
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Biela pastelka 
V dňoch 25. – 26. septembra sa v našej škole konala akcia Biela pastelka. Do 
tejto akcie nás zapojila pani učiteľka Krížová. Chodili sme po triedach, stretli 
sme rôznych žiakov, malých, veľkých, nahnevaných, ale aj milých. No skoro 
všetci prispeli do zbierky pre nevidiacich ľudí. Všetkým darcom a aj pani 
učiteľkám srdečne ďakujeme. 
Po škole chodili a peniažky zbierali Terezka Magdová a Dajana Humeňanská 
zo VI.A. 
 
Predstavenie Jánošík 
Dňa 25. septembra  sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného 
predstavenia Jánošík. Hra vykresľovala život Jánošíka a jeho rodiny v 
komediálnej forme. Herci minuloročného muzikálu Fontána pre Zuzanu 
dokázali, že história nie je vždy len tá nudná obohratá pesnička, ale že sa dá 
brať aj z iných stránok. 
                                                                                                 Lenka Želonková, VIII. A 
 
Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach 

Dňa 26. septembra žiaci IX.C a V.C triedy navštívili 
Technické múzeum v Košiciach, konkrétne výstavu 
vedecko-technických hračiek. 
Po úvodných slovách pani sprievodkyne sme sa všetci 
rozutekali po múzeu a obdivovali zaujímavosti vedy a 
techniky. Zabratí do hrania, sme si ani neuvedomili, že 
prešli dve hodiny. Bolo tam 119 interaktívnych 
exponátov, rôzne optické klamy, magnety, nechýbali 
ani rôzne zariadenia na výrobu elektriny, hlavolamy, 
zariadenia na vnímanie, presnosť a koordináciu 
pohybu či meranie sily hlasu. Zaujala nás Bernoulliho 
vznášajúca sa lopta, generátor na ručný pohon, 

magnetická kvapalina, plazmová guľa či proces premeny svetelnej energie na 
mechanickú. 

Vanda Šimkovičová, Sára Sirotňáková,  IX. C 



Tatranský národný park 
V pondelok 30. septembra sme išli na exkurziu do Vysokých Tatier. Bola 
zameraná na poznávanie chránených rastlín v národnom parku TANAP. 

Našou úlohou v rámci medzinárodného projektu je 
príprava herbáru, ale aj ochrana životného prostredia. 
Návšteva Vysokých Tatier nám mala pomôcť k tomu, 
aby sme lepšie spoznali flóru a faunu nášho kraja. 
Dostali sme tiež za úlohu všímať si cestou ako 
pokračuje obnova našich veľhôr po víchrici, ktorá bola 
pred niekoľkými rokmi.  

 
Hoci nešla celá trieda, doplnili nás žiaci zo VI.A a ako dozor s nami boli pani 
učiteľky Richterová a Rovňáková. Cestovali sme z Prešova vlakom do Kysaku, 
z neho do Popradu, odtiaľ do Starého Smokovca a nakoniec pozemnou 
lanovkou na Hrebienok. Namierili sme si to rovno k vodopádom. Cesta bola 
samý kameň, no stála za to. 

Keď sme sa vrátili, rozhodli sme 
sa spustiť po dráhe na gumených 
kolesách ako na tobogane. Každý 
mal dve jazdy, no boli aj nejaké 
výnimky. Na dráhu nás posúvali 
naši chalani. Zo začiatku to bolo 
strmé, potom sme nabrali 
rýchlosť a už to šlo. Prudko sme 
narážali skoro o každú zákrutu. 
Jednu spolužiačku postrčili dole, 
no ani sme sa nenazdali a uvideli 

sme ju ako na začiatku vypadla, pričom koleso si šlo ďalej po dráhe. Všetci 
sme sa ohromne zabávali. 
 
Pri stánkoch nám dali rozchod a potom sme sa zhromaždili na železnici. Z 
prvého vlaku sme sa museli ponáhľať na ďalší, a tak sme sa všetci rozutekali 
dolu schodmi. Ľudia sa na nás pozerali ako na šialencov, ktorí práve utiekli z 
blázinca. Potom sme zistili, že vlak mešká 15 minút. Tak sme naň čakali 
vonku, kde bolo ešte chladnejšie ako v Tatrách. Vlak do Prešova sme stihli len 
o chlp. Napriek tomu to bol skvelý zážitok a budem naňho spomínať ešte 
dlho. 
                                                                                                  Ema Demčáková, VIII.C 



                                                                                                                               
Október – mesiac úcty k starším 
Dňa 17. októbra sa uskutočnilo vystúpenie 
v Domove dôchodcov na Veselej ulici v 
Prešove. Bola s nami pani učiteľka Ivanová. 
Vystupovalo 21 žiakov. Pred odchodom 
nastal menší zmätok. Chýbali nám niektoré 
kostýmy, rádio a CD-čko. Nakoniec sa 
všetko zohnalo. Šli sme autobusom. Keď 
sme tam došli, začali sme sa prezliekať a 
pripravovať. 
V programe boli ľudové a spoločenské 
tance, hra na husliach a flaute, spev a 
recitácia. Odmenení sme boli potleskom, 
čajom a koláčmi. Od pani učiteľky sme 
dostali keksíky. Dôchodcom sa to páčilo, 
vyfotili sa s nami a majú zážitok do konca 
života. Odchádzali sme s úsmevom a na 
budúci rok ich navštívime znovu.  
    
 Zuzana Bialková, Ivana Bencúrová, Ivana 
Glazunovová, Maroš Fabian, VIII.B 
 
 
Týždeň zdravej desiatej 
V týždni 14. – 18. októbra prebiehal na 
prvom stupni našej školy Týždeň zdravej 
desiatej.  
Aktivity boli zamerané na podporu zdravej 
desiatej  a pravidelnej konzumácie ovocia 
a zeleniny. Deti si nosili na desiatu 
potraviny, ktoré sú zdravé. Každý deň sa z 
tried stali košíky plné ovocia – v pondelok 
červené jablká, v utorok zelené hrušky, v 
stredu žlté banány, vo štvrtok modré 
slivky a v piatok oranžové pomaranče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mgr. M. Knuthová 
 



Imatrikulácia prvákov 
24. október. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno 
začarované kráľovstvo. V ňom spala storočným 
spánkom krásna princezná Ruženka, ktorú 
mohol prebudiť len princ...  
V duchu tejto rozprávky O Šípkovej Ruženke sa 
niesla októbrová slávnosť našich prváčikov – 
imatrikulácia. Tá očarila nielen žiakov, ale aj ich 

rodinných príslušníkov, ktorí sa prišli na svoje detičky, vnukov a vnučky, 
kamarátov pozrieť.  
Prišli princovia z každej prváckej triedy so svojimi vernými družinami. Každá z 
nich vystúpila so svojím programom a dúfala, že práve jej vystúpenie prebudí 
spiacu Ruženku.  
Jedna družina tancovala, druhá spievala, tretia recitovala, no ani jednej sa 
Ruženku zobudiť nepodarilo. Prváci si neprečítali v rozprávkovej knihe, lebo 
čítať ešte nevedia, že Ruženka sa prebudí bozkom od princa. Po malom 
našepkaní sa jeden rytier osmelil a pobozkal krásnu Ruženku.  
Tá sa zobudila, no namiesto chystania rozprávkovej svadby s princom 
chystala sa do školy, v ktorej dlhým spánkom veľa vymeškala. Vzala aktovku 
na plecia a so sebou zavolala všetkých rytierov aj s družinami, ktorí spolu s 
Ruženkou prekročili brány školy. Tu prváčikom odovzdala pani učiteľka 
pamätný diplom, aby na túto ich slávnosť nikdy nezabudli.  
Spoločnou piesňou sa prváci rozlúčili s divákmi a hrdo vykročili do žiackeho 
života.         Mgr. Linda Miženková 
 
 
 
 
  



Čarodejný deň 
Na čarodejné vyučovanie sme sa všetci tešili hlavne preto, lebo sme mohli 
prísť v strašidelných kostýmoch. Na čarodejnom vyučovaní sme robili 
čarodejný list z matematiky a zo slovenského jazyka a čarovali sme aj na 
hodine angličtiny. Na výtvarnej výchove sme robili strašidelnú tekvicu. Postup 
bol takýto: zobrali sme si oranžový alebo červený papier a postupne sme 
trhali kúsky papiera a nalepovali sme ich na tekvicu. Deti prišli v kostýmoch 
upírov, kostier, zombie a netopierov. Cez prestávky sme sa hostili dobrotami, 
ktoré sme si priniesli z domu a pani učiteľka nám urobila švédske stoly. Tento 
deň sa nám veľmi páčil a už sa teším na ďalší rok. 

Kristína Jure, III.D 
Jack and Joe 
Dňa 13. novembra sa aj žiaci VIII.A zúčastnili divadelného predstavenia 
v anglickom jazyku pod názvom Jack and Joe – Jackpot. Žiaci si mali možnosť 
týmto predstavením overiť svoje vedomosti, a to porozumením deja 
v anglickom jazyku. Predstavenie bolo poučné, ale aj spestrené humornými 
scénami. Myslím si, že všetci zúčastnení si odniesli pekné spomienky 
a obohatili sa novými vedomosťami. Samozrejme ďakujeme pani učiteľke 
Rovňákovej a Richterovej za doprovod ako aj za zorganizovanie podujatia.  

 
Lenka Dancáková, VIII.A 

Exkurzia na strednej škole 
14. novembra žiaci VIII.A navštívili Strednú odbornú školu technickú na 
Volgogradskej ulici v Prešove. Pri exkurzii po škole nás tamojší pedagógovia 
oboznámili s učebnými odbormi, ktoré sa v škole vyučujú. Žiaci si mali 
možnosť prakticky  vyskúšať niektoré činnosti vyučované na škole. Exkurziou 
sme získali informácie, ktoré v budúcnosti môžeme využiť pri rozhodovaní sa 
o svojom budúcom povolaní. 

Lenka Dancáková, VIII.A 
Škola priateľská k deťom 
Pre pedagóga je dôležité každé dieťa, preto sme sa aj v tomto školskom roku 
zapojili do programu Unicef Slovensko Škola priateľská k deťom. 
Škola má tak možnosť pomôcť nielen deťom na Slovensku, ale aj vo svete. 
Cieľom programu je v našej škole vytvoriť pre každé dieťa také prostredie, 
aby sa cítilo bezpečne, dobre a sebaisto. Škola priateľská k deťom učí o 
právach dieťaťa a týmito právami aj žije. Snažíme sa o čo najlepšie vzťahy 
medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. 

Mgr. Irma Zmudová 



Predstavenie Via historica 
Šermiarsko-divadelná skupina Via 
Historica nám 15. októbra ponúkla 
hodinu dejepisu so zameraním na 
slovenské dejiny.   
V rámci predstavenia nás previedli  
významnými obdobiami 
slovenských dejín (Slovania, Turecké 
nájazdy, stavovské povstania, 
Jánošík, Štúr).  Videli sme dobové 

kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných 
scénkach, zážitkovou formou sme sa dozvedeli mnohé historické fakty. 

Slávka Machalová, VII.E 
 
Osvienčim –  Krakov 

4. novembra naši ôsmaci a deviataci 
prekročili bránu koncentračného 
tábora v Osvienčime.  
Od milej poľskej sprievodkyne (ktorá 
je samouk v slovenčine, učí sa ju aj 
cez Panelák a miluje náš dezert 
Tatiana) sme sa dozvedeli, že len 
veľmi málo z väzňov sa odtiaľ vrátilo 
aj naspäť domov. V pôvodných 
tehlových budovách sme videli 
smutné dôkazy fašistického 
vyvražďovania. Koncentračný tábor 
Osvienčim, ktorý sme navštívili, je 
dnes múzeom, ktoré je na zozname 
svetového dedičstva UNESCO. 
Múzeum sa snaží zachovať čo 
najviac vecí v tábore v pôvodnom 
stave. Nechce, aby sa krematóriá, 

ktoré boli svedkami toľkej hrôzy, rozpadli a chce zachovať aj všetky kopy 
topánok, ľudských vlasov, zvyšky odevov a ďalších predmetov ako spomienku 
na nespočetné množstvo ľudských obetí. 
Naše kroky viedli ďalej do nádherného poľského mesta Krakov, kde sme videli 
veľa zaujímavých historických pamiatok. Z tých najznámejších a zároveň aj 



najkrajších spomeniem kráľovský zámok Wawel, Jagelovskú univerzitu, 
mestskú radnicu, najväčšie stredoveké námestie Rynek Glowny, Mariánsku 
baziliku. Prehliadka bývalým kráľovským mestom Krakov bola nádherná a 
úchvatná aj vďaka výkladu našej sprievodkyne. No ostal nám taktiež čas na 
tržnicu Sukiennice s typickými krakovskými suvenírmi pre našich známych i 
blízkych. Veľmi sa nám páčil kráľovský zámok Wawel, kde korunovali väčšinu 
poľských kráľov a kde sme sa spoločne poklonili pamiatke nedávno tragicky 
zosnulého poľského prezidenta Lecha Kačinského. Katedrála s kráľovskými 
sarkofágmi zanechala v nás veľmi silný dojem. 
Napriek pesimistickým dojmom z Osvienčimu si myslím, že každý mladý 
človek 21. storočia by mal navštíviť tento nezabudnuteľný symbol holokaustu. 
Preto, ak bude takáto exkurzia v ponuke našej školy aj na budúci rok, milí 
spolužiaci, neváhajte. 

      Peter Michalčin, IX.C 
V archíve 

23. a 24. novembra  sa uskutočnila 
dejepisná exkurzia do archívu v Nižnej 
Šebastovej.  Exkurzie sa zúčastnili žiaci 
5. ročníka pod vedením p. učiteľky 
Havlíkovej a p. učiteľa Kyseľa. Zaujímavá 
bola prednáška o matrikách, o 
historických listinách a kronikách. 
Žiakov zaujali dobové listiny z 13. a 16. 
st. a rodokmene šľachtických rodov. 
Takáto netradičná hodina dejepisu sa                

           žiakom veľmi páčila.  
Mgr. M. Knuthová 

Jeseň v školskom klube detí 
V septembri opäť ožili popoludnia v 
školskom klube krikom detí. Tie sa po 
dvojmesačných prázdninách 
rozutekali po školských dvoroch, 
preliezkach, ihriskách. V ich šantení 
ich sprevádzali veselé šarkany, ktoré si 
sami v oddeleniach vyrobili. 
Ani tohto roku sme si nezabudli 
pripomenúť Svetový deň mieru, 



urobili sme tak nielen rozhovorom, ale aj výrobou bielej holubice ako 
symbolu mieru.  

Veselo bolo aj v októbri. O to sa 
postaral aj Medzinárodný deň úsmevu, 
ktorý premenil žiakov v školskom klube 
na malých smajlíkov. Tí sa zabávali, 
spievali, tancovali  a nikomu nechýbal 
úsmev na tvári. 
 
Jeseň má krásne sfarbené stromy. 
Podobné si vyrobili aj žiaci  a ozdobili si 

nimi svoje triedy a chodby, aby čaro jesene preniklo všade. 
 
V školskom klube nezabúdame dodržiavať zdravý životný štýl, jeho potrebu 
sme si pripomenuli zábavným popoludním. Tu sa žiaci dozvedeli, čo všetko 
treba robiť, aby bol človek zdravý, aké vitamíny sú ukryté v ktorom ovocí. 
Nechýbali hry a zdravé maškrtenie.  
 
Pri príležitosti svetového dňa cestovín sa žiaci dozvedeli, že cestoviny sú 
nielenže chutné, ale aj vhodné na výrobu kadejakých ozdôb – šperkov. 
Šikovné detské rúčky navliekali cestovinové kolienka, hviezdičky, rúrky a 
zdobili nielen seba, ale aj blízkych. 

Záver jesenného obdobia patrí každoročne prázdninám. Tie odštartovalo 
strašidelné, halloweenske popoludnie v ŠKD. Všetky strašidlá čakal 
lampiónový sprievod v okolí školy, vyrezávanie tekvíc, rôzne súťaže, tance a 
maškrtenie v oddeleniach.  
Správne naladeným žiakom začal jesenný oddych, po ktorom ich v školskom 
klube detí čaká opäť veľa zaujímavosti a zábavy. 

Mgr. Linda Miženková 



Olympiáda z anglického jazyka 
19. novembra sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku a my vám 
prinášame aktuálne výsledky. 

 
Bianka Nováková, VII.A 

Najkrajší šarkan 
Počas celej jesene žiaci na hodinách výtvarnej výchovy usilovne vyrábali 
šarkany. Do hlasovania o najkrajšieho sa zapojilo množstvo žiakov. Prinášame 
vám aktuálne výsledky z vyhodnotenia súťaže. 4 najkrajšie šarkany vytvorili 
títo žiaci:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória A: Kategória B: Kategória C: 

1. Filip Komanický, VII.B 1. Annamária Križovenská, IX.B 1. Samuel Matuš, IX.D 

2. Nela Ivanková, VII.A 2. Katarína Gočová, IX.B 2. Samuel Galajda, VII.D 

3. Matej Novotný, VII.B 3. Persa Giannusis, VIII.A 3. Daniel Tkáč, VII.D 

Viliam Birkner, VII.A, č. 5 
 

Viliam Birkner, 7.A č. 5 

Sára Prokešová, VII.B, č. 15  
5 
 

Viliam Birkner, 7.A č. 5 
 

Adam Hromjak, VI.A, č. 50  
5 
 

Viliam Birkner, 7.A č. 5 
 

Ema Blanka Kušnírová, VI.A, č. 49 
5 
 

Viliam Birkner, 7.A č. 5 
 

Lucia Bakošová, VII.A 
 

Viliam Birkner, 7.A č. 5 



Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
22. októbra sa uskutočnilo školské 
kolo Olympiády zo slovenského 
jazyka a literatúry. Zúčastnili sa ho 
žiaci 8. a 9. ročníka.  Súťaž 
prebiehala v troch kolách, v ktorých 
si žiaci preverili svoje vedomosti z 
gramatiky, slohu  a rétoriky.  
Víťazom srdečne blahoželáme. 
 

1. miesto – Henrich Hanušovský (IX. F) 
2. miesto – Diana Šimočková (IX. A) 
3. miesto – Lenka Dancáková (VIII. A), Samuel Karaš (VIII. A) 
 
Ľudské práva očami detí 

V dňoch 23. a 30. júla 2013 sa 
uskutočnili zasadnutia výtvarnej a 
literárnej komisie súťaže Ľudské 
práva očami detí. Zástupcovia 
Ministerstva zahraničných vecí a 
európskych záležitostí SR, 
Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, IUVENTY, Slovenského 
výboru pre UNICEF, výtvarník 
Miroslav Cipár a Gabriela Magalová 
hodnotili výtvarné a literárne práce 

žiakov a žiačok základných škôl a osemročných gymnázií. 
 
Súťaž bola vyhlásená podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a 
európskych záležitostí SR a predsedom Rady vlády SR pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslavom Lajčákom v máji 2013 s 
cieľom upriamiť pozornosť a záujem detí o ľudské práva, princípy 
nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. 
 
Celkovo sa do súťaže zapojilo 272 základných škôl vrátane osemročných 
gymnázií, ktoré zaslali 868 výtvarných a 183 literárnych prác. Medzi nimi bola 
aj literárna práca našej žiačky Sáry Sirotňákovej z IX.C s názvom Slabý. Za túto 
prácu naša škola získala od pána ministra čestné uznanie. 



Burza Školy pre Afriku 

13.  až 19. novembra 2013 zavládol v oboch vestibuloch našej školy zvýšený 
ruch. Nielen naši žiaci, ale aj učitelia, zamestnanci školy a rodičia sa v tom 
čase zapojili do už tradičnej burzy hračiek, kníh, bižutérie, športových potrieb 
a suvenírov v rámci projektu ŠKOLY PRE AFRIKU (UNICEF).  Záujem o 
darovanie vecí do burzy, o nákup i o samotný príspevok do pokladničky bol 
veľmi veľký.    
Osobitne za zmienku stojí obrovský plyšový pes, ktorý do burzy doniesla naša 
prváčka Karinka Miščíková spolu so svojou sestrou Nikolkou z V.E triedy. Ten 
sa stal okamžite veľkou atrakciou našej burzy. Keďže táto atrakcia vzbudila 
hneď veľký záujem žiakov, vyhlásili sme na ňu dražbu. Najväčšími 
konkurentmi v nej boli dve šiestacke triedy – VI.B a VI.C trieda. Krásneho 
plyšového psíka nakoniec získala VI.B trieda za 20 eur a 20 centov.  
 
Blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným stranám – žiakom, učiteľom, 
zamestnancom školy i rodičom za všetky formy príspevkov. Poďakovanie patrí 
aj žiakom IX.E a VII.E triedy, ktorí najviac pomohli pri organizácii burzy.                                                                                        
Vďaka všetkým Vám sme vyzbierali a pre africké školy posielame organizácii 
Unicef príspevok vo výške približne 150 eur. Presnú sumu zverejníme na 
stránke školy. 

Mgr. Emília Pištejová 



  



Medzinárodné stretnutie v Bulharsku 

 
V dňoch od 12. – 17. októbra som sa zúčastnil zaujímavého mítingu, ktorý sa 
konal v rámci medzinárodného projektu Comenius. Cieľom bolo opätovné 
stretnutie so zástupcami šiestich európskych krajín.  
Projektové stretnutie sa tentoraz konalo v Bulharsku v meste Pavlikeni v škole 
Osnovno uchilishte Sveti Klimeht Ohridski. Organizátori sa nám snažili  
pripraviť program tak, aby sme sa oboznámili nielen so systémom školského 
vyučovania, ale aj s prírodnými, historickými a kultúrnymi zaujímavosťami.  
Po náročnej ceste autobusom sme si v nedeľu oddýchli a poobzerali sa po 
okolí. V pondelok nás privítali v škole, stretli sme sa so žiakmi, učiteľmi 
a rodičovskou radou. Pozreli sme si školu, zúčastnili sme sa zaujímavých 
aktivít a pozreli si hru Piknik. Navštívili sme historické a prírodné múzeum. Na 
školskom dvore sme posadili strom. Navštívili sme starovekú hrnčiareň 
a prijali nás aj na Radnici. Pekný bol aj skanzen v Etara, kláštor Dryanovo 
a eko-dedina. Najviac sa mi páčila návšteva zooparku, ale aj návšteva mesta 
Veliko Tarnovo a jeho stredovekej pevnosti Carevac. 
Je výborné vidieť, ako žijú a učia sa žiaci v iných krajinách. Žiaci z partnerskej 
školy sú veľmi kamarátski a už sa tešia na návštevu Slovenska, ktorá sa 
uskutoční v decembri tohto roku. 

Matúš Kríž, VI. A 
 
 

  



 

 

 

 

 
 
Plán akcií šk. parlamentu: 
Mikuláš  (december) 
Prezidentská kancelária Košice 
Múzeum voskových figurín Košice  (máj) 
Stretnutie s členmi vedenia školy  (jún) 
 

Členovia školského parlamentu v šk. roku 2013/2014 

Jaroslav Petko V.A Jozef Hromjak VI.D  Daniel Gajdoš VIII.B 

Klaudia Sotaková V.A Martina Stupinská VI.E  Juraj Gall  VIII.C 

Karolína Sedláková V.B Laura Mikitinová VI.E  Marek Horný VIII.C 

Alexandra Lakatošová V.B Michal Šofranko VII.A  Marek Palko VIII.D 

Tamara Balogová V.C Laura Nalevanková VII.A  Michael Čekan VIII.D 

Veronika Macková V.C Daniel Ferenc VII.A  Simona Medziková VIII.E 

Samuel Čorba V.D Sára Prokešová VII.B  Nikola Rusnáková VIII.E 

Alexander Sivák V.D Michaela Ovčariková VII.B Alexandra Koverová IX.A 

Nikola Poláková V .E Juraj Kováč VII.C Jaroslav Naď  IX.A 

Matej Zavadský V.E Dominika Meľuchová VII.C Ľubomír Skirka IX.B 

Mária Sofia Pucherová VI.A Samuel Kohút VII.D Richard Cuper IX.B 

Emma Blizmanová VI.A Samuel Galajda VII.D Peter Michalčín IX.C 

Ľuboš Jabčanka VI.B Žaneta Karafová VII.E Sybila Tothová IX.C 

Sandra Rontová VI.B Zuzana Grejtáková VII.E Adriana Štofanková  IX.D 

Romana Honišková VI.C  Samuel Karaš VIII.A Zuzana Maršalová IX.D 

Lucia Telepaková VI.C  Katarína Plátková  VIII.A Annamária Koreňová IX.E 

Peter Jamrich VI.D  Dávid Matej  VIII.B Slávka Pallová IX.E 

        Henrich Hanušovský  IX.F 

Nela Ivanková, VII.A 

Predseda: Michal Šofranko, VII.A 
Podpredsedovia: Ľubomír Skirka, IX.B 
                               Martina Stupinská, VI.E 
Tajomník: Laura Mikitinová, VI.E 



 
Rovesnícka mediácia je spôsob riešenia 
konfliktu, kde žiak ako nezávislá osoba 
pomáha spolužiakom riešiť ich konflikt z 
pozície tretej neutrálnej strany.  
V tomto školskom roku sa do projektu  
zapojila aj naša škola. Z každej triedy boli 
zvolení dvaja mediátori, ktorí  absolvujú 
špeciálne školenie a komunikačný výcvik na to, 
aby pomáhali spolužiakom riešiť spory v škole, 

osvoja si vyjednávacie zručnosti, budú sa snažiť vytvárať preventívne 
prostredie pre riešenie malých sporov skôr, ako prerastú do veľkých.  
Aj vy sa môžete obrátiť na svojich mediátorov: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvé stretnutie školských mediátorov sa konalo 18. novembra. Ako prvá sa 
nám predstavila pani mediátorka Ing. Renáta Bartková Hudačková. Chcela, 
aby sme jej tykali a oslovovali ju menom Renáta, čo sa nám veľmi páčilo.  

Rastislav Molčan VI.A Dominika Meľuchová VII.C 

Mária Karafová VI.B Patrik Frič VII.D 

Patrícia Lechová VI.C Leo Buček VII.D 

Katarína Jacková VI.C Žaneta Karafová VII.E 

Eva Horná VI.C Benjamín Sedlák VII.E 

Hagen Strompf VI.D Anna Andrejková VIII.A 

Tomáš Molčan VI.D Filip Mikula VIII.A 

Dominika Bajová VII.B Marek Vozár VIII.B 

Nikola Poláková V.E Dávid Matej VIII.B 

Jaroslav Petko  V.A Marek Horný VIII.C 

Martina Stupinská VI.E Jakub Halás VIII.C 

Laura Mikitinová VI.E Marek Palko VIII.D 

Michal Šofranko VII.A Michael Čekan VIII.D 

Laura Nalevanková VII.A Patrícia Horváthová VIII.E 

Natalia Blašková VII.C Soňa Tarasovičová VIII.E 



Vysvetlila nám, že úlohou triedneho mediátora bude riešiť  problémy v triede, 
ale aj na chodbách, ba aj v celej škole. Opýtala sa nás,  či sú v našej triede 
nejaké problémy. Polovica z nás sa prihlásila. Renáta si vyvolala tri dievčatá, 
ktoré jej popísali svoj problém. Ten sme riešili celé stretnutie.  
Potom  nám Renáta dala veľký papier, na ktorý sme mali nakresliť našu školu 
a na škole sme mali zvýrazniť  miesta, kde sa odohrávajú konflikty 
najčastejšie. Na konci stretnutia nás požiadala, aby sme si písali všetky 
konflikty v našej triede. Na budúcom stretnutí nám  povie o tom,  ako ich 
máme riešiť.                                                    

 Žaneta Karafová, mediátorka VII.E 

        1 – červená, 2 – žltá, 3 – biela,  4 – modrá, 5 – čierna, 6 – zelená 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
Keď povieme Lego, každému sa 
vybaví hračka, s ktorou sa hrajú 
deti už od útleho veku.  
 
Základný kameň tohto 
stavebnicového systému nepriamo 
postavil chudobný stolár z dánskej 
dedinky Billund, Ole Kirk 
Christiansen v roku 1932 tým, že 
popri bežnej stolárskej produkcii 

začal vyrábať aj drevené hračky.  Pravda, jeho 
hračka jo-jo a rôzne drevené autíčka z tých 
čias boli len úvodom k neskoršiemu 
stavebnicovému systému z plastov, ale už 
niesli značku LEGO. Tá bola odvodená z dvoch 
dánskych slov leg good – hraj sa dobre. V roku 
1947 paralelne  s výrobou drevených hračiek 
začala vtedy ešte malá dánska hračkárska 
firma O. K. Christiansena vyrábať aj hračky z 
plastov, novinku vo väčšine sveta dovtedy 
úplne neznámu. Prvými výrobkami z plastu 
boli vtedy hrkálky, autíčka, lodičky a iné. V 
roku 1949 sa medzi týmito hračkami objavuje 
aj zaujímavý stavebnicový element, dutá 
kocka vylepšená na najväčšej ploche ôsmimi 
výstupkami, ktoré v kombinácii s obvodovými 
stenami umožňovali skladať z tehličiek múry, a 

teda aj rôzne stavby. Geniálna myšlienka bola na svete, hoci v tom čase si to 
ešte nikto neuvedomoval.  V roku 1955 sa vcelku nenápadná hračka zmenila 

http://www.i2clipart.com/svgedit/svg-editor.html?paramurl=/svgload.php?id=clipart-green-lego-brick-033a


na systém. Na trhu sa objavili prvé 
stavebnice, z ktorých každá bola 
kombinovateľná s ktoroukoľvek inou. 
V roku 1985 vzniklo lego pre školy – LEGO 
DACTA. 
 
LEGO-DACTA je didaktická pomôcka, ktorá 
využíva lego kocky a je obohatená o plošné 
doštičky, pomocou ktorých sa dajú vytvárať 
rôzne obrazce. Súčasťou tejto pomôcky sú aj 
doštičky s číslami a znakmi nerovností.  
 
Celá táto súprava má názov LEGO-DACTA M2 
a pracujeme s ňou na vyučovaní. Túto 
pomôcku som dostala po absolvovaní školenia 
a následnom vykonaní teoreticko-praktickej 
komisionálnej skúšky. Po získaní 
MEDZINÁRODNÉHO CERTIFIKÁTU UČITEĽA 
LEGO-DACTA a účasti na odbornom 
sústredení, ktoré  organizovala firma EDUXE v 
Billunde v Dánsku, som ju začala využívať so 
svojimi žiakmi nielen v matematike, ale aj 
v slovenskom jazyku, čítaní, prírodovede, 
vlastivede a výtvarnej výchove. Žiaci si ju veľmi 
obľúbili, pretože im umožňuje pracovať 
v skupinách a prevažne mimo lavíc. Majú si tak 
možnosť pomáhať, vymieňať skúsenosti, 
komunikovať navzájom a čo je podstatné, 

zároveň si zopakovať prebraté učivo alebo naučiť sa niečo nové. LEGO-DACTA 
sa stalo súčasťou našej triedy a sprevádza nás od 1. až po 4. ročník. 
 
V rámci školenia som navštívila dánsku školu, rodisko H. CH. Andersena 
a Legoland v  Billunde. Park Legoland otvorili v roku 1968. Park sa nachádza 
vedľa pôvodnej továrne Lego.  Má niekoľko častí: Duplo Land, Imagination 
Zone, Legoredo Town, Dobrodružná krajina, Lego City, Rytierska krajina, 
Obchod so suvenírmi, Polárna krajina. Pravidelne ho navštevujú rodiny 
s deťmi a trávia tam celé dni. 

Mgr. Alica Čirčová, triedna učiteľka III.D 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=szpi7MGK3nvPJM&tbnid=21n0jXjexxeRHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g189531-i21418701-Billund_Billund_Municipality_South_Jutland_Jutland.html&ei=U7mLUq_0Iq6e0wWB1IDgDQ&bvm=bv.56643336,d.Yms&psig=AFQjCNEBDQQw12RQlqWDQiX7yN2yLhsXaw&ust=1384974987696954


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úspešnú 5. hokejovú triedu V.D navštevujú tieto hokejové nádeje: Adam 
Andrejko, Daniel Vladislav Matuš, Samuel Čorba, Mário Horizral, Jakub Mihaľ, 
René Gnap, Pavol Griger, Alexander Sivák, Matúš Lehotský, Bernard Budzák, 
Radovan Neupauer, Boris Hetmánek, Dominik Minárik. 
V predchádzajúcej sezóne sa chlapci zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska 
štvrtákov v Bratislave a umiestnili sa na krásnom 2. mieste.   
Sezónu 2013/14 úspešne naštartovali týmito zápasmi: 
15.9.2013    Prešov   -  Krynica         26 : 2 
22.9.2013    Trebišov -  Prešov         4 : 16 
6.10.2013    Prešov   - Humenné     26 : 3 
20.10.2013  Bardejov - Prešov         3 : 17 
27.10.2013  Prešov  - Sanok              7 : 7 
10.11.2013  Michalovce - Prešov     3 : 1 



 
Hokejisti a hokejistky zo VI.D Vševedkovi ochotne 
písomne „porozprávali“ o svojich hokejových 
vzoroch, o tom, čo ich na hokeji baví aj nebaví, aj 
o tom, prečo si z mnohých športov vybrali práve 
hokej. Nazrime teda do ich hokejového sveta. 
 
Môj vzor je Ovečkin, lebo je útočník ako ja a dáva 

veľa gólov. Hrá v NHL za tím Capitol Washington.               Hagen Strompf, VI.D 
                                                                                                                                                       

Čo ma baví na hokeji? Síce sa to u šiestakov nemá, no je to zábava hrať do 
tela. Druhou vecou je to, že keď na mňa ide hráč a ja ho môžem brániť, aj keď 
mi to nie vždy vyjde, aj tak si to užívam. No a čo na hokeji neznášam je, keď 
mi zavadzia rozhodca. No aj napriek všetkému je to môj obľúbený šport. 

                                                                   Ema Šándorová, VI.D 
 
Baví ma hrať do tela, aj keď sa to ešte nemôže. Teším sa, keď si môžem 
vystreliť na súperovu bránu. Nemám rada, keď ma nabijú na mantinel. 

                                                                                   Heidi Strompf,  VI.D 
 
V piatom ročníku sme išli na turnaj do Trnavy. Spolu tam bolo 8 tímov. Na 
konci, keď bolo vyhlásenie výsledkov, dozvedeli sme sa, že sme skončili na 
štvrtom mieste. Na prvom mieste skončil Martin. Potom vyhlasovali 
najlepších hráčov, obrancov a brankárov. Keď hovorili obrancov a povedali 
moje meno, bol som taký prekvapený, že som skoro odpadol. Dostal som 
pohár a mám z toho obrovský zážitok.                                   Dalibor Špinler, VI.D 
 
Raz, keď som od môjho bratranca dostal hru NHL 2000, som asi po troch 
dňoch povedal otcovi, že idem na hokej. Moja mamka mi dávala 2 mesiace 
a teraz hrám hokej 6. rok. Na hokeji ma baví ten adrenalín. Môj 
najobľúbenejší zápas bol ten, v ktorom sme v 5. ročníku remizovali 
s Popradom. Môj hokejový vzor je tréner Milý. Na hokeji ma najviac baví 
úspech.                                                                                            Patrik Novák, VI. D 
 
Na hokeji ma baví strieľať na bránu. Baví ma korčuľovať na cvičeniach. Som 
rád, keď hráme chytačky a je to zábava. Nemám rád, keď mi tréner povie, že 
mám zbierať puky.                                                                     Matej Slaninka, VI.D 

Mgr. L. Antlová 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yNFpRARNvrcabM&tbnid=I3MA4QVJ0cD2GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.primoclipart.com/view-clipart/boy-child-playing-hockey-clip-ar&ei=zACOUv2cGYHKtAbT24GgCg&bvm=bv.56987063,d.Yms&psig=AFQjCNFWx8QRS41lvBLvqMEqu5lpBmQs0A&ust=1385124417401427


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

13 – svetlohnedá, 14 – biela, 15 – červená,  
16 – tmavohnedá, 17 – zelená, 18 – žltohnedá, 19 - sivá 



 

 
 

 

 
 
 
 
Prvý rok  pracuje na našej škole krúžok 
varenia Bez servítky. Krúžok varenia vedie 

pani učiteľka Havlíková. Je určený žiačkam 
druhého stupňa.  
Naša práca je zameraná na to, aby sme sa 
naučili základy prípravy jedál. Venujeme sa 
príprave teplej a studenej stravy s dôrazom 
na zásady zdravej výživy, estetiky a 
stolovania. Na činnosť takéhoto krúžku sú 
potrebné financie. Veľká vďaka patrí 

rodičom, ktorí prispievajú na suroviny, z 
ktorých sa varí. 
Rady pripravujeme nové jedlá, ktoré si 
potom skúšame aj doma, čo má veľmi 
pozitívnu  odozvu. 
 
Pripravovali sme už studené misy, očká, 
parížsky šalát, vajíčkovú, cesnakovo-

mrkvovú nátierku, puding, zeleninovú 
polievku, šošovicovú polievku a guláš.  
Všetko chutilo aj vyzeralo výborne.  
 
Na krúžku býva príjemná atmosféra a veľa 
nezvyčajných vtipných situácií. 

 
Annamária Koreňová, IX.E 
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