich činnosťou. Tejto 
návšteve predchádzala dôkladná príprava detí na to, ako zaobchádzať 
s odpadovým materiálom, zvyškami a ako neplytvať.  
     Žiaci 9. ročníka navštívili závod na recykláciu odpadu pri Delni.  
     V januári si žiaci osvojili slovnú zásobu k téme „Energetické zdroje 
budúcnosti“, pripravili projekty „Dom budúcnosti“, „Auto budúcnosti“, 
inštalovali k tomu výstavku.  
     Uskutočnila sa ochutnávka bylinkových čajov. Vo februári vytvoríme 
modely zdravotne vyhovujúcich a ekologicky čistých dopravných 
prostriedkov a stavieb. Na marec je plánovaná beseda s odborníkom na 
„zdroje budúcnosti“.                                                  

                                                                                 Mgr. D. Richterová 

 



 
 
 

FEBRUÁR 
 Okresné kolo geografickej olympiády – 3.2.2009 
 Exkurzia tretiakov v DJZ 
 Súťaž Nie drogám v ABC CVČ 
 Súťaž pohybovej zdatnosti pre žiakov  I. stupňa 
 Tvorba valentínskych pozdravov v anglickom jazyku 
 Školské kolo fyzikálnej olympiády  
 Školské kolo chemickej olympiády 
 Literárna súťaž Európa v škole 
 Súťaž o najkrajšiu fašiangovú masku 
 Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 9.2. – 14.2.2009 
 15.2.2009 Veselé popoludnie s našimi žiakmi v OC MAX v Prešove 

MAREC 
 Svetový deň vody – kvízy, relácie 
 Pochovávanie Moreny 
 Hviezdoslavov Kubín 
 Výstavka kníh spojená s predajom 
 Beseda s básnikom Valentínom Šefčíkom 
 Exkurzie do knižníc v meste Prešov 
 Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povestí 
 Biblická olympiáda 
 Beseda so zástupcami UNICEF Slovensko 
 Exkurzia Prešovský jarmok – remeslá, pre 7. – 9. ročník 
 Okresné kolo chemickej olympiády 

                                                                              Mgr. M. Knuthová 
 

V novom kalendárnom roku  začala v ZŠ ČSA II jazyková súťaž, ktorá sa viaže na 
nástenku s jazykovým okienkom. Každý druhý pondelok sa tu budú striedať 
úlohy, ktorých riešenie si môžete overiť, ak si pozorne prezriete nástenku 
JAZYKOVÉ ZRNKO. Ak včas odovzdáte správne riešenie dvoch úloh p. uč. 
Pištejovej (alebo vašej pani učiteľke SJL), budete každé dva týždne zaradení do 
žrebovania o čokoládu a na konci školského roka získa ten, ktorý počas celého 
polroka odovzdá najväčší počet správnych riešení, zaujímavú vecnú cenu. 
Podrobné informácie o súťaži nájdete na spomínanej nástenke. Prvou 
výherkyňou, ktorá si 26. januára vychutnala sladkú výhru, bola žiačka VII.F – 
JANKA GREJTÁKOVÁ. Blahoželáme!                           

                                                                                Mgr. E. Pištejová 
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Zuzana Bačinská, V. E 

 



 
     Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je 
sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko 
desaťročí v rôznych kútoch sveta.  
     Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci 
v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II., 
ktorý bol známy svojimi krutými vojnovými výpravami. 
Myslel si, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, lebo sa 

musia starať o svoje rodiny, a preto zakázal v krajine manželstvo. Kňaz Valentín 
však aj napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával 
zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu 
spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky 
ho dal 14. februára 269 popraviť.  
     Iná legenda vraví, že cisár Claudius Valentína najprv 
uväznil za to, že i napriek jeho zákazu snúbencov ďalej 
potajomky oddával. Aj vo väzení však robil Valentín 
dobré skutky – pomáhal prenasledovaným kresťanom 
a robil zázraky. Vrátil napríklad zrak dcére svojho väzniteľa, ktorej pred svojou 
smrťou poslal lístok s vyznaním náklonnosti. 
     V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami 
a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných citov. 
Každý chce prežiť skutočnú nenapodobiteľnú lásku, pri ktorej stráca dych, 
podlamujú sa mu kolená a úplne sa rozplýva v milovanom človeku. Slovíčka ako 
MILUJEM ŤA sú tými najčastejšími a najnežnejšími.  
     Svojej láske dajte vedieť, že ste ju našli a že vám zmenila život. Ale tú 
najkrajšiu ružu – Lásku – treba polievať. Ľudská láska totiž uschne skôr ako tá 
ruža. Dávajte svojej ruži – Láske – toleranciu, nehu, láskavosť a prejavujte o ňu 
vždy záujem. 
     Typickými darčekmi na Valentína sú plyšové hračky a kvety, najčastejšie ruže. 
14. február je zároveň deň, kedy páni žiadajú o ruku svojej vyvolenej dúfajúc, že 
v ten deň nebudú odmietnutí. 
     V tento deň máme byť k sebe všetci milí, usmievaví  a nepatrí sa vyvolávať 
hádky. Ale vôbec nič nám nebráni, aby sme takí zostali aj do ďalšieho Valentína.  
                                                              

Spracovala Petra Škerháková, VI. E  

 



 

     Francúzsky vojvoda Karol Orleánsky patrí medzi zakladateľov tradície 
zaľúbených valentínskych lístočkov. Po prehratej bitke pri Azincourte v r. 1415 sa 
dostal do britského zajatia. Z londýnskeho Toweru poslal svojej žene do 
Francúzska prvú “valentínku” - niekoľko veršov pozornosti a horúcej lásky. 
Komercionalizácia zasiahla deň sv. Valentína až v 19. storočí. 
   Sláva sviatku zaľúbených sa prostredníctvom masovokomunikačných 
prostriedkov rozšírila do celého sveta. Vďaka tomu zaľúbení v tento deň 
podpisujú svoje listy “Od tvojho Valentína” aj v tých krajoch, kde kresťanstvo 
nestihlo zapustiť hlbšie korene. Prvé predtlačené valentínske pozdravy boli 
delikátne a pomerne jednoduché.  
    Dnešná ponuka pohľadníc, kvetov, plyšových srdiečok, macíkov je omnoho 
pestrejšia. 
 
     
    
 
 
 
 
                        Kristína Figulová, VII.F                                       Paťa Balčáková, VIII.E 
 

 
Nájdi päť rozdielov na valentínskych macíkoch. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

 



 

Trampoty s láskou 
 

Ako zbaliť peknú babu? 
To je pre nás chlapcov tabu. 
Čo má rada? Má frajera? 
Má radšej hipíka alebo hopera? 
Má rada pekných alebo múdrych? 
Rada sa rozpráva alebo púdri? 
Má rada modrú alebo červenú? 
Pulóvrik priesvitný alebo halenu? 
Radšej má ICQ alebo Pokec? 
... a nech som vysoký alebo drobec? 
Má radšej otázky ako odpovede? 
Radšej spí večer alebo poobede? 
Má radšej ruže alebo tulipány? 
Chalanov hanblivých alebo 
nedočkavých? 
Radšej má raňajky alebo večeru? 
Vo vzťahoch podvody alebo dôveru? 
Má rada svetlo alebo tmu? 
Je radšej vonku alebo dnu? 
Ako to zistiť, čo sa jej opýtať? 
Chcem sa jej vône zhlboka nadýchať, 
Chcem vidieť záblesk jej hnedých očí. 
Chcem ju mať pri sebe vo dne aj 
v noci. 
Chcem ju držať za ruku, chcem jej 
hladiť tvár. 
Budem jej hrdinom a ona mojou star! 
Chcem, aby bola stále iba moja, 
šiel by som za ňu do najťažšieho 
boja... 
Sníva sa mi o nej každučičkú noc, 
že ju držím v náručí a ľúbime sa moc, 
že mi spieva do uška tie najkrajšie 
pesničky 
a že masírujem jej prekrásne nožičky, 
že si vždycky psinu zo seba robíme 
a naše bandy ku vode pustíme. 
Chcem na ňu myslieť, kedy to len ide, 

neviem sa dočkať, či ku mne raz príde. 
Chcem s ňou proste chodiť, chcem ju 
proste mať, 
chcem jej všetku lásku zo svojho srdca 
dať. 

Dominik Turák, IX. D 
 
Valentínsky čas 
 
Je tu sviatok Valentína 
a čas lásky už začína. 
Dostanem zas do rúčky 
pozdrav veľmi milučký? 
 
A božtekov ešte pár 
od dievčaťa ako dar? 
Treba veľa šťastia mať, 
frajerku si pohľadať. 
 
Málo som ho ale mal 
a žiadnu som nezohnal. 
Valentín je lásky čas, 
frajerku si nájdem zas. 

Matúš Jurčišin, VI. D 
 
    Vyznanie 
 
Február je známy tým, 
že sa blíži Valentín. 
 
Chlapec drží za ručičku  
svoju drahú polovičku. 
 
„Chcem byť s tebou každý deň, snívať 
spolu každý sen.“ 
 
„Mám Ťa, zlatko, veľmi rád,“ 
to som Ti chcel povedať. 
 

 Denisa Kostelníková, V. E 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
      

     
Fašiangy sú pôvodne pohanská slávnosť zasvätená 
bôžikovi vína a nestriedmosti Bakchovi. Tieto 
slávnosti mali pôvod v Egypte, odkiaľ sa preniesli 
do Téb v Grécku, kde sa veľmi rýchlo rozšírili po 
celej zemi. Čoskoro prekročili Jadranské more 
a prišli do Ríma a odtiaľ takmer do všetkých kútov 
Európy. 
Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania 
a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú 
v redukovanej podobe takmer vo všetkých 
regiónoch Slovenska i dnes.  

     Fašiangové obdobie sa začína v čase od Troch kráľov a trvá do Popolcovej 
stredy. Vo fašiangovom období bolo na hospodárstve menej práce. Je to obdobie 
prechodu od  zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.  
    Na slovenskom vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľné 
zakáľačky, maškrty,  muzika a tiež sa robievalo veľa svadieb. Ľudia sa obliekali do 
masiek, ktoré mali okrem zábavnej funkcie aj ochranný význam a mali chrániť 
proti pôsobeniu negatívnych síl. Mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť 
hospodárskych zvierat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typické slovenské fašiangové masky. Autor: Matej Sučka, V. D 



 
Vyvrcholením fašiangových sviatkov bola posledná muzika v utorok pred 
Popolcovou stredou a fašiangy sa končili pochovávaním basy. Pri tomto 
symbolickom pohrebe miestni občania v prestrojení za farára, organistu, 
kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy 
všetkých prítomných. Tradičným jedlom tohto obdobia bolo obradové pečivo – 
fánky, smažené šišky, slaninka s klobásou a huspenina. Mnohé dediny a osady si 
tieto obyčaje zachovávajú dodnes. V mestách sa zase v čase fašiangov, okrem 
tanečných zábav a plesov, konali rôzne sprievody remeselníckych cechov, 
súťažné hry, prijímanie učňov za tovarišov a podobne. 
   

  Fašiangové tradície a zvyky boli rôzne. Na tučný štvrtok má 
každý veľa jesť a piť, aby bol po celý rok silný. Na fašiangový 
pondelok sa konal tzv. mužský bál, kam mohli len ženatí muži 
a vydaté ženy. Na fašiangový utorok sa sliepkam sypalo zrno do 
kruhu z reťaze, aby nezablúdili a nezanášali. Takisto sa nemala 
v ten deň vešať bielizeň na pôjd, lebo to vraj viedlo 

k premnoženiu bĺch, ženy nesmeli šiť, aby sliepky dobre niesli. Hospodár mal 
s gazdinou na fašiangový utorok tancovať, aby vraj sa i v tom roku urodili veľké 
zemiaky a dlhý jačmeň. Na fašiangy chodili zväčša mládenci z domu do domu 
spievajúc: „Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška, zima mu bude, Ja 
nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaniny, nech sa napasiem“. 
 
   Naši predkovia vedeli nielen 
poctivo pracovať a vytvárať diela, 
ktoré pretrvali stáročia, ale sa 
vedeli – ak prišiel ten pravý čas – 
aj dobre zabávať, veseliť a 
radovať zo života. Snažili  sa čo 
najlepšie využiť dni 
predchádzajúce dlhotrvajúcemu 
prísnemu pôstu. Hoci fašiangy v 
21. storočí majú už celkom inú tvár ako kedysi a z pôvodných zvykov sa uchovali 
len niektoré, ich čaro, atmosféra a zmysel ďalej zostávajú a záleží len od nás, či sa 
veselosťou fašiangov necháme strhnúť. 

 
Spracovala Petronela Rusnáková, VIII. E 

 

 

 



 
 
 
 
    
 
 
 
 
       

Fašiangy sú pre dnešného človeka obdobím plesov, karnevalov a maškarných 
bálov. Poznáte najväčšie karnevaly sveta? 

 
Karneval v Rio de Janeiro 

    Od 17. februára, trvá 5 dní. Tento festival netreba 
predstavovať. Bez akýchkoľvek pochýb a diskusií 
karneval v Riu je najväčším, najdivokejším a 
najpestrejším zo všetkých karnevalov sveta. A 
samozrejme najznámejším. Keď starosta odovzdá 
kľúče od mesta postave kráľa Moma, odštartuje 
rytmom samby roztancované oslavy v uliciach. 
Ústredným javiskom je Sambadrome, kde sa v 
sprievodoch predstavujú jednotlivé samba školy 
sprevádzané alegorickými vozmi a bubeníkmi. 
Pochoduje sa v nedeľu a pondelok od deviatej večer 

až do úsvitu. 
 

Karneval v Benátkach 
    9. – 20. februára. Európa nemá známejší karneval. 
Každoročne v polovici februára ozdobia 
pestrofarebné masky vyhlásené romantické mesto na 
kanáloch. Na desať dní sa ocitnú Benátky späť v 
dobách historickej slávy. Ulice sú plné nádherných 
drahých kostýmov, mestom znie hudba, všade vládne 
veselosť, konajú sa koncerty slávnych umelcov 
a inokedy takmer  prázdne sály pompéznych 
benátskych palácov sa zaplnia slávnostnými 
večierkami a maškarnými plesmi. 

 

 



 
             Francúzsky karneval v Nice 

                                        
  Od 13. 2. do 1. 3. Nice ožije v rytme hudby, farieb, 
procesií, kvetových sprievodov, koncertov, 
ohňostrojov a iného potešenia pre malých a 
veľkých, každoročne neodolá lákadlám miestneho 
karnevalu okolo 1.2 milióna návštevníkov. "Veľké 
hlavy" sú jednou z hlavných atrakcií karnevalu v 
Nice, sú nezabudnuteľné a jednoducho sú 
jedinečné. Tento rok budeme mať možnosť 
vzhliadnuť viac ako 300 karikatúrovaných "veľkých 
hláv" od artistov z celého sveta. Okrem toho 
budeme mať možnosť pokochať sa jazdou viac ako 
20-tich dekorovaných vozov a minimálne 100 

skupín pouličných zabávačov, cirkusantov, žonglérov z 
rôznych krajín Európy a sveta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karneval 
     
     Zajtra sa bude konať školský 
karneval. Takýto oznam visel na 
dverách školy. To ešte nebolo všetko. Má 

sa konať aj súťaž 
o najkrajšiu masku. 
S kamarátkou Luciou 
sme sa rozhodli, že sa 
tejto súťaže 
zúčastníme. Boli sme 

zvedavé, aké masky  tam budú. 
     „Ja chcem byť Levočské biela pani,“ povedala som Lucii. Lucia zasa, že ona 
bude Pani noci. Začali sme s prípravou masiek. Veci na masky sme zháňali po 
celom meste. Lepidlá, látky, gumičky, stužky, atď., to všetko sme potrebovali. 
Boli sme dohodnuté, že sa stretneme až v škole na karnevale. 
Lucia prišla k Levočskej bielej panej a oslovila ju: „Ahoj, Miša, kedy si prišla ?“ 
     „Asi si ma s niekým pletieš,“ odpovedala jej maska Bielej panej. 
 Lucia okamžite vyhľadala skutočnú Mišu. Keď ma konečne našla, povedala mi: 
„Ahoj, kde trčíš ? Zháňam ťa po celej miestnosti! Neuveríš, čo sa mi stalo. Na 
karnevale je ešte jedna Levočská biela pani!“  
  Zasmiala  som sa: „To je ale trapas.“  
  V tom sa rozozvučal školský zvonček. 

 „Poď, Lucia, už idú vyhlásiť naj... masku,“ povedala 
som. 
„Prvú cenu získava maska Levočská biela pani!“ 
Obe Levočské biele panie vybehli na pódium. 
Porota ostala zaskočená. Museli udeliť dve prvé 
miesta. Mne aj tej druhej. Zábava pokračovala do 
ôsmej večer. 
  Ešte aj na druhý deň sa na tom zabávala celá 
škola.  
                                          

 Terézia Štofaňáková, V.C 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – žltá  2 – červená  3 – modrá  4 – biela  5 – oranžová  6 – bordová   
7 – ružová  8 – fialová  9 – svetlomodrá  10 – zelená 



 
 
 
 
 
 
 

               KRÚŽOK DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE 
 
 

    Práca v Krúžku digitálnej fotografie je zameraná na 
osvojenie si základných zručností práce s digitálnym 
fotoaparátom.  
Žiaci upravujú získané fotografie pomocou príslušných 
programov. Vytvárajú si koláže, kalendáre, videá.  
Krúžok vedie Mgr. Martin Kyseľ každý pondelok a 
štvrtok od 14.15 hod. 

 
                                                                                          Mgr. M. Kyseľ 

 
 
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 
  

    Športová gymnastika sa teší v našej škole veľkej 
obľube, o čom svedčí aj jej početná základňa počnúc 1. 
až 9. ročníkom. Žiaci trénujú dvakrát do týždňa pod 
vedením p. uč. Čirčovej a p. uč. Kormaníka. Vrcholom 
tréningového procesu pre žiakov sú okresné, krajské 
a celoslovenské kolá 

Gymnastického 
štvorboja, ktoré začínajú prebiehať každoročne od 
apríla.      
     Najväčším úspechom pre žiakov v tejto súťaži 
bolo 5. miesto v KALOKAGATII, ktoré vybojovalo 
družstvo chlapcov. V minulom školskom roku sa 
zúčastnili súťaže štyri družstvá a obsadili I. miesto 
v okresnom kole a II. miesto v krajskom kole. 
                                                                     

                        Mgr. A. Čirčová 
 
 



                                  
     
 
 
 
V novembri až v januári usporiadalo ABC CVČ 56. ročník streleckej ligy žiakov.  
I. kolo 19. 11. 2008 
1. miesto:  Ivana OLŠAVSKÁ (V.C), Erik GUMAN (VI.E), Marek ANDREJKO (VIII.D)  
II. kolo 17. 12. 2008 
 2. miesto : Ivana OLŠAVSKÁ ,  Martin HLIPALA (VIII.D), Erik GUMAN          
 III. kolo 21. 1. 2009   
2. miesto:  Ivana OLŠAVSKÁ , Martin HLIPALA, Erik GUMAN       
    
    
 25. 11. 2008 sa uskutočnilo okresné kolo v streľbe zo  vzduchovky, kde naše 
družstvo žiakov a žiačok obsadilo 2. miesto. 
Žiaci:  2. miesto 441 bodov                                        
M. ANDREJKO – VIII. D,  Erik GUMAN – VI. E, Peter ONDRIA – VIII. D                  
Žiačky: 2. miesto 398 bodov   
Ivana OLŠAVSKÁ – V. C, Miriam MYDLOVÁ – IX. F, Katarína ADAMOVÁ – IX. F   
Všetci menovaní žiaci pracujú v Krúžku športovej streľby, ktorý vedie Mgr. Emil 
Šafranko. 
 
 

 

     
  V Prešove sa v januári uskutočnil hádzanársky turnaj Kempa 4 
Sport Cup 2009. V kategórii starších žiakov (nar. 1994) obsadili 
zverenci trénera Jozefa Lukáča v konkurencii dvadsiatich dvoch 
mužstiev z Poľska, Česka, Srbska, Slovenska, Rumunska, 

Chorvátska, Litvy a Slovinska výborné tretie miesto.  
 Po zápase pre Prešovský večerník pán učiteľ a tréner Jozef Lukáč uviedol: „Do 
All-stars tímu bol okrem iných nominovaný náš  žiak a brankár MATEJ 
VERNARSKÝ (IX.F). JURAJ URBAN (IX.E), FRANCESCO PRIHODA (IX.F), MICHAL 
AUGUSTIN (IX.F), MICHAL MAKARA (IX.F)  vzorne reprezentovali nie iba seba a 
svoj klub, no tiež svoju školu, v ktorej sú zriadené športové strediská so 
zameraním aj na hádzanú. Jej riaditeľka Ľubica Kohániová sa snaží všetkým 
mladým športovcom vychádzať maximálne v ústrety a určite mala z našich 
výkonov na turnaji tiež veľkú radosť.“ 

 



 
 
 

        
      

         V súčasnosti každý mladý, ktorý chce byť „in“, kreslí grafity. Po stenách 
nových budov, po zástavkách MHD, no skrátka všade tam, kde nie je nablízku 
nikto dospelý. 
      Aby svoj talent mohli naši žiaci rozvinúť naplno a nemuseli sa báť, že ich pri 
tom niekto prichytí, vymysleli sme súťaž o najkrajšie grafity. Na hodinách 
výtvarnej výchovy pod vedením Any Hekkelovej a Janetty Langovej vytvorili 
práce od výmyslu sveta.  
     Teraz vo vestibule našej školy môžete vidieť výsledok dvojmesačného 

snaženia. Kvalitu posúďte  sami a dajte hlas 
tomu, ktorý sa vám najviac páči. Víťaz 
dostane peknú cenu.  
       Všetci sa tešia na váš hlas.  Výsledok sa 
dozviete v ďalšom čísle Vševedka. 

 
Mgr. A. Hekkelová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
Žena sa 
prebudí na Deň svätého Valentína a 
oznamuje svojmu manželovi:“ Práve 
sa mi snívalo, že si mi na Valentína 
kúpil perlový náhrdelník. Čo si 
myslíš, čo to znamená? Manžel: „To 
sa dozvieš dnes večer.“ Večer 
manžel príde domov s malým 
balíčkom a podá ho žene. Ona ho 
otvorí a v ňom je kniha s názvom: 
Význam a vykladanie snov. 
 
Máte pohľadnice s nápisom Mojej 
jedinej? 
Máme. 
Tak si prosím dva tucty. 
 
Zubárov syn donesie domov 
vysvedčenie. Otec pozerá a hovorí: 
„Hmm, tá štvorka vpravo sa mi 
vôbec nepáči!“ 
 
V škole prváci dostávajú za dobré 
výkony včeličku a za trochu horšie 
prasiatko. Prvák Jakub sa 
nevyznamenal v čítaní a doniesol 
domov v žiackej knižke prasiatko. 
Stará mama zalomila rukami, no 
Jakub sa bránil: 
„Stará mama, je to síce prasiatko, 
ale pozri sa, ono sa usmieva.“ 
 
 Jarko, vymenuj štyri zemské živly! 
 
Oheň, vzduch, zem… a… a… 
 "Čím si umývaš ruky?" – pomáha  

učiteľ. 
Jarko hovorí: "Jáj, no predsa 
mydlo!" 
 
„Ocko, je dnes pekný deň?“ 
„Prečo sa ma to každé ráno 
vypytuješ, Jurko?“ 
„Lebo naša učiteľka povedala, že sa 
jedného pekného dňa zo mňa určite 
zblázni.“ 
 
Babička ide so 4-ročným vnúčikom a 
vidí auto: 
„Aha, Miško, brm-brm...“ 
„ Ale, babi, aké brm-brm, to je 4-
valcový bavorák...“  
 
Deti píšu v škole sloh na tému Som 
riaditeľom veľkej firmy. 
Každý píše, len Peťko  si spokojne 
sedí. Príde za ním pani učiteľka a 
pýta sa: „Peťko, prečo nepíšeš?“ 
A Peťko na to: „No dovoľte, čakám 
na svoju sekretárku...“ 
 
V rodine čakajú prírastok. Otec sa 
pýta synčeka: 
„Ľubko, čo by si chcel – bračeka 
alebo sestričku?“ 
„Sestričku nie, ocko, lebo sestričky 
pichajú injekcie!“ 
  
Sedia dvaja malí prváci a jeden 
hovorí druhému: „Už len 56 rokov a 
ideme do dôchodku.“ 
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