
  



 
 
 

 
Potom, čo sa stal náš Vševedko 
pred dvoma rokmi Objavom 
roka v súťaži školských 
časopisov Komunitnej nadácie 
Modrá Torysa a Novinárskeho 
krúžku pri Gymnáziu v 
Lipanoch, tohto roku v tejto 
súťaži zožal najvyšší úspech – 
1. miesto. 
  
 Vševedko nás však 
reprezentoval aj v 
celoslovenskej súťaži školských 
časopisov, ktorú vyhlasoval 
časopis Fifík. V tvrdej 
konkurencii vyhodnotili 
profesionálni žurnalisti a 

ilustrátori detských 
časopisov náš 
obľúbený školský 
časopis ako              
3. najlepší na 
Slovensku.  
      
   Celej redakčnej 
rade, ale aj 
každému, kto 
prispel a prispieva 
do nášho časopisu, 

srdečne 
blahoželáme a 
ďakujeme za šírenie 
dobrého mena našej 
školy. 



 
 
 
 

Origami 
Dňa 7. septembra sa žiaci ŠKD zúčastnili výstavy prác origami v ABC CVČ 
v Prešove. Krásne práce výrobkov z papiera zaujali našich žiakov natoľko, že 
nie jeden z nich odchádzal z výstavy s úmyslom venovať svoj voľný čas práve 
tejto činnosti. 

 
Maľovaná škola 
Školský dvor zažiaril farbami. 
Dňa 18. septembra žiaci 
všetkých ročníkov ŠKD chytili 
farebné kriedy a namaľovali 
obrázky školy tak, ako ju vidia 
alebo ako by mala podľa nich 
vyzerať.  Určiť najkrajší obrázok 
bolo nemožné, preto sa všetky 
umiestnili na rovnakom prvom 
mieste. 
 

Popoludnie s peonzou 
Žiakov ŠKD potešila návšteva pána s peonzou, hračkou, ktorá očarila každého 
žiaka. Deti navnadené ukážkami trikov súťažili a najšikovnejším sa ušla aj 
nová peonza. Svoju šikovnosť s touto hračkou si žiaci trénujú každý deň, aby 
sa mohli spolužiakom pochváliť s novým trikom. 
 



Svetový deň mieru 
21. september je vyhlásený za Svetový deň mieru. Pri tejto príležitosti žiaci 
ŠKD vyrábali holubice – symboly mieru. Tie mali rôzne podoby, boli veľké 
i malé, no jedno mali spoločné – poslanie, pripomenúť si a zdôrazniť  potrebu 
mieru vo svete. 

Výstavka plodov jesene 
 
 
Žiaci našej školy poprinášali ukážky 
úrody zo svojich záhrad 
a v spolupráci s pani 
vychovávateľkami  pripravili krásnu 
výstavku, ktorá hýrila farbami.  
 
 

 

Jablkový deň                                       
8. októbra 2012 v rámci projektu 
Zdravá škola pani učiteľka Mgr.  
A. Krížová pripravila pre žiakov 
zaujímavú výstavku jedál z jabĺk, 
ktoré pripravili žiaci spolu 
s rodičmi. Ochutnávka sušených 
jabĺk, jablkových koláčikov, pyré, 
štiav, zaváranín mala veľký 
úspech. Bola to pastva nielen pre 
oči, ale na svoje si prišli aj 
maškrtné jazýčky po skončení 



výstavy, keď sa začala pravá jablková hostina. 
 
Týždeň zdravej desiatej  
V týždni od 8. - 12. októbra 2012 prebiehal na našej škole Týždeň zdravej 
desiatej. Deti si nosili na desiatu potraviny, ktoré sú zdravé. Každý deň sa z 
tried stali košíky plné ovocia - v pondelok červené jablká, v utorok zelené 
hrušky, v stredu žlté banány, vo štvrtok modré slivky a v piatok oranžové 
pomaranče. 

 
Misie 
    V dňoch 15. – 28. októbra  sa v Prešove konali celomestské misie. Ich 
cieľom bolo zaujímavým spôsobom šíriť radostnú zvesť evanjelia. Do misií sa 
okrem kňazov a rehoľníkov zapojilo aj mnoho laikov a mladých ľudí. V rámci 
misijného evanjelizačného programu v školách k nám 17. októbra 2012 prišiel 
misijný tím z KPC bl. Jána Pavla II. na Šváboch.  
   Telocvičňa školy sa počas dvoch 
vyučovacích hodín zmenila na 
hľadisko, z ktorého žiaci sledovali 
dômyselne stvárnený program. 
Mládežníci si pre žiakov pripravili 
pantomimické scénky, piesne, 
videoklipy, aj  svedectvá, v ktorých 
úprimne vyrozprávali, ako Boh 
pôsobí v ich životoch.  
A čo na to žiaci?  Čím ich program 
oslovil?: 
 
Deviataci:      „Mne sa najviac páčili 
príbehy ľudí a to, ako im Boh 
pomohol.“ 
„Dobre poňaté scénky.“ 
„Zaujímavé životné príbehy 
a zodpovedné správanie.“ 
„Dobrá hudba...“ 
„Tí ľudia vyzerali priateľsky.“ 
„Rady do života.“ 
„Ich skúsenosti s Bohom.“ 
 



Štvrtáci:         „Mne sa najviac páčili pesničky.“ 
„Najviac sa mi páčila zahraná rozprávka, ako deti oblepili jednu z nich 
lepiacou páskou a pesničky, ktoré spievali.“ 
„Páčilo sa mi, ako sa na predstavení tí ľudia k sebe dobre správali. Potom sa 
mi páčilo, ako Ježiško prišiel k ujovi a vzal mu tmavé srdce a namiesto 
tmavého srdca mu dal biele. A ešte sa mi páčilo, že Ježiško im dal nádej.“ 
„Aj mne sa páčil príbeh o tom srdiečku.“ 
„ ... keď Sašku oblepili lepiacou páskou.“ 
„ ... pesničky, keď ma oblepili páskou a tie srdiečka.“ 
„ Páčil sa mi príbeh so srdiečkami.“ 
„ ... že Boh dal chlapcovi cukríky a on ich nemohol chytiť, pesničky a zahraná 
rozprávka o srdciach.“  
                                                                                                         Mgr. Lucia Antlová   

Imatrikulácia prvákov 

26. októbra sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov. Vo vyzdobenej 
telocvični za prítomnosti rodičov každá trieda vystúpila s krátkym 
programom, žiaci zložili 
slávnostný sľub a pani 
učiteľky ich slávnostne 
dekorovali.  
 

Čarodejný deň  
30.  októbra 2012 sa 
uskutočnil Čarodejný deň. Už 
počas vyučovania bol pre 
žiakov prvého stupňa 



pripravený pestrý program. Pani učiteľky si pre deti pripravili zábavné úlohy, 
aktivity, súťaže, vyzdobovali si dvere na triedach s halloweenskou tematikou. 
Popoludní sa stretli vybavení strašidelnými maskami, aby spolu strávili večer 
plný zábavy, tanca, hier a strašenia v škole.  
  

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  
5. novembra 2012 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo 
slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. 
ročníka.  Súťaž prebiehala 
v troch kolách, v ktorých si 
žiaci preverili svoje 
vedomosti z gramatiky, 

slohu  a rétoriky. Prinášame vám 
výsledky: 
 1. miesto: Dominika Kubánková, IX. B  
 2. miesto: Andrea  Slaninková, IX. B   
 3. miesto: Henrich Hanušovský, VIII. F 

 
Beseda  

Pani učiteľka PaedDr. S. 
Havlíková  pozvala na 
hodinu etickej výchovy 
PaedDr. Jozefa 

Hluboviča, pracovníka KS ÚNSS Prešov 
(Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska). Beseda sa uskutočnila 8. 
novembra 2012. Žiaci sa dozvedeli 
mnoho zaujímavostí zo života 
nevidiacich. S láskou i kusom humoru 
porozprával o svojom živote a ukázal nám 
aj použitie pomôcok – hovoriaci mobil, 
hodiny, kalkulačku, špeciálnu 
mincovničku, lištu na rozoznávanie 
bankoviek s braillovými bodkami, zvukový 
či vibračný indikátor prekážok a skener 
farieb), ktoré nevidiacim  pomáhajú 
zaradiť sa do bežného života. V rámci 
projektu Biela pastelka sa v našej škole podarilo vyzbierať sumu 116, 85 eur a 



tým prispieť na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých, za čo sa náš 
hosť srdečne poďakoval. 
 

Zber 
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v zberových aktivitách. Zozbierané 
SABI viečka, hliníková fólia a baterky môžete doniesť p. učiteľke Mgr. A. 
Krížovej každú stredu počas veľkej prestávky do učebne biológie (IX. B). 
 

 

 

   Práca Školského parlamentu sa v tomto školskom 
roku nesie pod heslom Spolu spravíme viac. ŠP je 
iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim 
záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v našej 
škole. Cieľom ŠP bolo a je prepojiť komunikáciu 
medzi učiteľmi a žiakmi a posilniť žiacke 
kompetencie. ŠP sa podieľa na organizovaní 
mnohých akcií, ktoré škola organizuje. Vaše 

pripomienky, názory, nápady sa pomocou ŠP dostanú k našej pani riaditeľke 
a následne k predstaviteľom verejného života v meste. Preto neváhajte 
a spolupracujte s nami. Tešíme sa, veď spolu spravíme viac. 
 
Predseda ŠP: Michal Pasierb,  VIII. E 
Tajomník: Laura Mikitinová, V. E 
Koordinátor: Mgr. Galina Malíčková 
 
Zástupcovia tried: Matej Závadský (IV. A), Sebastián Krištof (IV. B), Kamil 
Novotný (IV. C), Tomáš Virba (IV. D), Saša Horáková (V. A), Jakub Gall (V. B), 
Romana Honíšková (V. C), Alena Dvorščáková (V. D), Martina Stupinská (V. E), 
Laura Nalevanková (VI. A), Aris Tsimpkakis (VI. B), Jurak Kováč (VI. C), Samuel 
Kohút (VI. E), Samuel Karaš (VII. A), Bruno Klimko (VII. B), Juraj Gall ( VII. C), 
Marek Palko (VII. D), Nikola Rusnáková (VII. E), Jaroslav Naď (VIII. A),  Ľuboš 
Skirka (VIII. B), Peter Michalčin (VIII. C), Adriana Štofanková (VIII. D), 
Annamária Koreňová (VIII. E), Dominika Lauková (IX. A), Dominika Kubánková 
(IX. B), Adriana Lakatošová (IX. C), Maximilián Dubovecký (IX. D), Šimon 
Podracký (IX. E). 



 
 
 

Dávid Králik  
Príbeh jedného „loosera“ 
 
     Už na základke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurčený na 
kariéru murára, a to sa so mnou tiahlo až do deviatky. Bol som... Ako to vraví 
moja dcéra? „Looser?“... Lenže, prešlo pár rokov a je zo mňa celkom iný 
človek. Ľudia si ma vážia, volajú ma na konferencie, píšem do rôznych 
odborných i laických časopisov, robím speakera, prednášam, hodnotím 
projekty, s priateľmi zakladám vlastnú školu, rozbieham s jedným bláznom 
iniciatívu iní-alternatíva k rutine (www.ini.sk) a dokonca mi čochvíľa vyjde 
rozprávková knižka. Predstavte si tú absurditu. Triedny hlupák a „outsider“ sa 
stane uznávaným, váženým a úspešným človekom. Svet je celý naruby! 
     „Ako je to možné?“ spýtal by sa niekto. Nuž, stalo sa to celkom náhodou 
a neplánovane. Vo svojom voľnom čase som organizoval rozličné športové 
a kultúrne podujatia, realizoval som s deckami všakovaké akcie a výlety, 
hľadal cesty, ako decká zaujať netradičnými prejavmi počas vyučovania 
i mimo neho. Všetky tie vyššie spomínané aktivity rozvíjali moje komunikačné 
a prezentačné schopnosti, tiež ma nútili efektívne pracovať s ľuďmi 
a organizovať ich prácu, aby sme všetko stihli (čo sa nám prirodzene nie vždy 
podarilo :), oprášil som svoju detskú fantáziu a prezliekol ju do odevu 
s názvom kreativita, no a napokon to hlavné, naučil som sa motivovať seba 
i druhých, aby sme ako tím v konečnom dôsledku podali nadľudské výkony. 
A dnes som tým, kým som ;) 
   Prečo vám toto všetko rozprávam (píšem)? Lebo práve tie zručnosti, ktoré 
som ja získal v bežnom živote, máte vy možnosť nadobudnúť v rámci 
národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (www.komprax.sk). 
Pravdepodobne tajne dúfam, že vás môj príbeh bude inšpirovať... Držím vám 
všetkým palce... (Sem si dopíšte svoj vlastný príbeh) 

Mgr. Dávid Králik 
 
Autor v minulosti viedol kampaň „Uznanie“ v rámci národného projektu 
KomPrax – kompetencie pre prax, momentálne pracuje na vytvorení siete 
kvalitnejších stredných škôl. A práve Iuventa je miesto, kde ťa podporia! 
„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti 
pre kvalitnejší život.“ 

http://www.ini.sk/
http://www.komprax.sk/


 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je 
štátna inštitúcia priamo riadená 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Svojmu modernému smerovaniu 
vďačí v mnohom Európskej únii. Venuje sa 
predovšetkým práci s mládežou mimo 
školského a rodinného prostredia a snaží sa 

o výchovu aktívnej mládeže, ktorá bude raz schopná uplatniť sa v budúcom 
živote. Svojimi programami dáva množstvo rôznych príležitostí pre mládež 
talentovanú, cestovania chtivú alebo štúdia žiaducu. Jednoducho povedané: 
IUVENTA sa zaujíma o to, čo mladí ľudia potrebujú a následne pracuje na 
tom, aby vedeli o možnostiach, ako to dosiahnuť. Cieľovou skupinou IUVENTY 
sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov  
IUVENTA je jedinou štátnou inštitúciou v našej krajine, ktorá sa venuje práci 
s mládežou. Samozrejme spolupracuje s centrami voľného času  
a mimovládnymi organizáciami a oslovuje v niektorých programoch 
a projektoch priamo aj školy. Do povedomia študentov  by sme chceli dostať 
tri hlavné projekty, ktoré zastrešujeme a do ktorých sa môžete zapojiť aj vy. 
 
Aktuálny projekt IUVENTY – KomPrax (Kompetencie pre prax)  sa snaží zlepšiť 
kompetencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas školskej dochádzky. 
Mladí ľudia priamo tvoria a organizujú malé projekty, v ktorých si precvičia 
svoje schopnosti, mnoho sa naučia a robia niečo prospešné pre svoje okolie. 
Tým sa môžu výrazne posunúť ďalej aj pri hľadaní si zamestnania a vôbec pri 
uplatnení sa na trhu práce.  Všetky bližšie informácie nájdete na 
www.komprax.sk alebo na interaktívnej FB stránke: 
http://www.facebook.com/komprax. 
 
Asi „najeurópskejším“ zo všetkých programov či akcií je práve Mládež v akcii. 
Bol zriadený Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými 
štátmi Európskej únie a  je určený mládeži od 13 – 30 rokov, predovšetkým 
však mladým ľuďom vo veku od 15 do 28 rokov a zameriava sa na podporu 
aktívneho občianstva mladých ľudí, povzbudenie tolerancie medzi mladými 
ľuďmi, podporenie vzájomného porozumenia mladých ľudí, atď. Na stránke 
www.mladezvakcii.sk si nájdete všetky informácie o tomto projekte a v  
prípade záujmu vám veľmi radi poradíme aj na FB stránke 
http://www.facebook.com/mladezvakcii. 

http://www.komprax.sk/
http://www.facebook.com/komprax
http://www.mladezvakcii.sk/
http://www.facebook.com/mladezvakcii


 
Posledný projekt, ktorý spomenieme v tomto úvodnom článku o našej 
inštitúcii, je Eurodesk - európska informačná sieť, ktorá poskytuje nielen 
informácie, ale aj rady pre mladých ľudí a tých, ktorí sa mladým venujú. 
Eurodesk poskytuje informácie o možnostiach získania finančných 
prostriedkov na vzdelávacie, voľnočasové aktivity či stáže. Informuje 
o aktuálnych výzvach, súťažiach, návodoch, ako sa k týmto aktivitám 
dostanete. A ako sa dostanete k Eurodesku? Všetky informácie sú 
poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo elektronickej 
žiadosti. Niektoré z informácií môžete nájsť priamo na 
www.eurodesk.sk alebo na www.eurodesk.eu. 
 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže skrýva v sebe obrovský potenciál. 
Potenciál organizácie, ktorá je tu predovšetkým pre mladých ľudí a tých, ktorí 
s nimi pracujú. V maximálnej možnej miere pracuje na tom, aby mládež 
poznala svoje možnosti a efektívne ich vedela využiť. Zastrešuje projekty, 
programy, pomáha mladým cestovať za poznaním, získavať zručnosti 
potrebné pre prax a teda aj ich neskoré uplatnenie na trhu práce a 
nevynecháva ani skupinu talentovaných ľudí. 
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     V dňoch 7. – 10. októbra 2012 nás navštívili naši partneri z projektu 
COMENIUS z Litvy  z mesta Šiauliai, Bulharska z mesta Pavlikeni, Talianska 
z mesta San Giovanni Suergiu, Malty z mesta Birkirkara a Cypru z mesta 
Limassol. Navštívili našu školu, stretli sa so žiakmi a učiteľmi, ktorí pre nich 
pripravili zaujímavý program. Stretnutie sa nieslo pod heslom “Je zábavné byť 
moderný a zelený“. 
     Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli zapojiť do tohto 
medzinárodného projektu je, aby naši učitelia a žiaci mali možnosť 
spolupracovať so žiakmi a učiteľmi z iných krajín a aby mohli spoločne 
objavovať iné krajiny, kultúry, spôsoby života a myslenia, hodnoty a históriu. 
Prostredníctvom aktivít, rozhovorov a osobných kontaktov môžu každodenne 
prežívať život v ich krajinách. 
Jednou z aktivít, ktoré sme pre našich priateľov pripravili, bol aj výlet na 
kúsok nášho malého Slovenska. Navštívili sme Ľubovniansky skanzen, 
Beliansku jaskyňu, Štrbské pleso, Levoču, ...  

     Jedným zo žiakov, ktorí sprevádzali našich projektových partnerov na 
tomto výlete, bol aj predseda Školského parlamentu Michal Pasierb (VIII. E), 
ktorého sme sa opýtali na jeho dojmy. 
 
Aké máš dojmy zo stretnutia s ľuďmi, s ktorými si bol nútený komunikovať  
v angličtine? 



2 

2 

Dojmy som mal veľmi dobré, je to zvláštne, nikdy predtým som nebol 
v situácii, kde som musel veľmi rýchlo reagovať na cudziu reč. 
A rozprával si? 
Áno, aj keď zo začiatku som veľmi nerozumel. 
Čo bolo najťažšie? 
Musel som dvakrát rozmýšľať a zostavovať vety tak, ako sme sa to učili na 
hodinách angličtiny. Pridal som k tomu slovnú zásobu a bolo to. A muselo to 
byť rýchlo. 
A čo výlet, páčil sa ti? 
Bolo to úžasné a aj veľmi náročné. Počas tohto jedného dňa sme navštívili 
prekrásne miesta. Výlet sa páčil aj našim priateľom, boli nadšení z našej 
krajiny. 
Ďakujem za rozhovor. 
 
     Pri  týchto stretnutiach sa človek cíti, že niečo tomu druhému dal a ten 
druhý človek dal jemu. Veď len úsmev, milá tvár, poďakovanie, podanie ruky, 
úcta a všetky tieto triviálne veci máme v sebe a nestoja nás nič. A keď 
stretnutie skončí, je nám ľúto a tešíme sa na ďalšie. Tak dovidenia na Cypre, 
priatelia, 9. decembra 2012.  
 
Článok napísala a s Mišom Pasierbom sa rozprávala Mgr. Galina Malíčková. 
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         V termíne 15. – 28. júna 2012 sa 28 žiakov 
našej školy zúčastnilo Školy v prírode v talianskom 
meste Lido Spina, severne od známeho letoviska 
Ravena. 
         Počas takmer dvoch týždňov bol priestor na 
neskutočne veľké množstvo zážitkov. Dúfame, že 
hlavne pozitívnych. Po počiatočnom váhaní: „Čo tu 
budeme robiť?“ sme mnohí odchádzali 

s konštatovaním: „Ešte by sme tu zostali alebo sa vrátili.“ 
Na regeneráciu síl a na športové aktivity žiaci využívali more, kúpalisko so 
štyrmi bazénmi, pieskové  a betónové ihriská na pláži a nechýbali ani na 
animačných akciách rekreačného strediska – lukostreľba, plážový volejbal, 
vodná gymnastika, zumba, večerné vystúpenia spojené s tancom, ktoré mali 
obzvlášť obrovský úspech. 
Rovnakým úspechom a pre niektorých aj adrenalínovým šokom bola návšteva 
zábavného parku Mirabelandie. Vystúpenie Policajnej akadémie 
s kaskadérskymi kúskami na motorkách i v autách a predovšetkým horské 
dráhy od výmyslu sveta. 
Nechýbalo ani klasické bodovanie, upratovanie, každodenné povinnosti – 
služby, budíček, denný program, vyhodnotenie dňa a odmeny.  Popritom sme 
stihli sledovať aj subtropickú flóru a faunu, všímali sme si činnosť morskej 
vody, overili sme, že predmety vrhajú kratší tieň, komunikovali sme v cudzích 
jazykoch, potvrdili sme si vlastné orientačné schopnosti, fantáziu, tvorivosť a 
vynaliezavosť.  A tiež sme prišli k veľmi dôležitému záveru – že 
spoluzodpovednosť je v ďalekej krajine dôležitá a samozrejmá. 
Celý pobyt nám aj ďalším rekreantom spríjemňoval medzinárodný tím 
animátorov – Tomi, Luka, Serena, Filip, Alexandro, Paolo, Robi, Sergio, ... 
Verte alebo neverte, ťažko sa s nimi lúčilo. Za bezpečnosť na pláži a kúpalisku 
sme sa poďakovali starostlivým plavčíkom, ktorí občas „nevideli“, keď sme 
skákali do bazénov.  

Všetci, žiaci aj učiteľky, sme sa skamarátili a spoznali tak, že pri 
návrate sme tvorili jednu veľkú rodinu.  

Mgr. M. Havrilová 



          
 
                            
                 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
    Jubilejný piaty ročník Mestskej olympiády na školách  sa konal 15. – 19. 
októbra 2012. Počas piatich dní športovo-zábavného podujatia, na ktorom sa 
zúčastnilo 18 škôl, dosiahla celkovo najlepšie výsledky  ZŠ Májové námestie, 
na druhom mieste ZŠ Mirka Nešpora a na treťom mieste naša škola ZŠ 
Československej armády. Súťažilo sa v siedmich športových disciplínach – 
futsal, basketbal, volejbal, plávanie, florbal, vybíjaná, futbal. Ocenených 
dekoroval viceprimátor mesta Prešov René Pucher.  
 

Našim žiakom sa podarilo umiestniť v týchto disciplínach:  
 
Atletika   3. miesto 
Florbal ml. žiačky 1. miesto 
Florbal ml. žiaci  1. miesto 
Florbal st. žiaci  1. miesto 
Futbal dievčatá  1. miesto 
Vybíjaná II. stupeň 1. miesto 
 
 
 
 
 
 
 
Účasť na súťaži v Nemecku 
 
 V auguste 2012 sa žiačka IX. C Ivana Oľšavská zúčastnila medzinárodných 
pretekov v športovej streľbe (puška v stoji) v nemeckom Karlsdorfe.  Bol to už 
33. ročník tejto významnej súťaže, ktorej sa zúčastňujú pretekári z rôznych 
európskych krajín.  



V zmiešanej kategórii  chlapcov a dievčat 
súťažilo 49 pretekárov. Disciplína 
pozostávala z dvoch častí – 20 rán v stoji 
a 3 rany na maximálnu presnosť.  Ivana 
Oľšavská sa umiestnila na 1. mieste 
a získala putovný pohár, na ktorom sú 
mená doterajších víťazov. V ďalšom 
súťažnom dni úspešne pokračovala 
a obsadila 2. miesto, keď zaostala za 

pretekárom z Francúzska len o jeden bod. 
     V tomto roku je to druhý veľký úspech 14 ročnej strelkyne. O zisku bronzu 
na Majstrovstvách SR vás Vševedko informoval v predchádzajúcom čísle. 
 
 

 

   Dňa 12. októbra 2012 v priestoroch ABC CVČ prebiehala 
súťaž v preskoku cez švihadlo. Z celkového počtu 138 
prihlásených žiakov 5. – 9. ročníka získala 3. miesto v 
kategórii  dievčatá Mária Sofia Pucherová (V. A)  so 480 
preskokmi. 
 
 
 
 

 
     Regionálne kolo atletických pretekov 
Kinderiáda sa uskutočnilo 25. septembra 
2012 a zúčastnilo sa ho 25 škôl Prešovského 
kraja. 
Družstvá zložené z chlapcov a dievčat 
druhých až piatych tried bojovali v 
atletických disciplínach: skok z miesta, hod 
plnou loptou, hod kriketovou loptou, skok do 
diaľky, beh na 60 m a štafeta 4x 60 m. 
V celkovom poradí sme skončili na 9. mieste.  
 

 



 
 

 
 
Vafle á la Emka 
(pre  4 osoby) 
 
Potrebujeme: 
8 hotových vaflí 
8 lyžíc bieleho jogurtu 
125 g malín alebo iného ovocia 
med na pokvapkanie 
 
Postup: 
Najprv ohrej vafle. Vlož ich do hriankovača alebo pod mierny gril. Drž sa 
inštrukcií na obale. Len čo sú teplé, polož na taniere po dve vafle. Na vafle 
nalej lyžicu jogurtu, posyp ich malinami alebo iným ovocím a pokvapkaj 
medom. Dobrú chuť! 

                                                                                          Lenka Dancáková, VII. A 

1 – zelená, 2 – žltá, 3 – hnedá, 4 – oranžová,  
5 – červená,  6 – modrá, 7 – ružová, 8 – svetlohnedá 



Malá bábovka 
 
Potrebujeme: 
2 žĺtky 
2 bielky 
100 g polohrubej múky 
50 ml vlažnej vody 
50 ml oleja 
100 g práškového cukru 
½ čajovej lyžičky prášku do pečiva 
Postup: 
Žĺtky vymiešame s cukrom do peny. Pridáme vodu a jemne miešame. Po 
lyžiciach sypeme múku a prášok do pečiva, nakoniec olej. Bielky vyšľahané na 
sneh a spojené s ostatným cestom zľahka zamiešame a do cesta vsypeme za 
hrsť sušených brusníc. Vylejeme do bábovkovej formy, ktorú sme vymastili 
maslom a vysypali strúhankou. Pečieme pri teplote 160 ˚C asi 20 minút. 
Upečenú bábovku polejeme rozpustenou čokoládou. (Mňam!) ☺ 

 
 
 

  



 
 
 
 
Učíme sa o bájke 
Bájka je krátky príbeh s ponaučením, v ktorom zvieratá, veci alebo rastliny 
vystupujú ako ľudia. 
 
    Žiaci IV. B triedy sa pokúsili vymyslieť a napísať vlastnú bájku. Stali sa z nich 
tak malí spisovatelia – bájkari. Pani učiteľka Mgr. B. Lörincová mala skutočne 
problém vybrať z dvadsiatich štyroch bájok  tie najkratšie, aby ste si z nich čo 
najviac mohli prečítať. Išlo im to celkom dobre. Čo poviete? 
 
Bernard Budzák, IV. B  
PYŠNÝ KĽÚČ 
Istá žena išla z nákupu domov. Na karičke mala 13 kľúčov. Otvárala byt 
a vtom sa začne kľúč posmievať ostatným: ,,Ja otváram dvere a vy nie“, 
posmieval sa. No to ešte netušil, čo sa stane... Vtom sa kľúč zlomil. 
Ponaučenie: Neposmievaj sa ostatným. 
 
Sebastián Krištof, IV. B 
O DVOCH ČERVOCH 

Boli raz dvaja červíkovia – Samo a Matúš. Matúš si postavil dom 
na zemi a Samo vysoko na strome. Matúš býval v spadnutom 
jabĺčku, kde bolo útulne a bezpečne. Samo v hojdajúcom sa 

jablku v korune stromu. Žili si tam asi tri dni. K večeru prišla 
búrka a začalo silno fúkať. Vietor bol taký silný, až Samov dom 

odfúkol a zničil. 
Ponaučenie: Dom sa stavia na pevných základoch. 
 
Karina Kovaľová, IV. B 
ŠKREČOK A KOBYLA 

Bol raz jeden malý stratený škrečok. Túlal sa, blúdil, ale cestu 
domov nenašiel. Až prišiel na farmu. Škrečok vošiel do stajne. 
Jedna veľká kobyla ho zbadala a šla k nemu. ,,Čo tu robíš medzi 
koňmi?“ spýtala sa. Škrečok sa jej veľmi zľakol. Ona mu však 
nechcela ublížiť. Vysvetlil kobyle, ako sa stratil a že nemá kde 

bývať. Kobyla ho odviedla k myšacej diere. ,,Taaak, tu môžeš bývať. S myšami 



som kamarátka.“ Škrečok sa veľmi potešil. Myšky ho do svojho príbytku 
úprimne prijali a tak tam býva až dodnes. 
Ponaučenie: Aj malému treba vyhovieť.  
 

Vieš, ako končí táto bájka? 

 

 



Človeče, Novák, z teba raz bude 

poskytovateľ pôžičiek alebo ich 

vymáhateľ.  

Aká lavína, Novák? 
Ale keď už o nej hovoríš, aké i by si tam 
napísal? 

 
 
 
Koza odchádza na pastvu 
a prikazuje kozliatkam:  
„Nikomu neotvárajte, môj hlas 
predsa poznáte!“ Len čo 
odišla, zaklope na ich dvere vlk 
a volá: „Kozliatka, kozliatka, 
otvorte vrátka, to som ja, vaša 
mamička!“ „Ty nie si naša 
mamička“, ozve sa jedno 
kozliatko, „naša mamička má 
tenší hlások!“ Vlk zabehne ku 
kováčovi a dá si podkuť jazyk.  
„Kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka, to som ja, vaša mamička!“ „Ty nie si naša 
mamička“, ozve sa ďalšie kozliatko, „naša mamička má ešte tenší hlások!“ Vlk 
zabehne ku kováčovi a dá si znova podkuť jazyk, až mu z neho skoro nič 

nezostane. Vrátil sa 
a zasa kričí: „Kozliatka, 
otvorte vrátka, to som 
ja, vaša mamička!“ „Ty 
nie si naša mamička“, 
ozve sa najmladšie, 
„naša mamička má 
kľúče!“ 
 
Pán Oliva pristihne vo 
svojej záhrade Janka, 
ako mu trhá čerešne 
a začne kričať: „Počkaj, 
ja to poviem tvojmu 
ockovi, keď ho uvidím.“ 
„To môžete“, odvetí 
Janko, „je pár vetví 
nado mnou!“  

                                                       
Lenka Dancáková, VII. A 



 

 

 

 

 „Pán pokladník, prosím si rýchlo lístok!“            
„A kam?“ 
....(pointa tvorí tajničku – 13 písmen) 
 

 
Vyškrtaj slová: autobus, 
autokar, karty, koberec, 
kolobežkár, oblek, pakost, 
pulty, sila, sklon, skrat, 
veverica, vlak, vlny, železnica 
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