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Milí spolužiaci, 

 máme tu december - posledný mesiac v roku. Je to podľa mňa najkrajší mesiac, pýtate sa 

prečo? Odpoveď je jednoduchá - no predsa preto, lebo sa blížia Vianoce, Nový rok... Sviatky plné radosti, 

smiechu, jedla, darčekov a najmä toho, že sa zase celá rodina stretne pokope. Môžeme spomínať na to, 

čo sme za celý rok chceli stihnúť, no nestihli sme, ale máme ešte pár dní na to, aby sme dohnali, čo sa dá. 

 O  čom by boli Vianoce bez klasických vianočných rozprávok alebo pesničiek? Tiež ich milujete 

rovnako ako ja? Každý z nás pozná príbeh malého chlapca Kevina, ktorého rodičia zabudli na Vianoce 

doma.  Alebo ruskú rozprávku o dievčati Maruške, ktorá žila s oteckom a nevlastnou sestrou Nasťou a 

macochou? Ach, to sú tie vianočné klasiky, ktoré pozná celý svet a nevieme si predstaviť Vianoce bez 

nich.  

 Vianoce do našich domovov prinášajú  svoje krásne tradície - krásne ozdobený vianočný 

stromček, spoločnú večeru  alebo rozbaľovanie darčekov. 

Poznáte nejaké pranostiky, ktoré sa viažu k tomuto sviatku? Ja ich poznám hneď niekoľko a 

rada sa s vami o ne podelím. Túto určite poznáte „Katarína na blate a Vianoce na ľade“, alebo „Biele 

Vianoce, zelená Veľká noc“ a ako sa hovorí do tretice všetko dobré,  tak vám poviem tretiu a zároveň 

poslednú „Koľko sa ukáže sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.“  

ŠŤASNÉ A VESELÉ VIANOCE! 

Autor: Marké ta Ondoš ova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

Ú VODNÍ K 

Toto  číslo skrášľujú  vianočné dekorácie, ktoré vytvorili žiaci 1. stupňa so svojimi  učiteľkami a vychovávateľkami 
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Autor: Marké ta Ondoš ova    Foto: Marké ta Ondoš ova   

VŠ ETKO DOBRE DOPADLO 

Nezačalo to až tak dobre, ale skončilo to úžasne... všetko stálo za to a neľutujeme, že sme tam boli.  

D 
ozvedeli sme sa to na poslednú chvíľu, 

že máme ísť na vyhodnotenie súťaže 

časopisov Podtatranský školák. Ani nie 

o 24 hodín sme sedeli vlaku do Popradu. Z poprad-

skej stanice sme sa vydali  peši do Podtatranskej  

knižnice, kde sa konalo vyhodnotenie ďalšieho 

ročníka súťaže školských časopisov Prešovského a 

Košického kraja s názvom Podtatranský školák. Na 

stoloch nás už čakalo milé pohostenie a výstava 

časopisov, ktoré boli našimi konkurentmi.   

Nevedeli sme,  ako pre nás vyhodnotenie dopadne, 

ale verili sme si. Prvá bola vyhlásená najlepšia 

titulná strana. Keď povedali, že vyhráva časopis 

Ámosáčik, ihneď nás to postavilo zo stoličiek a ako 

páni sme si išli po ceny. To bol zatiaľ náš prvý ús-

pech, ale ešte to neskončilo. Vyhlasovali sa aj 

ďalšie kategórie - ako Najlepší nápad alebo Skokan 

roka. Tam sme neuspeli, ale nakoniec prišlo to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najlepšie, celkové vyhodnotenie. Ach, to bolo ešte 

napínavejšie, ako keď vyhlasovali titulku. Neboli 

sme najlepší, no boli sme druhí najlepší. Áno, po-

chopili ste to správne, vyhrali sme druhé miesto, čo 

je úplne super a sme veľmi šťastní, že sa naša práca 

vyplatila.  Nasledovali rozhovory s porotcami: V. 

Fitzekovou - hovorkyňou Prešovského samospráv-

neho kraja, I. Janigovou - redaktorkou TASR, A. 

Hudecovou a V. Labudom z reklamného grafického 

štúdia VL Grafik a ich odporúčania a rady, ktoré sú 

už štvrtý rok našou veľkou inšpiráciou. V závere 

nechýbala tradičná torta pre všetkých súťažiacich. 

Už sme boli na odchode, keď nás pani moderátorka 

s pánom kameramanom zastavili, aby sme s nimi 

urobili rozhovor o našej redaktorskej práci do tele-

vízie. Domov sme odchádzali  so štyrmi taškami 

cien. Celá tá radosť z výhry na nás doľahla až vo 

vlaku. Smiali sme sa, tešili a už aj  plánovali ďalšie 

číslo školského časopisu. 

 

Čítame 

Výstava súťažných časopisov 
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Autor: Aléxandra Kvartékova   Foto: Aléxandra Kvartékova  

OVLA DAME NA Š  RODNÝ  JAZÝK?  

„Mladí slovenčinári“ sa opäť zišli, aby sa  „popasovali“ so slovenským jazykom a literatúrou . 

Z 
ačiatok nového školského roka sa nesie 

v znamení rôznych olympiád. Jedna 

z prvých sa uskutočnila v októbri, a to 

olympiáda zo slovenského jazyka. Napriek tomu, 

že je to jedna z najťažších olympiád, žiaci ôsmeho 

a deviateho ročníka sa nenechali  odradiť a zišli 

sa v hojnom počte. Olympiáda pozostávala 

z dvoch častí, a to z písomnej, tá sa delila na test 

a vytvorenie básne  a z ústnej časti, v ktorej  mali 

súťažiaci predniesť uvítací príhovor pred ostatný-

mi súťažiacimi a porotou.   

Aj keď to bolo veľmi tesné, na 3. mieste sa 

umiestnila Dominika Laktičová z 9. E a Alexandra 

Valková z  9. D, na 2. mieste Alena Soroková 9. B 

a celkovou víťazkou sa stala  Magdaléna Kuzmo-

vá  z 9. C.  

A či ovládame rodný jazyk? Túto otázku som 

položila jednej členke poroty a tá  odpovedala: 

„Vzhľadom k výsledkom, ktoré sú veľmi dobré, 

nemusíme mať obavy, že náš jazyk neovládame.“  

Najlepšia štvorica 

 

Odovzdávanie cien 
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Autor: Šofia Kapšdorférova   Foto: Ľubomí r Kuč a 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku prekvapilo nielen bohatou účasťou súťažiacich,                           

ale aj vysokou úrovňou ich vedomostí. 

ÚZ  VÍAC NEPOTREBÚJEME 

ŠLOVNÍ KÝ 

O 
 tom, že žiaci našej školy dosahujú per-

fektné výsledky nielen v materinskom 

jazyku, ale  aj v tom cudzom, nás pre-

svedčili výsledky Olympiády v anglickom jazyku 

v školskom kole. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. 

Účastníci tejto súťaže si svoje vedomosti overovali 

najprv písomným testom z gramatiky a slovnej 

zásoby, následne podľa odzneného textu museli 

vypracovať ďalší pracovný list. Čítanie 

s porozumením  bolo ďalšou časťou  v tejto pre-

vierke vedomostí. Zatiaľ čo pani učiteľky opravovali 

naše testy, nám bola dopriata prestávka. Po krátkej 

pauze sa šiesti najlepší v oboch  kategóriách zúčas-

tnili ústnej časti, v ktorej bola otestovaná ich zruč-

nosť v rozprávaní. Ako jeden zo svetových jazykov 

sa angličtina  stáva pre mnohých nevyhnutnou 

súčasťou života, nás preto teší, že žiakov baví  a 

chcú sa v nej zlepšovať. 

Žiaci sa v súťaži umiestnili nasledovne: 

1. kategória 

1. Alex Cifra                

2. Soňa Sidorjaková              

3. Marián Barančík 

2. kategória  

1. Linda Hlavinková              

2. Karin Dzivá               

3. Dárius Popík 

Žiaci rozmýšľajú nad súťažnými otázkami a ich správnymi odpoveďami  
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Autor: Dominika Paľuvova     Foto: Ľubomí r Kuč a 

Š ALÍANŠKÝ MAT KO 

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa 

narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenských povestí nazvali podľa mňa Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 

N 
a tejto tradičnej súťaži sa stretli žiaci 4. 

- 7.  ročníka v polovici decembra, aby si 

vychutnali krásu slovenských povestí 

a umeleckého slova.  Prinášame vám mená víťa-

zov. 

2. kategória: 

1. Alžbeta Lojdlová 

2. Veronika Tyššová 

3. Katarína Kútiková 

3. kategória: 

1. Miroslava Kožlejová 

2. Hana Rusinková 

3. Lucia Chomová 

Prednes všetkých uchvátil 

 

Alžbetka Lojdlová 
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Autor: Grégor Bujda  Foto: Ľubomí r Kuč a  

MÍKÚLA Š ŠKE VARÍA CÍE 

S 
polu s anjelmi a čertami zavítal Mikuláš 
do tried prvého a druhého stupňa, dobré 
deti odmenil darčekmi v podobe mikuláš-

skych balíčkov. Keďže ich bolo veľa, Mikulášovi 
pomáhali aj anjeli. Tých, ktorí občas hnevali , čerti 

pomaľovali čiernou farbou. Bol  to ďalší super 
prežitý deň v škole plný smiechu, zábavy, mikuláš-
skych čiapok a pomaľovaných tvárí mnohých 
spolužiakov. Mikuláš, dúfame, že k nám na budúci 
rok zavítaš opäť.  
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Autor: Nata lia Gaš parikova   Foto: Ľubomí r Kuč a 

OFÍCÍA LNE PRVA KMÍ 

Pasovanie prvákov je tradíciou, na ktorú sa tešia všetci prváci. Tento rok nebol výnimkou.  

V 
šetko to začalo jedným štvrtkovým popo-
ludním, kedy sa všetci prváci stali riadny-
mi žiakmi našej školy. Cesta to bola neľah-

ká, keďže im túto cestu sťažili rôzne úlohy od pri-
nceznej, zbojníka či šaša. Prváci sa museli popaso-
vať s úlohami z matematiky, angličtiny, slovenské-
ho jazyka, ale taktiež aj z hudobnej  či telesnej 

výchovy. Všetkým prítomným ukázali, čo sa naučili 
od septembra a ako sa z malých škôlkarov stali 
poriadni žiaci našej školy. Vyvrcholilo to samotným 
pasovaním, kedy pán kráľ rozprávkovou ceruzkou 
pasoval každého jedného žiačika. Bolo na nich 
vidieť veľkú radosť a nie len na nich, ale aj na ich 
rodičoch. My už len dúfame, že budú statočnými a 
poslušnými žiakmi našej školy.  

Natešení prváci 

Skúška zručnosti 

Oficiálna gratulácia od kráľa školy 
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Autor: Anéta Mihalč inova     Foto: Zdénka Š inaľova  

NADANÍ  OPA T  ŠPOLÚ 

Začiatkom októbra sa žiaci tried o všeobecným intelektovým nadaním (3.D, 7.A, 8.A)                                              

a ostatní nadaní žiaci stretli na logickom sústredení.  

P 
o príchode do penziónu Zornička 
v Bardejovských Kúpeľoch sme si hneď na 
začiatok otestovali naše vedomosti 

v anglickom jazyku a vyriešili sme nejaké matema-
ticko-logické úlohy. Potom nás čakala prednáška 
o netopieroch, v ktorej sme sa dozvedeli mnoho 
zaujímavých faktov a vývrátili sme zaužívané mýty, 
o tom, že sa netopiere zamotávajú do vlasov. Po-
tom nastal ten dlho očakávaný čas, kedy sme na-
stražili siete a pokúšali sa odchytiť nejakého neto-
piera. Už to vyzeralo, že sa nám to nepodarí, ale 
nakoniec sa v sieti objavil netopier, ktorého sme si 
zblízka pozreli a potom vypustili. Po vypustení sme 
si išli vychutnávať večerný program v podobe  
wellnesu, kina alebo prechádzky po Bardejovských 
Kúpeľoch.  Oficiálna večierka bola o 22:00, ale 
v prípade 8.A triedy to bolo  posledné spoločné 
sústredenie, tak sme si ho chceli užiť naplno, preto 
sme išli spať až niekedy nadránom. Na druhý deň 
sme sa pod vedením psychológa snažili vyriešiť 
sériu úloh, aby sme sa nakoniec dostali ku kľúču od 
skrinky s pokladom. Aj keď to bola riadna fuška, tak 
sa obom skupinám  nakoniec podarilo spomínaný 
kľúč nájsť. Popoludnie sme si spríjemnili kreatívnou 
chvíľkou, na ktorej sme sa naučili techniku piesko-

vania. Na sústredenie prišli aj mladé filantropky, 
ktoré nám priblížili ich dobrovoľnícku prácu. Na 

záver sme si zmerali svoje vedomosti v kvíze, ktorý 
nám pripravili žiaci zo 7.A, vyhodnotili sme spomí-
nané súťaže a tých najlepších odmenili peknými 
cenami.  Obrovské ďakujem patrí všetkým, ktorí 
nám sústredenie pripravili a  mojim spolužiakom,  
vďaka ktorým som si zo sústredenia odniesla tie 
najlepšie a najšialenejšie zážitky zároveň.  

Žiaci pri riešení kvízu 

Zaujatí netopierom 
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Autor: Tamara Guľova , Ro bért Guľa  Foto: Ľubomí r Guľa 

NEZABÚDNÚTEĽNÝ  ZA Z ÍTOK 

Ako trávila jesenné prázdniny Tamarka Guľová a jej brat Róbert? Pri natáčaní                     
jednej z najobľúbenejších vianočných rozprávok Perinbaba 2. 

V 
 júli cez letné prázdniny sme sa vydali na 
výlet do Spišskej Novej Vsi. Šli sme okolo 
kina a zrazu naše auto zastavilo. V tom 

kine totiž prebiehal casting na film v réžii známe-
ho Juraja Jakubiska – Perinbaba 2, o ktorom sa 
mamka dozvedela z internetu. Najprv sme sa len 
obzerali, ale potom sme sa pripojili k veľkej mase 
ľudí. Nikoho sme síce nepoznali, no zahrať krátke 
herecké etudy nebol pre mňa a môjho o rok mlad-
šieho brata problém. Hrali sme rozhádaných súro-
dencov, kvety na lúke či hon na čarodejnice. Fil-
mový štáb vyberal chlapov – strážnikov, mužov 
čarodejníc i kováčov, ženy – čarodejnice a deti, 
s ktorými vytvorili rodiny. Pani Deana Jakubisková 
dávala všetkým skupinám i štábu organizačné 

pokyny. Byť prvýkrát na filmovom castingu bol pre 
nás veľký zážitok, no to sme ešte netušili, čo 
ďalšie nezabudnuteľné na nás ešte len čaká. 
V jeden jesenný októbrový deň prišiel ocko do-
mov z práce a povedal nám, že mal telefón 
z castingovej agentúry. Prešli sme. Vybrali nás. 
A tak sa tohoročné jesenné prázdniny premenili 
na filmové. V maskérni z nás vytvorili moderné 
chudobné deti, naučili sme sa bicyklovať na špe-
ciálnych (pánom Jakubiskom vyrobených) bicyk-
loch a potom sme už ani nevnímali či je deň, či 
noc. V jeden natáčací deň sme boli pred kamerou 
do jednej v noci. Síce nesmieme prezrádzať dej 
i detaily filmu, predsa len nezabudneme na malé-
ho strakatého  psíka Kačenku, ktorý príbehom 

Tamarka a Robko s režisérom Jurajom Jakubiskom  
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sprevádza hlavnú postavu Lukáša. Na natáčaní bolo 
super. Ujo Juraj Jakubisko, ktorý si nikdy nedával 
dole klobúk, bol milý a všetci ho celý čas počúvali 
na slovo. Mohli sme nahliadnuť do jeho špeciálnej 
digitálnej kamery, spoznať mnohých slovenských 
hercov (ujo René Štúr je naozaj zábavný), zistiť, kto 
to je dramaturg i čo je scenár, klapka, replika.  

Natáčanie druhého dielu jednej z najznámejších 
vianočných rozprávok bola pre nás veľká zábava. 
A tak neváhajte ani vy. Ak sa dozviete o nejakom 
filmovom castingu, vyskúšajte si tam nejakú rolu. 
A možno sa aj niektoré vaše prázdniny premenia na 
filmové.  

 

V kostýmoch S hercami 

Na rozprávkovom bicykli 
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Autor: Ema C épigova    Foto: Ella Eš toč inova   

PRVA CÍ PO PRVÝ KRA T 

V 
 septembri sa veľa detí teší do školy 
a najmä prváci, ktorí prejdú bránami školy 
po prvýkrát. Práve preto som im položila 

pár otázok, na ktoré sa poniektorí hanbili odpove-
dať, ale iní  s tým po troch mesiacoch v škole už 
nemali žiaden problém. Chcela som zistiť, ako sa im 
páči v novej veľkej škole a ich odpovede boli jed-
noznačne pozitívne. Najviac sa im páči, že môžu 
získavať nové vedomosti vo všetkých predmetoch, 
ale aj to,  že nemusia v škole poobede spať. Niekto-
rým ešte chýba  škôlka, a to najmä kamaráti 
a kamarátky, s ktorými sa hrali. Najobľúbenejšími 
predmetmi sú slovenský jazyk, čítanie a matemati-
ka, kde rátajú a riešia zaujímavé úlohy. Ďalším 
obľúbeným predmetom je prvouka, lebo sa tam 
učia mnoho zaujímavého z rôznych oblastí života. . 
A čo naša školská jedáleň? Medzi „BEST“ jedlá patrí 
paradajková omáčka s knedľou a mäskom, ryža 

s mäsom a omáčkou alebo sladké šišky.  A čo dodať 
na záver? Prajeme všetkým prvákom, aby sa do 
školy stále tešili a aby bola miestom, kde sa môžu 
veľa naučiť a vždy sa cítiť dobre. 

Emka medzi prvákmi 
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Autor: Ella Eš toč inova    Foto: Karin Mu llérova  

ROZDÍELÝ MEDZÍ MLADŠ Í MÍ A 

ŠTARŠ Í MÍ  

Ž 
iaci nie sú rozdielni len v tom, ako vyzerajú, ale majú aj rozdielne názory. Určite ste si už niekedy 
všimli, že starší žiaci majú radi napríklad úplne iné predmety ako tí mladší. Na niektorých     
veciach sa zhodli, na niektorých sa ich názory úplne líšili a o tejto téme bude aj dnešné inter-

view. 

Žiakom 2. B a 6. C sme položili rovnaké otázky, aby sme zistili rozdiely v ich vzťahu k škole a vzdelávaniu. 

1. Čo máš na našej škole najradšej?       
Paulína Laktičová (2.B): Prestávky.                         
Ivo Varchol (6.C): Že sú tu kamoši a že existujú 
prestávky. 

2. Opíš mi jedným slovom školu.                         
Melánia Kelemenová (2.B): Super.                     
Patrik Kurimský (6.C): Väzenie. 

3. Aký školský predmet máš najradšej a prečo ho 
máš najradšej?                                                        
Matúš Tyšš (2.B): Matematiku, lebo tam môžem 
ísť dopredu odpovedať.                                          
Daniel Kuľka (6.C): Výtvarnú, lebo tam môžem 
kresliť. 

4. Predstav si, že škola by bola aj cez víkend, čo by 

si urobil/a?              
Oliver Falat (2.B): Neviem, asi by som plakal.  
Rebeka Boďová (6.C): Nechodila by som do tej 
školy. 

5. Aký školský predmet by si úplne vymazal/a 
z rozvrhu hodín a prečo by si ho vymazal/a?     
Nina Nováková (2.B): Angličtinu, lebo sa nerada 
učím po anglicky.                                                    
Timotej Jančošek (6.C): Matematiku, lebo nerád 
počítam. 

6. Keby si bol/a na jeden deň riaditeľ/ka na našej 
škole, čo by si urobil/a ako prvé?                         
Lucas Hadváb (2.B): Dal by som na päť dní voľno.                
Karin Müllerová (6.C): Dala by som školu iba tri-
krát do týždňa.  

 

Nová redaktorka pri druhákoch 
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Autor: Anéta Mihalč inova     Foto: Zdénka Š inaľova  

NAJLEPŠ Í  OPA T  PREZENTOVALÍ 

Koncom novembra sa v Poľsko-Slovenskom dome uskutočnili prezentácie najlepších ročníkových prác. 

N 
a konci školského roka žiaci z tried so 

všeobecným  intelektovým nadaním 

prezentujú svoje ročníkové práce. Potom 

porota vyberie dvoch najlepších z každej  triedy, 

ktorí svoje celoročné práce prezentujú  v Poľsko-

Slovenskom dome pred rodičmi a inými hosťami. 

Tento rok sme si mohli vypočuť týchto žiakov: 

Michal Hubler 3.D - Planéta Neptún 
Martin Matiáš 3.D – Planéta Mars 
Katarína Lazorová 7.A – Čaj 
Erika Nachtmanová 7.A – Klavír 
Aneta Mihalčinová 8.A – Servítková technika 
Oliver Tomko 8.A – Nikola Tesla 

Žiakov si prišli vypočuť nielen ich rodičia , ale aj pán 

riaditeľ, pani zástupkyňa, zástupcovia z mestského 

úradu a iní hostia. Dúfam že sa všetkým prezentá-

cie páčili a strávili tak príjemný podvečer. 

Zaujatí prezentáciami  

Martin Matiaš so svojou prezentáciou o Marse 

Katarína Lazorová 

 



15 

Práca Alexandry Aniny Klebanovej  zo 4. A triedy, ktorá bola ocenená v medzinárodnej súťaži v Gorliciach.  
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Rozprávka s vybranými slovami po b: Sabínka a Bytrík  

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malá dedinka. V nej, vo veľkom starom dome bývalo bystré dievčatko me-

nom Sabínka. Jej rodičia sa starali o dobytok. Chovali jednu kobylu a troch býkov. V susednej dedine býval jej  

najlepší kamarát Bystrík. Raz ju zachránil pred útokom býka. Spolu zbierali liečivé bylinky a zažívali neobyčajné 

príhody. Keď vyrástli, chlapec dobyl jej srdce. Postavili si útulný príbytok a dodnes sa o nich rozpráva. 

Alexander Leško, 3.D 

Rozprávka s vybranými slovami po b: O čom sníva dobytok? 

Neďaleko Bytče býva kôň a kobyla. Majú žriebätko Bystrúšika. Raz ho blízko obilia naplašila obyčajná lúčna 

kobylka. Skákala po bylinách neobyčajne ďaleko. Bytrúšik obdivuje mocného býka. Raz chce byť ako on. Bydli-

sko bude mať blízko obyvateľov. Sena bude mať nadbytok a bude sa mať neobyčajne dobre. Sníva o živote 

v blahobyte. Ešte netuší, že dobytok má svoje bydlo v stajniach. Ani to, že hovädzie mäso ide dobre na odbyt. 

Michal Hübler, 3.D 

Rozprávka s vybranými slovami po b: Podnikavá bylinkárka 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna babka dobytkárka, ktorá bývala v obci Kobyly. Chovala samé bylinožravce. 

V Bystrom si raz kúpila obyčajného byvola. Neďaleko jej príbytku tiekla bystrina. Pestovala liečivé bylinky. Jej 

bylinky išli na odbyt. Kupovali si ich obyvatelia Bytče, Bystrého aj Bystrice. Jej vnuk Bystrík jej s tým pomáhal. Vo 

svojom bydle mala starobylý nábytok. Dostala ho od Bystrohlava, ktorý dobyl Bytčiansky zámok.  Často chodila 

na býčie zápasy. Bola to neobyčajná bylinkárka.  

Martin Matiaš, 3.D 

 

Tamara Petrišáková Klaudia Gorunová  

https://zskombj.edupage.org/students/?file=student.html&student=559136
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Hráme sa na Feldeka: Skrytá maškrta 

Gúľalo sa klbko k parku, 

narazilo tam na archu. 

Na tej arche bol tam pes, 

ktorý  nechcel nikdy jesť. 

Našiel si však kostičku, 

bola ona v cestíčku. 

Potom ju zas niekde skryl, 

aby ju zas objavil. 

Ronald Fedoročko, 3.D  

Výr – vír 

Na strome máme výra, 

každá sova je od neho iná. 

Na strome sa mu nepáčilo vlani, 

prišiel k nám a už ho máme vo vani. 

Objaví sa keď vytiahnem zátku po kúpaní. 

 Patrik Lenart 4.B 

Elektronická myš 

Moja myška nemá chvost, 

Trčí z nej len kábel 

a toho je dosť. 

Namiesto očí zopár tlačidiel, 

Toto ešte svet nevidel. 

Tomáš Pangrác 4.B 

 

Nie je myška ako myška 

Nie je myška ako myška. 

Jedná má štyri nohy, oči, chvostík 

a tá druhá dve tlačidlá, koliesko a káblik.  

Klaudia Gorunová 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráme sa na Feldeka: Boľavé bruško 

Gúľalo sa klbko k parku, 

kúpilo si jednu marku. 

Marku celú vypilo, 

až sa z toho opilo. 

Klbko  teraz bruško bolí, 

lebo tam dal veľa soli. 

Zavolal si sanitku, 

chytila ho za nitku. 

Filip Sokol, 3.D 
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     Autor: Tamara Guľova    

KRA ŠÝ JEŠENE 2018 

 

Jeseň 

 

 

Červená, hnedá, oranžová, 

to sú farby jesene. 

Keď sa pridá ešte žltá, 

bude aj menej zelene. 

 

Keď sa sfarbí krásna zeleň, 

prizerá sa ešte jeleň,  

že sa sfarbí nie na šmuhy, 

farbí sa do farieb dúhy. 

 

Keď zo stromu spadne lístie preč, 

šíri sa k nám taká reč, 

keď jabĺčko chytí pleseň, 

tešte sa, prichádza jeseň. 

 

 

Tento rok v jeseni, keď som chodila von, či len do školy, zbadala som niečo úžasné. Keď som sa pozrela 
na stromy, videla som čistú nádheru. Listy boli sfarbené do farieb dúhy. Mali na sebe odtiene od vý-

myslu sveta. Bola to oranžová, žltá, hnedá či červená. Vtáčiky švitorili do tých všetkých farieb a ja som 
sa cítila ako v rozprávke. V roku 2018 sa na jeseň listy sfarbili viac ako obvykle. Farby určite pomohli   

aj tým, ktorí sa po prázdninách ešte neprebrali. Ich oči nemohli prehliadnuť tú nádheru... 
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Autor: Olivér Vaľko   Foto: Ro bért Šénč a k 

MAJŠTRÍ PÍNGPONGÚ 

V novembri sa  v telocvični ZŠ Pod Papierňou uskutočnili Majstrovstvá okresu žiačok a žiakov v stolnom 

tenise družstiev 

V 
 kategórii žiakov súťažilo 8 škôl 

z Bardejovského okresu a hralo sa 

v dvoch skupinách po 4. Po veľmi napína-

vých zápasoch sa nakoniec do finále dostal tím  ZŠ 

Pod Papierňou a tím  našej školy. Po napínavých 

zápasoch si prvé miesto vybojoval tím z našej školy 

v zložení Vateha, Kapec, Vaľko, Tomko, ktorý záro-

veň postupuje na majstrovstvá kraja, ktoré sa usku-

točnia vo februári v Kežmarku.  

Do kategórie dievčat sa prihlásilo 6 škôl 

z Bardejovského okresu a hralo sa v skupinách po 

3. Dievčatá z našej školy napriek veľkému úsiliu 

nepostúpili zo skupiny. V skupine prehrali dva 

zápasy v úplnom závere 4:3 a napokon obsadili 

konečné 5. - 6. miesto. Prvé miesto si v dievčenskej 

kategórii vybojovali dievčatá zo Základnej školy na 

Wollkerovej ulici. 

 

V telocvični  Pod Papierňou 

Naši víťazi 
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         Autori: Lučia Chomova , Laura Š č érbata   Foto: Lučia Chomova , Laura Š č érbata 

  

Z ATLETÍCKÝ CH Š TADÍO NOV 

Cezpoľný beh  

V októbri sa v  Moldave nad Bodvou  uskutočnili 

preteky v cezpoľnom behu. Zúčastnili sa ich aj žiaci 

piateho, šiesteho a ôsmeho ročníka našej školy. 2. 

miesto  vybojovala Božidara Macečková , 3. miesto 

Lucia Chomová a 5. miesto Laura Ščerbatá. Všetky 

dievčatá sú zo 6. D. Z chlapcov bol najlepší Tomáš 

Babuščák z 5. C, ktorý obsadil 2. miesto 

 

 

 

 

 
Preteky v Košiciach 
V septembri sme sa zúčastnili atletických pretekov 
v Košiciach. Súťažili sme v kategóriách 60 metrov, 150 
metrov, 600 metrov a v hode kriketovou loptičkou. 
Najlepšie sa umiestnila Božidara Macečková zo 6. D. 
 
 
 

 
 

Detská P-T-S 

V Prešove sa uskutočnila 
detská      P-T-S. Jedno 
družstvo tvorili žiaci 6.D 
triedy, ktorí nakoniec 
vyhrali krásne 2.miesto. 
Druhým družstvom boli 
žiaci 5.C triedy,  ktorí sa 
umiestnili na 3.mieste. 
Domov sme si odniesli 
veľa pekných cien a dva 
nádherné poháre.  
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Zo školských lavíc do atletickej haly Elán  
 
V tejto celoslovenskej súťaži si najlepšie počínal Janík Vrabec, ktorý zvíťazil v dvoch disciplínach: beh na 
600 m   a v skoku do diaľky. Jeho spolužiak Mário Macej obsadil 2. miesto v skoku do diaľky  a  3. miesto v 
skoku do výšky. Medzi najmladšími žiačkami sa presadila Božidara Macečková , ktorá v skoku do diaľky 
získala 2. miesto  a vo výške 3. miesto. Lucia Chomová v tejto kategórii obsadila 3. miesto v behu na 60 
m. Terezka Vaneková suverénne zvíťazila v skoku do výšky a Petra Čupeľová vo vrhu guľou. Jana Kníšová 
a Sofia Voľanská obsadili 2. miesto.  V kategórii mladšieho žiactva Samuel Šíma vo vrhu guľou obsadil 3. 
miesto a zároveň vytvoril  nový školský rekord v behu na 60 m prekážok skončil na 2. mieste.   Šimon 
Kovalčin jednoznačne zvíťazil v skoku do výšky starších žiakov. 

 

Vzácna fotografia s Najlepším atlétom SR v roku 2017  Jánom Volkom 
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Autor: Karin Mu llérova     Foto: Karin Mu llérova                                     

Naši žiaci sa venujú rôznym druhom športu.  Dnes vám chceme predstaviť moderné gymnastky. 

JEŠENNA  ŠEZO NA PATRÍLA 

MODERNÝ M GÝMNAŠTKA M 

N 
a konci septembra  sa v Bardejove usku-

točnila prvá medzinárodná súťaž 

v modernej gymnastike pod názvom 

LASER CUP 2018. Zúčastnili sa na nej aj dievčatá  

z našej školy -  Rebeka  Boďová, žiačka 6.C,  Stella 

Stašová, žiačka 6.B,  Lívia Potičná, žiačka 7.C,  Hana 

Rusínková, žiačka 6.D, Alexandra Stachová, žiačka  

4.C a Emma Jacenková,  žiačka 4.C. Na súťaži si 

zacvičili dievčatá zo 4 rôznych krajín. Z Ukrajiny, 

Poľska, Maďarska a boli tam aj naše domáce Slo-

venky z Košíc, Zvolena, Nitry a Bardejova. Celkovo 

sa súťaže zúčastnilo 170 gymnastiek z 21 klubov. V 

modernej gymnastike sa cvičí s rôznym náčiním: 

loptou, obručou, švihadlom, kužeľami a so stuhou. 

Súťaže sa zúčastnila aj bývala žiačka našej školy 

Sára Müllerová, ktorá je dnes na športovej škole so 

zameraním na modernú gymnastiku. Naše gym-

nastky trénujú v telocvični na Družbe pod vedením 

trénerky Jany Müllerovej a ukrajinskej trénerky 

Lívia Potičná 

Alexandra Stachová                                                                       
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Anastasie Sakal. Na súťaži som bola aj ja a veľmi sa mi páčila, panovala tam skvelá atmosféra, ale aj veľké 

napätie. Nakoniec všetko dopadlo perfektne, 

všetky gymnastky z našej školy sa postavili na 

stupienky víťazov a odniesli si domov pohár aj 

medailu. Dúfam, že taká súťaž sa v Bardejove 

bude opakovať. V októbri sa dievčatá zúčastnili 

Majstrovstiev Slovenska v Prešove, kde sa Emma 

Jacenková získala titul majsterky Slovenska a 

Rebeka Boďová sa stala vicemajsterkou Slovenska 

vo svojej vekovej kategórii.  Stella Stašová sa v 

decembri zúčastni súťaže v Dubaji. Moderná 

gymnastika je krásny ženský šport a je smutné, že 

o nej veľa ľudí na Slovensku nevie. S gymnastikou 

je najlepšie začať od 4 rokov, ale nevadí keď s ňou 

začnú deti aj neskôr. Ja by som chcela  týmto článkom  pomôcť modernú gymnastiku viac  zviditeľniť. 

Stella Stašová  

Hana Rusínková 
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         Autori: Šimona Kurimška  Foto: Íntérnét  

KAM NA ŠÚPER LÝZ OVAC KÚ? 

Došli Vám nápady, kam si vyjsť cez zimu? Nechcete len tak premrhať krásne zasnežené slnečné dni?     

Máte radi čas strávený na lyžiach či snowboarde? Či ste začiatočník ,alebo dobrý lyžiar,                                      

tieto strediská Vás určite nesklamú.  
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Autor: Grégor Bujda,   Foto: Aléna Géffértova  

FLORBAL NA Š BAVÍ  

Florbalový turnaj našich tretiakov a štvrtákov priniesol každému veľa športových zážitkov a dobrej nálady. 

T 
ento kolektívny šport máme veľmi radi. Je to hra s veľkým emočným nábojom. Kladie veľký 
dôraz na pohybové schopnosti a herné myslenie. Rozvíja  intelekt, morálne i vôľové vlastnosti. 
Hráči jednotlivých tímov bojovali naozaj zo všetkých síl a dodržiavali pravidlá „fair play.“  

 

Hráči ponorení do hry 

A kto sa nakoniec stal  
víťazom? 

1. miesto  - 3.C              

2. miesto  - 3.A                

3. miesto - 3.B   

4. miesto  - 3.D     

       

1. miesto  - 4.B 

2. miesto   - 4.D 

3. miesto   - 4.C 
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Chceš sa zabaviť?! Určite si 

prečítaj vtipy, nad ktorými  

sa zaručene zasmeješ! 

„Jožko, čo nám dáva hus?“ „Masť.“                                                                                                               

„A čo ďalej?“ „Masť.“ „Na čom spí tvoj ocko?“                                                                                                         

„Na gauči!“ „A čím sa prikrýva?“ „Novinami.“                                                                                                  

„Tak čím sa prikrývaš ty?“ „Perinou.“                                                                                                                    

„ A v perine je čo?“ „Perie.“                                                                                                                              

„Tak čo nám ešte dáva hus?“ „Masť.“ 

 

Policajti vyšetrujú haváriu prúdového lietadla:                                                                                                     

„Čo tam mám napísať?“ „Ja neviem, napríklad,                                                                                                       

že  praskla vrtuľa:“ „Ale veď to je prúdové 

lietadlo!“                                                                                    

„Tak napíš, že im vypli prúd.“ 

 

„Čo stojí ten padák?“ „Tisíc eur, pane.“                                                                                                                   

„A čo, ak sa mi neotvorí?“ „No tak prídete                                                                                                      

a my vám ho vymeníme!“ 

 

Juan príde k mexickej hranici na bicykli.                                                                                       
Má veľký batoh na pleciach. Strážnik ho zastaví                                                                              
a pýta sa: „Čo je v batohu?“ „Piesok.“                                                                                                      
Strážnik vyprázdni  batoh a zistí, že v ňom                                                                                     
je vážne piesok. Strážnik Juana nechá prejsť 
cez hranice.                                                                                                          
Ďalší deň sa deje to isté. Strážnik kontroluje 
batoh                                                                           
a znovu len piesok. Sled udalostí sa opakuje 
každý                                                                                                           
deň celý rok. Až keď sa Juan jedného dňa neu-
káže.                                                                                            
Neskôr ho strážnik stretne v Mexiku. „Hej, 
kamoš, viem,                                                                                
že si niečo pašoval, čo to bolo?“ Juan sa                                                                                                             
napije piva a hovorí: „Bicykle.“  

1. Chuck Norris bežal preteky s časom. A čas? Ten ešte vždy beží. 

2. Chuck Norris vie rýchlejšie sedieť, ako ty bežať. 

3. Chuck Norris nereže maslo nožom. On reže s maslom nôž. 
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Autor: Šofia Bilovéška    Foto: Íntérnét 

ZAZ EN  NÚDÚ Š TÝ MÍTO 

REDAKC NÝ MÍ TÍPMÍ 

Seriály: 

Dark (Temnota)  

Celý seriál začína pátraním po chlapcovi, ktorý sa stratil v mestečku, v 

ktorom sa nikdy nič nestalo. Neskôr sa pri prechádzke lesom stratí syn 

policajta a v rovnakom čase sa tieto zmiznuté osoby začnú objavovať 

v rovnakom meste, akurát v úplne iných rokoch. Tak čo si myslíte, čo 

sa v tomto meste naozaj deje ?  

The Flash  

Barry Allen ako malý chlapec videl nadprirodzenú smrť svojej matky. 

O 14 rokov neskôr dochádza v meste Central City k poruche časového 

urýchľovača a v miestnom laboratóriu a tento výbuch zasiahne aj 

Barryho. Barry upadne do kómy, z ktorej sa preberie o 9 mesiacov so 

superschopnosťou pohybovať sa nadľudskom rýchlosťou. Neskôr 

s týmto laboratóriom začne zachraňovať svoje mesto, ale taktiež 

naplno rozbehne vyšetrovanie vraždy svojej matky a verte mi, že to 

bude poriadna jazda! 

Rick and Morty  

Čo myslíte, že sa stane, ak sa alkoholik Morty rozhodne cestovať 

naprieč dimenziami so svojím  vnukom Mortym, ktorého by ste naho-

vorili na všetko? Táto trojsériová komédia vám ponúkne každodenné 

problémy za hranicami galaxie, nápaditosť v každom diele, no a pre-

dovšetkým skvelý humor pre všetky vekové kategórie. 

Ahojte,  moji milí čitatelia! Po dlhom čase vás opäť vítam na týchto stránkach, na ktorých som si pre vás 

pripravila pár titulov, ktoré by vám počas nadchádzajúcich zimných prázdnin mohli skrátiť dlhé chvíle 

doma či hocikde inde. Všetkým vám prajem príjemné čítanie a hor sa na článok!  

 



29 

Filmy:                                                                                                                                                                        

Expelled ( Vylúčený)                   

Mladý Felix je poriadny rebel. V škole nerešpektuje nikoho, to miesto je preňho skôr zábavným parkom 

než miestom, kde by sa mal niečo naučiť. Avšak jedného dňa riaditeľovi dôjde 

trpezlivosť a rozhodne sa ho vylúčiť. A v tomto momente Felixovi neostáva nič 

iné, ako pred všetkými zatĺkať, aby sa vyhol problémom, novej škole a najmä 

nahnevaným rodičom.  

Bohemian Rhapsody                                             

Myslím si, že veľa z vás už o tomto filmovom počine počulo. A naozaj to nie sú 

len reči o tom, aký úžasný film sa k nás dostal. Ak netušíte o čo ide, veľmi rada 

vám to priblížim. Celý dej sa  točí okolo známeho speváka kapely Queen  

Freddieho Mercuryho. Počas dvoch hodín trvania tohto skvostu sa dozviete 

všetko o jeho živote, o jeho láskach, o jeho vystupovaní, piesňach a všeličom 

inom. Film naozaj odporúčam všetkým vekovým kategóriám.  

To all boys I´ve loved before ( Všetkým chalanom, ktorých som milovala)                      

Predstavte si, že by sa všetci chlapci, ktorí sa vám páčili zistili, že mali vaše 

sympatie. Presne toto sa stalo tínedžerke Lare Jean, ktorá písala každému 

chlapcovi v jej živote ľúbostný list, ktorý nikdy neodoslala. Jedného dňa títo 

chlapci dostali jej listy a všetci si vieme predstaviť, aké peklo sa Lare Jean začalo. 

Knihy:                                                                                                                                                                                

Rainbow Rowell - Nedaj sa !                                                                                                                                                    

Simon je najhorší čarodejník v dejinách ľudstva. Na to, že by raz mal zachrániť čarodejnícky svet absolút-

ne nevie používať svoju mágiu, či ani len prútik. Jeho upírsky spolubývajúci Baz sa doslova vyžíva v Simo-

novom nešťastí, avšak len do momentu, kým sa Simon nezačne vŕtať v jeho rodinných záležitostiach. 

Nanešťastie, Baz nie je jediný Simonov nepriateľ. Jednotvárnik začne ničiť 

čarodejnícky svet ešte skôr, ako je Simon schopný sa brániť a presne vtedy 

sa začína ukazovať sila priateľstva, dôvery a oddanosti. 

Ava Dellaira - Listy do neba 

Mladá študentka Laurel dostala od učiteľky úlohu - napísať list niekomu, kto 

už nežije. Laurel sa rozhodla napísať list Kurtovi Cobainovi. Postupne začína 

písať listy všetkým mŕtvym slávnym ľuďom, v ktorých zároveň opisuje aj 

seba a svoje problémy.  V tejto knihe, ktorá je celá napísaná formou listov, 

nájdete obrovské množstvo hlbokých myšlienok či životných skúseností, 

ktoré nejedného človeka chytia za srdce.      

Rupi Kaur - Mlieko a med 

Keďže som vám doteraz prinášala len diela z prózy, rozhodla som sa do 

tohto čísla zaradiť aj jednu nádhernú zbierku básní. Autorka v básňach 

rozoberá každodenné ľudské trápenia od zlomených sŕdc, nenaplnených 

túžob, cez ľudské straty až po hľadanie samých seba. Básne nie sú veľmi náročné na pochopenie, avšak 

majú svoje skryté myšlienky. 
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         Autor: Dominika Paľuvova  Íluštra čié: Grégor Bujda 

POTRA PTE ŠÍ VAŠ E MOZGÝ 

Hádanky: 
1. Každý večer dostanem úlohu a vždy ju splním, no aj tak mi vynadajú. Kto som? 
2. Kto robí kroky, keď sedí? 
3.Č o sa zmočí pri sušení? 
4. Žena sa blíži k zelenej lúke bez stromov. Má so sebou balíček, ktorý ak neotvorí, kým príde na lúku, 
tak zomrie. Čo je    v balíčku? 
5. Ak je Terezina dcéra matka mojej dcéry, aký je vzťah medzi mnou a Terezou? 
Dokážte vyriešiť tento obrázkový príklad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A na záver vianočné sudoku: 

 

Riešenia úloh nájdete v nasledujúcom čísle časopisu  
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Íluštra čia: Šimona Kurimška  

Š KOLŠKÝ  PLEŠ 

 

Milí ôsmaci a deviataci! 

Už piaty rok sa na našej škole bude konať žiacky ples,        
na ktorý by sme Vás chceli srdečne pozvať.                    

Dátum: 25.1.2019 o 17:00 v školskej jedálni.                         
Lístky si môžete zakúpiť v kabinete ANJ na 2. poschodí.    

Tešíme sa na Vás! 
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