
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SLÁVIK SLOVENSKA – okresné kolo 

 
      29. apríla 2010 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže 
Slávik Slovenska v speve ľudových 
piesní. V tejto súťaži nás 
reprezentovali: 
1. kategória: 
  Alena DVORŠČÁKOVÁ , II. C  
2. kategória:  Juraj GALL, IV. C  
3. kategória:  
 Simona DVORŠČÁKOVÁ, IX. A 
 
JURAJ GALL získal vo svojej kategórii 2. miesto.  Srdečne mu blahoželáme! 
 

 

SLÁVICI  Z LAVICE – okresné kolo 

 
     Naši „slávici z lavice“  sa prezentovali 30.4.2010 na 

okresnom kole tejto súťaže v PKO v Prešove. V programe vystúpila aj známa 
speváčka Michaela Papp (Mrúzová), ktorá bola aj členkou poroty. 
V 1. kategórii sa predstavila Anika LENHARDTOVÁ z II. D,  
v 2. kategórii Ľubomíra DESIATNIKOVÁ z V. A,  
v 3. kategórii Ľubomíra HANUŠINOVÁ a Simona SZABADOŠOVÁ z IX. A.  
 
 3. miesto získala Ľubomíra 
HANUŠINOVÁ  
 1. miesto s postupom do 
krajského kola obsadila a stala 
sa slávikom z lavice naša 
Simona SZABADOŠOVÁ. Obom 
oceneným blahoželáme. 
 



SLÁVICI  Z LAVICE – krajské kolo 
 
Dňa 14.5.2010 sa uskutočnilo v ABC CVC krajské kolo 
Slávici z lavice, v ktorom 2. miesto získala Simona 
Szabadošová z IX. A triedy. 

                  
 

UKÁŽ SVOJ TALENT 
 

     Vševedko vám prináša výsledky našich žiakov v rovnomennej súťaži ABC 
centra voľného času v Prešove. Diplom za talent získali naši žiaci v týchto  
disciplínach: 
FITNESS – Patrícia ADAMČÍKOVÁ z V. B triedy, 
DISCO –  Viktória JURKOVSKÁ z V. C triedy, 
HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ (akordeón) –  Matúš 
VARGA z III. B triedy, 
SPOLOČENSKÝ TANEC – Vladimíra ŠPAČKOVÁ 
z V. A triedy, 
MODERNÝ TANEC – skupina PAPITY z II. B.                                                                                            

Mgr. Beáta IVANOVÁ 
 

Majstrovstvá Slovenska v Disco tanci v Senici 
 
     Súťažím za tanečný klub Grimmy Prešov a dňa 14.5.2010 sme boli na Disco 
dance súťaži v Senici. Prvý deň sme mali disciplínu disco sóla. Ja som so sólom 
skončila na 24. mieste, spolu nás bolo 94 súťažiacich. Na druhý deň bola 
disciplína duá a skupiny DVK (detská veková kategória). S duom sme 
nepostúpili, preto sme dúfali, že so skupinou postúpime do finále. 
     Do finále postúpilo 8 skupín DVK a my sme postúpili tiež. Veľmi sme sa 
tešili. Keď sme odtancovali, počkali sme si na výsledky, Boli sme trošku 
sklamané, lebo sme skončili na 8. mieste, čiže na poslednom. Ale to nič, lebo 
úspech sme mali až na tretí deň. Súťažili sme v disciplíne DVK Street Dance 
Show formácia. Formácií bolo 5 a my sme sa s našou  formáciou Latino Show 
umiestnili na druhom mieste. Veľmi sme sa tešili a boli sme veľmi šťastné, 
lebo sme nominované na súťaž Tanečná skupina roka 2010. Bol to krásny 
zážitok. 

                                                                          Linda FERENCZOVÁ, V. B 



Na tej istej súťaži, teda na Majstrovstvách Slovenska 
v Disco tanci v Senici, sa zúčastnila aj ďalšia naša žiačka 
Simona PAULOVSKÁ z IX. D. Súťažila za tanečný klub 
Bounce v HVK (hlavná veková kategória) a ako sólo 
tanečnica vo Freestyle získala 1. miesto.  
 

 

Hviezdoslavov Kubín 
 

     Už sme informovali o tom, že Barborka Karnišová z III. A v školskom 
i okresnom kole získala 1. miesto. Táto šikovná recitátorka, o ktorej budeme 
určite ešte počuť, nás nesklamala ani v krajskom kole súťaže a získala 
nádherné 3. miesto. 
 

 

Majstrovstvá SR 2010 v športovej streľbe mládeže 

zo vzduchových zbraní 
 
     Toto podujatie sa uskutočnilo v prešovskej Mestskej športovej hale 
v dňoch 17. – 18. 4. 2010.  
     Ivanka Olšavská, žiačka VI. C triedy, o ktorej sme už vo Vševedkovi písali, 
sa nominovala v troch disciplínach, hoci jej športová komisia povolila len dva 
štarty. V disciplíne Slávia – puška 30 rán dosiahla nástrelom 287 bodov z 300 
možných. Spoločné trojčlenné družstvo skončilo na medailovom III. mieste 
s bronzovými medailami. V disciplíne Slávia – puška 40 rán dosiahla 387 
bodov zo 400 možných. Ivanka však omylom vynechala jeden terč, stratila tak 
9 – 10 bodov. Bola to jej neuveriteľná smola, pretože svojím výkonom by bola 
siahla buď na zlatú alebo na striebornú medailu. V družstvách im ostalo 4. 
miesto.  
Okrem najvyššej športovej súťaže stojí za zmienku aj výkon, ktorý podala 
v mesiaci marec 2010. V disciplíne VzPU 40 dosiahla výkon 398 bodov, čím jej 
k celkovému slovenskému rekordu chýbali 2 body a v disciplíne VzPU Slávia 
dosiahla v národnej lige 297 bodov, kde jej k slovenskému rekordu chýbali 3 
body.                                                               

   Ing. Juraj Kollár, Mgr. Emil Šafranko 

http://www.clker.com/clipart-6574.html


 

 

 

 
 

 
22. apríla 2010  členovia 
Školského parlamentu 
navštívili Kanceláriu 
prezidenta SR v Košiciach. 
Žiakov o náplni práce 
informovali pracovníci 
Kancelárie prezidenta a 
odpovedali na otázky, ktoré 
zaujímali zástupcov žiakov 
našej školy. Po návšteve 
kancelárie sa žiaci presunuli 
do centra Košíc a tam 

navštívili Múzeum voskových figurín, kde spoznali tváre rôznych významných 
osobností spätých s dejinami Košíc.  
Celú akciu zorganizovali p. učiteľky Mgr. E. Liberová a Mgr. G. Malíčková.  
 

Petronela RUSNÁKOVÁ, IX. E 
 

 

 
21.5.2010 si žiaci 7. –  9. roč.  znova 
zatancovali štvorylku. Prešovčania 
chceli obhájiť svoje prvenstvo 
z minulého roka a pokoriť Guinessov 
rekord. Slovensko sa do Európskeho 
tanečného festivalu v hromadnom 
tancovaní  štvorylky zapojilo po 



tretíkrát. Okrem Prešova a Košíc sa tancovalo vo Svidníku a v Žiline. 
Presne o 12.00 hod. sa začalo tancovať v celej Európe. K červeno-bielym 
tancujúcim Prešovčanom sa pridal aj primátor Prešova, Pavel Hagyari. 
Napokon zvíťazili Košice, kde tancovalo 5 408 tanečníkov, čo im zabezpečilo 
európske prvenstvo. V Prešove tancovalo 5 184 tanečníkov z toho 210 našich 
žiakov. 
 
 
 
 
Slávnostná akadémia dňa 11.mája 2010 v telocvični školy. Tancom a spevom 
potešili žiaci 1. stupňa svoje mamičky. 

 
      
 
 
 
27. mája sa uskutočnila v Mestskej športovej hale v Prešove veľkolepá akcia 
Integrácia 2010. Jej hlavnou myšlienkou bolo odstránenie rozdielov medzi 
deťmi šikovnými, nešikovnými, bohatými, chudobnými, chorými, zdravými, 
bielymi i čiernymi, ... Akciu moderoval skvelý muzikant, komik, moderátor, 
skladateľ a veľmi srdečný človek Marián Čekovský s dramaturgičkou Miškou 
Marienkovou. Účinkovali: nevidiaca speváčka a klaviristka, akrobatický 
cyklista, spevák Lobo z Jordánska, finalisti Superstar Denis Lacho a Dominika 



Stará, Grimmy Dance Company, Laci Strike so Street Dance Academy, Helena 
Vondráčková, Beáta Dubasová so svojou mladučkou obdivovateľkou, žiaci 
SZUŠ DAMA a mnohí ďalší. Každý divák dostal 8 darčekov – svetielko, 
píšťalku, tričko, sladkosti a ďalšie originálne darčeky.  
     Na záver zaspievala celá hala s účinkujúcimi a so žiakmi detského zboru 
pieseň We are the world preloženú do slovenčiny na znak, že sme si všetci 
rovní.  

                                                                                  Adela KOVÁŘOVÁ, VII. A 
 

 

 
 
Dňa 29. 4. 2010 sa žiaci našej školy zúčastnili na 3. ročníku DRAMAFESTU, 
nesúťažnej prehliadky scénok a krátkych divadielok žiakov MŠ, ZŠ a SŠ 
v anglickom jazyku. Na vysokej úrovni reprezentovali našu školu v dvoch 
vystúpeniach. Ako Chicken Little  vystúpili žiaci IV. A triedy: Otília 
FERENČÍKOVÁ, Viktória FIRMENTOVÁ, Katka JARKOVSKÁ, Adrián 
KOHLMAYER, Katka PLATKOVÁ, Nayika ŠAFRANKOVÁ, Lenka ŽELONKOVÁ. 
Žiaci IX. A triedy zahrali divadlo The BANK of England v zložení: Miriam 
SUKAROVÁ, Erik SUKAR, Richard IĽKO, Lucia SABANOŠOVÁ. Oživením bolo 
vystúpenie BREAK DANCE bratov Kohlmayerovcov zo IV. A a IX. A a Patrika 
GERMUŠKU z IX. A. Táto prehliadka bola nesúťažná, napriek tomu však 
vyjadrila porota veľký obdiv nad výkonom našich deviatakov. Všetkým 
hercom ďakujeme za výborné výkony a peknú angličtinu. 

                                                                                          Ing. Marta ROVŇÁKOVÁ 
 

 
     
 
 
 Dňa 27. 5. 2010 sme boli v Tropicariu v Budapešti. Videli sme tie 
najexotickejšie živočíchy, napríklad žraloky, raje, žaby, rôzne farebné vtáky, 
hady, opice, ryby, medúzy a aj veľkého krokodíla. Mali sme aj možnosť 
dotknúť sa raje. 
     Keď sme prešli celé Tropicarium, učitelia nám dali „rozchod“ po nákupnom  
centre.  
     Všetci sme si výlet veľmi pochvaľovali a dúfame, že nás pani učiteľky 
vezmú do Tropicaria aj na budúci rok. 

                                                                          Katarína GOČOVÁ, V. B 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
24.5.2010 sa naši žiaci predstavili s kultúrnym programom v Domove 
sociálnych služieb v Petrovanoch, ktorý poskytuje starostlivosť ľuďom 
s rôznym postihnutím a v Domove dôchodcov v Petrovanoch. 
Program pripravili p. uč. Ivanová a Petrušová. Predstavili sa roztlieskavačky, 
spoločenské tance, speváci, atď. Obyvateľom DSS a DD urobili veľkú radosť. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
7.5.2010 potešili naši žiaci aj obyvateľov Domova dôchodcov na Veselej ulici v 
Prešove, ktorí tu trávia jeseň svojho života. V nejednom oku babičiek 
a deduškov sa zaleskla slza dojatia a šťastia pri sledovaní milého  kultúrneho 
vystúpenia, ktorým deti spríjemnili starkým inak všedný deň. 



 
 
 
„Čajka vyrástla a lieta na vlastných krídlach. 
Píšem a ovládam posunky. 
Nepočujem, ale moje srdce nie je hluché 
k ničomu na tomto dvojakom svete. 
Ponúkam vám svoju odlišnosť.“        
                                      Emmanuelle Laboritová, francúzska nepočujúca herečka 
     
 14. apríla 2010 sa uskutočnila beseda s nepočujúcim vysokoškolákom 
Jurajom Holéczym, ktorého už mnohí  z vás poznáte. Tento všestranne 
nadaný odvážny chlapec  pred rokom zmaturoval a v súčasnosti  študuje na 
vysokej škole. Udržať  tempo a zvládnuť vysoké nároky, ktoré takéto štúdium 
vyžaduje, nie je určite jednoduché ani  pre počujúcich študentov. Okrem 
štúdia si Juraj dokáže nájsť čas aj na svoje koníčky. Za posledný rok robil napr. 
produkciu filmu LEGENDA O NEPOČUJÚCICH. To, čo iní produkční vo filmoch 
riešia jednoducho telefónom, on listami, mailami, osobným kontaktom 
a hlavne veľkým odhodlaním a presvedčením. Aj preto všetci, ktorí  ho mali 
možnosť na besede spoznať, neskrývali  sympatie a obdiv.  
     Želáme mu veľa úspechov a odhodlania, aby sa nenechal zlomiť 
prekážkami. 

                                                                                           Mgr. Emília PIŠTEJOVÁ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Farebný svet 
 
Modrá, to je farba očí,    Zelená je farba trávy, 
v zrkadle ju zazriem pod obočím.  vojdem do záhrady, tam sa pasú pávy 
Keď vidím, že sa na mňa nebo pozerá,  Zelený strom, zelený kvet, 
už viem, ako nový svet vyzerá.  v celom svete zelenej veru páru niet. 
Červená sťa krv by tiekla,  Žltá je farba púpavy, 
v ohni samá červená trblietka.  na nebi žlté slniečko, 
     žltá ma vždy pobaví. 

                            Juro Gall, IV. C 
 

Ako sa farby dúhy pohádali 
 
     Jedného krásneho dňa 
zapršalo, zasvietilo slnko 
a na oblohe sa objavila 
dúha.  
     Ale čo to?! Dúha bola 
celá popletená! Prvá farba 
bola modrá, druhá červená, 
tretia zasa žltá, a posledná 
oranžová. A viete, čo bolo 
za tým? Farby dúhy sa 
pohádali. Žltá s modrou, 
červená s oranžovou, ach, 

skrátka hotová katastrofa! „Ty si taká škaredá ako nebo!“ „A ty ako slnko!“ 
Vtom prišla zelená a povedala: „Prestaňte sa hádať! Ako bude teraz vyzerať 
dúha?“ Červená povedala: „Zelená má pravdu, my sme sa tiež pohádali, ale 
udobrili sme sa. Skúste to aj vy, aby sme sa mohli vrátiť na oblohu. Aby 
z dúhy, ktorú vytvoríme, mali ľudia radosť.“ 
     A opäť zapršalo, zasvietilo slniečko a na oblohe sa objavila nádherná dúha! 
A tak je to až dodnes. 

                                                                             Simonka ŠTEFANČÍKOVÁ, IV. C 

Sabína GALLOVÁ, V.  A 

AA 

Sandra Spišáková, II.A 

Sandra Spišáková, II.A 

 



Rozprávka o farbách 
 
     Kde bolo, tam bolo, za siedmimi dolami, za siedmimi horami žili raz vo 
veľkom velikánskom lese rôzne farby – žltá, modrá, zelená, červená, 
oranžová, hnedá a mnohé iné.  
     A pretože niektoré farby boli studené a niektoré zasa teplé, jedného 
slnečného dňa sa pohádali , lebo tie teplé farby nechceli byť v jednom lese so 
studenými a naopak. Mali v lese domčeky, každá vo svojej farbe, ale v jednom 
domčeku bývali dve farby. Jedna studená a jedna teplá. Teplá nechcela bývať 
spolu so studenou a tá studená s teplou. Preto jedna z nich dostala nápad, 
aby sa teplé farby presťahovali ku teplým a studené ku studeným. Stalo sa 
a po mesiaci už mali premaľované aj svoje domčeky. Žltá bývala s hnedou, 
oranžová  s červenou, modrá so zelenou. Po roku bývania im to však začalo 
prekážať. Teplé farby mali vo svojich domčekoch veľmi teplo a v studených 
bola zima. Takto všetci zistili, že teplé a studené farby sa musia znova 
skamarátiť a presťahovať sa. To aj urobili, i príbytky si premaľovali. 
     Po čase im bolo dobre, lebo vo svojich domčekoch nemali ani veľkú zimu, 
ani veľké teplo a všetko bolo tak ako predtým. 

                                                                                  Emka DEMČÁKOVÁ, IV. C 
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Evka ADAMOVIČOVÁ, IV. C 

Sandra Spišáková, II.A 

Sandra SPIŠÁKOVÁ, II.  A 

AAAArrA 

Sandra Spišáková, II.A 

Sandra Spišáková, II.A 

 



 
 
30.5.2010 sa niektorí žiaci s p. uč. Knuthovou zúčastnili na Dni otvorených 
dverí v Divadle J. Záborského. Okrem toho, že sme si pozreli celé zákulisie 
divadla, mohli sme si všeličo vyskúšať. Posúďte sami. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vyrazili sme okolo siedmej ráno. Počas cesty nám sprievodkyňa zaujímavo 
rozprávala o miestach, ktorými sme prechádzali.  
    Ako prvé miesto sme navštívili skanzen v Pribyline. Videli sme starý kostol, 
ktorý je presťahovaný do skanzenu z brehu Liptovskej Mary. Mnoho 
chalúpok, zvieratká a dom, v ktorom sa natáčal film Bathory. Ďalším miestom, 
ktoré sme navštívili, bolo Múzeum ovčiarstva v Liptovskom Hrádku. Bola tam 
bačova chalupa, zvonce, nádoby, oblečenie, proste všetko, čo používali naši 
predkovia pri chove oviec.  
    Nakoniec sme navštívili Havránok. Nevedeli sme, do čoho ideme, ale to, čo 
sme napokon videli a počuli, nás prekvapilo. Na prvý pohľad obyčajný les, 
kopec. Skrýval však vzácne archeologické nálezisko z doby, keď Kelti žili na 
našom území. Navštívili sme keltské obydlie, svätyňu, videli sme obetnú 
jamu, kam dávali aj ľudské obety. Hoci nám pršalo a bolo klzko, ale bola to 
veľmi zaujímavá dejepisná exkurzia.                                       Martin LAMAČ, VI. E                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup na Havránok 
Keltské obydlie 

Práca na hrnčiarskom kruhu 

V múzeu ovčiarstva v Lipt. Hrádku 

Keltské hradisko Havránok 

Skanzen v Pribyline 



 
 
 

Redakcia Vševedka požiadala o rozhovor pani učiteľku  
Mgr. MÁRIU BAREÁNOVÚ. 

 
Pani učiteľka, učíte SJ. Prečo ste si vybrali práve toto povolanie a 
zameranie? 
V detstve mi často dávali na starosť menšie deti, o ktoré som sa s radosťou 
starala. Snívala som, že sa stanem detskou lekárkou. Na SVŠ-ke som 
študovala nemecký, ruský, latinský a francúzsky jazyk. Zistila som, že na 
jazyky mám talent, a pretože vo francúzštine som dosahovala najlepšie 
výsledky, rozhodla som sa ju študovať na VŠ. Slovenčina mi k tomu pribudla 
nechtiac, pretože iná kombinácia nebola. 
 
Takže Vy ste vôbec nechceli študovať slovenčinu, a predsa ste ju celý život 
učili? Koľko je tomu rokov? 
Áno, francúzštinu som učila len veľmi málo. Učiť som začala v r. 1974 v 
Humennom, kde som bola 16 rokov. Potom sme sa presťahovali do Rejdovej 
neďaleko Dobšinej. Tam som odučila 10 rokov a tu v Prešove na tejto škole 
som už 10. rok. Teda učila som niekoľko generácií žiakov. 
 
Aké zmeny vnímate medzi týmito generáciami?  
Rozhodne bola v škole v minulosti väčšia disciplína žiakov, ale aj učiteľov. 
Mimoškolskú prácu sme vnímali ako samozrejmosť, nečakali sme, že za to 
budeme mať zaplatené. Žiakom sme sa venovali aj cez víkendy a prázdniny. 
Nebolo až toľko veľa „papierovania“. 
 
Čo Vás ako učiteľku najviac trápi a čo by ste zmenili, ak by to bolo vo Vašej 
moci? 
Najviac ma trápia prehustené učebné osnovy, málo času na precvičenie učiva 
– obrovské pracovné tempo, zlé učebnice a strašne veľa písomností. Trápi ma 
správanie žiakov, veľká agresivita, neúcta k učiteľovi. Trápi ma, že sa žiaci učia 
len pre známky, nie pre vedomosti. A to, že je málo takých žiakov, čo sa učia 
pravidelne. Ak by som mala čarovný prútik, zmenila by som zákony na 
ochranu rodiny, hlavne, aby sa rodičia mohli viac venovať deťom. Zmenila by 
som obsah vyučovania, aby sa žiaci viac učili pre samotný život. Je toho veľa, 
čo by som zmenila... 



Určite veľa čítate, aké sú Vaše obľúbené knihy a aký žáner Vás zaujíma? 
Moja najobľúbenejšia knižka je Malý princ od Exupéryho, pretože je v nej 
obsiahnutá celá filozofia nášho života. Z umeleckej literatúry čítam len krátke 
poviedky a poéziu, romány vôbec nie. Najradšej mám vedecko-populárnu 
literatúru z oblasti alternatívnej medicíny, psychológie, východnej filozofie, 
o záhadách v oblasti prírody, atď. Teraz som čítala o liečivej sile 
polodrahokamov a o vesmíre. 
 
Váš brat píše a dozvedela som sa, že aj vy. Je to pravda? Môžete Vševedkovi 
o tom niečo povedať? 
Áno, môj brat, bývalý redaktor Českosl. televízie v Košiciach, vydal 4 básnické 
zbierky, napísal viacero textov piesní pre Prešovčatá... (Gabriel Glovacký, 
pozn. red.) V tomto smere mi bol vždy príkladom. Ja som sa najprv venovala 
len literárnej tvorbe žiakov, ale potom som začala aj sama písať.  Už 14 rokov 
som členkou Klubu literárne tvorivých učiteľov pri MPC v Prešove. 
 
O čom bude Vaša knižka a kedy si ju budeme môcť prečítať? 
Píšem len poéziu, väčšinou sú to filozofické básne o živote, o človeku ako 
takom. Básnickú zbierku chcem vydať, až keď už vôbec nebudem učiť. 
 
Za čím Vám bude najviac smutno, ak raz prestanete učiť? 
Najviac mi bude smutno za dobrými žiakmi a nemyslím tým prospechovo 
dobrými, ale za krásnymi detskými osobnosťami. A tiež za kolegyňami, 
v ktorých som našla vynikajúce osobnosti s krásnymi ľudskými vlastnosťami. 
 
Aké je Vaše životné krédo? 
Verím vo Vyššiu moc, v jej spravodlivosť. Vnútorne sa stotožňujem a snažím 
sa žiť podľa výroku, ktorý som si kedysi prečítala: „Šťastie je mať v úcte život, 
robiť dobré skutky, denne objavovať a poznávať krásu, tešiť sa z nej a mať 
schopnosť ukazovať ju aj iným.“ 
 
Čo by ste na záver zaželali našim čitateľom? 
Veľmi dôležité je mať v živote cieľ a ísť nebojácne, húževnato za ním. Prajem 
žiakom, aby sa neučili len z povinnosti, ale aby v učení objavovali 
TAJOMSTVO, ktoré sa dozvedia o sebe a o svete. Tak učenie vie byť veľkým 
dobrodružstvom. Ja som vždy mala radosť z učenia a doteraz sa učím 
a objavujem svet. 

Za rozhovor sa poďakovala Paula ZWIEBELOVÁ, VII. C 



     
 
 
 
 
 
 
 
    

  Spoločenský tanec, hra na hudobnom nástroji 
a spev sú pre Simonku charakteristické. 
Pre spoločenský tanec ju získali rodičia ako 5-
ročnú. Talent na spev v nej objavila pani 
učiteľka hudobnej výchovy ešte v detstve, 
kedy začala aj hrať na hudobnom nástroji. 
Ovláda hru na sopránovú zobcovú flautu a na 
hoboj (v tomto školskom roku absolvovala).                                                                                                                                                                                                                                     
      Jej najväčšie úspechy v spoločenskom tanci  
v celoslovenských súťažiach, niektoré aj 
s medzinárodnou účasťou: 
1. miesta: Kežmarok, Banská Bystrica, Prešov 
2. miesta: Košice, Rožňava, Poľsko 

 3. miesta: Veľké Kapušany, Ružomberok, Žilina 
     Na speváckych súťažiach sa viackrát umiestnila na prvom mieste. V tomto 
školskom roku získala 1. miesto v okresnom a 2. miesto v krajskom kole súťaže 
Slávici z lavice. V speváckej súťaži vo francúzskom šansóne získala 2. miesto 
a v Karaoke show 1. miesto. 
 
 
 
      
 
     So spevom začínala už ako malá.  Priviedli ju k tomu rodičia. Najprv to bol 
folklórny súbor ROZMARIJA, neskôr začala spievať aj moderné piesne. Jej 
najväčšie úspechy: 
 Talent 2007 – v kategórii spev  
1. miesto okresné kolo Kytička domovine 
 



 
1. miesto okresné kolo Piesne naše 
piesne 
3. miesto Chanson Francaise 
2. miesto krajské kolo Slávici z lavice 
2. miesto okresné kolo Slávik Slovenska 
2. miesto okresné kolo Slávici z lavice 
Vo voľnom čase sa Ľubka venuje okrem 
spevu ešte herectvu, gitare, tancu, práci 
vo folklórnom súbore a športu.  
 
 
 
 
 
 
 

 
     Mišku priviedol v 11 rokoch jej ocko k 
bedmintonu. Odvtedy sa mu venuje. Jej najväčšie 
ocenenia: 
1. miesto školské majstrovstvá (okr. kolo)  
r. 2009/2010 
1. miesto školské majstrovstvá (kraj. kolo)  
r. 2009/2010 
2. miesto školské majstrovstvá (okr. kolo)  
r. 2008/2009 
2. miesto školské majstrovstvá (kraj. kolo)  
r. 2008/2009 
1. miesto školské majstrovstvá (okr. aj kraj. kolo) 
r. 2007/2008 
1. miesto – turnaj v kategórii U17 

     V tomto školskom roku sa Miška venovala aj športovej gymnastike pod 
vedením p. uč. Kormaníka a p. uč. Čirčovej  a v okresnom kole gymnastického 
štvorboja získala 1. a v krajskom kole 2. miesto.  
      
     Všetkým trom dievčatám Vševedko ďakuje za skvelú reprezentáciu našej 
školy a v ich ďalšom živote im spolu so svojimi čitateľmi želá veľa ďalších 
úspechov.  



 

 

 

Džentlmen 
 
Táto báseň obsahuje tipy, 
ako sa stať džentlmenom a neostať 
„pipi“. 
Byť džentlmen nie sú chvíľky malé, 
ja som džentlmenom stále. 
Džentlmen je čestný, slušný, milý, 
tak sa správa chalan ušľachtilý. 
Ak niečo dostanem, tak poviem 
ďakujem 
a to, čo nemôžem, ani nesľubujem. 
Starším i dievčatám vždy podržím 
dvere 
a viem byť pokorný, i keď ma to... 
„berie“. 
Keď treba, každému vždy 
pomôžem, 
spravím aj to, čo sa zdá, že 
nemôžem. 
Pozdravím sa dovidenia a pekný 
deň, 
lebo ja som správny džentlmen. 
 
 

Yetiho tajomstvo 
 
Je to biele, ba až sivé, 
možno, že je to aj divé. 
 
Je to chlpáč, tak to viem, 
kde však býva, nepoviem. 
 
Naznačím to – Himaláje, 
nenájdeš ho, býva v skale. 

 
 

 
Prečo sa však neukáže? 
Šnúrky si vraj nezaviaže. 
 
Gombíky si zapnúť nevie, 
ani gate prepotrebné. 
 
Teraz viete, milé deti, 
prečo neukáže sa nám Yeti. 
 

  Cesta okolo sveta 
 
Najprv trocha slovenčiny, 
potom si dám trocha Číny, 
 
navštívim aj Hurgadu, 
potom možno Kanadu, 
 
nebezpečnú Malajziu, 
starovekú Kolumbiu, 
 
skúsim fínsku Nokiu, 
zastavím sa v Tokiu 
 
a v New Yorku po noviny... 
Prales pozriem na Pobreží 
Slonoviny. 
 
Švédsko  je krajina  istôt,  
v Nórsku je zas krásne  čisto. 
 
Na Kubu po cigaru skočím, 
tam tú krásnu cestu skončím. 
 
 
Ondrej Murcko & Jozef Dušenka, VII.D 



      
 
 
Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselne a opakovane ubližuje 
druhým. Znamená to, že niekto tebe alebo niekomu, kto sa nemôže brániť, 
robí niečo nepríjemné, niečo, čo si neželá, čo mu ubližuje, alebo ho zraňuje.  
Keď sa voči tebe niekto správa takto, potom pravdepodobne si obeťou 
šikanovania! Často deti hovoria, že takéto správanie je v poriadku, že sa to 
môže, že to tak má byť, že je to len zábava, ale TO NIE JE PRAVDA! Nikomu, 
ani tebe, nesmie nikto ubližovať, trápiť ťa a fyzicky alebo psychicky ťa 
zraňovať! Ak nezostaneš so svojím problémom sám, ak naberieš odvahu 
a povieš to niekomu dospelému, určite ti pomôže problém riešiť a tvoj život 
sa opäť vráti do normálnych koľají. ŠIKANOVANIE JE TRESTNÝ ČIN! (Podľa § 
235 a 237 Trestného zákona sa napríklad ten, kto druhého vydiera, potresce 
odňatím slobody až na 3 roky.)      

Ako sa môžeš brániť, čo môžeš urobiť? 
 Keď do teba niekto zapára, nedaj sa vyprovokovať ani vystrašiť. Veľmi 

rázne im povedz, aby vypadli. Krič NIE alebo uteč. 
 Keď máš ísť okolo tých, ktorí ťa bijú, berú ti veci, nechodievaj sám. Počkaj 

na nejakú skupinku a pridaj sa k nim, aj keď ich vôbec nepoznáš.  
 Keď nemáš kamarátov, skús si ich nájsť. Povedz o svojich problémoch 

rodičom a požiadaj ich o radu, oni sa určite budú snažiť pomôcť ti.   
 Skús nájsť dôveryhodného dospelého, ktorému to povedz. Ak takého 

nenájdeš, môžeš zavolať na Linku dôvery, telef. čísla nájdeš v žiackej 
knižke. 

Ak je šikanovaný niektorý tvoj spolužiak, nie je správne schvaľovať agresívne 
správanie spolužiakov. Nie je správne ani odsudzovať niekoho, kto je iný, 
možno menej sympatický, slabší, má iné názory a záujmy, má nejaký fyzický, 
či iný hendikep. Nie je správne mlčať, keď cítiš nespravodlivosť, nečestnosť, 
ponižovanie druhých. Nie je správne nechať sa ovplyvniť alebo presvedčiť 
agresormi, aby si mlčal. Nie je správne nečinne sa prizerať, alebo byť 
ľahostajný, keď sa staneš svedkom šikanovania. Hovorí sa o „žalovaní“ ako 
keby to bolo niečo nemiestne a nedôstojné. Keď niekto ohlási šikanovanie, 
vôbec to neznamená, že je slaboch. Naopak, dokazuje to, že sa nebojí a že 
má dosť sebavedomia, aby sa šikanovať nenechal. Ak vieš, že je v tvojom 
okolí niekto šikanovaný, povedz to rodičom, triednej učiteľke, alebo niekomu 
dospelému, komu dôveruješ. Nezabúdaj, že ide o to, aby si pomohol tomu, 
komu ubližujú, nie aby si sa pomstil agresorom. 



           
    
 
 

              Basketbal 
Projekt Zober loptu, nie drogy sa po minuloročnom úspechu 
v košických a prešovských školách uskutočnil aj v tomto 
školskom roku. Organizátori ponúkli možnosť zapojenia sa 
buď v basketbale, futsale, alebo hádzanej. Cieľom projektu 

nie sú špičkové výkony, ale zapojenie sa čo najväčšieho počtu žiakov do 
pravidelných pohybových aktivít.  
Finálový deň basketbalu v Prešove bol pondelok 24.5.2010 a zúčastnili sa ho 
tieto školy: ZŠ Sibírska, ZŠ Čsl. armády, ZŠ Šmeralova.  
Naši žiaci získali 1. miesto, blahoželáme. 
Reprezentovali nás: ČIRČOVÁ, URBAN, MARUŠÁK, DUJČÁK, DZIAK, ŠITÁR, 
ONDRIA (IX. D), LIPTÁK (IX. E), ĎURICOVÁ, SIVÁKOVÁ, JUSKOVÁ (VIII. B) 
 

Hádzaná 

V rámci 36. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov a žiačok základných škôl v 
hádzanej v základnom kole hrali naši žiaci proti  ZŠ Krymská (Michalovce),   
ZŠ M.R.Štefánika  (Trebišov „A“)  a zvíťazili. 
Na krajskom kole v Levoči bojovali proti Bardejovu, Starej Ľubovni, 
Spišskému Bystrému, Levoči a taktiež získali 1. miesto a postúpili do 
celoslovenského kola, kde získali 6. miesto. 
Reprezentovali nás títo naši žiaci: DUJČÁK, URBAN, ADAMČO, MARUŠÁK 
(IX.D), LIPTÁK (IX.E), VERNARSKÝ (VI.F), LEHET (VII.F), BABUŠČÁK (VIII.F),  
MACHALA (V.F), NOVOTNÝ (VI.E), DVORŠČÁK (VI.A), KARABINOŠ (VI.C). 

Slavomír LIPTÁK, IX.E 

  

Turnaj Lekov Cup 2010 v PLZNI 
 

     V čase od 8. do 12. apríla 2010 sa zúčastnili naši siedmaci (KRASNIČAN, 
PETROC, PALKO, MILÝ, LEŠKO, BARNÁŠ, MURCKO, FEKETE, MIHAL, HUDÁK, 
P. HORVATH, E. HORVÁTH, ANTUŠ,) a ôsmaci (KRAJŇAK, SLIVKA, ANDREK, 

http://www.zoberloptu.sk/


Talentárium 
Turnaj vo vybíjanej 
Klasifikačná porada –  22. jún 
OČAP – teoretická časť – 22. jún 
OČAP – praktická časť – 25. jún 
Odovzdávanie učebníc – 28. jún 
JUNIÁLES – 29. jún 
Slávnostný záver  šk. roka – 30. jún 
 

KAŠČÁK) z hokejových tried veľkého hokejového turnaja LEKOV CUP 2010 
v Plzni.  
     Na turnaji hralo 35 mužstiev. My sme hrali v skupine s Maďarmi, Čechmi, 
Fínmi a Američanmi. Práve zápas so silným mužstvom z USA zanechal v našich 
reprezentantoch najväčšie dojmy a aj keď sme zápas s nimi prehrali, budeme 
ďalej ťažiť zo skúseností, ktoré sme mali možnosť v tejto hre nadobudnúť. 
     Na tomto turnaji sme získali čestné 7. miesto. 
                                                                                                      Erik HORVÁTH, VII. D 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurzia do ZOO (5. ročník) 
Exkurzia do botanickej záhrady 
Exkurzia do Planetária 
Návšteva výrobne hostií 
Technické múzeum v Košiciach 
Memoriál Jána Molitorisa – 9. jún 
Tenisový turnaj mladších žiakov a 
žiačok 
Hľadáme talentovaných olympionikov 
Detský jarmok, zábavné a súťažné 
popoludnie 
 



                             

      
   Piataci z vlastnej skúsenosti radia štvrtákom – budúcim piatakom, ako si čo 
najskôr a bez problémov v novom školskom roku  zvyknúť na druhý stupeň: 
     Oliver Ilavský, V. C: Treba sa pripravovať na hodiny, počúvať učiteľov, 
nevšímať si tých, čo sa vám vysmievajú, mať dobré vzťahy s učiteľmi, 
nerozprávať cez hodiny, presadiť svoj názor, byť aktívny, ak by sa rozhodovalo 
medzi lepšou a horšou známkou, robiť si domáce úlohy, dávať si pozor na 
slová, pozor na kamarátov, nehrať futbal cez prestávku v triede, nenaháňať 
sa, neignorovať učiteľov, byť slušný, mať dobrý prospech. 
     Dávid Jenčo, V. C: Dávať si pozor na starších žiakov na školskom dvore, 
lebo niekedy berú mladším žiakom lopty, správať sa slušne, utvoriť si 
u učiteľov dobré meno, správať sa slušne, neničiť majetok školy. 
     Peter Michalčin, V. C: Učiť sa, nerobiť si zlé meno, neodvrávať učiteľom, 
zvyknúť si na nové predmety a na to, že na každej hodine je iný učiteľ, 
vyhýbať sa hádkam. 
     Richard Jusko, V. C: Učiť sa, zvyknúť si na nové učiteľky, zvyknúť si na nové 
triedy,  nových spolužiakov a na celý druhý stupeň. 
     Kristína Rozkošová, V. C: Urobiť si dobré meno, učiť sa, pozor na starších 
žiakov, lebo niekedy do piatakov zapárajú. 
     Róbert Lyocsa, V. C: Pozor na písomky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
     Náš školský časopis získal v súťaži školských 

časopisov základných škôl ocenenie Objav 
roka pre najlepší novoprihlásený časopis. 

 
 
  
 
 
 
 
    
 
  Milí žiaci, končí sa školský rok, dostanete vysvedčenia (náš vševedkovský tím 
dúfa, že budú len a len tie najlepšie) a o chvíľu sa začnú prázdniny.  
     Lenže, určite ste všetci smutní, tak ako aj ja, že prázdniny ubehnú rýchlo 
a my budeme znovu o jeden rok starší. Nie že by som bola smutná preto, 
ale začne sa škola. Lenže my, redakcia školského časopisu, sme sa zhodli, že 
bude lepšie, ak vám ten ďalší školský rok skrášlime a rozveselíme. Rozhodli 
sme sa, že vo Vševedkovi urobíme novú rubriku ODKAZY A INZERÁTY. Vy do 
tejto rubriky budete môcť prispievať anonymne, ale aj pod vaším pravým 
menom. Budete si môcť posielať odkazy, priania k narodeninám i iným 
sviatkom, poďakovania, povzbudenia, ale aj rôzne inzeráty. Napr.:  

 Darujem práve narodené mačiatka perzskej mačky. Je ich 5. Sú 
čiernobiele, ešte neotvorili oči. Viac informácií  na čísle ....... 

 Zuzka, všetko najlepšie k 12. narodeninám. Katka  
 Fero, ďakujem Ti za pomoc s rovnicami. Simona 

Do našich Odkazov a inzerátov budú môcť prispievať aj naši učitelia, prípadne 
i iní zamestnanci školy, napr. tety kuchárky, ... 
Vaše odkazy a inzeráty budete môcť vhadzovať do škatule vo vestibule 1. aj 2. 
budovy našej školy. Škatuľu tam uložíme hneď na začiatku školského roka 
a hneď v prvom Vševedkovi uverejníme vaše prvé odkazy a inzeráty.  
ALE UPOZORŇUJEME VÁS!!!   UVEREJNÍME LEN SLUŠNÉ ODKAZY!!!                                                                            

Paula ZWIEBELOVÁ a vševedkovský tím 
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