
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Presne tak znel názov súťaže, do ktorej sa prihlásili naši piataci. A veruže 
o nich vedia veľa. A nielen o hviezdach, ale aj o vesmíre, o jeho spoznávaní, 
o kozmonautoch, o vesmírnych telesách, o vesmírnych zákonitostiach a ešte 
viacej. 
Svoje vedomosti si overili 20. marca. Vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove sa 
zišlo viac ako 30 súťažiacich z celého okresu.  V silnej konkurencii sa nestratili 
a svoje vedomosti dokázali. Po piatich kolách testov a ústnych odpovedí  
obsadili 4. miesto – Juraj Kováč (V. C) a 8. miesto – Dominika Meľuchová (V.  
C). Srdečne im blahoželáme.  
 
 
 
 
Školské kolo Slávika bolo 26. marca. Súťaž v speve slovenských ľudových 
piesní prebiehala v dvoch kategóriách. Víťazmi sa stali títo žiaci: 
I. kategória:  
1. miesto Nina Mikulová, III. B 
2. miesto Barbora Pribišová, II. C a Alžbeta Dušenková, II. A 
3. miesto Katarína Karaffová, I. D a Amália Motýľová, II. D 
II. kategória: 
1. miesto Juraj Gall, VI. C 
2. miesto Matúš Varga, V. C  
3. miesto Sofia Mária Pucherová, IV. A 
 
  
 
  
 
V okresnom kole súťaže nás reprezentovala Ľubomíra Desiatniková zo VII. A, 
ktorá získala krásne 3. miesto.  



 
 
 
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného 
prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených 
štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 
1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch 
poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú 
nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a 
prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre 
budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Aj v tomto roku sa 
tento deň oslavoval 22. apríla 2012. V týždni od 23. 4. do 27. 4. sa uskutočnilo 
množstvo environmentálnych  aktivít aj v našej škole.   
 

 

 
Dňa 9. mája sme sa zúčastnili na Botanikiáde v Košiciach. Bolo tam veľa detí 
z rôznych škôl. Za našu školu sa zúčastnili Sára Prokešová, Filip Komanický z V. 
B a pani učiteľka Krížová.  
Po príchode sme boli rozdelení do skupín a dostali sme brožúry so 
zaujímavými úlohami, ktoré sme plnili na šiestich stanovištiach. Tento deň 
v Botanickej záhrade sa nám veľmi páčil.  
                                                                       Sára Prokešová, Filip Komanický,  V. B 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dňa 15. mája 2012 sa v sále PKO Prešov uskutočnil 2. ročník benefičného 
koncertu O UMENÍ UMENÍM, organizovaný ZŠ Šrobárova. Na tomto koncerte 
vystúpili žiaci prešovských základných škôl. Našu školu reprezentovali 
tanečníci pod vedením pani učiteľky Petrušovej. Celý koncert sa niesol vo 
veľmi príjemnej atmosfére. Všetci účinkujúci boli odmenení potleskom.  
 

 

 
17. mája potešili naši žiaci obyvateľov Zariadenia pre seniorov Náruč 
v Prešove. Starkým, ktorí tu trávia jeseň svojho života, spríjemnili inak všedný 
deň. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dňa 22. mája 2012 sa v Základnej škole na Sibírskej 
ulici konalo netradičné, ale veľmi zaujímavé 
a úspešné podujatie s názvom Deň mlieka.  
Celé podujatie sprevádzali bohaté ochutnávky jedál 
a nápojov z mlieka, ktoré pripravili šikovné ruky 
personálu zariadení školského stravovania v Prešove. 
Všetko bolo mimoriadne chutné, esteticky a lákavo 
pripravené. Tejto akcie sa zúčastnili aj naše pani 
kuchárky, ktoré na ochutnávku pripravili syrový šalát 
s olivami a tvarohové košíčky s kivi. 

 

 
Deň mlieka sa koná každoročne vždy tretí májový utorok. Hlavný zmysel  
tohto dňa spočíva v potrebe neustále pripomínať verejnosti mimoriadnu 
biologickú hodnotu mlieka a mliečnych výrobkov. Mlieko obsahuje prakticky 
všetky vitamíny a vyše 60 enzýmov s rôznymi biologickými účinkami 
(protirakovinové, antimikrobiálne, antisklerotické, imunostimulačné a ďalšie). 
Nezastupiteľnú úlohu vo výžive má aj pre obsah plnohodnotných bielkovín 
vrátane cenných srvátkových, pretože obsahuje všetky nevyhnutné 
aminokyseliny.  



Aj v našej škole sme si 
pripomenuli  Deň mlieka, a to 
výstavkou mliečnych výrobkov, 
ktorú  pripravila pani učiteľka 
Krížová.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Súťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej 
dali názov po austrálskom národnom zvieratku, lebo sa inšpirovali podobnou 
súťažou, ktorá vznikla v Austrálii.  Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres 
(Klokan bez hraníc), ktorá je oficiálnym usporiadateľom tejto medzinárodnej 
súťaže, združuje už takmer 50 krajín z Európy, Ázie, Ameriky.  
Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. 
V marci 2011 sa do nej zapojilo viac ako 5,5 milióna žiakov zo 46 krajín.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trieda Meno žiaka úspešnosť/percentil 

7.F Hanušovský 100% 

2.A Tomášová  99,20 % 

6.A Ferenčíková 96,70 % 

6.A Platková 96,40 % 

8.C Karabinoš 96,20 % 

6.B Olejár 94,10 % 

4.D Furdík 93,10 % 

8.B Kubánková 92,40 % 

2.B Komanický 92 % 

9.C Zwiebelová 90,90 % 

2.B Medoňová 90,60 % 

V tomto školskom roku sa Henrich  Hanušovský zo VII. F zaradil medzi 12 
najlepších z celého Slovenska. Blahoželáme!   
K najúspešnejším žiakom našej školy sa v tejto súťaži prebojovali títo žiaci: 



 
 

 
 

 

Próza – I. kategória Poézia – I. kategória 

1. miesto  Bronislava Marková, IV. A 1. miesto  Terézia Magdová, IV. A 

2. miesto 
 Maroš Mižanin, II. B 
Alex Porošin, IV. B 2. miesto 

 Natália Pekárová, III. B 
Vanessa Ředinová, II. A 

3. miesto  Bruno Rešovský, II. A 3. miesto 

 Alena Dvorščáková, IV. B 
Alica Mandúchová, III. B 
Alexandra Ilavská, II. A 

 

 

Próza – III. kategória Poézia – III. kategória 

1. miesto  neudelené 1. miesto  neudelené 

2. miesto  Hilda Hanobiková, VIII. B 2. miesto  Zuzana Firmentová, VIII. B 

3. miesto  neudelené 3. miesto 
 Filip Stajančo, VIII. B 
Daniel Pecucha, VIII. B 

 
Barborka Karnišová z V. A, ktorú pripravovala pani učiteľka Mgr. J. Hirková, 
získala 1. miesto aj v okresnom kole a v krajskom kole v Starej Ľubovni sa 
umiestnila na krásnom 3. mieste. Blahoželáme! 
 
 
 
 
Do súťaže Kreslený vtip o vode pri príležitosti Dňa vody sa zapojila Lenka 
Dancáková (VI. A)  a získala 3. miesto. Ocenenie jej v škole bol udeliť osobne 
riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. 

Próza – II. kategória Poézia – II. kategória 

1. miesto Annamária Koreňová, VII. E 1. miesto Barbora Karnišová, V. A 

2. miesto Klaudia Hanková, V. A 2. miesto Michal Pasierb, VII. E 

3. miesto Vladimíra Špačková, VII. A   Michal Šofranko, V. A 

  
 

3. miesto Tatiana Hirková, V. E 

      Viktória Firmentová, VI. A 



 
 
 
 
Naša škola (žiaci 3. a 4. ročníka) bola  zapojená do  projektu Policajná zebra, 
ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskou 
republikou. 
Cieľom projektu  bolo skvalitnenie výchovy žiakov v oblasti dopravnej 
výchovy v nasledujúcich situáciách: 
• Ako sa správať v cestnej premávke. 
• Oboznámenie sa so základnými pravidlami cestnej premávky.  

Projekt Policajná zebra pôsobil aj preventívne, pretože jednou z úloh bolo 
poukázať na nevyhnutnosť používania reflexných prvkov a ochrannej prilby 
počas jazdy na bicykli v duchu motta  Vidieť a byť videný. 
Po teoretickej príprave, ktorá prebiehala  od jesene 2011, mali práve žiaci 
našej školy ako prví možnosť absolvovať praktickú časť.  
Praktickej časti predchádzalo slávnostné otvorenie mobilného dopravného 
ihriska v priestoroch Krajského riaditeľstva PZ Prešov.  
Pri praktických jazdách pod vedením dopravných policajtov a policajných 
preventistiek  si žiaci overili poznatky získané z teoretickej výuky.  
 
Každý žiak získal po úspešnom absolvovaní detský vodičský preukaz a 
vrecúško na prezuvky s reflexnými prvkami. 



 
 
 
Najlepšie umiestnenia žiakov v okresnom kole biologickej olympiády: 
1. miesto projektová časť – Samuel Karaš, IV. A 
2. miesto projektová časť – Simona Schlachtová, VIII. A 
2. miesto praktická a teoretická časť – Peter Michalčín, VII. C 
4. miesto praktická a teoretická časť – Dominika Mikulová, IX. C 
5. miesto praktická a teoretická časť – Diana Šimočková, VII. A 
 
 
 
 
Najlepšie umiestnenia žiakov v okresnom kole dejepisnej olympiády: 
2. miesto – Jakub Duch, IX. C – postup do krajského kola 
4. miesto – Maroš Fabián, VI. B 
6. miesto – Martin Balucha, IX. C 
 
 
 
 
Úspešní riešitelia obvodového kola Fyzikálnej olympiády v kategórii G: 
Marek Jarkovský, VII. B 
Richard Cuper, VII. B 
Ľubomír Skirka, VII. B 
 
 
 
 
Úspešná riešiteľka obvodového kola Chemickej olympiády: 
Simona Kubiková, IX. B  
 
 
 
 

 8,6 kg SABI viečok 

 0,7 kg INTEGRÁČIK viečok –  6. miesto v okresnej súťaži MILK AGRO 

 18 kg hliníkovej fólie – 3. miesto v okresnej súťaži TSMP 



 
 
 
28. mája sa podarilo štvorčlennej skupine našich žiakov vyhrať náročnú súťaž 
Kľúče od pevnosti 2012, ktorú organizovalo ABC CVČ v Prešove.  
Oliver Ilavský, Simona Sobeková (VII. C), Petra Dolinská, David Šeliga (IX. C) 
súťažili v disciplínach, v ktorých sa vyžadovala kondícia i intelekt. Zbierali 
indície a skladali z nich heslo „Bohatým nie je ten, kto má striebro i zlato, ale 
ten, kto sa uspokojí s málom“.  Za ideálneho počasia zažili veľa zábavy, 
i adrenalínu a odmenou im bol úžasný guláš a zlaté medaily. 
 
 
 
      
 

    Všetky deti majú právo na 
vzdelanie, ktoré im dáva nádej na 
kvalitnejší život a budúcnosť. 
Napriek tomu stále viac ako 93 
miliónov detí na svete nemôže 
chodiť do školy a ešte väčší počet 
školskú dochádzku nedokončí.   
     Len v subsaharskej Afrike je 
celkovo viac ako 45 miliónov detí, 
pre ktoré je možnosť vzdelávať sa 

úplne nedostupná. Znamená to, že každé tretie dieťa školu nenavštevuje.     
Aby sme aspoň trocha pomohli zmeniť tento stav, zapojili sme sa do projektu 
Školy pre Afriku v dvoch kolách. V prvom sme prispeli sumou 100 eur  
zakúpením nášho Vševedka, v druhom kole sme zorganizovali burzu hračiek, 
kníh, suvenírov a bižutérie. Na tejto burze sme spolu vyzbierali 86,55  eur.  
Týmto vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým, ktorí do tohto projektu 
prispeli – tým žiakom i učiteľom, ktorí neľutovali kúpiť si náš školský časopis 
drahšie ako inokedy, ale aj tým, ktorí prispeli do spomínanej burzy svojimi 
starými, ale stále peknými a funkčnými hračkami, knihami, suvenírmi, 
bižutériou i tým, ktorí sa potešili kúpou týchto už použitých vecí za veľmi 
dobré ceny, prípadne prispeli na tento projekt priamo do pokladničky s logom 
tohto projektu. Zároveň ďakujeme p. uč. Kostuňovej za pomoc a cenné rady i 



všetkým žiakom, ktorí sa veľmi ochotne  zapojili do organizácie burzy – hlavne 
žiakom VII. E, V. E a IX. F triedy.  
       
 
 
 
 

... je čas sa rozlúčiť a poďakovať všetkým učiteľom tejto školy. Budete nám 
chýbať. 
Tak zneli posledné slová z príhovoru Petry Dolinskej, žiačky IX.C na 
rozlúčkovom večierku žiakov IX. ročníka, ktorý sa konal 24. mája. Na 
nepoznanie upravené dievčatá, ale aj chlapci sa lúčili a zabávali so svojimi 
triednymi učiteľmi.  
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V nedeľu 3. júna sme sa opäť pridali k akcii podporujúcej mier na našej 
planéte. Znova sme vystúpili na 1246 m vysokú Kojšovu hoľu, ktorá má 
označenie aj Mierová hora. Spolu so všetkými účastníkmi sme si pripomenuli 
vzácnosť krehkého a zároveň pre ľudí dôležitého mieru na našej Zemi. 
Tohoročné stretnutie sa nieslo v znamení Spojme ruky a otvorme srdcia. Po 
spoločnom programe sme si vychutnali kotlíkový guláš a spoločne zhodnotili, 
že nám opäť prialo počasie – bolo také akurátne turistické. No a o rok sa 
chceme vrátiť znova. Dúfame, že sa k nám pripoja aj ďalší žiaci, aj rodičia 
a možno aj starí rodičia. 



 
 
 
 

 Z krúžku Cestujeme po svete sme boli na jarnej 
vychádzke. Prešli sme známe historické pamiatky 
Prešova. No ešte predtým sme si o nich zistili veľa 
zaujímavostí a v realite sme si všetko overovali. Videli 
sme napríklad sochu Alexandra V. Duchnoviča, Divadlo 
A. V. Duchnoviča (Ukrajinské divadlo), miesto najstaršej 

prešovskej hvezdárne, Carafovu väznicu, nádherne zdobené štíty 
meštianskych domov na Hlavnej ulici, sochu anjela pri Mestskom úrade, 
pomník padlým vojakom, sochu cisárovnej Sissi,  sochu Jonáša Záborského, 
Neptúnovu fontánu,  kostol Sv. Mikuláša,  Rákociho palác, starú Obecnú školu 
Kolégium, 49°s.š.,  Sochu Krista,  Židovskú synagógu, Bosákovu banku, prvú 
prešovskú elektráreň z roku 1894, ... 
Bolo nám všetkým veľmi dobre. Potešilo nás aj slniečko. Ponúkame vám 
niekoľko pekných záberov. Spoznávate? 

žiačky V.  A 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri príležitosti konania XXX. letných olympijských hier v Londýne sa 
uskutočnila na Fakulte športu v Prešove súťaž o olympizme.  
Naši reprezentanti zo VI. D v zložení: Marek Palko, Oliver Mriglot, Jakub 
Novák získali 2. miesto. Blahoželáme! 
 



 
 
 
 
 
 
29. marca pripravil Školský klub detí v ABC CVČ predstavenie Ja som žiačik zo 
Šariša. Žiaci ŠKD sa predviedli ako tanečníci ľudových tancov, speváci 
ľudových piesní a ľudoví rozprávači.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slávnostná akadémia sa uskutočnila dňa 16. mája  v telocvični školy. Tancom 
a spevom potešili žiaci I. stupňa svoje mamičky a babičky. 
 
 
 
23. mája mali žiaci ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Mgr. D. Sabalovej 
športové popoludnie na kolieskach. Po okolí sa premávali na bicykloch, 
kolieskových korčuliach a kolobežkách. V krásnom počasí si spoločne 
zašportovali a zopakovali si vedomosti z dopravnej výchovy. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Redakcia Vševedka požiadala o rozhovor pani učiteľku Mgr. Evu Liberovú. 
 

 
Pani učiteľka, učíte M a TchV. 
Prečo ste si vybrali práve toto 
povolanie a zameranie? 
Mala som v živote šťastie na 
vynikajúcich matematikárov. Na 
ZDŠ-ke to boli pani učiteľky 
Butoracová a Frková a na SŠ pán 
stredoškolský učiteľ Zachar. Oni 
ma nenásilnou formou  vtiahli do 
tajov tohto predmetu. Pri výbere 
aprobácie ma úplne nevinne  
usmernil môj mladší brat, keď sa 
pripravoval na prijímacie skúšky 
a trošku som mu pomohla s 
príkladom. Len tak prehodil cez 
plece: „Choď  študovať 
matematiku, dobre vysvetľuješ.“ 
 
Koľko je tomu rokov? 
39 rokov. 4 roky na PdF UPJŠ  a 35 
rokov v školských službách. 

 
Čo Vás ako učiteľku najviac trápi a čo by ste zmenili, ak by to bolo vo Vašej 
moci? 
Nedocenenie povolania. Každý sedel v lavici, preto si mnohí myslia, že môžu 
hodnotiť, lenže sedieť v lavici a za katedrou je, verte mi, veľký rozdiel. A čo by 
som zmenila? Učebnice. 
 
Počuli sme, že Vy ste svojím spôsobom aj umelkyňa. Robíte nádherné veci 
z drôtu, ale nielen z neho. Čo nám k tomu môžete povedať? 
Umelkyňa? Nie (úsmev). Tvorbe rôznych predmetov sa venujem od vysokej 
školy, kde som bola členkou AMFO klubu. Vtedy som sa  zdokonaľovala 



v úžitkovom umení – makramé. Zúčastňovala som sa rôznych súťaží pre 
vysokoškolákov a na Osvetovom stredisku v Prešove. Až po 30 – tich rokoch 
som začala pracovať s drôtom – mojou srdcovkou. Učím sa paličkovanú čipku, 
palič. čipku z drôtu,  patchwork, pletiem košíky z pedigu a papiera,  najnovšie 
sa učím frivolitkovať.  Práce potom posielam do súťaže v Prešove a postúpili 
aj na celoslovenskú súťaž v Ružomberku. Od januára t. r. som členkou  
Soľnobanského  čipkárskeho cechu. Celý život sa učím. Proste ma to baví 
a verte mi, je to balzam na dušu po ťažkom dni. 
 
Za čím Vám bude najviac smutno, keď prestanete učiť? 
Zatiaľ neviem. Myslím si, že budem v kontakte s učiteľmi a žiakmi. Ako to 
dopadne, ukáže čas. Snáď o rok by som sa vedela lepšie vyjadriť. 
 
Aké je Vaše životné krédo? 
Neriešiť veci na poslednú chvíľu. 
 
Čo o Vás žiaci nevedia? 
Asi že som ako žiačka bola v MTM  Artek (medzinárodný tábor), kde som 
videla J. Gagarina. S dychovým orchestrom pri ODPaM som reprezentovala 
vlasť v Anglicku.  
Svoju prax som   začínala na dedine, 15,5 roka v malebnom prostredí 
Slanského pohoria. Dostala som tam školu života. Dva ročníky,  ôsmaci 
a deviataci v jednej triede. Musela som rozdeliť čas tak, aby som sa venovala 
obidvom ročníkom. Bolo to ako vo filme pre pamätníkov  a zima ako 
v rozprávke Mrázik. Okrem triednej učiteľky som bola roky výchovnou 
poradkyňou, zástupkyňou školy, učila som logopédiu, bola som 
predsedníčkou odborov, osvetovou pracovníčkou, ...  
Žiaci aj rodičia boli vďační a aj dnes, keď sa stretneme, radi si zaspomíname.   
 
Ako si  predstavujete svoj dôchodok? Budete len oddychovať alebo sa 
budete naďalej venovať  svojím koníčkom? 
Áno, chcem si oddýchnuť, ale zároveň venovať sa svojím záľubám, učiť 
a zdokonaľovať sa, lenže všetko záleží na zdraví, to je hlavné. 
 
Čo by ste na záver zaželali našim čitateľom?   
Hlavne zdravie. Samozrejme aj množstvo nových vedomostí, ktoré majú 
nevyčísliteľnú hodnotu.      

                                         Zhovárala sa Natália Kuzmiaková, IX. C. 



 
 
 

 
Na jazykovo-poznávací výlet do Anglicka sme sa tešili už od februára. Ten 
vytúžený deň prišiel 18. apríla, kedy sme v popoludňajších hodinách nastúpili 
do autobusu a išli sme non-stop  cez Česko, Nemecko a Francúzsko s 
technickými prestávkami každé 4 hodiny.  
Na druhý deň  popoludní  sme prišli do Dunkerque vo Francúzsku a ubytovali 
sa v hoteli Formuly 1. Tam sme strávili prvú noc. Skoro ráno (5,00 h) sme sa 
presunuli do Calais a plavili sa trajektom do Doveru. Cesta trvala necelé dve 
hodiny a po vylodení sme išli priamo do Londýna. Cestou k nám pristúpil 
sprievodca CK FIFO.  
Celý deň sme strávili v hlavnom meste Veľkej Británie. Prehliadka 
najznámejších londýnskych pamiatok bola úžasná. Nikdy nezabudneme na 
Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, White Hall, Trafalgar Square & 
National Gallery, Buckingham Pallace, striedanie stráží, Hyde park, 
nakupovanie na Oxford Street. Neskoro večer sme sa prišli ubytovať do 
prázdninového parku Combe Haven v Hastingse. 
Nasledujúci deň sme opäť mali bohatý program. Po raňajkách sme dostali 
obedový balíček a išli sme na  celodenný výlet do Salisbury. Prešli sme sa 
historickými uličkami tohto „vidieckeho“ mesta, navštívili kráľovskú 
katedrálu, ktorú o pár dní po nás navštívila aj britská kráľovná Alžbeta II., aby 
tam oslávila diamantové 60. výročie svojho panovania. Boli sme vzrušení 
a nevedeli sme sa dočkať, kedy už uvidíme  Stonehenge (UNESCO) – jednu z 



najväčších prehistorických lokalít v Európe. Len čo sme načerpali pozitívnu 
energiu, ktorú nám zanechali naši predkovia v magických kameňoch, už sme 
nasadali do autobusu, aby sme sa presunuli do obľúbeného letoviska 
Angličanov – Brightonu. Tam nás už očakávalo známe mólo s atrakciami, 
kráľovský palác a mušle. 
Ani nevieme, ako sme zaspali a už sa bolo treba pobaliť a ísť. Najprv sme sa 
však peši prešli do centra Hastings, aby sme navštívili jednu z miestnych 
atrakcií Blue Reef Aquarium. Popoludní  bol ešte presun do Canterbury, 
miesta pôsobenia spisovateľa Geoffrey Chaucera, ktorý koncom 14. storočia 
napísal známe Canterburské poviedky. Prezreli sme si aj Canterburskú 
katedrálu, a potom sme sa už pripravili na cestu domov. Okolo pol siedmej 
sme prechádzali Eurotunelom. Cesta trvala asi pol hodiny. Ešte jednu noc sme 
strávili v autobuse a v pondelok v podvečer sme sa vrátili domov. 

      Program jazykovo- 
poznávacieho zájazdu bol 
náročný, ale veľmi 
zaujímavý. V rozmedzí 
krátkeho časového rozpätia 
sme navštívili veľa miest, 
historických pamiatok, 
svetových unikátov. Všetci 
sme sa vrátili po dlhej ceste 
unavení, ale plní zážitkov. 
Niet snáď ani jediného 
žiaka a učiteľa, ktorý by sa 

nechcel vrátiť. Rozhodli 
sme sa teda, že sa vrátime 
spolu späť aspoň v 
spomienkach. V stredu 2. 
mája popoludní sme sa 
stretli  pri anglickom čaji a 
malom pohostení s 
fotografiami. Popozerali 
sme miesta, kde sme boli 6 
dní a overili si svoje 
vedomosti vo 
vedomostnom kvíze. 

Mgr. Danka Richterová 



 
 
 
 

Dominika Kubánková – Každý je tvorcom svojho šťastia 
(Úvaha) 
 
     V živote každého z nás sú chvíle, keď si povieme: „Som ten najšťastnejší 
človek na svete!“ A vzápätí sa nám začne lepiť smola na päty... Vtedy sa sami 
seba pýtame: „Kam sa podelo naše šťastie?!“ 
     Niektorí ľudia hovoria, že šťastie je prelietavé, ale ja si to nemyslím. 
Zastávam názor, že ľudia o svojom šťastí nevedia. Nevidia príležitosti, ktoré 
im život dáva, príležitosti, ktoré treba využiť, aby sme boli šťastní. Veď deň čo 
deň stoja pred nami nové priateľstvá, výzvy, veci, ktoré nás posúvajú o krok 
vpred. Skutočne šťastní budeme len vtedy, keď sa naučíme tešiť sa zo svojho 
života takého, aký sme si ho urobili. Pretože šťastie nie je výhrou v lotérii, 
ktorá sa za pár týždňov pominie. Šťastie sú maličkosti, ktoré mnohí z nás 
považujú za samozrejmosť. Naším šťastím je, že sme sa narodili na Slovensku, 
pretože napríklad deti v Afrike hladujú. Máme šťastie, že máme mamu a otca, 
pretože veľa detí žije v detskom domove. Šťastím je, že máme kde bývať, že 
máme priateľov, ktorí nám ochotne pomôžu. Neskôr sme opäť šťastní, že sme 
si našli životnú lásku, založili rodinu a máme prácu, ktorá nás baví. A pokiaľ 
ide o nešťastie, som presvedčená, že v každom nešťastí sa skrýva aj kúsok 
šťastia, len ho treba nájsť. Jeden múdry človek povedal: „Šťastie možno nájsť 
aj v dobe temna, ak vieme prikázať svetlu SVIEŤ!“ 
     Vraj je šťastie ako motýľ. Priletí, sadne nám na dlaň a ak ju nezavrieme, 
odletí... Ale ja si myslím, že by sme mali zdvihnúť oči vyššie a vtedy zbadáme, 
že ten motýľ neodletel, ale krúži nad nami a čaká, kým mu opäť nenastavíme 
dlaň...  
 
 

Sára Sirotňáková – Ako som si našiel ženu 
(Slohová práca k téme Slová podľa dobového výskytu.) 
 
    Na hintove som prišiel do dedinky Tročany.  
    Pejka a Maťka, moje verné tátoše, už potrebovali prestávku a vody sa im 
zažiadalo. Pristavil som hintov k jednému dvoru, kde v záhrade kopala akási 
baba. „Akýže choseň z toho mám, keď sa tu na staré kolená doráňam,  



 
mrmlala si.“ „Dobrý,“ pozdravil som, „nemali by ste dve vedrá vody?“ „Akýže 
hajdúch si ty?“ opýtala sa baba a pozrela na mňa. „Tatko s mamkou ma 
poslali do sveta, aby som si ženu našiel a tuto moje tátoše už nevládzu.“ Baba 
pozrela na kone  a div že mi ich neukradla, tak sa jej páčili.  
Napojila ich a mne dala bandurkovú polievku, a potom mi vraví: „Poznám ja 
jednu dievčinku, je to krásavica, choď za ňou, ale zober pre istotu túto 
bukrétu, tá sa jej bude isto páčiť.“  
Poďakoval som sa a išiel som ju hľadať. Sedela na kameni pri potôčiku a čosi 
si pospevovala. V ruke držala akúsi vec a od tej veci viedli káble až k jej ušiam. 
Pozrela na mňa a zašomrala: „Tetka Mackovie už zase dohadzuje, čo?“ „Poď 
si prisadnúť a ja ti niečo pustím.“ Jeden kábel mi dala do ucha a ja som počul 
známu ľudovku. „To kukáš,  to je nový i Pod!“ Potom som jej dal bukrétu, 
sedeli sme a rozprávali sme sa.  
    O mesiac bola svadba, nevesta mala krásny šlajer. Tak som si našiel ženu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 – sivá   2 – zelená   3 – ružová   4 – tmavohnedá  5 – svetlohnedá   6 – modrá 



 
 
 
Otázky a odpovede zo školských lavíc: 
 
Čo nikdy nemôžeš jesť na raňajky? 
Obed a večeru. 
 
Čo vyzerá ako polovica jablka? 
Druhá polovica jablka. 
 
Kedy šofér v zákrute netrúbi?  
Keď ide peši. 
 
Štyria murári vymurovali múr za osem hodín, aký čas budú stavať  ten múr 
dvaja murári?  
Nebudú ho stavať, lebo ten múr už postavili tí štyria murári. 
 
Vtipy  
 
Dvä bábätká sa rozprávajú v pôrodnici: 
„Ahoj, ja som chlapček.“ „Ako vieš?“ pýta sa druhé bábätko. „Počkaj, kým 
odíde sestrička, potom ti niečo ukážem,“  keď sestrička odíde, chlapček si 
odhrnie deku a hrdo povie: „Aha, mám modré ponožky!“ 
 
Sedia dve sovy na strome a jedna povie: 
„Húúú!“ A druhá: „Ty kokso, čo ma strašíš?!“ 
 
„Janko, vieš vyskloňovať slovo chlieb?“ pýta sa pani učiteľka. 
„Áno. Kto? Čo? Chlieb. S kým? S čím? So salámou. Komu? 
Čomu? Mne,“ odpovedá Janko. 
 
Vieš, prečo nemôže Janko Hraško  plávať?  Lebo by vyklíčil. 
 
Ferko listuje v telefónnom zozname: „Novák, Novák, Novák, ...“ 
„Do kelu, to je neuveriteľné, koľko ten človek vlastní telefónov.“ 
 

 Lenka Dancáková, VI. A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po víťazstve v krajskom kole gymnastického štvorboja v Poprade sa zúčastnili 
naši žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Čirčovej celoslovenského kola. 
Majstrovstvá Slovenska v športovej gymnastike základných škôl sa konali 15. 
– 16. mája na západnom Slovensku v Šenkviciach. Chlapci  získali 1. miesto 
a stali sa majstrami SR. Boli to títo gymnasti: Peter  Horváth (IX. D), Martin 
Tomáš, Maximilián Novotný (VIII. E), Jakub Lehet, Stanislav Fojtíček (IX. F).  
 
 
 
 
Športová hokejová trieda 9: 
1. miesto v súťaži VsZĽH – postup na Majstrovstvá   Slovenska   
Majstrovstvá   Slovenska  starších  žiakov v Trenčíne – 5. miesto 
 
Športová hokejová trieda 8: 
3. miesto v súťaži VsZĽH     
Medzinárodný hokejový turnaj v Partizánskom –  3. miesto 
Medzinárodný hokejový turnaj v Topoľčanoch – 5. miesto 
 
Športová hokejová trieda  7:  
3. miesto v súťaži VsZĽH         
Medzinárodný hokejový turnaj Budapešť cup 2012 – 2. miesto 
Medzinárodný hokejový turnaj  Vianočný turnaj 2012 v D. Kubíne – 1. miesto         
Medzinárodný hokejový turnaj Memoriál J. Holoviča v Trnave – 2. miesto 
 
Športová hokejová trieda 6: 
1.miesto v súťaži VsZĽH       
Medzinárodný hokejový turnaj Jaroměř 2012 – 6. miesto  



Športová hokejová trieda 5: 
1. miesto v súťaži VsZĽH         
Hokejový turnaj 5. ŠHT  Sanok PL – 2. miesto  
Vianočný turnaj Spišská Nová Ves – 4. miesto  
Medzinárodný hokejový turnaj Michalovce – 2. miesto  
 
 
 
     
V našej škole sa uskutočnilo v marci okresné kolo streľby z pušky Slávia. 
V súťaži 3-členných družstiev  žiakov štartovali: 

 Adam Kľoc, Barbora Balogová a Annamária Koreňová – 2. miesto 

 Ivana Olšavská, Erik Guman a Martin Germuška – 3. miesto 
Do krajského kola postúpila len Ivanka Olšavská vďaka celkovému víťazstvu. 
     V krajskom kole v Šarišských Michaľanoch za účasti asi 100 pretekárov 
z Preš. kraja sa Ivanka Olšavská stala celkovou víťazkou nielen v kategórii 
mladších, ale aj starších žiakov. Tým si vybojovala možnosť štartovať 
v celoštátnom kole. Okrem toho si doniesla 2 bronzové medaily z 
Majstrovstiev SR, ktoré sa uskutočnili v Svätom Petri. V súťažnom ročníku 
2011/2012 celoštátnej súťaže v športovej streľbe celkovo získala 7 víťazstiev, 
10-krát druhé a tretie miesto. Je o to smutnejšie, že nezodpovedným 
konaním funkcionárov školstva jej nebol umožnený štart na celoslovenskom 
finále. Ivanka mala veľkú šancu vybojovať medailu. 
 
 
 
 
 
Mária Sofia Pucherová (IV.A ) dosiahla pod vedením trénerky Mgr. H. 
Zamborskej v krasokorčuľovaní v tomto školskom roku viacero veľmi pekných 
umiestnení: 
10x štartovala doma v Slovenskom pohári, z toho získala: 
-  4x 1. miesto  (Prešov, B. Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Žilina) 
 - 3x 2. miesto  (Košice, Bratislava, Ružomberok) 
 - 1x 3. miesto  (Trnava) 
Mala 2 medzinárodné štarty – Miskolc (2. miesto), Budapešť (9.miesto) 
Je majsterkou Slovenska do 10 rokov (3.2.2012 Bratislava) 
a víťazkou Slovenského pohára (v počte 39 dievčat). BLAHOŽELÁME! 



 
 
 
 
 
Príde malý Ferko zo školy domov a hovorí: „Dostal som tri päťky.“ „A z čoho?“ 
( 10 písmen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyškrtávanie do trojuholníka:  
advokátka, drevenica, kameraman, komandant, 
kontrasty, karanténa, matematik, minerálka, 
pastorále, pelerínka, plamienok, policajti,  
položenie, pomaranče, pramienok, Slovensko, 
zaváranie. 
 
Klasické vyškrtávanie: 
antika, cesta, citát, gril, kameň, kára, komoda, 
kostol, lepra, metla, novic, ohava, ostrov, 
otrok, paleta, palma, parita, potopa, smery, 
sveter, tanky, teleso, trauma, treska. 
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