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MÁJ MESIAC LÁSKY, MNOHÝCH TRADÍCIÍ A SVIATKOV

Milí čitatelia,
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Máj mesiac lásky

o chvíľu sa za nami zavrú školské brány.
Takmer uplynul ďalší rok a Vy ste znova o niečo
starší a múdrejší. Aj keď to nie je až také dlhé
obdobie, úplne inak je to ale z pohľadu žiaka.
Náš školský časopis sa tento rok ukázal v úplne
novom šate.
Chceli a stále Vám chceme priblížiť dianie v
našej škole, zaznamenať udalosti, ktoré sa týkali
žiakov i učiteľského zboru. Predsavzali sme si
informovať, pýtať sa Vás na Vaše názory,
prinášať zaujímavosti a v neposlednom rade aj
zabávať. Či sa nám to podarilo, to už necháme
na Vás. Zatiaľ sme Vám priniesli deväť čísel
časopisu Školoviny. Pre niekoho málo, tí čo sa
podieľali na ich príprave vedia, koľko času a
driny to stálo. Skromne si však myslím, že to
stálo za to. Celej redakčnej rade za to patrí moja
vďaka, hlavne jeho „zdravému“ jadru. A tí, ktorí
neveria, že to nie je jednoduché a majú odvahu
a chuť si to skúsiť, pozývam medzi nás do
redakčnej rady v novom školskom roku. Stretli
sme sa nielen s pochopením, ale i s kritikou.
Vďaka za kritické slová, určite ich použijeme na
zlepšenie. Počuli sme, že niektoré rubriky sú
nezaujímavé. No nezabúdajte, že v našej škole
máme veľké vekové rozpätie žiakov – od šesť po
šestnásťročných. Malým sa exkurzie páčia,
veľkých nudia. Veľkí chcete kritiky a zamyslenia,
malí tomu nerozumejú... Nedá sa ulahodiť
všetkým. Pýtate sa, načo nudné štatistiky o
výsledkoch súťaží. Veľkú časť to možno
nezaujíma. Úplne iný pohľad na uverejnenie
svojho mena má niekto, kto na sebe pracoval a
niečo dosiahol. Je ľahké byť kritický a haniť,
zostať pasívny. Oveľa ťažšie je prekonať samého
seba a niečo dokázať.
Milí naši čitatelia, v mene redakčnej rady Vám
ďakujeme, že si čítate náš školský časopis.
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Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k
životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. Záhrady a lúky sú posiate
všetkými farbami, čo je nádherná pastva pre naše
oči. Krása prírody má svoje čaro. Na rozkvitnutých
stromoch poletujú včely, ktoré svojou usilovnosťou
prinášajú úžitok nielen pre seba, ale hlavne pre nás.
Bez nich by život na našej planéte snáď ani nemohol
existovať. Všetko žije novým životom. Spev vtákov
nám spríjemňuje každodenný život, ktorý sa
snažíme prežiť podľa svojich predstáv. Aj keď v
súčasnosti sa počasie akosi zmenilo a hranica teplôt sa posunula niekde do apríla a tým
nastalo i skoršie prebúdzanie prírody. K máju sa viaže aj množstvo významných udalostí a
tradícií.
Jenou z nich je aj stavanie a váľanie májových stromov späté s peknou tradíciou, spevom,
veselosťou vravou a zábavou.
Druhá májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré tu na
zemi človek má: dar starostlivej a milujúcej matky. V roku 2011 pripadá Deň matiek na
10. mája. Pôvod sviatku bol v 17. storočí. Vo Veľkej Británii pracovalo u pánov od rána
do večera veľa detí bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas pôstu bola
príležitosťou navštíviť rodičov a doniesť darčeky súrodencom. Tejto nedeli sa začalo
hovoriť „Nedeľa matiek.“
13.mája je výročný deň prvého zjavenia Panny Márie v r. 1917 vo Fatime.
Ďalší z historických sviatkov je i sviatok 1.
máj – sviatok práce a mnohí z nás možno ani
nevedia akú má históriu. Traduje sa už vyše
120 rokov.
Ďalším významným sviatkom v máji je 8. máj
, deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname
si tu koniec najväčšej tragédie 20. storočia –
II. svetovej vojny. Vzdávame tak hold tým,
ktorí sa obetovali aj za našu slobodu, majetok
najcennejší – vlastný život.
Máme tu aj pamätné dni rôznych významných osobností. Jednou z najvýznamnejších
je výročie úmrtia M. R. Štefánika. Po dlhých rokoch strávených v zahraničí sa v nedeľu 4.
mája 1919 z talianskeho Galarate vypravil letecky na návrat do vlasti. Svoj oslobodený
národ i rodnú zem už neobjal živý – po páde lietadla tragicky zahynul neďaleko Bratislavy.
Na záver jednu z jeho myšlienok: Prekážky treba rozbiť, a nie sa im poddávať.

DEŇ MATIEK
Dňa 7.5.2017 o 14:30 sa konal program pre naše mamky v kultúrnom dome
v Zborove, kde vystupovali deti zo Spojenej školy.
Druhú májovú nedeľu oslavujeme už aj na Slovensku sviatok určený mamám - Deň
matiek. U nás má tento sviatok krátku tradíciu. Začal sa oslavovať až po roku 1989 a
pomaly sa dostáva do povedomia Slovákov.
Je príležitosťou poďakovať mamám za ich lásku a starostlivosť, ktorou nás celé roky
zahŕňajú. Nie vždy si to uvedomujeme. Dokonca nie vždy to tak na prvý pohľad vyzerá.
Ale každá mama miluje svoje deti a praje si, aby boli šťastné. Snaží sa im pomáhať a
podporovať ich.
Je skvelé, že máme Deň matiek. Vieme ako vznikol? Nazrime do histórie.
Už v starovekom Grécku, 250 rokov pred narodením Krista oslavovali ženu ako darkyňu
života. Na počesť matky všetkých bohov - Rhey poriadali slávnosti. Trvali celé tri dni, od
15. do 18. marca. Zvyčajne tieto oslavy neboli verejné, ale súkromné sviatky
pokračovateliek rodu. Starovekí Rimania mali podobný sviatok zasvätený bohyni Juno.
Nazývali ho Matronalia.
V 16. storočí v Anglicku pracovalo veľa detí v panských službách. Denne od rána
do večera bez jediného dňa voľna. Len na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu im bol
udelený deň voľna. Mohli zájsť domov, navštíviť svoje matky, priniesť im aj
súrodencom darčeky. Po čase sa tomuto dňu začalo hovoriť Nedeľa matiek (Mothering
Sunday).
O Deň matiek v podobe
akú
poznáme
dnes
sa
zaslúžila američanka
Anna
Maria Jarvisová. Jej matka Anna
Reevers Jarvisová z Philadelphie
(mama 11 detí) sa na sklonku 19.
storočia angažovala za práva
matiek. Keď táto pani v roku
1907 umrela, v úsilí pokračovala
jej dcéra. Požiadala pastora
metodistickej cirkvi v meste
Grafton v Západnej Virgínii, aby
vykonal bohoslužbu. Na počesť pani Jarvisovej a všetkých matiek sveta. Viedla
tiež kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Bola úspešná. Už o dva roky neskôr
Deň matiek oslavovali v 45 štátoch USA.

8.mája 1914 prezident Woodrow Wilson podpísal dokument. Týmto bol Deň
matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok. Oslavoval sa druhú májovú nedeľu. V
tento deň v USA matky nepracovali, nevarili, neupratovali. Všetko zariadili deti. Dospelí
posielali svojim matkám pozdravy a blahoželania. Občania USA sa ozdobovali červeným
kvetom. Ten, kto mamu už nemal, ozdobil sa kvetom bielym.
Vďaka Alici Masarykovej sa Deň matiek začal oslavovať aj v Československu od roku
1923. V 50.-tych rokoch bol Deň matiek komunistami zakázaný. Nahradil ho oficiálne
preferovaný Medzinárodný deň žien. Až po roku 1989 sme sa na Slovensku vrátili ku Dňu
matiek.
Je pre nás príležitosťou prejaviť lásku a úctu svojim mamám. Každú mamu
poteší malý darček a kytička kvetov k tomu. Mama je len jedna a určite si to zaslúži.
Mamičkám, ktoré už medzi nami nie sú, zapáľme sviečku a poďakujme za dar života.
KVETY PRE MAMU
Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.
Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.
DARČEK PRE MAMIČKU
Rozmýšľal som celý deň, čo ti mamka darujem.
Otvoril som pokladničku, chytil som sa za hlavičku,
korunky som všetky minul, na sladkosti na zmrzlinu,
v tom ručičky moje vravia, že ti pekný darček spravia.
Šikovné sú, veď to vieš, dnes si darček pozrieť smieš.
Spravil som ho z lásky, mama, veď to dobre vieš.

MÁJ V ZÁHRADE
V máji záhrady žiaria množstvom rozkvitnutých okrasných krov, tulipánov, narcisov a
jarných trvaliek. Kvitnú kobercové skalničky, romantické sirôtky, nezábudky a
sedmokrásky. Je aj vhodné obdobie na výsadbu balkónových letničiek a v polovici mesiaca
možno vysádzať chúlostivejšie kvitnúce letničky na záhradné záhony a vyniesť von na
letnenie izbové rastliny. Naďalej ešte možno zakladať nové trávniky, tie staršie treba
pravidelne zalievať, prihnojovať a podľa potreby kosiť. Ten, kto nestihol presadiť izbové
rastliny v apríli, môže tak urobiť ešte teraz. Takisto si môžete vysadiť bylinkový záhon.

čerstvo vysadené okrasné rastliny, ale s prihnojovaním ešte aspoň dva týždne počkajte. Z
jarných kríkov, ktoré už odkvitli, odstráňte suché kvety; týka sa to najmä orgovánu.
Rastlina by sa totiž zbytočne vysiľovala tvorbou semien na úkor budúcoročných kvetov.
Treba zrezať odkvitnutú previsnutú vŕbu rakytu (Salix caprea), až na dve-tri očká, a o dve
tretiny aj zlatovku (Forsythia). Ak chcete zachovať pekný guľovitý tvar vašej borovice, v
máji môžete poodlamovať mäkké bledozelené výhonky. K vyšším trvalkám treba včas
umiestniť opory a hneď ich aj k nim priviazať. Začiatkom mája si môžete vysadiť do
debničiek a žardiniér obľúbené letničky.
Ruže v črepníku

Romantické kvety
V máji kvitne v záhradách ešte množstvo cibuľovín,
predovšetkým tulipány, narcisy, okrasné cesnaky,
kamasie a modrice. Z trvaliek kvitnú konvalinky
voňavé (Convallaria majalis), žltozelené mliečniky
(Euphorbia polychroma), romantické ružovo a bielo
kvitnúce srdcovky nádherné (Dicentra spectabilis),
nevädze (Centaurea monatana), vlhkomilný žltohlav
európsky (Trollius europaeus), trávničky prímorské
(Armeria maritima), prvosienky (Primula), pivonky
lekárske (Paeonia officinalis) a mesačnice (Lunaria).
Najkrajšie kvety – kvetinové koberce ponúka v máji
aj skalka, kde kvitnú lomikamene (Saxifraga), floxy
šidlolisté (Phlox subulata), tarice (Alyssum saxatile) a taričky (Aubrieta deltoidea). Z
okrasných drevín nádherne v máji rozkvitajú popínavá vistéria čínska (Wisteria sinensis),
zanoväť (Chamaecytisus), štedrec ovisnutý (Laburnum anagyroides), japonské čerešne
(Cerasus japonica), drieň kvetnatý (Cornus florida), orgován (Syringa), tavoľník (Spiraea x
vanhouttei), voňavý pajazmín vencový (Philadelphus coronarius) a nesmieme zabudnúť ani
na šľachticov okrasných záhrad – rododendrony a azalky. Tie sú v máji najkrajšie.
Venujte pozornosť orgovánu
V máji môžete tvarovať živé ploty zo vždyzeleného krušpánu
drobnolistého (Buxus sempervirens), pričom pomocou natiahnutého
špagátu urobíte rez presne v jednej rovine. Nastáva vhodné obdobie
je aj na výsadbu drevín a trvaliek s koreňovým balom. Začiatkom
mesiaca môžete vysadiť ešte hľuzy gladiol a georgín a v polovici
mesiaca chúlostivejšie a na chlad citlivé letničky. V máji sa
vysievajú priamo do pôdy aj aksamietnice, slnečnice, jednoročné
okrasné trávy alebo kleomu. Nezabudnite pravidelne zalievať

Kvitnúce miniatúrne ruže v črepníkoch sú pomerne
obľúbeným darčekom. Často však máme s nimi v byte
problémy a nezriedka nečakane uhynú. Aby tieto ruže
prežili a boli atraktívne, mali by ste pri ich pestovaní
dodržať niekoľko pravidiel. Predovšetkým im doprajte
dostatok čerstvého vzduchu, najlepšie sa im bude dariť
na balkóne alebo v záhrade (dokonca ich môžete
vysadiť na záhony). Nikdy ich nenechajte na okne v
blízkosti zdroja tepla. Pravidelne ich zalievajte, ale
dbajte na to, aby substrát nebol premočený. Môžete ich
presadiť aj do väčšieho črepníka. Počas vegetácie tieto
ruže pravidelne prihnojujte špeciálnym hnojivom na
ruže (najlepšie vo forme zriedenej zálievky) a
odstraňujte odkvitnuté kvety.
Postarajte sa o tulipány
Keď tulipány odkvitnú, viac ich hnojte, aby sa
vytvorili dostatočne veľké cibule, ktoré neskôr
použijete na rozmnožovanie. Odkvitnutým
tulipánom nikdy neodtrhávajte listy hneď, ale
počkajte, kým zvädnú a úplne zožltnú, a potom ich
jedným ťahom vytiahnite. Cibule, len čo im
zaschnú listy, mali by sa z pôdy každoročne
vyberať. Nič sa nestane, ak to urobíte až v ďalšom
roku. Po vykopaní ich uložte na chladné a vzdušné
miesto až do jesene. Miesto na záhone, kde sú
vysadené tulipánové cibule, by sa nemalo počas
leta veľmi zalievať, pripravili by ste sa o radosť z
nádherných kvetov.

Kvitnúci strom
Chýba vám v záhrade veľký kvitnúci strom? Vhodným
môže byť aj atraktívny pagaštan pleťový (Aesculus x
carnea). Tento u nás menej známy druh, ktorý sa bežne
pestuje v mnohých rodinných záhradách v susednom
Rakúsku, vyniká svetločervenými kvetmi a dorastá do
výšky 15 m. Je pomerne nenáročný a výborne znáša sucho.
Pod pagaštanmi väčšinou nič nerastie, lebo mohutné koruny
vrhajú veľký tieň a hustá koreňová sústava dokonale
prerastie každý kúsok okolitej pôdy. Tobolky tohto
pagaštana majú len malé ostne. V období kvitnutia túto
drevinu nemožno prehliadnuť.

DIVÉ MAKY – CESTOU NECESTOU

FOTOGRAFICKÝ KRÚŽOK

DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE
Pri príležitosti osláv krásneho májového sviatku, deti uvili mamičkám kyticu kvetov
z piesní, básní a tancov.

VYCHÁDZKA DO POĽNODRUŽSTVA MAGURA
Dňa 26.4.2017 žiaci III.A a III.B triedy pod vedením svojich triednych učiteliek Mgr. Jany
Dudrovej a Mgr. Dariny Hermanovskej navštívili Poľnodružstvo Magura v Zborove, kde si
mohli obzrieť areál a oboznámiť sa s funkciou Poľnodružstva.
Žiaci boli mimoriadne zvedaví, pani zootechničke kládli množstvo otázok, na ktoré im
ochotne odpovedala. Žiakom sa vychádzka veľmi páčila. Z Poľnodružstva Magura
odchádzali s množstvom krásnych dojmov a touto aktivitou sme prispeli k prehĺbeniu
prírodovedného učiva o cicavcoch.

SVETOVÝ DEŇ VODY

OTVORENÁ HODINA V I.A

Dňa 22.03.2017 sa žiaci I.A oboznámili s významom Svetového dňa vody a zopakovali si
vedomosti o vode, ktoré získali na hodinách prvouky. V rámci aktivity Rybičky si každý
žiak vytvoril rybku z plasteliny a pomenoval ju. Počas rozhovoru sa žiaci vyjadrili, čo by si
priali pre seba, rodinu aj celý svet, keby im rybka mohla prianie splniť. Okrem
materiálnych vecí to boli pekné priania, aby sa mali ľudia radi, neubližovali si a pod.
V závere si žiaci pozreli prezentáciu o tom, kedy voda pomáha a kedy škodí a všetci si
pripili pohárom vody, ktorá v tento deň chutila trochu inak.

Dňa 27.03.2017 sa v triede I.A konala otvorená hodina pre budúcich školákov
v prítomnosti ich rodičov a vedenia našej školy. Prváci uvítali možnosť prezentovať svoje
vedomosti a zručnosti kamarátom z materskej školy. Predškoláci sa po počiatočných
obavách dobre adaptovali a takmer všetci sa aktívne zapájali do rôznych aktivít, ktoré
preverili ich predpoklady na vstup do prvého ročníka. V závere boli za svoju aktivitu
odmenení malou pozornosťou a nás potešilo ich vyjadrenie, že sa im v škole veľmi páčilo.

ZÁPIS BUDÚCICH PRVÁKOV
Dňa 08.04.2017 sa na našej škole uskutočnil zápis budúcich prvákov. Pred deviatou
hodinou sa začali pomaly schádzať budúci prváci so svojimi rodičmi. V zborovni ich
srdečne privítala pani riaditeľka Mgr. Ivica Clementová, ktorá prváčikov a ich rodičov
pozvala na obhliadku školských priestorov. Spoločne si pozreli jednotlivé triedy,
telocvične, odborné učebne, školský klub a školskú jedáleň.
V závere sa presunuli do 1.A triedy, kde už svojich kamarátov netrpezlivo čakali prváci so
svojou triednou učiteľkou Mgr. Ivanou Varjanovou. Tento krát sa do školských lavíc
usadili predškoláci a po privítaní ich prváci potešili krátkym kultúrnym programom,
v ktorom sa predstavili ako recitátori, herci a speváci. V závere vystúpenia za zahrali hru
O reťaz o reťaz..., do ktorej sa zapojili aj budúci prváci. Po vystúpení obdarovali prváci
svojich kamarátov sovičkami. Predškoláci sa milej pozornosti potešili možno aj preto, že
každá sova ukrývala sladké prekvapenie.
Pani riaditeľka pochválila prvákov za pekný program a rodičov budúcich prvákov vyzvala,
aby sa presunuli do zborovne vyplniť tlačivá k zápisu. Prváci sa rozlúčili so svojimi
kamarátmi, ktorí sa ešte chvíľu zdržali v školských laviciach.
Kým rodičia vypĺňali potrebné tlačivá, deti s pani učiteľkou Mgr. Mariannou Gulákovou
a školskou psychologičkou Mgr. Luciou Tomkovou riešili úlohy na orientačné zisťovanie
školskej zrelosti. Ukázali, že poznajú geometrické tvary, vedia počítať, kresliť, poznajú
niektoré číslice i písmená, básničky a pesničky. Za odvahu a šikovnosť boli odmenení
malými darčekmi a pamätnými listami na tento deň.

HUDOBNÝ WORKSHOP 9.5.2017

VÝLET V BARDEJOVE 20.5.2017

VÝLET NA ZBOROVSKÝ HRAD 1.4.2017

VYSTÚPENIE V DOS 15.5.2017

ZBER PAPIERA
Poradie tried
1.
2.
3.

miesto: 3.A – 1020,75 kg
miesto: 2.A – 760,80 kg
miesto: 5.A – 629,60 kg

Poradie jednotlivcov
1.
2.
3.
4.

miesto: Hajduk Pavol 5.A – 486 kg
miesto: Hatala Simon 2.A – 368,60 kg
miesto: Chmurovič Stanislav 3.A – 270,30 kg
miesto: Lili Tomová 3.A – 231,55 kg

HVEZDÁREŇ ROZTOKY 8.A
25-26.5.2017

SLNEČNÝ MAJER 7.A
25-26.5.2017

DEŇ MATIEK
7. máj 2017, Deň matiek. V tento krásny slnečný deň, sme sa spolu so žiakmi
spojenej školy poďakovali všetkým prítomným mamičkám. Pri slove mama si každý z nás
predstaví svoju mamičku, milú a láskavú, ktorá stála pri našej postieľke keď sme ochoreli,
ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov a ktorá aj dnes nám ofúkava naše boliestky, prežíva
nezdary, pohládza našu ubolenú nožičku, tváričku a dušičku. Mama je prvým človekom,
ktorý nás s láskou objal pri príchode na svet, sleduje každý náš krok, teší sa z našich
úspechov a s hrdosťou nás vedie do tajomného sveta veľkých. V úvode koncertu sa
predstavili žiaci 4. roč. SŠ pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľ. Kendrovej. Po nich si žiaci
zo
ZUŠ pripravili
krátky
program
v spolupráci s pani
učiteľkouPaedDr. A. Najduchovou. Spolu
so žiakmi
1.
roč. z triedy
p.
uč. Mgr. I. Varjanovej sme vstúpili do rozprávky: O neposlušných kozliatkach a vypočuli
si báseň: Červená čiapočka a vlk. V ďalšom vstupe sa nám predstavili s rozprávkou Soľ
nad zlato a krátkou scénkou Evička hľadá mamu žiaci z 3. roč., ktoré spolu so žiakmi
pripravila p. uč. Mgr. J. Dudrová. S ľudovým pásmom uviedli krásnu scénku žiaci 2. roč.,
pod vedením p. uč. Mgr. S. Tyliščákovej. Koniec programu patril žiakom zo ZUŠ,
ktorí sa predstavili s hrou na klavíri, ľudovým tancom, zborovým spevom a výtvarným
umením s vyznaním pre mamičky pod vedením: p. uč. J. Haňakovej, Mgr. N. Sičákovej, J.
Pichaničovej DiS. art. a Mgr. A. Gibejovej. Veríme, že chvíle prežité v tento deň si
mamičky uchovajú dlho v spomienkach a naďalej budú mať z nás detí radosť, aj vo
všedných dňoch.
PROGRAM

Ľudové pásmo
žiaci 2. roč. ZŠ
Vstup moderátorky
5.

6.

Tanec so šatkou
žiaci 2. roč. TO – ZUŠ

7.

J. Offenbach: Can - Can
Klára Zajacová,
uč. Janette Pichaničová DiS.art.
klavír, 4-ručná hra
Vstup moderátora
8.

B. Herstek: Najkrajšie slovo
A. Čobej: Dám ti všetko, čo mám
Spevácky zbor
žiaci 1. roč. HO – ZUŠ

9.

VO
Laura Malegová
žiačka 2. roč. VO,
uč. Mgr. Anna Gibejová
Vstup moderátorky

Roztlieskavačky
žiaci 4. roč. ZŠ
Vstup moderátorov

Moderujú: Adrián Čučvara,
Johanka Nagyová

Poďakovanie mamičke
žiaci 1. roč. LDO – ZUŠ
Vstup moderátorov

Účinkovali:

1.

2.

3.

Báseň: Červená čiapočka a vlk
Scénka: O neposlušných kozliatkach
žiaci 1. roč. ZŠ

Scénka: Soľ nad zlato
Scénka: Evička hľadá mamu
žiaci 3. roč. ZŠ
Vstup moderátorky

4.

žiaci 1. roč. LDO - ZUŠ,
uč. PaedDr. Alena Najduchová:
Kamila Cinová, Liliana Cinová, Alexandra Cinová, Karol Cina, Patricia Bužová,
Rebeka Ferencová, Kevin Ferenc, Patrícia Kováčová, Leonardo Miko, Tomáš Sivák,
Loriana Siváková, Frederika Šamková

žiaci 1. roč. ZŠ, uč. Mgr. Ivana Varjanová
Ján Balon, Adela Billá, Karolína Bombová, Marek Cina, Štefánia Cinová, Tadeáš
Draganovský, Lilien Hodulová, Jozef Kaňuch, Valentína Mihalíková, Dominika
Miková, Oliver Ondavský, Martin Ručinský, Lea Silvestrová, Brian Sivák, Liana
Siváková, Sára Siváková, Sofia Siváková, Viktória Siváková, Adam Železný
žiaci 2. roč. ZŠ, uč. Mgr. Stanislava Tyliščáková
Sára Čučvarová, Michal Ferenc, Emma Guttová, Simon Hatala, Natália Kurtyová,
Dávid Kotuľak, Emma Lukáčová, Jakub Majcher, Miroslav Mihalík, Dávid Mikuľak,
Veronika Nagyová, Sára Proroková, Mário Martin Sivák, Katarína Slivová
žiaci 3. roč. ZŠ, uč. Mgr. Jana Dudrová
Miroslava Balonová, Diana Geffertová, Rebeka Guláková, Adriána Hložeková, Tobias
Hoľpit, Stanislav Chmurovič, Tomáš Kanský, Alexandra Knapíková, Tomáš Kohút,
Marek Sliva, Beáta Slivová , Natália Šiváková, Liliana Tomová, Laura Waldauf,
Katarína Zajacová, Gabriel Žolták
žiaci 4. roč. ZŠ, uč. Mgr. Ľudmila Kendrová
Dominika Balentová, Anetta Cinová, Leonard Cina, Viktor Cina, Edita Čobejová,
Adrián Čučvara, Pavol Gyňa, Zdenko Godla, Viktória Halušková, Vladimír Kalapač,
Vanesa Kurtyová, Mikuľaková Karolína, Johanka Nagyová, Lucia Viktória Šarišská,
Niveen Teriaqi, Petra Tupá, Martin Oliver Vojtuš
žiaci 1. roč. HO - ZUŠ /Spevácky zbor/,
uč. Mgr. Nadežda Sičáková
Veronika Skarupová, Klára Zajacová, Kristína Geffertová, Beáta Slivová, Vanesa
Kurtyová, Viktória Rimarčíková, Alžbeta Vojtušová
žiaci 1. roč. TO - ZUŠ, uč. Jana Haňáková
Vanesa Kurtyová, Diana Geffertová, Rebeka Guláková, Katarína Zajacová,
Alexandra Knapíková, Miroslava Balonová

