
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
     
    Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. 
Fašiangy boli v minulosti časom priadok, zakáľačiek, svadieb, ktoré 
sprevádzali zábavy i fašiangové sprievody masiek. Maskovanie v obradoch a 
hrách už od najstarších čias spĺňalo magické a neskôr aj zábavné funkcie.  
   Okrem výzdoby interiéru školy nám to, že sú fašiangy pripomenulo niekoľko 
akcií. 
   V prvom rade to bol školský ples učiteľov, rodičov a priateľov školy.  
  ŠKD zorganizovalo v spolupráci s ABC CVČ karneval. 

 
   24.2.2011 sa v ČSA II uskutočnilo fašiangové popoludnie spojené 
s maľovaním na tvár. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    25.2.2011 žiaci I. stupňa mali fašiangové dopoludnie.  
Po druhej hodine sa všetci, aj pani učiteľky, prezliekli do karnevalových 
masiek a všetci sa stretli v telocvični. Masky sa popredvádzali, zasúťažili si 
a hurá na jarné prázdniny!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
   
  
Pred vianočnými sviatkami sa 
v každej triede uskutočnila 
vianočná besiedka. Tieto milé 
stretnutia žiakov, učiteľov 
a rodičov mali veľký úspech 
a dúfame, že sa tak  začína nová 
predvianočná tradícia našej školy.  
   
 

     Zaujímavú besiedku mali  žiaci 
ŠKD. Vo vianočnom duchu sa nieslo  
krásne popoludnie v Knižnici P. O. 
Hviezdoslava, kde vystúpili 
s bohatým programom. Recitovali, 
spievali, tancovali, vinšovali koledy,  
za čo boli odmenení potleskom 
a sladkosťami. V závere posedenia si 
rozdali vlastnoručne vyrobené 
darčeky a zaželali si pekné sviatky.  

 

 

    

   Predvianočným vystúpením sme 
potešili aj škôlkarov v MŠ Fraňa Kráľa 
a MŠ Československej armády. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Naša škola plní program Škola priateľská 
k deťom. Kritériom pre získanie titulu je aj 
zapájanie sa do aktivít Unicef Slovensko 

a jednou z týchto aktivít sú Vianoce s Unicef. Kúpou pohľadnice ste mohli 
pomôcť deťom v rozvojových krajinách Afriky, aby nezomierali na choroby, 
ktorým sa dá predísť, aby mohli naštevovať školu, aby netrpeli chronickou 
podvýživou. Pohľadnica stála 1€.  
    Možno si spomeniete na dievčatá, ktoré sa vám presne týmito slovami 
prihovorili v predvianočnom 
čase.  A vy ste obsah slov 
pochopili a pomohli. Počas celej 
akcie sa predalo presne 100 
pohľadníc.    
    Aj vďaka úšpešnosti predaja si 
myslím, že v našej škole je veľa  
žiakov, ktorí vnímajú svet nielen 
rozumom, ale aj srdcom. A tu je 
čo povedať o ľudskosti.  Veď 
kúpou jednej pohľadnice  stovka  



ľudí urobila radosť hneď dvom osobám – jednej, ktorá dostala pohľadnicu 
s krásnym vianočným prianím a druhej, ku ktorej sa dostala pomoc v Afrike.    
Ďakujeme za pomoc a solidaritu. 
                                                                             Mgr. Mária Havrilová a žiačky VII.A 
 
 
 
 
    Dňa 4.2.2011 sa triedy VI.C a VII.C  vybrali na Drienicu. Počasie nám prialo, 
bolo iba zima, ale to k tomu patrilo. Ráno sme sa všetci stretli pred školou. 
Niektorí si zobrali lyže, iní boby, sánky, klzáky či snowbord. Okolo ôsmej 
prišiel autobus a my sme celí natešení ukladali svoje športové potreby do 
batožinového priestoru.       

 Okolo desiatej sme boli na 
svahu a tam sme sa rozdelili 
na sánkarov a lyžiarov. Lyžiari 
pod vedením pani učiteľky 
Sabalovej išli na vlek a my 
sánkari pod vedením pani 
učiteľky Priščákovej 
a Ivanovej sme išli na svah 
pre sánkarov. Príroda bola 
čarovná, nikde nikto, len 
stromy, sneh a stará 

ubytovňa. Počas sánkovačky sme zistili, že pod svahom je riečka a ak si 
nedáme pozor, tak si namočíme zadky . Spolužiak našiel obrovské cencúle, 
potom sme pozorovali tečúci potok, ktorý bolo vidno cez hrubú vrstvu ľadu. 
Niektorí  si dali prestávku a šli do bufetu na hranolky či hot-dog a rýchlo sa 
vrátili na svah.  
  
   Po výdatnej sánkovačke sme 
sa odfotili a niektorí odvážlivci 
urobili ešte vláčik na sánkach. 
Toto bol ozaj dobre prežitý 
deň.   

 
Sára Sirotňáková, VI.C 

 



 
 
 
     Príjemné chvíle sme strávili v pondelok 14.2.2011 v kine Scala, pretože 
sme si pozreli divadelné predstavenie Jack a Joe. Nebolo by to nič zvláštne až 
na to, že celé to predstavenie bolo v anglickom jazyku. Okrem toho, že sme sa 
výborne zabavili, precvičili sme si slovnú zásobu. Z predstavenia sme 
odchádzali s krásnym umeleckým zážitkom a so skvelým pocitom z toho, že 
sme príbehu v angličtine dobre rozumeli. Nemyslíte, že to bol pekný darček 
na Valentína?  
     Už teraz sa tešíme na to, akými predstaveniami nás naši kamaráti, mladí 
herci, prekvapia v budúcom roku.  

Žiaci VI.C 
 
 
 
     4. februára 2011 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Súťaž 
prebiehala v ZŠ Májové námestie a zúčastnili sa jej aj žiaci našej školy, ktorí 
postúpili zo školského kola.  
     Táto olympiáda pozostávala z troch náročných častí. Všeobecný test 
z dejín, monotematická časť zameraná na vládu Habsburgovcov v rokoch 
1526 – 1790 a test z regionálnych dejín. Konkurencia bola veľká a obťažnosť 
otázok  takisto. Za našu školu sa najlepšie umiestnil žiak IX.B Tomáš Grančay, 
ktorý vo svojej kategórii získal 8. miesto. 
 
  
 
 
 
   14. decembra 2010 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. Opäť 
nám žiaci našej školy svojou účasťou a záujmom potvrdili, že o predmet 
a súťaž majú záujem. Celkovo si svoje vedomosti z geografie – zemepisu 
otestovalo 59 žiakov z 5. – 9. ročníka. 
    Na prvých troch miestach sa v jednotlivých kategóriách umiestnili: 
    5. ročník:    1. Alexander Bekeč, V.E  
                         2. Oliver Olejár, V.B 
                         3. Juraj Gáll, V. C 
    6. ročník:    1. Michal Pasierb, VI.E 



                       2.  Henrich  Hanušovský, VI.F 
                       3.  Katarína Gočová,  VI.B 
     7. ročník:   1. Jozef Novotný, VII.C 
                        2. Adriána Lakatošová, VII.C 
                        3. Andrea Slaninková, VII.B 
      8. ročník:   1. Dominika Mikulová, VIII.C 
                         2. Klaudia Sajdáková, VIII.A 
                         3. Jakub Duch, VIII.C 
      9. ročník:   1. Daniel Kikič, IX.C 
                         2. Michaela Turčinová, IX.C 
                         3. Jana Grejtáková, IX.F 
   Samozrejme, že súťaž je postupová. Do obvodového  kola postúpili prví 
dvaja umiestnení žiaci z každého ročníka. Držíme im palce.  
 
... a ako to dopadlo v obvodovom kole GO? 
  Veruže veľmi dobre, ak nie výborne. Naši sa nedali zahanbiť a s úlohami sa 
riadne popasovali. Boli sme síce na domácej pôde, no žiadne výhody to 
neprinieslo. A tak môžeme len všetkým žiakom zagratulovať k vynikajúcemu 
umiestneniu, podotýkam, že v každej kategórii. Veď posúďte sami: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Každému z vás blahoželáme a postupujúcim žiakom – Dominike Mikulovej 
a Henrichovi Hanušovskému prajeme veľa úspechov v reprezentácii školy 
v krajskom kole GO, ktoré bude 22. marca 2011.     
                                                                                                     Mgr. Mária Havrilová 
 
 
 
 
60. ročník matematickej olympiády – obvodové postupové kolo v 5. ročníku. 
Za 5. ročník úspešnými riešiteľmi boli Samuel Petrík (V.B) – 3. miesto, 
Katarína Platková (V.A) – 5. miesto, Samuel Karaš (V.A) – 7. miesto.  

Alexander Bekeč – 4. miesto  
Oliver Olejár – 12. miesto 
Michal Pasierb –  4. miesto  
Henrich Hanušovský – 2. miesto  
Jozef Novotný – 3. miesto 
 

Adriána Lakatošová – 15. miesto 
 Dominika Mikulová –  2. miesto 
 Klaudia Sajdáková – 5. miesto 
 Daniel Kikič –  6. miesto 
 Michaela Turčinová – 12. miesto 
 



 
 
 
Pytagoriáda – prví traja úspešní riešitelia školského kola: 
 
Samuel Petrík, V.B  Samuel Karabinoš, VII.C 
Katarína Latková, V.A  Anton Jenča, VII.F 
Oliver Olejár, V.B  Matúš Harčarik, VII.C 
 
Vladimíra Špačková, VI.A Lenka Mihaliková, VIII.B 
Adam Kloc, VI.F 
Henrich Hanušovský, VI.F 
 
 
 
 
   22.02.2011 sa konali Majstrovstvách Slovenskej republiky v latinsko-
amerických tancoch v Poprade. V juniorskej kategórii získal cenné druhé 
miesto náš žiak IX.B Lukáš Záhorák s partnerkou Kamilou  Lichvárovou 
(Tanečná škola SOUL Prešov). Blahoželáme. 
 
 
 
 

 
 
Neviditeľný atrament 
 
Neviditeľný atrament buď reaguje s inou látkou, a tak sa 
stáva písmo viditeľné, alebo narúša štruktúru papiera a 

správa sa zjaví pri zohriatí papiera. Nehovoríme o ohni. Stačí teplo elektrickej 
žiarovky. Nasledovný recept z jedlej sódy je pekný, lebo nepotrebujete na 
odhalenie zohrievať papier, stačí ho len potrieť hroznovou šťavou. 
Budete potrebovať:  
· jedlú sódu · štetec  
· odmerku  
· červenú hroznovú šťavu · papier  
· vodu · žiarovku  



Postup:  
Zmiešajte rovnaké množstvo vody a jedlej sódy. 
Štetcom namočeným v roztoku napíšte na biely 
papier tajnú správu. Nechajte atrament vyschnúť. 
Jedným zo spôsobov čítania je priloženie papiera k 
žiarovke. Jedlá sóda spôsobí, že text zhnedne. Je tiež 
možné obliať papier hroznovou šťavou, vtedy bude 
mať správa inú farbu.  
 
 
 
 
 
 
   Teplomer podľa väčšiny historikov zostrojil Galileo Galilei okolo roku 1592. 
Vtedy sa mu ešte nehovorilo teplomer, ale tak, ako sa dozviete z tajničky. 
 
1 Druhý deň v týždni 
2 Veľa stromov  

na jednom mieste 
3 Mačkovitá šelma 
4 Chyba 
5 Plaví sa po mori 
6 Tvrdohlavé zviera 
7 Vidíme ním 
8 365 dní 
9 Zavri oči, lež a 

odpočívaj 
 
 
 
 

   Galileiho teplomer tvorí sklenený valec naplnený vodou, v ktorom sa 
vznášajú sklenené banky naplnené farebnou tekutinou. Ku každej banke je 
pripevnený pliešok s teplotou. Princíp je založený na tom, že hustota vody vo 
valci sa mení podľa okolitej teploty a podľa toho sa veľmi presne vyvážené 
banky vznášajú vo valci bližšie ku dnu alebo naopak, k hladine. Rozsah 
teploty, ktorú teplomer ukazuje, je v štvorstupňových intervaloch. 
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 Krúžok „nielen pre dievčatá“ 
 
     Volám sa Dávid Matej, chodím do V.B triedy. 
Veľmi ma potešilo, keď ma moja triedna 
učiteľka poprosila, aby som napísal malý článok 

do nášho časopisu o svojom najobľúbenejšom koníčku. Mojím naj krúžkom je 
Výtvarné spracovanie materiálu. Ide o výtvarný krúžok. Prihlásil som sa k pani 
učiteľke Zlaťke Búriovej, ktorá ho vedie každú stredu a čakal som, čo bude.  
     Môj prvý dojem: „Samé dievčatá, jeden chlapec a ja!!!“ Po prvom mesiaci: 
„Samé dievčatá a ja!!!“ Už po prvej hodine práce som vedel, že to je to, čo 
som hľadal. Na každej hodine meníme svojimi šikovnými rukami papier, fľaše, 
škatuľky, látku na krásne predmety, darčeky.  
     Je to veľmi jemná, ale občas aj veľmi špinavá práca. Výsledok však stojí za 
všetku námahu. Každú stredu nesiem domov stále novú maličkosť, ktorú som 
sám vytvoril. Niet krajšieho darčeka pre mamku ako ten, ktorý som vytvoril 
s pani učiteľkou Búriovou. Naše výrobky sa predávajú aj na vianočnej burze, 
zdobia chodby našej školy, ale aj náš domov. 
     Tak, milí spolužiaci – kamaráti, príďte a ukážte sami sebe, čo dokážu 
s nožnicami vaše ruky. Niet krajšieho darčeka ako ten, ktorý je vyrobený 
vašimi rukami. 

Dávid Matej, V.B                                                                                                  
 
 Spoločenské tance 
 
     Každú stredu sa stretneme v šatni v ČSA II, prezlečieme 
sa a ideme do telocvične. Pani učiteľka Petrušová 
skontroluje, či niekto nechýba a potom sa ideme rozcvičiť. 
Po rozcvičke tancujeme. Opakujeme si choreografiu, 
tancujeme, učíme sa nové kroky a tance. Dáme si 

dvojminútovú prestávku a pokračujeme ďalej. Nakoniec si dáme strečing. 
Tréning trvá 2 hodiny.  

Zuzana Bialková, V.B 



Grimmy 
 
     Som Ivana Maňkošová, chodím na tanečný krúžok 
Grimmy. Tréningy máme každý štvrtok a veľmi ma to baví. 
Chodí tam veľa dievčat. Pani učiteľka nás veľmi dobre učí 
tancovať. Niektoré dievčatá sa to niekedy nevedia naučiť, 
ale časom to ide! Niektoré z nich sú veľmi šikovné. Som tam 
šťastná. 
                                                                     Ivana Maňkošová, V.B 

Historický krúžok 
    
     Na krúžku sa učíme rozoznávať pamiatky z rôznych dôb. Vedomosti 
a poznatky získané na tomto krúžku uplatňujeme na hodinách dejepisu. 
Tento krúžok nám zároveň umožňuje vymieňať si svoje osobné skúsenosti 
a poznatky z historických miest a pamiatok, ktoré sme navštívili s rodičmi 
počas víkendov, dovoleniek alebo prázdnin. 
     Sú to veľmi zaujímavé poznatky, pretože každý z nás si ináč predstavuje, 
ako sa v minulosti žilo, ako sa obliekalo, pracovalo.  
     Vždy sa tešíme na ďalší krúžok, lebo vieme, že história je bohatá a vždy sa 
niečo dozvieme. 

                                                                                                    Daniel Olejár, V.B 
 

 
Malé literárne nádeje 

 
     Vševedko vám predstavuje dve malé literárne nádeje, ktoré sa pustili do 
neľahkej úlohy  – napísať knihu.  
     Autorky – Katka Kertésová a Kamilka Pribišová  z III.C triedy si knihy aj 
samy ilustrujú. Pracovný názov Katkinej knihy je Spievajúca víla a Kamilkinej 
Čarovný vodopád.   
     Vševedko im drží palce a spolu s ním sa všetci budeme tešiť, ak si ukážku 
z ich práce budeme môcť  v budúcnosti prečítať.  
 
Vševedkovi rastie konkurencia 
 
      Pani vychovávateľka Kvetka Pavlovská vymyslela pre svojich žiakov v 
školskom  klube zaujímavú aktivitu – čo keby si tak spolu vytvorili svoj vlastný 



Anetka Machalová, III.A 

časopis? Akční tretiaci sa s chuťou pustili do práce a dnes sa ich trieda pýši nie 
jedným, ale mnohými časopismi, ktoré si žiaci samostatne zhotovili.       
    Každý žiak si vybral vlastnú tému, o ktorej  si naštudoval potrebné 
informácie v encyklopédii, niekomu stačila aj vlastná fantázia a svoje dielo si 
aj sám ilustroval. 
     No a o čom sa môžete v tých časopisoch dočítať? 
Aké sú princezné Bloom, Stella, Flora, Musa  a Laila. 
V časopise o psoch sa dozviete, že 6 rokov veku psa zodpovedá približne 
desiatim rokom veku človeka a nájdete tu zoznam mien pre psíkov.  
O plemenách psíkov (od Alicky Priščákovej, III.A) – Alicka píše o plemenách 
psov ako napr. Samojed, Komondor, Aljašský malamut. 
O zvieratkách (od Danky Oskárovej) – pestré obrázky ježovky, hviezdovky. 
Časopis Lego ponúka kreslené postavičky z obľúbenej skladačky 
(chápadlohlavec, skalnatec). Ďalšími zaujímavými témami sú: 
Obrie planéty (od Sašky Horákovej, III.A) 
Kráľovstvo módy a účesov. 
Stredoveké zbrane: čo je to balista, trebuchet, trojzubec, dvojsekera, ... 
O lemurovi (sladkosťový, šabľozubý, eurový, vesmírny, ...). 
                                                                                                        Mgr. Lucia Antlová 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                               
 
 
 
 
 

Baška Grešová, III.D 

Terezka Magdová, III.A 

III.D 



  

 

 

 

 

     

    Istotne všetci poznáte športové 

osobnosti Slovenska Anastasiu Kuzminovú 

či Pavla Hurajta – olympijských medailistov 

z Vancouvru. Šport, v ktorom zviditeľnili 

Slovensko, sa volá biatlon.  

Biatlon je typický zimný šport kombinujúci 

beh na lyžiach a streľbu z malokalibrovej 

zbrane. Pri behu na lyžiach nie je 

stanovený bežecký štýl. Drvivá väčšina 

však používa tzv. korčuliarsky štýl behu. Po 

istom úseku trate nasleduje vždy streľba. 

Na každej položke je určený štýl streľby: či už v ľahu alebo v stoji. Počas 

pretekov pretekári minimálne raz strieľajú z každej pozície. Terčov je päť a pri 

každom minutom výstrele je pretekár ohodnotený rôznou formou penalizácie 

v závislosti od typu pretekov. 

Tomuto náročnému športu sa venujú aj žiaci našej školy: Alexandra Balogová 

(VII.A), Barbora Balogová (VII.F), Radka Balogová (V.A), Miloslava Anna 

Pállová (VI.E), Matej Baloga (VII.A), Jozef Alexander Páll (VII.A). 

Preteky na Slovensku  sa konajú v Osrblí pri Brezne. Celoslovenský rebríček 

biatlonistov – žiakov vzniká súčtom bodov z Viessmann cupu a Majstrovstiev 

Slovenska. V súčasnosti v priebežnom celoslovenskom hodnotení je na  3. 

mieste žiačka VII.F Barbora Balogová z tímu BIATLON ŠK PREŠOV. Veľmi 

http://images.clipartof.com/small/79597-Royalty-Free-RF-Clip-Art-Illustration-Of-A-Faceless-Biathlon-Skier-Version-2.jpg


úspešná bola aj v predchádzajúcom ročníku, keď v konečnom rebríčku 

skončila na 4. mieste a vo svojej zatiaľ najúspešnejšej sezóne 2009/2010 

zbierala jedno prvenstvo za druhým a v celoslovenskom rebríčku 11 až 12-

ročných žiačok sa umiestnila bezkonkurenčne na 1. mieste.   

 V sezóne 2010/2011 Barborka súťaží v kategórii 12 – 13-ročných žiačok. Za 

sebou má niekoľko pretekov a ďalšie na ňu ešte len čakajú.  

1. kolo Viessmann cup Osrblie 15. – 16. 1.2011 

rýchlostné preteky – 2. miesto 

preteky s hromadným štartom – 3. miesto 

2. kolo Viessmann cup Osrblie 29. – 30. 1. 2011 

rýchlostné preteky – 10. miesto 

3. kolo Viessmann cup Osrblie 19. – 20. 1. 2011  

rýchlostné preteky – 4. miesto 

Posledné preteky tejto sezóny budú Majstrovstvá Slovenska  5. – 6.  marca 

2011. Držíme palce.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 

                                             

    V minulom čísle časopisu nám žiaci napísali 

o výmennom pobyte v poľských Marklowiciach. 

Spomenuli, že sa tešia na november, keď k nám 

príde návšteva z Marklovíc.  Jasné, že sa na nich 

tešili. Veď sa mohli pochváliť tým, čo máme u nás 

v škole, v Prešove a na Slovensku. A tiež sa znova 

stretnúť.  

   Docestovali deti, ktoré u nás ešte neboli. Preto 

sme sa snažili spolu s poľskými učiteľmi pre 

všetkých pripraviť zaujímavý program. V škole ich čakali zaujímavé cvičenia na 

interaktívnej tabuli z angličtiny a geografie. Dokonca si odskúšali 

medzinárodnú internetovú spoluprácu pri riešení geografických úloh, kde 

okrem iného mali prekladať 

slovíčka z poľského do 

slovenského jazyka a naopak.  

Tiež sme navštívili Bardejovské 

Kúpele a Bardejov. Žiakov 

zaujala  výstava 

v prírodovednom múzeu. 

Cestou k nám sa poľské deti  

zastavili aj  na Oravskom hrade, 

ktorý sa im veľmi páčil.  

  Skutočne to boli šikovné a zvedavé deti. Bývali v rodinách našich žiakov 

a tam ich stále čakalo niečo nové, napr. prehliadka historického centra 

Prešova, motokáry, premiéra filmu v kine,  návšteva divadla, slávnostná 

večera, nákupy v Maxe, veľa smiechu a určite sa ku všetkým zážitkom ani 

„nepriznali“. 



    Dokonca sa už plánovala aj najbližšia výmenná cesta.  Veď podstatou 

návštev je cestovanie, poznávanie nových ľudí, iných zvykov, života, školy 

dorozumievania sa a možnosť využiť vlastné vedomosti a schopnosti 

v cudzom svete.  

    Kto by sa na niečo také netešil?  My sa určite tešíme.  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

HRA 
 

Všetci tú hru hráme. 
Je len na nás, ako ňou nakladáme. 

 
Nezáleží na tom, či si biely alebo čierny, 
záleží len, či podvádzaš alebo si verný. 

 
Či si Slovák, Čech alebo Rus, 

tú hru prikrášliť si skús. 
 

Možno si učiteľ, šofér alebo pilot, 
hráš krásnu hru menom Život. 

 
Práve život je tá hra odveká, 

kde len dobro robí z teba človeka. 
 

Ondrej Murcko, VIII. D 
 

INÁ 
 

Baví ma byť inou, 
nie je to mojou vinou. 

Nie som ako tí, čo Justina Biebra milujú, 
nie som ako tí, čo sa ním byť usilujú. 

Možno weby, blogy mám, 
možno rýmy skladám, 

možno zmysel v živote hľadám. 
Ale som to ja – originál. 

 
Sára Sirotňáková, VI. C 

 



 

 

 
 
 
   Hádzanárske nádeje Tatrana Prešov vyhrali turnaj v Považskej Bystrici. 
V Považskej Bystrici sa 19. – 20. februára 2011 uskutočnil turnaj v hádzanej 
mladších žiakov – Memoriál Františka Blaška. Po 
dvojdňovom maratóne stretnutí sa z prvenstva 
tešili nádeje Tatrana Prešov. Pod vedením trénera 
a nášho pedagóga Jozefa Lukáča nestratili 
v turnajových zápoleniach ani bod. Z našich žiakov 
Tatran reprezentovali Maximilián Novotný, Richard 
Cuper, Jozef Machala, Patrik Gaľa a Matej Vaľko. 
 
 
    
 
V auguste sa naša žiačka Ivanka Oľšavská (VII.C) zúčastnila medzinárodnej 
streleckej súťaže v Nemecku (Ettlingen), kde obstála veľmi dobre. Finále jej 
uniklo o 0,3 bodu, ale aj napriek tomu jej usporiadatelia udelili Pohár strelca. 
   V novembri sa zúčastnila na medzinárodných pretekoch v Nitre pod názvom  
Olympijské nádeje do 18 rokov. Ivanka bojovala ako najmladšia účastníčka v 
kategórii pušky v stoji, kde sa jej podarilo vytvoriť osobný rekord 365 bodov 
zo 400. 
   Ministerstvo školstva a kultúry SR spoločne so Slovenským streleckým 
zväzom vypísalo masovú športovú akciu v streľbe zo vzduchových zbraní v 
ľahu pre všetky školy.  Ivanka našu školu reprezentovala v celoslovenskom 
finále 16. – 17.12.2010 v Jaslovských Bohuniciach, kde sa 
v kategórii jednotlivcov za Prešovský kraj umiestnila 
na 2. mieste. V kategórii družstiev sa umiestnili na 
3. mieste. 
   V dňoch 5. – 6.2.2011 bol Prešov organizátorom 
Národnej ligy mládeže za účasti 18 streleckých 
družstiev Slovenska. Ivanka Oľšavská  v štarte zo 
vzduchovej pušky v ľahu obsadila dvakrát prvé 
miesto.                 Mgr. Emil Šafranko, Ing. Juraj Kollár 
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tmavomodrá – 1, žltá – 2, čierna – 3, hnedá – 4, ružová – 5, oranžová – 6, červená – 7, 
svetlozelená – 8, tmavozelená – 9, svetlomodrá – 10 

   Tukany sú pozoruhodné vtáky žijúce v korunách stromov pralesov Strednej 
a Južnej Ameriky. Ľahko ich spoznáme podľa neobyčajne pestro sfarbeného 
mohutného zobáka, ktorý je na okraji pílkovito zúbkovaný. Dospelý jedinec 
meria 42 – 48 cm a váži 250 – 400 g. Hlavnou zložkou potravy sú dužinaté 
plody, v menšej miere požiera aj hmyz a malé vtáky. V zajatí sa tukany 
dožívajú aj 16 rokov.  

http://www.enchantedlearning.com/colorbynumber/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zob%C3%A1k


 
 

    
   História majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji sa píše od 
roku 1920. V minulom roku sa MS konali v Nemecku 
a víťazmi sa stali Česi. 
   Tohto roku bude usporiadateľským štátom Slovensko.  
Majstrovstvá sveta sa budú konať v čase od 29. apríla do 15. 
mája 2011. Zápasy sa budú hrať v Bratislave na Štadióne 
Ondreja Nepelu a v Košiciach na Štadióne Ladislava Trojáka. 
Spolu sa na turnaji zúčastní 16 tímov z celého sveta, ktoré 
sú rozdelené do skupín.  

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   Maskotom MS 2011 je vlk Goooly. Jeho meno sa správne vyslovuje „góly". 
Tri „o" namiesto dlhého „ó" má v názve 
preto, lebo použitie diakritiky pri mene 
maskota je zakázané. Vlk preto, lebo je 
to zviera, ktoré je typicky slovenské, 
spája sa s našimi lesmi a prírodou. 
Autorom mena pre oficiálneho maskota 
je Peter Hanzlík z Michaloviec. Jeho 
návrh uspel v súťaži, ktorú vyhlásil 
organizačný výbor MS 2011 IIHF v 
spolupráci s Rádiom Expres, medzi viac 
ako 14 000 návrhmi na meno maskota. 

Skupina A Bratislava 

 Rusko   

 Slovensko 

 Nemecko 

 Slovinsko 
 

Skupina C Bratislava 

 USA 

 Nórsko 

 Švédsko 

 Rakúsko 

 

Skupina B Košice 

 Kanada 

 Švajčiarsko 

 Bielorusko 

 Francúzsko 
 

Skupina D Košice 

 Fínsko 

 Česko 

 Lotyšsko 

 Dánsko 

 



 
 
 
Syn píše otcovi šejkovi list zo štúdia v Amerike: „Je tu super, 
všetci chodia do školy autobusom, len ja autom.“ Na to mu 
otec, bohatý šejk, odpovie: „Posielam ti 500 000 dolárov a ten 

autobus si kúp aj ty.“ 
 

Príde pani do banky a chce zaplatiť šek. Pokladník jej hovorí: „Zabudli ste 
podpis.“ „A ako sa mám podpísať?“ „Tak ako na pohľadnici.“ Pani zoberie 
pero a podpíše sa: S láskou Mária. 
 

Za siedmimi horami, siedmimi dolinami, siedmimi morami stojí chalúpka a v 
tej chalúpke za stolom sedí babka a nadáva: „Prečo ja musím tak ďaleko 
bývať!“ 
 

„Ocko, ocko! Odnaučil som babku obhrýzať si nechty!“ „Ako sa ti to 
podarilo?“ „Schoval som jej zuby.“ 
 

Učiteľ sa pýta žiaka: „Čo sú to múmie?“ „Sušení Egypťania.“ 
 

Príde učiteľka do triedy a hovorí žiakom: “Dnes budeme počítať s 
kalkulačkami.“ Deti sa začnú tešiť a učiteľka ďalej hovorí: „Koľko je 590 
kalkulačiek a 790 kalkulačiek?“ 
 

„Študent! Prečo mi tu na prednáške spíte?“ „Ja nespím, iba tak pomaly 
mrkám.“ 
 

Otec sa pýta syna, ktorý sa práve vrátil z maturity, ako bolo. „Vieš, oci, celá 
maturita prebiehala pobožne.” „A to akože ako?” „To vieš, skúšajúci bol v 
čiernom, ja som bol v čiernom. On položil otázku, ja som sa prežehnal. Ja som 
odpovedal, on sa prežehnal.” 
 
Žiaci píšu písomku. Na druhý deň pani učiteľka dôjde s 
opravenými písomkami. Pani učiteľka zavolá Jožka a 
vraví mu: „Jožko, ty si odpisoval od Miška!“ Jožko vraví: 
„To nie je pravda, ja som neodpisoval, máte dôkaz?“ 
Učiteľka odpovedá: „Áno mám, v tretej otázke má Miško 
NEVIEM a ty ANI JA!“ 
 



 
 
 
 
 Učiteľ rozpráva žiakom, že by mali urobiť každý deň 
niečo dobré. Tak čo si ty urobil užitočné včera, Paľko? 
Prosím, ja som bol celý deň u babky, a keď som večer 
odchádzal ... /16 písmen/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F B T Á K I M E D M O P O 

A K O L Í S K  A E N O R K 

R K Í N Č O N N Z L Č E S 

Á A T V V E T O N A L H I 

R Ž A E A O R P V Á Ľ R T 

Ň E V A L H S O M I B A E 

I H T R P A Ľ K O Ś N O L 

R L O Ť E A B R A N K Á R 

Á I K L P T I I V L V A R 

S Ć E A I E E E M A Á O Á 

I K Z Ć N Č J V R E M R L 

 C A S T K Á K  K S Á L 
 

T O 

N Z E B R A Á A N I L O D 

BALETKA           KOLÍSKA           PREHRA 
BRANKÁR           KOTVA              RIEČKA 
CISÁR                ŽEHLIČKA         ROMÁN 
DEMIKÁT           KRAVÁL             SKALÁR 
DOLÁR                LETISKO           SVETER 
DOLINA              MENTOL           VEJÁR 
FARÁR                 NÁBOR             IMELO 

      ZAPAĽOVAČ        NOČNÍK            POKRIEVKA 
HLAVEŇ              NOVINÁR         IHLAN 

HOLIČKA             ORIENT           PLAVČÍK 
HROZNO              ZEBRA 
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