
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Malí literárni a výtvarní umelci 
     
 Hoci sú len štvrtáci, spolu so svojou pani učiteľkou „vydali“ už štyri básnické 
zbierky (Zbierky básní Jar, Leto, Zima a Slovenské básne). Pani učiteľka Mgr. 
Iveta Molčanová tvorivým spôsobom podchytila literárny aj výtvarný talent 
svojich žiakov  v IV. A triede. Z básničiek, krátkych próz a ilustrácií, ktoré 
vytvorili samotní  žiaci, vlastnoručne zhotovili knižky. 
     Môžu si ich prezerať aj rodičia, lebo každé dieťa má svoju vlastnú knihu 
(fotokópie im pripravuje pani učiteľka). Rodičia majú možnosť pani učiteľke 
napísať, ako na nich literárne práce zapôsobili. Vzniká tak milá spätná väzba, 
vďaka ktorej obe strany vidia, ako sa rozvíja umelecký talent detí.  

                                                                                                  Mgr. Lucia Antlová  
 Ukážky ich tvorby si môžete prečítať v rubrike Naši malí umelci píšu o zime. 
 

Návšteva galérie 
     
 Dňa 15. 12. 2009 sme navštívili 
Prešovskú galériu plnú nádherných 
obrazov. Sprevádzala nás tam pani 
učiteľka Langová. Zoznámila nás aj 
s maliarom, pánom Muškom, ktorý 
namaľoval veľa pekných obrazov. Boli to 
rôzne maľby, ktoré boli inšpirované,  
napríklad jeho rodinou, prírodou alebo 
naším mestom. Najradšej maľoval 
anjelov. Namaľoval veľmi pekné obrázky 
z ľudových piesní a rozprávok. Niektoré 
jeho maľby boli farebné, iné zas bielo– 
čierne. 
     Rozprával nám aj príbehy zo svojho 
života, ktoré boli veľmi zaujímavé. 
K väčšine obrazov sa viazal pekný príbeh. 



Maľby maľoval uhlíkom, ale aj olejovými farbami. Na najkrajších obrazoch 
boli anjeli a veľmi farebné zvieratká. Obrazy z jeho detstva a jeho rodiny boli 
uložené vo zvláštnej miestnosti. Namaľoval anjela pre svojho kamaráta, ktorý 
mu poslal drevo, z neho vyrezal rám a zarámoval doň anjela. 
     Boli tam vystavené  aj fotografie z jeho minulosti, aj zo súčasnosti. Veľmi 
sa nám tam páčilo. Dúfame, že pán Muška bude takéto obrazy maľovať ešte 
veľmi dlho.  

                                                        Karina Konišovská a Viktória Mozešová, VI.C 
 

Beseda s nevidiacim 
 

13. januára sa žiaci III. C  stretli s nevidiacim Mgr. Samoľom a jeho vodiacim 
psíkom Toscou. 
 
 
 
 

Najkrajšie graffiti 
        
V mesiacoch november až január prebehla v ZŠ ČSA II súťaž v kreslení graffiti  
na tému boja proti akýmkoľvek závislostiam (fajčenie, závislosť na alkohole, 
počítačových hrách, omamných látkach, ...). 
        Do súťaže sa zapojili žiaci 5. až 9. ročníka, spolu 27 žiakov. Najviac ich 
bolo z 5. D triedy. Najúspešnejší boli ocenení originálnymi tričkami urobenými 
na objednávku alebo knihou podľa vlastného výberu. 
        Ako najúspešnejší „grafiťáci“ boli vyhodnotení Matej Vaško a Richard 
Miščík. Cenu útechy si prevzal Kamil Benedikt Hudák a najväčší počet prác 
mal Peter Duda. Všetci výtvarníci dostali sladkú odmenu za účasť.  

                                                                                                Mgr. Ana Hekkelová 



 

 

 
Perinbaba na saniach 

 
Sneženie je už dnes slabé, 

zavoláme Perinbabe. 
Nech nepečie koláče, 

po perine poskáče. 
 

Skočila hneď cupi-dupi, 
padá sniežik na chalupy. 
Na každého husto sneží, 
ako ten čas rýchlo beží! 

 
Beží, beží ako sane, 

keď nasadneš rýchlo na ne. 
Perinbaba, ty si zlato, 

ten tvoj sniežik nám stál zato. 
 

Pridal sa aj dedo Mráz, 
už nám líčka mrznú zas. 
Pozeráme na hviezdičky, 
bežíme hneď do izbičky. 

 
Soňa Bednárová, IV. A 

 
 

Zima 
Jedna vločka, druhá vločka, 

teta Zima žmúri očká. 
Sánky si hneď osedláme 
a letíme k starej mame. 

 
 
 
 
 

Na dvore nás sniežik zláka, 
postavíme snehuliaka. 
Starká ešte mrkvu dá 

a snehuliak noštek má. 
 

Poďme domov, už sa zmráka, 
lyžovačka zajtra čaká. 

A mráz štípe ako mravec. 
Bojíš sa ho? Hybaj za pec! 

 
Nie je zima ako zima, 
táto veru nemrzí ma. 
Táto zima robí divy, 

sype sa sneh páperivý. 
 

Adrián Kohlmajer, IV. A 
 

 

Zima je krásna 
V jedno ráno, keď som vstal, 

za oknami sniežik spal. 
Zbadala to mamička, 
kričí: „Prišla zimička!“ 

 
Tisíc vločiek z neba padá, 

budí sa už Perinbaba. 
Mrázik je jej starší brat, 

na okná si kreslí rád. 
 

Keď kraľuje Zimička, 
skrehnuté mám obe líčka. 



 
Po výbornej sánkovačke 
teplý čajík dobre padne. 

 
Laco Polák, IV. A 

 
 

Snehuliakov 

úsmev 
Len čo Janík ráno vstal, 
na oblok sa vyštveral. 
A z obloka do dvora, 
s údivom sa pozerá. 

 
Všade vidí biely svet, 

svieti z cesty, z domov, striech. 
A od plota – je to tak, 

smeje sa naň snehuliak. 
 
Erik Miškuf, IV. A 

 
 

Bielizen 
Pani Zima bieli zem, 

spúšťa na ňu bielizeň. 
Bielizeň je náročky 

postrihaná na vločky. 
Na zemi sa vločky spoja 
do prikrývky, do závoja. 

 
Otília Ferenčíková, IV. A 

 
 

 

Zima 
Prišla zima celá biela. 

Mrázikom nás obdarila. 
Kopec snehu nasypala 
a cencúľmi ozdobila. 

 
Beriem sane, sadnem na ne. 
Spustím sa ja z tejto stráne. 

Aj na rieke už je ľad, 
pôjdeme sa pošmýkať. 

 
Filip Mikula, IV. A 

 

Snehuliak 
Ja som snehuliačik biely, 
všetky deti by ma chceli. 
Miesto nosa mrkvička, 

uhlie ako očičká. 
 

Veľký hrniec na hlave, 
klobúky už nemáme. 

V ruke veľkú metlu mám, 
chodníčky vám pozmetám. 

 
Ja som veľmi pekný pán, 
na záhrade stojím sám. 
O polnoci strážim dom, 
zlo nepríde nikdy doň. 

 
Daniel Lengyel, IV. A 

 



Sánkari verzus lyžiari 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tretí januárový piatok bol veľmi 
zaujímavý. Na Drienicu zavítali šiestaci a piataci z našej školy. Brali sme so 
sebou všetko, čo sa dalo použiť na snehu. Väčšina detí sa sánkovala, ale ja, 
moje dve kamarátky a ešte niekoľko piatakov sme vyrazili na lyžiach. Bavili 
sme sa perfektne. Urobili sme si aj prestávku v bufete, kde sme sa 
dohadovali, čo je ťažšie – „bobovať“, či lyžovať sa. Nakoniec nás rozsúdila 
pani učiteľka. Povedala, že obe činnosti sú rovnako namáhavé. Aj sme sa 

uspokojili s takým verdiktom. 
Nálada bola výborná. Najväčšia 
zábava bola, keď vlek zastal pre 
poruchu. Ja s kamarátkou 
a piatakmi sme sa stihli dostať 
na kopec, ale jedna moja 
kamarátka zostala visieť pod 
kopcom. Netušili sme, kde je, 
začali sme ju hľadať. Zišlo nám 
na um, že je ešte na vleku. 
Nakoniec však všetko dobre 
dopadlo. Odchádzali sme 
s kopou zážitkov. Sadli sme do 
autobusu úplne zmorení. Všetci 
sme sa zhodli na tom, že by 
sme si to radi zopakovali.  
 

Terézia Štofaňáková, VI.C 



Zabavme sa  

Pomôž nájsť dievča s jednou rukavicou a nájdi jej druhú. Nájdi chlapca, ktorý 
stratil lyžiarske palice, snehuliaka s jednou rukou a dievča, ktoré stratilo 
korčuľu. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             HOBBY STAR 
 

Hobby star, neviete o čo ide?   Je to 
súťaž v štandardných 
a latinskoamerických tancoch MV  
DANCE STUDIA a PKO PREŠOV. 

Tancovalo sa 24. januára 2010, teda 
v nedeľu popoludní. Jedným 

z porotcov bol pán Vybíral, 
a tajomníčkou súťaže bola naša pani 

učiteľka  zemepisu Mgr. Daniela Petrušová, ktorá 
sa venuje spoločenským tancom už od detstva 
a v súčasnosti vedie v škole  krúžok spoločenských tancov. V súťaži sa 
predstavili niekoľkí žiaci našej školy. A veru, bolo na čo pozerať.  
Patrik Onduš (VIII.E) a Zuzana Mihaľová (VIII.E) – na fotografiách vpravo, 
Martin Čajka (III.C) a Alexandra Grešová (II.D), Samuel Klec (III.A) a Nikola 
Nendzová, Daniel Dziak (III.D) a Kristína Guličková – na fotografiách vľavo, 
Jakub Gall (II.C) a Alexandra Hympánová (III.B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympiáda anglického jazyka 
 
     Hovorí sa, koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. To platí aj o našich 
žiakoch, ktorí si v decembri zmerali svoje vedomosti z AJ v školskom kole 
Olympiády AJ. Žiaci museli okrem vedomostí prejaviť aj svoju inteligenciu, 



šikovnosť, tvorivosť a pohotovosť. Súťaž bola veľmi náročná, ale stálo to za 
to. Ich vynikajúce výkony boli odmenené hodnotnými cenami.  
     Sme radi, že počet súťažiacich z roka na rok rastie. Tak čo, prídete 
v budúcom školskom roku aj vy? Tešíme sa na vás. 
Výsledková listina: 
 I. kategória – mladší žiaci (5. – 7. roč.): 1. Dominika Kubánková 
                                                                      2. Dávid Kurimai 
                                                                      3. Maxim Šmajda 
II. kategória – starší žiaci (8. – 9. roč.): 1. Branislav Lamač 
                                                                    2. Charlotte Matúšová 
                                                                    3. Zuzana Holéczyová 
     Následne v januári sa konalo okresné kolo OAJ. Reprezentovali nás víťazi 
v oboch kategóriách. Braňo (Pripravovala ho p. uč. Kiašková.) sa umiestnil na 
3. mieste a Dominika (Pripravovala ju p. uč. Richterová.) sa umiestnila na 9. 
mieste. Obom blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej 
školy.  

Zápis budúcich prvákov 

Ako sme navštívili škôlkarov 

 

 

 



Olypijské hry Vancouver 2010 
 

Minulosť olympijských hier 
 
Prvá známa olympiáda sa konala v roku 776 p. n. l. a je zároveň prvou 
datovanou udalosťou gréckych dejín a počiatkom gréckeho kalendára. 
Skutočný pôvod hier je opradený mýtmi a legendami. Pôvodne trvali jeden 
deň a pozostávali len z jednoduchého behu na diaľku na štadióne. Neskôr (od 
7. stor. p. n. l.) trvali päť dní a začínalo sa pri východe Slnka, a to diaulom 
(behom na dve dĺžky bežeckej dráhy – na krátke a dlhé trate), a potom 
nasledovalo palé (zápas), pygmé (pästný zápas), pankration (kombinácia 
zápasenia a pästného boja) a pentatlon (päťboj, ktorý zahsňal hod diskom, 
hod oštepom, beh, skok do diaľky a zápasenie). Neskôr sa k týmto disciplínam 
pridali aj preteky konských záprahov a jazdecké preteky. Tieto súťaže sa 
konali na štadióne. 
 
Olympijské hry modernej doby sú vrcholné medzinárodné viacšportové 
podujatie konajúce sa každé dva roky v podobe zimných olympijských hier a 
letných olympijských hier. 
Prvé olympijské hry modernej doby boli otvorené v roku 1896 symbolicky v 
Grécku v Aténach. Zimné olympijské hry sa konajú od roku 1924. 
 

Súčasnosť olympijských hier 
 
XXI. zimné olympijské hry sa uskutočňujú v kanadskom meste 
Vancouver. Podľa olympijskej tradície prevzal olympijskú 
vlajku vtedajší starosta mesta Vancouver na záverečnom 
ceremoniáli ukončenia Zimných olympijských hier 2006 v 
Turíne v Taliansku. Prezidentom Medzinárodného 

olympijského výboru je Jacques Rogge. 
 
Počas XXI. zimných olympijských hier sa bude súťažiť v 15 zimných športoch: 

Biatlon 

Alpské lyžovanie – zjazd, super obrovský slalom, obrovský slalom, slalom 

Boby  

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diaulos&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pygm%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pankration
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pentatlon
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry
http://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry
http://sk.wikipedia.org/wiki/1896
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%A9ny
http://sk.wikipedia.org/wiki/1924
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vancouver
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2006
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Taliansko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEovanie_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Boby_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Biathlon_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Alpine_skiing_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Bobsleigh_pictogram.svg


Snowboarding    

Beh na lyžiach  

Krasokorčuľovanie  

Akrobatické lyžovanie  

Ľadový hokej    

Sánkovanie  

Rýchlokorčuľovanie 

Severská kombinácia – je kombinácia dvoch disciplín, skokov na lyžiach a  
                                                 behu na lyžiach  

Šortrek – je rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe, pri ktorej súťažiaci  
                        nepretekajú v oddelených dráhach. 

Skeleton – Na rozdiel od bobov a sánkovania idú pretekári ľadovým  
                           korytom dolu hlavou bez brzdiacich mechanizmov. 

Curling –  Kolektívny šport, v ktorom sa snažia hráči dopraviť kamene čo  
                         najpresnejšie do vyznačeného priestoru. 

Skoky na lyžiach          
 

Symbolom OH sú olympijské kruhy. Skús si ich podľa návodu vyfarbiť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modrý kruh je vľavo hore. Čierny kruh je vedľa modrého hore. Červený kruh 
je vedľa čierneho. Žltý kruh prepája modrý a čierny kruh. Zelený kruh spája 
čierny a červený kruh.      

Petronela Rusnáková, IX.E 

http://www.vancouver2010.com/mascot/en/ccard.php?design=62
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Snowboarding_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Beh_na_ly%C5%BEiach_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Krasokor%C4%8Du%C4%BEovanie_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Akrobatick%C3%A9_ly%C5%BEovanie_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDadov%C3%BD_hokej_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1nkovanie_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%BDchlokor%C4%8Du%C4%BEovanie_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Seversk%C3%A1_kombin%C3%A1cia_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0ortrek_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeleton_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Curling_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Curlingov%C3%BD_kame%C5%88&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Skoky_na_ly%C5%BEiach_na_Zimn%C3%BDch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Snowboarding_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Cross_country_skiing_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Figure_skating_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Freestyle_skiing_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Ice_hockey_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Luge_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Speed_skating_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Nordic_combined_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Short_track_speed_skating_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Skeleton_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Curling_pictogram.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Ski_jumping_pictogram.svg


 
 
 
 

1. Niektoré mesiace majú 31 dní. Koľko ich má 28 dní? 
 

2. Kto má vpredu dve oči, ale vzadu ešte mnoho ďalších? 
 

3. Nájdi v tejto vete schované zviera.  
Jablko zapadlo za Jankovu posteľ.  
 

4. Nájdi v tejto vete schované zviera.  
Dávaj pozor, máš maslo na nose!  
 

5. Ako sa smejú ufóni? 
 

6. Aké má ryba oči? 
 

7. Čo rastie koreňom nahor? 
 

8. Je to žlté a robí to šialený hluk. Čo je to? 
 

9. Ako sa povie po poľsky ježko? 
 

10. Prečo vtáci odlietajú na juh? 
 

11. Akým smerom ide autobus na obrázku? Zľava doprava  alebo sprava 

doľava? Správne riešenie treba logicky zdôvodniť. 

 

 

 

 

(Správne odpovede nájdeš v časopise na inej strane.) 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/6/5/b/f/11949864691020941855smiley114.svg.med.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-4257.html&usg=__lmrnpkNDzXiV5-5weto5bgV66yA=&h=290&w=300&sz=33&hl=sk&start=71&um=1&itbs=1&tbnid=JJzwmQjEvqNjYM:&tbnh=112&tbnw=116&prev=/images?q=question+clipart&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=54&um=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkom tajničky sú mená maskotov ZOH 2010. 

1. Čo nesmie chýbať  na zimnej olympiáde? 
2. Symbolom olympijských hier sú? 
3. Ako sa volal pästný zápas v starovekom Grécku? 
4. Olympijské súťaže sa odohrávali na?  
5. Meno prezidenta MOV. 
6. Mesto, kde sa odohrávajú ZOH 2010. 
7. Päťboj v starovekom Grécku. 
8. Rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe. 
9. Krajina, kde sa zrodili OH. 
10. Najsledovanejší zimný šport u nás. 
11. Štát, v ktorom sa uskutočnili ZOH v roku 2006. 
12. Súčasť alpského lyžovania. 
13. Kombinácia zápasenia a pästného boja v starovekom Grécku. 
14.  Kolektívny šport, v ktorom sa snažia hráči dopraviť kamene čo 

najpresnejšie do vyznačeného priestoru. 
15. Grécke mesto, v ktorom sa uskutočnili prvé OH. 

       
        

  

     
          

   

    
          

    

   
                

 

 

             

    
              

  

  
                  

  

   
                  

 

    
              

  

    
            

   

       
          

 

    
                  

            

 

  
            

                         
   

 
              

     

       
          

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Curlingov%C3%BD_kame%C5%88&action=edit&redlink=1


O priatelstve 
     Čo je to priateľstvo? Spoločné záujmy? Spolu vyparatené huncútstva, či 
roky strávené v jednej triede? Spoločné zážitky? Spomienky? 
     Na to, ako by malo vyzerať skutočné priateľstvo, sme sa opýtali našich 
piatakov a oni nám ochotne prezradili svoje osvedčené recepty. 
 

Recepty na priateľstvo 

  
Potrebujeme 120 dkg vzťahu, pridáme 200 dkg zábavy, kamarátstva 
a vernosti. Posypeme múdrosťou a pomocou, prilejeme pochopenie 
a vypočujeme si iných. Zľahka premiešame a dáme piecť do rúry, zjeme to, 
a tak nám vznikne KAMARÁTSTVO.                                       Peter Michalčin, V. C 
 
 
Zmiešame humor so smiechom. Vyvaľkáme čestnosť spolu so zábavou. Dáme 
upiecť do spravodlivosti, potrieme sebaúctou  a necháme vychladnúť. Pred 
podávaním môžeme kamarátstvo posypať skromnosťou.  
                                                                                                          Oliver Ilavský, V. C 
 
Na dobré priateľstvo potrebujeme skromnosť, humor, spoločné záujmy, 
spravodlivosť, vernosť, bystrosť a ochotu pomáhať. Všetko pomiešame, 
užívame po štipke a dúfame, že tento recept pozná aj náš kamarát. 
                                                                                                        Maxim Šmajda, V. C 
 
 
     Pravdovravnosť zalejeme džúsom, rozmixujeme, pridáme vzájomnú pomoc 
a vložíme do rúry asi tak na 24 hodín. Potom priateľstvo vyberieme z rúry 
a ešte k nemu pridáme to, že sa nehádame. Pokrájame na stotinky 
a podávame s láskou.                                                   Róbert Kristián  Lyócsa, V.A 
 
Na dobré priateľstvo potrebujeme pridať trošku cukru, trošku soli, aby všetci 
dobrí a priateľskí boli. Potom dáme zapiecť do rúry šťastie a pečieme 
a spolupracujeme. Vyberieme z rúry, posypeme šťastnou čokoládou Milkou 
a spolu jeme.                                                                                                   anonym 
 



Náš úspešný žiak  

Matúš KRÍŽ – TALENT ROKA 2009 

     Vševedko vám predstavuje Matúša Kríža, 
žiaka II. A triedy. Čudujete sa, že je len druhák 

a už sa ocitol v tejto rubrike? Centrum voľného 
času abc v Prešove vyhlásilo koncom r. 2009 
Matúša za TALENT ROKA 2009 v kategórii výtvarná 
tvorba na základe úspechov, ktoré tento mladý 
výtvarník dosiahol. Posúďte sami: 

 r. 2008: Celoštátna výtvarná súťaž Voda? 
To je, keď... –  1. miesto 

 r. 2008: Výtv. súťaž Perokresba Michala 
Bosáka 2008 – 1. miesto        (Vtedy ešte len 
šesťročný prvák Matúš tu porazil aj deviatakov!) 

 r. 2009: Krajská súťaž v tvorbe komiksových 
príbehov MOJE  NIE ZLU – 3. miesto  

 r. 2009: Celoštátne kolo súťaže EURÓPA V ŠKOLE – Matúš bol medzi 
ocenenými, poradie nebolo určené. 

Vševedko Matúšovi blahoželá  
a praje mu mnoho ďalších úspechov. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Pýta sa majster Joža na stavbe:  
„ Joži, vidíš tú muchu na konci lešenia?“ 
„ Nie, pán majster.“  
„Tak chlapci, balíme pre slabú viditeľnosť!“ 
 
Američan a Rus si telefonujú: 
„Ivan, v televízii hovorili, že tam u vás sú hrozné mrazy, cez -60 stupňov.“ 
„To je hlúposť, najviac tak -20.“ 
„No nie, teraz to hovorili na CNN, vraj cez -60.“ 
„Ale no tak, možno niekde majú -25, ale to skôr výnimočne.“ 
„No, ale tie zábery boli hrozné, tie omrznuté stromy, domy… “  
„Jáj, ty myslíš vonku ?!  No, tak to áno.“ 
 
Malá Lucka je v záhrade a práve zakopáva jamu. Zbadá ju sused a slušne sa jej 
pýta: 
„Lucka, čo robíš v záhradke?“ 
„Zomrela mi akváriová rybička, tak ju pochovávam,“  vraví dievčatko so slzami 
v očiach. Sused sa stále zaujíma: 
„Ale to je obrovská jama pre takú malú rybičku, však?“ 
Lucka zahrnie poslednú kôpku zeme a naštvane vraví: 
„To preto, lebo je v žalúdku vašej zlej mačky.“ 
 
Idú tri blondínky na motorke a zastavia na križovatke. Zasvieti červená a 
hovoria:  
„Jeéj, tá je krásna!!!“ 
Zasvieti oranžová a hovoria:  
„Tá je ešte krajšia!!!“  
Zasvieti zelená a hovoria:  
„Tá je najkrajšia!!!“  
Zasvieti znova červená a hovoria:  
„Tú už sme videli, tak poďme!!!“ 
 
Vybehne policajt z pôrodnice a kričí:  

„Ja mám syna ! A dokonca je to chlapec!“                               Max Novotný, VI.E 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Snehová žienka 
(Báj) 

 
     Jedného dňa si dievčatko, ktoré nemalo bračeka 
ani sestričku, vytvorilo zo snehu pred domom 
snehovú žienku, ktorú nazvalo Snežienka. Dievčatko 
sa s ňou každý deň chodilo rozprávať a malo ju veľmi rado.  
     Keď prišla jar, snehová žienka sa začala topiť a dievčatko bolo stále 
smutnejšie a smutnejšie.  Keď z nej ostali len malé kôpky snehu, dievčatko 

zbadalo, že z nich vyrastajú malé biele kvietky. Potešilo sa, 
lebo vedelo, že to sa jej Snežienka takto premenila, aby 
zmiernila jej smútok. 
     Odvtedy snežienky vedia skoro na jar potešiť nielen 
malé dievčatká, ale všetkých nás.  

                                                             Simona Tomášová, V. E 
 

Mačiatko 
 

     Išla som domov a po ceste som stretla 
mačiatko. Bolo veľmi smutné, lebo nikoho 
nemalo. Povedala som si, že si ho vezmem 
domov. Doma som ho ukázala rodičom. Opýtala 
som sa ich, či si ho môžem nechať. Obidvaja 
povedali áno. 
     Tak som sa oň začala starať. Dala som mu 

meno Murko. Ksmila som ho a chodila som s ním na prechádzky. Z mačiatka 
onedlho vyrástla veľká mačka. Dodnes je Murko s nami. Každý deň nás víta 
predo dvermi, kde si spokojne sedí. Často ho vidím behať po záhrade. Má rád 
mliečko, ktoré mu dávam do jeho obľúbenej misky.  
Teším sa, že ho mám, veď sme dobrí kamaráti.                                                                                                                              

Bronislava Marková, II. A 



Zrodenie snežienky 
                                                                (Báj) 

 
     Dávno, pradávno žila jarná víla, ktorá mala veľmi rada 
lesné a lúčne kvety. Nevedela sa dočkať konca zimy 
a začiatku jari. Tancovala po lesných čistinkách, lúkach 
a svojou čarovnou silou pomáhala roztápať sneh slniečku, 
aby čím skôr vyrástli prvé jarné kvietočky. Snehovej 

kráľovnej sa počínanie jarnej víly nepáčilo. Preto ju 
začarovala na malý biely kvietok, ktorý vyrastá spod 
snehu.  
     Ľudia tento kvietok nazvali snežienka podľa jarnej víly 
– žienky a podľa snehu, pod ktorým sa odvtedy rodí. 
 
                                                                    Viliam Wintner, V. E  
 

                Princezná Snežienka 
(Báj) 

 
     Bol raz jeden kráľ, ktorý mocne vládol a mal krásnu 

a pritom skromnú dcéru Snežienku.  
     Uchádzalo sa o ňu mnoho nápadníkov. Každý z nich 

musel splniť ťažkú úlohu. Princezná sa stále premenila na malý 
kvietok, ktorý mal biele lupene ako jej pleť a zelené listy ako jej 
obľúbené šaty. Jej vyvolený ju mal spoznať medzi množstvom iných 

kvietkov v záhrade. Nikto z jej nápadníkov ju však popri fialkách, 
nezábudkách, čakankách, ... nespoznal. Snežienka i kráľ už boli nešťastní.  
     V jeden deň sa objavil v paláci záhradníkov syn, s ktorým sa Snežienka od 
narodenia hrávala. Ten Snežienku hneď spoznal a aj keď nebol zo vznešeného 
rodu, kráľovi ani krásnej a skromnej Snežienke to neprekážalo a vystrojili 
svadbu.  
     Od tých čias sa kvet, na ktorý sa Snežienka premieňala, volá po nej. Tak, 
ako sa princezná nemohla dočkať ženícha, tak sa tento kvietok nemôže 
dočkať jari a vyrastá už vtedy, keď je ešte sneh. 

                                                                                      
Michal Pasierb, V. E 

http://www.freeclipartisland.com/clipsahoy/webgraphics4/as5454.htm


                                                 Odporúčame pozrieť si v kinách                 

                                                 alebo prečítať si ságu 

 
   
 
 
 
 
      
     Bella (Kristen Stewart) bola vždy trochu iná. Keď sa jej mama znovu vydala, 
rozhodla sa zblížiť sa s otcom a nasťahovala sa k nemu do malého upršaného 
mestečka Forks bez toho, aby čakala, že sa jej život zmení.  
     Na prvej hodine v novej škole si k nej prisadne tajomný a očarujúco krásny 
Edward Cullen (Robert Pattinson), chalan, ktorý je iný ako všetci, ktorých 
doteraz stretla. V škole sa o ňom šuškajú zvláštne veci, rovnako ako o 
všetkých jeho súrodencoch, s ktorými vždy sedáva osamotený pri jednom 
stole v školskej jedálni. Aj napriek varovaniam kamarátov Bellu Edward 
neovládateľne priťahuje a sníva o ňom. Postupne začne mať podozrenie, že 
Edward nie je úplne obyčajný chalan...  
     Viac už uvidíte v kine alebo si prečítate v knihách, ktoré vyšli pod 
rovnomenným názvom. 
 

Kristen Stewart  
Dátum narodenia: 9. 4. 1990 
Postava: Isabella Swanová,  
zamiluje sa do upíra Edwarda 
 

Robert Pattinson 
Dátum narodenia: 13. 5. 1986 
Postava: Upír Edward Cullen 
 
 

 

 

 



 
 

 

Naši hokejisti vyhrali medzinárodný turnaj vo 

Zvolene 
     V decembri sa konal medzinárodný turnaj piatakov 

Zvolen Cup 2009. Východoslovenský hokej na ňom úspešne reprezentovali 
chlapci HC Prešov 07. Päť slovenských, jeden bieloruský a jeden rakúsky tím 
hrali systémom každý s každým. Zverenci trénerov Antona Bosáka a Radomíra 
Chalupu (naši žiaci V. D – Štofanková, Kravec, Lopuchovský, Falat, Miščík, 
Hrabčák, Hnat, Tomko, Duda, Macko, Prokopčák, Vaško, Petro, Hudák, 
Mihok, Vilček, Letkovský a IV. D – M. Havrila, L. Havrila) ako jediní absolvovali 
turnaj bez straty bodu. Náš Sebastián Hrabčák (V. D) bol vyhlásený za 
najlepšieho hráča turnaja.                                                             Maroš Hnat, V. D                                                            

 

Basketbalové úspechy našich žiakov 
 

11.2.2010 sa uskutočnilo obvodové kolo súťaže žiakov v 
basketbale. Naši žiaci porazili ZŠ Májové námestie, ZŠ 

Bajkalská, ZŠ Sibírska. Zabezpečili si jednoznačný postup do oblastného kola, 
kde porazili ZŠ sv. Gorazda a ZŠ Ľubotice.  V ďalšom postupe im želáme veľa 
úspechov. Našu školu v basketbale reprezentovali: S. Dziak, R. Marušák, P. 
Adamčo, F. Dujčák, L. Urban (IX.D), S. Lipták (IX.E), R. Gašpar (VIII.F). 

 

Hádzanári 
 
4. – 6. 1.2010 sa uskutočnil turnaj Kempa cup za účasti 
mladých hádzanárov z Chorvátska, Maďarska, Ukrajiny, 
Slovinska, Česka a Litvy.  
V kategórii chlapcov ´98 obsadili Prešovčania III. miesto. 

Prispeli k tomu i naši žiaci M. Novotný (VI.E), P. Gaľa (V.F), J. Machala (V.F), D. 
Hnát (V.A), R. Cuper (V.B), J. Kobyľan (V.B). 
V kategórii chlapcov ´97 získali Prešovčania II. miesto. Z našej školy to boli M. 
Vernarský (VI.F), A. Dvorščák (VI.A), S. Karabinoš (VI.C).  
V kategórii chlapcov ´95 získali Prešovčania taktiež II. miesto. Dopomohli 
k tomu R. Gašpar (VIII.F) a L. Urban (IX.D). 



 

 Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo 
 Nie drogám 
 Stretnutie s príslušníkmi PZ 
 Slávik Slovenska 
 OK Pytagoriády pre 3. – 4. ročník  
 Návšteva knižnice Slniečko 
 Európa v škole 
 10. 3. 2010 – Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka 
 Týždeň slovenských knižníc 
 Výstava kníh spojená s predajom 
 Súťaž o „naj knihu“ spojenú s výstavou 
 Palacinkový beh 
 Návšteva cudzojazyčnej predajne Glossa so žiakmi 9. ročníka 
 Pálenie Moreny 
 Rozhlasová relácia Prvý jarný deň 
 Svetový deň vody – kvíz  
 OK chemickej olympiády 
 OK fyzikálnej olympiády 
 Deň vody 
 Hliníkový Skarabeus 
 Deň Zeme 
 Deň zdravia 
 Biblická olympiáda 
 Beseda s nepočujúcim 
 Klokan 
 OK Pytagoriády 
 Prešovský jarmok – remeslá 
 Eko centrum – záhrada 
 Slávici z ulice 
 Slávik Slovenska – súťaž v speve ľud. piesní 
 Okresná súťaž v malom futbale 
 OK gymnastického štvorboja 
 4. – 6. 4. 2010 Veľkonočné prázdniny 

 



         

 

 

 

 

 
 

1. Všetky mesiace majú 28 dní. 
2. Páv. 

3. Koza. 
4. Slon. 

5. Od ufa k ufu. 
6. Vodotesné. 

7. Horné zuby. 
8. Bager skáče cez švihadlo. 

9. Kaktus pochodowy. 
10. Pretože peši je to ďaleko. 

11. Doľava – naše autobusy majú dvere na pravej strane. 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/6/5/b/f/11949864691020941855smiley114.svg.med.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-4257.html&usg=__lmrnpkNDzXiV5-5weto5bgV66yA=&h=290&w=300&sz=33&hl=sk&start=71&um=1&itbs=1&tbnid=JJzwmQjEvqNjYM:&tbnh=112&tbnw=116&prev=/images?q=question+clipart&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=54&um=1
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