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Milí komenčáci! 

  

Je to poslednýkrát, čo sa vám v tomto školskom roku 

prihovárame prostredníctvom nášho školského časopisu. Aj preto 

členovia nášho redakčného tímu usilovne zbierali a spracovávali 

materiály, aby sme pre vás opäť pripravili zaujímavé čítanie.  

Tentoraz sme sa zamerali najmä na úspechy, ktoré sa žiakom našej 

školy podarilo od posledného vydania nášho občasníka dosiahnuť. 

Samozrejme, že na tom majú zásluhu naši učitelia, vychovávateľky 

ŠKD a asistenti, ktorí nás na rôzne súťaže pripravovali. A doplnili 

sme aj súťaže, na ktoré sme od začiatku školského roka tak trošku 

pozabudli. Nájdete tu však aj informácie o podujatiach, do ktorých 

sme sa v máji a júni zapojili, opäť sa budete môcť začítať do prvých 

literárnych pokusov našich úspešných kamarátov, nazriete do 

súkromia p. uč. Mgr. Kušejovej, nebude chýbať jazykové okienko a 

trocha zábavy a nezabudli sme ani na milovníkov maškrtenia.  

Všetko to sme opäť doplnili aj aktuálnymi fotografiami. 

Prajeme príjemné listovanie a úspešné ukončenie školského 

roka. 

 

Vaša redakcia 

 



 

 

 

 

Nezaháľali sme ani v závere školského roka. Mesiace máj a jún sú už tradične venované 

množstvu podujatí a súťaží. 

 

 

7. mája 2019 sa v našom meste konal pietny akt kladenia vencov na počesť hrdinov, ktorí 

padli pri oslobodzovaní našej vlasti. Zúčastnili  sa ho aj žiaci ôsmeho ročníka v doprovode 

pána učiteľa RNDr. Miroslava Chudíka.                                                                        

 -mch- 



❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ 

V Dome kultúry vo Svidníku sa uskutočnila  12.mája 2019 milá slávnosť –  
Deň matiek. 
V programe vystúpili aj žiaci z našej školy pod vedením Mgr. Jackaninovej 
a Ing. Pavelčákovej. Pre svoje mamky si pripravili zmes básní, piesní 
a tancov, ktorými určite potešili ich srdiečka.                    –mg- 
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Vo štvrtok 9.mája 2019súťažili štvorčlenné družstvá žiakov 4.- 6..ročníka v školskom kole 

súťaže Na bicykli bezpečne. Svoje zručnosti predvádzali pod prísnym dohľadom porotcov 

Mgr .Drotára a RNDr. Chudíka. Súťažilo sa v dvoch disciplínach:  

a) jazda zručnosti na bicykli a  b) test z pravidiel cestnej premávky. 
 

Výsledky súťaže: 

Chlapci:   1.miesto Gajdoš Martin                   5.a    8 t. b.  

 2.miesto  Pančák Šimon                   5.b    9.t. b. 

 3.miesto  Drimák Peter                     4.b   10 t. b. 

Dievčatá: 1.miesto  Hvozdová Jana               4.a     9 t. b. 

 2.miesto   Semanišinová Helena      4.b    9 t. b. 

 3.miesto   Hricová Martina                5.b  10 t. b. 

 

Výhercom blahoželáme! 
 
 

 

Dňa 17. 5. 2019 sa deviataci a ôsmaci zúčastnili exkurzie po  Prešovskom kraji. Navštívili 

Solivar pri Prešove, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí medzi najvýznamnejšie 

technické pamiatky na Slovensku.  Unikátny komplex poskytol žiakom informácie o ťažbe 

kamennej soli, čerpaní soľanky v Solivare. Na území Slanských vrchov medzi obcami 

Zlatá Baňa a Červenica sme navštívili slávne Slovenské opálové bane, ktoré boli pre 

žiakov veľkým zážitkom. Slovenské opály sú na svetových trhoch vysoko cenené pre svoje 

jedinečné vlastnosti. Vynikajú dokonalou hrou farieb. Obdivuje ich celý svet a dnes sú 

banské diela vychytenou turistickou lokalitou a technickou pamiatkou. 

Exkurzia bola pre nás veľmi zaujímavou formou učenia. 
                                                                                                                                         Žiaci 9.a a 9.b triedy 
 

 
 



 
 

Na regionálnej súťažnej prehliadke 

ľudových piesní 19. mája 2019 už 

naposledy našu školu reprezentovala 

                     Laura Füzériová,                        

naša speváčka  ľudových  piesní.  

Na 47. ročníku regionálnej prehliadky si 

opäť vyspievala zlaté pásmo s postupom 

na ústrednú prehliadku v Bardejove a v 

Prešove.  

Blahoželáme, Laura! 

 -mg- 

„Osloboďme Svidník od plastov" - módna prehliadka 
 

Modely šiat z odpadového materiálu naši žiaci prezentovali dňa 21. mája 2019  

v Dome kultúry na akcii „Osloboďme Svidník od plastov." 

Modely, ktoré vyrábali pod vedením pani uč. Mgr. Dariny Haidariovej a pani asistentky  

Gabriely Pasnišinovej počas uplynulých týždňov, prekvapili nápadmi a rozmanitosťou.  

Je až neuveriteľné, čo všetko je možné vyrobiť z materiálu, o ktorom si myslíme, že už  

nie je potrebný. Módna prehliadka mala veľký úspech a naše modely boli úžasné.  

 

 

 

 

 

 



Potešili seniorov... 
 

Milým vystúpením otvorili 23. mája 2019v Dome 

kultúry Krajskú súťažnú prehliadku v prednese 

poézie, prózy a vlastnej tvorby pre seniorov 

najmladšie žiačky našej školy Simona 

Sipľaková a Silvia Kopčová. Pod vedením Bc. 

Márie Gocovej vo svojom programe ladenom na 

ľudovú nôtu za hudobného sprievodu akordeonistu 

a speváka Mateja Gereka potešili a rozohriali 

nejedno srdiečko. Dievčatá sa predstavili aj 

rusínskymi básničkami od autorky Ľudmily 

Šandalovej.  

Za svoj výkon boli všetci účinkujúci odmenení 

potleskom a malou odmenou, ktoré účinkujúcim so 

slovami vďaky odovzdal RNDr. Anton Berežňák. 
- mg- 

 

 

Získavať nové vedomosti, spoznávať množstvo doteraz neznámych miest, hrať sa 

do sýtosti, nájsť si nových kamarátov, športovať, priučiť sa novým zručnostiam a 

zároveň sa na päť dní ocitnúť v prekrásnej tatranskej prírode....Tak to sa vám môže 

prihodiť iba v Škole v prírode v Tatranskej Lomnici. žiakov 4. ročníka spolu s tromi 

vyučujúcimi a pani doktorkou prežilo päť dní naplnených dojmami od prvého 

okamihu po príchode na miesto až do dňa odchodu, teda v období od 20. - 24. 

mája 2019.                                                                             Mgr. Drotár Ľuboš 

 



 
Na pódiu Rusínskeho festivalu, ktorý sa konal 20. – 26. mája 

sa ako sólistka aj v tomto roku predstavila naša speváčka 

ľudových piesní deviatačka Laura Füzériová.  

Za hudobného sprievodu bývalého žiaka našej školy Kristiána 

Laža zaspievala zmes krásnych ľudových piesní.  
 

Za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu našej školy sa i touto cestou 

chceme Laure srdečne poďakovať.                                                            

-mg- 
 

 
 

Mesto Svidník v spolupráci s CVČ pripravilo pre všetky deti mesta 

predpoludnie plné zábavy, hudby, súťaží, smiechu a radosti. Okrem skvelej 

zábavy31. máj 2019 priniesol aj ocenenia pre tých najlepších.  

Z rúk pani primátorky Mgr. Marcely Ivančovej si prevzali ocenenie za úspešnú 

reprezentáciu školy a okresu aj žiaci našej školy.  

 

 
 

 
 

Blahoželáme všetkým oceneným! 

 



 

ŠPÚ A ARTFORUM 21 OCENILI VÍŤAZOV CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE DEJINY 

SEBAVEDOMIA, medzi ktorými nechýbali  ani žiaci zo Základnej školy na 

Komenského ulici vo Svidníku. 

V hoteli Park Inn v Bratislave si 31.mája 

prebrali ocenenia žiaci a učitelia z 

rôznych regiónov Slovenska, ktorí sa 

zapojili do súťaže Dejiny sebavedomia. 

Zámerom organizátorov bolo prebudiť 

záujem žiakov o svoje rodisko, 

prostredie, v ktorom žijú, prebudiť 

záujem o jeho históriu a kultúru alebo 

nájsť významné udalosti späté s daným 

regiónom. 

Naši žiaci získali: 

-2. kat. výtvarná zložka –3. miesto -Lívia Čeremugová a Táňa Hvizdová (9.a),  

-3. kat. – audiovizuálna zložka – 2. miesto –Dalibor Braja, Bene Troščák, Oliver 

Volohda, Kevin Vyravec, Dorota Slaninková, Tereza Marcinová, Vanesa Halušková, 

Justína Kapcalová, Laura Micenková, Amália Zribková. 

Veľmi sme sa tešili na Bratislavu, pretože sme tam ešte neboli. Iba sme sa učili, čo sa tam 

nachádza. aké pamiatky, a preto sme oslovili našu bývalú žiačku LaurenciuVančišinovú, 

ktorá študuje v Bratislave. Ona nás osobne sprevádzala po pamätihodnostiach hlavného 

mesta, začo jej patrí poďakovanie. Poďakovanie patrí i našej pani riaditeľke za ochotu 

nás uvoľniť z vyučovania a zúčastniť sa tejto krásnej akcie. 

Navštívili sme Slavín, Bratislavský hrad, Most SNP s reštauráciou zvanou UFO, 

vyfotografovali sa pred NR SR. V Starom meste sme si pohladili Čumila, vyfotili sa so 

SchöneNácim, preliezli Michalskou bránou, videli Slovenské národné divadlo, Kostol sv. 

Martina, pobrežie Dunaja, ktoré dosahovalo svoje maximum. V Eurovei sme stretli Kaliho, 

čo bol pre nás ďalší super zážitok.  

Ďakujeme za nezabudnuteľný zážitok, pretože viacerí z nás sme boli prvýkrát v hlavnom 

meste. Stálo to zato.-ak a žiaci- 



„CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM“ 
 

Žiaci z 2.a triedy prišli  do Podduklianskej knižnice  so 

svojou triednou učiteľkou Mgr. Ľubicou Markovičovou na 

hodinu čítania. Veľkým prekvapením pre všetkých bolo, že 

im bájky čítala pani primátorka  Mgr. Marcela Ivančová. 

 

Ďakujeme za krásne dopoludnie čítania, odkazujú žiaci 

pani primátorke. 

 

Zbojník Rumcajs v našom ŠKD ..... 
 

Vo štvrtok 6. júna v poobedňajších hodinách zavítali na našu školu 

herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Veľkou rýchlosťou sa 

v tom momente začala naša školská jedáleň meniť na veľkú 

divadelnú scénu. Úvodná príjemná hudba, veselé pesničky naladili 

a zaviedli deti zo ŠKD do rozprávkového sveta... 

Pred zvedavými očkami im už o malú chvíľu mával rukami vtipný 

a láskavý obuvník Rumcajs, ktorý sa nechtiac stal zbojníkom, 

stretol svoju budúcu žienku Manku a musel bojovať s trojhlavým 

drakom.  

No nakoniec, ako to už v rozprávkach býva, sa všetko dobre 

skončilo.... Deti sa rozlúčili s hercami s veľkým potleskom 

a z predstavenia odchádzali s úsmevom na tvári. 
                                                                                                                                                                      -mg- 

Verejná nahrávka „Rusíni sa hľadajú" (Rusiňi čitajutsja) 
 

Redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice pri príležitosti „DŇA 

RUSÍNOV" zorganizovala dňa 7. júna  verejnú nahrávku v Podduklianskej knižnici vo 

Svidníku. V prvom programovom  bloku sa pred mikrofónom redaktora Mgr. Ladislava 

Jasíka predstavili aj žiaci našej školy. V rusínskom jazyku recitovali, čítali a odpovedali na 

otázky - Silvia Kopčová, Simona Sipľaková, Soňa Kostinská, Jana Hvozdová, Michaela 

Bačovčinová, Katarína Babejová, Betka Fecušová, Martina Šimcová, Michal Šimco, Laura  

Füzériová a Kevin Vyravec. Ako sa im darilo prednášať v rusínskom jazyku si budete 

môcť vypočuť vo vysielaní na stanici Rádia Partia dňa 30. júna 2019 v čase od 19.00 

hod. - 21.00 hod.     Bc .M. Gocová,  Mgr. D. Haidariová 

 



EExxkkuurrzziiaa  --  „„SSppoojjeenniiee  vveeddyy  ss  hhiissttóórriioouu““  
Hurá! Je tu koniec školského roka a s ním prichádzajú i exkurzie a školské výlety. Dňa 

12.6. 2019 sa žiaci 9.a  a 8.b vybrali do Tatier. Napriek tomu, že cesta bola zdĺhavá, 

zabavili sme sa počúvaním hudby, rozprávaním sa so spolužiakmi.  

Našou prvou zastávkou bol Starý Smokovec, odkiaľ sme si to vyšliapali hore na Hrebienok 

za takú necelú hodinku. Tam nás čakalo Kvantarium, interaktívna galéria svetiel. 

Prehliadka pozostávala z ôsmich miestností, kde sme našli  rôznorodé multimediálne 

show, interaktívne exponáty, vysvetlenia fyzikálnych javov a to všetko v rozprávkovom 

duchu. Prehliadka tejto interaktívnej galérie svetla bola pre nás kúzelná, umelecká, 

rozprávková, fyzikálna, vedecká a vzdelávacia. Jednoducho, na Hrebienku vás čaká 

nezabudnuteľná hra svetiel. Projekt Kvantarium vznikol pod krídlami slovenskej firmy 

Kvant, kde sa nachádza zohraný tím fyzikov, kreatívcov a šikovných elektrotechnikov. 

Vyvíjajú, vyrábajú a exportujú laserové technológie pre zábavný priemysel už viac ako 25 

rokov a hrdo sa môžu pochváliť, že patria k svetovej špičke v tomto odvetví. Ich zariadenia 

používa vo svojej show aj Lady Gaga, či Bruno Mars a mnoho ďalších. 

Po skupinkách sme sa prechádzali po ôsmich rôznych miestnostiach. V týchto 

miestnostiach sme si vysvetlili rôzne fyzikálne javy,  avšak okrem učenia sme sa zabávali 

pri pozorovaní laserovej šou, modelovaní krajiny alebo kreslenia svetlom. Na konci 

prehliadky niektorí naši spolužiaci vyskúšali virtuálnu realitu. Potom sme sa vybrali späť 

k autobusu, ktorým sme sa presunuli do historického centra Popradu. Po krátkej 

prehliadke sme sa vybrali k našej ďalšej zástavke, Tatranskej národnej galérii. Čakala tam 

na nás Terakotová armáda, Mauzóleum prvého čínskeho cisára,  považovaná za ôsmy div 

sveta. Pri prehliadke sme mohli vidieť niekoľko desiatok sôch, ktoré mali po smrti chrániť 

prvého cisára Číny  Š’-chuang-tiha. Zistili sme, že bola objavená v roku 1974 a vykopávky 

pretrvávajú aj dodnes. O cisárovi sme sa dozvedeli,  že zjednotil Čínsku ľudovú republiku, 

vybudoval Veľký čínsky múr a vďaka nemu Čína pretrváva dodnes. S novými 

nazbieranými vedomosťami sme ukončili našu exkurziu, ktorá bola spojením vedy 

s históriou a naplnila naše očakávania. 

 Unavení, ale šťastní sme sa tešili domov. Cesta domov zbehla rýchlo a na konci sme 

veľkým potleskom poďakovali nášmu šoférovi za bezpečnú jazdu a naším učiteľom za 

skvelú organizáciu. 
Ema Jacková, 9.a 

 

 



 
 

Žiaci 5.b triedy sa dňa 13. júna zúčastnili poznávacieho školského výletu za krásami nášho 

kraja. V horúcom počasí navštívili významnú lokalitu pri obci Prešov Slovenské opálové 

bane, kde sa príjemne ochladili a dozvedeli o ťažbe jedného z najkrajších drahokamov. 

V známej rozprávke sa hovorí, že soľ je nad zlato...O tom ako sa tento vzácny poklad 

spracováva im zaujímavým spôsobom porozprával sprievodca v múzeu Solivar v Prešove. 

Nechýbala ani návšteva kina Cinemax, kde si pozreli film Psia duša 2. Dojemný príbeh 

oddaného psa zanechal vo všetkých veľký obdiv a filmový zážitok.                –ep –-. -          –g 

                                                                                                                         -m 

 

 



 
Sme žiakmi 9. a triedy a z dobrovoľníctvom už máme skúsenosti. V júni sme reagovali na 
výzvu dobrovoľníckeho centra „Krajší deň“ v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo 
Svidníku. Zapojili sme sa všetci, nezaháľala ani naša triedna učiteľka PaedDr. Viera 
Cahajlová. 
Ráno nás privítala sociálna pracovníčka a koordinátorka centra Mgr. Ivana Vojtašeková, 

ktorá nás oboznámila s činnosťou centra. Pracovali sme na štyroch stanovištiach. Čistili, 

sme nielen chodníky ale aj okolie fontány, ktorá by mala spríjemniť návštevníkom 

prostredie. Uplatnili sme aj svoje kreatívne schopnosti pri maľovaní lienok na prírodný 

materiál. Po ukončení práce nás prišiel pozdraviť a vyjadriť poďakovanie riaditeľ 

nemocnice Ing. Slavko Rodák. 

        Myšlienka zapájať sa do dobrovoľníckej činnosti nás oslovila a snáď nás neopustí ani 

po ukončení základnej školy. 

    Sme presvedčení, že aj keď budeme starší sa budeme riadiť nielen rozumom, ale 

aj srdcom. 
                                                                                                                             Žiaci 9. a triedy            

 

 



 
 

1. Na našej škole ste nová, ako sa Vám páči kolektív, prostredie? 

    S kolektívom na tejto škole som veľmi spokojná. Sú ku mne všetci veľmi 

    milí, ústretoví  a veľmi mi pomáhajú, ak mi nie je niečo jasné, „predsa nové 

    prostredie“. Škola ako taká je pekná, moderná, zariadenie tried je super. Aj  

    exteriér je veľmi pekný a dobre sa tu cítim. 

2. Pre tých, ktorí Vás dobre nepoznajú, koho a aké predmety učíte? 

Áno, veľa žiakov ma nepozná, keďže som skoro stále pri nulťáčikoch 

a nemám príležitosť ísť zastupovať kolegov na iné hodiny. Učím nultý 

ročník - je to niečo podobné ako prípravka v materskej škôlke. No učíme sa 

skoro všetko ako prváci okrem čítanky. Máme matematiku, slovenský 

jazyk, hudobnú výchovu, výtvarnú výchovu  a  aj telesnú výchovu. 

3. Stihli ste si už obľúbiť „svoju“ triedu? 

Áno svoju triedu/ žiakov som si veľmi obľúbila a prirástli mi k srdcu. 

Priznám sa, že mi je ľúto, že sa už s niektorými neuvidím, pretože na 

budúci rok  odchádzajú na inú školu, kde nastúpia do prvého ročníka.  

4. Kedy ste sa rozhodli pre povolanie učiteľky? 

    Už na strednej škole som vedela, čo by som v živote chcela robiť. Vždy som 

    inklinovala k deťom, k učeniu. Nevedela by som si predstaviť robiť niečo iné. 

    Učenie ma baví a  napĺňa.  

 

5. Chcete sa aj budúcnosti venovať tomuto povolaniu? 

Samozrejme, chcem naďalej učiť a venovať sa deťom. Je to super práca, 

ktorá prináša veľa pekných a radostných situácií. No občas aj veľa stresov 

a nervov. 

 

    Za redakčnú radu nášho školského časopisu Vám prajeme veľa trpezlivosti,  

    úspechov a mnoho tvorivých nápadov na zvládnutie „svojich“ žiakov.  

 

                                                                        Ďakujeme za rozhovor. Petra, Slávka, Ivana 



 

MAMA 

Ona pozná, keď ma niečo bolí. 

Keď vidí slzy v mojich očiach, 

srdce ju zabolí. 

Mama, také nežné slovo. 

Mama poradí, pomôže, pokričí. 

Mňa srdce bolí, keď 

ona pri mne zaplače. 

Jej srdce hebučké, keď zamrzne, 

tak sme ničím. 

Mama.  
Anetta Sadivová, 6.b 

❤❤❤ 

Jazero mojich sĺz 

Pomaly sa vzďaľujem od  lásky,  
ktorá nič nerieši.  
Som na odchode a zatváram dvere. 
Žiaden zvonček tam nevidím,  
niet cesty späť.  
Môžeme byť spolu a tráviť krásne chvíle,  
alebo na seba jednoducho zabudnúť. 
Brána môjho srdca je ešte stále otvorená 
stačí vstúpiť a neskôr odísť.  
Hlavne v bráne nestoj!  
Mal si svoj priestor. 
Nechápem čím si ma zaujal. 
Humorom? Oslnivou krásou? 
alebo Nebeskými očami? 
Vždy na teba myslím.. 
Keď sa zobúdzam, usínam, spím. 
Na koniec sa to aj tak všetko dá do poriadku 
z brány odídeš a ja na teba zabudnem.  
,,Už som na odchode,“ 
keby som len mohla jemným hláskom začuť  
tú vetu z tvojich úst, stačí šeptom..  
áno alebo nie, alfa alebo omega, čierna alebo biela.  
Chápeš? 
Ale ty nie, len stojíš v tej bráne hľadiaci na mňa 
 bez jediného pohybu či mihnutia oka.  
Voda utícha, z brehu tvoj odraz v bráne zmýva 
a teba s úsmevom na tvári valí do jazera mojich sĺz.  
 

❤❤❤ ❤❤❤ Tímea Fedorkovičová, 9.a 



 ❤❤❤ MÔJ PRINC ❤❤❤ 

Sedím ráno na kraji postele. Oči pomaly otváram, zahmlené oči by ma ešte uložili 

na dlhý spánok, či ujsť pred realitou, ujsť pred tými, ktorí ma ničia a neustále spôsobujú zo 

života to, čomu sa vyhýbam celý doterajší život. Prikryť a ukryť sa pod perinu, ukryť sa 

pred zlobou a mátohou. Bezstarostne sa uložiť a bez žiadnych výčitiek, komplikácií, 

nedokonalostí... 

           Bosé nohy sa postupne priťahujú na studenú dlážku. Studená ako tá moja žiadna 

vďačnosť voči ďalšiemu daru od Boha nazývaný „ďalší nový deň.´´ Ďalší nový deň, kedy 

sa môžem naplno venovať sebe a svojmu životnému rituálu, štýlu... Kedy metrom široká 

stena medzi mnou a tým, čo ma robí zlým človekom, ma poteší a urobí to, čo chcem bez 

ohľadu na prekážky v tom. Krokom každým jedným sa blíži môj človek do kúpeľne. Kedy si 

celú tú zlosť a tú únavu zmyjem studenou vodou z tváre. Kedy sa už konečne môžem 

pozrieť do zrkadla, aby som nevidela seba. Bude to moja pravá tvár?! Či to bude stále tá 

krehká tvár ako ľadovec, ktorý len čaká, kedy sa prelomí a roztopí. Kedy sa roztopí a duša 

moja pominie ako prach, ktorý sa tiahne kdesi za moria a oceány. Tvar mám zamočenú, 

vlasy malé pri tvári mokré a oči ako dievča po rozchode s chlapcom. Akosi mi nejde cítiť 

sa prirodzená. Taká aká som. Bez umelej tváre s kilom mejkapu na sebe, že ani cez 

cudzie hranice zo Slovenska ma nepustia kvôli nezhode z pasu do reality. Tvár som si 

utrela do voňavého sviežeho nežného uteráka. Utrela ten včerajší mejkap a potom si len 

vzdychnem, ako sa sebe nepáčim. 

           Ako mi tá nenávisť voči mne trhá srdce. No, čo už. Nedokážem sa povzniesť nad 

svetom. Nafúknutá myseľ, mávam s úmyslami beznádejnými. Raz dva sa mi otvorí a 

zatvorí zároveň ako detská kniha o láske. Detská kniha je to, čo potrebujem, je to všetko 

napísané v tej knihe po čom moje sny prednedávnom ukončené boli. Je to niečo, po čom 

túži tajne moje srdce,... niečo nevídané, niečo čo môj sluch nepočuje, zrak nedovidí, hmat 

nedohmatá, chuť necíti, pach nevonia... Sen snáď niekedy zažijem. Zažiť z neho a okúsiť 

kúsok z neho pred lepším začiatkom, ako keď sa mi život začal. Začal sa mi mimoriadne 

veľkolepo, nádherne. Bola som obklopená láskou. Láskou od mamičky, otecka, skrátka od 

rodiny, ktorú milujem tak, že život k ním nie je mojou prekážkou. Pekne, krásne moje malé 

telíčko rástlo. Áno, všetky tieto myšlienky mi neustále prúdia v hlave a sprevádzajú stále 

po pohľade do zrkadla na moju beznádejnú tvár smútiacu zo života. Sypké hodiny sa sypú 

s mojou nádejou a stále sa len krátia, krátia a krátia. Množstvo toho sa zmenšuje, 

krehkosť toho sa láme, nežnosť sa chveje, sviežosť postupom času uhasne. 

           Suchého chleba sa nenaraňajkujem. Natretý obyčajnou nátierkou, pripitý s teplým 

čajíkom s príchuťou lesných plodov.  

           Slnko vychádza, ráno dozrieva, noc sa tlačí preč. Hneď som už pocítila svoju 

samotu. Nič som nevidela. Okolo seba som sa dívala len za prítomnosti tmy. Nič, okrem 

tmavosti som nepoznala. Až kým si mi oči netvoril a nepustil do nich svoje teplo. Láskou si 

ma potom nezdobil, no teraz som ako vianočný stromček ozdobený tebou a tvojimi 

dekoráciami šťastia, lásky, dobroty, milosti, vábivosti... 

           Preto si môj...              

           Môj svetlovlasý princ na bielom koni.....  
Justína Kapcalová, 8.a 

 (3. miesto v súťaži O cenu slovenského učeného tovarišstva) 



Ja a husle 

Zhaslo sa. 

Nastalo ticho, 

už v tej chvíli som čakala,  kedy to skončí. 

Stála som tam ako bez duše. 

Hneď, keď som začala hrať na mojich polo rozladených husliach , 

zapozerala som sa na jedného chlapca, 

 ktorého som ani nepoznala.  

Tak preto mi to nesedelo, čo tu vlastne robí. 

No to som si ešte neuvedomila, že hrám stále dokola ten istý  takt. 

Ľudia začali tlieskať, no mne to bolo v tej chvíli jedno. 

Až sa stopol podklad, na ktorý som hrala. 

Ja som si až vtedy uvedomila, čo vlastne robím. 

Vtedy sa mi srdcový tep zvýšil na 200. 

Prišiel za mnou učiteľ a povedal, že to mám skúsiť ešte raz . 

Tak som to zahrala a na konci som dostala veľký potlesk. 

Išla som domov s rodinou a priateľmi, 

a ten chlapec, 

ten neviem dodnes, kto bol, 

ale aspoň mi ukázal, ako na poriadnu trému. 

                                                                                                                                   Nikola Hudáková ,8.b 

 

Radosť, strach, smútok, žiaľ... 
 

Radosť to je, keď robíš to, čo máš rád. 

Niečo, čo ťa baví. 

Strach ten je všade prítomný, 

aj keď ho nevnímame. 

Smútok je veľmi častý, 

dokonca častejší ako radosť.  

Žiaľ je podobný smútku, 

iba trošku hlbší a emotívnejší. 

My ľudia máme veľa pocitov 

veselé, smutné,... 

avšak 

všetky sú rovnaké 

a zároveň 

veľmi odlišné. 

Človek sa vždy cíti inak. 

V živote sú chvíle šťastia,  

radosti, smútku, zúfalstva, 

strachu, žiaľu,... 

ale po každom 

z týchto pocitov príde iný... 

a my si povieme 

„Ten ďalší prekonám lepšie.´´ 
Natália Čurpeková, 8.a 



Svet mojimi očami 
 

Život bez trápenia, 
život v láske, 

Vieš čo to znamená ? 
Veľké šťastie. 
Šťastie sú deti, 

šťastie je rodina, 
šťastie je kamarát, 
šťastie je mamina. 

Šťastie je otec, 
babka aj dedko, 
šťastie sú knihy, 

v ktorých je všetko. 
Šťastie je svet v mieri, 

šťastie je škola, 
šťastie je čistý les 

aj zrno z poľa. 

Sofia Vooková, 6.b 
                  (V súťaži: Svet mojimi očami 2. miesto) 

 

Môžem byť čím chcem...?! 

 

Môžem byť ministrom zemegule,  

ktorý stále niečo kuje. 

Môžem byť morskou pannou,  

ktorá sa ladne hýbe v mori a robí šou.  

Môžem byť žuvačkológ, 

čo celý deň žuvá žuvačky,  

zavretý niekde v labáku,  

samozrejme bez fraku.    

Môžem byť rátač labutí,  

čo sedí niekde na plti.  

Môžem byť zatláčač ľudí v Japonsku,  

keď preplnené vozne sú. 

Môžem byť profesionálny čistič uší,  

špinavé sa ich mať nesluší. 

Niektorí ľudia to potrebujú,  

tvária sa, že nepočujú.  

Mohol by som byť posol dobrých správ,  

smutných ľudí potešil by som bez obáv.  

Mohol by som by som byť svetlom čo vo tme svieti,  

pre každého kto v tme žije, 

vo svete mojej fantázie. 
Rastislav Vateha, 6.a 

(Čestné uznanie v literárnej súťaži Dúha) 

 



Poznám jedno zvláštne miesto 

 

Sú to miesta veľmi staré, 

asi ako ľudstvo samé. 

Boli tiež v Alexandrii, 

aj v ďalekej Indii. 

V kláštoroch sa zhromaždili, 

všetky knihy stredoveku, 

dokonca aj na Slovensku. 

Neskôr knižníc zakladatelia 

mešťania, šľachtici a učitelia. 

O šírenie vzdelanosti, 

verejné knižnice postarali sa do sýtosti. 

Knižnica, 

to nie je len polica. 

Knihy ona zhromažďuje, 

triedi, uchováva a popisuje. 

Pracujú tu milé tety, 

ktoré  radi majú aj nás, deti. 

Rád chodím na to miesto zvláštne, 

múdrosť, pokora, pokoj tu všade vládne. 

To miesto poznám dobre skrátka, 

pracuje tu moja babka.                                                                   

. 
Rastislav Vateha, 6.a  

 

„Opačné“ dvojčatá s telepatiou 
 

 Pozerám sa na horu kníh pred sebou a už ďalší raz prosím pani knihovníčku, aby mi 

pomohla nájsť knihu. Našla by som ju aj sama ako zvyčajne, ale ocitla som sa v situácii, ktorej sa 

hovorí: takto to dopadne, ak je slnečný deň, cítite horúčavu aj keby ste si zvliekli kožu, 

spotrebujete všetku vodu okolo seba a predpokladáte, že najbližšiu toaletu máte doma, kilometer 

od knižnice. Takže teraz neviem či na mňa tie knihovníčky zazerajú preto, lebo to tu poznám ako 

svoje topánky, a predsa pýtam pomoc, alebo preto, že tu poskakujem ako srnka. 

Keď mám na rukách štyri knihy (dve na povinné čítanie a dve ako svoju voľbu), som 

pripravená ísť (bežať) preč. Keď tu zrazu.......No nie! Túto knihu musím mať na svojej kôpke! Aj 

keď.....veď, doma mám už jednu rozčítanú. Stihnem aj ďalšiu? Opäť skackám z nohy na nohu a 

neviem sa rozhodnúť. Po dlhšom logickom uvažovaní ( čo bol výber ententiky) som ju pridala na 

svoju kôpku, z ktorej sa stala kopa a teraz už naozaj utekám preč. Tak, takto spotená som nebola 

snáď  nikdy v živote! Čo tých učiteľov podplácajú?! 



Aj keď po telesnej to tak býva. Otvorím dvere do dievčenskej šatne, kde si konečne 

sadnem. Je tam hluk ako obyčajne a ja sa nejako donútim prezliecť. O chvíľu je to tam skoro 

prázdne. Zostala tam iba Janka a Táňa. Zdá sa, že sa vážne rozprávajú a Táňa povie:,,Aj tak 

nemám s kým chodiť von“, povie trocha rozčúlene a zatvára dvere. Mám rovnaký problém, takže je 

jasné, čo mi napadlo. Vyšla som zo šatne len v podprsenke a rifliach na chodbu a spýtala som sa 

jej, či by so mnou nechcela ísť niekam von. Povedala som jej, že mám rovnaký problém, takže sa 

ma spýtala či môžem dnes. Vyhrkla som také sebaisté áno, aké ešte ani nevesta 

nepovedala.Takže, viem, že Táňu asi veľmi nepoznáte ( zatiaľ ani ja), ale čo o nej viem je, že v 

škole nemá veľa kamarátov, niekedy takmer nerozpráva a kreslí tie najkrajšie obrázky na svete. 

Akurát, keďsa mi podarilo dokončiť svoje dielo (čiže cop, bez toho aby som mala na hlave Vysoké 

Tatry) niekto zazvonil vo dverách. Prudko som trhla kľučkou a zbadala Táňu. Pozvala som ju na 

chvíľu dnu a ešte som si šla pripraviť batoh. Poprezerala si to tu a zastavila sa pri mojej poličke na 

knihy, kde sú doteraz úhľadne naukladané knihy popri sebe. Obzvlášť ju zaujala tá, o ktorej som 

váhala, či ju mám zobrať z knižnice. Vzala si ju a asi minútu ju študovala. Povedala, že sa jejp áči 

obal, (to preto, že má úžasné umelecké nadanie, o ktorom sa mi môže len snívať), a tak si 

prečítala, o čom to je. Hneď som jej navrhla, aby si ju prečítala, aj keď vravela, že v živote prečítala 

len jednu knihu a veľmi ju to nezaujalo. Váhala, ale nakoniec som ju presvedčila, aby si ju zobrala. 

Prekvapilo ma, že som niekoho o niečom v živote presvedčila, pretože presviedčacie gény som 

nezdedila.  Prechádzali sme sa po meste, hojdali sme sa na hojdalkách ( nie, na hojdalky nie je 

nikto dosť starý). Napokon,  keď obloha stmavla, zatúlali sme sa do jedného podniku vedľa 

cukrárne. Niečo sme si objednali a napokon sme sa dosť smiali, smiali a smiali. Zistila som, že to 

je ďalší človek, ktorý vie vo mne vyvolať záchvat smiechu.... Takto to nakoniec šlo každý piatok. 

Stretávali sme sa na rovnakom mieste, ona vždy prišla skôr, ja zas neskoro, mali sme rovnakú 

trasu a nakoniec si vždy kúpila hot-dog a ja bagetu, spolu so salvou smiechu. 

Rozprávali sme sa o rôznych veciach a dozvedela som sa, že to nemá až tak ružové, ako som si 

myslela. Už sme sa nezdôverovali len s rečami o škole, aj keď ani v škole to nemá  ružové, ale aj s 

vecami o živote. Stali sme sa kamarátkami a mohla som sa s ňou zdôveriť aj s veľkými 

tajomstvami. Cítila som, že potrebuje kamarátku, ako ja a ja zas kamarátku, ako ona. Dokonca 

naozaj začala čítať tú knihu, ktorú som jej požičala. To sa podržte, mala ju prečítanú za 

týždeň!!!!!!!!!!!! Tú, ktorú čítala ako prvú, prečítala za šesť mesiacov!!! 

A teraz?  Ja som ju nakazila čitateľskou horúčkou!!! Po tom, čo ju prečítala, som jej musela požičať 

ďalšiu, pretože mi raz napísala o deviatej večer, že nemá čo čítať. Takže sme na druhý deň šli do 

knižnice vybaviť jej preukaz. Odvtedy je vlastne aj v našom menšom čitateľskom klube, kde sa viac 

spoznáva a rozpráva s iným kolektívom. Spolu čítame knihy, obdivujeme knihy, ich autorov, 

odporúčame si knihy, objímame knihy, ňucháme knihy (za čo sme si vyslúžili prezývku feťáčky 

kníh) a div, že tým knihám nedávame aj mená ako domácim maznáčikom (aj keď ony už názvy 

majú). Táňu sme  pridali do našej skupiny, s ktorou si píšeme. Nuž, hneď do nej zapadla, z čoho 

som tiež bola v šoku (áno, Táňa je niekedy samé prekvapenie). 

Vlastne, až teraz si uvedomujem, keď to píšem, ako veľmi sa zmenila. Chodí viac vonku, 

číta knihy jednu za druhou, viac sa zdôveruje so svojimi problémami, na vysvedčení má z 

niekoľkých predmetov lepšiu známku (niečo som jej musela vysvetliť), viac sa smeje a hlavne sme 

obe našli v sebe kamarátky. Kamarátky, ktoré sú niekedy ako opačné dvojčatá prepojené 

telepatiou ( …áno, aj toto som zistila v mnohých prípadoch, keď  sme povedali to isté). 

 
Lívia Čeremugová, 9.a   

(2. miesto v súťaži O cenu slovenského učeného tovarišstva) 

 

 

 

 



 

 

Vo štvrtok 27. septembra 2018 boli udelené ceny vo výtvarnej súťaži „Pamätník 

Sovietskej armády vo Svidníku mojimi očami“ vyhlásenej OZ Kocúrkovo v spolupráci s 

CVČ Svidník. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 29 výtvarných prác pre obe kategórie 

(žiaci 1. stupňa ZŠ a 2. stupňa ZŠ). Víťazné práce boli vybrané porotou zloženou z členov 

OZ Svidnícka paleta. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. 

Výsledky súťaže:  

1. kategória - žiaci 1. stupňa ZŠ:3. miesto Nelly Barilíková 

2. kategória - žiaci 2. stupňa ZŠ:3. miesto Nicol Mangerová 

OZ Kocúrkovo ďakuje všetkých súťažiacim a učiteľom základných škôl, ktorí zapojili 

svojich žiakov do súťaže  

(ZDROJ: Podduklianske novinky –1.10.2018 číslo 40/18) 

Blahoželáme!! 

 

Stalo sa už tradíciou, že sa  žiaci našej školy 

zapájajú do výtvarných súťaží vyhlasovaných 

Civilnou ochranou SR. Ich cieľom je priblížiť deťom 

hravou formou tematiku civilnej ochrany a jej 

prepojenie s jednotným európskym číslom 

tiesňového volania 112. Pre tento školský rok bola 

stanovená téma Veď aj ja som záchranár. Do 

školského kola súťaže sa zapojili žiaci 5. -7. 

ročníka. Námety boli rôzne, rovnako aj kvalita 

zhotovených dielok. Do okresného kola postúpili 4 

práce. Teší nás, že Oleksander Lemak, žiak 6.b 

triedy obsadil v III. kategórii 1. miesto. Jeho práca 

postupuje do celoslovenského kola súťaže. 

-eš- 

 

Blahoželáme, Saša!! 

 

 



 

 

V piatok 17. mája 2019 sa v ZUŠ vo Svidníku konalo okresné kolo súťaže v speve ľudových 

piesní SLOVENSKÝ SLÁVIK 2019.  

Našu školu úspešne reprezentovali : 

 I. kategória: Dominika Hricová  - získala strieborné pásmo,  

II. kategória: Simona Brandová  - získala zlaté pásmo,                                         

 III. kategória: Laura Füzériová      - získala zlaté pásmo a postup na krajské kolo ako  

náhradníčka.                                                                                                        -mg- 

                                                                                                                                                          
 
 

♪♫♫ 

♪♫ 

 
                      ♪♫ 
 

Blahoželáme! 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do literárno-výtvarnej súťaže v tvorbe 

komiksových príbehov s názvom MOJE NIE ZLU. Školu reprezentovali 4 práce žiakov 5. – 

9. ročníka. A všetky úspešne!   

V krajskom kole súťaže v 2. kategórii získali tieto ocenenia: 

1.miesto si vykreslil Jakub Cimbala, 5.b, na 2.mieste sa umiestnila Laura Safková, 9.b,  

3. miesto obsadil Nikolas Vyravec, 6.a a Čestné uznanie v tejto kategórii získala Martina 

Šimcová, 7.b. Svoje ocenenia si prevzali v Divadle J. Záborského v Prešove 29.mája 2019. 

 

 

 

 

 

 

    1.miesto – Jakub Cimbala, 5.b 

 



            2.miesto  - L. Safková, 9.b                                             Čestné uznanie – M. Šimcová, 7.b 

Blahoželáme!!! 

 
 

Je súťaž pre začínajúcich mladých hasičov, ktorá sa zrodila na našej škole pred desiatkou 

rokov. Organizátormi súťaže sú Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a naša 

základná škola. Cenami prispelo Centrum voľného času Svidník. Pri organizovaní súťaže 

pomáhali členovia krúžku mladých hasičov Michal Šimco, Josef Šubrt, Simona Hvozdová 

a Nancy Siváková pod vedením p. učiteľky Šupšákovej.  

Súťažilo sa v 2 vekových kategóriách - žiaci do 10 rokov(6 družstiev), žiaci od 11-12 rokov 

(16 družstiev). 

Súťažné dvojice musia preukázať svoje teoretické vedomosti najskôr v písomných 

testoch, potom odpovedať na otázky a napokon absolvovať praktickú časť súťaže, ktorá je 

zameraná na predstavenie technických prostriedkov.  

Našu školu v tejto súťaži dňa 17. mája 2019 reprezentovali tri dvojice šiestakov. 

Hoci išlo o úplných nováčikov, nepočínali si zle. 

Výsledky: 

 

A družstvo - Dávid Mihaľ a Nikolas Vyravec sa umiestnili na 3. mieste, 

B družstvo – Oleksander Lemak a Tobias Cina, obsadilo  5. miesto,  

C družstvo - Jaroslav Hrinko a bratia Marčišinovci obsadili 8. miesto. 
 

Josef Šubrt, 7.a     



 

Dňa 30. 5. 2019 sa konala regionálna súťaž Rómsky talent, kde naša 

žiačka 7. b triedy Zdenka MAJDIAKOVÁ získala 3. miesto v Sólo 

speve. 

Srdečne blahoželáme, Zdenka! 

♫♪♫♫♪♫♫♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♫♪♫ ♫♪♫♫♪♫♪ ♫♫♫♪♫♪♪♫ 
 

 

 

Dňa 4. júna 2019 nás opäť 

potešili úspechy našich žiakov 

v okresnom kole súťaže 

Duchnovičov Prešov. 

Všetci naši súťažiaci sa 

umiestnili  na popredných 

miestach. 

 



 

 

PLAMEŇ 2019 – okresné kolo súťaže mladých hasičov. 
 

Dňa 7. júna 2019 sa konalo územné kolo súťaže kolektívov mladých hasičov Plameň. 

Našu školu reprezentovalo 10-členné družstvo dievčat v zložení: Petra Hojdová, Tímea 

Fedorkovičová, Slávka Pojezdalová, Katka Kliková, Ivana Jarombeková, Simona 

Hvozdová, Miška Milá, Mirka Babejová, Nancy Siváková a  Natália Jackaninová. 

Dievčatá sa na súťaž pripravili. Prišiel pomôcť aj člen DHZ vo Svidníku a náš 

„odchovanec“ – bývalý člen krúžku, Jakub Olejár. Pomáhali aj Michal Šimco a Josef Šubrt. 

Dievčatá dosiahli v požiarnom útoku bez vody čas 12,91 sek., štafetový beh s prekážkami 

zvládli za 74 sekúnd. Tím dievčat tak dokázal, že je vo svojej kategórii v okrese najlepší.  
-jš- 

 

 



Medový deň  
 

Uskutočnil sa v Kultúrnom dome vo 

Svidníku dňa 7.6. 2019. Zastúpenie 

mala na ňom aj naša škola. Za svoje 

výtvory ocenení žiaci prevzali 

diplomy a vecné ceny: 

Simona Halušková za 2. miesto,  

Laura Klimová za 3. miesto.  

Čestné uznanie získala priestorová 

práca: sviečky z medzistienky. 

Do súťaže v zdobení medovníkov 

sa zapojili 2 trojčlenné družstvá: 

I.kategória žiačky: Miková Natália,3.a,Semanišinová Helena, 4.b,ZozuľakováEma,4.a 

II.kategória žiačky: Klimová Laura,7.b, Turcovská Miroslava,8.a, Čurpeková Natália,8.a 

Obidva tímy boli úspešné a obsadili  zhodne 1. miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Blahoželáme! 



 

Naši žiaci sa už tretí rok zúčastnili súťaže O CENU 

SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA V TRNAVE. 

A už tretíkrát zožali úspech. Sú vedení, aby sa vedeli 

vyjadrovať nielen ústne, ale aj písomne. Svoje pocity, 

postrehy, zážitky, skúsenosti, nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti odovzdané svojimi pedagógmi sa 

pokúšajú zužitkovať a prichádza aj ovocie v podobe 

celoslovenských úspechov. 

kategórii - žiaci a študenti do 15 rokov – súťažili aj   
žiačky Lívia Čeremugová a Justína Kapcalová. A opäť 
úspešne. Lívia získala 2. miesto v próze, a taktiež 
v próze oslovila porotu aj Justína a získala 3. miesto. 

- ak,lč,jk-    

Blahoželáme, dievčatá!!!   

  

DUCHNOVIČOV PREŠOV 2019 
10. júna 2019 Veľká scéna Divadla Alexandra Duchnoviča privítala jubilejný 20. ročník 

celoslovenskej súťaže v prednese poézie, prózy, vlastnej tvorby, duchovného prednesu a 

malých scénických foriem DUCHNOVIČOV PREŠOV 2019. 

 



 

 

Ivana Kopčová, Michaela Bačovčinová, Bc. Mária Gocová, Silvia Kopčová, 

Simona Sipľaková, Laura Füzériová, Michaela Milá, Kevin Vyravec 

 

                              Kevin Vyravec                                              Laura Füzériová 



 

Ďakovný diplom udelený pedagógom za dlhoročnú prácu a prípravu žiakov na súťaž 

Duchnovičov Prešov si prevzala z rúk predsedu Rusínskej obrody aj Bc. Mária Gocová. 

Blahoželáme!!! 

 

 

Zväz Rusínov – Ukrajincov SR v Prešove v spolupráci s Podduklianskym osvetovým 

strediskom vo Svidníku uskutočnili dňa 14. júna 2019už 15. ročník tejto výtvarnej súťaže 

v maľovaní na chodník. Súťaž je sprievodným podujatím 65. ročníka Slávnosti kultúry 

Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku. Je určená pre deti a žiakov MŠ a ZŠ  v meste. 

Zámerom podujatia je prostredníctvom výtvarného prejavu prehĺbiť u detí vzťah k  folklóru 

a podporiť ich záujem o kultúrne dianie v meste. Každá škola mohla prihlásiť do súťaže 

v každej kategórií jedno 5 členné družstvo.  

 Po 1. vyučovacej hodine sme sa vybrali na pešiu zónu, kde už na svojich 

vyčlenených políčkach usilovne pracovali deti  MŠ, ZŠ mesta. Aj keď sme mali na prácu 

menej času, podarilo sa nám práce včas dokončiť. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov. 

Hoci družstvo žiakov 1. stuňa ocenené nebolo, my starší, ktorí sme obsadili 3.miesto, sme 

sa s našimi mladšími kamarátmi radi podelili o našu sladkú výhru. Balíček cukríkov sme si 

spravodlivo rozdelili medzi všetkých 10 účastníkov.                                                 -mš, sh- 

 

 

Blahoželáme, dievčatá! 



 
Tento rok si pripomíname 30. výročie prijatia 

Dohovoru o právach dieťaťa a pri tejto príležitosti 

vyhlásilo Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na 

Slovensku literárnu a výtvarnú súťaž 

s názvom „Svet podľa mňa", ktorá bola určená 

žiakom 5. - 9. ročníka ZŠ. V ľubovoľnej literárnej 

forme mali žiaci vyjadriť, ako si predstavujú ideálny 

svet, v ktorom sa dodržiavajú práva detí, prípadne, 

čo by vo svete zmenili.  

So svojimi literárnymi prácami sa do súťaže zapojili i žiaci zo ZŠ Komenského vo 

Svidníku, kde v celoslovenskej konkurencii hrdo obstáli a získali vo svojich 

kategóriách krásne umiestnenia. Dôstojne tak reprezentovali nielen našu školu, ale 

i naše mesto. 

Najlepšie sa darilo šiestačke Sofii Vookovej, ktorá v kategórii poézia získala druhé 

miesto a rovnako v poézi bodovala i piatačka Katarína Babejová, ktorej báseň porota 

ohodnotila ako tretiu najlepšiu. Ceny za účasť získali Júlia Bodáková, Anetta 

Sadivová a Katarína Siváková. Aj keď je čoraz ťažšie priviesť dnešných mladých ľudí 

k láske ku slovu i k literárnemu umeniu všeobecne, teší nás, že stále máme žiakov, ktorí 

pod odborným vedením objavia v sebe čaro tvorivého písania i veľký kus talentu. 
                                                                                                                                                                 -ak,tb-

     

 

Blahoželáme!!! 



............ malé jazykové okienko.............. 
Aj tentoraz sme si pre vás pripravili malý testík, v ktorom si môžete overiť, ako dobre 

ovládate gramatiku slovenského jazyka. Veríme, že úlohy hravo zvládnete. Riešenie za 

testom pomôže zvládnuť „zistené“ nedostatky. Takéto testy môžete nájsť na internete. 

 

Nie každý sa kamaráti s náročnou gramatikou nášho materinského jazyka. Nemáme však na 

výber a štylistiku i gramatiku sa naučiť musíme. Ste hrdí na svoje slovenčinárske znalosti? 

Potom pre teba nebude problém určiť kam písať jotu (i, í) a kam ypsilon (y, ý). 

 

Vyber správnu možnosť: 

 

  1. a) šikovný chlapi                                      b) šikovní chlapi 

  2. a) bolo to v deväťdesiatych rokoch          b) bolo to v deväťdesiatich rokoch 

  3. a) Na Slovensku sú len pekní chlapi. b)Na Slovensku sú len pekný chlapi. 

  4. a) Učiteľky si to museli zariadiť samy.    b)Učiteľky si to museli zariadiť sami. 

  5. a) Ozvy sa, keď budeš mať čas.            b)Ozvi sa, keď budeš mať čas. 

Riešenie: 

1. Pri vzore chlap je v nominatíve množného čísla základná prípona -i ako chlapi, čerti, muži. 
 

 2. V spojení v šesťdesiatych (sedemdesiatych, osemdesiatych, deväťdesiatych) rokoch minulého 

storočia sa v  tvare číslovky píše y, lebo ide o radovú číslovku. Rovnako aj v spojeniach so  

slovom narodeniny ide o radové číslovky (koľké narodeniny v poradí?)  

– pri príležitosti šesťdesiatych (osemdesiatych...) narodenín.  

Inak je to pri vyjadrení počtu rokov, kde sa používajú základné číslovky a v tvare lokálu sa píše i, 

napr. v šesťdesiatich (deväťdesiatich...) rokoch ešte jazdil na bicykli (koľko mal vtedy rokov?). 
 

3.Písmenami ý a í sa rozlišujú rovnako znejúce tvary nom. sg. muž. rodu a nom. pl. živ. tvarov príd.  

mien muž. rodu vzoru pekný: pekný – pekní (napr. dobrý chlap – dobrí chlapi). 

  

4.Zámeno sám má v nominatíve množného čísla pri životnom podstatnom mene mužského rodu  

pádovú príponu -i (chlapi rokujú sami) a pri neživotných a zvieracích podstatných menách  

mužského rodu, ako ajpri podstatných menách ženského rodu a podstatných menách stredného  

rodu má príponu -y (stromy sa proti škodcom chránia samy, ženy budú rokovať samy, mestá sa  

samy rozhodnú, ako použijú pridelené finančné prostriedky). Podobne sa skloňuje prídavné  

meno rád (muži majú radi futbal, ale stromy majú rady výživnú pôdu, medvede majú rady med,  

ženy majú rady divadlo, deti majú rady cukríky) a pri odkazovaní zámeno on (chlapi – oni; ženy,  

veci, zvieratá, deti – ony). 
 

5.Správny tvar je, samozrejme, ten, ktorý sa končí na mäkké i. Ak máte tendenciu mýliť sa pri  

používaní tohto slovesa majte jednoducho na pamäti pravidlá slovenského pravopisu. Tie totiž  

jasne hovoria, že slovesá sa nikdy nekončia ypsilonom ale jotou. Výnimkou sú však tie slovesá, 

 ktorých základ tvorí vybrané slovo. Takými môžu byť napríklad slovesá kryť – kry sa, prikry sa;  

dobyť (hrad) – doby ho!; umývať – umy sa!, vyť (vlk) – vy!. 

 

Vedeli ste to? Potom gratulujeme! 



 

 Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne. 

 Na Jakuba, na Filipa zelená sa každá lipa. 

 Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli. 

 Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté,  

                         taký by mal byť celý máj. 

 Keď v máji neprší, jún sucho /to/ dovŕši. 

 Májové blato – pre hospodára zlato. 

 Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. 

 Na svätého Jána (Krstiteľa) otvára sa k letu brána. 

 Na svätého Jána jahody do džbána. 

 Ladislav huby sial, Peter, Pavel /29.6/ ich pozbieral. 

 Peter a Pavel huby sejú. 

 Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď /až/ začneme kosiť. 

 

Zopár aforizmov... 
 

Naša závisť trvá vždy dlhšie než šťastie tých, ktorým závidíme. 

Z muža urobí opicu alkohol, zo ženy móda. 

Hlúpi ľudia mlčia, lebo nevedia nič. Ja mlčím, lebo viem svoje. 

Rýchlo jazdíš - pomaly ťa ponesú. 

Niektoré moderné lieky sú také účinné, že ich môže užívať len 

celkom zdravý človek! 

Nemožno dať všetkým všetko, lebo všetkých je veľa a všetkého je 

málo. 



PPrreesskkúúššaajj  ssii  ssvvoojjee  vveeddoommoossttii......................................................................  

 
Vyber vždy 1 odpoveď. 

1. Akú rozlohu má Slovensko? 

a) 100km2          b) 49000km2           c) 39000 km2 

2. Aký je najvyšší a aký je najnižší bod Slovenska? 

a) Gerlachovský štít a výtok rieky Bodrog           b) Lomnický štít a Patince 

b) Kriváň a výtok rieky Dunaj 

3. Aká je najvodnatejšia rieka Slovenska? 

a) Váh                  b) Bodrog                    c) Dunaj 

4. Kedy vznikla samostatná Slovenská republika? 

a) 1.1.1993          b) 1.1.1992                   c) 31.12.1992        

5. Kde na Slovensku sa nachádzajú rale? 

a) Okolo Svidníka          b) Myjavská pahorkatina           c) na Orave 

6. Aká  jaskyňa lež  í na rozhraní dvoch štátov (Slovenska a Maďarska)? 

a) Belianska jaskyňa             b) Domica            c) Gombasecká jaskyňa       

7. Na koľko krajov je rozdelené Slovensko? 

a) 5              b) 8                       c) 10  

8. Aké kúpele sa nachádzajú v Prešovskom kraji?  

           a )Vyšné Ružbachy a Bardejovské kúpele  b) Bardejovské kúpele a Štós  

c) Piešťany a Vyšné Ružbachy 

9. Ktoré dve mestá sú na Slovensku najväčšie? 

a) Bratislava a Žilina   b) Banská Bystrica a Košice   c Bratislava a Košice 

10. Na aký najvyšší štít premáva lanovka? 

     a) Gerlachovský štít                b) Kriváň               c) Lomnický štít 

 

 

 

 

Správne odpovede:  

1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b, 8a, 9c, 10c 



 

 

 

Blížiaci sa koniec roka prináša aj finále súťaží. Vrcholí školská súťaž v prehadzovanej, vo 
volejbale starších žiačok, minicool volejbale a midicool volejbale. A tiež klubová súťaž 
v 3kovom a 4kovom volejbale mladších žiačok. Najprv výborne vykročili šiestačky na 
cestu smerujúcu k M SR v trojkovom volejbale. Pred posledným kolom sú na prvom 
mieste. Neskôr staršie žiačky obsadili pekné tretie miesto na krajskom kole vo volejbale 
žiačok ZŠ.  

 

Naše volejbalistky si pod vedením svojej trénerky Mgr. Gabriely Haľkovej dňa 12.mája 

2019v Lendaku  prevzali medaily a diplom za zisk titulu majsteriek kraja. 

Srdečne blahoželáme !!!  

 

 



PREHADZOVANÁ 
Naši štvrtáci v neskutočnej extraligovej atmosfére 
vybojovali v Bukovciach postup na krajské kolo 
v prehadzovanej. Zloženie družstva:  Žemlička, Hij, 
Haľková,  Zozuľáková, Kopčová, Hvozdová, Lažová. 

Trénerka Mgr. Haľková 
 

DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 2019 
V duchu olympijskej myšlienky zorganizovala naša škola 3. júna „olympijské“ športové 

dopoludnie pre žiakov školy. Olympijský deň bol plný športových súťaží, hier a zábavy, 

kde mali žiaci možnosť ukázať svoje športové nadanie. Za svoje športové výkony boli 

najlepší ocenení medailami a vecnými cenami. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

            Skončil sa deň plný zábavy, radosti zo zápolenia. O rok si zasúťažíme opäť! 

Na bicykli bezpečne 2019 - okresné kolo súťaže 
 

Dňa 7.6.2019 konalo sa na dopravnom ihrisku okresné kolo súťaže Na bicykli bezpečne. 
Žiaci našej školy obsadili pekné 2. miesto. 

 

 
(ZDROJ: CVČ) 



   
 

Na Majstrovstvách Slovenska v trojkovom volejbale v Žiari nad Hronom, ktoré sa 

konali 8. -  9. júna 2019, po víťazstve v tajbrejku nad Školským športovým klubom 

IVUS Bratislava získali bronzové medaily. Premiérová súťažná sezóna bola plným 

právom zavŕšená ziskom cenného kovu!!!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarína Siváková 
 

 
 

Ste super, dievčatá, blahoželáme!!!    

❤❤❤ 



 
 

Tohtoročný Deň Rusínov si pripomíname aj špeciálnym podujatím - novinárskou súťažou 

pre mladé Rusínky a Rusínov pod názvom MEMORIÁL SILVIE ZELINKOVEJ. Do projektu 

sa zapojili aj žiaci našej školy: Soňa Kostinská, Diana Siroková, Kristián Hrinko a 

Kevin Vyravec. 
 

Vyhodnotenie novinárskej súťaže MEMORIÁL SILVIE ZELINKOVEJ: 

I. Kategória - mladší žiaci (I.st. ZŠ do 9 rokov)  

1. miesto : Soňa Kostinská (8 rokov) ZŠ Komenského, Svidník 

II. kategória - starší žiaci (II. st. ZŠ 10-14 rokov) 

3. miesto: Kristián Hrinko (12 rokov) ZŠ Komenského, Svidník 
Viac:  

Rádio Noviny  / 12.6.2019 - od 17:12 Memoriál S. Zelinkovoj / 
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0019/001942/00194286-1.mp3 

 

BLAHOŽELÁME! 

MM  SSRR  vv  mmiinnii  CCooooll  vvoolleejjbbaallee  
 

V dňoch 14.-15.6.2019 sa družstvo žiačok v zložení: A.Gulová, T.Rodáková, S. Vooková,   

T. Paligová, E. Keselicová zúčastnilo Majstrovstiev SR v mini Cool volejbale v Poprade. 

Po dvoch dňoch bojov sa v konečnom hodnotení umiestnili na peknom 6. mieste. 

Na majstrovstvách bolo 8 družstiev z celej republiky.  
-lš- 

 

BLAHOŽELÁME! 

http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0019/001942/00194286-1.mp3?fbclid=IwAR07KRC8kEQOnoJhm6LpY9GHbBp0-9apDauiQeXycKb4OKy7qF74jd9baHc


 

ŠTVORSMEROVKA 

Nájdi a prečiarkni v štvorsmerovke názvy slovenských miest. Z neprečiarknutých písmen 

vytvor názov mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Názov mesta: .................................................................. 

 

 

OSEMSMEROVKA 

 

 

 

 

 

A C I L A P A 

M O R T S Ť Z 

O C O T M U K 

K A Z I B Z D 

R O B I O A U 

Ý Ú Z B M S S 

Ľ B R A D A O 

Tajničku dostaneš z nevyčiarkaných písmen:............................................................. 

O U M M O J A 

M Z E I R O K 

Á D O M Č R U 

H A K Á A K S 

A K A J A K A 

B A R D E J O V B A 
M Y J A V A N S K Á 
E Š S A B  I N O V T 
D N I T R A M  I A D 
Z V N T R N A V A E 
E I D U D  I N C E T 
V C L E V I C E A V 
B R A T I S L A V A 
L E V O Č A Č AI L S 
R U Ž O M B E R O K 

 

Legenda: 

Bardejov, Myjava, Sabinov, 

Martin, Trnava, Dudince, Levice, 

Bratislava, Levoča, Sliač, 

Ružomberok, Bystrica, Detva, 

Medzev  

1. časť: Vyškrtaj tieto 

slová: 

KAJAK, AKÁ, KUS, ROK, 

DOM,  CHOBOT, POMÁHA, 

OSA, MOJA, MUCHA, MED, 

OKO, OBOR, UZDA, MÁJ, 

KRAJ 

2. časť: Vyškrtaj tieto 

slová: 

OSUD, BRADA, KAZ, 

OCOT, PALICA,  IBA, 

STROM, ZUB, BOZK, 

MOKRÝ,  ZIMA, ZASA, 

KOZA 



 

VTÁČIE MLIEKO 

Potrebujeme: 

2 l mlieka, 200g kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, 1 PL Zlatého klasu, 10 vajíčok 

Ako na to: 

Dáme variť mlieko, asi tak 1,8 l mlieka (2 dcl budeme potrebovať neskôr). Pridáme cukor, 

nie všetok, necháme si tak za 1 PL, ktorú pridáme do vajíčok. Potom 1 PL cukru a 10 žĺtok 

vymiešame. Pridáme mlieko, 1 PL Zlatého klasu a pomiešame. Medzitým vyšľaháme 

bielka. Keď sme bielka vyšľahali pridáme vanilkový cukor. Do skoro zovretého mlieka 

vylejeme žĺtkovú masu a miešame. Na záver pridáme obláčiky (vyšľahané bielky s 

vanilkovým cukrom). Už nemiešame, len počkáme nech zovrie a hotovo. 

AKO SI PRIPRAVIŤ ZMRZLINU 

(bez toho, aby ste museli použiť mrazničku) 

Potrebujeme: 

 500ml smotany na šľahanie (v ktorej je viac tuku) 

 100g práškového cukru 

 1 ČL vanilkového extraktu 

Ako na to: 

1. V obchode si vyberte plnotučnú šľahačkovú smotanu a nechajte ju doma vychladiť v 

chladničke. 

2. Po čase si zmiešajte vychladenú smotanu s cukrom a vanilkovým extraktom. Zmes 

šľahajte minimálne 5 minút, až kým sa vám nevytvorí nadýchaná pena. Hotovú zmrzlinu 

vložte na noc do chladničky a na ďalší deň môžete konzumovať. 

Do zmrzliny si môžete pokojne pridať aj čokoládu, bobuľovité ovocie, alebo orechy... 

Gratinovaný tvaroh s hruškami 
Potrebujeme: 

  60g   masla 

  80g   kryštálového cukru 

   3ks  veľkých vajec 

  45g   pšeničnej krupice 

475g   tvarohu 

100ml plnotučného mlieka 

¼ ČL  soli 

200g   horkej čokolády 

   2ks  veľké hrušky 

           kakao   

Ako na to:              Rúru predhrejeme na 180 °C a dva menšie plechy vymastíme maslom. 

Ručným šľahačom miešame maslo s cukrom dokrémova asi 2 minúty. Vmiešame aj žĺtky, 

krupicu, tvaroh a mlieko. Bielky so soľou vyšľaháme dotuha. Sneh na dvakrát zapracujeme 

do tvarohovej zmesi. Opatrne pridáme nasekanú čokoládu. 

Nakrájanú časť hrušiek bez jadrovníkov naukladáme do zapekacích misiek a zalejeme 

cestom. Pridáme aj zvyšné hrušky a pečieme asi 30 minút. 

Vyberieme z rúry, poprášime kakaom a môžeme podávať. 



 

Na brehu sedia dvaja ľudožrúti – otec a syn. Zrazu k nim pripláva na plti 

stroskotanec. Je to krásna žena. „Jej, oci, zožerieme ju!“  

„Kdeže synak, vezmeme ju domov a zjeme mamu!“ 

 

Viete, prečo si blondínka sype do postele cukor? Aby mala sladké sny. 

Saška pije po prvý raz kyslé mlieko a povie mamičke: „Mami, tá kravička 

bola asi po záruke, to mlieko je kyslé.“ 

Príde malá žabka ku zverolekárovi a má na hlave ponožku.  

Doktor zopne ruky a hovorí: „Žabička, kto ti to urobil?“  

 A žabička na to: „Drž hubu starý, toto je prepadnutie!“  

 

Idú dve piškóty po ceste a  jednu z nich prejde auto. 

Tá druhá jej hovorí: Čo sa tak mrvíš?“  

 

Dobrý deň, pane. Vyberáme na domov dôchodcov, neprispeli by ste nám?  

Ale s radosťou, dám vám svokru. 

 

Malá Hanka telefonuje tete: „Teta, práve pijem dobrú malinovku. Chceš 

ochutnať ?“ A chystá sa naliať malinovku do slúchadla.  

Karol ju chytí za ruku a kričí : „Hanka, prestaň, veď to natečie tete do 

ucha !“ 

 

 

 



 

Máme v knižnici alebo typy na zaujímavé čítanie: 

XLII. stupeň 

 

Bájky - Dana Hlavatá 
Veselé i nevšedné príhody zvieratiek z každého kúta sveta, 
ktoré nielen pobavia, ale aj niečo nové      a zaujímavé odkryjú 
pre malých i veľkých čitateľov. 
 
POČET STRÁN          88 
ROK VYDANIA        2014 
VÄZBA                   pevná väzba 
JAZYK                   slovenský 
VYDAVATEĽSTVO Fortuna Libri 

 

Emka a lesné zvieratká - Daniela Nováková -  
- Ľubica Brezovická Šebeková 
Les je veľmi zaujímavé miesto, ktoré ukrýva mnoho 
prekvapení, no číhajú v ňom aj nástrahy. Zvedavé dievčatko 
Emka to sama zistí, keď sa jedného dňa rozhodne pozdraviť 
lesné zvieratká. Medzi vysokými stromami stretne hladného 
ježka, uhundraného jazveca aj múdru pani sovu, ktorá ju 
varuje pred nebezpečenstvom… 
 
ILUSTROVALA  Darina Krygielová 
 

II. stupeň 

 
Aprílové dievča - Martina Solčanská 
Ahoj! Mám štrnásť, nastupujem na strednú školu a hneď v 
prvý deň sa za mňa posadí ten najkrajší chlapec na svete. No, 
to si pravdepodobne myslím len ja. Ale nič to... inak volám sa 
Bibiána a som tak správne praštená. Som predsa v puberte. A 
ten najkrajší chlapec na svete? Volá sa Andrej Princ. No, 
uznajte nie je to nádherné meno? Princ. Nechceli by ste 
chodiť s Princom? Ja áno. Nie sme si až tak cudzí, pred 
prázdninami do mňa vrazil a zhodil mi zmrzlinu. Ale on si to, 
samozrejme, nepamätá. Ale to som mu už dávno odpustila. 
Len keby sa na mňa tak krásne usmieval a občas aj chodil do 
školy a nemal všetko na saláme. A mimochodom sme 
narodení v jeden deň - 17. apríla. A predstavte si, on ma jeden 
večer len tak pobozká. 
 
POČET STRÁN               247 
ROK VYDANIA              2007 
VÄZBA                         pevná väzba s prebalom 
JAZYK                         slovenský 
VYDAVATEĽSTVO        Ikar                                                                                       -nč- 



 

Našim učiteľom 

Veľa sme sa naučili, 

stojíme tu v tejto chvíli, 

plní lásky, plní vďaky, 

aby sme vám povedali, 

ako sme vás radi mali. 

Zato všetko, čo už vieme, 

                  s láskou vám dnes ďakujeme. 

                   Za tú lásku všetkých detí, 

                   nech hovoria naše kvety... 

 

Prajeme úspešné ukončenie školského roka! 
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