
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zima je síce krásna, no predsa sa nám už 
žiada uvidieť aj inú farbu. Konečne tričko, 
ľahšie oblečenie, tenisky a aj iné hry. 
Nesedieť doma za počítačom, ale vyskočiť 
na bicykel, hrať futbal, či len tak sa 
rozprávať v parku so spolužiakmi či 

kamarátmi. Rozkvitnuté stromy, kvety v záhradkách, štebotaví vtáci nás 
vyťahujú von na jarné slniečko. Rôznymi symbolmi jari si už zdobíme príbytky, 
ale aj interiér našej školy. Dievčatá chystajú pre svojich šibačov veľkonočné 
výslužky. Tešíme sa na veľkonočné dobroty a na prázdniny.  
Ani sme sa nenazdali a je tu 3. štvrťrok a o chvíľu aj koniec školského roka. 
Radosťou nás napĺňa aj predstava blížiacich sa výletov a exkurzií. To všetko je 
pred nami. O tom, čo zaujímavé sa v škole udialo doteraz, sa dočítate 
v novom vydaní Vševedka.  

Príjemné čítanie. 
 
 
 
 
 
 
 
Spomienky na zimné radovánky 
30. januára sme sa vybrali do zimnej školy v prírode  v Ľubovnianskych 
kúpeľoch. Išli s nami pani učiteľky Gočová, Frková, Janeková, Petrušová. 
Lyžovať sme sa naučili a bolo tam supééér! Počasie sme mali výborné, iba 
trochu fúkalo. Prostredie bolo nádherné a čisté. Varili výborne, najviac nám 
chutili rezne, granadír a rizoto. Najviac sa nám páčilo disco a vyhodnocovanie 
zájazdu. 

      Saška Čechová a Timea Gombárová, IV.D 
 
V dňoch od 17. do 22. februára sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v Tatranskej 
Lomnici. Na výcviku sa zúčastnilo 30 žiakov hlavne zo siedmackých tried pod 
vedením pani učiteľky Dubcovej, pánov učiteľov Ďurecha a Chalupu.  
Cesta autobusom do Tatranskej Lomnice ubehla rýchlo a každý bol 
v očakávaní toho, ako tam bude. Ubytovaní sme boli v hoteli Sasanka, ktorý 
bol najbližšie k svahu, na ktorom sme lyžovali.  
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Prvý deň bol náročný. Na svahu sme museli 
vystúpiť trochu vyššie a učitelia si nás otestovali 
v tom, akí sme zruční v lyžovaní. Potom nás 
rozdelili do troch skupín.  
Ostatné dni sme sa hore vyvážali sedačkovou 
lanovkou a zažívali sme množstvo vtipných 
zážitkov, ako napríklad pády a 
nedobrovoľné ochutnávky snehu. Každý sa čoraz 

viac zlepšoval, niektorí museli prekonať svoj strach, no nakoniec sa každý 
z nás naučil lyžovať.  
Stredu sme mali voľnejšiu. Učitelia nás zobrali na výlet na Skalnaté pleso, kde 
nám pán učiteľ Ďurech rozprával vtipné príhody, ktoré zažil. Pri návšteve 
múzea lyžovania nám pán učiteľ rozprával o histórii lyžovania. Dozvedeli sme 
sa, že najdlhšie lyže merajú 307 cm a sú vyrobené z dreva. V piatok sme 
lyžovali na Čučoriedkach (takto sa volá časť svahu).  
Celý týždeň sme sa cítili výborne, hlavne vďaka učiteľom, ktorí nám vytvárali 
super program a dobrú náladu.  

Bianka Nováková, Karolína Goliášová, Slávka Janková, VII.A 
 
Bowling   
V rámci krúžku pani učiteľky Hulmanovej a pani učiteľky Ivanovej sa žiaci IX.A 
a V.C triedy v januári zúčastnili bowlingu. Medzi žiakmi je táto aktivita veľmi 
populárna, a preto sme si ju vybrali cez nepriaznivé počasie. Sme radi, že sme 
sa tejto akcie mohli zúčastniť už po druhýkrát. Veľmi sme si to užili a dúfame, 
že si to ešte zopakujeme.  

Simona Sobeková, IX.C 
 

Netradičná  ZOO 
27.1.2014 sme sa vybrali na výlet do KOVOZOO v Auparku. KOVOZOO je 
výnimočná, ojedinelá a nezabudnuteľná ZOO. Bolo nás 32 detí a išli s nami 
dve pani učiteľky. Pani učiteľka Richterová a Rovňáková. Cestovali sme 
vlakom cez zasneženú krajinu. 
Cestou zo stanice sme prechádzali okolo Dómu svätej Alžbety a spolužiaci  si 
ho s obľubou fotili. Ako sme vošli do Auparku, hneď sme si všimli zvieratá. 
Boli netradičné, originálne, ale predovšetkým boli vyrobené z odpadových 
materiálov. Na prvej zastávke sme videli gorilu, mačku a psa, kobru, medveďa 
a rodinku tučniakov. Na druhej zastávke boli dravé vtáky, sup a sova. V tretej 
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ohrade boli zvieratá z rôznych kútov sveta. Zo  savany tu boli lev, gepard a 
nosorožec. Bol tam aj páv a dikobraz, ale najviac nás zaujal kôň, ktorý bol celý 
vyrobený z podkov. 
Po prehliadke tejto ZOO sme sa mohli poprechádzať po Auparku. Cestou na 
stanicu sme prechádzali cez Most milencov. Na stanicu sme prišli včas. Počas 
cesty domov každý spomínal na nádherný výlet, ktorý sme zažili.  

Bianka Nováková,  Karolína Goliašová VII.A 
 

Fašiangové maľovanie na tvár 
Fašiangy sú obdobie od Troch 
kráľov až do polnoci pred 
Popolcovou stredou. Fašiangy boli 
časom priadok, zakáľačiek, svadieb, 
ktoré sprevádzali zábavy i 
fašiangové sprievody masiek. 
Maskovanie malo magicko-rituálne 
a neskôr aj spoločensky zábavné 
funkcie. Samotné masky a sprievody 
masiek pretrvali až do dneška. 
12.2.2014 pani učiteľka Kocureková 

pripravila pre žiakov tvorivú dielňu zameranú na tvorbu fašiangových masiek 
maľovaním na tvár. Bolo veľmi zábavné sledovať, ako sa   naše tváre menia na 
rôzne zvieratká. Úsmevy na tvárach sme však vyvolávali až do večera 
každému, koho sme sa stretli.             

 Žaneta Karafová, VII.E 
 
Anglický týždeň 
Anglický týždeň je spojený s projektom Comenius, ktorý realizujeme v našej 
škole už druhý rok. Ten tohoročný mal názov Poďme do sveta s anglickým 
jazykom  a uskutočnil sa v dňoch  3.2. – 7.2.2014.  
Pre žiakov bola pripravená návšteva študentov z rôznych krajín, besedy aj 
hodiny s nimi, výstavka kníh a  3D projektov,  módna show a veľa iných 
aktivít. V rámci projektu EDUCATE SLOVAKIA organizovaného medzinárodnou 
študentskou organizáciou AIESEC sa zúčastnili nášho anglického týždňa 
študenti z Gruzínska, Brazílie a Indonézie, ktorí si pripravili pre nás veľmi 
zaujímavé aktivity, a tak sme mohli prostredníctvom nich spoznať život ľudí, 
ich kultúru a zvyky.  Hodiny strávené s týmito študentmi boli náučné, ale  aj 
zábavné. Mali sme možnosť využiť svoje vedomosti z anglického jazyka na 



rôznych vyučovacích predmetoch, taktiež sme aj my mohli  ukázať naše  
prezentácie o krásnom Slovensku a o meste Prešov v anglickom jazyku. 
Myslím si, že nielen pre mňa ako žiačku tejto školy, ale aj pre všetkých 
zúčastnených to bola veľmi dobrá skúsenosť. 

Lenka Dancáková, VIII.A 
 
Šaliansky Maťko 
Dňa 17. decembra 2013 sa v našej škole konala literárna súťaž v prednese 
povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťažilo sa v troch kategóriách. 
Umiestnenie na prvých troch miestach: 
 
I. kategória (2. – 3. ročník) 
1. miesto Michaela Gočová, III.A 
2. miesto Natália Rychtáriková, II.D 
 
II. kategória (4. – 5. ročník) 
1. miesto Martin Cisko, IV.A 
2. miesto Vanessa Ředinová, VI.A 
3. miesto Nikola Poláková, V.E 
 
III. kategória (6. – 7. ročník) 
1. miesto Bronislava Marková, VI.A 
2. miesto Barbora Karnišová, VII.A 
3. miesto Katarína Kertésová, VI.B 
 

 
 
V piatok 21. februára 2014 sa naša tretiačka 
Miška Gočová zúčastnila krajského kola súťaže 
Šaliansky Maťko. V konkurencii recitátorov 
celého Prešovského kraja si vybojovala 1. 
miesto a postup do celoslovenského kola. To 
sa uskutoční 28. marca v Šali. Ku krásnemu 
úspechu blahoželáme nielen Miške, ale aj jej 
pani učiteľke J. Hirkovej, ktorá ju na súťaž 
pripravovala. 
 
 



Krajské múzeum v Prešove 
Dňa 23. januára 2014 sme boli v rámci dejepisu v Krajskom múzeu v Prešove. 
Zaujali nás hlavne automobily zo začiatku minulého storočia a rôzne pamiatky 
po ľuďoch z minulosti. Videli sme izby a makety ľudových dreveníc, v ktorých 
boli predmety, ktoré denne ľudia používali. Pozreli sme si aj nádherne 
zariadené izby šľachticov. Mohli sme sa odfotiť v hasičských autách i pri 
erboch. Páčili sa nám hasičské prístroje, uniformy, farebné zápalky, telefóny 
a mnoho iných vecí. 
                                                                      Natália Skýbová a Laura Reváková, V.E  
 
Hviezdoslavov Kubín 2014 – školské kolo 
28. marca sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín v rámci druhej  kategórie (4. – 6. roč.) a tretej kategórie 
(7. – 9. roč.).  10. marca súťažili v rámci školského kola žiaci prvej kategórie (1. 
– 3. roč.).  Víťazi školského kola nás budú reprezentovať na okresnom kole 
HK, ktoré sa bude konať  25. marca (próza) a 26. marca 2014 (poézia). 
Blahoželáme a držíme prsty v okresnom kole!  
     Vševedko vám prináša výsledkovú listinu šk. kola: 
 

 
 POÉZIA   

kategória umiestnenie meno a priezvisko trieda 
       I. 1. miesto MICHAELA GOČOVÁ III. A 

 2. miesto MATEJ SKIČKA III. A 
 3. miesto EVA VIŠŇOVSKÁ III. B 

 PRÓZA   
 1. miesto MÁRIA GAJDOŠOVÁ II. B 

 2. miesto MATEJ TURČIN III. A 
 3. miesto ADELA BILLÁ II. D 

Víťazi v I.  kategórii 



 POÉZIA   
kategória umiestnenie meno a priezvisko trieda 
     II. 1. miesto ĽUBOŠ JABČANKA VI. B 
 2. miesto ANDREJ FURMAN IV. A 
 3. miesto ALEXANDRA ILAVSKÁ IV. A 
 PRÓZA   
 1. miesto BRONISLAVA MARKOVÁ VI. A 
 2. miesto VANESSA ŘEDINOVÁ IV. A 
 3. miesto MARTINA KOVÁČOVÁ V. B 
 
 POÉZIA   
kategória umiestnenie meno a priezvisko trieda 
     III. 1. miesto NEUDELENÉ  
 2. miesto NEUDELENÉ  
 3. miesto DÁVID MATEJ VIII. B 
 PRÓZA   
 1. miesto LENKA ŽELONKOVÁ VIII. A 
 2. miesto VIKTÓRIA FIRMENTOVÁ VIII. A 
 3. miesto ZUZANA BIALKOVÁ VIII. B 
 
 
Geografická  olympiáda 
Tento rok sa do školského kola prihlásilo takmer 80 žiakov z 5. až 9. ročníka. 
Vo veľkej školskej konkurencii sa najlepšie umiestnili títo žiaci: 
 

Miesto 5.ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. Neupauer 
Radovan, 
V.D 

Kríž  
Matúš,  
VI.A 

Kohút 
Samuel, 
VII.C 

Platková 
Katarína, 
VIII.A 

Hanušovský 
Henrich,  
IX.F 

2. Novotný 
Kamil, 
V.A 

Blizmanová 
Emma,   
VI.A 

Kováč  
Juraj   
VII.C 

Fabian 
Maroš, 
VIII.B 

Michalčin 
Peter,  
IX.C 

3. Petko 
Jaroslav, 
V.A 

Knut 
Natanael,  
VI.C 

Prokešová 
Sára,  
VII.B 

Karaš 
Samuel, 
VIII.A 

Adamčíková 
Patrícia,  
IX.B 

Mali sme z nich veľkú radosť, pretože nám opäť potvrdili svoj záujem o 
geografiu a cestovanie. Do obvodového kola postúpili prví dvaja z každého 
ročníka. Ich vedomosti sú úžasné.        



Obvodové kolo sa konalo na domácej pôde – ZŠ Československej armády. 
Umiestnenia našich žiakov sú tiež na popredných miestach. Z desiatich 
postupujúcich boli siedmi úspešní riešitelia, ktorí obsadili 1. až 12. miesto 
a Henrich Hanušovský postupuje do krajského kola. Všetkým zúčastneným 
blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

 
Výstava 3D projektov z geografie 
Naši žiaci nám opäť dokázali svoju šikovnosť. Na hodinách geografie 
prezentovali vlastné práce k učivu, ktoré preberajú. Spolu s vyučujúcimi si 
pripravili výstavku, o ktorú bol veľký záujem. Mohli sme tam všetci obdivovať 
púšte, dažďové lesy,  zvieratá zo saván, polárne krajiny s tučniakmi, pyramídy, 
mrakodrapy,  sopky, vodopády, Koloseum, Stonehange, či Brandeburskú 
bránu. Na pár dní sme mali skoro celý svet na našej chodbe. Žiaci nezabudli 
ani na znečistenie ovzdušia a skládky odpadov.  Pri tvorbe využili rôzne 
materiály a neskutočnú tvorivosť a fantáziu. 

Mgr. M. Havrilová 
 

 
 

 
Dejepisná olympiáda – školské kolo 

Kategória F 1. miesto Emma Blizmanová, VI.A 

 2. miesto Saša Horáková, VI.A 

Kategória E 1. miesto Karolína Goliášová, VII.A 

 2. miesto Michal Šofranko, VII.A 

Kategória D 1. miesto Simona Madziková, VIII.E 

 2. miesto Samuel Karaš, VIII.A 

Kategória C 1. miesto Peter Michalčin, IX.C 

 2. miesto Richard Jusko, IX.C 

  
V obvodovom kole sa medzi úspešnými riešiteľmi najvyššie umiestnil Peter 
Michalčin (6. miesto). 



Vernisáž 
V posledný predprázdninový deň sa v našej 

škole konala vernisáž žiackych prác s hudobným 
programom. Jej otvorenie prebiehalo vo vestibule 
školy. Moderátorkou bola Bronislava Marková, žiačka 
6.A triedy. Svoj hudobný talent predviedli hrou na 
priečnej flaute Dominika Bajová, žiačka 7.B triedy a 
Lucia Bačinská hrou na husliach. 

Na tejto vernisáži sa nachádzajú najkrajšie 
práce žiakov vytvorené v prvom polroku tohto školského roka. Práce sa 
tematicky dotýkajú ročných období jeseň, zima a prichádzajúcej jari. Žiaci na 
hodinách výtvarnej výchovy využili rôzne výtvarné  techniky, ako je maľba 
temperovými farbami, kolorovaná kresba, kombinovaná technika (mastný 
pastel v kombinácii s anilínovými farbami), strihanie a lepenie farebného 
papiera, koláž, kresba tušom, otláčanie prírodnín. Popri tradičných 
materiáloch, ako sú temperové farby, anilínové farby, farebný papier a iné, 
využili aj menej tradičný materiál, a to vlnu a obrázky z časopisov. K jeseni sa 
tematicky viažu práce, ako sú Jesenné dekorácie z listov, Jesenný strom a 
Púšťanie šarkanov. K zimnému obdobiu je to Snehová vločka a Strom v zime. 
Okrem týchto tém sa na vernisáži nachádzajú aj témy na rozšírenie fantázie a 
spoznávanie cudzích krajín, ako sú témy Drak, Muž v čiernom, Morský svet. Z 
reálneho sveta si žiaci vyskúšali portréty. Žiaci ôsmeho ročníka na hodinách 
Výchovy umením si rozširujú svoje vedomosti a zručnosti v oblasti písma, 
vitráže, portrétov a mytológie. S prichádzajúcou jarou sú tu zase témy ako 
Jarný strom, Vtáčie hniezdo.  

Vernisáž ale aj samotná výstava sa stretli s pozitívnou odozvou zo 
strany žiakov, ale aj rodičov a návštevníkov našej školy. Sú peknou 
prezentáciou nadania a schopností našich žiakov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. B. Ivanová, Mgr. Z. Búriová 
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Beseda s nevidiacimi a slabozrakými 
V januári našu školu navštívili nevidiaci 
a slabozrakí, aby nám aspoň trocha 
priblížili, ako žijú. 
Mohli sme si na základe ich výkladu 
obzrieť všetky prístroje, ktoré im 
uľahčujú život v tme. Používajú 
napríklad zariadenie, ktoré im zmeria, 
ako ďaleko sa od nich nachádza stena, 
za pomoci prístroja dokážu rozlíšiť 
farby, ale aj mince. Majú aj špeciálne 
hodinky, na ktorých zisťujú presný čas 
pomocou hmatu. Priniesli viacero 
druhov bielych palíc, ktoré používajú 
pri chôdzi.  Niektoré z týchto vecí sme 
si mohli aj vyskúšať. Ukázali nám 
dokonca aj telefón pre slabozrakých. 
Je taký istý, ako používajú aj vidiaci 
ľudia, ale majú v ňom aplikáciu, ktorá 
im nahlas rozpráva, čo si môžu zapnúť 
alebo vypnúť. Nakoniec sme si mohli 
pozrieť Braillovo písmo. Je to 

špeciálny druh písma určeného pre nevidiacich  a slabozrakých. Funguje na 
princípe rôzne zoradených plastických bodov vyrazených do papiera, ktoré 
čitateľ vníma hmatom.  
Stretnutie s týmito ľuďmi bolo pre nás veľmi poučné a obohacujúce.  

                                                                                            Žiaci V. E triedy 
Krúžok mediátorov 

Od októbra funguje v našej škole 
krúžok mediátorov. Rozprávame sa 
spolu o tom, ako riešiť rôzne 
problémy.       
Vymysleli sme schránku podnetov, 
ktorá je od decembra umiestnená na 
hlavnej chodbe ČSA1. Do nej môžete 
vhadzovať  lístky s rôznymi 
problémami v našej škole. Prvé 
otvorenie schránky bolo veľmi 



napínavé, ale nakoniec nás tam vôbec nič nečakalo.  Ale keď sme schránku 
otvorili po druhý raz vo februári, veľmi sme sa potešili. Nie  preto, že sú v 
našej škole problémy, ale preto, lebo pisatelia nám dôverujú a chcú problémy 
riešiť.  V schránke boli lístky s tromi problémami, ktoré sme mali vyriešiť. Na 
krúžku sme ich jeden po druhom zvládli. Na najbližšom stretnutí mediátorov 
schránku znova otvoríme. 
Ak máte problém, ktorý vás trápi, neváhajte. Stačí ho napísať na lístok a 
lístok vhodiť do schránky. Urobíme všetko preto, aby sme ho vyriešili. 

                                                                                          Žaneta Karafová, VII.E 
 

Šikovný chlapec – šikovné dievča 
Aj tento rok získali naši tretiaci 
a štvrtáci krásne umiestnenia   
vo finále súťaže Šikovný chlapec 
– šikovné dievča. 
Alica Prestlová zo IV.A získala 1. 

miesto, Matej Turčin z III.A 

získal 2. miesto a Jakub 

Komanický zo IV.B  4.miesto. 

Osemsmerovka o tom, čo deti najviac obľubujú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tabuľa, pero, žiak, riaditeľňa, aktovka, učiteľka, dnes, zošit, riaditeľ, škola, 
kabinet, kniha, lavica, zborovňa, známka, trieda, žiačik, školník, vyučovanie, 
študent, učiť, učiteľ  



 

Zimné obdobie v školskom klube detí začalo najkrajšími sviatkami v roku – 
Vianocami. Deti si pripomenuli zvyky nášho regiónu, vyrábali vianočné 
ozdoby, ktorými si ozdobili triedy a pripravili darčeky pre svojich blízkych.  
 
Divadelnými miniatúrami sme sa presvedčili o tom, že deti sú výborní herci 
a výborné herečky. V oddeleniach si pripravili dramatické stvárnenie 
obľúbených rozprávok, potešili tak detských divákov, ktorí ich odmenili 
potleskom.  
  
So začiatkom roka súvisia fašiangy a k nim neodmysliteľne patrí karneval. Celý 
školský klub detí sa prezliekol do masiek  a vo vyzdobenej telocvični sa deti 
zabávali, tancovali, súťažili. Najkrajšie masky, ako je to zvykom, si odniesli 
ceny a všetci ostatní sladké maškrty.  
 

 



 
Hoci nám Perinbaba nadelila túto zimu len malú snehovú nádielku, dokázali 
sme ju naplno využiť. Deti vybehli na školský dvor a vytvorili zo snehu 
nádherné sochy a stavby. 

Tešiac sa na zimné olympijské hry sme si urobili zimnú olympiádu v ŠKD. 
Nechýbal úvodný ceremoniál, olympijský oheň, hymny, vlajky a športovci 
túžiaci po zábave, hre a v neposlednom rade medailách pre svoje „krajiny“. 
Deti súťažiace v rôznych disciplínach ako rýchlokorčuľovanie, boby, hokej, ... 
si zmerali sily, utužili kolektívne vzťahy a hlavne zabávali sa. Celý týždeň sa 
niesol v olympijskom duchu a vyvrcholil záverečným ceremoniálom, na 
ktorom sa odovzdávali medaily. 

 
Február sa niesol v znamení lásky aj v ŠKD. Žiaci vyrábali srdiečka a 
valentínky, ktorými obdarovali najbližších. Pripomenuli sme si tiež Európsky 
deň čísla 112, kde sa deti naučili ako a kedy volať pomoc druhým. Pomáhali 
sme vtáčikom, ktorým deti vyrobili kŕmidlá z PET fliaš a naplnili ich vtáčím 
zobom, aby nám v jari mohli krásne spievať.  

   Mgr. L. Ižárová  



  

Nájdi 7 rozdielov 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záujmový útvar Potulky prírodou  

Prebúdzanie lásky k prírode a 
rozvíjanie environmentálneho 
povedomia žiakov je správny 
smer. Podarí sa to však len vtedy, 
ak dáme do nášho úsilia kúsok 
srdca. Zachránime ju len vtedy, ak 
preukážeme trochu lásky, hoci len 
preto, že je krásna a krásu 
potrebujeme. 
Cieľom záujmového útvaru 
Potulky prírodou je predstaviť a 

konfrontovať žiakov s históriou v najbližšom okolí, s prírodou a jej krásou i 
ochranou. Vedúcimi tohto krúžku sú pani učiteľky Bažantová a Molčanová, 
ktoré spolu so žiakmi 2. a 3. ročníka sa raz mesačne stretávajú a vyrážajú do 
prírody. 
Doteraz uskutočnili návštevu ZOO Košice – Dinoparku, absolvovali celodennú 
túru na Kapušiansky hrad spojenú s opekačkou. Na poslednej akcii sa spojili s 
prešovskými turistami a spoločne zvládli výstup smer Drienica – Lysá hora –  
Oltár kameň, kde okrem  poznávania turistických značiek a objavovania krás 
zimnej prírody sa žiaci stretli s Mikulášom, anjelom a čertom. 
 
Záujmový útvar Judo 
Na judo chodíme veľmi radi. Vybrali sme si ho preto, aby sme sa mohli 
obrániť pred zlými ľuďmi. Učíme sa tam gymnastické cviky a v máji sa 
budeme učiť salto. Judo máme v budove ČSA 1  v telocvični. Trénuje nás 



Patrik Kuchár. Baví nás to, lebo sa tam učíme rôzne triky a môžeme to využiť 
na sebaobranu. Tento krúžok navštevujú Anežka Motýľová, Amálka 
Motýľová, Sandra Gaľová, Saška Čechová, Matej Janičko, Sandra Štelbatská, 
Paľo Štelbatský, Natália Poľanská, Alex Hrabovský. 

                                                      Amália Motýľová a Sandra Gaľová, IV.D 
 
Slovenský červený kríž – mládež Prešov 
Slovenský červený kríž je národnou spoločnosťou Červeného kríža, 
pôsobiacou na celom území SR. V Prešove máme pobočku na Jarkovej ulici 
č.45. 
Červený kríž vznikol  z iniciatív dobrovoľníctva. Jeho zakladateľom je Henry 
Dunant, švajčiarsky kupec, ktorý zriadil lazaret a zorganizoval dobrovoľníkov 
na pomoc zraneným počas bitky pri Solferine. 
Podstatou tejto organizácie je pomáhať a starať sa o zraniteľné skupiny ľudí, 
o starších a o deti. SČK  má rôzne druhy pomoci, hlavne v sociálnej oblasti, 
ako je jedáleň SČK, rozvoz stravy seniorom, donáška liekov, ošetrovateľská 
služba. Zahŕňa aj darcovstvo krvi, humanitárnu pomoc, zdravotný dozor na 
akciách, prednášky o 1. pomoci a pod. 
Vychováva mladých dobrovoľníkov, ktorí svojou činnosťou a projektmi 
ovplyvňujú hlavne najmenších. V škôlkach prezentujú pomocou EDI projektu 
– Evička a deti – prvú pomoc, ako sa správať na ceste, zdravú výchovu. Starší 
a skúsení robia v školách prednášky o HIV, o odbere krvi a iné. 
Touto činnosťou dobrovoľníci ovplyvňujú aj naše životy, pre niektorých je to 
výzva, životné poslanie a možno v budúcnosti aj profesia. 

                                                                                   Anna Mária Balážová, VIII.B 
 

Lukostreľba 
Som veľká fanúšička lukostreľby. Mám 10 rokov a som najlepšia z desiatich 
„dospelákov“. Lukostreľba je veľmi dobrý šport, ale šanca je len jedna, potom 
sa až tak nebude dariť. Cvičím v Lesníckej škole a trénuje ma Marián Antal. Je 
ľahké vystreliť, ale ťažké trafiť. Tento šport sa mi páči, lebo sa mi páči strieľať 
a páči sa mi aj trafiť do terča.  

                                                                                             Ivana Kapitánová, IV.D 
 

Saleziáni 
Saleziáni sú na Bottovej ulici v Prešove. K saleziánom chodím na stretká, cez 
letné prázdniny je tam prímestský tábor, minulého roku v ňom bolo 140 detí. 
Stretká sú v piatok od 4. ročníka a pre 7. – 9. ročník sú vo štvrtok. Niektorí 



saleziáni chodia tam, kde žil Don Bosco. U saleziánov sa ešte dá zahrať 
hokejbal, futbal, skalp, ping pong, kalčeto a doslova je tam veľká zábava. 
Každý rok sa koná Don Bosco show a na svätých omšiach sú scénky.                                                                                                 

Matej Janičko, IV.D 
 

Záujmový útvar Bez servítky 
„Dobrú chuť“ – fráza, ktorú si členky krúžku varenia po dobre vykonanej práci 
poprajú, aby každý týždeň ochutnali to, čo si vlastnoručne podľa receptov 
pripravili a svojimi výtvormi rozvoňali celú školu. Dievčatá sa môžu pochváliť 
ďalšími výbornými receptami, napríklad na jablkovo-šľahačkové rezy, 
pudingové rezy, pizzu, plnený kysnutý závin a iné.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hádzaná 
Sme hráčmi hádzanej v klube Tatran Prešov. Tento šport sme objavili už ako 
tretiaci, keď sme sa prihlásili na Hádzanársky krúžok k pánu učiteľovi Čandovi. 
Neskôr nás pod svoje krídla zobral pán učiteľ Lukáč, ktorý nás zapísal do klubu 
Tatran Prešov. V súčasnosti hráme za mladších žiakov a v našom tíme hrá 
okrem iných aj 8 spolužiakov z našej školy.  
Hádzaná je kontaktný šport, to sa nám na ňom páči. Hrajú dve družstvá proti 
sebe 6+1 a cieľom je streliť súperovi čo najviac gólov. Hráči majú presne 
určené posty: pivot, krídla, spojky, brankár.  
Tréning máme každý deň od pondelka do piatka a trvá 1 – 2 hodiny. Tréning 
je dosť náročný a pozostáva z rozbehania, strečingu, rozbehania s loptami, 
rozcvičenia brankárov, nácviku protiútokov, signálov a streľby, na záver 
hráme hádzanú. 
Za sebou máme množstvo úspechov, tie najnovšie sú uverejnené v rubrike 
Šport.  

Šimon Kmec, Vilo Birkner, VII.A 



 
 
 
 
 
Zorno Cup 2014 
Počas víkendu 15. – 16. februára 2014 bola Stupava plná 
chlapčenskej hádzanej. Konal sa premiérový ročník ZORNO 

CUPu – medzinárodného turnaja mladších a starších žiakov v hádzanej. 
Turnaja sa zúčastnili tímy zo Slovenska a Českej republiky.  V kategórii 
mladších žiakov sa turnaja zúčastnilo 6 tímov, a to z Prešova, českého Zlína, 
Nových Zámkov, Pezinka, Malaciek a Stupavy. V kategórii mladších žiakov 
nakoniec zvíťazil Tatran Prešov pred Novými Zámkami. Víťazní hráči sú 
zároveň žiakmi našej školy: Vilo Birkner, Boris Urbánek, Daniel Magdolen, 
Šimon Kmec, Daniel Ferenc (VII.A), Tomáš Danč, Samuel Kohút (VII.C), Šimon 
Stašík (VI.D). Blahoželáme. 
Na záver turnaja odovzdali poháre víťazným tímom aj najlepším 
jednotlivcom. Individuálne ocenenie získal aj hráč Daniel Magdolen (VII.A), 
ktorý je žiakom našej školy. Získal ocenenie ako najlepší hráč turnaja. Takisto 
srdečne blahoželáme! 

 
XV. ročník Memoriálu Františka Blaška – medzinárodný turnaj v hádzanej 
mladších žiakov 
1. – 2. marca 2014 sa naši žiaci pod krídlami Tatrana Prešov zúčastnili na 
ďalšom prestížnom turnaji v Považskej Bystrici. XV. ročník Memoriálu 
Františka Blaška – medzinárodný turnaj v hádzanej mladších žiakov opäť 
potvrdil kvality chlapcov. V konkurencii 8 družstiev sa opäť umiestnili na 1. 
Mieste a Daniel Magdolen zo VII.A bol opäť najlepším hráčom turnaja.   

Boris Urbánek, VII.A 



 
 
      

Srdečne blahoželáme Marekovi Copákovi, žiakovi VI.E, 
ktorý sa stal majstrom Slovenska v športovej streľbe vo 
svojej vekovej kategórii. Vševedko mu položil pár otázok 
ohľadom nevšedného  športu, akým streľba rozhodne je. 
Marek, odkedy sa venuješ tomuto športu? 
Tomuto športu sa venujem ešte len krátko, môžu to byť 
len nejaké 2 roky. 
Ako sa volá združenie, za ktoré trénuješ a kto je tvoj 
tréner? 
Môj tréner sa volá Stanislav Hudák a čo sa týka 

združenia, tak strieľam za Prešov Solivar, ale všetky strelecké kluby na 
Slovensku sú združené pod Slovenský strelecký zväz (SSZ). 
Prezraď nám, Marek, prečo sa venuješ práve streľbe? 
Streľbu som si vybral aj preto, že vlastne mám už od detstva alergiu, no a tak 
sme s rodičmi hľadali šport, ktorý nie je až tak fyzicky ťažký ako napríklad 
futbal. Ale malo to aj iné dôvody, napríklad aj preto, lebo môj otec je 
profesionálny vojak a posledný dôvod je asi ten najhlavnejší, a to ten, že keď 
som mal 4 roky, otec ma zobral na strelnicu (ešte dodnes mám fotky a prvé 
slúchadlá) a tam som prvýkrát vystrelil z pištole. Hoci som iba potiahol spúšť,  
pamätám si to dodnes. A od štyroch rokov som sa zaujímal o streľbu, no a 
potom som v deviatich rokoch nastúpil do SSZ. 
Aké vlastnosti musí mať dobrý strelec? 
Dobrý strelec sa musí vedieť upokojiť, musí ovládať dýchanie, ruku, oko, atď. 
Musí rozmýšľať, čo robí zle a keď dá nejakú zlú ranu, musí na ňu ihneď 
zabudnúť a strieľať ďalej. Proste musí ovládať svoju myseľ a byť v pohode. 
Určite máš svoj strelecký vzor. 
Mojím veľkým vzorom je Daniela Barteková, síce strieľa pušku a ja strieľam 
pištoľ, ale je to môj vzor. 
Nie je tento šport príliš nebezpečný? 
Určite tam nejaké nebezpečenstvo  je, ale ináč je to bezpečnejší šport ako 
napríklad hokej. Je to aj vec trénera, aby strelcov naučil bezpečne 
manipulovať so zbraňou. Mne otec pripomínal, že ranu, ktorú vystrelím, už 
nevrátim nikdy späť. Ale vcelku je to bezpečný šport a ešte som nepočul o 
žiadnom zranení.                                                                       

 Zhovárala sa Mgr. L. Antlová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Koľko zajacov a vajíčok si napočítal(a)? 



 
 

 
 
Žiaci boli na výlete vo vysokých Tatrách. 
Keď prišli domov, pýta sa mama Viktora: 
„Prečo si taký strapatý?“ „Lebo v Tatrách 
sú všetky hrebene zaviate snehom.“ 
 
„Aký je tvoj materinský jazyk?“ „Prosím, 
červený.“ 
 

 
Pani učiteľka hovorí Jankovi: „Napíš päťdesiatkrát: Nemám pani učiteľke 
tykať!“ Na druhý deň Janko odovzdá trest: „Prečo si to napísal stokrát?“ pýta 
sa pani učiteľka. Janko s úsmevom odpovie: „Ja som Ti chcel urobiť radosť!“ 
 
Učiteľ vysvetľuje žiakom učivo a všimne si, že Martin podriemkava: „Martin, 
spíš?“ „Ja nespím!“, protestuje Martin. „Neklam. Povedz mi, aká bola moja 
posledná veta?“ „Martin, spíš?“ odpovedá. 
 
Hovorí Vierka ockovi, ktorý sa mračí nad zlým vysvedčením: „Ale, ocko, veď 
vieš, ako to vždy hovoríš – dôležité je, že sme zdraví!“ 

                                                                 Lenka Dancáková, VIII.A 
 

Pani učiteľka vysvetľuje v triede: „Hovoríme, že krava sa otelila, mačka sa 
okotila. Povie niekto ďalší príklad?“ Miško sa hlási: „Prosím, žralok sa ožral.“ 
 
Pani učiteľka hovorí: „Janka, povedz mi dve zámená.“ „Kto? Ja?“ „Výborne, 
máš jednotku.“ 
 
Pani učiteľka vyvolala k tabuli Jakuba a pýta sa ho: „Jakub, ako sa volajú 
zvieratá, ktoré žerú byliny?“ „Bylinožravce.“ „Výborne.“ „A ako sa volajú tie, 
ktoré žerú mäso?“ „Mäsožravce.“ „Výborne.“ „Ako tie, ktoré žerú všetko?“ 
„Pažravce.“ 
 
Jožov status na Facebooku: „Máme matiku a nudím sa.“ Komentár od učiteľa: 
„Poď k tabuli, Jožo!“ 



     



  
1 svetlozelená, 2 oranžová, 3 svetlomodrá,                          

4 tmavomodrá, 5 tmavozelená, 6 svetlofialová 
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