
 



 
 
 
 
 
IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 

 
Aj tento rok sme medzi nami 
privítali nových prváčikov. Na 
imatrikulácii ukázali svoj talent 
vedeniu školy a svojim rodičom, 
ktorí boli z vystúpenia nadšení. 
V jeden deň sme sa preniesli 
všetkými ročnými obdobiami. 

O skvelú atmosféru sa postarali 
naše pani vychovávateľky, ktoré 
zabezpečili nielen krásne kulisy, 
ale aj ukážkovo nacvičené 
tančeky. 
Program spestrili aj naše 
tretiačky, ktoré hrali lesné 
zvieratká spolu s pani učiteľkou 
Frkovou z I.A, ktorá  sa v ten deň 
zmenila na vílu Vivu. 
Imatrikulácia sa ukončila 
pasovaním detí za prvákov. Všetci 
dostali na hlavu imatrikulačné 
čiapky a do ruky pamätný list. 
O šikovnosti našich prvákov 
nepochybujeme a v škole im 
prajeme veľa úspechov. 
 
   
 
 
 
 
 



DEŇ CESTOVÍN 
Šperky nemusia byť len zo zlata 
a striebra, ale aj z cestovín. 
Presvedčili nás o tom druháci, 
ktorí si na Deň cestovín (25.10.) 
vyrábali náramky, náušnice 
a náhrdelníky.  Vďaka kreativite 
a akrylovým  farbám tieto šperky 
hýrili všetkými farbami. Výrobky 
sme zavesili na výstavu  a zdobia 

chodbu školy. 
 
MOZAIKA 

 
„Ak spojíme sily, tak robíme divy.“ 
Takto sme si povedali pri skladaní 
mozaiky z penových vzorcov. 
Pomocou fantázie druhákov sme 
vyrábali všelijaké vzory a obrazy. 
Vytvorili sme tak dom, šarkana a 
mandaly. Sme šikovní, však? 
 
 

 
ROZPRÁVKOVÝ CHODNÍK 

 
Náš školský dvor sa v jedno 
októbrové odpoludnie zmenil na 
rozprávku. Fantázii sa nekládli 
medze a deti maľovali a maľovali. 
Farebnými kriedami  zmenili 
plechovú búdu na medovníkový 
domček, v ktorom bývala zlá 
ježibaba. Okolo domčeka 

pomocou farebných kried vznikol obrovský les. Ale pozor, neostali sme len pri 
jednej rozprávke. Deti zaplnili celý chodník rôznymi rozprávkovými 
postavičkami a predmetmi. Takto sa náš školský klub ocitol v ríši rozprávok. 
 



HALLOWEEN 
Posledný školský deň pred 
jesennými prázdninami sa v 
každom oddelení ŠKD konalo 
halloweenske posedenie, 
tancovanie, súťaženie a 
samozrejme strašenie. Každá 
pani vychovávateľka vymyslela 
deťom pestré hry a aktivity. 
Triedu vyzdobila dekoráciami, 

ktoré vyrobili deti. Boli to napríklad tekvice, masky alebo čierne mačky. Deti si 
z domu doniesli všelijaké strašidelné masky, v ktorých strašili svojich 
spolužiakov. 
 
KORČUĽOVANIE NA ĽADE 

V rámci ŠKD sme využili ponuku 
zimného štadióna a spravili akciu 
na ľade. Zapojiť sa mohli deti, 
ktoré mali korčule a chuť. Na 
ľade nám vypomohli pri výuke a 
zábave aj tréneri hokeja. Túto 
akciu môžeme zopakovať aj 
dvakrát do mesiaca.  Ak máte 
záujem naučiť sa korčuľovať 
alebo pokorčuľovať si, hláste sa u 

p. vychovávateľky Šoltésovej (III.A) a Sabalovej (II.D). 
 

Za ŠKD spracovala p. vychovávateľka  K.Dugasová 
  
MODELOVANIE 
 

Dňa 23.10.2014 sme  na hodine 
výtvarnej výchovy s pani učiteľkou 
Mgr. Sopkovou modelovali. Tvorili 
sme pekné plastelínové postavičky a 
veľmi nás to bavilo. Lea Semanová 
vytvorila plastelínového deduška, 
ktorý sedí v kresle, je prikrytý dekou 



a číta knihu Atramentové srdce. Filipovi Gurčíkovi sa vydaril veľký muž so 
svalmi  a pestúnka, čo kolíše bábätko zas Barbore Pribišovej, ale vydarené 
boli aj ďalšie diela spolužiakov.  
Odfotili sme si ich a teraz sú bezpečne odložené v skrini v našej triede. Teraz 
sa pohľadom na ne môžete potešiť aj vy. 

                                                                            Barbora Pribišová, V.C 
 

(RO)ZLOŽ SI PRIESTOR 
 
27.10.2014 sme sa zúčastnili 
podujatia  (RO)ZLOŽ SI 
PRIESTOR.  
Dve architektky nám ukázali 
významné budovy. Jednou 
z nich bolo Židovské múzeum 
v Nemecku v Berlíne. Vchod do 
tejto budovy bol z pivnice. 
Ďalšou budovou bol Kostol 

svetla od architekta Tadao Audo z Japonska. Potom nás rozdelili do dvoch 
skupín. Prvá skupina mala postaviť Židovské múzeum a druhá Kostol svetla. 
Každá stavba pozostávala z prvkov rôznych tvarov. Bola to výborná zábava. 
Keď sme ukončili našu hru,  dostali sme malé občerstvenie. Dúfame, že sa 
takéto podujatie bude ešte opakovať.  

                                               Nikola Poláková a Alexandra Tartaľová, VI.E 
 

NAJKRAJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE 
 

Tak ako vlani, aj tohto roku sa žiaci našej školy pod 
vedením svojich učiteliek zúčastnili súťaže Najkrajšie 
podujatie školskej knižnice. 
Téma zvolená pre tento školský rok, Sila spoločenstva – 
kolegialita, rozmanitosť a vízia, nás veľmi zaujala, 
pretože ponúka rôzne možnosti  práce s knihou. My 
sme sa rozhodli rozdeliť toto podujatie do troch 
hlavných okruhov podľa popisu témy.  

Celé podujatie sa konalo v priestoroch školskej knižnice, kde približne 20 
žiakov, zo všetkých ročníkov druhého stupňa, skupinovo pracovalo na 
pripravených úlohách súvisiacich s hlavnou témou podujatia.  
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V prvom tematickom okruhu s názvom 
Kolegialita sme sa venovali tvorbe silných 
literárnych skupín v histórii slovenskej 
literatúry. Vybrali sme si romantickú literatúru 
a čítali sme si ukážky z tvorby slovenských 
romantikov – štúrovcov. V ukážkach sme sa 
zamerali aj na symboliku pohoria Kráľova 
hoľa, čo sme doplnili čítaním povesti o 
Kráľovej holi a počúvaním ľudovej piesne Na 
Kráľovej holi.  
Témou druhého tematického okruhu nášho 
podujatia bola Rozmanitosť. Zamerali sme sa 
na žánrovú, dobovú ale aj kultúrnu 
rozmanitosť. Žiaci si prečítali literárne ukážky: 
L. Carroll – Alica v krajine zázrakov (rozprávka, 
1865), L. M. Montgomeryová – Anna zo 
Zeleného domu (dievčenský román, 1908) a 
čínske príbehy o vzniku čaju (povesti). 
Spoločným menovateľom tohto tematického 
okruhu bola symbolika čajového posedenia, 
ktorá bola spoločná pre všetky tri ukážky. 
Po prezentácii prác nasledovalo spoločné 
posedenie pri šálke lahodného čaju, čo žiaci 
veľmi ocenili. Pri vychutnávaní dúškov čaju 

sme si prečítali povesti o vzniku čaju, ktoré sú príznačné pri čínsku kultúru, 
dokonca si žiaci spomenuli aj na Bostonské pitie čaju z hodín dejepisu.  
Posledným tematickým okruhom bola téma Vízia. V rámci tohto okruhu sme 
si urobili malý prieskum čítania našich žiakov pomocou krátkeho dotazníka. 
Prieskumu sa zúčastnilo 169 žiakov druhého stupňa. So žiakmi sme si 
vyhodnotili prieskum a hľadali sme nápady, ako prilákať do knižnice čo 
najviac žiakov. 
Počas celého podujatia boli dvere do školskej knižnice otvorené pre všetkých 
záujemcov, žiaci sa pod vedením učiteľov prišli popozerať na prácu ich  
spolužiakov a dokonca cez prestávky ich prišli podporiť a pomôcť. Školská 
knižnica sa tešila návšteve veľkého počtu žiakov. 
Už teraz sa tešíme na tému budúceho ročníka tohto podujatia, do ktorého sa 
chce zapájať čoraz viac zvedavých a čítania chtivých žiakov.   

       Mgr. L. Ižárová 



PRO EDUCO & PRO JOB  

 
Dňa 25.11.2014 sa žiaci IX.B a IX.C 
spolu s triednymi učiteľkami 
zúčastnili zaujímavého veľtrhu 
PRO EDUCO & PRO JOB. 
PRO EDUCO & PRO JOB je 
podujatie vytvorené na formáte 
troch veľtržných dní, zamerané na 

ponuku VZDELÁVANIA a PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ. Forma prezentácie 
vystavovateľov spočíva v exhibícii prostredníctvom štandardných alebo 
atypických veľtržných kójí a stánkov. Súčasťou veľtrhu je i bohatý sprievodný 
program, realizovaný najmä formou workshopov, seminárov 
a konferencií. Miestom konania veľtrhu je SPOLOČENSKÝ PAVILÓN v 
Košiciach, ktorý poskytuje moderné priestory s potrebným vybavením 
a infraštruktúrou. Samozrejmosťou je možnosť bezplatného Wifi pripojenia 
pre všetky vystavujúce subjekty i návštevníkov veľtrhu. 
Spektrum návštevníkov podujatia je tvorené predovšetkým pedagogickými 
pracovníkmi, žiakmi základných škôl, absolventmi stredných škôl a vysokých 
škôl, záujemcami o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní, 
záujemcami o kurzy a školenia, návštevníkmi zaujímajúcimi sa o pracovné 
príležitosti doma a v zahraničí, personálnym manažmentom, projektovými 
manažérmi, vedeckými a výskumnými pracovníkmi, riadiacimi pracovníkmi 
z oblasti priemyslu a služieb a podobne.  
Aktívnou účasťou na veľtrhu PRO EDUCO & PRO JOB získa každý z jeho 
návštevníkov jedinečnú možnosť nájsť pod jednou strechou vyše 60 inštitúcií 
poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania, sprostredkovania práce, ale 
i samotných zamestnávateľov bez toho, aby musel navštíviť tieto subjekty 
jednotlivo. Výhodou je taktiež možnosť priamej komunikácie 
s kompetentnými osobami reprezentujúcimi danú inštitúciu a disponujúcimi 
potrebnými informáciami a materiálmi.  
Bolo zaujímavé porozprávať sa s odborníkmi, ktorí nám vedeli poradiť a dali 
množstvo informácií o možnostiach štúdia. Priniesli sme si domov prospekty, 
brožúrky, letáky a darčekové predmety, ako sú perá prívesky a podobne. Do 
Košíc a späť sme cestovali vlakom, ktorý síce meškal, no bolo v ňom príjemne 
teplo. Na túto peknú výstavu a na prvý sneh v tomto roku budeme dlho 
spomínať.      

Terézia Hanobiková, IX.C 
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ROZUMIEM, ČO ČÍTAM 

Dňa 23.10.2014 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili na školskom kole súťaže 
čitateľskej gramotnosti Rozumiem, čo čítam. Súťaž pozostávala z troch častí – 
práca s textom, tajnička a tvorba textu. 
Práca s textom Pani učiteľky nám rozdali papiere, na ktorých bol napísaný 
krátky úryvok textu. K tomu sme dostali úlohy, ktoré sme mali vypracovať za 
určitý čas. 
Tajnička Na vyplnenie tajničky sme mali málo času, ale stihli sme to.                                   
Bolo tam 12 otázok, ktoré boli vybrané z učiva 7. a 8. ročníka. Tajničku  Život 
je dráma asi nikto nečakal. 
Tvorba textu Úlohou bolo vytvoriť príbeh, v ktorom sa malo nachádzať 10 
vopred určených slov. Museli sme to však stihnúť do časového limitu. Každý 
písal, čo mu zišlo na um. 
Na 1. mieste sa umiestnili žiaci VIII.A – Karolína Goliášová, Slávka Janková, 
Bianka Nováková, Lucia Bakošová. 
Na 2. mieste žiaci VIII.B – Dominik Jurko, Aris Tsimprakis, Adam Janíčko, 
Rastislav Keruľ. 
Na 3. mieste žiaci VIII.E – Žaneta Karafová, Slávka Machalová, Michaela 
Mydlová, Fatima Prihodová. 
Na 4. mieste žiaci VIII.C – Juraj Kováč, Dávid Kollár, Natália Ľašová, Adriana 
Fejerčáková. 
Na 5. mieste žiaci VIII.D – Oliver Zahuranec, Martin Loyák, Adam Rinďa, 
Ondrej Grega. 

                                                        
  Žaneta Karafová a Zuzana Grejtáková, VIII.E 



OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU 

 
Ovládanie cudzích jazykov patrí k základným 
kritériám vzdelanosti. Viac ako 150 miliónov 
ľudí plynule ovláda anglický jazyk. Správna 
motivácia, atraktívne vyučovanie, projekty, 
súťaže, to všetko vedie aj našich žiakov k 
osobnému rastu. Každý rok sa v našej škole 
uskutočňuje olympiáda v anglickom jazyku. 
Tento rok sa jej zúčastnilo 14 žiakov 5. až 9. 

ročníka v troch kategóriách. 
 
Umiestnenie: 1A                            1B                                          C 
1. Komanický Jakub 5.A      1. Firmentová Viktória 9.A     1. Galajda Samuel 8.D 
2. Hanušovský Matej 5.A     2. Komanický Filip   8.B            2. Veselý Adam   5.D 
3. Magdová Tereza   7.A       3. Ivanková Nela     8.A           3. Víra Adriana  7.E 
Zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme. 

 
                                                                                            PK ANGLICKÉHO JAZYKA 

 
DEŇ BIELEJ PASTELKY – 24. september 

 
Zrak. Na prvý pohľad je to obyčajné slovo zložené zo 
štyroch hlások. No podstata slova má pre nás 
nevyčísliteľnú hodnotu, ktorú si často neuvedomujeme. 
Vnímame ním náš život.  

Dnešný svet je uponáhľaný, materiálne veci majú pre nás najväčšiu hodnotu 
a my si nedokážeme vážiť to, že sa ráno zobudíme a vidíme svojich blízkych, 
slniečko, priateľov, prírodu alebo aj to, ak nám niekto spríjemní či už deň 
alebo tmavú chvíľu obyčajne neobyčajným úsmevom. Nevidiaci nedokážu 
vnímať svet zrakom, ale dokážu vnímať okolie zmyslami, ktoré prechádzajú 
cez srdce a dušu. Neposudzujú  jeden druhého podľa výzoru. Vieme si 
predstaviť, ak zavrieme oči, čo znamená tma, ale mali by sme si uvedomiť to 
šťastie, že ak otvoríme oči, môžeme naďalej vnímať krásu okolo seba.  
Práve preto by nás to malo viesť k tomu, aby sme pochopili, čo je zrak 
a uvedomili si, ako veľmi treba pomáhať tým, ktorí nemajú šťastie vidieť krásy 
sveta... 

Lenka Dancáková, IX.A       
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EXKURZIA DO VYSOKÝCH TATIER 
 
Ako každoročne, aj 
teraz sme 
28.9.2014 využili 
šancu na zľavu v 
rámci akcie Vlak a 
Tatry. Na cestu sme 
nastúpili do 
osobného vlaku v 
Prešove, v Kysaku 
prestúpili na rýchlik 
do Popradu, odkiaľ 
sme šli do Starého 
Smokovca. Tu sme 
nastúpili do 

električky, ktorá nás priviezla do 
Tatranskej Lomnice. Kabínkovou 
lanovkou sme sa z Tatranskej 
Lomnice vyviezli na Skalnaté Pleso. 
Keď sme nastúpili do lanovky na 
Skalnaté Pleso, naskytol sa nám 
pohľad na krásu Vysokých Tatier. 
Niektorí žiaci boli po prvýkrát pri 
jednom z najkrajších horských jazier 
u nás, dokonca sa našlo aj zopár 
takých, ktorí ešte neboli v našich 

veľhorách. Skalnaté pleso sa nachádza v Skalnatej doline pod južnými zrázmi 
Lomnického štítu. Keďže bolo nádherné počasie, videli sme aj  jeden z 
najznámejších a najpopulárnejších štítov, vysoký 2634 metrov. Pleso bolo 
nádherné a malo čistú priezračnú vodu. V okolí plesa je medzistanica 
kabínkovej lanovky na Lomnický štít, sedačková lanovka do Lomnického 
sedla, observatórium astronomického ústavu SAV, hotel Encián a Skalnatá 
chata. Nachádza sa tu aj SVIŠTIA KRAJINKA eko-mini-park  s peknými 
drevenými sochami, Svišťou chalúpkou, s preliezkami pre deti a mnohými 
ďalšími prekvapeniami. Počas prechádzky okolo plesa sme zazreli dokonca aj 
líšku a ponad hlavy nám preletel parašutista. Veľa zaujímavých vecí sme sa 
dozvedeli aj z informačných tabúľ na turistickom chodníku. Po dvoch 



hodinách sme sa vrátili do Starého Smokovca, kde sme mali chvíľu voľno. 
Urobili sme si pár fotiek, kúpili darčeky a spomienkové predmety. Na ceste 
domov nám ostali už len príjemné spomienky na úžasný deň v krásnej časti 
nášho milovaného Slovenska. 

 Ema Demčáková, Nikola Tartaľová, IX.C 
 

BURZA ŠKOLY PRE AFRIKU 
 

Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré im dáva 
nádej na kvalitnejší život a budúcnosť. Napriek tomu 
stále viac ako 61 miliónov detí na svete nemôže chodiť 
do školy. Vďaka kampani Školy pre Afriku sa podarilo 
toto číslo znížiť z 93 miliónov za rok.  Aj tak každé tretie 
dieťa v subsaharskej Afrike  školu nenavštevuje. 
Naša škola patrí k tým, ktorí aj v tomto školskom roku 
prispejú malou čiastkou na budovanie škôl  a na 
zabezpečenie vzdelania pre africké deti.  
Ďakujeme všetkým žiakom, 
rodičom, učiteľom 
i zamestnancom školy za 
akýkoľvek príspevok na našu 

už tradičnú burzu hračiek, kníh, športových potrieb, 
bižutérie, suvenírov. Či ste podarovali na burzu 
nejakú už nepotrebnú vec, alebo naopak, niečo ste 
si na burze kúpili alebo prispeli hoci len jediným 
centom, všetkým vám v mene afrických detí 
vyjadrujeme veľké poďakovanie. Za pomoc pri 
organizácii ďakujeme aj žiakom VII.B a VIII.E. 
Len vďaka všetkým vám sme v tomto školskom roku 
vyzbierali a poslali organizácii Unicef, ktorá túto 
pomoc sprostredkúva, čiastku 173 eur.   
 

 
NÁVŠTEVA PARTNERSKEJ ŠKOLY 
 
17. – 19. septembra 2014 naši žiaci a učitelia navštívili partnerskú školu v 
poľských Marklowiciach. Je to mestečko s viac ako 5 000 obyvateľmi v 
Sliezskom vojvodstve. 



Učitelia a žiaci partnerskej 
ZŠ pripravili zaujímavý 
program. Okrem priestorov 
partnerskej školy a 
vyučovacích hodín sme 
spoznali aj samotné 
mestečko Marklowice. 
Nachádza sa vo veľkej  
priemyselnej a banskej 
oblasti s ťažbou 

predovšetkým čierneho uhlia. Veľa sme sa rozprávali o vyučovaní a o 
školskom systéme v Poľsku. 
Zaujímavá bola viac ako trojhodinová exkurzia v banských priestoroch v hĺbke 
150 a 320 metrov pod zemou. Zažili sme originálny banský výťah, dozvedeli 
sme sa, ako vznikalo uhlie, spoznali sme spôsob ťažby v minulosti a v 
súčasnosti, vypočuli sme si „rachot“ banských strojov a pozorovali sloje 
čierneho uhlia priamo v podzemí. 
Upútala nás aj putovná výstava výrobkov z Lega.   
Tešíme sa na stretnutie s poľskými žiakmi a učiteľmi, ktorí pre zmenu 
navštívia nás v Prešove. 
 
BEZ SERVÍTKY 
 

Na krúžku  varenia, ktorý už druhý školský 
rok funguje pod názvom Bez servítky, sa 
stretávame v počte 18 žiakov rôznych 
ročníkov a rôzneho pohlavia každý utorok 
alebo stredu.   Od októbra sme pripravili 
chlebíčky a očká, rôzne nátierky a šaláty. 
Dnes sme sa  rozhodli pustiť do niečoho  
náročnejšieho – do pečenia palaciniek. 
Na začiatku školského roka  sme  spísali rôzne 
návrhy jedál, ktoré by sme chceli upiecť 

alebo uvariť. Je tu príjemná atmosféra a cítime sa tu fajn. Pani  učiteľka 
Havlíková je veľmi milá a často aj zábavná. Každý týždeň si  určujeme službu, 
ktorá umýva riad a upratuje a taktiež si  na jednotlivé hodiny nosíme  
potrebné ingrediencie na varenie, ktoré si určíme vopred. Recepty si 
zapisujeme do našej Knihy receptov. 



Je nám tu veľmi dobre a vždy  z krúžku odchádzame s dobrou náladou a 
úsmevom na perách. 

Iva, Baška, Kika z VIII.B 
 

 

EXKURZIA ŽIAKOV V SLOVENSKOM TECHNICKOM MÚZEU V KOŠICIACH 
 

28.11.2014 sa zúčastnili žiaci VIII.A, B a E triedy v rámci 
predmetu Technická výchova exkurzie v Slovenskom 
technickom múzeu v Košiciach. V sieni elektrických 
výbojov žiaci videli veľkú časť zbierkového fondu 
dokumentujúceho vývoj elektrotechniky v expozícii 
Oznamovacia elektrotechnika. V tejto novej  expozícii 
mali žiaci jedinečnú možnosť zoznámiť sa s 
elektrostatikou a technikou vysokých napätí 
prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov. 
Žiaci videli v chronologickom slede elektrotechnické 

generátory, rôzne typy Teslových transformátorov, Marxov generátor, 
prístrojový transformátor napätia a 
iné. Okrem klasických demonštrácií 
účinkov statickej elektriny sú v novej 
expozícii Slovenského technického 
múzea predvádzané až 80 cm iskrové 
výboje – umelé blesky z Teslovho 
transformátora smerované do 
Faradayovej klietky. Nezabudnuteľným 
zážitkom bola vlastná skúsenosť žiakov 
z jej účinkov – dokonalej ochrany pred 
nebezpečným napätím. Žiaci sa tiež 
dozvedeli, čo je to skinefekt, 
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oboznámili sa s princípom iontového motora, videli  aj demonštrácie 
elektromagnetického vyfukovania elektrického oblúka (Jacobov rebrík) alebo 
efektné plazivé výboje na sklenenej bariére (Lichtenbergove obrazce).  
Navštívili sme Planetárium, kde sa nad hlavami žiakov klenie biela polguľová 
plocha predstavujúca umelú oblohu. Pre záujemcov o astronómiu predvádza 
hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby 
nebeských telies, ktoré vytvárajú dokonalú ilúziu oblohy plnej hviezd. 

Mgr. Ľ. Hrušovská 
LEGO FESTIVAL 2014 
 

Dňa 21.10.2014 sa pani učiteľky 
rozhodli, že nás vezmú na Lego 
Festival do Košíc. Nechýbalo veľa 
otázok ohľadom lega, lebo nikto  
nevedel, čo nás tam môže čakať. Ako 
obyčajne, aj teraz sme cestovali 
vlakom. Už sme sa naučili, ako sa 
máme orientovať v informačných 
tabuliach, príchodoch i odchodoch 
vlakov. Neraz sme prestupovali na 
rýchliky, električky, či zubačky. 
Cestovanie vlakom je veľmi 
pohodlné. 
Po príchode do OC Optima sme boli 
milo prekvapení. Čakali nás tam 
sochy známych postáv z rôznych 
seriálov i zvieratá, z ktorých ma 
najviac zaujala tigrica. Vážila 
neuveriteľných 86 kg a postavili ju za 

107 hodín. Niektoré zvieratá, napríklad ťava, vážili aj okolo 150 kg a pracovalo 
sa na ich stavbe 170 hodín. Nechýbali ani busty známych osobností, ako je 
napríklad Mr Bean, Elvis Presley, Elton John, alebo známy Charlie Chaplin. A 
vidieť zblízka Tower Bridge sa nestáva často, nehovoriac o tom, že bol 
postavený z lega. Chlapcov zaujala maketa vlakovej stanice, dievčatá 
mestečko s obchodíkmi. 
Deň sa vydaril, poniektorí tu ešte neboli, niektorí už kúpili vianočné darčeky a 
zopár žiakov sa sem dokonca chce vrátiť s rodičmi a súrodencami. 

                                                                                           Antónia Boroňová, IX.C 



 
 
 
EXKURZIA VIEDEŇ  
Do hlavného mesta Rakúska sme 
odchádzali 18.10.2014 krátko po 
polnoci. Po náročnej ceste sme 
ráno došli do cieľa.  
Počasie nám vyšlo krásne 
slnečné. Ako prvé sme navštívili 
námestie so sochou Márie Terézie, z ktorého sme sa presunuli k 

prezidentskému palácu. V tejto 
budove sa v roku 1815 konal 
Viedenský kongres. Neskôr sme 
nasadli na autobus a odviezli sme 
sa do centra Viedne. Tam nám 
pán sprievodca ukázal mnohé 
zaujímavé miesta a budovy. 
Prehliadku mesta sme ukončili 

návštevou Kostola sv. Štefana. Po 
nej sme mali hodinu a pol voľný 
program. Každý si nakúpil pár 
suvenírov. Z krásneho 
viedenského centra sme išli do 
zámku Schönbrunn – bývalého 
letného sídla Habsburgovcov. Z 
významných panovníckych rodín 
ho obývala napr. Mária Terézia s 
rodinou a cisár František Jozef I. 
so svojou manželkou Alžbetou 

Bavorskou, prezývanou Sissi.  Bol to obrovský palác s rozľahlou záhradou. Nad 
záhradou sa črtala krásna pamiatka Glorieta. Od roku 1996 je zámok zapísaný 
na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prehliadka trvala asi dve 
hodiny.  
Okolo 16,oo sme nasadli do autobusu a odviezli sme sa domov. Všetci máme 
na Viedeň krásne spomienky. 

                                                                
   Zuzana Bialková, Maroš Fabian,  IX.B 



 
 
 
 

10. októbra 2014 sa konala na SPŠ elektrotechnickej v 
Prešove Technická súťaž mladých elektronikov. Z našej školy 
sa zúčastnili štyria žiaci. Andrej Bača, žiak   VII.B triedy, 
obsadil 1. miesto a postúpil do celoslovenského finále. 
Celoslovenské finále Technickej súťaže mladých 
elektronikov sa konalo 15. – 16. októbra 2014 v Trenčíne. 
Andrej Bača opäť obsadil 1. 
miesto v súťaži prinesených 

výrobkov – zhotovil regulovateľný zdroj 20V  
3A. Zároveň v elektrotechnickej súťaži obsadil 
13. miesto v celkovom hodnotení účastníkov 
ZŠ a SŠ. V rámci súťažiacich ZŠ obsadil 2. 
miesto.  
K dosiahnutým úspechom mu gratulujeme 
a našim čitateľom prinášame rozhovor s Andrejom. 
 
Vševedko: Ako si sa dostal k práci s technikou? 
A.B.:  Dostal som sa k nej cez známych, kamarátov a teraz aj cez školu. 
V.: Koľko si mal rokov, keď si urobil prvý výrobok? 
A.B.: Asi šesť – bol to vtedy nejaký napájací zdroj a zosilňovač. 
V.: Čo ťa najviac na tejto práci baví? 
A.B.:  Sú to momenty prekvapenia... zapnem – nejde, vyskúšam niečo – ide...  
baví ma skúšanie – pokus – omyl...  
V.: Aký bol tvoj najväčší zážitok alebo prekvapenie na okresnej alebo 
celoslovenskej súťaži? 
A.B.:  Prekvapilo ma viac vecí. Išiel som na súťaž s tým, že sa ulejem 
z matematiky  a ja som tam získal 1. miesto a v Trenčíne 2. miesto.  V súťaži 
so stredoškolákmi som získal 13. miesto, ktoré si tiež veľmi cením, lebo ja 
som oproti nim iba siedmak...  Najväčším zážitkom v Trenčíne bola návšteva  
Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a 
telekomunikácií ELO SYS 2014. Inak to boli dva dni leňošenia a zábavy. 
V.: Aké máš plány do budúcna? 
A.B.: Chcel by som vyrábať audio zosilňovače, hifi elektronické PA 
tranzistorové zosilňovače... 



V.: Čo chceš ďalej študovať?  
A.B.: Najmä elektrotechniku –  nízkoprúd, IT technológie, robotiku a 
audiotechniku. 
V.: Želáme ti, aby sa ti tvoje plány vyplnili. 
 

 
 
 
 
V novembri prebehlo obvodové kolo vo florbale  
žiakov a žiačok.  
V kategórii žiačok našu školu reprezentovali  tieto 
dievčatá:  Sandra Spišáková, Nikola Fiľová, (7.A); 
Ema Šándorová, Heidi Strompf,  (7.D),  Soňa 
Štofanková, Diana Fortunová, Dominika Sedláková,  
(8.D);  Sophia Lyachová, Barbora Karnišová  (8.A);  
Mária Karafová  (7.B) a Karin Repáková  (7.E).  

Skončili na 4. mieste. 
Chlapci obvodové kolo vyhrali a postúpili na krajské kolo.  Našu školu 
reprezentovali títo chlapci: Kamil Blahut, Filip Marčák, Oliver Miglot, Tobias 
Lancoš, Matúš Havrila, Lukáš Havrila, Marek Palko z 9.D a Patrik Frič, Viktor 
Juraško, Daniel Tkáč a Samuel Galajda z 8.D.  
Chlapcom  za 1. miesto gratulujeme a držíme prsty v krajskom kole. 

                                                                                 Mgr. Zuzana Dubcová 
 
 

 
Počas tejto jesene vyzbierali naši žiaci spolu takmer 2700 kg gaštanov.  

Poradie Meno Trieda Množstvo 

1. miesto Š. LIŠKA IV.A 870,0 kg 

2. miesto S. VALENČINOVÁ II.B 143,3 kg 

3. miesto B. JAŠKOVÁ I.A 112,8 kg 

4. miesto O. TOKARČÍK III.C 106,9 kg 

5. miesto A. ŠVEC III.A 106,5 kg 

6. miesto J. BAKALA IV.C 102,9 kg 

                                                                                Mgr. Jana Striničová 
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Ako využívame výsledky realizácie medzinárodného Projektu Comenius – 

partnerstvá škôl v praxi,  čo pre nás znamená a aký  prínos má pre učiteľov 
a žiakov našej školy 

V našej škole sme 
realizovali už viac 
úspešných 
medzinárodných 
projektov, udržiavame 
stále kontakty 
s partnermi 
a realizujeme výmenné pobyty učiteľov a žiakov.   
Prvý trojročný projekt Socrates, podprogram Comenius – Školské partnerstvá 
naštartoval všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, 
žiakov i rodičov a nasmeroval ich k novým a netradičným formám práce 
a vzájomnej spolupráce. Už vtedy sme sa posunuli o krôčik vpred. Naša práca 
so žiakmi, ale aj na sebe, začala mať nový rozmer. Museli sme sa naučiť nové 
veci, pripraviť také projekty, ktoré by boli zaujímavé tak pre učiteľov, ako aj 
pre žiakov. Snaha získať nové poznatky o partnerských krajinách nás hnala 
dopredu. Prejavili sme svoju túžbu integrovať sa medzi vyspelé európske 
krajiny a boli sme rovnocenným partnerom školám v krajinách Európskej 
únie. So svojím projektom Európske životné štýly v minulosti, prítomnosti 
a v budúcnosti sa nám podarilo ukázať vysokú profesionalitu našich učiteľov, 
výborné vedomosti našich žiakov, svoju pohostinnosť, pripraviť hodnotné 
podujatia na medzinárodnej úrovni. Spolupráca s partnerskými krajinami 
Írskom, Nemeckom a Poľskom bola vynikajúca. Do partnerských škôl 
vycestovalo 23 pedagógov a 12 žiakov.  
Projekt  Je zábavné byť moderný a zelený! bol realizovaný v spolupráci medzi 
školami z Cypru, Slovenska, Malty, Bulharska, Talianska a Litvy. Žiaci, ktorí sa 
zúčastnili, boli vo vekovom rozmedzí  6 – 14 rokov. Vytvorili sme priateľstvo 
prostredníctvom výmeny informácií o našich kultúrach, stimulovali záujem o 
kultúrne dedičstvo, zvyky a tradície, o krásu piesní a tancov, ktoré odrážajú 
život našich starých rodičov a podporovali ich šírenie prostredníctvom nových 
inovatívnych metód. Vďaka kombinovaniu predvádzaného ľudového umenia 
s ochranou životného prostredia sa žiaci zapájali do realizácie projektov,  



 
angažovali sa v tvorbe prezentácií, pričom 
využívali nové technológie. Výskumné a 
tvorivé aktivity boli spojené s kultúrou a 
tradíciami jednotlivých krajín. Medzinárodné 
projektové stretnutia prispeli k zlepšeniu 
komunikačných zručností účastníkov a 
poskytli príležitosť pre medzikultúrny dialóg. 
Všetky mobility nám umožnili oceniť iné 

kultúry, spoznať históriu partnerských krajín, 
organizáciu školy a rôzne spôsoby výučby.                                                                                   
Hlavnými cieľmi partnerstva bolo propagovať 
prírodné atrakcie v rôznych regiónoch, 
pričom sme uplatňovali potrebu 
zachovávania a rozumného využitia 
prírodných zdrojov. Zvýšili sme 
environmentálne povedomie žiakov 
prostredníctvom výchovy k občianstvu.                               
Poznávaním partnerských krajín sme rozvíjali 
znalosti a pochopenie rozdielnosti 
európskych kultúr, jazykov a ich hodnôt.                                                                                                                                   
Obohatili sme vedomosti žiakov o kultúre a 
tradíciách partnerských krajín a vzbudili 
záujem i rešpekt k nim. Tým, že sme žiakov 
zapájali do výskumnej práce na téme 
projektu, motivovali sme ich k získavaniu 
nových vedomostí. Vytvorili sme aktívne 

partnerstvo medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi vrátane miestnej samosprávy, 
ako aj ďalších inštitúcií. Zlepšili sa sociálne zručnosti žiakov a ich správanie v 
jednotnom európskom rámci prezentovaním vlastnej duchovnej identity, 
hľadaním rozdielov a ich rešpektovaním. Komunikačné zručnosti a štúdium 
cudzích jazykov sa posunulo na kvalitatívne vyššiu úroveň a zlepšili sa ich IKT 
zručnosti. Prostredníctvom integrácie témy projektu do školských osnov a 
školského vzdelávacieho programu sme mohli zvýšiť kognitívnu činnosť žiakov 
v oblasti cudzích jazykov. Nové informácie, noví priatelia, nové výzvy, aj to 
boli a sú motivačné činitele, ktoré ovplyvňujú  snahu a dychtivosť žiakov  
i učiteľov zúčastňovať sa aktivít rôznych medzinárodných projektov.  

Mgr. D. Richterová 



Členovia šk. parlamentu 

V.A  Jakub Komanický 

V.B Simona Rontová 

V.C Barbora Pribišová 

V.D Marek Petrík 

V.E Dominik Skirka 

VI.A Richard Malinovský 

VI.B Miriam Vaľková 

VI.C Matúš Rozman 

VI.D Samuel Čorba 

VI.E Nikola Poláková 

VII.A Ema Kušnírová 

VII.B Ľuboš Jabčanka 

VII.C Eva Horná 

VIII.B Sára Prokešová 

VIII.C Juraj Kováč 

IX.A Samuel Karaš 

IX.C Juraj Gal 

IX.D Marek Palko 

IX.E Simona Balčáková 

 

      
 
 

 
V tomto školskom roku sa nesie 
práca školského parlamentu pod 
heslom Chceme žiť v mieri, čoho 
dôkazom je aj naša naplánovaná 
exkurzia Po stopách II. svetovej vojny 
– Dukla, Svidník. 
ŠP je iniciatívnym a pomocným 
orgánom školy vyjadrujúcim záujmy 
žiakov v oblasti výchovy 

a vzdelávania v našej škole. Cieľom ŠP je prepojiť komunikáciu medzi učiteľmi 
a žiakmi a posilniť žiacke kompetencie. ŠP sa podieľa na organizovaní 
mnohých školských akcií. Vaše 
pripomienky, názory a nápady sa 
prostredníctvom ŠP dostanú k našej pani 
riaditeľke a následne k predstaviteľom  
verejného života v meste.  
Tešíme sa na spoluprácu, veď spolu 
spravíme viac!  
 
 
 
 
 
  
 
Plán akcií: 

 Poriadok a čistota v škole – bodovanie 
tried 

 Zasadnutia Školského parlamentu          

 Mikuláš  (december) 

 Organizácia exkurzie Po stopách 70. 
výročia ukončenia druhej svetovej 
vojny  (máj) 

 Slávnostné zasadnutie ŠP (jún) 

Predseda: Michal Šofranko, VIII.A 
Podpredsedovia: Žaneta Karafová, VIII.E,   
                               Dávid Matej, IX.B  
Tajomník: Laura Mikitinová, VII.E 
Koordinátorka ŠP: Mgr. G. Malíčková 
 



 

Nájdi rozdiely 



  

1 červená, 2 biela, 3 sivá, 4 zelená, 5 tmavožltá, 6 svetloružová, 7 svetložltá, 8 tmavohnedá,    

9 svetlohnedá 



 
 
 

 
PERLY ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC 

 
 Heslo francúzskej revolúcie? (Sloboda – rovnosť – bratstvo )  

Odpoveď žiaka: SLOBODA – MÚDROSŤ – BITKA 
 Aký dokument bol prijatý počas francúzskej revolúcie? (Dekrét o 

zrušení poddanstva) 
Odpoveď žiaka: Dekrét o zrušení potomstva. 

 Kto založil čs. národnú radu?         Odpoveď žiaka:  Tí najpovolanejší. 
 V akom čase je sloveso prisťahovali sa? (V minulom)  Odpoveď žiaka: 

V predchádzajúcom. 
 Výraz streliť capa znamená... zabiť samca kozy.         
 Vety poznáme:  Vykrikovacie a prikazovacie. 
 Dokonči  príslovie alebo porekadlo: Sýty hladnému... nezávidí.  
 Čo sa za mlada naučíš,  ... na starých kolenách akoby si našiel.   
 Čuší ani ... chrasta sa mu na líci nepohne.  
 V zdravom tele... zdravá rodina.  
 Čo si kto zaseje... to si aj zje /... to si aj zarobí/... to si aj zožaje. 

 
 
GUMIČKOMÁNIA 

Gumičky vymysleli v Číne. Tento 
hit začali pliesť v USA a postupne 
sa to presúvalo do celého sveta, 
až k nám do školy. Pletú to všetky 
ročníky. Prvý aj druhý stupeň. 
Gumičky a stroj sa dajú kúpiť 
v čínskom obchode, 
v hračkárskych obchodoch 
a v obchodoch s dekoráciami. 
Návody na náramky sú na 

internetovej stránke YOUTUBE. Stačí napísať RAINBOW LOOM alebo 
RAINBOW BANDS. 

                                                        Ema Španielová, V.A 
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