
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     
 
   Milí Vševedkári,  
tešíme sa, že sa na stránkach školského časopisu Vševedko znova stretávame 
s vami, našimi „starými“ čitateľmi a že naše rady obohacujú aj noví čitatelia 
z radov nových žiakov i nových učiteľov.  
   Aj tento rok pracujeme pod vedením pani učiteľky Mgr. Martiny Knuthovej. 
Dúfame, že vás nesklameme a pri čítaní sa budete zabávať aspoň tak, ako v 
minulom školskom roku. Aj tento rok na vás vo Vševedkovi čakajú informácie 
o novinkách, podujatiach a akciách v našej škole, trošku zábavy a budete sa 
môcť naučiť všeličo nové.  
   Aby bol náš časopis čo najlepší, môžete do neho prispievať aj vy. Na vaše 
príspevky, nápady a podnety sa Vševedko už teraz veľmi teší. 
   Takže príjemné čítanie! Vaša redakcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Po prvých dvoch mesiacoch školského roka žiaci i učitelia našej školy majú za 
sebou okrem plnenia si svojich povinností viacero zaujímavých podujatí a 
noviniek. 
 

    Od septembra je naša škola bohatšia o nové tváre, a to nielen v radoch 
žiakov, ale aj učiteľov.  
   Zmena nastala vo vedení školy, kde sa novým zástupcom riaditeľky školy 
stal pán učiteľ PaedDr. Pavol Krajňák. Na druhom stupni pribudli pani učiteľka 
Mgr. Magdaléna Fečová, ktorá učí matematiku a informatiku a je triednou    
VI.A a pani učiteľka PhDr. Martina Tomková, ktorá učí slovenský jazyk a je 
triednou V.C. Na materskú dovolenku odišli pani učiteľky Vršková 
a Španielová.  Pán  zástupca Mgr. Pavol Gaľa a pani učiteľka Mgr. Mária 
Bareánová odišli do dôchodku.  
    Aj škola prechádza veľkými zmenami. Ďakujeme za to, že je opäť o niečo 
krajšia a modernejšia. 



Výstavka Plody jesene 
 
   To, že je jeseň, si asi všimol každý. A ak by 
náhodou zabudol, s radosťou mu to 
pripomenula krásna výstavka jesenných 
plodov. Deti tu vystavovali zeleninu a ovocie. 
Tých, ktorí výstavku nestihli, potešíme aspoň 
obrázkom, ktorý sme pre vás zvečnili. 
 

 
Október – mesiac úcty k starším 

    Jeseň je farebná a slnečná. 
Staroba sa nazýva jeseňou 
života. Mnohí deduškovia 
a babičky trávia svoju jeseň 
života v zariadení pre seniorov 
Náruč  na Veselej ulici. 
     Starí ľudia ľpejú na 
tradíciách a my sme pre nich 

pripravili vystúpenie, ktoré im určite pripomenulo mladosť a zohrialo ich 
srdiečka. 
     Originálna scénka z hry Ženský zákon naplnila sálu smiechom a humorom. 
K ľudovým piesňam sa starčekovia veselo pridali a vychutnali si aj tance 
v podaní žiakov VII. C triedy. Milé kultúrne číslo s piesňami pripravili aj žiaci 1. 
stupňa s pani učiteľkou Lörincovou.  
     Ukázali sme im, že staroba nie je unavená jeseň života, ale životy týchto 
ľudí boli, sú, aj budú naplnené úctou k tradíciám, k láske a pohode. 
 

                                                                  Sára Sirotňáková, VII. C 
Biela palica 
 

   V piatok, 15. októbra 2011, sa uskutočnila dopravno-preventívna akcia, 
ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). 
Akcia sa uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa bielej palice. Biela palica je 
nenahraditeľná pomôcka, ktorú využívajú nevidiaci na svoj bezpečný pohyb a 
orientáciu v priestore. Naši piataci sa tejto akcie zúčastnili.  
    Ráno sme nastúpili do policajného auta a odviezli sme sa k Interšportu na 
Sekčove. Pani policajtka nám rozdala reflexné vesty a čakali sme, čo sa bude 
diať. Na inom priechode pre chodcov bola osoba so zrakovým postihnutím a 



signalizovala bielou palicou úmysel prejsť cez cestu. Na ďalšom stanovišti sme 
boli my a policajná hliadka, ktorá zastavovala autá, ktoré nevidiacemu 
nezastavili. Vodičom sme dávali rôzne otázky, odovzdali sme im obrázky, 

ktoré nakreslili naši tretiaci a upozornili sme ich na to, čo 
nesprávne urobili.  

Matúš Varga, V. C 
 

Policajná zebra 
 

     Žiaci 3. – 4. ročníka sú v tomto školskom roku zapojení do 
dopravného projektu Policajná zebra. Pravidelne sa zúčastňujú 
prednášok o bezpečnosti v cestnej premávke. V závere projektu 
si žiaci teoretické znalosti precvičia na dopravnom ihrisku. Každý 
účastník tohto projektu dostane detský vodičský preukaz.      

     Projekt škola realizuje v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného 
zboru v Prešove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záložka do knihy 
 
V mesiacoch september – október 2011 sa naši žiaci zapojili do česko-
slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu bolo 
nadviazanie kontaktov medzi školami a podpora čítania prostredníctvom 
výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrábali ľubovoľnou technikou. 
 
Výchovný koncert      

Štátna filharmónia Košice pripravila pre piatakov 
a šiestakov koncert  Barok v hudbe. Vypočuli sme si 
ukážky z tvorby J. S. Bacha, G. F. Händla, A. Vivaldiho. 
Verte, vôbec to nebola nuda. Výklad bol veľmi pútavý 
a vtipný. Prvýkrát sme videli také obrovské hudobné 

teleso, kde spolu vystúpilo niekoľko desiatok hudobníkov.                                                
Tatiana Hirková, V. E 



Imatrikulácia prvákov 
 
26. októbra sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov. Vo vyzdobenej 
telocvični za prítomnosti rodičov, starých rodičov a súrodencov deti vstúpili 
do rozprávkového sveta strigy a jej  víl. Každá trieda vystúpila s krátkym 
programom, žiaci zložili slávnostný sľub a pani učiteľky ich slávnostne 
dekorovali. Na záver si všetci zaspievali veselú pesničku. 

EKO týždeň    
     V dňoch od 10. – 14.10.2011 sme si v 
našej škole pripravili EKO týždeň.   
     Vo vestibule sme mali škatule, do 
ktorých sme triedili papier, plasty a hliník. 
Každý deň sme sa dozvedeli aj niečo nové- 
prečo triediť odpad, čo sa z neho vyrába a 
pod. Vo štvrtok nás navštívila skupina 
Zayferus, ktorá nám ukázala dravcov, 
niečo nás o nich naučila a ukázali nám aj 
správanie dravcov pri love v prírode. Bol 
to pre nás nádherný zážitok.  
    EKO týždeň sme zakončili v piatok 
výrobou predmetov z triedeného odpadu. 

 Mgr. Romana Frková a žiaci II.A 



Jazyková súťaž JAZYKOVÉ ZRNKO 
 
     Milí Vševedkári! 
     Mnohí z vás už veľmi dobre poznajú súťaž Jazykové zrnko, ktorá 4. školský 
rok prebieha v našej ZŠ Čsl. armády II.  Každé dva týždne je na jazykovej 
nástenke JAZYKOVÉ ZRNKO (pri zadnom východe z budovy) zverejnené nové 
jazykové okienko, na ktoré sa viažu dve alebo tri jazykové „zrnká“, čiže úlohy. 
Na tejto nástenke nájdete aj harmonogram súťaže a postupne sú na nej 
zverejňované aj mená výhercov.  
     Ak sa chcete do súťaže zapojiť aj vy, ktorí ju ešte nepoznáte, vypýtajte si 
u p. uč. Pištejovej tlačivo aktuálnej úlohy, správne ju vyriešte a vyplnené 
tlačivo odovzdajte naspäť pani učiteľke. Ak úlohy vyriešite správne, budete 
okamžite odmenení malou sladkosťou. Zároveň budete zaradení do 
žrebovania o čokoládu, ktoré sa koná každé dva týždne a v prípade 
vyžrebovania sa vaše meno „objaví“ na spomínanej nástenke. Čokoládu si 
v takom prípade vyzdvihnite u p. uč. Pištejovej – kabinet na 2. poschodí. 
     Na konci školského roka získajú dvaja až traja žiaci, ktorí odovzdajú 
najväčší počet správnych riešení, hodnotnú vecnú cenu. 
     Tešíme sa na vás! 

                                                      Mgr. Emília Pištejová 
 
Exkurzia – veža Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove 
        V septembri sme sa zúčastnili exkurzie na veži Konkatedrály sv. Mikuláša 
v Prešove. 
     Dozvedeli sme sa veľa z jej histórie, videli sme množstvo exponátov 
a fotografií. Boli sme pri tom, keď jeden z troch zvonov odbíjal. Najviac sme 
sa bavili pri pohľade na toaletu umiestnenú približne v strede veže. 
Dramatickým zážitkom bol výstup po labilných strmých schodoch, ktoré sa 
smerom nahor zužovali.  
     Pri pohľade z výšky na Prešov a okolie sme si povedali, že ten strach stál za 

ten výhľad a výstup nikto neoľutoval. 
                                                            Dominika Kubánková, VIII. B 

Čarodejný deň  
   27. októbra sa uskutočnil Čarodejný deň. Decká sa prezliekli 

za strigy, kostry, čarodejnice, bosorky, Spidermana, 
Batmana a masky z iných strašidelno-hororových filmov, 

či seriálov. Po vyučovaní ich čakal zaujímavý program 
až do večera.  



 
 

 
 
 
 

  
    
     
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smer Bardejovské Kúpele 
 
     Činnosť nášho turistického krúžku 
sme začali akciou v Bardejovských 
Kúpeľoch. 
     24. septembra ráno o 6.30 nás na 
železničnej stanici čakali p. učiteľky 
Ivanová, Zmudová a Priščáková. Cesta 
vlakom do Bardejova trvala asi hodinu. 

Vlak nebol najpohodlnejší, ale nám to vôbec neprekážalo. Smiali sme sa, fotili 
a bolo nám veselo. 
     Keď sme vystúpili z vlaku, hnali sme sa k vytŕčajúcim hradbám. Bolo tam 
prenádherne. Do centra sme vošli vstupnou bránou, a tak sme sa na chvíľu 
preniesli do minulosti. V centre sme si prezerali historické pamiatky. 
Úchvatný bol výhľad na Bardejov z veže Kostola sv. Egídia.  
     Do Bardejovských Kúpeľov sme sa premiestnili autobusom. Bolo tam 
super. Po chvíli osobného voľna sme išli do lesa na Kyslíkovú dráhu. Počasie 
bolo nádherné a nič nám nebránilo absolvovať rôzne športové disciplíny tejto 
dráhy. Pri niektorých sme sa aj zapotili, ale mali sme dobrý pocit, že sme ich 
bez komplikácií zvládli. 
     Domov sme sa vrátili vo večerných hodinách. Všetci sme sa tešili na horúcu 
sprchu a mäkučkú postieľku. 
     Tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu. 

                                                                                   Sibyla Tóthová, VII. C 
 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  
 

Dňa 26. októbra 2011 sa uskutočnilo školské kolo 
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka. Súťažiaci 
si overili svoje schopnosti vo vedomostnom 

teste, v písomnom i ústnom prejave. 
 

 
Všetci to úspešne zvládli, víťazmi sa stali: 
 1. miesto:  Paula  Zwiebelová,  IX. C 
 2. miesto:  Klaudia Sajdáková,  IX. A 
 3. miesto:  Dominika  Kubánková,  VIII. B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deväť bodiek  jedným ťahom 
 
Dokážete spojiť bodky na obrázku jedným ťahom, keď máte k dispozícii 4 
čiary? 
 
 

                                                          Geometrický hlavolam 

 
                                             Rozrež útvar na obrázku na 2 rovnaké časti. 
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    Po Osvienčime, Krakove a Viedni zorganizovali vyučujúci dejepisu ďalšiu 
atraktívnu exkurziu, tento rok to bola Budapešť.  
 
    Keď sme v posledný septembrový deň vstávali ráno o tretej, ešte sme 
netušili, aký nádherný deň zažijeme. Zívajúc sme nastúpili do autobusu, 
v ktorom sme mali tráviť pár hodín cestou na dejepisnú exkurziu do 
Budapešti. Len čo sme však prekročili hranice s Maďarskom, pani 
sprievodkyňa nás podrobne oboznámila s Maďarskou republikou, jej 
administratívnym členením, geografiou, obyvateľstvom a hospodárstvom.  

Ani sme sa nenazdali a už sme 
vchádzali do hlavného mesta 
Maďarska, jedného z najkrajších 
hlavných miest sveta.  
     Naša prehliadka začala na 
Námestí hrdinov. Tu nás srdečne 
privítala slovensky hovoriaca 
sprievodkyňa, ktorá nás počas 
celého dňa podrobne informovala 
o histórii a súčasnosti hlavného 



mesta. Pani Rozália Nevery je profesorkou histórie na slovenskom gymnáziu 
v Budapešti.  
Obrovské Námestie hrdinov je známe najmä Pamätníkom milénia. Tento 
pomník pripomína milénium príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Jadrom 
pamätníka je 36 metrov vysoký stĺp, na jeho vrchole stojí postava archanjela 
Gabriela, ktorý sa podľa legendy v sne zjavil uhorskému kráľovi Štefanovi a 
ponúkol mu kráľovskú korunu. Vedľa piedestálu sedí na koni vojvodca Arpád 
a sedem kmeňových náčelníkov, ktorí priviedli staré maďarské kmene do 
novej vlasti. V polkruhovej kolonáde sa nachádzajú významné postavy 
maďarskej histórie na čele s uhorským kráľom Štefanom. 

 
Z Námestia 

hrdinov sme sa po 
Reťazovom moste 
presunuli na 
úpätie Gellértovho 
vrchu s Citadelou, 
ktorá bola najskôr 
pevnosťou a teraz 
sa tu nachádza 
múzeum. Tu sme 

sa prešli okolo Sochy slobody a kúpili aj pekné suveníry pre našich príbuzných 
a priateľov. Počas cesty k Hradnej štvrti sme „nasávali“ atmosféru tohto 
dvojmiliónového mesta. Nestačili sme sledovať všetky pamätihodnosti, ktoré 
nám naša sprievodkyňa ukazovala a o ktorých nám pútavo rozprávala, no 
jedna nás predsa len naplnila hrdosťou. Zastavili sme sa pri dome, v ktorom 
pôsobil náš známy národovec – Ján Kollár.  
 

     K hradu sme sa dostali 
predpoludním. Hradný areál a 
nábrežie Dunaja boli zapísané do 
zoznamu Kultúrneho dedičstva 
UNESCO v roku 1987, 
Andrássyho trieda a jeho 
historické okolie v roku 2002.  
Zaujímavé bolo sledovať výmenu 
hradnej stráže. Veľmi pekná je aj 
Rybárska bašta, ktorá je jednou 



z najznámejších pamätihodností Budína. Je postavená na hradbách. 
Pomenovaná je podľa rybárov, ktorí v 18. storočí bašty bránili. Z Hradného 
vrchu je snáď najkrajší výhľad na mesto. Samozrejme aj z autobusu sme toho 
videli veľa. Nádherná bola  Židovská synagóga, Vidám park, Budova 
Slovenského inštitútu, ZOO, ale aj Széchenyiho kúpele, ktoré sú jedným z 
najväčších kúpeľných komplexov Európy. 
   Len zopár účastníkov zájazdu už cestovalo metrom, preto pre väčšinu to bol 
veľký zážitok. Navštívili sme miesto, kde ho v roku 1896 otvorili. Metro v 
Budapešti bolo prvým metrom postaveným na európskej pevnine a po metre 
v Londýne bolo druhé na svete.      

                                       
   Sladkostí sme si užili dosť v Marcipánovom 
múzeu. Neuveriteľné výtvory z marcipánu sme si 
odfotili a kúpili sme marcipán aj pre rodičov 
a súrodencov. 
 
   Osobné voľno v obchodnom centre Mamut každý 

trávil po svojom. Tam sme si oddýchli, lebo nás ešte 
čakala návšteva parlamentu.            
     Budovy maďarského parlamentu boli postavené 
v rokoch 1885 až 1902. Svojou veľkosťou vyjadrovali 
silu Uhorského kráľovstva a veľmi pripomínali 
budovy britského parlamentu. O monumentálnosti 
stavby svedčí aj fakt, že v budovách parlamentu je 

691 miestností a skoro 20 kilometrov schodísk. 
Krásny slnečný a teplý deň sa pomaly schyľoval ku koncu a my sme boli 
príjemne unavení.  
    No bol už čas na odchod 
domov. Okolo siedmej sme sa 
rozlúčili s našou milou 
sprievodkyňou, vďaka ktorej 
máme dnes ohromné vedomosti 
o tomto krásnom meste. Sľúbili 
sme jej, že ešte prídeme. Veď ako 
sama povedala – máme spoločnú 
históriu.  

Mgr. Danka Richterová 
                     Klaudia Hanková, V. A  

http://4.bp.blogspot.com/_3b4dG5WSRDM/R064aTIOXDI/AAAAAAAAAW8/yXV0RMcXeJY/s1600-h/marcip%C3%A1n2Szentendre.jpg


 
 
 

So zvedavými otázkami sme zamierili 
za novým pánom zástupcom PaedDr. Pavlom Krajňákom. 

 
1. Chceli ste byť učiteľom už v čase, keď ste boli chlapcom alebo ste snívali o 
inom povolaní? Prečo ste si vybrali práve učiteľstvo?  
Keď som bol chlapec, sníval som o rôznych povolaniach. Chcel som  byť raz 
policajt, raz pilot a inokedy vodič na kamióne, a tak spoznávať svet.  
Pri výbere môjho povolania mali veľký  vplyv moji  učitelia, ktorí sa mi stali 
akýmsi vzorom a na ktorých si stále rád spomeniem. Lákala ma práca s deťmi. 
 

2.  Aké sú vaše záľuby? 
Moje záľuby? Je ich veľa, napr. záhrada, cestovanie, knihy z lekárskeho 
prostredia, scrabble, divadlo, rád si pozriem športové podujatia... 
 

3. Aké je Vaše obľúbené jedlo? 
Mojím obľúbeným jedlom je všetko, čo je z ryže a s ryžou – hlavne rizoto. 
 

4. Ak by bolo vo vašej moci zmeniť v školstve niečo, čo by to bolo? 
Vrátil by som učiteľom také postavenie a vážnosť, ako to bolo niekedy. A tých 
ďalších zmien by bolo veľmi veľa. Možno sa ich hádam už  raz  všetci  
dočkáme. 
 

5.Koľko rokov pôsobíte na tejto škole? 
Na tejto škole pôsobím od roku 2004. Predtým som 10 rokov pôsobil na teraz 
už zrušenej škole na Ulici 17. novembra. 
 

6. Blížia sa Vianoce, tešíte sa na ne?  
Tak  asi ako každý, aj ja  sa teším na Vianoce a vianočné obdobie, ktoré 
prežijem v kruhu rodiny, s blízkymi a priateľmi .  
 

7. Aký najkrajší darček ste na Vianoce dostali?  
Každý darček ma poteší, ale tým najkrajším  darčekom bol môj syn 
a neskoršie dcéra, ktorí sa  narodili v povianočnom období. 
 

8. Čo by ste nakoniec  zaželali našim čitateľom?  
Želám im zdravie, lebo je nenahraditeľné, šťastie a úsmev v tvári, lebo 
každého z nás poteší a splnenie želaní. 

Adriena  Krzeminská,  VIII. E 
 



 

 

      
 
 

   Slnečné jesenné dni využili žiaci III. B triedy a  pod vedením p. uč. B. 
Lörincovej hodina Vlastivedy a Výtvarnej výchovy prebehla trochu inak. 
O krajine a práci s mapou sa učili mimo školských lavíc, a to priamo v teréne. 
Krásny výhľad na okolitú prírodu i mesto poskytla Kalvária. Okolitá krajina sa 
stala vynikajúcou "názornou pomôckou" a aj objektom náčrtu do skicárov. 
Deťom sa táto forma vyučovania nesmierne páčila. A čo je hlavné, žiaci sa 
naučili svoje poznatky využiť priamo v praxi, utužili svoj vzťah k prírode i 
medzi sebou a nadýchali sa čerstvého vzduchu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

    24. a 25. októbra 2011 sa aj naša škola zapojila do Súťaže o 
najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu 
školských knižníc, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica 
pod záštitou ministra školstva SR.  
    Tohoročná téma ponúkala široké možnosti práce s knihou, čo žiaci II. 
stupňa spolu so svojimi učiteľkami slovenského jazyka aj naplno využili. Rôzne 
aktivity sme uskutočnili v jedno až dvojhodinových blokoch nielen v školskej 
knižnici, ale aj v triedach a v počítačovej učebni.  



    Myslíme si, že tento deň splnil svoj cieľ – podporiť dobrý a trvalý vzťah 
žiakov ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu. A ak sa nám aspoň u jedného 
žiaka podarilo vzbudiť chuť prečítať si niektorú z kníh celú, naša práca nebola 
zbytočná. 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
   Piataci si na anglickom jazyku pod vedením p. uč. 
M. Ilavskej pripomenuli sviatok Halloween. Hovorili 
o tradíciách v anglicky hovoriacich krajinách počas 
tohto sviatku. 
  Na hodine spoločne vyrezávali tekvice a na 
školskom dvore vypúšťali balóny šťastia. 
  
 

      
Hodiny  dejepisu v 6. ročníku pod 
vedením p. uč. M. Kyseľa  spestrila 
aj tvorivá dielňa. Prostredníctvom 
skla a farieb vznikli krásne 
napodobeniny pravekých hlinených 
nádob. 



 
 
 
 
 
 

    
 ,,Budeš mi chýbať, Sofia.“ smrkla som. Tak 
veľmi som chcela, aby si ju zobrali so mnou. 
Bola pre mňa ako moja sestra a teraz sme sa 
mali navždy rozlúčiť.  
,,Neodchádzaj, prosím, zostaň tu!“ plakala 
Sofia.  
,,Nemôžem. Konečne som dostala šancu mať 
naozajstných rodičov a vypadnúť z tejto 
diery, bola by som blázon, keby som tu 

zostala,“ povedala som, aj keď mi bolo ľúto, že odídem od najlepšej 
kamarátky. ,,Alenka, poď už!“ volali na mňa. Nakoniec som Sofiu pustila a už 
navždy odišla z detského domova.  
     Asi mesiac potom som nastúpila do školy. Bolo pre mňa veľmi ťažké nájsť 
si priateľku a podarilo sa mi to až na druhom stupni, keď prišla nová žiačka, 
ktorá sa volala tak isto ako moja predošlá najlepšia priateľka. Aj som sa jej 
spýtala, či nie je z detského domova, no ona sa dušovala, že nie. Zdalo sa mi 
zvláštne, že zareagovala tak neisto, no nedalo sa jej oponovať. 
     Na druhý deň sme mali písomku. Ja som dostala dvojku a Sofia... štvorku. 
Po skončení hodiny s plačom utekala na WC. Bežala som za ňou. Vošla som 
dnu a už-už som chcela zaklopať na zavretú kabínku, aby som sa uistila, že je 
tam naozaj ona, no vtom som začula, ako zrejme do mobilu vraví: ,,Som 
totálne nemožná! Nič nedokážem. Moje spolužiačky o chvíľu tak či onak 
zistia, že som z detského domova!“ smrkla a dvere sa poodchýlili. Keď ma 
zazrela, veľmi sa zľakla. ,,Ty si to poču...“ nestihla dopovedať, pretože to už 
bola v mojom silnom objatí.  
,,Po celý ten čas si to bola len a len ty! Prečo si mi to nepovedala?“ Od 
toľkého šťastia sa mi z oka skotúľala slza. Sofia sa na mňa nechápavo pozrela. 
,,Ty si nespomínaš? Alena. Tvoja najlepšia kamarátka z detského domova.“ 
A vtedy to Sofii konečne zaplo. ,,Alenka!“ skríkla a silno ma objala. ,,Už nikdy 
sa nerozdelíme a navždy zostaneme spolu.“                                                                                            

 Lenka Želonková, VI. A 



 
 
 

 
 

Na výlety sme sa balili, 
všetci šťastím žiarili. 

 
V lese sme objavili krásu, 

započúvali sa do vtáčieho hlasu. 
Dejiny poznávali sme na hrade,  

kde princezné žili vo veľkej paráde. 
V múzeách vzácne veci sú,  
do minulosti nás prenesú. 

 
Prázdniny sú super čas, 

vždy potešia všetkých nás. 
Škola volá už je čas, 

príďme do nej všetci včas. 
 

Lenka Dancáková, VI. A 
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – červená, 2 – modrá, 3 – fialová, 
4 – oranžová, 5 – žltá, 6 – zelená 

 

 

Starkí moji, babka, dedko, 
vy ste pre mňa moje všetko. 

Ja vás veľmi rada mám 
a vždy, keď sa usmievam, 

radosť vo vás vyvolám. 
 

Ďakujem vám za všetko, 
čo ste pre mňa urobili, 
keď som bola dieťatko. 
V kolíske ste ma kolísali, 

príbehy mi rozprávali 
a na mňa sa usmievali. 

 
Dominika Slovenská, VI. B 

 

 



 
 
   
 

 

 
V týždni od 17. do 21. októbra 2011 na 
prešovských základných školách prebiehal 
4. ročník Mestskej olympiády na školách, 

ktorý už od roku 2008 organizuje Odbor 
školstva, kultúry a športu MsÚ v Prešove v 

spolupráci so základnými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
    V 18 kategóriách si zmeralo svoje sily približne 220 prihlásených družstiev, 
čo predstavuje takmer 1 800 žiakov.  
Výsledky našich družstiev: 
Atletika 5. – 6. ročník  1. miesto 
Atletika 7. – 9. ročník  1. miesto 
Futbal dievčatá   1. miesto 
Vybíjaná 1. stupeň  3. miesto 
Vybíjaná 2. stupeň  2. miesto 
 
Naša škola sa umiestnila v konkurencii 19 škôl na úžasnom 4. mieste.  
 
     

 
 
 
     

     
   Regionálne kolo atletických pretekov Kinderiáda sa uskutočnilo 11. októbra 
2011. 
   Osemčlenné zmiešané družstvá z 26-ich škôl súťažili v hode plnou a 
kriketovou loptou, v skoku do diaľky z miesta a z rozbehu a v šprinte na 60 m.  
 
Najúspešnejší boli títo naši žiaci: 



Skok do diaľky z miesta – chlapci 2. ročník 
Tomáš Greš – 3. miesto 
Skok do diaľky s rozbehom – dievčatá 5. ročník 
Dominika Sedláková – 3. miesto 
Beh na 60 m – 5. ročník dievčatá 
Dominika Sedláková – 1. miesto 
 
Najočakávanejšou disciplínou bola záverečná štafeta 4 x 60 m, ktorú v 
napínavých pretekoch vyhral tím našej školy. Po štafete sa uzavreli celé 
preteky a bolo rozhodnuté o víťazoch nielen jednotlivých disciplín, ale aj 
družstiev. 
   Voľné chvíle medzi jednotlivými súťažami si deti vypĺňali mimosúťažnými 
disciplínami atletickej sady Kids´ Athletics. Vďaka nim si dokážu predstaviť, 
aký môže byť olympijský hod oštepom, vytrvalostný prekážkový beh alebo 
skok ďaleký o žrdi. V týchto disciplínach na deti čakala odmena v podobe 
sladkostí Kinder. 
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   Dňa 12.10.2011 sme sa zúčastnili v ABC centre 
v Prešove športovej súťaže Rope skipping,  čo je obmena 
tradičného skákania cez švihadlo. Súťaž pozostávala zo 
skákania na pravej nohe v trvaní jednej minúty, na ľavej 
nohe v trvaní jednej minúty a v rovnakom časovom 
intervale aj znožmo.  
     Z celkového počtu 138 prihlásených žiakov získala 1. 
miesto v kategórii 1. – 4. ročník dievčatá Mária Sofia 
Pucherová so 493 preskokmi a 1. miesto v kategórii 1. – 4. ročník chlapci 
Maxim Glazunov s 355 preskokmi. Srdečne im blahoželáme. 
 

 

 
 
    7. 10. 2011 sa na ZŠ Májové námestie  uskutočnila VI.  Detská športová 
olympiáda pre žiakov 3. – 4. ročníka. Usporiadateľmi boli  ABC – centrum 
voľného času, Olympijský klub Prešov a ZŠ Májové námestie . 
   Súťažili družstvá zložené z  5 chlapcov a 5 dievčat tretích a štvrtých 
ročníkov. Svoju športovú zdatnosť si overili  v týchto športových disciplínach: 
plávanie  25 m voľný spôsob, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou 
loptičkou,  beh cez prekážky na 30 m, beh na 50 m a štafetový beh  4 x 25 m. 
Podujatia sa zúčastnilo 15 škôl z Prešova a okolia. 
 
   Najúspešnejší boli títo naši žiaci: 
Beh na 50 m:  
Jakub Spodniak a Michaela Olejárová –  2. miesto 
Beh cez prekážky, štafeta, hod kriket. loptičkou:  
Terézia Magdová – 1. miesto 
Skok do diaľky a plávanie: 
Alexandra Tokarčíková – 3. miesto 
 
V celkovom hodnotení sa naša škola umiestnila na  peknom 3. mieste. 



 

 
 
Viete, aká je to maximálna nuda? 
Keď sa pozeráte na kurie oko a čakáte, kedy žmurkne. 
 
Viete, čo je maximálna opatrnosť? 
Keď slimák spomalí v zákrute. 
 
Prečo majú gorily veľké nozdry? 

Lebo majú strašne hrubé prsty.  
 
Prečo má ďateľ zobák? 
Aby si nerozbil hlavu. 
 
Je snáď niečo horšie, ako nájsť v jablku červa? 
Áno, nájsť tam iba polovičku z neho. 
 
Viete, čo je maximálna lenivosť? 

Kúpiť si diaľkový ovládač na diaľkový ovládač. 
 
Je to farebné a je to pod zemou, čo je to? 
Zahrabané pastelky. 
 
Viete, kedy kurča poslednýkrát pípne? 
Pri pokladnici. 
 
Prečo kostra nemôže skákať bungee jumping? 
Lebo na to nemá ani nervy, ani žalúdok. 
 
Čo znamená EMO? 
Extra mastná ofina. 
 
Ako spoznáš veselého motorkára? 
Medzi zubami má mušky. 
 
Vieš, čo je maximálna slušnosť?  
Keď vodič autobusu uvoľní starenke miesto. 



 

 

 

Visia tri netopiere na strome. Zrazu sa jeden z nich postaví a 
druhý sa pýta tretieho: „Čo sa mu stalo?“ Ten mu na to 
odpovedá: „Neviem, asi...“ (TAJNIČKA – 7 písmen).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKARA, DIVIAK, 

JAZVEC, JELEŇ, 

KAPOR, KORYTNAČKA, 

KOZLIATKO, KRAVA, 

KRTKO, LOSOSY, 

MORIAK, ORANGUTAN, 

PAPAGÁJ, RAKY, 

SALAMANDRA, SLIEPKA, 

SLIMÁK, SOJKY, 

SOMÁR, SRNKA, 

SVIŇA, TRESKA, 

TULENE, TUNIAK, VRANA 

L O S O S Y S A K A R A 

A O A V A R K R T K O R 

K N I D N S C P O S P D 

Č Ň A K E E A Z L D A N 

A E A R V S L I M Á K A 

N L T Z V I E R A K Y M 

T E A P A P A G Á J K A 

Y J O T K A I R O M J L 

R L K A K A I V I D O A 

O O R A N G U T A N S S 

K K A I N U T U L E N E 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 3 5 7 2 8 9 1 4 

1 2 8 4 9 5 7 6 3 

4 9 7 1 3 6 8 5 2 

8 6 2 5 4 7 3 9 1 

7 4 3 9 1 2 6 8 5 

5 1 9 6 8 3 2 4 7 

9 7 1 3 6 4 5 2 8 

3 8 6 2 5 1 4 7 9 

2 5 4 8 7 9 1 3 6 

Vyfarbi a nájdi všetky recyklovateľné veci: plechovky, fľaše, noviny. 

 

(Na obrázku hore  sú 4 plechovky, 5 fliaš, 7 novín) 

Riešenie hlavolamov 
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