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Dňa  1. septembra 1966 bola daná do prevádzky ZDŠ v Prešove na Ulici 

Československej armády. Budova bola počas celého školského roku 

dokončievaná. 

 

Obsadenie školy:  

Sergej Kremnický – riaditeľ školy 

Ján Molitoris – zástupca riad. školy 

Karol Leščinský – zástupca riad. školy 

Pedagogický zbor tvorilo 26 pedagógov  



 

 

1966 – 1975 

1966 Z obrázka prečítajte, aký 
obvod má areál našej školy. 

 

Areál školy 
 Areál našej školy spolu s ihriskami má tvar šesťuholníka.  
 
http://mapy.atlas.sk/mapa/presov#{"loc":"presov","z":11,"lat":48.
996019210448004,"lon":21.22387080040741,"src":"classicGroup" 
http://mapa-mapy.info.sk/mapa/hokejbalove-ihrisko-
ceskoslovenskej-armady-ceskoslovenskej-armady-080-01-presov-
slovenska-republika/# 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                          

1967 
Koľko krokov urobí Martin, 
keď chce obísť areál školy 
a dĺžka jeho kroku je 60 cm? 

1968 
Jurko je prvák a dĺžka jeho 
kroku je 40 cm. O koľko 
krokov urobí viac ako Martin? 

1969 
Koľko árov má areál našej 
školy spolu s ihriskami 
a trávnikmi? 

1970 

Chodby pred triedami  majú 
dĺžku  40 m a  šírku 2 m. Koľko 
metrov prejdem  jednou 
chodbou, ak každú prestávku 
počas šiestich hodín 
prechádzam celou chodbou 
dva krát 

1971 

Chodby boli pred 
rekonštrukciou vydláždené 
obdĺžnikovými dlaždičkami 
s rozmermi 15 cm a 30 cm.  
Koľko kusov dlaždíc bolo na 
jednej chodbe? 

1972 

Aká je mierka mapy areálu 
školy znázornenej na 
obrázku? Údaje, ktoré 
potrebuješ k výpočtu, si 
odmeraj na mape. 

1973 

Hokejbalové ihrisko našej 
školy je zobrazené na obrázku 
a znázornené v štvorcovej 
sieti s mierkou 1 : 500.  
Jeden štvorec štvorcovej siete 
zodpovedá 1 cm2. 
Aký  obvod má hokejbalové 
ihrisko? 

1974 
Koľko metrov som zabehol, ak 
som prebehol 3-krát obvod 
ihriska?  Vyjadrite v  
kilometroch a metroch. 

1975 
Akú výmeru má hokejbalové 
ihrisko? Vyjadrite 
v štvorcových metroch. 

http://mapa-mapy.info.sk/mapa/hokejbalove-ihrisko-ceskoslovenskej-armady-ceskoslovenskej-armady-080-01-presov-slovenska-republika/
http://mapa-mapy.info.sk/mapa/hokejbalove-ihrisko-ceskoslovenskej-armady-ceskoslovenskej-armady-080-01-presov-slovenska-republika/
http://mapa-mapy.info.sk/mapa/hokejbalove-ihrisko-ceskoslovenskej-armady-ceskoslovenskej-armady-080-01-presov-slovenska-republika/


 

 

1976 - 1985 

1976 
Koľko žiakov má naša škola?  
Potrebné údaje k výpočtu 
hľadajte v grafe. 

Graf vyjadruje počet žiakov našej školy  v školskom roku 
2015/2016. 
 

                

                 

Graf vyjadruje počet žiakov v športových triedach                  
v školskom roku 2015/2016. 
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1977 
O koľko je viac žiakov na 
druhom stupni ako na prvom? 
Aký je pomer žiakov prvého 
a druhého  stupňa? 

1978 
V ktorom ročníku je najviac 
chlapcov a v ktorom ročníku 
je najviac dievčat? 

1979 
Medzi ktorými ročníkmi je 
najväčší rozdiel v počte žiakov 
a o koľko žiakov? 

1980 
Koľko percent z celkového 
počtu žiakov sú dievčatá a 
koľko percent z celkového 
počtu tvoria chlapci? 

1981 

V  školskej  jedálni na I. stupni 
sa stravuje 357 a na druhom 
stupni 370 stravníkov.  Koľko 
je to percent: 

a) z počtu žiakov I. 
stupňa, 

b)  z počtu žiakov II. 
stupňa, 

c) o koľko percent menej 
stravníkov je na I. 
stupni ako na II. 
stupni?  

1982 
Koľko žiakov  navštevuje 
športové triedy so zameraním 
na hokej? 

1983 
Aká je pravdepodobnosť, že 
na chodbe II. stupňa náhodne 
stretnem hokejistu?  
Vyjadrite desatinným číslom. 

1984 
Koľko žiakov by pripadlo na 
jedného učiteľa, ak by mala 
tak, ako v čase otvorenia 
školy,  26 pedagógov? 

1985 

Počet obyvateľov Prešova v 
roku 1985 bol 82 336. 
Koľkokrát  menej má v 
súčasnosti  naša škola žiakov? 



 

 

1986 - 1995 

1986 
Vypočítajte obvod modelu 
loga školy na obrázku, ktorý 
má tvar kruhu. 

                
                
                
                
                
                
                

  
              

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
V štvorcovej sieti je umiestnené logo našej školy. Jeden 
štvorček zodpovedá 1 cm2. Domček v štvorcovej sieti  je 
zmenšeným modelom  domčekov, ktoré sú umiestnené na 
stene pred triedami a počítačovými učebňami školy. 

1987 

Aký obsah má logo  našej 
školy v cm2? Koľko kusov 
vystrihli z jedného papiera 
formátu A4 (21x29.7)?  
Aký obsah tvorí odpad? 

1988 
Vypočítajte, akú dĺžku majú 
ramená strechy v skutočnosti, 
ak základňa  má dĺžku 22 cm 
a výška strechy je 15 cm?  

1989 
Aký je obvod modelu 
domčeka, ktorý je na 
obrázku?  

1990 

O koľko menší obvod má 
model domčeka na obrázku 
ako je obvod domčeka 
v skutočnosti (na domček 
pred triedami sa použil 
formát A4)? 

1991 
Aký obsah má model 
domčeka? Akú časť z plochy 
domčeka zaberá jeho 
strecha? 

1992 

Koľko m2 papiera sa 
spotrebovalo  na výrobu  
domčekov pred triedami? 
(Počet tried zistite na 
internete.) 

1993 

Na každom domčeku je 
miesto pre rozvrh triedy, pred 
ktorou sa nachádza. Aký je 
obsah plochy určenej pre 
rozvrh hodín? 

1994 
Je plocha na rozvrh väčšia 
alebo menšia ako plocha 
strechy?  

1995 

Naša škola sa zapája do 
verejnej zbierky Biela 
pastelka. Vypočítaj obvod a 
obsah modelu bielej pastelky 
na obrázku. 

        VI.B 

Tr. uč.: 



 

 

1996 - 2005 

1996 

ZÁBAVNÉ ÚLOHY 
Vyškrtnite slová v bielej 
osemsmerovke.            AUTORITA 
, BROSKYŇA,  CERUZA,  CUKRÍK, 
ČEPEĽ,  DĹŽEŇ,  HORÁREŇ,  
KOMIK, KÔRKA, KRÁTER,  PÁČKA,  
PLAGÁT, SLIEPOČKA , STRIEŠKA,  
ŽREBEC 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

    
Eduard Bass: V tajničke sa ukrýva dokončenie výroku:  Nech 

si hovoria žiaci i učitelia  čokoľvek, v skutočnosti majú  školu 

radi: sú tam 

      

1. Najdlhšia strana pravouhlého trojuholníka sa nazýva... .  
2. Stotina základu je ... . 
3. Základ alebo 100 %  voláme ... .  
4. Kolmé strany pravouhlého trojuholníka sú... .    
5. Čísla, ktoré sčitujeme, voláme ... . 
6. Číslo  9 je ...........jednotky a trojky.  
7. Číslo pod zlomkovou čiarou voláme ... . 
8. Priesečník ťažníc sa nazýva ... . 

9. Každý trojuholník má tri vnútorné ..... 
Človeka nepoznávame podľa myšlienok, ale................ 

     

 10  0,37  8  64  11 

 

       

 8,8  67  4  20  61 15  0,35 
 

1997 
Nevyškrtnuté písmená vpíšte 
do tabuľky. Riešenie tvorí 
pokračovanie vety:  
Naša škola..................... 

1998 
Nájdite v žltej osemsmerovke 
pomenovania nasledujúcich 
geometrických útvarov 
a vyškrtnite ich. 

1999 
KRUŽNICA, POLOMER, PRIEMER,  
VÝSEK, KRUHOVÝ ODSEK,  
SEČNICA, NESEČNICA, 
DOTYČNICA, TETIVA 

2000 
Do krížovky doplňte chýbajúce 
slová vo vetách. 

2001 
Do poslednej tabuľky  napíšte  
písmeno správneho riešenia! 

2002 

7 . D + 16,4= 72,4    
5 . A – 8,2 = 46,8                                                   
4 . O – 26 = 34                 
2,4 . U – 6,2 = 3,4                                        
8 . P + 84,4= 164,4              
0,4 . K + 66 = 92,8                             

2003 

0,6 . Ľ + 18 = 56,4             
10 . V – 0,83 = 2,67       
0,7 . T + 2,3 = 16,3            
10 . O + 1,7 = 5,4  
0.4 . K – 14,6 = 9,8           
3,4 . S – 22,5 = 7,42                                                 

2004 
 Súčet dvoch čísel sa rovná ich 

súčinu a jedno je dvakrát väčšie 

ako druhé. Ktoré sú to čísla? 

2005 

Vyriešte nasledujúcu úlohu. 
Aké číslo doplníte za X? 

 



 

 

2006 - 2015 

2006 Koľko stĺpov mieru sa nachádza 
na Mierovej hore? 

  Na Mierovej lúke v Košiciach stojí stĺp mieru ZŠ 

Československej armády v Prešove. Každý rok sa žiaci 

zúčastňujú mierového stretnutia. 

 

 
Mapy Štátnych lesov Košice, a.s.,pre turistov, cyklistov a lyžiarov 

 

 

 

 

2007 

Akou rýchlosťou musí ísť 
skupina žiakov  po  trase  
Prakovce, zast. – Kojšovská 
hoľa, ak chcú dosiahnuť cieľ za 2 
hodiny?  

2008 
Druhá skupina žiakov postupuje 
rýchlosťou 4 km/h.  Ako dlho im 
bude trvať cesta trasou 
Strieborná – Kojšovská hoľa? 

2009 

Kratšou cestou z Košíc je 
Kojšovská hoľa vzdialená 
približne 26 km. Skupina 
cyklistov vyšla z Košíc o  1000 
rýchlosťou 10 km/hod. 

2010 
Do obce Zlatá Idka došli o 1218. 
Ďalej pokračujú peši. Ak chcú 
dôjsť do cieľa o 13 hodine, akou 
rýchlosťou budú  musieť kráčať? 

2011 

Mierovou horou prechádza 49° 
rovnobežka s. z. š.. Ak by ste 
chceli po 49. rovnobežke obísť 
planétu, museli by ste prejsť 26 
263 km. (Zdroj: 

http://saris.eu.sk/presov/). Aký 
polomer má 49. rovnobežka? 

2012 
O koľko je menší polomer 490 
rovnobežky ako polomer Zeme? 
(6378 km) 

2013 

Na 1. stupni našej školy pracuje  
10 krúžkov, z toho 4 športové. 
Vyjadri, akú časť tvoria športové  
krúžky a koľko je to percent? 

2014 

Na druhom stupni máme 20 
krúžkov, z nich je 6 so  
športovým zameraním. Koľko 
percent tvoria ostatné krúžky na 
celej škole? 

2015 

Naši žiaci nazbierali v školskom 
roku 2015/16  2128,8 kg 
gaštanov. Aký je priemer   na 
jeden ročník a koľko priemerne 
nazbieral každý žiak? 

http://saris.eu.sk/presov/
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Školský rok  

2015/2016 

 

Obsadenie školy:  

Mgr. Ľubica Kohaniová  –  riaditeľka školy 

 Mgr. Viera Hrabková  – zástupkyňa riad. školy 

PaedDr. Pavol Krajňák – zástupca riad. školy 

Mgr. Iveta Molčanová – zástupkyňa riad. školy 

Pedagogický zbor tvorí   75  pedagógov  

 

 

 

 

 

 


