
  



 
 
 
 

Zimné radovánky 
Zima sa k nám opäť vrátila v celej svojej nádhere a kráse. Jej štedrá nádielka 
potešila snáď každé detské srdiečko. Sánkovanie, šmýkanie alebo úplne 

obyčajná guľovačka nám dodáva radosť a 
energiu počas týchto zimných dní.  
V jeden krásny zimný deň sa žiaci 7., 8. a 9. 
ročníka vybrali s učiteľmi na Drienicu. Niektorí 
sa išli vyšantiť na klzákoch, iní šli lyžovať. 
Sánkovanie, ktoré našťastie dopadlo bez úrazu, 
si všetci veľmi užili a žiaci boli plní elánu od 
začiatku až do konca. Po čase sa rozhodli dobiť 
energiu v bufete. Teplý čajík úžasne spríjemnil 
mrazivé chvíle. Potom sa ešte vrátili na svah. 
Keď prišiel čas odchodu, žiaci zišli dole k 
autobusu a pobrali sa zo zasneženej krajiny späť 

do Prešova s neopakovateľnými zážitkami. Som si istá, že na tento deň budú 
ešte veľmi dlho spomínať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diana Šimočková a Vladimíra Špačková, VIII. A 

 
Matematická olympiáda – obvodné kolo 
V stredu 23. januára sa uskutočnil 62. ročník obvodného kola matematickej 
olympiády v kategóriách Z5  a Z9. Najvýraznejší úspech dosiahli: 
4. miesto – Maroš Kulík, IX. A 
9. miesto – Rastislav Molčan, V. A  



Školský klub detí 
V novembri si chlapci a dievčatá zmerali sily v zábavno-súťažnom popoludní 
s názvom Šikovný chlapec, šikovné dievča. Tu žiaci a žiačky ŠKD súťažili 
v netradičných disciplínach ako skladanie puzzle, triedenie vecí, dobrá pamäť 
a iné. Zabávala sa aj porota zložená zo žiakov súťažiacich tried.  
 
S vianočnými sviatkami súvisí výroba rôznych dekorácií. Triedy ŠKD sa zmenili 
na vianočné dielničky, vyrábali ozdoby a ozdôbky, ktorými si žiaci spestrili 

nielen triedy, ale aj svoje vlastné izbičky. 
 
13. decembra sa po chodbách našej školy 
prechádzali strašidlá v bielych plachtách – 
Lucie. Tie vymetali kúty tried, postrašili 
neporiadne deti a pripomenuli nám tak ľudové 
tradície nášho regiónu.  
 
Snehovú nádielku na školskom dvore sme 
využili pri stavbe Snehuliakova – mestečka zo 
snehu. V ňom bývali rôzne zvieratká: 

korytnačky, farebný krokodíl, had, ... Tie mali postavené krásne hrady 
a dokonca aj poschodovú tortu. Žiaci vyštípaní od mrazu sa zo svojich prác 
tešili a pani vychovávateľky s nimi.  

Nový kalendárny rok 2013 sme privítali zábavou v maskách. Školská 
telocvičňa ožila 11. januára karnevalom školského klubu detí, na ktorom sa 
predstavili rôzne masky princezien, rytierov, vodníkov, víl a podobne. Zábava 
vyvrcholila súťažou a žiaci si odniesli pekné ceny. 

Mgr. Linda Miženková 
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Súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko 
 
I. kategória 
1. miesto – Danka Brižeková, II. A    
                     Vanessa Ředinová, III. A   
2. miesto – Miška Gočová, II. A 
3. miesto – Nelka Kmecová, III. A 
 
II. kategória 
1. miesto – Bronislava Marková, V. A 

                                                                                            Emma Blizmanová, V. A 
              2. miesto – Tereza Magdová, V. A 

 III. kategória                                               3. miesto – Matej Závadský, IV. A 
 1. miesto – Lenka Želonková, VII. A                            Tomáš Tokarčík, V. B 
 
Žiačka Bronislava Marková (V. A), ktorú pripravovala pani učiteľka Tomková, 
uspela aj v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko a získala krásne 2. miesto. 
Blahoželáme!  

 
Výstava Biblie  
V decembri sme sa veľmi potešili, keď nám pani učiteľka Antlová oznámila, že 
pôjdeme na výstavu Biblie. Celí premrznutí sme dorazili na výstavu, ktorá sa 
konala v Knižnici P. O. Hviezdoslava. Mysleli sme si, že to bude nejaká nudná 
prednáška, cez ktorú sa ulejeme z hodín. No keď sme prišli pred bránu 
knižnice, už samotná budova sa nám veľmi zapáčila. Usadili sme sa do 
pohodlných stoličiek a vypočuli si zaujímavosti o Biblii. Napríklad, že Biblia je 
preložená do niekoľko tisíc jazykov, nepísali ju len významní ľudia, ale aj 
rybári či krajčíri, Bibliu písalo 40  svätopiscov a písali ju 1500 rokov. 
Potom sme sa presunuli pozrieť si rôzne druhy Biblie – Bibliu napísanú na 
kartóne či na papieriku od cigarety, Bibliu pod mikroskop, pre väzňov 
z nehorľavého papiera, modernú Bibliu s obrázkami alebo vodotesnú Bibliu.  
Pán, ktorý nám o Biblii rozprával, vyhlásil súťaž. Mali sme nájsť, kto žil 
najdlhšie. Len šiesti z nás zistili, že to bol Metúšalech, ktorý žil neuveriteľných 
969 rokov. Výhercovia odchádzali s hodnotnými knihami a s úsmevom na 
perách. 
Počas štvrtej hodiny sme sa opäť zamrznutí vrátili do školy. Myslím, že nielen 
výhercovia si doniesli ceny, ale všetci sme si doniesli nové poznatky. 

Dávid Matej a Dominika Slovenská, VII. B 



Divadelné predstavenie 
4. februára 2013 žiaci 5., 6. a 7. 
ročníka zavítali  do PKO, aby sme si 
pozreli slovenskú klasiku. Veselohru 
podľa poviedky M. Kukučína – Rysavá 
jalovica.  
Adam Krt so svojou ženou Evou 
nažívajú vo svornosti, nebyť 
škriepnych susedov Trnkovcov, s 
ktorými sa povadia pre hocičo. Adam 

Krt sa vyberie na jarmok predať kapce a kúpi v dobrej nálade od Trnku 
jalovičku. Pálenka ich zblíži, lenže kým sa oni meria, jalovička spred krčmy 
zmizne. U Krtov nastane súdny deň, lebo Adam prišiel domov bez jalovice aj 
bez peňazí. Všetko sa však šťastne vyrieši. Trnková jalovicu doviedla domov a 
práve na Štedrý večer nastáva medzi rodinami túžobné zmierenie.  
Divadlo NA DOSKE nesklamalo a inscenácia sa nám páčila. Nasmiali sme sa, 
najviac na improvizačných schopnostiach štyroch  hercov.                                                                                

Zuzana Grejtáková, VI. E 
 

Anglicko-slovenské divadelné predstavenie  
Už tretíkrát žiaci našej školy 
navštívili anglicko-slovenské 
divadelné predstavenie v podaní 
Divadelného centra z Martina. 
29. januára 2013 sme  v Scale 
sledovali hru Čierny Peter (Peter 
Black). Bol to príbeh človeka, ktorý 
v priebehu jedného dňa doslova 
prišiel o všetko, priateľku, peniaze, 
dom.  Dostal Čierneho Petra. Jeho 

opätovný štart od nuly je motivovaný základnými ľudskými potrebami ako sú 
spánok, jedlo, teplo, rodina, priatelia a práca.  
Cieľom predstavenia bolo atraktívnou formou umožniť žiakom zdokonaliť si 
vedomosti z angličtiny a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie.        
Častý potlesk a smiech boli odmenou pre hercov. Hra sa všetkým páčila. 
Tešíme sa, čím nás Divadelné centrum prekvapí na budúci rok. 

 Mária Mihaličová a Marta Rovňáková, učiteľky anglického jazyka 
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Hodina ruského jazyka 
V utorok 18. decembra 2012 sa v jazykovej učebni 
uskutočnila hodina ruského jazyka za účelom poznávania 
ruských tradícií a slávnych osobností. Hodinu 
zorganizovali pani učiteľky Hulmanová a Ivanová. 
Dozvedeli sme sa informácie o histórii samovaru a mnoho 
iných zaujímavých vecí. Na konci hodiny si pre nás 
pripravili kvíz: Čo je to? Kto je to? Kde je to? a ruské 
pesničky. Zvíťazili žiaci VIII. C triedy. Bola to veľmi zábavná 
a zaujímavá hodina. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sára Sirotňáková, VIII. C 

Vianoce u nás doma  
Prinášame vám výsledky tradičnej literárno-výtvarnej súťaže Vianoce u nás 
doma, do ktorej ste sa mnohí zapojili. Ako najkrajšie práce boli vyhodnotené 
práce Štofaňákovej z IX.  C, Lakatošovej z IX.  C, Sirotňákovej z VIII. C, 
Poklembu z V. D a Obročníkovej z IX. B triedy. Najlepšie práce ste si mohli 
prečítať a pozrieť na nástenke vo vestibule školy. Nielen títo menovaní žiaci, 
ale aj mnohí ďalší, ktorí sa do súťaže zapojili, boli odmenení vecnými cenami 
a sladkosťami. 
 

Vianočná burza 
Pred Vianocami sa v našej škole uskutočnila tradičná vianočná burza. 
Siedmaci, ôsmaci, deviataci, aj žiaci 1. stupňa počas dvoch týždňov predávali 
vo vestibule školy vianočné pohľadnice, ozdoby, ikebany a rôzne drobnôstky. 
Každý, kto si na burze niečo kúpil, podporil choré deti na onkológii v 
prešovskej nemocnici.  
Výťažok z burzy bol 131 eur. Je to nielen pekná suma, ale aj hlboký prejav 
našej ľudskosti a solidarity.                                                                Mgr. L. Antlová             



Geografická olympiáda 
Geografická olympiáda je veľmi zaujímavá súťaž 
pre žiakov 5. – 9. ročníka, v ktorej sa overujú 
nielen teoretické vedomosti,  ale aj praktické 
zručnosti a schopnosti.   
Už tradične sme v decembri zorganizovali 

školské kolo a znova sa potvrdilo, že naši žiaci majú záujem o vyučovací 
predmet, ktorý je spájaný s cestovaním a poznávaním Zeme. Prihlásilo sa 80 
žiakov a 71 % z nich je  úspešným riešiteľom.  
Do obvodového kola postúpili títo žiaci: Blizmanová Emma (V. A), Kríž Matúš 

(V. A), Jurko Dominik (VI. A), Vaňo 
Gabriel (VI. A), Karaš Samuel (VII. A), 
Platková Katarína (VII. A), Hanušovský 
Henrich (VIII. F), Michalčin Peter (VIII. 
C), Novotný Jozef (IX. C), Slaninková 
Andrea (IX. B) 
 
 
Ako škola sme 7. februára  2013 
privítali na našej pôde súťažiacich 

obvodového kola geografickej olympiády.  Aj napriek nepriazni počasia, 
hustému sneženiu  a snehovej kalamite, sa u nás stretli žiaci z celého 
prešovského okresu a pri vypracovávaní testových úloh využili vedomosti zo 
svojho obľúbeného vyučovacieho predmetu. Veríme, že sa všetkým podarilo 
vypracovať úlohy čo najlepšie a že sa u nás cítili výborne. Žiakom 
postupujúcim do krajského kola držíme palce a skromne dúfame, že medzi 
nimi budú aj naši žiaci. 
Veľká vďaka patrí všetkým p. učiteľkám a p. učiteľom, ktorí dokážu motivovať 
mládež k súťaženiu a získavaniu vedomostí, ktoré využijú  vo svojom bežnom 
živote. 

Mgr. Mária Havrilová 

Hravá slovenčina  
5. decembra 2013 sa zástupcovia všetkých tried 5. ročníka zúčastnili školskej 
súťaže Hravá slovenčina. Úlohy boli zamerané na čitateľskú gramotnosť. 1. 
miesto si vybojovalo družstvo 5. B triedy (Jakub Gall, Denisa Kuriľáková, 
Alexandra Tokarčíková,  Alexandra Jarkovská), 2. miesto obsadila 5. A trieda 
a 3. miesto 5. C trieda. 
Takúto súťaž pripravujeme aj v druhom polroku pre všetky triedy 8. ročníka. 



Biologická olympiáda 
V okresnom kole biologickej olympiády kat. C praktická a teoretická časť sa 
umiestnila na 6. mieste Diana Šimočková (VIII. A) a na 3. mieste Peter 
Michalčin (VIII. C).  
 

Tanečný krúžok                                Dievčatá a chlapci z tanečného krúžku, 
ktorý vedie p. učiteľka Petrušová, sa 
v posledných fašiangových týždňoch 
predstavili na niektorých významných 
kultúrnych podujatiach mesta. Ako 
profesionálni tanečníci svojím 
vystúpením potešili účastníkov 8. 
reprezentačného plesu SAFI či 
Reprezentačného plesu lekárov.                

Zuzana Bialková, VII. B 
 

Slávnostný zápis do 1. ročníka      16. januára sa konal Slávnostný zápis 
detí do 1. ročníka. Deťom popoludnie 
spríjemnilo divadielko o Strapaniach 
a Chrobáčikoch. Budúci prváci si 
vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti. 
Na záver získali pamätný list za 
úspešné absolvovanie zápisu. 
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa 
rozhodli zapísať svoje ratolesti na našu 
školu, za prejavenú dôveru. 

 
Cirkus                                               5. decembra k nám zavítal cirkus so 

svojou show. Videli sme kúzla, 
artistické čísla, zvieratká a 
samozrejme nechýbal ani klaun. 
Niektoré deti sa na chvíľu stali 
pomocníkmi kúzelníka a klauna. Bol 
to krásny zážitok, veď chvíľami sme 
prestávali dýchať a chvíľami sme sa 
nevedeli prestať smiať.  Na záver sme 
účinkujúcich odmenili obrovským 
potleskom. 



Olympiáda v anglickom jazyku 
Dňa 5. decembra 2012 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom 
jazyku. Tento ročník bol mimoriadne náročný, ale aj veľmi úspešný. Žiaci 
ukázali vysokú úroveň svojich schopností. 
 

Výsledky v  kategórii A - žiaci 5., 6., 7. roč. 
1. miesto - Samuel Galajda, VI. D  
2. miesto - Nayika Šafranková, VII. A 
3. miesto - Filip Komanický, VII. B 
Výsledky v kategórii B – 8., 9. ročník 
1. miesto - Annamária Križovenská, VIII. B 
2. miesto - Katarína Gočová, VIII. B  

 3. miesto - Simona Sobeková, VIII. C 
 

Pytagoriáda 
Výsledková listina úspešných riešiteľov školského kola Pytagoriády 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Emma Tomášová, III. A 

Lea Porošinová, III. C 

Jakub Komanický, III. B 

Alica Prestlová, III. A 

Barbora Pribišová, III. C 

Daška Furdíková, III. D 

Andrej Furman, III. A 

Braňo Machala, III. C 

Kamil Novotný, IV. C 

Tomáš Virba, IV. D 

Sebastián Krištof, IV. B 

Max Kohút, IV. B 

Tinka Hirková, IV. C 

Jaroslav Petko, IV. C 

Ferko Polák, IV. B 

Branko Babuščák, IV. C 

 

Dana Cvengrošová, V. A 

Rastislav  Molčan, V. A 

Ladislav Furdík, V. C 

Adam Dzurenda, V. A 

Matúš Kríž, V. A 

Jakub Gall, V. B 

Ivana Švorcová, V. E 

Matej Novotný, VI. B 

Samuel Kohút, VI. D 

Gabriel Vaňo, VI. B 

Dominika Meľuchová, VI. C 

Katarína Platková, VII. A 

Henrich Hanušovský, VIII. F 

Richard Cuper, VIII. B 

Jaroslav Naď, VIII. A 

Richard Jusko, VIII. C 

Katarína Gočová, VIII. B 

Michal Pasierb, VIII. E 
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Žiaci obľubujú:  

 
tabuľa, pero, žiar, riaditeľňa, aktovka, učiteľka, dnes, zošit, riaditeľ, škola, 
kabinet, kniha, lavica, zborovňa, známka, trieda, žiačik, školník, vyučovanie, 
študent, učiť, učiteľ 
 
 
Potrebuješ kalendár. Podľa dátumov vyhľadaj mená a zo začiatočných písmen 
utvor slová. 
 
                                                               26. 2. 
                                                                2. 2. 
           17. 3. 
           17. 12.  
           27. 3. 
 
                 
                 18. 2.                                                                17. 1.  
                   8. 4.                                                                             12. 12. 
                10. 12.                                                                            5. 6. 
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Medzinárodné stretnutie na Cypre 
 

V dňoch 9. – 12. decembra 2012 sa 
uskutočnilo druhé projektové stretnutie na 
Cypre.  
Prileteli sme na letisko v Larnaca, odtiaľ 
autobusom do mesta Limassol, odkiaľ nás 
odviezol do dedinky Agros člen rodičovskej 
rady. V nedeľu popoludní sme sa všetci 
zišli v ubytovni, kde boli ubytovaní litovskí 
a maltskí  partneri. Malé pohostenie pre 
nás pripravili členovia rodičovskej rady. 

V pondelok nás privítali učitelia a žiaci na pôde školy. Zoznámili sme sa 
s učiteľským kolektívom, pohovorili si so žiakmi. Koordinátorka projektu 
pripravila prezentáciu o Cypre, dedinke Agros a okolí, o hlavnom meste 
a oboznámila nás s programom stretnutia.  
Naši partneri pre nás pripravili bohatý program. Urobili sme si prehliadku 
dediny, navštívili  rôzne prevádzky a podniky.  Mali sme možnosť vidieť 
prípravu tradičných domácich sladkostí, výrobu produktov z ruží, spoznali 
sme tradičné mäsové výrobky, ktoré sa v tejto lokalite vyrábajú a sú známe 
po celom svete. Boli sme veľmi prekvapení, koľko významných výrobní sa 
nachádza na takom malom priestore.  
V podvečer sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde pre nás učitelia a žiaci 
pripravili vianočné vystúpenie národných piesní a tancov. Zúčastnili sa ho 
všetci žiaci školy a skoro všetci vedeli hrať na hudobný nástroj. Po tomto 
programe pre nás rodičia pripravili slávnostnú večeru spojenú s detskou 
diskotékou. V utorok sme sa zúčastnili celodenného výletu po Cypre a jeho 
pamiatkach. Navštívili sme závod na plnenie  minerálnej vody, dedinku 
Kyperounta so závodom na výrobu a distribúciu vína, blízky skanzen, kostol.  
V dedinke Kakopetria sa nachádza poľnohospodárske múzeum. 
V popoludňajších hodinách nás privítali u primátora Nicosie/Lefcosia a stretli 
sme sa so zástupcami, ktorí sa venujú deťom a mládeži. Prezreli sme si hlavné 
mesto, deliacu čiaru na Ledras Street, deti sa zúčastnili vianočných trhov a vo 
večerných hodinách sme sa vrátili domov. 



 
V stredu sme si  naplánovali a rozdelili úlohy na nasledujúce obdobie. 
Pripravíme informácie o našich školských systémoch a  kvíz o partnerských 
krajinách. Je potrebné zhromaždiť fotodokumentáciu z aktivít a projektových 
stretnutí a vyplniť  dotazník o projektovom stretnutí. Počas nášho pobytu 
sme sa tiež zúčastnili vyučovacích hodín a mali možnosť nazrieť  do 
dokumentácie školy. 
Počas našej návštevy  sme sa veľa dozvedeli o škole, žiakoch, školských 
predmetoch a aktivitách žiakov. Boli sme milo prekvapení, že sú deti 
sebavedomé a záleží im na tom, aby ukázali svoje schopnosti a zručnosti. Naši 
žiaci sú menej sebavedomí a sú nesmelí. Žiaci majú počas prestávok viac 
voľnosti, sú menej riadení učiteľmi.  Na druhej strane žiaci viac rešpektujú 
školský poriadok. Všetci boli veľmi milí, ústretoví a pohostinní. Bolo to veľmi 
plodné a zaujímavé stretnutie, na ktorom sme si opäť vymenili a získali ďalšie 
skúsenosti. Spolupráca medzi partnermi  je výborná, sme si veľmi blízki a stali 
sme sa dobrými priateľmi.  
Ďalšie projektové stretnutie, z ktorého vám opäť prinesieme reportáž, bude 
na talianskom ostrove Sardínia v meste San Giovanni Suergiu 7. – 11. apríla 
2013. 

Mgr. Danka Richterová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                



 
 

 
 
 V novom roku 2013 čaká na našich 
deviatakov veľa práce. Musia sa čo najlepšie 
pripraviť na Testovanie 9, aby sa dostali na 
svoje vytúžené stredné školy. Niektorých 
čakajú  talentové skúšky a v druhom polroku 
by sa všetci mali snažiť  pracovať na čo 
najlepšom koncoročnom vysvedčení.  
     V priebehu januára stáli pred neľahkou 
voľbou vybrať si z množstva stredných škôl 
tú svoju, ktorá ich, pevne veríme, privedie 

k ich budúcemu povolaniu. Niektorí deviataci Vševedkovi ochotne prezradili, 
akú školu si vybrali a o akom povolaní snívajú.  
„Ja chcem byť policajtom alebo hasičom, lebo mám rád nebezpečné práce.“ 
„Profesionálny hádzanár. Bolo by skvelé robiť to, čo ma baví a zároveň za to 
aj brať mzdu. Alebo by som chcel byť elektrotechnik, lebo elektrina ma 
celkovo veľmi zaujíma.“ 
„Ja by som chcela pracovať v odbore cestovný ruch alebo v učiteľstve. Skôr 
asi to učiteľstvo, neviem prečo, láka ma to už odmalička. Hlásim sa na 
cestovný ruch, pretože ak by ma aj na výšku nezobrali, stále budem plne 
kvalifikovaná a budem mať pred sebou obrovské možnosti. V odbore 
cestovný ruch môžem pracovať ako sekretárka, letuška, delegátka.“ 
(Michaela Vašková, IX. A) 
„Detská lekárka alebo právnička.“ (Viktória Cehelská, IX. A) 
„Chcel by som sa stať zamestnancom v odbore zdravotníctva, lebo ma 
celkovo zaujímajú prírodné vedy, napr. biológia, chémia. Mojím cieľom je stať 
sa lekárom.“ (Marián Marchevský, IX. E) 
„Rád by som sa stal učiteľom.“ ( Maximilián Novotný, IX. E) 
„Ešte neviem, kde budem pracovať, ale rozprával som sa s otcom, ktorý mi 
povedal, že by si ma vedel predstaviť ako vojaka. Ja by som tam aj išiel, len sa 
bojím smrti a vojny. Ale keby som tam šiel, tak by som išiel skôr do dôchodku 
a mal by som väčší plat.“ 
„Zatiaľ neviem, čo presne chcem v budúcnosti robiť, ale viem, že ak si nájdem 
dobrú prácu, tak si po čase odkladania peňazí otvorím vlastnú  
 



 
reštauráciu. Chcem hlavne niečo, čo ma bude baviť, napĺňať. Vždy ma bavilo 
variť pre seba alebo pre niekoho iného, tak preto je mojím snom otvoriť si 
reštauráciu a ešte ak viem, že každému chutí, čo navarím, napečiem už 
teraz.“ (Denisa Kostelníková, IX. E) 
„Snažím sa alebo si predstavujem moju budúcnosť tak, že raz možno budem 
slávnejší v hudbe, ktorú už teraz robím pre ľudí. Chcel by som sa stať slávnym 
a ísť preč zo Slovenska.“ 
„V mojom budúcom povolaní sa chcem stať kuchárom alebo predavačom.“ 
(Matúš Kopca, IX. E) 
„Najprv som chcel byť architektom, ale potom som sa zamyslel nad tým, že 
u nás to povolanie nemá takú popularitu a uplatnenie ako v zahraničí. Slávni 
architekti sú Japonci, Američania, Nemci a iní. Preto rozmýšľam nad 
režisérom alebo scenáristom. Chcel by som na Slovensku rozbehnúť filmovú 
agentúru/štúdio a rozbehnúť slovenskú filmografiu.“ 
„Ja by som chcel byť automechanikom, lebo ma bavia autá. Moje záľuby sú 
autá a počítače. Je to dôležité povolanie pre bezpečnosť pasažierov v aute 
a pre bezpečnosť na ceste.“ 
„Chcem byť strojár, lebo ma baví špárať sa v motoroch a autá sa budú kaziť 
vždy. Baví ma aj šport.“ 
„Vybrala som si oblasť cestovného ruchu, konkrétne hotelierstvo. Dôležitosť  
tohto povolania vidím v tom, že ľudí, ktorí sa rekreujú, pribúda, a preto treba 
aj ľudí, ktorí ich budú obskakovať.“ 
„Ja osobne si svoje budúce povolanie predstavujem ako prácu v oblasti 
architektúry. Toto povolanie sa mi páči, pretože rada kreslím a pri rysovaní 
dostávam priestor na rozvíjanie vlastnej kreativity. Väčšina mojej rodiny sú 
architekti, takže to asi mám trošku v krvi. Avšak veľmi rada by som sa dostala 
na gymnázium, pretože si myslím, že 15-roční ľudia ešte svoje ciele presne 
nepoznajú.“ 
„Chcel by som byť počítačový programátor, pretože ma to baví a myslím si, že 
je to dobrá robota. Zaujímavé na tom je vyrábať webové stránky.“ (Richard 
Petrík, IX. C) 
„Ja si predstavujem svoje zamestnanie na pozícii spracovateľa grafiky 
v počítačových hrách. Keďže som už niečo za ten svoj 15-ročný život na 
počítačoch nahral, myslím že by som nebol nejaký len nováčik čo sa týka 
výrazov a nastavení počítačov. Už  asi trikrát som si skladal alebo vylepšoval 
svoj počítač a celkom ma to chytilo a páči sa mi to. Nie som si istý, či to bude 
možné, aby som to nejako dosiahol, ale určite nad tým rozmýšľam.“ 



 
 
 

 
 

V ŠKOLE 
Známok sa ja veľmi bojím, 

pri tabuli iba stojím. 
Matika mi nebárs ide, 
ale možno sa raz zíde. 

Test sme včera napísali, 
všetci sme sa pri ňom báli. 

Učiteľky veľmi prísne, 
zo školy hneď radšej zmiznem. 

Saška Tokarčíková, V.B 
 
 

HAVKÁČI 
Učíme ich rôzne kúsky. 

Daj pac, ľahni, ba aj pusti. 
Ak si dvaja zmyslia boj, 

darmo kričíš ostaň, stoj! 
 

Každý deň ich nakŕmime, 
v noci s nimi sladko sníme. 

Nám sa páči taká rasa, 
môj pes s nami pekne hrá sa. 

 

Pekné, vďačné, milučké, 
to sú psíky maličké. 
Veľká laba, tá je IN, 

môj labkáč sa volá Flin. 
 

A je to tu zas, 
zapínam si pás. 

Veterinár už nás čaká, 
havkáča to nebárs láka. 

Ide sa hneď z domu preč, 
už dochádza aj mne reč. 
Saška Tokarčíková, V.B 



 
 
 
Keby ti rodičia povedali, aby si si 
vybral jeden z týchto krúžkov, inak 
ti vezmú vreckové, čo si vyberieš? 
a) radšej si dám zobrať vreckové 
ako chodiť na nejaký hlúpy krúžok 
b)ručné práce, ľudové tance  
c) disco dance 
Čím si chcel byť, keď si bol malý? 
a) slávnym športovcom 
b) populárnym spevákom 
c) kozmonautom 
Tvoja obľúbená rozprávka? 
a) Ninja korytnačky 
b) Popoluška  c) Maska 
Si v škole, kde si môžeš vybrať, na 
aké predmety chceš chodiť. Nevieš 
sa medzi dvoma rozhodnúť. Ktorú 
dvojicu si vyberieš? 
a) fyzika – chémia 
b) zemepis – hudobná výchova 
c) výtvarná výchova – dejepis 
Tvoja obľúbená hračka, s ktorou si 
sa najviac hral/a je? 
a) plyšový macko, s ktorým si 
spával/a 
b) bábika, s ktorou si sa hral/a na 
otecka a mamičku 
c) barbie alebo robot 
Vyber si, čo si myslíš, že je tvoja 
najlepšia vlastnosť: 
a) ochota pomôcť priateľom 
b) úprimnosť  c) neviem 
Školský predmet, ktorého sa 
najviac obávaš je? 
a) fyzika  b) angličtina 

 
 
 
c) matematika 
Tvoj obľúbený šport je? 
a) jazda na koni  b) plávanie   
c) hokej 
Keď si na dovolenke alebo 
prázdninách... 
a) naplno sa zabávaš, na školu si 
ani nespomenieš 
b) rozmýšľaš nad úlohami a 
problémami 
c) zabávaš sa, ale občas ťa 
premkne pocit, že by si mal robiť 
dôležitejšie veci 
Výsledky: 
Najviac odpovedí a: Vždy sa vieš 
vynájsť. Nič ťa len tak rýchlo 
nerozhádže, takže tvoja ideálna 
práca by mala byť vzrušujúca, 
zábavná a mala by ťa rozhodne 
baviť. Typy práce: záchranár, 
policajt, lekár, ... 
Najviac odpovedí b: Tvoja povaha 
je jemná, dala by sa opísať ako 
„tiché dievčatko s tmavými 
vrkočmi“. Tvoja práca by mala byť 
niekde na pokojnom mieste. Typy 
práce: sekretárka, archivárka, 
knihovník, vrátnik, ... 
Najviac odpovedí c: „Neutrál“. 
Slovo, ktoré ťa vystihuje. Si 
zodpovedný, ale často si povieš: 
„Zábava musí byť.“ Budeš si ťažko 
hľadať prácu. Môže sa stať, že 
budeš bezdomovec!



 
 
 
 
 
 
 

 
Hokejbalový turnaj  

V školskom klube detí bolo veselo aj cez 
zimné obdobie. V novembri sa 
uskutočnil, v spolupráci s ABC centrom 
voľného času, hokejbalový turnaj. 
V ňom medzi sebou súťažili žiaci 
všetkých ročníkov. Družstvá plné 
športového nadšenia povzbudzovali 
roztlieskavačky, ktoré si pre svoje tímy 

pripravili špeciálne pokriky. Po náročných zápasoch získali prvenstvo žiaci 
tretieho ročníka. 

 
Švihadlový maratón  
15. januára sa žiaci 3. a 4. ročníka stretli v 
telocvični. Prišli aj so švihadlami, a tak sa 
mohol začať maratón. Výdrž niektorých 
bola neuveriteľná, no najdlhšie nakoniec 
vydržali Emma Španielová (III. A) a Sofia 
Štefaniková (IV. A). 
 

 
Detský aerobic  

 
13. decembra si žiaci spríjemnili deň 
aerobikom. Zapojil sa celý I. stupeň a 
počas 45 minút sa poriadne zapotili. 
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Futbalový turnaj  
V januári a vo februári sa v telocvični ČSA II uskutočnil futbalový turnaj žiakov 

1. – 4. ročníka. Zápasy prebiehali 
medzi jednotlivými ročníkmi.  
Víťazom prváckych tried sa stali žiaci 
I. C.   
Víťazom druháckych tried sa stali žiaci 
II. D.  
Víťazom tretiackych tried sa stali žiaci 
III. C.  
Víťazom štvrtáckych tried sa stali žiaci 
IV. C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
„Ocko, vieš sa podpísať aj potme?“ „Jasné.“ „Aj do 
žiackej knižky?“ 
 

Na hodine slovenčiny. Deti majú písať sloh na tému 
Som riaditeľom veľkej firmy. Zatiaľ, čo všetky deti 
píšu, Jožko spokojne sedí za stolom a obzerá sa po 
triede. „Jožko, prečo nepíšeš?“ pýta sa pani učiteľka. 
„No dovoľte?! Čakám na sekretárku!“ 
 

„Janko, poďme sa hrať na školu.“ „Dobre, ale ja budem chýbať.“  
 

„Čo by som dal za to, keby bol Paríž hlavným mestom Talianska,“ hundre si 
celé poobedie Jožko. „A prečo Jožko?“ nedá to jeho matke. „Lebo tak som to 
dnes napísal v písomke.“ 
 

Bráni sa žiak pri tabuli: „Veď som ten trojuholník ABCD narysoval správne!“ 
 

Na hodine dejepisu: „Čo bolo po smrti Karola Veľkého, žiaci?“ „Prosím, 
pohreb.“ 
 

Učiteľka hovorí žiakom: „Ak sa z matematiky nezlepšíte, prisahám, že vás 
nechám 80 % prepadnúť!“ Zo zadnej lavice sa ozve smiech: „Cha, cha, veď 
toľko nás tu ani nie je.“ 
 

„Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku?“ „Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v 
kalendári!“ 
 

„Pozriem na posteľ – chce sa mi spať. Pozriem na chladničku – mám chuť na 
niečo dobré. Pozriem na učebnice – vôbec nič sa nedeje.“ 
 

Hodina zemepisu v maďarskej škole. „Lászlo, pozri na glóbus a povedz mi, čo 
je to os?“ „Os, to je taký veľký páskovaný mucha.“ 
 

„Bohuško, už pol roka chodíš do školy, vieš aspoň abecedu?“ „Akoby nie. Až 
do sto!“ 
 

Na hodine chémie. „Ak sa nám tento pokus nevydarí, všetci vyletíme do 
vzduchu. A teraz pristúpte bližšie.“ 
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Často sa nám podarí zaujímavá zmena v slovách a názvoch.  Nech už sú 
dôvody na „úpravu“ akékoľvek, výsledok stojí za to.   
Ponúkam zopár vašich výtvorov z hodín geografie:  

 súostrovie Maleáry 
 Krečský prieliv 
 Labašské jazero 
 beznáboženský štát 
 úžina Garganely       
 rieka Dnestid 
 Pretónsky polostrov 
 protislávne náboženstvo 
 sopka Strombov 
 rieka Embra 
 Strebozemné more 
 mierene podnebné pásmo 
 rieka Egro 
 rieka Ondatra 
 rieka Hlinec 
 rieka Chrom 
 rieka Domaša 
 plyšové pohorie 
 Západojužné Karpaty 
 Rudohorská kotlina 
 Biely a Čierny Dunaj 
 zemská os je vymyslená, zmyslená a tiež aj zmyselná čiara, ktorá 

spája severný a južný pól Zeme 
 v náboženstve severnej Afriky prevláda island 
 žiarovky môžu byť zapojené  seriálovo 
 elektrický prúd je dvojsmerný a obojsmerný 
 pestujeme laň 
 mesto Madrac 
 pápež  ako predseda kňazov sídli vo Vatikáne 
 zvyšovanie počtu obyvateľov je príbitok 

Tak čo, uhádli ste, kde vznikla „úprava“? 
Mgr. Mária Havrilová 
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Ktorá republika leží v 
srdci Európy? ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V  Brežanoch pri 
Prešove sa nachádza 
zachovaný ....................  
z roku 1727. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
Cez Hlavnú ulicu v 
Prešove prechádza 49. 
.... 
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