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KRÍŽOVKA 

 
Vylúštením krížovky nájdeš odpoveď na tieto hádanky.  
 

V povetrí lieta,  

leží na zemi,  

na strom si sadá,  

ale vták to neni. 

                         __ __ __ __  

 

1. naša hviezda 

2. dolná končatina 

3. má meniny 24. 12. 

4. jeden zo zmyslov 

 

Sivý starec prišiel k nám,          

všetku vodu vypil nám. 

                          

                        __ __ __ __  

 

1. nádoba na M 

2. potok 

3. dopravný prostriedok 

4. ročné obdobie 

 

ZASMEJME SA  
 

PÍSOMKA  AKO  UČITEĽSKÝ  PROBLÉM 

Učitelia sa vždy sťažujú, ako neradi opravujú písomky. Prečo potom ich 

dávajú písať?  

     Záver: Ak ti dá učiteľ písať písomku, neodovzdaj ju.  

     Záver záveru: Veď uvidíš! 



JAZYKOVÉ  OKIENKO 

 

OSEMSMEROVKA 
 

 

 

 

 

 

Zima je tu konečne 

 

Zima je tu konečne,  

teraz sa to všetko začne! 

Čas Vianoc a prázdniny,  

ideálne na stretnutie rodiny.  

 

Sánkovačka, lyžovačka,  

deťom šťastím žiaria očká.  

Snehuliakov postavíme  

a pekne ich ozdobíme.  

 

Zima je tu konečne,  

teraz to všetko začne! 

Ježiško nás odmení,  

veď sme neboli zlí.  

 

Michaela Martonová, VII. A  

   

Ako ten čas rýchlo plynie... 

 

     Prvý polrok školského roka máme 

šťastne za sebou a my prichádzame k 

vám s ďalším číslom školského časopisu, 

aby sme vás oboznámili s tým, čo sa 

udialo v našej škole. A nebolo toho 

málo... 

     Predvianočnú náladu nám spestril 

netradičný vianočný koncert, zavítal k 

nám Mikuláš, kúzlo Vianoc vyčaril pekný 

kultúrny program a po polročnom 

vysvedčení pobavil karneval plný 

nápaditých masiek. Nechýbali ani 

súťaže, olympiády či zábavné 

popoludnia.  

     Ale škola nie len o zábave. To my 

všetci dobre vieme. A v tomto období 

najmä naši deviataci, ktorí sa už poctivo 

pripravujú na ich prvú dôležitú skúšku – 

testovanie 9 z matematiky a 

slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa 

uskutoční už o mesiac 3. apríla. Držíme 

deviatakom prsty a prajeme im, aby 

všetko dobre dopadlo a aby boli 

spokojní s dosiahnutými výsledkami. 

Taktiež nech uspejú na prijímacích 

pohovoroch a dostanú sa na tie stredné 

školy, po ktorých túžia.  

     Všetkým prajeme do ďalších 

mesiacov školského roka veľa úspechov.  
 

Vaša redakčná rada. 

NESPRÁVNE SPRÁVNE 

ísť pre pomôcky 

napadlo mi 

Koho je to čiapka?  

krb 

kamerovať 

dík, díky 

trúba na pečenie 

lyžiarska výstroj 

behom roka 

byť na seba prísny 

ísť po pomôcky 

prišlo mi na um 

Čia je to čiapka? 

kozub 

nakrúcať/natáčať kamerou 

vďaka, ďakujem 

rúra na pečenie 

(ten) lyžiarsky výstroj 

v priebehu/počas roka 

byť ku sebe prísny 



ČO SME EŠTE V JESENI ZAŽILI... 
 

Dopoludnie s angličtinou 

 

Žiaci 6. a 7. ročníka sa 

rozhodli zdokonaliť si 

anglický jazyk inou formou 

ako klasicky v škole. Najprv 

sa zúčastnili divadelného 

predstavenia v Prešove, v 

ktorom im členovia 

Divadelného centra 

z Martina zábavnou formou 

priblížili v  inscenácii The 

onlines svet, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá. Poukázali na svet lajkov, 

smajlíkov, na prikrášlenú realitu a na to,  že hľadať šťastie vo virtuálnom 

priestore je ako hľadať zmysel života v niečom absolútne nepodstatnom. Bolo 

to vtipné a zároveň vážne predstavenie so silným odkazom. Väčšina 

hovoreného slova bolo v angličtine. Doplnené bolo vsuvkami v slovenskom 

jazyku, aby pochopili odkazu aj jazykovo menej zdatní žiaci. Po skončení 

predstavenia spoločne navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove, a to 

oddelenie cudzojazyčnej 

literatúry. Absolvovali 

prednášku o vzniku a 

aktivitách tohto bývalého 

britského centra. Okrem 

toho mali možnosť vidieť 

ďalšie priestory tejto 

historickej budovy a 

zoznámiť sa s množstvom 

kníh a časopisov v anglickom jazyku. Dopoludnie sa našim angličtinárom 

veľmi páčilo a obohatili si svoje vedomosti o množstvo poznatkov.  

 
1. Cíti sa ako zbitý pes znamená:  

A. je neustále hladný  

B. vážne si poranil dolnú končatinu  

C. je veľmi vyčerpaný a unavený  

2. Rým je:  

A. hlavné mesto Talianska 

B. pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík 

C. zvuková zhoda na konci veršov 

3. Slovesné dielo vydané tlačou je:  

A. tlačidlo 

B. kniha 

C. časopis 

4. Rozhovor dvoch alebo viacerých postáv sa nazýva:  

A. dialóg 

B. dráma 

C. monológ 

5. Príde na psa mráz znamená:  

A. v zime je psovi chladno v búde 

B. každého stihne zaslúžená odplata 

C. keď sa pes trasie, príde zima 

6. Vizitka je:  

A. powerpointová prezentácia 

B. prezentácia na módnej prehliadke 

C. prezentácia vlastnej osoby 

7. Mys je: 

A. víťazka súťaže krásy  

B. výbežok pevniny do mora  

C. skrátka slova myseľ  

(Správne odpovede: 1C, 2C, 3B, 4A, 5B, 6C, 7B) 



Mám pätnásť a čo ďalej 

 

    Keď chceme odhaliť našu budúcnosť, tak v prvom rade musíme pochopiť 

našu minulosť. Od detstva som túžila stať sa učiteľkou v materskej škole. No 

keď sa teraz tak nad tým zamýšľam, tak si kladiem viaceré otázky. Je to 

vhodné pre mňa? Bude ma to napĺňať celý život?  

    Mám pätnásť rokov a mám pred sebou prvé veľké životné rozhodnutie, a to 

kam ísť na strednú školu. Každopádne je to pre mňa veľká výzva, ku ktorej sa 

chcem postaviť zodpovedne a v rámci svojich schopností pre to spravím 

maximum. A pevne verím, že mi v tom pomôžu a aj ma podporia moji blízki. 

Veď kto ma lepšie pozná ako moji rodičia? Uvedomujem si svoje šťastie, že 

mám rodičov, za ktorými môžem kedykoľvek prísť a oni mi pomôžu.  

    Po dlhom uvažovaní som došla k záveru, že chcem pracovať ako policajná 

vyšetrovateľka. Z tohto dôvodu je pre mňa najvýhodnejšie vyštudovať 

obchodnú akadémiu, ktorá mi dá vhodné základy pre nasledujúce štúdium na 

policajnej akadémii. Už teraz sa teším na ďalšie štúdium na strednej škole. 

Teším sa na zmeny, ktoré v mojom živote nastanú, na to, že spoznám nových 

ľudí, získam nové skúsenosti a vedomosti, aj keď v kútiku srdca cítim, že mi 

bude chýbať základná škola, spolužiaci, učitelia.  

    Mám ešte len pätnásť rokov a celý život pred sebou. Mám svoje sny a 

plány. Možno o desať rokov budem niekde inde a keď si prečítam túto moju 

úvahu, len sa pousmejem. Ale jedno viem určite, chcem spraviť všetko preto, 

aby sa mi splnilo to, čo si momentálne želám.  

Terézia Šarišská, IX. A 

Šťastie 

Na lúke som našla štvorlístok.  

      Čo to asi znamená?  

            Čakala som vo dne, v noci. 

                   No každú chvíľku márne.  

                         Možno aj o mňa raz šťastie zakopne. 

                                Alebo sa so mnou iba zahráva? 

                                                                                           (-jk-) 

Halová súťaž o pohár primátorky mesta Prešov 

 

Dňa 16. novembra 

2018 sa už po 15.-

krát stretli v meste 

Prešov členovia 

krúžkov mladých 

hasičov, aby si na 

záver hasičskej 

sezóny v okrese 

Prešov zmerali svoje 

sily v požiarnom 

trojboji. Mladí hasiči 

vo veku 8 – 16 rokov súťažili v troch disciplínach: štafeta 8x50m, štafeta 

dvojíc a uzlová štafeta. Opäť nás naši mladí hasiči nesklamali a získali krásne 

umiestnenia. Chlapci obsadili 4. miesto a dievčatá 5. miesto a 6. miesto. 

K získaným úspechom srdečne blahoželáme.  

 

 

O čistote a poriadku 

 

V mesiaci november sa žiaci špeciálnych tried zapojili do projektu na tento 

školský rok Krok za krokom k slušnému správaniu. Prvá téma bola o čistote 

a poriadku. Začali sme  motivačnou pesničkou Mestečko – poriadkovo. V 

ďalšej časti si každý žiak mal možnosť vybrať z ponúknutých obrázkov akú 

izbu by chcel mať (boli tam izby upratané – neupratané). Všetci si vybrali 

upratanú izbu. Postupne sme došli k záveru, že aj naša trieda je pre nás izbou 

a je potrebné ju mať upratanú, aby sme sa v nej dobre cítili. Žiačka Martina 

Dudová nám prečítala príbeh o čistote a poriadku z knihy Tajomstvá slušného 

správania. Po prečítaní žiaci vypracovali k téme pracovný list a na záver 

poupratovali svoju triedu. Akcia sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešia na 

ďalšiu časť projektu. 



Skáčeme pre Červené stužky 

 

V rámci Svetového dňa boja proti AIDS sme 

sa ako škola zapojili aj do športovej aktivity, 

ktorú sme pomenovali Skáčeme pre Červené 

stužky. Žiaci našej školy sa pod vedením 

svojich učiteľov stretli v telocvični, kde po 

ročníkoch skákali pravá a ľavá noha, potom 

znožmo na švihadlách, a to všetko počas 

jednej minúty. Celkovo sa do tohto projektu 

zapojilo 221 žiakov z I. a II. stupňa. Cieľom tohto dňa bolo zvýšenie verejného 

povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného 

pohybu a, samozrejme, zúčastnení žiaci tak vyjadrili  svoje povzbudenie 

a solidaritu  u ľudí  s týmto ochorením. Dievčatá naskákali 11 975 preskokov, 

chlapci 13 078, spolu 25 053 preskokov, čo v priemere na jedného žiaka 

predstavuje 113 preskokov.  

A tu sú mená našich najlepších „skákačov“:  

 I. stupeň:  

1. miesto: Lukáš Palenčár, IV. A: 214 preskokov 

2. miesto: Vanesa Dudová, IV. B: 195 preskokov 

3. miesto: Kristína Dudová, II. B: 172 preskokov 

 

II. stupeň:  

1. miesto: Katarína Lazoríková, IX. A: 464 preskokov 

2. miesto: Veronika Hlubeňová, VII. A: 370 preskokov 

3. miesto: Arnold Horvát, VIII. A: 341 preskokov 

 

Špeciálne triedy: 

1. miesto: Erik Bari, IX. C: 256 preskokov 

2. miesto: Vanesa Godlová, V. C: 136 preskokov 

3. miesto: Terézia Bendíková, III. C: 103 preskokov 

 

                                    Naozaj pekný výkon, blahoželáme.  

Aj zima má svoje čaro 

 

Zima. Je to najbelšie a najchladnejšie ročné obdobie. Chlad siaha až na kosť a 

zima prenasledujúca ma na každom kroku sťažuje mi cestu domov. Preberá 

moc aj nad prírodou. Stromy, inokedy plné života a veselých farieb, sa zmenili 

na krásne, no studené sochy. Niekedy radostne žblnkajúce potôčiky, rieky či 

jazerá zrazu zmĺkli a premenili sa na ľadové zrkadlá. Aj vtáčí spev stíchol. Zima 

prinútila malého či veľkého tvora hľadať si aspoň maličký kúsok teplého 

miestečka, kam by sa mohol uchýliť. Kráčam zimnou krajinou. Cítim, ako mi 

pomaly krehnú prsty na rukách aj nohách, ako chladný vietor bez ľútosti siaha 

na moju tvár, ako mi omŕzajú krvavočervené pery, na ktorých cítim každý 

dotyk zimy. No mrazivý vietor mi dáva aj túžbu po útulnom a teplučkom 

domove.  

Janka Horizralová, VII. A 

 

 

 

Pani Zima 

 

Pani Zima veselá je, 

odetá je dobiela. 

 

Na okná obrazy maľuje, 

aj detí  šťastím obdaruje. 

 

Snehovým mečom zatrasie 

a na saniach sa k nám znesie. 

 

Trblietky sa všade jagajú 

a nám ľuďom srdcia plesajú. 

 

Igor Stašik, VII. A 

Chladná pani Meluzína 

 

Haló, deti, počúvajte! 

Čo to hučí v takej diaľke? 

 

Už k nám letí chladná zima, 

krutá pani Meluzína. 

 

Nebojte sa snehu, ľadu, 

postará sa o náladu. 

 

Do studenej fujavice, 

zoberte si šály, čiapky, rukavice. 

 

Sandra Zlatohlavá, VI. A 



SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 
Zázračné Vianoce 

 

Keď zažneme poslednú sviecu 

a zazvoní vianočný zvon,  

začnú sa diať čudné čary,  

navštívi nás láska, radosť, pokoj.  

 

Šťastné, krásne sú dni sviatočné,  

keď darčeky sú skryté  do skrýše.  

Avšak najväčším darom je,  

keď sa niekto pekne usmeje.  

 

V ten zázračný čas Vianoc  

buďme k sebe všetci milí,  

rozdávajme všetkým úsmev,  

aby sme v šťastí ešte dlho žili.  

 
Čas vianočný 

 

Po roku sú tu opäť Vianoce,  

v dome sa stromček ligoce.  

Prišli k nám aj s darčekmi,  

rozsvietili očká malým i veľkým.  

 

V betleheme pod stromčekom 

Ježiško si v jasličkách drieme.  

Štedrý večer je plný zázrakov,  

rodinnej pohody a rozprávok.  

 

Keď nastane hviezdny podvečer 

a koledníci zvestujú milú novinu,  

prijmite ich s božou láskou,  

aby ste mali šťastie po celý rok. 

(-rr-) 

Zima 

 

Je tu zima, je tu mráz, 

sánkovačka nás čaká zas. 

Sniežiku nám napadlo, 

srdiečko nám pookrialo. 

 

Radosť z toho máme veľmi, 

snehuliaka si postavíme sami. 

Mrkvový noštek už svieti, 

tešia sa z toho všetky deti. 
 

Emanuel 

Tobiaš, VI. A 

 

 

Pán Snehuliak 

 

V zime, vždy keď sneh napadne,  

z nosov sa nám cencúľ stane.  

Ako snehuliak ho červený máme,  

ale veď ho už dostaviame.  

 

Keď čierne gombíky namiesto očí 

mu dáme,  

z radosti úsmev na tvári nastane.  

Metla v ruke mu nemôže chýbať,  

veď musí s niečím kývať.  

Tak toto je pán Snehuliak,  

veľký biely bombuliak.  

 

Tamara Lopuchovská, VII. A 

Ukážme, čo vieme  

Naši štvrtáci si hravou formou 

„zmerali“ svoje vedomosti z 

anglického jazyka. Boli rozdelení 

do dvoch skupín a súťažili 

v piatich  úlohách, v ktorých si 

preverili slovnú zásobu, 

gramatiku, určovanie času na 

hodinách, pomenovanie dní 

v týždni. Okrem toho určovali farby, opisovali ľudí podľa obrázka a nakoniec 

každá skupina zaspievala jednu anglickú pesničku. Do úloh sa s nadšením 

zapájali všetci žiaci. Atmosféra bola vynikajúca, trochu hlučná, ale za to veľmi 

súťažná. Každá trieda sa snažila vyhrať. Nakoniec však vyhrala IV. A trieda 

o pár bodov viac, preto si ako výhru odniesli pekný plagát v anglickom jazyku. 

Angličtinárky potešili aj ostatných súťažiacim, a to známym heslom: „Nie je 

dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“  

Olympiáda z ANJ 

 

Jedenásť žiakov 7. – 9. ročníka 

sa zúčastnilo školského kola 

olympiády v anglickom jazyku.  

V písomnej časti mali možnosť 

ukázať úroveň svojich 

vedomostí, a to  v slovnej 

zásobe, gramatike, počúvaní s porozumením a čítaní s porozumením. V 

ústnej časti ukázali, ako vedia komunikovať, a to počas voľného rozhovoru 

a pri práci s obrázkom. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci: 1. 

miesto – Daniela Spišáková, VIII. A;  2. miesto – Juliána Kopčíková (IX.A), 3. 

miesto – Martin Kacvinský (VIII.B). 

Žiačke Daniele Spišakovej prajeme veľa úspechov v obvodovom kole, ktoré sa 

uskutoční dňa 16.1. 2019 v Prešove.  



Čo ja viem! 

 

Ďalší ročník zábavno-

vedomostnej súťaže zo 

slovenského jazyka a 

literatúry máme za sebou. 

Štrnásť žiakov z 5. – 7. ročníka 

si formou testu preverilo 

svoje vedomosti. Pracovali v 

dvojiciach a dôležitým 

kritériom pri vyhodnocovaní bola rýchlosť a správnosť odpovedí. Aj keď pre 

piatakov bola táto súťaž premiérou, dokázali, že víťazstvo si zaslúžia. Všetci 

súťažiaci boli odmenení. Prvé štyri miesta získali aj diplomy. 

 Naši výhercovia:  

1. miesto: L. Balunová, E. Komarová (V.A) 

2. miesto: E. Kozáková, A. Železníková (V.A) 

3. miesto: S. Šalamun, S. Hudáková (VI.A) 

4. miesto: V. Uličná, L. Polohová (V.B) 

 

Svetový deň boja proti AIDS 

 

Školská rozhlasová relácia a pripínanie červených 

stužiek učiteľom a žiakom boli záverečné aktivity 

v rámci celoslovenského projektu Červené stužky. 

Tie boli zamerané na  vyjadrenie podpory  chorým 

na HIV/AIDS. Tejto aktivity sa veľmi dobre zhostili 

vybratí žiaci deviateho ročníka pod vedením p. uč. 

Gerenčérovej. Rozhlasovú reláciu prezentovala 

žiačka Alexandra Prokopová. Zapojenie sa do 

celoslovenského projektu bolo zavŕšené aj 

vypracovaním záverečnej správy, v ktorej boli zhodnotené všetky projektové 

aktivity, do ktorých sa naša škola v rámci tejto kampane zapojila. 

Hviezdoslavov Kubín 

 

Dňa 26. februára 2019 sa 

uskutočnila v priestoroch 

školskej knižnice súťaž v 

prednese poézie a prózy – 

Hviezdoslavov Kubín. 

Školského kola sa v II. a III. 

kategórii zúčastnilo 16 

žiakov, ktorí majú záujem 

o umelecký prednes a 

literatúru. Súťažiaci aj v 

tomto školskom roku milo prekvapili porotu svojimi ukážkami a tá vybrala 

tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole v Prešove.   

POÉZIA 

     II. kategória:  

1. miesto: Lenka Balunová, V. A; 

2. miesto: Adriána Železníková, V. A; 

3. miesto: Laura Kovaľová, Veronika Uličná, V. B. 

     III. kategória:  

1. miesto: Anna Pustá, VII. B; 

2. miesto: Samuel Plančár, VII. B. 

PRÓZA 

     II. kategória:  

1. miesto: Viktória Petrušová, VI. B; 

2. miesto: Samuel Šalamun, VI. A;  

3. miesto: Michaela Zubáková, VI. A; Laura Polohová, V. B; 

4. miesto: Lucia Majcherová, VI. A.  

     III. kategória:  

1. miesto: Marcela Šatná, VII. B; 

2. miesto: Marek Pustý; Timotej Slezák, IX. A; 

3. miesto: Sebastián Andreanský, VII. A; Terézia Šarišská, IX. A.  



Na lyžiaraku bolo super... 
 

V pondelok 11. februára 

nastal náš vytúžený deň „D“. 

Ráno pred školou sme už 

nedočkavo čakali na autobus, 

ktorý nás mal odviesť do 

neďalekého lyžiarskeho strediska na Drienici pri Sabinove. Po jeho príchode 

sme rýchlo naložili kufre a lyže a celí nedočkaví sme sa tešili na náš prvý 

lyžiarak. Po príchode k hotelu sme ako prvé zbadali krásne zasnežený svah, 

ktorý nám „patril“ celý týždeň. Najprv sme sa ubytovali a tí, ktorí nemali lyže 

si ich išli vypožičať. Poobede sme už stáli na svahu. Začiatky boli náročné. 

Niektorým to išlo dobre, no niektorí leteli dole ako kamene do vody. Zažili 

sme aj veľa srandy, no všetci sme túžili, čo najlepšie sa naučiť lyžovať. Ako dni 

ubiehali, aj naše lyžiarske výkony sa zlepšovali. Na tento super lyžiarak 

budeme určite všetci dlho spomínať.  

Sebastián Andreanský, VII. A 

Súťaž o najkrajšiu valentínku  
 

Aj v tomto školskom roku pri 

príležitosti Sviatku sv. Valentína  bola 

začiatkom februára vyhlásená súťaž 

pre všetkých žiakov školy o najkrajšiu 

valentínku či najkrajší valentínsky 

pozdrav. Porota si všímala najmä 

vlastnú tvorbu, originalitu a estetický 

vzhľad. A tu sú mená žiakov, ktorí 

boli odmenení za najkrajšie výrobky:  

 Karolína Dzurendová, IV. A 

 Adriána Železníková, V. A 

 Daniela Harničárová, II. A 

 Kristína Šarišská, III. A 

 Nina Gočová, II. A 

 Nela Jusková, II. B 

 Renáta Godlová, IX. C 

 Nela Dolinská, III. A 

 Nela Zlatohlavá, II. A 

 Kamila Bendíková, IX. C 

iBobor 
 

V dňoch 12. – 16. novembra 2018 aj naša 

škola patrila medzi 979 škôl z celého 

Slovenska, ktoré sa zapojili do 

súťaže iBobor. Informatický bobor alebo iBobor je medzinárodná súťaž, ktorej 

symbolom je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Takže aj naši usilovní a 

inteligentní žiaci si lámali hlavy nad zaujímavými logickými úlohami vo 

viacerých kategóriách. 

 

Kam po skončení povinnej školskej dochádzky?  
 

Nad touto otázkou sa zamýšľajú viacerí žiaci 

špeciálnych tried ako aj žiaci, ktorí už v nižšom 

ročníku ukončia povinnú desaťročnú školskú 

dochádzku. Preto sme pre nich zorganizovali 

besedu so zameraním na ich profesijnú 

orientáciu. Uskutočnila sa 27. novembra 2018 a 

zúčastnilo sa jej 20 žiakov z týchto tried: 7.C, 

8.C, 9.C, 8.A a 8.B. Pozvanie zúčastniť sa besedy 

prijali aj rodičia dvoch žiakov. Besedu viedol Ing. 

V. Gerhart, 

výchovný poradca 

OUI Prešov. Ten všetkých prítomných 

informoval o možnostiach a podmienkach 

štúdia v učilišti, o učebných odboroch, o pobyte 

na internáte. Zodpovedal rodičom a žiakom na 

otázky ohľadom štúdia. Zdôraznil, že výučný list, 

ktorý získajú po absolvovaní trojročného štúdia 

v príslušnom odbore, im určite pomôže nájsť si 

v budúcnosti prácu. Poukázal aj na to, že vek 16 

– 17 rokov u žiakov je ideálny na pokračovanie 

v štúdiu a byť nasledujúce tri roky s rovesníkmi. 



ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA, RADOSŤ Z TEBA MÁME... 

 

Sviatok sv. Mikuláša 

 

Na Sviatok sv. 

Mikuláša sa tešia 

tisíce detí, no nielen 

ony. Veď Mikuláš 

prináša radosť a 

pocit očakávania 

každému, či je 

mladý alebo starý. 

A tak ako po minulé 

roky, aj v tomto 

roku na nás nezabudol a zavítal k nám spolu s anjelikmi a svojimi 

pomocníkmi.Prešiel všetky triedy a  obdaroval žiakov a učiteľov sladkosťami. 

Tí ho potešili preknou pesničkou či básničkou.  

Ďakujeme, Mikuláš, a zavítaj k nám o rok zas! 

 

Žiaci, viete, ako vznikla legenda o Mikulášovi a odkiaľ vlastne pochádza?  
 

Postava Mikuláša totiž nie je vymyslená. Bol to svätec, ktorý sa narodil v 3. 

storočí n. l., pravdepodobne v Patare, v oblasti dnešného Turecka. Narodil sa 

do bohatej rodiny starších rodičov, ktorí dlho nemohli mať dieťa. Už ako malý 

bol vďaka svojej štedrosti a dobročinnosti známy široko ďaleko. Pomerne 

mladý sa stal biskupom v mestečku na juhu Turecka v Myre. Neskôr bol aj 

pútnikom a po návrate pôsobil ako arcibiskup. Po smrti svojich rodičov zdedil 

Mikuláš veľké bohatstvo, no nenechal si ho pre seba. Bol to ľudomil a všetok 

svoj majetok rozdal biednym ľuďom, sirotám a chudobným deťom. A práve 

vďaka tomuto jeho počinu vznikol zvyk obdarúvať každý rok 6. decembra 

(deň jeho úmrtia) sladkosťami a malými darčekmi.  

Zdroj: http://plnielanu.zoznam.sk/c/1592/sviatok-svateho-mikulasa-je-za-dverami-

zistite-o-nom-viac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Opäť bolo veselo! 
 

V posledný deň pred polročnými prázdninami do školy 

namiesto „obyčajných“ žiakov zavítali karnevalové masky od výmyslu 

sveta, aby sa nielen pobavili, spoločne si zatancovali a zasúťažili, ale aj získali 

odmeny za svoju kreativitu, nápaditosť a odvahu. Ani v tomto roku žiaci 

nesklamali a pripravili si zaujímavé a originálne masky.  

Veď posúďte sami... ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášsky  koncert  

 

Sviatok sv. Mikuláša sa začal v 

našej škole úplne netradične. 

Hneď ráno sme sa všetci 

premiestnili do kultúrneho 

domu, kde na nás čakalo 

veľké prekvapenie, a to v 

podobe rómskej hudobnej 

skupiny F6, ktorú tvoria aj 

„nerómskí“ hudobníci.  

Viacerí sme o tejto kapele ani 

len netušili. No po prvých rytmických piesňach spievaných v rómčine a 

slovenčine, nach chytila za srdce. Všetci sme tlieskali, spievali, viacerí aj 

tancovali... a naučili sme sa aj zopár rómskych slov. Skupinka našich 

najstarších žiakov veľmi pekne zahrala scénku s náboženskou tematikou, 

ktorá bola pre všetkých poučná. Celý koncert sa niesol v znamení, že všetci 

ľudia sú si rovní a nik nemá právo vyvyšovať sa nad druhých.  

Ďakujeme za príjemne strávené chvíle plné pozitívnej energie a radostnej 

nálady.   

 

Pečenie vianočných perníkov 

 

Neklamným znakom, že sa blížia 

Vianoce, bola aj všadeprítomná 

sladká vôňa perníkov, ktorá sa 

šírila z priestorov cvičnej kuchynky. 

To žiaci 9. ročníka napiekli veľké 

množstvo perníkov a so zdobením 

im pomohli aj ôsmaci. Vkusne 

zabalené perníky rôznych tvarov, 

ako aj svietniky, boli neodmysliteľnou súčasťou vianočnej burzy, na ktorej 

zožali veľký úspech.  



Išli sme s koledou 
 

Predvianočný čas je krásnym 

obdobím prípravy na významné 

sviatky, ku ktorému 

neodmysliteľne patria koledy. 

Spríjemniť adventný čas a 

navodiť radostnú atmosféru 

obyvateľom miestneho domu 

seniorov sa rozhodla skupinka 

našich najstarších žiakov – 

koledníkov, ktorí svojimi vianočnými piesňami a vinšmi, zvestovali „našim 

starkým“ radostnú novinu. Obdarovali ich pekne ozdobenými medovníčkami, 

ktoré sami upiekli, za čo si zaslúžili veľké poďakovanie s prianím príjemne 

prežitých vianočných sviatkov.  

 

Nebojme sa slovenčiny 

 

Pre žiakov, ktorí v domácom prostredí 

rozprávajú po rómsky, je slovenčina občas 

veľkým „strašiakom“. Aby sa jej však nebáli, 

pripravili sme pre žiakov špeciálnych tried 

tímovú súťaž, v ktorej sa mohli navzájom 

podporovať a pomáhať si. Pre žiakov boli 

vytvorené testy, ktoré predstavovali súhrn 

polročného učiva. Do súťaže sa  zapojili všetci prítomní žiaci v jednotlivých 

triedach. Preukázané vedomosti boli nanajvýš uspokojivé. No ak by títo žiaci 

pokračovali vo vzdelávaní aj v domácom prostredí, ich vedomosti by boli ešte 

lepšie. Triedy boli odmenené diplomami s pochvalným uznaním za celkové 

umiestnenie, ktoré si prebrali ich zástupcovia. A tu je výsledné poradie tried:  

1. miesto – VIIIC;  

2. miesto – VI.C;  

3. miesto – IX.C. 

Projekt   P R E M I A N T   1. kolo 

 

V I. polroku školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo prvé kolo projektu 

Premiant. Dňa 28. 1. 2019 najlepší žiaci 4. – 9. ročníkov si otestovali svoje 

vedomosti, ktoré získali v priebehu 1. polroka.  Spolu sa do tejto vedomostnej 

súťaže zapojilo 26  žiakov. Vo vedomostnom teste, ktorý obsahoval spolu 25 

otázok zo všetkých predmetov, mohli žiaci získať plný počet bodov 25. 

Najlepšie vypracovali test žiačky Kopčíková z IX. A a Zubáková zo VI. A, ktoré 

získali 22 bodov. K výsledkom za test boli pripočítané aj body za priemer 

známok na vysvedčení, body získané za reprezentáciu triedy a školy 

v súťažiach na rôznych úrovniach.  

Konečné poradie  v súťaži je nasledovné: 

1. miesto: Marek Pustý, IX.A:          108 bodov,             

2. miesto: Juliána Kopčíková, IX.A:   90  bodov, 

3. miesto: Martin Kacvinský, VIII.B: 87 bodov. 

 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského 

 

V prekrásnych priestoroch Knižnice 

Pavla Országha Hviezdoslava – 

detského oddelenia Slniečko,  sa 

uskutočnil umelecký prednes povestí  

pod názvom Šaliansky Maťko. 29. 

januára 2019 sa už tradične  zaplnili 

priestory nádherného interiéru 

krásnym slovom podaným ešte krajšími 

recitátormi.  Našu školu reprezentovala 

Marcelka Šatná, žiačka VII. B triedy,  

ktorá sa síce neumiestnila na jednom 

zo stupienkov víťazov, ale jej prednes 

perfektne doplnil  barokové nástenné 

maľby Detskej knižnice Slniečko. 



Čitateľský oriešok 

 

V novembri 2018 sme sa 

prihlásili do celoslovenskej 

súťaže Čitateľský oriešok, ktorej 

cieľom je rozvíjať čítanie 

s porozumením, prácu s textom, 

ale aj kreatívne zručnosti, 

predstavivosť a fantáziu. Súťaž 

prebiehala v dvoch etapách. V 1. 

etape sme sa prelúskali dvoma veselými príbehmi a hľadali v nich odpovede 

na jednoduché i zložitejšie otázky. V 2. etape sme sa zahrali na umelcov 

a vymýšľali postavičkám z dvoch príbehov jedno spoločné dobrodružstvo 

a nakreslili ho na výkres. Potom sme hárky s písomnou časťou súťaže aj 

výkresy zaslali na adresu spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko. Odborná 

komisia vyberie práce, ktoré postúpia do finále. Celoslovenskí víťazi tejto 

súťaže budú vyhlásení v apríli. Netrpezlivo čakáme...  

 Žiaci II. A 

Pexesiáda 

 

Žiaci 2. ročníka  

v januári súťažili 

v Pexesiáde. Najprv 

prebehli triedne 

kolá. Najšikovnejší 

a víťazi triednych kôl 

postúpili do finále, 

v ktorom si 

navzájom zmerali 

sily žiaci II. A a II. B 

triedy. Finálovým 

víťazom sa stal žiak Jakub Manik z II. A. Žiakom sa súťaženie veľmi páčilo.  

Divadelné predstavenie Naši furianti  

 

Piatok 11. januára 2019 bol pre nás deviatakov výnimočný. Namiesto 

zasadnutia do školských lavíc sme sa zúčastnili veľmi milého divadelného 

predstavenia v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach, kde sme si so 

záujmom pozreli českú klasickú veselohru L. Stroupežnického Naši furianti. Aj 

keď premiéra tejto hry sa uskutočnila ešte v roku 1887 v Národnom divadle v 

Prahe, aj v súčasnosti je aktuálna a má čo povedať dnešným ľuďom. Hovorí 

o tom, ako do pokojného dedinského života zasiahnu obecné voľby nočného 

hlásnika, ktoré spustia lavínu neočakávaných udalostí a rozvadia celú dedinu. 

Nie je to však dráma, ale komédia, v ktorej „sa priatelia rozkmotria, zásnuby 

sa furiantsky oslávia, verbovačky odbavia, až napokon sa prchké hlavy 

uhasia“. Divadelná hra sa nám veľmi páčila, bola plná smiechu, humorných 

situácií, postáv a skvelých hereckých výkonov. Pre nás bola aj o to 

zaujímavejšia, že v nej účinkovalo mnoho hercov, ktorých sme doposiaľ 

poznali len z televíznej obrazovky.   

Žiaci IX. A  



 
Našou tradičnou školskou „lahôdkou“ je každoročne vianočný program, 

ktorým sa približujeme nielen k najkrajším sviatkom v roku, ale ktorý je tiež 

obrazom šikovnosti a talentu našich žiakov od najmenších až po tých 

najväčších. Opäť sme sa presvedčili, že žiadna téma nám nie je cudzia: ľudové 

a moderné tance, vážna hudba v podaní našich hudobníkov zo ZUŠ, spev, 

divadelné scénky, či iné zaujímavé predstavenia boli obsahom tohto ročníka, 

ktorý sa niesol v téme Na Vianoce idú všetky cesty domov... 

Kúzlo tejto udalosti je v tom, že odhaľuje to pekné a výnimočné, čo sa v nás 

ukrýva. Navyše urobí radosť aj našim blízkym. Veríme, že toto kúzlo zažijeme 

aj na budúci školský rok. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom pričinili o to, aby sme si všetci mohli vychutnať tento krásny 

zážitok. Ďakujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


