
  



 
 
 
 
 
JA SOM ŽIAČIK ZO ŠARIŠA 
 
Dňa 10.4.2014 sa uskutočnila folklórna akcia Ja som žiačik zo Šariša, ktorej 
účelom bolo pripomenúť si  slovenské ľudové zvyky a  tradície. Deti predviedli  
nielen svoj  talent, ale ukázali aj svoju radosť z tanca, spevu či hovoreného 
slova. Celú krásnu atmosféru umocnila nádherná výzdoba, ako aj ľudové 
kroje, o ktoré sa postarali vychovávateľky ŠKD. Toto kultúrne podujatie bolo 
ocenené srdečným  potleskom rodičov, ktorí mohli byť na výkony svojich 
ratolestí právom hrdí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEŇ KORYTNAČIEK 

 
23.5.2014 bol Svetový deň 
korytnačiek. Aj detičky z ŠKD si 
tento deň pripomenuli nielen 
zaujímavou a obohacujúcou 
besedou o korytnačkách, ale aj 
samotnou pracovno-technickou 
činnosťou, na ktorej si vyrobili z 
prírodných materiálov vlastné 
výrobky, ktoré slúžili ako skvelé 

darčeky pre rodičov. Celé popoludnie bolo obohatené aj živými korytnačkami,  
ktoré priniesli deťom veľa radosti a nadšenia. 
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA 
 
Mesiac apríl bol bohatý na mnohé kultúrne podujatia a inak tomu nebolo ani 
29.4.2014, kde v rámci Svetového dňa tanca  predviedli deti z ŠKD nielen 
svoju šikovnosť, ale aj radosť z tanca. V sprievode skvelej hudby sa však 
vytancovali nielen deti, ale aj samotné vychovávateľky z ŠKD. V rámci 
zábavného popoludnia nechýbal kopec zábavy, dobrej nálady, súťaží a 
sladkých odmien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXKURZIA V MÚZEU ANDYHO WARHOLA 
 

3. apríla 2014 sme spolu s ostatnými žiakmi 
deviatych tried navštívili múzeum Andyho 
Warhola v Medzilaborciach. 
Cesta vlakom z Prešova do Medzilaboriec 
nám ubiehala veľmi rýchlo.  Okrem 
rozhovorov sme stihli obdivovať aj peknú 
prírodu severovýchodnej časti Slovenska. 
Ani sme sa nenazdali  a boli sme pred 
prvým múzeom na svete, ktoré je zamerané 
len na tvorbu celosvetovo známeho umelca 
Andyho Warhola. Prezreli sme si naozaj 
jedinečné diela pop-artu vrátane 
originálnych obrazov. Z rozprávania 
sprievodcu sme sa dozvedeli  veľa 

informácií zo života a umeleckej tvorby tohto pre nás tajomného umelca, 
ktorý sa narodil v USA, ale jeho rodičia pochádzajú z dedinky pri 
Medzilaborciach.  Prekvapili nás napríklad vysoké ceny jeho obrazov. Pozreli 
sme si aj zaujímavý film s dobovými filmovými zábermi a rozprávaním jeho 



príbuzných a kamarátov. Myslím, že môžem za všetkých povedať, že to bol 
veľmi obohacujúci zážitok.  Sme radi, že sme si takto mohli rozšíriť naše 
vedomosti. 

Katarína Gočová, IX.B 
 
TURÍNSKE PLÁTNO 
 
Dňa 26.3.2014 sme boli na exkurzii v Konkatedrále sv. Jána Krstiteľa v 
Prešove. Videli sme tam kópiu Turínskeho plátna. Je to pohrebná plachta, do 
ktorej zabalili mŕtve telo Ježiša. Na svete existujú len 4 kópie tohto plátna, 
originál je v Turíne. Sme radi, že sme mohli vidieť takú jedinečnú pamiatku. 
Z konkatedrály sme sa presunuli do františkánskeho kostola, kde nás už čakal 
františkán  páter Anton, ktorý nás oboznámil s históriou kostola a so zbierkou 
relikvií v tomto kostole. Mali sme možnosť vidieť najväčšiu zbierku relikvií na 
Slovensku. V zbierke sú relikvie týchto svätcov: sv. Mikuláš, Matka Tereza, 
fatimské deti, páter Pio, blahoslavená sestra Zdenka, apoštoli Peter a Matúš, 
blahoslavení biskupi Hopko a Gojdič, relikvia sv. Kríža, sv. Anton, sv. František 
a mnohí iní.                                                                                                   Žiaci IX. A 
 
STRETNUTIE S JEŽIŠOM 
 
 V poslednú májovú nedeľu pristúpili naši tretiaci k 1. svätému prijímaniu v 
Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Konečne nadišiel deň, na ktorý sa od 
začiatku školského roka pripravovali na hodinách náboženstva, na stredajších 
detských sv. omšiach a doma s rodičmi. Biele rúcha, veselé očká a šťastné 
úsmevy len potvrdzovali nádheru ich čistých srdiečok. Veď sa stretli s Ježišom. 

                                                                                           Mgr. Lucia Antlová 
 

TEHLIČKA PRE AFRIKU 
 
Aj tohto roku sa naša škola zapojila do zbierky Tehlička pre Afriku. Peniaze zo 
zbierky  poputujú do Luandy v Angole na podporu saleziánskeho strediska 
Kala-Kala, ktoré je zároveň domovom aj školou pre opustené a chudobné 
deti. Kala-Kala po slovensky znamená škola-škola. V nej deti dostanú základné 
vzdelanie a pripravujú sa aj na budúce povolanie, napríklad stolárske, 
zámočnícke, poľnohospodárske.  Naši štedrí žiaci prispeli do zbierky sumou 
55 eur, za čo im patrí úprimná vďaka.    

                                                                                   Mgr. Lucia Antlová 



DEŇ MATIEK 
 

20.5.2014 pani učiteľky z  I. stupňa pripravili spolu s deťmi pre mamičky 
a babičky krásny darček, ktorým bolo hudobné a tanečné vystúpenie žiakov  
I. stupňa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBERNÝ DVOR  
 
Dňa 28.4.2014 sme (žiaci VII.A) sa išli pozrieť na zberný dvor s pani učiteľkou 
Richterovou a  Rovňákovou. V zbernom dvore nás privítala vedúca, ktorá nám 
porozprávala a ukázala, ako veľmi je dôležité triediť odpad. Chráni sa tým 
životné prostredie a naše zdravie. Ukázala nám, ako triedia odpad stroje. Tie 
vytvoria z odpadu veľkú kocku. Tieto kocky sa vyvezú na Cemjatu, odkiaľ 
putujú do Hanušoviec nad Topľou, kde sa na skládke  zakopú.  
 

Bianka Nováková,  Karolína Goliašová VII.A 
  



ŠKOLSKÝ PARLAMENT V KOŠICIACH 
 
 13. mája 2014 navštívili členovia školského parlamentu Košice, kde si pozreli 
významné pamätihodnosti, štátne inštitúcie a zabavili sa v Múzeu voskových 
figurín a v zábavno-technickom centre Steel PARK.  
 

Návšteva tohto zábavného centra 
nás veľmi zaujala, pretože sme mali 
možnosť vidieť silu magnetov a rôzne 
magnetické javy, odskúšať si, ako 
pracuje robot alebo elektrina v 
našom mozgu, ťažiť suroviny v 
interaktívnom pieskovisku, použiť 
geologický vrták, prechádzať lávkou 
v magnetických topánkach, 
separovať kovový odpad ovládaním 
elektromagnetického žeriavu či 
vytiahnuť sa vlastnou silou po 
vertikálnom šplhadle. Pozreli sme si 
3D film Legendy letu a výrobu 
lietadla Boing 787 a zahrali sme si 
robotický futbal. Zaujala nás  
interaktívna socha SteelMan 
vybavená 3D kamerou, ktorá 
reagovala na zmeny výrazu tváre a 
zmenu polohy tela snímaného žiaka 

a mohli sme to vidieť na monitore. Keď sme sa na neho usmievali, tak nám 
úsmev vrátil, keď sme zamávali, zamával tiež. Veľmi zaujímavá a pútavá bola 
prednáška o zaujímavých fyzikálnych javoch (magnetizmus a levitujúci vláčik a 
vákuum).  
 
Z tejto exkurzie sme si odniesli nové a zaujímavé poznatky z histórie Košíc, 
vedomosti o sídle a kompetenciách Prezidentskej kancelárie a Ústavného 
súdu SR a v neposlednom rade z oblasti vedy a techniky, ktoré nám pomôžu 
na vyučovaní fyziky a chémie.  

Michal Šofranko, VII.E,  predseda ŠP 
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SVETOVÝ DEŇ MLIEKA 
 
Každoročne tretí májový utorok sa oslavuje 
Svetový deň mlieka. Od roku 2000 je súčasťou 
tohto dňa Svetový deň mlieka v školách. 
Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka 
v školách. Je to spôsob, ako upozorniť na 
dôležitosť pitia mlieka a jeho zdravotné prínosy.  
23. mája mali aj žiaci našej školy možnosť 
priniesť mliečne výrobky na výstavku, ktorú ste 
si mohli prezrieť cez prestávky do 5. vyučovacej 
hodiny na veľkej chodbe ČSA 1. Dúfame, že sa 
vám výstavka páčila a budete mať záujem 
budúci rok obohatiť ju i vy. 

      Lenka Želonková, VIII.A   
 
O UMENÍ UMENÍM – BENEFIČNÝ KONCERT 
 

 V kine Scala v Prešove sa 15. 
mája 2014 uskutočnil IV. ročník 
benefičného koncertu O umení 
umením. Koncert pripravuje ZŠ 
na Šrobárovej ulici v Prešove s 
Mestským úradom.  Každý rok 
nesie v sebe ideu ľudskosti, 
a preto má prívlastok 
benefičný. Výťažok z tohto 
koncertu bude venovaný 
dievčatám Zuzke a Katke 
Pavlovovým zo Spojenej školy 

Matice slovenskej v Prešove.  
Na tejto akcii sa zúčastnili aj naši žiaci z tanečného krúžku pod vedením pani 
učiteľky Petrušovej. Svojou choreografiou  podporili dobrú vec.      
 
EXKURZIA V TECHNICKOM MÚZEU V KOŠICIACH 
 
16. apríla 2014 navštívili žiaci IX.B a IX.E Vedecko-technické centrum 
Technického múzea v Košiciach. Ide o výstavu interaktívnych exponátov, 
ktoré zábavno-náučnou formou prezentujú základy vedy a techniky.     



Každý si mohol samostatne a zábavnou formou vyskúšať rôzne hlavolamy, či 
podľa návodu experimentovať a pozorovať  fyzikálne javy z oblasti fyziky, 
mechaniky, magnetizmu, zmyslových vnemov, optických a akustických 
javov....   
Všetkým, ktorí túto výstavu ešte nenavštívili, odporúčame ísť si ju do Košíc 
pozrieť. Určite nebudete ľutovať. 

Žiaci IX.B a IX.E 
 
Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 
 

30. mája 2014 žiaci piatych ročníkov 
cestovali za rozprávkou. Aj keď im počasie 
neprialo, zážitkov si užili dosť a dosť. Po 
dlhej ceste sa autobusom doviezli na 
Donovaly, kde je postavené rozprávkové 
mestečko  HABAKUKY.  
Vstup bol dovolený iba cez tlamu draka 
s veľkými zubami. Hneď po vstupe deti 
privítali sprievodcovia s príhovorom na 
obrovskej sedemmíľovej čižme. 
Rozprávkové dobrodružstvo pokračovalo 
predstaveniami troch rozprávok – Tri perá 
draka, Trojruža a Ďuro Truľo. Herci boli 
výborní, dokonca deti zapojili do deja a 
veľakrát ich rozosmiali a prekvapili. Cez 
prestávky mali deti ďalšie dobrodružstvá. 
Výmena eur na zlaté a strieborné 
habakukovské dukáty vo Veľrybe  alebo 
v špeciálnych Habakukomatoch, nákup 
krásnych suvenírov v Kurnikshope, fotenie 
sa s rozprávkovými postavičkami, či 
občerstvenie čajom a  lapacinkami. 
Zaujímavé boli aj ostatné rozprávkové 

domčeky, hrady, vodopády a aj  mlynček na sladkosti.  
Dlhá cesta domov ubehla rozprávkovo rýchlo, rovnako ako aj celý deň plný 
zážitkov a spomienok.  
 

Mgr. M. Havrilová 



 

 

 

IV.B    (2010 – 2014) 

4.B je na poschodí, 
každý rád tam denne chodí! 
Jakub, ten je bystrý žiak 
a Timo náš vtipkár. Však? 
 
Tami a Bam sú dvojičky, 
čo šantia ako opičky! 
Nina s nimi šantí tiež, 
predstaviť si to už vieš!                      
 
Bibka rada tancuje     
a Kika jej repuje! 
Marko, ten má lego rád, 
postaví si z neho hrad. 
 
Maroš krásne básniť vie, 
vyhráva nám súťaže.   
Alex je zas hokejista, 
do ligy sa isto chystá. 
 

Táňa, Lili stepujú, 
do rytmu si tancujú. 
Polanský hrá hádzanú, 
pošleme ho do Tatranu.                
 
Olekšák  je brankár náš, 
chytá góly až-až-až!   
Tomáš,  Maťo, aj Ivo 
učia sa vždy poctivo! 
 
Dena, tá má gitaru, 
vyhráva nám občas na ňu. 
Zuzka, tá sa pekne fintiť vie  
a čipsy? Tie miluje. 
 
Paťo najstarší z nás je, 
Sima vždy usmievať sa vie! 
Števo, ten hrá Varšavu, 
Erik má rád zábavu. 
 

Naša pani učiteľka 
usilovná je jak včielka!    

Posledný rok s nami je, 
jednotky nám zapíše! 

A my jej tým ĎAKUJEME, 
všetko dobré jej prajeme! 

 
(Triednou učiteľkou je Mgr. A. Gočová – pozn. redakcie) 

 

Autori:  Barborka Timková, Nina Medoňová,  
               Tamara Timková, Daniel Polanský,    IV.B  
    



Bol nedeľný večer. Klára Satsumasová 
sedela na parapetnej doske vo svojej malej 
podkrovnej izbe. Nebolo v nej veľa miesta, 
mala v nej len skriňu, posteľ a malý nočný 
stolík so žltou lampičkou. Okno bolo nízko 
a hneď  pri posteli, takže sa naň dalo ľahko 
vyliezť, čo bola výhoda.  
     Klára si vzdychla. Už zajtra je škola. Vtom 
sa jej o nohu obtrelo niečo mäkké a hebké. 
„Teo!“ potešila sa Klára. Krásny ryšavý 
kocúrik jej vliezol do lona a spokojne 
priadol. Bolo to veľmi  upokojujúce. Teo sa 
zrazu posadil vedľa nej a s očakávaním na 
ňu hľadel. Klára zliezla z parapetu na posteľ 
a začala sa prehrabávať medzi vecami 
schovanými v nočnom stolíku, zatiaľ čo 
kocúr netrpezlivo púšťal chlpy na jej 
posteľnú prikrývku. 

„Tu je to!“ povedala  a podala Teovi otvorenú plechovku sardiniek,  ktorú si 
ukradla zo špajze. Teo sa do nej s chuťou pustil. Vtom sa Klára prudko otočila 
a pozrela na hodinky. O päť minút osem hodín! To pre ňu znamenalo stav 
pohotovosti. O ôsmej už musí spať. Zdalo sa jej to skoro, ale jej mama je 
jednou z najprísnejších ľudí, akých kedy stretla. Rýchlo sa prezliekla do 
pyžama a keď začula kroky prichádzajúce spoza dverí, schovala kocúra aj 
s jeho konzervou pod posteľ a ľahla si. Náhle sa dvere prudko otvorili a v nich 
stála Klárina mama. 
„Dobrú noc, Klára,“ povedala mama dosť nervóznym tónom. Bola zamračená. 
„Stalo sa niečo?“ opýtala sa Klára. „Len mám veľa práce,“  usmiala sa na 
dcéru, ale neznelo to presvedčivo.  
     Nasledujúce ráno sa Klára zobudila na to, že jej niekto ťahá prikrývku. 
„Hej!“ skríkla, ale keď otvorila oči, zistila, že je to len Teo, ktorý sa mrví na jej 
posteli. Klára sa zasmiala a vzala kocúra do náručia. Ten jej len spokojne 
zapriadol.  
 
    Tento úryvok je  z dlhšej poviedky  Kamilky Pribišovej (VI. B).  Vševedko 
o nej už v minulosti písal ako o mladej nádejnej autorke. Kamilka stále píše 
dlhé texty a sama si ich aj ilustruje. Držíme jej   palce, aby sa jej raz podarilo 
dokončiť a vydať vlastnú knihu. 



 
JAZYKOVÝ KVET 
 
Jakub Komanický, IV.B, v krajskom kole recitačnej súťaže v anglickom jazyku 
získal 1. miesto a na celoslovenskom kole v silnej konkurencii 3. miesto.  
 
ŠALIANSKY MAŤKO 

 V piatok 28. marca sa v Šali uskutočnilo 
celoslovenské kolo v prednese povestí 
Šaliansky Maťko. Na tejto súťaži 
reprezentovala nielen našu školu, ale aj 
celý Prešovský kraj Michaela Gočová  
z III. A spolu so svojou pani učiteľkou 
Mgr. Janou Hirkovou. 
Všetkých recitátorov privítal minister 
školstva SR  Dušan Čaplovič, 
podpredseda Matice slovenskej, člen 
SND  Jozef Šimonovič a vedúci súťaže  
Svetozár Hikkel. 
Pozdraviť všetkých súťažiacich prišiel aj 
prezident SR p. Ivan Gašparovič, ktorý sa 
s Miškou aj odfotil. Domov si doniesla 
medailu, diplom, veľa pekných cien a 
hlavne krásne zážitky a skúsenosti. 

 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - OKRESNÉ KOLO 
 
Víťazi školského kola sa 25. a 26. marca zúčastnili okresného kola a priniesli 
do školy hneď niekoľko ocenení. 
 
I. kategória - poézia - Michaela Gočová – 1. miesto 
I. kategória - próza - Mária Gajdošová – Pochvalné uznanie  
II. kategóra - próza - Bronislava Marková – 3. miesto 
III. kategória - próza - Lenka Želonková – 3. miesto 



Postup do celoslovenského kola si vybojovala Miška Gočová  v krajskom kole 
v Starej Ľubovni. Získala  1. miesto a potešila nielen spolužiakov, ale aj p. 
učiteľku Janu Hirkovú, ktorá ju na súťaž pripravovala. Celoslovenské kolo sa 
uskutoční v júni v Dolnom Kubíne. Držíme jej palce! 
 
SÚŤAŽ EU CITY HUNT 

 
Dňa 13.5.2014 sa desať žiakov našej školy (Filip Mikula – 8.A, Maroš Fabián – 
8.B, Patrik Kišš – 8.B, Katarína Platková – 8.A, Lenka Želonková – 8.A., 
Katarína Kušnírová – 8.B, Sára Molitorisová – 8.C, Simona Štefančíková – 8.C, 
Nikola Tartaľová – 8.C a Ema Demčáková – 8.C) zúčastnilo spolu s pánom 
učiteľom Mgr. Martinom Kyseľom súťaže EU City Hunt.  
 
Jej cieľom bolo pripomenúť si 10 rokov Slovenska v EÚ a oboznámiť žiakov 
s prácou Európskej komisie. Žiaci mali za úlohu nájsť pomocou postupne  
získavaných indícií desať budov v Prešove podporovaných Európskym 
fondom, odfotografovať sa pri nich a odpovedať na otázky v kvíze.  
 
Naša škola sa môže tešiť z 1. miesta, za ktoré každý z nás získal hodnotné 
ceny a pre školu sme v konkurencii stredných škôl vyhrali poukážku 
v hodnote 500 €.     

Lenka Želonková, VIII. A 
 



PEROKRESBA ŠKOLY MICHALA BOSÁKA 2014      
Celoslovenskú výtvarnú súťaž 
vyhlásila Spoločnosť Michala Bosáka 
pod záštitou ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Dušana Čaploviča. 
Základným námetom pre deti je 
dobová fotografia školy, ktorú dal 
Michal Bosák postaviť vo svojej 
rodnej obci v Okrúhlom, okres 
Svidník, v 20-tych rokoch minulého 
storočia. Škola tam stojí ešte dnes. 
Tá však nie je striktným motívom. 
Podmienky umožňujú žiakom vniesť 
do diel svoje predstavy o škole 
z minulosti, ale i to, ako by asi škola 

mohla vyzerať dnes.  Z našej školy sa zapojil Matúš Kríž zo VI.A. V sekcii 
Slovenská republika získal za svoju perokresbu 1. miesto a s ním aj pobyt v 
Štrasburgu, návštevu Európskeho parlamentu a stretnutie s europoslancom 
Sergejom Kozlíkom.    
 
MATEMATICKÝ KLOKAN 
 
V prvej dvadsiatke najlepších deviatakov v celej Slovenskej republike sa 
v matematickej súťaži Klokan umiestnil Henrich Hanušovský z IX.F.  Jeho 
úspešnosť bola 96,7%. Je to veľký úspech! Blahoželáme.  
 
KLOKANKO 
 
Medzi najlepšími riešiteľmi matematickej súťaže pre I. stupeň sa v rámci celej 
Slovenskej republiky výborne umiestnili: Samuel Kron z I.D, jeho úspešnosť 
bola 91,7% a Štefan Baloga z II.E, jeho úspešnosť bola 91,1%. Blahoželáme.  
 
PYTAGORIÁDA 

15. miesto Bortlová Lea III.E 

16. miesto Karaffová Katarína III.D 

23. miesto Kožárová Timea III.C 

3. miesto Porošinová Lea IV.C 



5. miesto Tomášová Emma IV.A 

3. miesto Virba Tomáš V.A 

14. miesto Novotný Kamil V.A 

4. miesto Platková Katarína VIII.A 
 
BOTANIKIÁDA 
 
Botanická záhrada v Košiciach aj v tomto šk. roku pripravila pre piatakov 
súťaž Botanikiáda. Našu školu úspešne reprezentovali Kamil Novotný 
a Jaroslav Petko z V.A. 
 
HRAVÁ SLOVENČINA 
 
Súťaž HRAVÁ SLOVENČINA mala dve kolá, ktoré sa konali 19.11.2013 a 

21.5.2014. Zúčastnili sa jej 4 žiaci z 
každej triedy piateho ročníka. Ako 
už z názvu súťaže vyplýva, 
popasovali sa so slovenčinou, 
presnejšie s pravopisnou 
doplňovačkou, testom a literárnou 
tajničkou.  
Víťazom sa stalo družstvo V.A, ktorú 
reprezentovali K. Novotný, J. Platko, 
A. Mandúchová, K. Sotáková.  

 
VYHODNOTENIE ZBERU 
 
Zber hliníka – za školu  31,5kg  
1. miesto : Nina Novotná,  II.B  
2. miesto : Emma Španielová, IV.B  
3. miesto : Tamara Hirková, II.B  
 
SABI viečka – 23 kg  
1. miesto : Jakub Iľko, II.D 
2. miesto : Dáša Furdíková, IV.D 
3. miesto Katarína Platková,  VIII.A 
 



Medzinárodné stretnutie v Litve 

V dňoch 26.6. – 28.6.2014 sme sa (p. riaditeľka Ľ. 
Kohániová, p. uč. Richterová, p. uč. Rovňáková, p. uč. 
Ivanová a p. uč. Ilavská) zúčastnili záverečného stretnutia 
partnerských krajín v projekte Comenius v Litve. 
Po 15 hodinách strávených v autobuse sme sa ocitli 
v mestečku Saviliaui, ktoré reprezentovala naša 

partnerská škola pre  sluchovo postihnuté deti. Koordinátorkou projektu bola 
Jolita Ulianoviene, ktorá sa stala aj našou sprievodkyňou. Okrem 
projektových aktivít sme sa dozvedeli, že mesto bolo takmer úplne zničené 
počas druhej svetovej vojny. Tri dni projektových aktivít nás vnieslo do 
litovskej kultúry, do života ľudí a detí, ktoré vnímajú svet zrakom a hmatom. 
Privítali sme hodiny posunkovej reči. Neopísateľným zážitkom bola školská 
akadémia „Zvuk ticha“.  
Naši hostitelia nám pripravili aj poznávacie aktivity. Navštívili sme hlavné 
mesto Vilnius, Palangu –  centrum jantáru a naše projektové mesto.  
Najdôležitejšou udalosťou bolo zhrnutie projektových aktivít a vytvorenie 
stromu partnerstva. Každá krajina (Bulharsko, Slovensko, Cyprus, Litva, 
Sardínia, Malta) prezentovala svoje aktivity. Na strom dobrých skutkov boli 
pripnuté listy, ktoré dokumentovali našu činnosť počas dvoch rokov. 
Počas projektu vznikli priateľstvá medzi pedagógmi i žiakmi a určite budú 
pokračovať aj spoločné aktivity medzi školami.   

Mgr. Danka Richterová  



                                                                

8÷2=oranžová,   15-8=žltá,   36-30=zelená,  
24-19=hnedá,    1x1=modrá,   9÷3=biela,  
0=čierna,    1+2+3-4=svetlomodrá 
 



 
 
 
 
ZOBER LOPTU, NIE DROGY 

 
Dňa 26.5.2014 sa dievčatá zo IV.A triedy zúčastnili 
akcie Zober loptu, nie drogy. Súťažili vo vybíjanej s 
rovesníkmi z iných škôl. Podujatie sa uskutočnilo v 
Základnej škole na Sibírskej ulici. Domov si 
doniesli výborný pocit, že urobili niečo pre svoje 
telo a aj z atmosféry, ktorú spríjemnili pani 
učiteľka Dubcová, pani učiteľka Frková a všetci 
spolužiaci. 

                                                                            Emka Dancáková, IV.A 
 

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ 
 
12.5.2014 sa uskutočnil 
gymnastický štvorboj.  Je  to 
súťaž päťčlenných družstiev v A, 
B, C kategóriách. 
Aj tohto roku sme sa zúčastnili 
okresného kola. 
Usporiadateľskou školou bola ZŠ 
Ľubotice a dievčatá v A, B, C 
kategóriách reprezentovali našu 
školu. 
 
 

Kategória A – 1. miesto   M. Biščáková, K. Karaffová, V. Kočišová, A. 
Motýľová, M. Nálepová 
Kategória B – 2. miesto  E. Tomášová, E. Španielová, N. Podracká, N. 
Kmecová, B. Timková 
Kategória C – 2. miesto F. Príhodová, L. Paulovská, D. Futejová, E. 
Adamovičová, S. Prokešová 
Postup do krajského kola si vybojovalo družstvo dievčat A a v silnej 
konkurencii sa umiestnili na 2. mieste. Srdečne blahoželáme a dúfame, že 



dievčatá majú správne „našliapnuté“, aby sa prebojovali v budúcich rokoch aj 
na Majstrovstvá Slovenska. 

                                                                 F. Príhodová, D. Futejová VII.E       
JEDNOTA CUP – MALÝ FUTBAL ŽIAČOK ZŠ  
Obvodové kolo 
2. miesto 
Reprezentovali: Dvorščáková Alena, Kačmarová Monika, Koľšovská Henrieta, 
Maršalová Zuzana, Pállová Miloslava, Rusnáková Nikola, Sedláková Dominika, 
Smalcová Dominika, Šandorová Ema, Lacková Annamária 
 

VYBÍJANÁ  
Obvodové kolo 
2. miesto  
Reprezentovali: Cvengroschová 
Danka, Horná Ema, Jacková Katarína, 
Karafová Mária, Lacková Annamária, 
Magdová Tereza, Petrušová Laura, 
Repáková Karin, Šandorová Ema, 
Strompf Heidi 
   
 
FLORBAL MLADŠÍCH ŽIAKOV 
Krajské kolo 
3.miesto 
Reprezentovali: Frič Patrik, Galajda Samuel, 
Glazunov Maxim, Hrabčák Samuel, Juraško 
Viktor, Lehotský Michal, Lorinc Samuel, Sedlák 
Marián, Šandor Samuel, Tkáč Daniel, Tutoky 
Kristián, Vilček Marián 
 
 
FLORBAL STARŠÍCH  ŽIAKOV 
Obvodové kolo 
2. miesto  
Reprezentovali: Falat Daniel, Gutek Jakub, Havrila Lukáš, Havrila Matúš, 
Komloš Matej, Lopuchovský Marko, Macko Marek, Matúš Samuel, Nazad 
Adrián, Palko  Marek, Pavlík Dávid, Špinler Dávid 
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DOBROVOĽNÍ  HASIČI 

Historické pramene hovoria, že dobrovoľné hasičstvo 
na Slovensku vzniklo z prirodzenej potreby človeka, 
cechov a obcí i celej spoločnosti chrániť životy a 
zdravie ľudí, ale aj súkromný a spoločný majetok pred 
následkami požiarov. Od vzniku prvej organizovanej 
hasičskej organizácie v Prešove v roku 1847 až po 
súčasnosť bez prerušenia vykonávajú dobrovoľné 
hasičské oddiely toto humánne poslanie  so 
zameraním na pomoc blížnemu v nešťastí a ohrození. 
Len v okrese Prešov je okolo 3000  dobrovoľných 
hasičov pripravených  poskytnúť pomoc. Niektorí 
z nich patria k mládeži, aj keď ich nie je veľmi veľa. 

Takejto úctyhodnej činnosti sa venujú aj dievčatá z našej školy, ktoré sa 
v posledných dňoch zúčastnili na súťaži Plameň.  
Naším poslaním je preventívnymi, zásahovými a ďalšími opatreniami 
pomáhať predchádzať požiarom a v prípade ich vzniku sa podieľať na ich 
rýchlej a úspešnej likvidácii. 
30. mája 2014 sa v obci Kojatice konalo okresné kolo hry Plameň. Z našej 
školy sa súťaže zúčastnili Nikola Poláková (V.E), Natália Poláková (IX.E), Mária 
Karafová (VI.B) a Žaneta Karafová (VII.E). 
Za mimoriadne chladného počasia na plochu futbalového štadióna nastúpilo 
14 družstiev chlapcov a dievčat, aby ukázali svoje zručnosti pri plnení 
hasičských disciplín. Súťaž spočívala v štafete 8x50m do oválu s prekážkami a 
požiarneho útoku.   
Na začiatku súťaže sme sa všetci postavili do pozoru a vypočuli sme si hymnu, 
potom sme prešli vstupnou kontrolou. Na nástennej tabuli sme si mohli 
pozerať  časy a umiestnenia druhých, ale aj to, kto je na rade. Aj keď sme 
neskončili na prvom, ale na siedmom mieste, mali sme z toho dobrý pocit. 
Je to výnimočný spôsob trávenia voľného času, ktorý nás baví a dúfame, že 
dobrovoľní hasiči celkom nevymiznú, lebo je to veľmi zábavná, ale aj dôležitá 
činnosť. 

Žaneta Karafová, VII.E 



  

Nájdi 10 rozdielov 
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U lekára. 
„Pán doktor, sú ryby zdravé?“ 
„Ja neviem, ešte som nijakú neliečil.“ 
 
„Paľo, ak rýchlo zrátaš všetky ovce, dostaneš odmenu tri eurá.“ Paľo hlási: 
„756 oviec.“ „Ako si na to tak rýchlo prišiel?“ „ To je jednoduché – spočítal 
som nohy a vydelil to štyrmi.“ 
 
Pýta sa Števko: „Ocko, môžem sa pozerať na televíziu?“ 
Ocko: „Áno, ale zapnúť si ju nesmieš.“ 

                                                                      Lenka Dancáková, VIII.A 
 
 
 
 

    
ŠTVORLÍSTKY PRE ŠŤASTIE 

 
Čo potrebujeme: toastový chlieb, syr Lučina, 1 tavený 
smotanový syr, 2 lyžice pochúťkovej smotany, pažítku, jarnú 
cibuľku, soľ, cherry paradajky, zeleninu na ozdobu, formičky 
na cukrovinky – srdiečka, misku, lyžicu, lopárik, nôž, príborový 
nôž. 

 
Postup: 
1. Zmiešame Lučinu, tavený syr, pochúťkovú smotanu, štipku soli a časť 
pažítky. 
2. Z toastového chleba vykrojíme srdiečka. 
3. Srdiečka natrieme pripravenou nátierkou. 
4. Srdiečka posypeme jemne nakrájanou pažítkou. 
5. Štyri srdiečka zostavíme do štvorlístka a pridáme kúsok jarnej cibuľky ako 
stonku. 
6. Cherry paradajky rozpolíme, vydlabeme dužinu, naplníme ich zvyšnou 
nátierkou a ozdobíme zeleninou. 

                                                                       Laura Kališová, II.A 
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