
  



 
 
 
 
 
FIVE HAPPY DAYS WITH ENGLISH LANGUAGE 

 
V dňoch 18.3. – 22.3.2013 v našej škole prebiehal 
Medzinárodný týždeň plný zaujímavých aktivít: 
palacinkový beh, výstavka jedál zo svetovej kuchyne, 
kvíz o partnerských krajinách projektu Comenius, 
interview s anglickým lektorom, módna show, hodiny 

s anglickým lektorom.   
Program anglického týždňa bol spojený s projektom Comenius pod názvom 
„Je zábavné byť moderným a zeleným.“ Cieľom tohto týždňa bolo zapojiť 
všetkých žiakov do otvoreného dialógu a komunikácie s porozumením 
jednotlivých aktivít. 
 
FASHION SHOW 

Témou show bola ekológia. Skupinky dievčat si 
vybrali tému, na ktorú robili šaty, sukne, tričká, 
kabelky a mnoho iných vecí. Modely sa vyrábali 
z igelitových vrecúšok, fliaš, novín a alobalu. 
Modelky si obliekli šaty a namaľovali sa. Chodili po 
celej škole. Rámus robili trúbky, píšťalky a rapkáče.     
Po prehliadke prišlo vyhodnotenie, po ktorom 
vyhrali iba tie najkrajšie šaty. Najlepšie šaty dostali 

cenu, ale každá modelka si 
z prehliadky odniesla dobrú 
náladu a úsmev na tvári. 

         Ivana Maňkošová, VII. B 
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PALACINKOVÝ BEH 
 
Zúčastnili sa ho tri siedmacké triedy pod vedením pani učiteľky Hulmanovej a 
Richterovej. Súťaž bola v telocvični ČSA 1 a pravidlá boli jednoduché. Stačilo 
čo najrýchlejšie obehnúť kužeľ s panvicou v ruke a raz obrátiť palacinku. 
Zaobišli sme sa bez úrazov. Nasledovalo vyhodnotenie. Prvé miesto za 
chlapcov vyhral Erik Verbovský, VII. C a za dievčatá Sára Molitorisová, VII. C.                                                                          

 
 Sára Molitorisová, VII. C 

       
 VÝSTAVKA JEDÁL ZO SVETOVEJ KUCHYNE  
 
V piatok 22.3.2013 sme v škole mali výstavu jedál zozbieraných zo svetovej 
kuchyne. Tieto jedlá si mohli žiaci, ale aj učitelia obzrieť aj ochutnať. Boli tu 
jedlá z USA, Anglicka, Nemecka, Ruska, ale aj Slovenska. Žiaci sa do tejto 
výstavy mohli zapojiť tak, že jedlá mohli doma uvariť alebo upiecť a neskôr 
priniesť do školy. Videli ste tu rôzne druhy muffinov (čokoládové, jablkové, ...) 
alebo napríklad typický americký Apple Pie. Z Ruska ste mohli vidieť boršč 
alebo nemecký mrkvový koláč.  

                                  Júlia Leššová, Slávka Bakošová, IX. C 
 
FAŠIANGOVÉ MAĽOVANIE 
 
Dievčatá si v školskom klube vyskúšali svoje zručnosti 
v česaní a líčení svojich spolužiačok. Výsledkom boli 
jednoduché aj extravagantné účesy a tváre na 
nespoznanie. Maľovaním na tvár potešili staršie žiačky 
mladšie ročníky, ktorým vykúzlili na tvári motýlie 
krídla, či strašidelné masky. 
 

 
DIVADIELKO V ANGLICKOM JAZYKU 
 

Jedného dňa prišli pani učiteľky Frková a Gočová a oznámili nám, že budeme 
vystupovať na Dramafeste.  Nacvičili sme si rozprávku Princezná na hrášku, 
samozrejme v anglickom jazyku. Najprv sme vystupovali v škole v niekoľkých 
triedach a potom s úspechom na Dramafeste. Naše pani učiteľky boli na nás 
pyšné a aj my sme im boli vďační za príležitosť.  

Emma Španielová, III. A 



O UMENÍ UMENÍM – BENEFIČNÝ KONCERT 
 

    V kine Scala v Prešove sa 7. mája 2013 o 17.00 hod. uskutočnil 3. ročník 
benefičného koncertu O umení umením. Koncert pripravuje ZŠ na Šrobárovej 
ulici v Prešove s Mestským úradom.  Každý rok nesie v sebe ideu ľudskosti, 
a preto má prívlastok benefičný. Tohtoročný výťažok 960 eur bol venovaný 
malému prváčikovi zo ZŠ Májové námestie Simonovi Frajtkovi, ktorý sa 
narodil s nevyvinutými rukami 
a nohami.  
     Na tejto akcii sa zúčastnili aj 
naši žiaci z tanečného krúžku 
pod vedením pani učiteľky 
Petrušovej. Svojou 
choreografiou LATINA podporili 
dobrú vec.      
     Vyvrcholením koncertu bolo 
vystúpenie Katky Knechtovej, 
s ktorou sa naši žiaci aj odfotili. 
 
ŠKOLY PRE AFRIKU – BURZA 
 

Po dobrých ohlasoch minuloročnej burzy sme v tomto 
školskom roku zorganizovali znova burzu hračiek, 
kníh, suvenírov, bižutérie a tento raz sme ju rozšírili aj 
o športové potreby a CD  nosiče. Do burzy sa zapájali 
naši žiaci, rodičia i zamestnanci školy  troma 
spôsobmi: darovaním kníh, hračiek, bižutérie, 

športových potrieb alebo CD nosičov, kúpou niektorej z týchto vecí v burze, 
priamym prispením do pokladničky Unicefu.   
Prekvapením bol už prvý deň, kedy sme mali skoro taký výťažok v burze ako 
v minulom školskom roku za celý týždeň. S predajom sme začali v piatok 26. 
apríla 2013, od pondelka 29. apríla sme pokračovali až do 3. mája. Potešil nás 
väčší záujem prispieť kvalitným tovarom hlavne zo strany našich vyučujúcich, 
ale aj rodičov a zamestnancov školy. Ďakujeme najviac tým z Vás, ktorí ste 
prispeli hodnotným tovarom, sú to žiaci, ale aj panie učiteľky a rodičia. Bez 
zaujímavého tovaru by táto akcia nepriniesla želaný efekt. A ním bolo 
vyzbieraných spolu 148,50 eur.  
Všetkým Vám aj v mene afrických detí vyslovujeme veľké poďakovanie.  
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TEHLIČKA PRE DETI Z ULICE 
 
Pred Veľkou nocou sa v škole uskutočnila zbierka s názvom 
Tehlička pre deti ulice. Zbierku organizuje od roku 2006 
Savio – slovenské občianske združenie podporujúce 
rozvojové projekty saleziánskych misijných staníc. V tomto 
roku budú peniaze venované africkým deťom, ktoré žijú vo 

veľkej chudobe na ulici.  
 V súčasnosti sa v Afrike rozlišujú až 4 skupiny detí žijúcich na ulici: 

- CHILDREN ON THE STREET: žijú na ulici, aby pomohli uživiť svoju 
rodinu, s ktorou udržiavajú pravidelný kontakt, 

- CHILDREN IN THE STREET: s rodinou udržiavajú menej pravidelné 
kontakty, 

- CHILDREN OF THE STREET: nemajú rodinu alebo s ňou prerušili 
kontakt, 

- CHILDREN FOR THE STREET: sú to deti, ktoré sa narodili na ulici 
a nepoznajú rodinný život. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky štedro zapojili a sumou 90 eur 
pomohli svojim africkým kamarátom. 
 
MAREC – MESIAC KNÍH 
 
Marec – mesiac kníh neobišiel ani školský klub detí. V knižnici sa zúčastnili 
besedy so známou spisovateľkou detských kníh Gabrielou Futovou. Starší 
žiaci si vytvorili vlastné leporelá, z ktorých nejedno malo zaujímavý príbeh. 
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 BOLI SME V KNIŽNICI 
 
V utorok 26.3.2013 sme boli s našou pani učiteľkou Pištejovou 
v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde sme sa zúčastnili 
interaktívneho čítania na tému partnerských vzťahov. S pani 
spisovateľkou Futovou a pani Gašparovičovou sme si čítali 

z knihy Čin-Čin a rozprávali sme sa o Čimových vlastnostiach z pozície 
životného partnera. Mali sme aj dve úlohy: 
1. Dve osoby so spoločne zviazanými rukami mali vo vete napísať 5 slov 
o Čimových vlastnostiach; 
2. Vo štvoriciach poskladať obrázok domu. 
V úlohách sme si mohli uvedomiť, aké dôležité je v spoločnom živote citlivo 
vnímať druhého človeka a spolupracovať.  
                                                       Dominika Smalcová, Andrea Pohlodková, VIII. E 
 
DEŇ ZEME 
 
V dňoch od 22. – 26.4.2013 sa na I. stupni konal TÝŽDEŇ EKOHIER, kde si deti 
z I. stupňa zasúťažili a zároveň sa dozvedeli zaujímavosti o našej Zemi a jej 
ochrane. Vo vestibule školy bola výstavka detských prác z odpadových 
materiálov.  
Deň Zeme si v školskom klube pripomenuli recyklovaním odpadu, z ktorého 
sa deťom podarilo vyrobiť zaujímavé výrobky. Sami sa presvedčili, že nie vždy 
je nutné odpadky bez rozmýšľania zahodiť. 
  
NOVÁ HERŇA ŠKD 

V druhom školskom polroku otvorila svoje 
dvere pre deti školského klubu nová 
miestnosť plná hračiek, hier a nábytku,  
herňa školského klubu detí. Miestnosť 
určená na zábavu a oddych zaujala 
a potešila úplne každého. Nové hračky, 
stolný futbal, biliard, hokej, či len leňošenie 
v kvetinových vakoch a gauči oslovilo žiakov 

natoľko, že z herne nechce nikto odísť. Pre starších žiakov je tu aj herná 
konzola ovládaná pohybom, pri ktorej si ponaťahujú celé telo. Všetci sme 
šťastní, že práve v našej základnej škole máme takúto krásnu oázu radosti, za 
čo krásne ďakujeme.  

http://www.afarireland.org/schooltalks.htm


JA SOM ŽIAČIK ZO ŠARIŠA 
 
Dňa 21. Marca 2013 sa telocvičňa vrátila do 
dávnej minulosti. Útroby telocvične zdobili 
maľované krčahy, rôzne tanieriky, tkané 
koberce, sušené kvety a pobehujúce deti 
odeté v ľudových krojoch  umocňovali 
atmosféru tohto popoludnia. V ňom si žiaci  
uctili ľudové zvyky Veľkej noci, ktoré tak 

pripomenuli prostredníctvom slova a tanca svojim rodičom a príbuzným. 
Celým popoludním divákov sprevádzala dvojica žiakov štvrtého ročníka, ktorí 
slovom priblížili veľkonočné zvyky nášho regiónu. Ich hovorené slovo bolo 
popretkávané speváckym a tanečným vystúpením žiakov všetkých ročníkov, 
ktoré pripravili s pomocou svojich vychovávateliek. Pestrofarebné tanečné 
vystúpenie vyvrcholilo spevom spoločnej ľudovej piesne, ktorá bola akýmsi 
posolstvom, že hoci žijeme v modernej spoločnosti, nezabúdame odkiaľ 
pochádzame a ctíme si zvyky a tradície nášho domova. 
 
BESEDA  
 
V apríli pozvanie na besedu do ŠKD prijal pán poľovník Jozef Stahovec, ktorý 
deťom porozprával o ochrane našich lesov a zvierat, o poľovaní na divú zver, 
o prikrmovaní a starostlivosti o lesné zvieratá. Deťom sa beseda veľmi páčila 
a svoj záujem o túto tému prejavili kladením množstva otázok.  
 
TANEČNÉ POPOLUDNIE 
 
Slnečné počasie žiaci v ŠKD privítali tanečným popoludním na školskom 
dvore. Medzinárodný deň tanca oslávili hromadným tancom. Choreografiu si 
pripravili pani vychovávateľky a bola skutočne pestrá – od kačacieho tanca až 
po známy a dnes populárny gangnam style. Deti ju hravo zvládli a deň ukončili 
veľkou diskotékou.  

Mgr. Linda Ižárová 
JAZYKOVÝ KVET 
 

Piateho marca sa v knižnici P. O. Hviezdoslava konalo krajské kolo súťaže 
Jazykový kvet. Je to súťaž v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku. 
Našu školu reprezentovali Emma Tomášová z III. A a Jakub Komanický z III. B. 
Z viac ako 20 detí z celého kraja porota vybrala do finále len štyroch. Medzi 



nimi bol aj Jakub. Dvanásteho apríla sa Jakub zúčastnil finále a skončil na 
krásnom 2. mieste. Postup do celoslovenského kola mu tak unikol len o 
vlások.                                                                                        

  Mgr. Adriana Gočová 
DEŇ MATIEK 
 

Na Deň matiek si uctievame všetky naše mamky slovami 
lásky. Niektorí synovia a dcéry kupujú dary, iní ich 
vlastnoručne vyrábajú. Ale pani učiteľky z  I. stupňa 
pripravili spolu s deťmi ešte jeden dar.  16. mája 2013 si 
pre mamky pripravili hudobné a tanečné vystúpenie. 
Fotoaparáty neúnavne cvakali a blýskali, každá mama 
chcela vidieť svoju ratolesť, lebo ony sú pre nich tým 
najväčším darom. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝSTUP NA MIEROVÚ HORU 
 
19. mája 2013 sme sa opäť rozhodli zrealizovať výstup na Mierovú horu. Je to 
symbolické označenie vrchu Kojšová hoľa neďaleko Zlatej Idky – známeho 
lyžiarskeho strediska pri Košiciach. Na tomto mieste je umiestnených 49 
stĺpov mieru, ktoré pripomínajú, že mier je dôležitý pre náš život a že si 
máme vážiť možnosť života  v mieri. Málokto z nás by sa chcel vymeniť 
s kýmkoľvek napr. v Sudáne či Afganistane. 
   Počasie bolo nádherne turistické, veľa slniečka, nejaký ten mrak a vietor. 
Usporiadatelia – organizácia Humatrend –  nám pripravili krátky program 
venovaný cvičeniam na uzdravenie Zeme, ponúkli nám občerstvenie a všetci 
účastníci výstupu dostali tričká. Dúfame, že sa takto o rok stretneme znova. 

 
Mgr. Mária Havrilová a žiaci V. E Katka, Evka, Mirka, Paťa, Dávid, Šimon 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horná kresba by mala byť 
zrkadlovým obrazom dolnej kresby, 
no je na nej 5 chýb. Ktoré to sú? 

Učiteľ kreslenia predložil trom žiakom obrázok č. 1. 
Pri odkresľovaní sa každý zo žiakov pomýlil v troch 
detailoch. V ktorých? 

Vyfarbi políčka, ktoré sú označené 
bodkou. 



ŠKOLSKÝ PARLAMENT V BRATISLAVE 
            
  
       
 
 
 
 
 
 
 
      
    Dňa 10. mája 2013 členovia školského žiackeho parlamentu a výber žiakov 
navštívili Bratislavu s cieľom pozrieť si krásy nášho hlavného mesta a hlavne 
navštíviť slovenský parlament. Exkurziu pre nich pripravila pani učiteľka Mgr. 
Galina Malíčková. 
    Dopoludnia pri prehliadke centra Bratislavy mohli pozorovať a vnímať jej 
rušnú atmosféru. Prezreli si najzaujímavejšie pamätihodnosti, napr. 
Michalskú bránu, budovu Academie Istropolitany, Hviezdoslavovo námestie, 
radnicu, budovu SND a Bratislavský hrad, z ktorého hradných múrov sa im 
naskytol pekný výhľad na Dunaj a Bratislavu. Okrem pamätihodností je 
Bratislava zaujímavá i tým, že tam často môžete stretnúť známe osobnosti 
z televíznej obrazovky. Aj našim žiakom sa podarilo požiadať o spoločnú fotku 
Mariána Čekovského, videli  hercov Viktora Horjána, Soňu Valentovú či Petra 
Kočiša.  
    Hlavným cieľom exkurzie bola však návšteva parlamentu, čiže Národnej 
rady Slovenskej republiky, ktorá začala o 14.00 hod. Po vstupe do budovy 
a po absolvovaní bezpečnostných opatrení ako pred cestou lietadlom 
sprievodca v Sieni J. M. Hurbana žiakov oboznámil s históriou Národnej rady, 
so štátnymi symbolmi a procesom vzniku Ústavy Slovenskej republiky. 
Podrobne vysvetlil prácu poslancov parlamentu, žiaci mali možnosť vidieť 
priestory pre novinárov a televíznych reportérov. Najviac ich však zaujala 
návšteva rokovacej sály, ktorá je v skutočnosti menšia ako sa zdá 
z televíznych prenosov. Mohli si posedieť na miestach, kde sedávajú poslanci 
a členovia vlády. V závere exkurzie žiakov pozdravil aj podpredseda NR SR Ján 
Fígeľ.   
    Žiaci prežili krásny slnečný deň plný poznatkov, dojmov a zážitkov. 

Mgr. M. Knuthová 



 
 

  



 

 
 
 
 
1. a 7. marca 2013 sa uskutočnili v našej škole školské kolá tradičnej súťaže v 
prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  

 
Víťazi školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v dňoch 26. - 
27. marca 2013 zúčastnili okresného kola. 

I. kategória Poézia 

1. miesto Michaela Gočová, II. A 

2. miesto Natália Pekárová, Alica Mandúchová, IV. B 

3. miesto Nela Kmecová, Vanesa Ředinová, III. A 

  Próza 

1. miesto Daniela Brižeková, II. A 

2. miesto Martina Kováčová, IV. B,   Alžbeta Dušenková, III. A 

3. miesto Diana Langová, II. A,   Alica Bosá, II. C 

II. Kategória Poézia 

1. miesto Bronislava Marková, V. A 

2. miesto Monika Karasová, V. C 

3. miesto Alena Dvorščáková, V. D 

  Próza 

1. miesto Dominika Slovenská, VII. B 

2. miesto Lenka Želonková, VII. A 

3. miesto Viktória Firmentová, VII. A 

III. Kategória Poézia 

2. miesto Dominika Kubanková, VIII. E 

  Próza 

1. miesto Annamária Koreňová, VIII. E 

2. miesto Monika Vojkuvková, IX. B 

3. miesto Sára Sirotňáková, VIII. C 



Najviac sa darilo dvom našim žiačkam – Miške Gočovej z II. A, ktorá v I. 
kategórii v prednese poézie získala 2. miesto a Bronke Markovej z V. A, ktorá 
v II. kategórii v prednese poézie získala tiež 2. miesto. 
 

 
 
 

Pytagoriáda obvodné kolo 
Úspešnými riešiteľmi sa stali Lea Porošinová z III. C, Jakub Komanický z III. B, 
Ladislav Furdík z V. B, Rastislav Molčan z V. A, Adam Dzurenda z V. A, Matej 
Novotný zo VI. B, Samuel Kohút zo VI. D, Dominika Meľuchová zo VI. C a 
Katarína Platková zo VII. A. 
Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády reprezentovali našu školu v 
obvodnom kole. Najviac sa darilo Emme Tomášovej z III. A a Henrichovi 
Hanušovskému z VIII. F, ktorí obsadili 3. miesto. 
 
 
 
 

     Po veľmi pekných umiestneniach v obvodovom  
kole geografickej olympiády (mali sme deviatich 
úspešných riešiteľov) si dvaja naši spolužiaci overili 
svoje vedomosti a schopnosti v krajskom kole.             
Konkurencia bola silná, veď z každého okresu  
Prešovského kraja tu boli dvaja najlepší v každej 
kategórii, od šiestakov po deviatakov. V 
záverečnom hodnotení krajskej komisie obsadil 
Jozef Novotný z IX. C pekné  5. miesto. 
        Henrich Hanušovský, VIII. F sa umiestnil na 
úžasnom 2. mieste. Od  prvého miesta ho delil iba 

jeden bod. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi krajského kola. 
      Henrich Hanušovský postúpil do celoslovenského kola, kde sa stretol s 
tými najlepšími zo všetkých krajov Slovenska. Vo svojej kategórii mal veľmi 
silnú konkurenciu. Henrich sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola 
a obsadil veľmi pekné 8. miesto.  Všetci sa pripájame ku gratulantom a 
dúfame, že svoje schopnosti zúročí aj počas cestovania a spoznávania sveta. 
P.S. : Výzva pre všetkých žiakov – geografov a žiačky – geografky. Počas 
celoslovenského kola sme zistili, že sa koná aj medzinárodné kolo 



geografickej olympiády pre základné školy (7. – 9. roč.).  Tento rok to bude v 
Sankt Peterburgu. Samotnej súťaži predchádza sústredenie a súťažiaci 
pracujú ako kolektív.  Čo vy na to? Neskúsime sa najbližšie prepracovať ? 

Mgr. Mária Havrilová 
 

 
    
 

Dňa 25.4.2013 sa uskutočnilo školské kolo 
súťaže v speve slovenských ľudových piesní 
„Slávik Slovenska“. Súťaže sa zúčastnilo 28 
žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách.  O 
výkonoch súťažiacich rozhodovala porota v 
zložení: p. uč. Hrašková, p. uč. Kuchárová a p. 
uč. Ivanová.  
 

 

I. kategória 1. –  3. ročník II. kategória 4. – 6. ročník   

1. miesto Kristína Jure, II. D 1. miesto Nina Mikulová, IV. B 

2. miesto Mária Gajdošová, I. B 2. miesto Alena Dvorščáková, V. D 

  Alžbeta Dušenková, III. A 
 

Martin Kravec, V. D 

  Soňa Saloková, III. C 3. miesto Jakub Gall, V. B 

3. miesto Anežka Motýľová, I. A III. kategória 7. - 9. ročník 

  Ivana Lešková, III. D 1. miesto Juraj Gall, VII. C 

  Natália Rychtáriková, I. D 2. miesto Simona Balčáková, VII. E 

    3. miesto Simona Sobeková, VIII. C 

Mgr. Beáta Ivanová 
 
 
 
 
Najlepšie umiestnenia žiakov v okresnom kole biologickej olympiády: 
1. miesto projektová časť, kat. D – Lenka Dancáková, VII. A 
3. miesto praktická a teoretická časť, kat. C – Peter Michalčín, VIII. C 
3. miesto praktická a teoretická časť, kat. D – Maroš Fabian, VII. B 
2. miesto okresné kolo a 13. miesto krajské kolo –  odbornosť botanika, kat. E 
– Emma Blizmanová, V. A 



 
 
 
Výsledky obvodového a krajského kola: 
Kategória E Samuel Karaš, VII.  A – 2. miesto. V krajskom kole 13. miesto. 
Maroš Fabián, VII. B – 4. miesto 
Kategória F Juraj Kováč, VI. C – 6. miesto 
 
 
 
 
Úspešní riešitelia obvodového kola Fyzikálnej olympiády: 
Henrich Hanušovský, VIII. E,  Maximilián Novotný, IX. E 
 
 
 
Úspešný riešiteľ obvodového kola Chemickej olympiády: 
Maximilián Novotný, IX. E 
 
 
 
14 kg SABI viečok; 35,5 kg hliníkovej fólie  

 
 
 
V tomto školskom roku sa tejto akcie v Botanickej záhrade v Košiciach 
zúčastnili Matúš Kríž a Rastislav Molčan, V. A.  
 

 
 
V obvodovom kole súťaže  sa na 4. mieste umiestnil Juraj Kováč, VI. C. 
 
 
 

 
1. miesto –  Simona Madziková, Laura Karafová, VII. E 
2. miesto – Samuel Karaš, VII. A 
3. miesto – Sára Molitorisová, Jarmila Kovalská, VII. C 



 
 
 
 

Medzinárodné stretnutie na Sardínii 
 

     Vďaka projektu Comenius 
som dostala možnosť spoznať 
pre mňa nepoznanú krajinu 
Sardíniu. Okrem našich žiakov sa 
výletu zúčastnili aj dvaja žiaci 
z Litvy a traja z Bulharska. 
     V pondelok, prvý deň, sme sa 
išli pozrieť do mestečka San 
Giovanni Suergiu, ako sa učia 
žiaci v základnej a strednej 
škole, aké majú predmety 

a v čom sa odlišujú od nášho vyučovania. Veľmi ma zaujali predmety ako 
napríklad výroba hlinených nádob, hudobná výchova s mnohými hudobnými 
nástrojmi a veľa iných. Potom nás pohostili  tradičným obedom, neskôr sme 
sa išli prejsť k menšiemu skanzenu. Poobede sme navštívili Palmas, nazývaný 
staré Mesto, kde nás privítal primátor. 
Na druhý deň sme mali prezentácie, každý o svojej krajine a škole. Potom sme 
sa vybrali do mesta Sant’ Antioco, kde sme videli mnoho krásnych 
historických pamiatok. Navštívili sme oblasť Carbonia, kde sme si pozreli 
zaujímavú baňu, v ktorej sa kedysi ťažilo uhlie. Večer sme mali stretnutie 
učiteľov a žiakov na námestí v San Giovanni. Tam sme tancovali, ochutnávali 
ich tradičné koláče a všelijaké iné jedlá. Spoznali sme tam aj veľa nových 
priateľov, s ktorými sme strávili zvyšok dňa. 
V stredu skoro ráno sme sa po raňajkách vybrali k mestečku Barumini, kde sa 
nachádza významná archeologická lokalita s názvom Su Nuraxi di Barumini. 
Sú to ruiny bývalých budov z doby okolo 1500 pred Kristom. Od roku 1997 je 
súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Ešte pred obedom sme sa dostavili 
do hlavného mesta Cagliari, kde sme navštívili parlament. Poobede sme sa 
prechádzali po Cagliari a mali sme výhľad i na more. 
     V piatok poobede sme prišli na letisko, z ktorého sme sa šťastní vrátili 
domov na svoje rodné Slovensko.                                     

Diana Šimočková, VIII. A                              



   
 

 
 

 
Rozprávka o kvapke 

 

Žila raz malá vodná kvapka, ktorá chcela ísť do sveta. Jedného rána 
si povedala: „Nechcem byť doma, chcem skúsiť niečo nové 
a dobrodružné. Keď začne pršať, vyskočím tajne z mraku 
a pristanem až na zemi.“  O dva dni naozaj začalo pršať. Kvapka 

natešená vyskočila a padala, a padala, až dopadla ma zem.  A hádajte, čo sa 
s ňou stalo? Na zemi zostala iba malá mláčka, na ktorú začali padať ďalšie 
malé kvapky...                                       
A v tej mláčke bol zvonec a rozprávky je koniec. 

Saška Tokarčíková a Tomáš Tokarčík, V. B  

       
      Komárí príbeh 
 

      Sadol komár na konár, 
      ten sa pod ním odlámal. 
      Teraz leží na áre, 
      smútia za ním komáre. 
 
                                                                 Saška Tokarčíková a Mária Karafová, V .B 
 

Popletená básnička 
 

Koláč pečiem v umývačke,  
obed varím na žmýkačke.  
A keď koláč umyjem, 
hrniec v práčke vyperiem. 
Oheň v mydle zapálim, 
hrniec v práčke prepálim, 
keď mám koláč hotový,  
schovám ho do periny. 
 
Alexandra Jarkovská, V. B 
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    Spevák, skladateľ, producent. Narodil sa 1. 
marca 1994 v meste London v Kanade. Justinov 1. 
singel One Time bol vydaný v rádiu, zatiaľ čo 
Justin ešte nahrával svoj debutový album. 
Pesnička dosiahla dvanástu priečku v Canadian 
Hot 100 počas prvého týždňa od vydania. 
     Od roku 2009 až do roku 2012 vydal 7 
albumov. V roku 2009 hral vo dvoch filmoch, a to 

v True Jackson a My date with. V roku 2010 hral v troch filmoch a v štvrtom 
pôsobil ako hudobný hosť. V roku 2011 účinkoval v troch filmoch a v roku 
2012 si zahral vo filmoch Men in Black 3 a Katy Perry: Part of me. 
     Od roku 2009 do roku 2012 vyhral 31 rôznych hudobných ocenení. Britský 
týždenník The Observer uverejnil správu o tom, že Justin Bieber je na 
sociálnych sieťach vplyvnejší než prezident USA Barack Obama alebo 
Dalajláma. Justin bol zaradený na 3. miesto v zozname najvplyvnejších 
celebrít sveta a na 9. miesto v zozname najlepšie zarábajúcich hudobníkov 
sveta so ziskom 53 mil. dolárov v období máj 2010 – máj 2011 a je 
najmladšou hviezdou v rebríčkoch. 

                                                                            Simona Tereková, IX. C 
 

 
 
 
     Mojím idolom je Justin Bieber, kanadský 18-ročný spevák.  Má veľa 
fanúšikov po celom svete a získal množstvo prestížnych hudobných ocenení.  
     Vždy som chcela ísť na jeho koncert  a vidieť a počuť spievať ho naživo. 
Okrem toho mám aj jeho albumy, knihy o ňom a film, ktorý je dokumentom 
o jeho popularite a ceste ku sláve.  
Justin začal Believe Tour  v roku 2012. Je to šnúra približne 70 koncertov po 
celom svete. Hneď ako som sa dozvedela, že bude aj v Európe, zistila som si 
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cez internet, kde má najbližší koncert. Slovensko tam nebolo, ale Viedeň nie 
je tak ďaleko.  Veľmi som sa potešila a podarilo sa nám kúpiť lístky na jeho 
koncert cez internet. Hovorím nám, pretože išli so mnou ešte  dve kamarátky. 
Koncert  vo Viedni bol naplánovaný na 30.3.2013 vo viedenskej Stadhalle.  
Vyrazili sme ráno o 10.00 z Prešova autom a o 17.00 sme boli vo Viedni. Mali 
sme dosť času a  pred koncertom sme si vychutnávali pocit, že o pár hodín sa 
nám splní náš sen. Fanúšikov pred halou pribúdalo a so začiatkom koncertu 
sa začali viac a viac tlačiť. Bol tam neskutočný krik, hlavne vtedy, keď niekto 
z Justinovho tímu vykukol   z jeho tourbusu. Potom konečne začali púšťať dnu 
a začala obrovská  tlačenica. Pri vchode nás prehľadávali a podľa pokynov 
usporiadateľa sme nemohli mať žiadne fľaše s nápojmi, kamery 
a fotoaparáty. V hale sa nám podarilo dostať  do VIP zóny, napriek tomu, že 
sme mali obyčajné lístky na státie.  Tak sme boli asi meter od pódia.  V hale 
bolo neskutočne horúco a nemali sme vodu, pretože pri vchode nám zobrali 
fľaše. Už pred vystúpením odpadlo okolo 200  ľudí. Asi pol hodiny vystupoval 
predskokan, a potom sme ešte pol hodiny čakali na Justina.  
Desať minút pred koncertom sa spustilo odpočítavanie a keď ostávalo 10 
sekúnd, spustil sa obrovský hukot. Justin priletel na krídlach a pomaly sa 
spúšťal dolu. Keď pristál, odštartoval koncert a začal spievať prvú pesničku  
večera  All around the world.   Scéna na pódiu sa pri piesňach menila a Justin 
sa prezliekal.  Bol  neskutočný hluk a spev, pretože fanúšičky spievali a kričali  
nepretržite.  Celý koncert  poznám už z internetu, takže presne som vedela, 
kedy aká pesnička nasleduje a  kedy príde tá posledná.  Zabávali sme sa 
a spievali sme s kamarátkami celý koncert.  Justin okrem toho, že je úžasný 
spevák, je skvelý tanečník, čo predviedol na koncerte so svojimi  tanečníkmi.  
        Bol to môj najkrajší zážitok. Bola som v jednej chvíli v tej istej miestnosti 
s chlapcom, ktorý je mojou inšpiráciou. Verím, že niekedy zasa pôjdem na 
jeho koncert a budem s ním mať spoločnú fotku,  veď sám Justin hovorí 
Never say never and Believe. 

Nikola Rusnáková, VII. E 
 

 



  

4 zo 6 predmetov, ktoré sú 
nakreslené nad obrázkom, sa 
nachádzajú i na kresbe. 



 
 
 
 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V HÁDZANEJ MLADŠÍCH ŽIAKOV 
 

Majstrovstvá Slovenska žiakov (rok 
narodenia 2000/2001) sa konali 22. mája 
2013 v Topoľčanoch. Naši šiestaci pod 
vedením pána učiteľa a trénera Jozefa 
Lukáča získali zlaté medaily a stali sa 
majstrami Slovenska, keď v poslednom 
zápase porazili domáce Topoľčany.  
Reprezentovali nás chlapci zo VI. D: Daniel 

Magdolen, Martin Lozák, Tomáš Danč, Jakub Podracký, Peter Podracký, 
Samuel Kohút, Tomáš Valenčin, Adam Rinďa, Viliam Birkner (VI. A), Gabriel 
Vaňo (VI. B),  Oliver Olejár (VII. B). Všetkým blahoželáme! 

 
GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ 

 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zúčastnila okresnej súťaže v 
Gymnastickom štvorboji dňa 15.4.2013 v ZŠ Ľubotice.   
Družstvo dievčat B-kategórie v zastúpení: Fatima Príhodová zo VI. E, Emma 
Španielová z III. A, Nina Podracká z III. A, Emma Tomášová z III. A, Laura 
Petrušová z III. A získalo pekné 3. miesto.  Družstvo dievčat A-kategórie v 



zastúpení: Martina Biščáková z II. D, 
Katarína Karaffová z II. D, Miroslava 
Nálepová z II. D, Veronika Kočišová z II. D, 
Anežka Motýľová z I. A, Nela Kmecová z III. 
A získalo 1. miesto a postúpili do krajského 
kola, ktoré sa uskutočnilo 26.4.2013 
v Poprade, kde získali 3. miesto.  

 
 

HOKEJOVÝ MINI ORANGE CUP 
 

 Najväčší slovenský hokejový „megaturnaj" 
prípraviek (hráčov 4. ročníkov ZŠ) Orange 
Minihokej Tour 2013 sa konal 27. apríla 
2013 v najmodernejšej hokejovej aréne na 
Slovensku – na Zimnom štadióne Ondreja 
Nepelu v Bratislave.   
V základnej časti turnaja štartovalo až 34 
hokejových prípraviek z takmer všetkých 
slovenských hokejových klubov, čo 
predstavuje až do 680 hokejových talentov 

vo veku do 10 rokov. Do finále sa prebojovalo len 6 družstiev, medzi nimi aj 
naši žiaci. Celkovými víťazmi podujatia sa napokon stali mladí hokejisti klubu 
HOBA Bratislava, ktorí v dramatickom finále zdolali naše mladé hokejové 
talenty P. H. K. Prešov 5:3. K zisku strieborných medailí našim štvrtákom 
blahoželáme.  

 
VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O OLYMPIZME 

 
Alexandra Balogová, Dominika Lauková a 
Ivana Straková z IX. A sa stali víťazkami 
krajského kola vedomostnej súťaže 
o olympizme, na ktorú ich pripravovala 
pani učiteľka Dubcová. Žiačky postúpili 
na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 
20. – 21. mája 2013 v Bojniciach, na 
ktorom obsadili 8. miesto.  
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KRASOKORČUĽOVANIE 
 

Mária Sofia Pucherová z V. A sa stala už druhýkrát majsterkou Slovenska v 
krasokorčuľovaní. Blahoželáme! 

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V HOKEJI 
 

V apríli (3.4. – 7.4.2013) sa v Poprade konali Majstrovstvá Slovenska v hokeji 
pre starších žiakov. Bolo tam 6 družstiev: Bratislava, Trenčín, Zvolen, 
Liptovský Mikuláš, Poprad a Prešov. Každý deň sa hrali 3 zápasy. Po každom 
zápase nasledovali samostatné nájazdy bez ohľadu na skóre. Na 1. zápas sa 
prišlo pozrieť asi 400 divákov. Domáci Poprad sa po deviatich rokoch stal 
majstrom (6:3) nad Prešovom, na druhom mieste sa umiestnil tím spod 
Pustého hradu vo Zvolene a na treťom mieste skončil bratislavský Ružinov. 
My, prešovskí chlapci, sme skončili na 6. mieste. 
Prešov reprezentovali: Kovalčík, Hurtuk, Verčimák, Vaško, Kaduk, Miškuf, 
Miško, Jendruš, Dubovecký, Pulščák, Segľa, Lamač, Duda, Hrabčák, Kunst, 
Giba, Miščík, Kulík, Kaľavský, Duplinský.                

Marek Lamač, Filip Giba, IX. D 
 

ŠPORTOVÁ STREĽBA 
 

Ivana Oľšavská, IX. C, na majstrovstvách Slovenska v športovej streľbe zo 
vzduchových zbraní sa stala majsterkou republiky. V prvom ročníku 
celoštátnej súťaže žiakov základných a stredných škôl Gönci Cup 2013 získala 
striebornú medailu. Na ďalšom majstrovskom podujatí, v súťaži 3 x 20 rán 
získala bronz a v súťaži 40 rán v ľahu vystrieľala svoj druhý mládežnícky 
slovenský titul. V súťaži 40 rán v stoji obsadila druhé miesto. Blahoželáme! 
  

O S E M S M E R O V K A 
 
BABKA, ZOŠIT, KOŠE, 
KEĎ, HOĎ, ZHON, 
ZOTRIE, DOBIŤ, 
ZUBÁR, ZNÁMKA, 
UTERÁK, TÁRAŤ, HRA, 
KEL, POLE, LOPATA, 
POT, TIP, OBIL, PIL, 
AKO, ROĽA 
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