
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Možné nemožné 
 
Pozeral som sa von oknom... 
... na padajúce lístie. 
Sníval som o všetkom možnom 
a nemožné sny mi behali hlavou. 
Nezvládal som učenie, 
zabúdal som úlohy. 
Mama hľadala riešenie,  
nie mojich úloh. 
Riešenie mojich možných 
 a nemožných snov. 
Ovládla ma droga 
a sny – tie zlé – sa stávali realitou. 
A mama stále hľadala. 
A ja som sa viac a viac strácal. 
Pomoc mi bola nepriateľom. 
Pomáhali všetci, kým... 
... kým som sa dokázal pozrieť... 
... pozrieť na seba  
a nielen na nesplnené sny. 

J. R. 

 

 
 

 
 
   Milí spolužiaci, nádherné jesenné dni s padajúcim zlatisto sfarbeným 
jesenným lístím vám isto mnohým priniesli veľa pekných pocitov. Veď jeseň je 
ten najlepší maliar, ktorý dokáže potešiť naše oči i myseľ a dodať nám ešte 
aspoň kúsok energie, ktorú budeme v zime všetci potrebovať. Ale už nás čaká 
pre mnohých najkrajšie obdobie v roku – Vianoce. Všetci sa už asi tešíte na 
darčeky, ale nezabúdajte, že Vianoce nie sú len sviatkom darčekov. Sú jednou 
z mála chvíľ, kedy môžeme byť všetci pekne spolu. 

Redakčná rada 
  
 
  
 
   V novembri  sa na Slovensku i v celej 
Európe začína rozsiahla kampaň, ktorá 
je zameraná na boj proti drogám. 
Drogová problematika je 
neutíchajúcou témou, ktorá sa dotýka 
každého z nás.  
  Prostredníctvom rozmanitých aktivít, 
napríklad aj písaním básní,  chceme 
poukázať na škodlivosť drog na ľudský 
organizmus a nabádať nielen žiakov, 
ale i verejnosť, aby sa k tejto 
problematike neotáčali chrbtom, ale 
pomohli riešiť tento spoločenský 
problém. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
          So zvedavými otázkami sme zamierili za pánom zástupcom                    
Mgr. Mariánom Barényim.  
 
1. Chceli ste byť učiteľom už keď ste boli chlapec alebo ste snívali o inom 
povolaní? Prečo ste si vybrali práve učiteľstvo? 
Keď som bol žiakom, chcel som byť raz tréner, raz vojak, raz námorník... Moje 
detské predstavy sa často menili. Keď som bol študentom SVVŠ (dnešné 
gymnázium), tak som si vybral učiteľské povolanie. Vtedy mal učiteľ 
v spoločnosti iné postavenie ako dnes. Lákala ma práca s deťmi. 
2. Ako ste začínali, máte nejakú zaujímavú príhodu? 
Tých príhod bolo viac, na to by nestačil školský časopis. Ale rád spomínam na 
zemiakové brigády, ktorých sa namiesto vyučovania zúčastňovali žiaci vyšších 
ročníkov. Im sa to páčilo a my učitelia sme ich spoznávali aj z inej stránky. 
3. Aké sú vaše záľuby? 
Moje záujmy súvisia hlavne so športom. Aktívne som robil viaceré športy. 
Dnes rád chodím na turistiku do hôr, rád si zaplávam, v zime korčuľujem 
a lyžujem. Cez víkendy aktívne „oddychujem“ na chate. 
4. Vraj ste mali kedysi dlhé vlasy, je to pravda? 
Niekedy boli dlhé vlasy v móde. Je pravda, že som mal vlasy dlhšie, ale aj 
tmavšie a hustejšie. 
5. Čo by ste v školstve zmenili, čo vás trápi? 
Trápia ma viaceré veci. Vrátil by som učiteľom také postavenie v spoločnosti, 
aké mali niekedy. Želám si, aby medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi bol lepší 
súlad, aby žiaci pochopili, že učitelia ich chcú naučiť čo najviac a vychovať 
z nich slušných ľudí. 
6. Za čím vám bude najviac smutno, keď raz prestanete učiť? 
Smutno mi bude za žiakmi, lebo pokladám za pozitívne, že som denne 
s mladými ľuďmi. Keď som aj prísnejší a občas zvýšim hlas, viem, že mi žiaci 
budú chýbať. 
7. Čo by ste na koniec zaželali našim čitateľom? 
Želám im zdravie, čo je základ spokojnosti a šťastia. Želám im dobré školské 
výsledky, pohodu v škole, doma a nakoniec, aby sa všetci dostali do škôl, 
ktoré ich zaujímajú. 
 Zhovárala sa: Paula Zwiebelová, VIII.C 



 
 

 

  
 

   Všetci vieme, čo je Halloween, starším 
žiakom ho pripomína hlavne výzdoba školy, 
všade samé netopiere, tekvice a duchovia. 
   Niektorí žiaci zažili halloweenske 
dopoludnie. 
 

    Našim najmladším môžeme závidieť ich akciu, ktorú si poriadne užili. 
28.10.2010 večer prišli do školy, prezliekli sa do strašidelných masiek, 
zatancovali si, vypúšťali lampióny a napokon po celom tom strašení nočnou 
školou sa prezliekli do pyžamiek a spali celučkú noc v škole. 
Atmosféru nočnej školy a nezabudnuteľné zážitky im všetci veľmi závidíme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
    V dnešnej dobe je zdravá výživa súčasťou životného štýlu každého 
moderného človeka.  Aj preto sa v našej škole niesol jeden z októbrových 
týždňov v znamení ovocia, ktoré je súčasťou zdravej výživy. Počas celého 
týždňa sa robili ovocné misy či ovocné pochúťky a ponúkali sa kamarátom, 
rodičom i učiteľkám. Počas prestávok ste si iste všimli výstavku zdravej 
desiatej. 
   Prváci v I.A si z  domu priniesli jablká, hrušky, slivky a iné druhy ovocia. 
Ovocie nielen ochutnávali, no zároveň ho i  skúmali, poslepiačky hádali, aké 
ovocie práve jedia, spoznávali jeho vlastnosti a zloženie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dňa 27.10. o 15.30 hod. sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov. 
Všetko sa nieslo v duchu rozprávky. Pani učiteľky sa zmenili na rozprávkové 
bytosti a aktívni boli i prváci, ktorí si nacvičili pekný program.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 
Na základe vášho hlasovania vám predstavujeme 
výsledky výtvarnej súťaže Šarkaniáda: 
 

 1. miesto  č. 55  Patrícia Marcinková, Petronela Posilná, IX.A 
                2. miesto  č. 17  Nayika Šafranková, V.A 

3. miesto  č. 76  Zuzana Firmentová, Hilda Hanobiková, VII.B 

Z hlasujúcich žiakov bola vyžrebovaná: Zuzana Forgáčová, VII.B 
Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme ďalšie tvorivé úspechy. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dňa 19.10.2010 v našej škole prebehlo školské kolo olympiády zo 
slovenského jazyka. Išlo o historicky 1. ročník tejto súťaže v ZŠ ČSA.  
   Súťaž prebiehala v troch kolách, žiaci si preverili svoje vedomosti nielen 
z gramatiky, ale aj zo slohu. Hádam najzaujímavejšou časťou bola skúška 
z rétorických zručností našich žiakov. Tu sa ukázalo, že mnohí vedia reagovať 
aj na rôzne aktuálne témy, ktoré nám ponúka život.  

17 

55 

76 



   Olympiáda  je venovaná ôsmakom a deviatakom a zúčastnili sa jej títo 
zástupcovia: Vanda Klimková, Lívia Ďuricová, Michal Jurko, Ivana Jusková, 
Alica Harčarová – všetci z IX.B; Alexandra Adamišinová, Diana Jurčíková, 
Dominika Hanobiková, Michaela Turčinová  zastupovali IX.C, najmladšou 
účastníčkou bola Dominika Mikulová z VIII.C.  
   Víťazkou a zároveň postupujúcou je Michaela Turčinová, na 2. mieste 
skončila   Dominika  Hanobiková. Srdečne blahoželáme.     
 

 
 
   Dňa 14.10.2010 v rámci Mesiaca úcty k starším 
sme pod vedením pani učiteľky Mgr. B. Ivanovej 
vystúpili s kultúrnym programom v Zariadení pre 
seniorov Náruč na Veselej ulici v Prešove. 
    Keďže toto zariadenie navštevujeme pravidelne, 
aj naši starkí nás vítali s úsmevom a tešili sa na naše 
vystúpenie. Predstavili sme sa ľudovým spevom, recitáciou, tancom, ba aj 
módnou prehliadkou s úlohami, ktoré sme si pripravili aj pre našich divákov. 
Aj teraz nás po vystúpení pohostili výbornými koláčmi.  
   V tejto tradícii budeme určite pokračovať a už rozmýšľame aj o tom, s akým 
programom sa im opäť predstavíme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 Stačí tak málo na vyvolanie úsmevu a stačí jeden úsmev, aby sa všetko   
     stalo možným. 
 Skromný úsmev je najkrajšou prirodzenou ozdobou ľudskej tváre. 
 Úsmev je cesta k trvalému pocitu šťastia. 
 Úsmev má hodnotu milión eur, a pritom nestojí ani cent. 
 Úsmev je ako svetlo v okne našej tváre, ktorým srdce dáva najavo, že  
     niekto je doma a čaká nás. 
 Úsmev dáva tvári človeka veľkú hodnotu. 
 

6. október – SVETOVÝ  DEŇ  ÚSMEVU 
 

  Možno ani neviete, že existuje Deň úsmevu.  
Svetový Deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey 
Richard Ball, ktorý v 1963 vytvoril „smajlíka“. Je veľa vecí a taktiež ľudí, ktorí 
nám dokážu vyčarovať úsmev na tvári, či už komický klaun pobehujúci po 
aréne, dobrý vtip, výhra ... 
 Prečo by sa mal však oslavovať len v tento deň?  Urobme si svetový deň 
úsmevu každý deň – celých 365(6) dní v roku. 
Prváci v našej škole vedia, čo je úsmev a 6. októbra sa aj počas vyučovania 
smiali dopopuku  
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   V tomto školskom roku sme vytvorili so 
žiakmi II.D a II.B v ŠKD EKO KÚTIK. Okrem 
toho, že nám skrášľuje triedu, máme 
v ňom stále niečo nové a učíme sa tak 
o prírode.  
K mušliam, gaštanom a tekviciam pribudli 
tento týždeň  prírodniny, ktoré žiaci 
nazbierali cez víkend – listy, žalude, 
konáriky s ihličím, šušky, mach i rôzne 
kamienky. A tak máme kúsok prírody v triede každý deň.                                    

Mgr. Z. Holéczyová 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zber hliníkovej fólie – vrchnáky od jogurtov a iných mliečnych výrobkov, 
alobaly, obaly z čokolád. 
Žiaci spočítané vrchnáky a ostatné materiály odovzdajú p. uč. A. Krížovej 
každý piatok počas veľkej prestávky v ČSAI. 
Osobitne sa zbierajú vrchnáky z jogurtov SABI, ktoré majú byť tiež spočítané 
a odovzdané p. uč. Krížovej. 
Zber papiera – zviazaný a odvážený papier sa odovzdáva na vrátnici ČSAI. Na 
balíček papiera uveď svoje meno, triedu a hmotnosť. Tieto údaje nahlás aj 
svojmu triednemu učiteľovi. 
Zber batérií – v najbližších dňoch začne prebiehať aj zber použitých batérií. 
Batérie odovzdávaj do plastovej nádoby na chodbe, ktorá bude na to 
označená. 



 
 
     
    
    Po zháňaní pasu, balení a hľadaní informácií na internete o tom, kam ideme 
a čo uvidíme, nastal deň D, teda noc. Presne o polnoci sme sa stretli pred 
školou. Kto? Históriechtiví žiaci II. stupňa, naši milí dejepisári p. uč. Kyseľ, p. 
uč. Knuthová, p. uč. Havlíková a naša sprievodkyňa pani Mgr. Janka Šimková. 
Cieľom našej cesty bolo Rakúsko.  
    Cesta bola, ako si istotne viete predstaviť, veľmi zábavná a vzrušujúca. 
Z okien autobusu sa pred nami na svitaní vynorila Bratislava. Videli sme 
Bratislavský hrad, most Apolo, Inchebu expo arénu a kolóny áut. No my sme 
po diaľnici uháňali ďalej, do Rakúska. Po prekročení hranice sme sa ocitli 
v inej krajine. Zaujalo nás množstvo veterných mlynov, teda veterných 
elektrární popri ceste. Netrvalo dlho a naša bratislavská sprievodkyňa začala 
s výkladom. Boli sme vo Viedni. Všetko bolo nádherné, historické, veľkolepé. 
Množstvo ľudí, obchodov a áut hovorilo nepochybne o tom, že sme 
v európskom veľkomeste.   
V rámci autobusovej prehliadky Viedne sme prechádzali po Ringstrasse 
a videli sme Dunaj, rakúsky parlament, viedenskú operu, kde sa koná 
každoročne slávny Opernbal, množstvo jazdeckých sôch, park, v ktorom 
hrával Johann Strauss, modernú budovu OPEC-u, obchod s automobilmi 
Ferrari, koče, ktoré vozili turistov po meste a mnoho iného.   

Pešia prehliadka Viedne začala pri 
obrovskej soche Márie Terézie, 
ktorá stojí medzi dvoma budovami 
postavenými zrkadlovo oproti sebe 
a sídli v nich múzeum. Vstupnou 
bránou sme prešli k Hofburgu – sídlu 
Habsburgovcov. Predtým nás 
sprievodkyňa upozornila na budovu 
s balkónom, na ktorom rečnil Adolf  



Hitler. V Hofburgu, ktorý je v súčasnosti sídlom 
prezidenta,  sme navštívili obchodík so suvenírmi, 
ktorý bol plný spomienkových predmetov na 
slávnu cisárovnú Sissi. Pokračovali sme po ulici 
Kohlmarkt  do najstaršej cukrárne Demel, ktorá  
dodávala zákusky aj na cisársky dvor. Nahliadli 
sme aj do výrobne týchto dobrôt a zistili sme, že 
nepoužívajú žiadne elektrospotrebiče a všetko 
miešajú ručne podľa tradičných receptúr.  
Pokračovali sme ulicou Graben, cestou sme videli 
množstvo luxusných a značkových obchodov, až 
sme prišli k známemu kostolu sv. Štefana. 
Po tejto náročnej exkurzii sme si aj sami mohli 
pozrieť centrum mesta, obchody, kaviarne  

a vychutnať si tak ruch historického veľkomesta.  
    Ďalšou zastávkou a zlatým klincom programu bolo letné sídlo 
Habsburgovcov, ktoré dala postaviť panovníčka Mária Terézia – zámok 
Schonbrunn.  Zámok bol úchvatný na prvý pohľad. Prekvapilo nás množstvo 
turistov rôznych národností a farieb pleti. Pri vstupe sme dostali prehrávacie 
zariadenie, ktoré nás previedlo 22 miestnosťami zámku. Naživo sme videli 

osobné veci Márie Terézie, 
cisára Františka Jozefa a jeho 
manželky Sissi, miestnosť, kde 
ako 6-ročný koncertoval W. A. 
Mozart, ako aj salóny, kde sa 
odohrávala európska politika 
17. – 19. storočia. Únavu 
prekonal úžas pri pohľade na 

záhrady s rozlohou 22 000 m2 
plnú alejí, fontán, súsoší 
a záhonov kvetov. 
Plný dojmov a zážitkov sme sa 
vrátili po niekoľkých hodinách 
cesty v noci domov.  
   Ďakujeme našim učiteľom 
dejepisu za to, že nám umožnili 
prežiť tento krásny deň. 
 

Dorota Petrová, Katarína Karpatyová, IX.F 



 
 
 
 

 

Žiačka IV.A  v školskom roku 
2009/2010 získala v súťaži v prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 

v školskom kole 1. miesto, 
v okresnom kole 1. miesto, 
v krajskom kole 3. miesto. 

 
Kedy si začala recitovať? 
Recitovať som začala v druhom ročníku, 
postúpila som aj na okresné kolo, ale tam 
som skončila na treťom mieste, takže som 
už na krajské kolo do Starej Ľubovne 
nepostúpila. To sa mi podarilo až minulý 
rok. 

Kto objavil tvoj talent? 
Moja pani učiteľka Hirková sa so mnou trápila a myslela, že by zo mňa mohlo 
niečo byť. 
 
Ako dlho sa učíš jeden text naspamäť?  
Učím sa celkom rýchlo, lebo mám dobrú pamäť. Rodičia mi hovorili, že už keď 
som mala dva roky, vedela som po dvoch počutiach zopakovať rozprávku 
O kozliatkach. Aj v škôlke sme hrali divadielko a skoro vždy som hrala hlavnú 
postavu a mala som najviac textu. 
 
Kto alebo čo  ti pomáha pri učení textov? 
V škole je to určite pani učiteľka Hirková a doma moja mamka. 
 
Čo si recitovala na súťaži? 
Boli to dve básničky, ktoré boli spojené do jednej, volá sa to montáž. Jedna sa 
volá Balada o deravej ponožke a druhá Uletený deň. 
 



Mávaš pred vystúpením trému? 
Strašnú. Keď som si vytiahla poradové číslo 1, bola som rada, že idem ako 
prvá a budem to mať čím skôr za sebou. 
 
Aké máš záľuby, ako tráviš voľný čas? 
Samozrejme počítač, hudba a tanec. Doma stále niečo počúvam, baví ma 
spievať a tancovať. 
Mám rada zvieratá,  hlavne psov a tých berieme niekedy aj z útulku von, keď 
máme voľný víkend.  
 
Čím by si chcela byť a aké plány máš do budúcnosti? 
Zatiaľ vôbec neviem, čím by som chcela byť, ale možno tanečnicou, lebo ma 
veľmi baví tancovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Milá Katka, všetko najlepšie k Tvojim meninám. Veľa zdravia, šťastia, 
lásky, úspechov v škole a kamaráta. To Ti prajú Tvoje kamarátky Peťka 
a Lydka. 

 Jozefovi Dušenkovi všetko najlepšie k narodeninám praje Veronika. 
 Vymením alebo predám malých gumených psov. 1 kus za 0,50 centov. 

Kontakt: pondelok, utorok v V.A. 

Pripravila: Denisa Kostelníková, VII.E 



 
 
 
 
 
   Cesta do Poľska sa začala skoro ráno. Trvala nám asi 8 hodín. Počas cesty  
sme mali  prestávku v Parku miniatúr  v mestečku Inwald. Boli tam 
zmenšeniny svetoznámych stavieb, napríklad Socha slobody, Eiffelova veža, 
Tádž Mahal, Koloseum, Šikmá veža v Pise, Námestie sv. Petra a iné. Najviac sa 
nám páčilo v Tutanchamonovej hrobke, z ktorej sme vyšli poriadne ujačané. 
Bol to krásny adrenalín. Ďalšiu zaujímavosť – labyrint – sme si tiež odskúšali.        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Park miniatúr Inwałd 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Po ďalších dvoch hodinách cesty sme konečne dorazili do cieľa, do mesta 
Marklowice.  Na parkovisku nás už čakali rodičia a žiaci, u ktorých sme boli 
ubytovaní.  
Naša rodina bola veľmi milá. Dali nám vlastnú izbu. V rodine boli  3 deti:  11-
ročná Jagoda, 10-ročný Blažej a 17-ročný Matiusz. Všetci nám pripravili veľmi 
pekný program. Vzali nás do parku, kde bolo veľa zábavných miest. Boli tam 
dokonca aj horolezecké steny, dve fontány a veľa ďalších zábavných atrakcií. 
Večer tam bolo veľmi krásne osvetlenie. Na druhý deň sme boli v škole 
a videli sme, ako funguje taká klasická poľská základná škola. Boli sme na 
štyroch vyučovacích  hodinách: telesnej výchove, matematike, výtvarnej 
výchove, náboženstve.  Poľských žiakov pre zmenu učili naše učiteľky 
pracovať s interaktívnou tabuľou.   Pochutnali sme si na dobrom obede a        
s „našou“ rodinou sme vyrazili do nákupného centra v neďalekom meste 
Wodzislaw. Na pamiatku  nám darovali veľa darčekov pre všetkých členov 
našej rodiny.    
Tretí deň nášho pobytu sme sa pobalili a rozlúčili sa  so školou a našimi 
novými kamarátmi. Po posledných nákupoch sme nasadli do autobusu 
a čakala nás dlhá cesta domov,  na  Slovensko.  Ešte chutná večera a už  nás 
čakali naši rodičia pri škole.  
   Doma sme zhodnotili, že pobyt v Poľsku bol veľmi pekný, zaujímavý a cítili 
sme sa tam veľmi dobre. Ak by sa takýto pobyt konal aj v nasledujúcom  roku, 
veľmi radi by sme sa ho zúčastnili.   No zatiaľ sa tešíme na návštevu poľských 
kamarátov u nás, pretože prídu už 17.novembra 2010. 
 
   

Centrum Marklowíc 

Základná škola 

Jana Schőnwiesnerová a  Adriana Lakatošová ,  VII. C 



 

 
 

Jeseň 
Jeseň prišla v plnej kráse, 
svrček hudie na tej base. 

Zhadzuje strom pestré listy 
a chodník už nie je čistý. 

Všetci listy upratujú 
a stromy sa otužujú. 

Šarkan letí, 
hurá, deti! 

Tvrdo s vetrom zápasí, 
chytil sa s ním za pasy. 

Lenka Želonková, V.A 

 
 

Jesenný šarkan 
Vietor fúka, 
šarkan letí. 

Detí je tu ako smetí. 
Zrazu, čo to? 

Šarkan, kde si? 
Za špagát si niekde visí. 

Deti kričia: „Poďme hore!“ 
Šarkan letí pri stodole. 

                  Filip Mikula, V.A 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Farebná jeseň 
Jeseň opäť kraľuje, 

listy stromom maľuje. 
Paleta farieb nie je bledá, 

farba žltá, červená aj hnedá. 
 

Aj slniečko zubaté, 
hladká líca skrehnuté. 

Kým prírodu farieb zbaví, 
na bielu zimu nás pripraví. 

 
 
 

Tá jeseň krásna je, 
všetky deti miluje. 

Aj vtáčiky štebotajú, 
pani Jeseň uvítajú. 

Laco Polák, V.A 
 

Kamarátka Jeseň 
Veselú mám kamarátku, 

sukničku vždy nosí krátku. 
Stále zbiera stromom listy, 

konáre im smelo čistí. 
Soňa Bednárová, V.A 

 

Jeseň 
Opreteky s vetrom lieta, 

šiel bych s ňou aj na kraj sveta. 
Zaspievam jej večer pieseň, 
prezradím vám, je to jeseň. 

Soňa Bednárová, V.A 
 
 



 

Jeseň  
Jeseň, pani studená, 
farbí listy od rána. 
Žlté a či červené, 
v lete boli zelené. 

 
Na zemi je listov veľa, 

na konároch boli včera. 
Stromy sú už holé, nemé, 
na tie skoro zabudneme. 

Otília Ferenčíková, V.A 
 

 
 

Jeseň 
Na známosť sa všetkým dáva, 

že už lístie opadáva. 
Šu-šu šumia vetvičky, 
nepoznajú básničky. 
Slniečko sa raduje, 

moju báseň maľuje. 
Šarkan s vetrom tancuje, 

hop-cup, veselo poskakuje. 
Tralala, tralala, 

jeseň dary rozdáva. 
Erik Miškuf, V.A 

 

Zlatá jeseň 
„Jeseň prišla,“ zvolal chlapec. 
Zober kabát, poď na kopec! 

Slniečko sa schovalo 
a jeseň privolalo. 

Pekné listy hrabeme a sme z toho 
nadšené. 

Neposedný vietor 
šarkany nám vzniesol. 

 
 

Na juh letia vtáky a všade sú 
mláky. 

My píšeme teraz básne, 
je tu jeseň, je to jasné. 

Viktória Firmentová, V.A 
 
 

Kam kráčaš, človek?! 
Cítim sa nešťastný, 

keď vidím tento svet, 
v ktorom ľudia žijú 
sťa bez vody kvet. 

 

Cítim sa smutný, 
keď vidím vás tu stáť, 

jak jeden druhému 
sa dokážete smiať. 

 

Chce sa mi plakať, 
keď vidím nenávisť a hnev, 

je to ako počuť 
miesto spevu rev. 

 

Časy sa zmenili, 
časy sú podivné, 

vidím to tak, 
že Dobro nadobro vyhynie. 

 

No ja chcem byť iný, 
nechcem byť jak oni, 

chcem byť ten, 
čo za pravdou si stojí. 

 

Svet sa dá zmeniť, 
keď navzájom si pomôžeme, 

to je jediná možnosť, 
ako to dokážeme. 

Ondrej Murcko, VIII. D   



 
 

    
 

Thanksgiving Day 
Deň vďakyvzdania. 

 
Moriak, rodina a modlitby. 

Tak vyzerá typický americký 
sviatok vždy štvrtý 

novembrový štvrtok v roku. 
 

 
   Všetko sa  začalo v roku 1621, keď si po prvý raz sadla 
za stôl odvážna skupinka pútnikov a ďakovala za to, že 
prežili prvý ťažký rok v Novom svete – Amerike. 
   Keď sa loď Mayflower blížila k severovýchodným 
brehom Ameriky, more sa doslova zbláznilo. Posádku 
síce tvorili skúsení muži, ale aj tak hrozilo, že napokon 
nedokážu v rozbúrených vlnách pristáť. Búrka odniesla 
loď ďaleko od miesta, ktoré si pútnici vyhliadli ako 
miesto, kde zakotvia po prvýkrát. 
Pútnici sa hneď pustili do budovania prvej osady.          
Z ničoho dokázali veľmi rýchlo vybudovať drevenú 
osadu. Čoskoro však drsná zima začala zabíjať. 
Polovica osadníkov sa nedožila najbližšej jari. 
Ostatných zachránili Indiáni z neďalekej dediny. 
Priniesli jedlo a kožušiny. 
   Na jar prišiel k Angličanom Indián Squanto z kmeňa 
Wampanoag. Daroval im semená kukurice a poradil, 
ako ich zasiať. Na jeseň ich prekvapila bohatá úroda. 
Rýchlo sa naučili obchodovať s kožušinami a nájsť 
kvalitné drevo na stavbu lodí. Nasledujúci rok tak 
mohli dramatický príchod do Nového sveta osláviť 
veľkou hostinou, na ktorú pozvali aj Indiánov. Im, ale 
v prvom rade Bohu, ďakovali za prežitie. 
 
 Zuzana Bačinská, VII.E 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Robí sa po každom diktáte, písomne si v nej opravíte chyby. 
2. V slovenčine platí zákon o rytmickom ... 
3. Známa kniha, ktorú napísal Lewis Carrol – Alica v krajine ... 
4. Rozprávanie sa člení na tieto časti: úvod, jadro a... 
5. Kone ju majú na kopyte... 
6. Školská pomôcka, ukladajú sa do nej písacie potreby. 
7. Každý žiak si ju nosí do školy, aby nebol hladný. 
8. Nachádzajú sa v nich dôležité informácie, novinky. 
9. V centre Košíc sa nachádza kostol s menom Dóm sv. ... 
 

 

 

 

 

 

 Nájdi 8 rozdielov 

   Na čo sa v zime najviac  tešíme? 



 

 

Mestská športová olympiáda 

   Mestská športová olympiáda na školách sa konala 27.9. 
– 1.10.2010. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach a na 
viacerých školách. V našej škole hrali svoje zápasy  
volejbalistky z ôsmich škôl.  
   Naše dievčatá získali krásne 2. miesto. Reprezentovali 
nás: Patrícia Marcinková, Michaela Desiatniková z IX.A a Vanda Klimková, 
Erika Siváková, Ivana Jusková, Lívia Ďuricová z IX.B. 
 

       Karviná Handball Cup 2010 

   Sedemnásty ročník turnaja  sa konal 25. – 28. augusta 
2010 v siedmich mestách severomoravského regiónu. 
Zúčastnilo sa 96 mládežníckych tímov z piatich krajín  
Európy (Chorvátsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Česká 
republika).  
   Naši žiaci pod vedením pána učiteľa a trénera Mgr. Jozefa 

Lukáča v kategórii mladších žiakov získali 1. miesto. Školu reprezentovali: 
Richard Cuper (VI.B), Matej Vaľko (VII.A), Patrik Gaľa (VI.F), Jozef Machala 
(VI.F), Igor Jakub Kobyľan (VI.B), Maroš Hnat (VI.D), Maximilián Novotný 
(VII.E). 
    3. – 5.12.2010 našich hádzanárov čaká turnaj v Zubří v Českej republike a    
6. – 8.1.2011 Medzinárodný turnaj „Kempa Cup“. 
 

        Rope skipping 
 

Rope skipping je skákanie cez švihadlo. Súťaž organizovalo 
ABC CVČ v Prešove pre žiakov 1. – 4. ročníka.   
1. miesto získala Mária Sofia Pucherová, III.A (180 preskokov) 
2. miesto získal Maxim Glazunov, I.C (139 preskokov) 
2. miesto v štafete získali M. S. Pucherová, M. Glazunov, 

Zuzana Jurková, VII.B  (345 preskokov). 



Tenisový turnaj detí do 10 rokov 
 

   24.9.2010 organizovala naša škola pod záštitou primátora mesta tenisový 
turnaj. Žiaci a žiačky pod vedením p. uč. Mgr. Z. Dubcovej a p. uč. Mgr. L. 
Terezovej získali cenné kovy. 
 
Dievčatá:   1. miesto Sofia Lyachová, III.B 
      3. miesto Ema Potočňáková, III.D 
Chlapci:     2. miesto Juraj Jaščur, III.C 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beh 
 

7. a 8. októbra 2010 ZŠ Šmeralova organizovala okresné kolo 
v cezpoľnom behu. Za jesenného slnečného počasia zvíťazila 
bojovnosť a vytrvalosť dievčat zo ZŠ Šmeralova a chlapcov zo 
ZŠ Šrobárova. Naši žiaci deviatych ročníkov sa umiestnili na 
peknom 5. mieste. 
 

Maximilián Novotný, VII.E 

 

http://sk-sk.facebook.com/pages/ZS-SMERALOVA-25-PRESOV/126862707332690


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iclipart.com/search.php?x=97&y=9&keys=266100&andor=AND&cat=All&tl=clipart&id=111_10_3_17


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nakreslila: Barbora Hrdlovičová, IX.E 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Všetky listy 
na obrázku sú 
zobrazené vo 
dvojici , len 
jeden je sám, 
nájdi ho. 
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Ktorí  dvaja 
snehuliaci  
sú rovnakí? 

 


