
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
30.3.2010 pripravil Školský klub detí 
nádhernú a už tradičnú akciu Ja som 
žiačik zo Šariša. Žiaci prvého stupňa 
sa v toto popoludnie zmenili na 

tanečníkov ľudových tancov, spevákov 
ľudových piesní a ľudových rozprávačov.  

Nám, Vševedkovcom, sa to veľmi páčilo. Takáto akcia 

určite prispieva k zachovávaniu a poznávaniu ľudových tradícií, 

zvykov a ľudovej slovesnosti od útleho veku.  Rozvíja sa tak  láska 

k folklóru a k nášmu šarišskému regiónu. 

 

 

 

 

 

 
 
    Rovnodennosť alebo prvý jarný deň sa oslavoval vynášaním Moreny. 
Morena alebo Mora, Morana, Kyselica, Smrť  bola slovanská bohyňa smrti.  
Jej koniec predstavovala bábka zo slamy oblečená do starých handier. Ľudia 
ju vodili po meste, dedine, či lese a spievali rôzne piesne. Nakoniec došli k 
rieke, kde slamenú bábku, ktorá mala predstavovať aj škaredú ženu, zapálili. 



Keď horela jasným plameňom, tak ju hodili do vody. Niekde sa uvádza, že by 
to malo byť zo skaly alebo z mosta. 
    Už tradične sa aj naši žiaci 1. – 4. ročníka rozlúčili so zimou a privítali jar. 
Súčasťou tejto tradície je 
okrem recitovania 
a spevu aj vynášanie 
Moreny.        
    Sprievod s množstvom 
rôznych vlastnoručne 
vyrobených Morien sa 
dňa 22.3.2010 vybral 
k rieke Toryse a tam žiaci 
hodili niekoľko Morien 
z mosta do vody a tie 
odplávali, čím 
symbolicky odplávala aj 
zima a prišla konečne 
jar.  
 
 

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA, okresné kolo:   

 
JÁN HRABKO, VI. B – 4. miesto 
 

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA, okresné kolo – 10. 2. 2010: 

 
5. ročník        Henrich HANUŠOVSKÝ, V. F – 7. miesto 
                        Veronika GOMULCOVÁ, V. B – 13. miesto 
6. ročník        Andrea SLANINKOVÁ, VI. B – 7. miesto 
                        Adriana LAKATOŠOVÁ, VI. C – 16. miesto 
7. ročník        Klaudia SAJDÁKOVÁ, VII. A – 6. miesto 



                       Slávka KUŠNIRIKOVÁ, VII. E – 25. miesto 
8. ročník        Daniel KIKIČ, VIII. C – 2. miesto a postup do krajského kola 
                        Michaela TURČINOVÁ, VIII. C – 8. miesto 
9. ročník        Erik Hasan SUKAR, IX. A – 3. miesto 
                        Marián Bašista, IX. A – 10. miesto 

                                                                             Mgr. Mária Havrilová 

 

 

 
Typy krajín na Zemi – projekty žiakov 5. ročníka. 
Púštna oáza, horská krajina, step, polárna oblasť, savana, les ... Takéto typy 
krajín dokázali vyhotoviť naši piataci pod vedením p. uč. Mgr. D. Petrušovej. 
Svoje výtvory vystavili vo vestibule školy, aby sa všetci mohli pokochať ich 
krásou a nápaditosťou. Ručne vyrobené projekty z papiera, dreva, 
polystyrénu  im dali iste veľa práce, ale výsledok stál za to. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Výstavy kníh, ktoré pripravili p. uč. Zmudová a p. uč. Hekkelová si žiaci počas 

mesiaca marec mohli 
pozrieť v ČSA I i v ČSA II. 
Žiaci mohli hlasovať o tom, 
ktorá kniha sa im páči. 
Najviac zaujali naj knihy – 
najväčšia, najmenšia, či 
najstaršia z roku 1773 
a kniha o hokeji Zlatá 
päťka. 
 

 
 
 
 
 Tohtoročná televízna súťaž "SUPERSTAR" má svojho víťaza. Populárna pieseň 
má svoje miesto aj v našej škole, a tak v súťaži "Slávici z lavice" si žiaci 5. až 9. 
ročníka vyspievali tieto umiestnenia: 
 
V kategórii 5. až 7. ročníka 
1. miesto Ľubomíra Desiatniková, V. A 
2. miesto Kristína Rozkošová, V. C 
                  Vanda Šimkovičová, V. C 
V kategórii 8. až 9. ročníka 
1. miesto Simona Szabadošová, IX. A 
                  Ľubomíra Hanušinová, IX. A 
2. miesto Lenka Balčáková, VIII. E 
                  Simona Dvorščáková, IX. A 
3. miesto Kristína Miženková, VIII. E 
                  Erika Kovaľová, IX.D 
Súťažiacim blahoželáme a veríme, že v budúcom šk. roku sa nám predstavia 
noví slávici. 

Mgr. Beáta Ivanová 



Výsledky školského kola 
Vo februári sa uskutočnilo na I. i na II. stupni školské kolo súťaže v prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Vševedko vám prináša výsledky. 
 
Kategória Miesto POÉZIA Trieda PRÓZA Trieda 

      I.     1. Barbora KARNIŠOVÁ III. A Terézia HANOBIKOVÁ IV. C 

     2. Klaudia HANKOVÁ 
Dávid ŠPINLER 

III. A 
IV. D 

Branislava MARKOVÁ 
Lenka ŽELONKOVÁ 

II. A 
IV. A 

     3.  Kamila PRIBIŠOVÁ 
Juraj GALL 

II. C 
IV. C 

Dominika SLOVENSKÁ 
Soňa TARASOVIČOVÁ 

IV. B 
IV. E 

     II.     1. Neudelené  Lucia DEMIANOVÁ V. A 

     2. Vladimíra ŠPAČKOVÁ 
Marek HUDÁK 

V. A 
VII. D 

Katarína GOČOVÁ 
 

V. B 

     3. Kamil HUDÁK V. D Annamária KOREŇOVÁ V. F 

     III.     1.  Miriama SABOVÁ VIII. C Dominika HANOBIKOVÁ VIII. C 

     2. Alexandra ADAMIŠINOVÁ VIII. C Izabela ČÍŽOVÁ IX. B 

     3. Mária LÖRINCOVÁ VIII. C Margaréta MIDLIKOVÁ VIII. C 

 
 

Výsledky okresného kola 
1. miesto na okresnom kole získala Barbora KARNIŠOVÁ, III. A a bude našu 
školu aj okres reprezentovať na krajskom kole tejto súťaže. Držíme jej 
palce!!! 
2. miesto obsadili  Alexandra ADAMIŠINOVÁ, VIII. C a Dominika 
HANOBIKOVÁ, VIII. C. 
3. miesto získali Terézia 
HANOBIKOVÁ, IV. C 
a Miriama SABOVÁ, 
VIII. C. 
 
Všetkým výherkyniam 
ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu našej 
školy a srdečne im 
blahoželáme. 
 



 

 

 

 
Dňa 23. marca 2010 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v gymnastickom 
štvorboji pod vedením Mgr. Čirčovej a Mgr. Kormaníka.  
 
Čo to športová gymnastika je a čo musia naši žiaci zvládnuť? Ide o  
predvedenie silových alebo švihových gymnastických prvkov na koberci 
(prostné), patria tu stojky, kotúle, premety aj saltá,  alebo na náradí – preskok 
koňa, kladina, hrazda. 
Súťaže sa naši zúčastnili v tomto zložení: 
A kategória: F. Príhodová, M. Kropuchová, A. Horoščáková, A. Machalová, G. 
Piznerová (III.D) – III. miesto 
B kategória: P. Adamčíková, (V.B), L. Paulovská, (V.E) , S. Pallová, (V.E), Ž. 
Švidroňová, (V.B), T. Hirková, (III.D) – III. miesto 
C kategória: S. Dolinská, (IX.E) , M. Fertaľová, (IX.E),  M. Gerdová, (IX.A), S. 
Paulovská, (IX.D), D. Kostelníková, (VI.E) – I. miesto 
A kategória:  P. Olejár, (I.D), D. Šitar, (I.D),  A. Kušnirik, (II.E),  S. Machala, 
(II.E), T. Havrilla, (I.D) – II. miesto 
C kategória: E. Horváth, (VII.D), P. Horvath, (VII.D), P. Germuška, (IX.A),  J. 
Lehet, (VII.F),  M. Krasničan, (VII.D) – I. miesto 
 
K úspešnej reprezentácii školy blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, 

kde nás budú 
reprezentovať víťazi – C 
kategória dievčat a C 
kategória chlapcov. 
Najviac však musíme 
oceniť úspech a snahu 
chlapcov I. ročníka, 
ktorí dosiahli svoj prvý 
veľký úspech.  

 



 
 
 
 

 
Naše redaktorky požiadali o rozhovor pána zástupcu Mgr. Pavla Gaľu. 
 
 
 
 
 
 
 
Pán zástupca, ako si spomínate na časy, keď ste Vy boli žiakom? 
Je tomu už 56 rokov, keď som začal chodiť do školy a spomienky mám veľmi 
dobré, hlavne na učiteľov na I. stupni ZŠ. 
 
Prečo ste sa rozhodli pre prácu učiteľa? 
Lebo som vždy chcel niečo tvoriť, vymýšľať a poučovať. To mi ostalo dodnes. 
 
Ktoré obdobie pracovného pôsobenia bolo pre Vás najzaujímavejšie a prečo? 
Pôsobil som na štyroch pracoviskách, každé malo svoje čaro, pretože vždy 
som našiel inšpiráciu pre tvorbu pri výchove a vzdelávaní. 
 
 
 
 
 
Spomínate si na nejakú vtipnú príhodu z minulosti? 
Hral som ešte ako žiak divadlo, postavu čarodejníka Čary – Felčary a pri 
„čarovaní“ sa podo mnou prepadlo javisko. To bol rehot, keď som vyšiel 
spopod javiska s roztrhnutým frakom. Tá hra mala názov Skúšky čerta 
Belinka.  
 
Ak by bolo vo Vašej moci zmeniť v školstve niečo, čo by to bolo? 
Zrušil by som tvrdé y. 
 
Ak raz prestanete pracovať, za čím Vám bude najviac smutno? 



Za školou, za kolegami, žiakmi, školníkmi, upratovačkami, kuchárkami 
a hlavne za celým školským „cirkusom“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aké je Vaše životné krédo? 
Pracuj tak, aby to, čo po tebe zostalo, iní zveľaďovali a nie búrali. 
 
Aké sú Vaše záľuby? 
Aktívne som hrával futbal, hokej, okrem toho je to hudba, gitara, ... 
 
Ak by ste sa mohli stretnúť s nejakou literárnou postavou, kto by to bol? 
Adam Šangala, bol to taký „športový rebel“. Páčil sa mi jeho životný štýl, až na 
ten záver... 
 
Aké je Vaše obľúbené jedlo? 
„Nalešniky“ a domáca „pulnina“ (plnka). 
 
Čo by ste odkázali čitateľom Vševedka? 
Že škola je veľká drina, občas je v nej psina, a preto ju majte radi. Milujte 
život aj vtedy, ak sa vám zdá byť neznesiteľný. 
 
Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme Vám veľa úspechov vo Vašom 
pracovnom a osobnom živote. 

 
Dominika Rajdugová a Petra Škerháková, VII. E 

 

 

 



 

 

         

        Jar 
 
Keď snežienka vykvitne, 
jar už rýchlo dokvitne. 
Vtáčiky už lietajú 
a detičky spievajú. 
 
Slniečko už krásne hreje 
a trávička sa už smeje. 
Deň je dlhší ako noc, 
jar má preto veľkú moc. 
 

Radka Balogová, IV. A  
 
 

  

 

 Jar je už tu 
 
Jar už prišla, slnko svieti. 
Zima je preč, milé deti! 
Zvieratká už dávno vstali, 
kvietočky už vypučali. 
Bude jarná oblievačka, 
to je veľká  zabávačka. 
 

Nayika Šafranková, IV. A 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

         Prišla jar 
 

Včelička už poletuje, 
dobré deti otravuje. 

Snežienky už obkukuje, 
pani Zime oznamuje: 

„Nechceme tu žiadny sneh, 
už je počuť detský smiech. 

Maľované vajíčka 
rozveselia Janíčka.“ 

 
Lenka Dancáková, IV. A 

 
 
 

             Jar 
 

Jupí, jupí, už je jar, 
teší sa už celý kraj. 

Kvitnú biele snežienky, 
ba aj malé fialky. 

Už je jarná oblievačka, 
teší sa aj malá žiačka. 

Chlapci kričia šibi-ryby, 
už nerobia v škole chyby. 

 
  Róbert Čop, IV. A 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Želanie 
 
Niekto si želá veľa snehu. 
Niekto iba nehu. 
 
Niekto si želá, nech ho pozná veľa 
ľudí. 
Niekto sa len tak nudí. 
 
Niekto si želá, nech ho tieň chladí. 
Niekto zas nech spolužiak mu na 
písomke radí. 
 
Niekto si želá zasadiť veľa stromov 
a niekto len rovno ísť domov. 
 
Niektorí to ani nevedia... 
Niektorí  zas chcú mať plyšového 
medveďa. 
 
Čo si môžem zo všetkého najviac 
priať? 
Kto vyrieši túto otázku? 
Ja chcem zdravie, pokoj, mier a 
lásku. 
  

Murcko&Dušenka, VII. D 
 
 

 

Mama 
 
Mama má najkrajšiu  tvár. 
Už s ňou  žijem rokov pár. 
 
Aj v ťažkostiach sa vie smiať, 
to najlepšie chce ti dať. 
 
Keď čokoľvek chcem, 
len okolo mňa sa točí Zem. 
 
Keď máš veľmi veľa prianí, 
pri mame máš svet na dlani. 
 
Pri mame máš dvere otvorené, 
pri mame je všetko dovolené. 
 
Svoju mamu milujem, to je dúfam 
jasné 
a z lásky jej venujem všetky moje 
básne.  
 

Murcko&Dušenka, VII. D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
   
 
    

     
     Niekomu to ide ako po masle, pre iných je učenie 
veľkým utrpením. Čas na prípravu si ale môže skrátiť 
každý, stačí dodržiavať jednoduché pravidlá.  
     Hovorí sa, že doma sa učia len tí, ktorí v škole nedávali 
pozor a podľa psychológov je na tomto tvrdení skutočne 

veľký kus pravdy. Ďalším krokom k úspechu je aj dobré naplánovanie 
domáceho štúdia a vedomie toho, aký ste vlastne pamäťový typ.  
 
Pozornosť – polovica úspechu!  
     Tí, ktorí si vyučovací čas krátia vyrušovaním či neprítomnosťou ducha, 
škodia sami sebe. „Doma už nedobehnú to, čo v škole zameškali. Časom to 
sťažuje a prehlbuje učebné problémy a zhoršuje školský prospech,“ 
upozorňujú psychológovia. Naopak, študenti, ktorí sú aktívni, do výkladu 

zasahujú svojimi otázkami a vyučujúceho 
so záujmom počúvajú, si z hodiny odnášajú 
veľmi veľa. Následné domáce učenie je pre 
nich hračkou.  
 
 
A ako na to doma?  
Ako prvé je maximálne dôležité sadnúť si 
nad knihy. Neodkladať to!  
   Keď je tvoje telo v absolútnej pohode, nič 

ťa nevyrušuje a tvoja myseľ je schopná sústrediť sa iba na jedno, môžeš sa 
začať učiť! Pre efektívnejšie učenie je dobré, keď si zvýrazníš nadpisy a 
podstatné veci. Fakt to funguje, zapamätáš si toho oveľa viac! Tiež dosť 
pomáha „výcuc“. Tie najdôležitejšie veci si prepíš na papier a pomôže ti to 
ako osnova. Pamätaj na to, že je dôležité povedať si učivo aspoň raz nahlas a 
nie iba v mysli! Ak patríš medzi tých, čo nevedia fungovať bez hudby, môžeš si 
ju pustiť. Avšak lepšie je mať hudbu vypnutú a okolo seba ticho, pretože sa 
rýchlejšie naučíš a mozog sa bude venovať iba tej danej činnosti! Stopuj si, 
koľko času venuješ učeniu! Efektívne je, ak sa látke alebo okruhu venuješ 30 
minút, potom si daj aspoň niekoľkominútovú prestávku, napr. vybehni na 



prechádzku, ale určite nepozeraj telku alebo nesurfuj na nete, pretože si 
neoddýchneš, ale mozog ešte viac zaťažíš!  

Nezabudni, že po naučení si látku musíš opakovať! Nemusíš si sadnúť za 
stôl a iba čítať a čítať, lepšie spravíš, ak nad učivom porozmýšľaš a 
rozoberieš ho. Ak niečomu nerozumieš, pýtaj sa!  
 
   Vieš vôbec, kedy sa máš učiť? Si ranný alebo 
večerný typ? Prieskumy tvrdia, že najlepšie sa učí 
o piatej ráno a okolo 16:00 až 17:00, je to však 
individuálne. Určite sa neuč hneď, ako prídeš zo 
školy. Práve vtedy na teba dolieha najväčšia únava 
z priveľkého sústredenia v škole, avšak aj toto je 
individuálne. 
 
Ak sa chceš otestovať, ako si na tom s učením, vyskúšaj to na tejto adrese: 
http://www.sme.sk/c/2239997/test-pre-ziakov-vedia-sa-ucit.html 
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Nie je hanbou niečo nevedieť, ale hanbou je ... 
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   Je žiakom IX. D triedy. Na prvý pohľad je to žiak ako 
každý iný. Odlišuje sa však prirodzenou zanietenosťou, 
s akou sa zaujíma o všetko nové a tým, že dokáže 
nielen prejaviť vlastný názor, ale ho aj podporiť 
argumentmi. 
     Keď mal 1,5 roka, rodičia sa s ním presťahovali do 

nemeckého mesta Delitzsch neďaleko Lipska. Tam chodil do materskej 
školy a prvé tri roky aj do ZŠ. Za 8 rokov pobytu sa tam naučil po 
nemecky, spoznal inú kultúru a mnoho ľudí, s ktorými je dodnes v kontakte. 
Zažil pocit byť cudzincom, hoci ich Nemci prijali veľmi dobre. 
     Žiakom našej školy je od 4. ročníka. Ako siedmak reprezentoval školu na 
okresnom kole Pytagoriády, v minulom školskom roku sa zúčastnil súťaže Čo 
vieš o Jánovi Pavlovi II., na ktorej získal 2. miesto.  
Najväčší úspech však mal v tomto školskom roku na jazykových 
olympiádach.  
Na olympiáde AJ si v školskom kole vybojoval 1. a na okresnom kole 3. 
miesto.  
Na olympiáde NJ získal v školskom kole 1. miesto, v okresnom kole takisto 
1. miesto a v krajskom kole 4. miesto. Srdečne mu blahoželáme! 
     Braňo rád hrá futbal i basketbal a v týchto športoch reprezentoval školu vo 
vyšších súťažiach. Zaujíma sa o death metal (vo všeobecnosti o extrémny 
metal), o náboženstvo, ale aj o sekty, rôzne hnutia a smery a o šport (najviac 
o futbal, basketbal a hádzanú). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Svoje meno si nevyberáme sami, 
dostávame ho ako dar, aby s nami 
nerozlučne putovalo celý život 
a vyjadrovalo našu jedinečnosť.  
Prečítajte si, aký význam majú 
najčastejšie sa vyskytujúce mená 
žiakov našej školy: 

 

Lenka – pôvodne domáci tvar k menám ako Magdaléna, Apolena, Helena. 

Michaela  – z mužského mena Michael, ktoré má hebrejský pôvod Mi-kha-

el, čo doslova znamená Kto-ako-Boh. 

Natália – latinský výraz natalis znamená rodný deň, čiže narodeniny, 

špeciálne sa používa pre označenie Vianoc (po latinsky Christi natalia). Týmto 
menom sa označovali dievčatá narodené na Vianoce. 

Simona – moderné ženské meno odvodené od mužského mena Simon. 

Hebrejské meno Šimhón súvisí so slovesom šamáh – počul. Biblický výklad bol 
počul moju biedu, (honí – moja bieda). 

Veronika  – základom je macedonská Bereníké, t. j. nositeľka víťazstva. 

Dominika – latinské slovo  dominicus (pánov) je prídavné meno k dominus 

(pán). Zo ženského tvaru Dominica vzniklo románske označenie nedele. 
Latinské slovo dies dominica doslova znamená deň Pána. 
 

Martin – odvádza sa z latinského slova Martinus, ktoré je prídavným menom 

k menu Mars (boh vojny). 

Jakub  – hebrejského pôvodu. Podľa biblie meno súvisí s názvom päty. Jakub 

(praotec Izraelitov) sa narodil ako druhý z dvojčiat držiac svojho staršieho 
brata Ezua za pätu. 

Marek – latinské slovo Marcus je skrátené predpokladané Mart(i)cus – t. j. 

prídavné meno k Mars – boh vojny. To sa spája s gréckym slovom marnamai – 
bojujem. Teda martovský – bojovný. 

Daniel – hebrejské meno, ktoré doslova znamená mojím sudcom je Boh. 

Samuel – základom je hebrejské slovo Š(e)múél, doslova meno Božie (šém – 



meno a Él – Boh). 

Patrik – prídavné meno patricus znamená šľachtický. 

Peter – latinské východisko Petrus je odvodené z gréckeho petros – skala. 

Richard – znamená tvrdá/prísna vláda alebo tvrdý/prísny vládca. Prvá 

zložka Rik (vládca, vláda) je asi prevzatá z keltštiny a príbuzná s latinským 
slovom rex (kráľ) a druhá zložka je podobná nemeckému výrazu hart (tvrdý). 
 
Pripravila Mgr. L. Antlová podľa knihy Průvodce našimi jmény od Františka 
Kopečného. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Tomášová, V.E 

Natália Poláková, V.E 

Slávka Pállová, V.E 



    
 
 

Dve nežné dlane, ktoré pohladia. 
Dve oči, ktoré povzbudia. 
Náruč plná tepla a lásky. 
Dennodenne pripravená. 

Taká je moja mama premilená. 
 

     Naša mama je najbližšia bytosť, akú máme. Boli sme s ňou ešte skôr, ako 
sme sa narodili. Počúvali sme jej hlas, vnímali jej pohyby. Bola to jediná 
bytosť, ktorá nás spájala so svetom, do ktorého sme sa mali narodiť.  
A potom sme nasávali každý jej pohyb, úsmev, či myšlienku. Každý jej pohľad 
sa zaryl hlboko do našej mysle. A nikdy sa nevymaže. Či si to uvedomujeme 
alebo nie. Naše mamy aj nevedomky ovplyvňujú náš život. Kto iný by nám 
mal lepšie rozumieť, ak nie naše mamy? 
     Ďakujeme svojim mamám, že nás pochvália, ale aj za to, že nás pokarhajú. 
Za rady, ale aj za napomenutia. Za povzbudenia. Za nasmerovania na 
životných cestách. Za lásku, za starostlivosť.  Aj keď ich často nepočúvneme. 
Ale to neznamená, že ich neľúbime. 
A tak aspoň kytičkou kvetov v tento deň ďakujeme všetkým mamám za to, že 
sme. 
 
 

 
    Aj vy máte vo svojom okolí niekoho, kto je poznačený 
najrozšírenejšou  zhubnou chorobou – rakovinou? Stretáva sa s ňou 

čoraz viac ľudí, aj našich rovesníkov.  V 9. čísle Vševedka sme priniesli 
skutočný príbeh Mária a jeho brata Erika, nášho žiaka z IX. F, ktorí sa 

stretli v boji s rakovinou zoči-voči. 
     Pred 14 rokmi odštartovala Liga proti rakovine projekt – Deň narcisov.     
Pripnutím si tohto jarného kvetu vyjadríte spolupatričnosť a podporu  
onkologickým pacientom. Ak prispejete i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný 
príspevok pomôže realizovať množstvo programov a projektov, ktoré ľuďom s 
ťažkým ochorením pomáhajú prekonávať najťažšie obdobie života – obdobie 
liečby i po liečbe. Pomáha sa rodinám, ktoré s touto chorobou bojujú, ale aj 
tým rodinám, kde tento boj prehrali. Financuje sa veda a výskum, aby sme 
chorobu nielen vedeli liečiť, ale aby sme sa naučili jej predchádzať. 



Veď ešte všetci potrebujeme mamu, otca, brata, sestru, kamaráta. A oni      
potrebujú nás. 
     Prispieť môžete do špeciálne označených pokladničiek v deň zbierky – 16. 
apríla, ale svojim rodičom povedzte aj o možnosti zaslať ľubovoľnú SMS 
v hodnote 1 eura na číslo 848 v termíne  od 6. do 20. apríla 2010. 

Adriena Krzeminská, VI.F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Maliarsky majster hovorí svojmu učňovi: „Choď do vedľajšej miestnosti 
a natri okná.“ Učeň sa po chvíli vráti a pýta sa majstra: „Pán majster, mám 

natrieť aj rámy?“ 
 
Príde pani učiteľka do triedy a hovorí: „Deti, vždy v pondelok 
vám položím otázku a kto bude vedieť odpovedať, nemusí 
celý týždeň chodiť do školy.“ V pondelok sa pýta: „Tak, deti, 
koľko kg piesku je na Sahare?“ Nikto neodpovedá. Ďalší 

pondelok si pani učiteľka sadne za stôl a vykríkne: „Kto mi sem dal tú mŕtvu 
myš?“ Prihlási sa Janko a hovorí: „Ja, pani učiteľka, tak dovi o týždeň.“ 
 
Jeden z cestujúcich vrtuľníka ukáže smerom hore a pýta sa druhého: „Ty, čo 
je to tam hore nad nami?“ „Určite klimatizácia. Odkedy sa to netočí, náš pilot 
sa potí.“ 
 
„Otec, snívalo sa mi, že si mi dal 100 eur!“ „Môžeš si ich nechať synak.“ 
 
Stoja dva tučniaky na Severnom póle a jeden sa pýta: 
„Nevidel si môjho brata?“ „A ako vyzerá?“ 
 
„Vieš, prečo si slon maľuje nechty?“ „ Aby sa mohol 
skryť v lentilkách.“  „A videla si už slona v lentilkách?“  
„Nie.“  „ No vidíš, ako sa skryl!“ 
 
Lev v lese zvolá schôdzku. Keď sú už všetky zvieratká prítomné, tak povie: 
"Zvieratká, dnes pôjdeme na prechádzku. Žaba sa ozve: "Zvieratká, dnes 
pôjdeme na prechádzku. Lev: "Žaba, neopakuj po mne."  Žaba: "Žaba, 

neopakuj po mne." Lev: "Žabaaa!!!"  Žaba: 
"Žabaaa!!!" Lev: "Dobre, dnes niečo škaredé a zelené 
s nami nepôjde".  Žaba: "Chudák krokodíl sa tak tešil." 
 
Dva hady na púšti: „Počuj, my sme jedovaté?“ „A čo ja 

viem? Prečo?“  „Práve som si zahryzol do jazyka.“  

Adriena Krzeminská, VI.F 



 

 

Slávik Slovenska 

Okresné kolá Pytagoriády a Fyzikálnej olympiády 

Hliníkový skarabeus 

Beseda s nepočujúcim študentom VŠ – J. Holéczym  – 14. apríla 

Branné preteky žiakov 

Okresné kolá v malom futbale  

Čo vieš o Jánovi Pavlovi II. – súťaž 

Deň narcisov – zbierka, Deň Zeme, Deň zdravia 

Triedne aktívy – 27.4. o 16,oo (1. st.) a o 16,30(2. st.) 

Deň matiek – slávnostná akadémia 

Beseda s nevidiacim  bývalým učiteľom p. Samoľom (ČSA II) 

Týždeň modrého gombíka 

Grafity na školskom dvore 

Detský milionár 

Výstup na Mierovú horu 

Súťaž družstiev v atletike 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 tmavozelená     2 svetlozelená    3 tmavomodrá   
4 červená     5 biela      6 hnedá     7 svetlomodrá 
 



 

 

     
  
 

Spevácky krúžok navštevujú chlapci 
a dievčatá I. stupňa, ktorí majú radi hudbu 
a spev. Krúžok vedie p. uč. Mgr. Jana 
Kuchárová. 
    Základom pekného spevu je hlasová 
rozcvička, ktorej sa pravidelne na hodinách 
krúžku venujeme. Spievame piesne ľudové 
aj umelé za sprievodu CD, ale aj za 
vlastného hudobného sprievodu. Deti hrajú 

na ľahko ovládateľných hudobných nástrojoch, kde si cibria svoje tvorivé 
rytmické cítenie.  
    Žiaci speváckeho krúžku vystupovali napríklad v programe na Mikuláša. 
 

 

ŽOLÍK 2 

   Meno žiaka ...................... 

                                               Trieda ...........   

    

Tento kupón ti dáva právo raz neodpovedať. 
 

Platnosť do 31.5.2010                          Za redakciu ........................ 
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