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Pozor, žiaci! September je tu, 

učitelia sa tešia zo svojho potu. 

My sme plní zvedavostí, 

učitelia nás naučia vedomosti. 

 

Trieda je náš spoločník 

a určite aj pán školník. 

V jedálni dbáme na životosprávu, 

ale počúvame aj svoju samosprávu. 

 

Matej Dobranský, Olívia Kováčová 

 



 
 

Vianočná akadémia 
 

Počas príprav na Vianočnú akadémiu sme skúšali a hľadali, čo nám 

pôjde najlepšie. Najskôr sme skúsili nacvičiť tanec na veselú vianočnú 

pesničku. No počas jeho vymýšľania sme sa zhodli na tom, že najlepšie 

bude, ak budeme spievať. Pesničku Šťastné a veselé ... nám vybrala 

Olívia a pani učiteľka triedna nám ju odsúhlasila. Precvičovali sme si ju 

počas prestávok približne týždeň. Skúšali sme sólový spev i zborové 

pasáže. Niekoľkokrát sme sa stihli aj pohádať, ako to už u nás, dievčat 

býva. Počas generálky nám pani učiteľka Janoková poradila, aby sme 

pesničku predsa len zaspievali spoločne a úvodný spev nechali na našu 

novú spolužiačku Natálku. Po porade s našou triednou učiteľkou sme 

súhlasili a pustili sa do ďalšieho nacvičovania. K spevu totiž pripojila aj 

chlapcov. Pre istotu nám texty piesne vytlačila, ak by sme ich kvôli tréme 

náhodou zabudli. 

Prišiel veľký deň nášho vianočného vystúpenia. Všetci sme mali veľkú 

trému, pretože Kultúrny dom bol celý plný žiakov a rodičov. Úvodné 

slová piesne zaspievala Natálka krásne a čisto. Potom sme sa pridali 

my. Občas sme boli neistí, no refrény nám vyšli výborne. Po skončení 



akadémie sme sa ponáhľali späť do školy pripraviť si svoj stánok na 

Vianočný jarmok. 

Diana Zarembová 

 

Vianočný jarmok 
 

V ten istý deň, keď sa v škole konala Vianočná akadémia, organizoval sa 

aj Vianočný jarmok. Našou úlohou bolo, aby sme si doma vopred, aj za 

pomoci rodičov a súrodencov, vlastnoručne pripravili rôzne predmety. 

Stánok sme si podobne ako ostatní žiaci pripravili deň dopredu. 

Predávali sme skutočne rôzne veci – od mydiel, sošiek až po koláče, 

colu aj popcorn. Vďaka našej austrálskej spolužiačke Natálke sme ako 

jediní ponúkali aj skutočné sushi. Tej sa náš jarmok veľmi páčil, lebo 

tam, odkiaľ pochádza, nič podobné ešte nevymysleli. Snažili sme sa 

vypredať celý stánok, lebo sme veľmi túžili vyhrať vstupenky do kina. 

Nakoniec sa nám to nepodarilo. Potešilo nás, že sa nám dostalo 

pochvaly od našich učiteľov a spolužiakov. Preto si radi jarmok ešte 

zopakujeme a verím, že o rok to už vyhráme. 

 

Michaela Majerníková  

 

 
 



 

Mikuláš 
 

V kalendári bol môj obľúbený dátum - 6. december. Práve sme mali 

hodinu slovenského jazyka a učili sme sa ako v každý iný deň, keď v tom 

niekto silno zabúchal na dvere. Viete, kto to bol? Do triedy sa nám 

vyvalila banda čertov, za nimi anjeli a nakoniec prišiel on, Mikuláš. Čerti 

nás poctivo zamazali uhlím a anjeli zas trblietkami. Všetci sme dostali 

kinder vajíčko. Nakoniec sme si urobili spoločnú fotku. Potom sa Mikuláš 

so svojím sprievodom s nami rozlúčil a šiel ďalej. 

Ján Kačuriak 

 

 

 

Záložky 
 

Koncom októbra nám pani učiteľka oznámila, že na najbližšej hodine 

budeme vyrábať záložky do knihy. Našou úlohou bolo pripraviť si k ich 

výrobe všetky potrebné veci. Nastala dohodnutá hodina a my sme počas 

nej vyrábali rôzne záložky. Na konci hodiny ich pani učiteľka pozbierala 

a povedala nám, že ich pošle žiakom do inej školy. Na oplátku sme aj my 

mali dostať záložky vyrobené nimi. Zanedlho prišla zásielka a pani 

učiteľka nám ukázala záložky, ktoré nám poslali. Tie, ktoré sa nám páčili 

najviac, sme si mohli nechať. 

Pavol Giduško, Pavol Bačik 

 

 

Alva 
 

Pýtate sa, kto je Alva? Alva je školská televízia, v ktorej vystupujú žiaci 

našej školy pod vedením pani zástupkýň. V decembri nám pani 

zástupkyne dali naučiť sa krátke básničky o Vianociach. Dostali sme tak 

šancu ísť na televízne natáčanie. Šimonovi sa zo začiatku veľmi nedarilo 

a často sa mýlil. Vôbec to nebolo ľahké a často sme sa opravovali. 

Keďže sme sa hanbili, vždy sa zabúdali niektorú časť textu a pani 



zástupkyne zakaždým museli natočiť nový záber. Natáčania sa spolu 

s nami zúčastnili vybraní žiaci prvého a druhého stupňa. Ale napriek 

všetkému sme si ho užili. Pani zástupkyne potom tvrdo pracovali, aby 

dali natočené zábery dohromady a upravili ich. Náš filmový vinš mal 

premiéru počas vystúpenia Živé jasličky v posledný deň pred vianočnými 

prázdninami. Myslíme si, že sme mali úspech. 

Veľké ďakujem patrí našim zástupkyniam. 

Ema Berešová, Šimon Miškanin 

 

 

Moja záľuba – grafity 
 

Ku grafitom som sa dostal na umeleckej škole v Košiciach. Hneď ma 

zaujali. Začiatky pri ich kreslení boli ťažké, ale po pár týždňoch sa mi to 

„dostalo do ruky“. Keď moje práce videla pani učiteľka výtvarnej výchovy, 

opýtala sa ma, či by som nechcel skúsiť súťaž v ich kreslení. Súhlasil 

som a ona moje práce poslala do súťaže. Podarilo sa a ja som vo svojej 

kategórii vyhral druhé miesto. 

V kreslení vyjadrujem svoje pocity, fantáziu. Je to taký môj svet. Keď 

kreslím, vtedy nevnímam nič okolo seba, len to, čo robím. Kreslím preto, 

lebo ma to baví, nie preto, že to niekto chce.  

Grafity väčšinou kreslím na papier, ale skúšal som aj legálnu stenu 

v Košiciach. Kreslenie so sprejom je niečo úplne iné, tak som sa trochu 

pritom potrápil. V tejto mojej záľube ma podporuje celá rodina, vrátane 

spolužiakov a pani učiteľky. Pre niekoho sú to iba čmáranice na papieri, 

ale pre mňa umelecké dielo. Fixka a papier sú také moje útočisko. 

Patrik Šenk 

 

              



Život plný hudby 
 

Už od malička ma baví spievať a hrať na nejakom hudobnom nástroji. 

Vyskúšala som si už veľa hudobných nástrojov, napríklad gitaru či klavír. 

No stále to nebolo ono. Až som objavila ukulele. Zaujala ma Lady Zika, 

ktorá sa hneď stala mojím vzorom. Na internete som uvidela jej video 

Ukulele piesne a neskutočne mi tá hudba učarovala. Od toho momentu 

som svojho ocka neustále otravovala, aby mi kúpil ukulele. Takmer po 

roku prosenia sa mi môj sen splnil. V marci 2018 som dostala svoje prvé 

ukulele. Po pravde, marec bol dosť ťažký mesiac. Chcela som sa čo 

najrýchlejšie naučiť správne hrať akordy, ktoré boli náročné. Nasledujúci 

mesiac som sa už učila hrať podľa rytmu piesne. No a potom to už šlo 

ako po masle. Ukulele už mám niekoľko mesiacov a ani deň som 

neoľutovala, že som si vybrala práve tento hudobný nástroj.  

 

Olívia Kováčová 

 

 

 


