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„Hurá na korčule“ 

     Naša škola nám oznámila že vo štvrtok 1. 

februára 2018, hneď po polročnom 

vysvedčení, pôjdeme  za odmenu na klzisko. 

Všetci sme sa tešili, aj tí, ktorí sa ešte 

nevieme korčuľovať. Bude to pre nás zážitok.  

Keď sme sa ráno vo štvrtok zobudili,  

ponáhľali sme sa do školy.     

 

     Pred školou na nás čakal autobus, do 

ktorého sme sa rýchlo hrnuli ako divé husi. 

Klzisko vo Vranove bolo veľké a veľmi sa 

nám páčilo.  Rýchlo sme si poobúvali korčule 

a išli sme na ľad. Trošku sme sa báli i trošku 

tešili, aj padali, ale naučili sme sa ako tak 

korčuľovať. Teraz sa tešíme, kedy škola 

vymyslí ďalší super výlet.  

Veronika Olexová, VII. A 

     „Ideme na korčuliarsky kurz,“ prečítal som si vo facebokovej skupine našej triedy. 

Moje pocity boli zmiešané. Na korčuliach som ešte v živote nestál. A keďže som na 

kurze nebol minulý rok, tento som to chcel skúsiť. Korčule som si požičal a z domu 

ma vyprevádzali s kartičkou poistenca - to pre istotu, keby som si zlomil nohu. :)  

     Cesta autobusom ubehla rýchlo. Ako dozor sme mali pána učiteľa Truchana. Ten 

mi aj veľmi pomohol. Viazanie korčulí bolo totiž nad moje sily. No a tu sa končí môj 

zážitok z kurzu. Už nasledovali len pády, sedenie na lavičke a mojím kamarátom sa 

stal mantinel. :) Moje zmiešané pocity sa potvrdili. Korčuľovať som sa síce nenaučil, 

ale budúci rok to skúsim znova. 

Matej Líška, VII. A 

 

Pred niekoľkými mesiacmi ... 

DOČ 2017 

     Všetko sa to začalo takto: „Deti, začnite si pripravovať prezentácie na DOČ, o dva 

týždne ich budem kontrolovať!“ A tak som začal vymýšľať. Na ďalšej hodine 

informatiky som začal pracovať s témou Tornáda. Keď som sa vrátil domov, povedal 

som si: „Veď tornáda bude mať každý!“ Prezentáciu som okamžite vymazal 

a rozmýšľal som nad inou témou. „Skúsim vymyslieť niečo menej známe.“ A hneď mi 

to doplo: „Urobím prezentáciu o víchrici v Tatrách!“ Pracoval som na nej dni a noci, 

ale nakoniec bola hotová. Ukázal som ju mamke a tá povedala: „Je krásna, ale určite 

s ňou nepostúpiš.“ Omyl bol pravdou, postúpil som a nakoniec aj vyhral prvé miesto. 

Matej Líška, VII. A 



Máj 2018 

     Naša triedna nám začiatkom mája oznámila, že ideme za odmenu vo štvrtok do 

kina (zúčastnili sme sa aj vyhrali školské kolo DOČ). Všetci, ktorí sme išli do kina, 

sme sa veľmi potešili – Dávid, Ivko, Matej a ja. Veď sme si to aj zaslúžili. Na 

prezentáciách, ktoré sme spravili, bolo veľa roboty.  

     A už je ráno a my nedočkavo sedíme v škole a čakáme na autobus. Keď sme 

prišli do CINEMAX-u, pani učiteľka nám dala rozchod a podelila nás aj do skupín, 

aby sme sa nestratili. Každý si niečo nakúpil. Potom sme prišli pred kino a tam nás 

pani učiteľka Korytková ešte odfotila. Plní nadšenia sme vošli do kinosály, kde sa 

zjavil nadpis Zajac Peter a pustili sa do pozerania.  

Keď sa film skončil, nastúpili sme do autobusu a rozutekali domov povedať rodičom 

aj súrodencom, na akom krásnom výlete sme boli. 

Veronika Olexová, VII. A 

 

November 2018 

     Pán učiteľ Ing. Palko povedal to, čo každý rok od piateho ročníka: „Tak dnes sa 

začína pre vás dôležitá práca. Témou vašej DOČ-ky sú Zaujímavé miesta Česka 

a Slovenska. Prvé slovo, ktoré mi napadlo, keď učiteľ vyslovil toto slovné spojenie, 

bolo Poloniny. Oboznámil nás, že tohto roku to bude náročnejšie, lebo v prezentácii 

sa musí nachádzať aj video, ktoré musí trvať 30 sekúnd až 1 minútu.  

     Prišiel čas na tvorenie. Zo  začiatku to nebolo až také ťažké. Obrázok sem, nejaký 

text a... hotovo. Po zhliadnutí prezentácie som si uvedomil, že stojí za nič. Aj pri 

druhom pokuse to nedopadlo veľmi slávne, ale povedal som si: „Teraz to vyjde“. Po 

dlhých hodinách, ba až dňoch driny to konečne prišlo. Moja prezentácia bola hotová. 

Tak som si s ňou veselo a smelo vykračoval za pánom učiteľom, vtedy som si 

uvedomil, že video má až 4 minúty. Hneď ako som prišiel domov, snažil som sa to 

rozstrihať, tak aby to malo hlavu aj pätu. Bohužiaľ mi to nevyšlo.Na internete som 

našiel ešte jedno video a povedal som si: „To je to pravé!“. 

     Nastal osudný deň. Pán učiteľ si prešiel prezentácie. Všetky boli výnimočné 

a nádherne spracované. Povedal vetu, o ktorej som sníval: „Matej Líška postupuje.“ 

Bol som taký šťastný, že som skoro vyskočil z kože.  

     Ráno som sa dostavil na celoškolské kolo. Stres sa u mňa veľmi neprejavoval. 

Porota po zhliadnutí všetkých prezentácií vyhodnotila, že som víťazom II. kategórie. 

Bol to najšťastnejší okamih môjho života a veľmi zaujímavý zážitok. 

Matej Líška, VII. A 

 

Projekt z dejepisu 

     Na hodine dejepisu nám pani učiteľka Truchanová dala za úlohu spraviť projekt, 

ale bol v tom jeden háčik - mal byť 3D. 



     Viem, čo si možno pomyslíte - ako sme to mali urobiť? To sme hovorili aj my. Mali 

sme spraviť nejaký div starovekého alebo novodobého sveta. Od pyramíd v Gíze až 

po Veľký čínsky múr. Potrebovali sme si o tom zistiť nejaké informácie. Toto bola 

ľahšia časť, ale tá 3D stavba nie!  

Ja som si vybrala Veľký čínsky múr a 

so stavbou mi pomáhal ocko. Vyrobili 

sme ho z dreva a trvalo nám to dva dni. 

Ocko pribíjal klince a rezal drevo. Ja 

som dosky nafarbila a dokreslila fixkou 

kamene múra a výklenky veží. Vedeli 

by ste si ma predstaviť s pílkou 

a kladivom? Ja veru nie, poviem vám, 

nedopadlo by to dobre. Keď prišla streda, všetci sme priniesli svoje výtvory na hodinu 

dejepisu, kde sme svoje diela aj odprezentovali pred spolužiakmi. Mne sa najviac 

páčili diela Mateja Líšku, Sáry Bučakovej a Šimona Trellu. Text k Veľkému čínskemu 

múru mi pomohla napísať mamka a ja som sa ho naučila za deň. 

     Bola to zábava naučiť sa niečo viac z dejepisu. Potom som si povedala, že som 

sa zase dozvedela niečo nové. Asi najväčšia odmena pre nás neboli jednotky, ale aj 

to, že sa to páčilo nielen našej triednej pani učiteľke, ktorá bola na nás veľmi hrdá 

a tešila sa spolu s nami, ale aj ostatným učiteľom. 

Sofia Matiová, VII. A 

       

Európsky deň jazykov 

     Začalo sa to týmito slovami našej triednej: „Rozdeľte sa do troch skupín – 

anglicko–ruská, anglicko–nemecká a anglická 

skupina.“ Tak sme sa nejako rozdelili a začali sme 

pracovať. Pani učiteľka nám povedala, aby sme si 

nakreslili svoj návrh trička a fráz na papier.  

Naša skupina však mala iný problém. „Kto obetuje 

svoje tričko?“ Hádali sme sa, ale nakoniec sme 

dospeli k tomuto záveru. Moje tričko bolo jediné 

úplne biele. Odsúhlasili sme to a začali sme 

vymýšľať frázy. Rozhodol som, že najprv 

napíšeme anglické vety a tie preložíme do ruštiny. 

Všetci mi povedali, že je to výborný nápad. Keď 

sme popísali tričko, zdalo sa nám akési prázdne. 

Potom Samo dostal skvelý nápad: „Čo keby sme 

tam nakreslili vlajky?“ „Výborný nápad“, odpovedal 

som. A tričko je hotové! Už len sa v ňom vyfotiť. 

Bol to super deň plný zábavy, ale aj informácií. 

Veľmi sme si to užili! 

Matej Líška, VII. A 



Exkurzia  

     Dňa 12. októbra sme spolu s ôsmakmi a deviatakmi išli na exkurziu do Botanickej 

záhrady a Leteckého múzea v Košiciach. 

Botanická záhrada  

     Ohromila ma krása všetkých tých rastlín a kvetov. Pravá zábava nastala, keď sme 

vošli do skleníkov. Bolo tam úplne všetko. Od citrusov až po palmy a kaktusy. Na 

záver som si kúpil suvenír - kaktus, ktorý som pomenoval Herold.  

Matej Líška, VII. A 

     Mali sme veľmi dobrú a milú pani sprievodkyňu. Rozprávala nám o rastlinách 

a stromoch ukázala nám napríklad mamutí sekvoj, ktorý mal veľmi mäkkú kôru. Na 

konci nás čakal aj kvíz, ktorí sme vynikajúco zvládli.  

Veronika Olexová, VII. A 

Letecké múzeum  

     Videli sme tam dvojplošníky, lietadlá, stíhačky aj 

vrtuľníky. Dokonca sme mohli ísť do interiéru 

lietadiel a posedieť si v kokpite. V jednom 

z hangárov neboli lietadlá, ale vzácne autá 

a motorky. 

Samuel Zaremba, VII. A 

 

Vianočné gule 

     Naše vianočné gule sme vyrábali my, žiačky - 7. A Diana, Sára, Dominika, 

Veronika O. a Veronika R. K ich výrobe sa pripojila aj naša pani triedna učiteľka.  

     Postup bol veľmi jednoduchý a tvorili sme ich počas hodín výtvarnej výchovy a po 

škole v jazykovej učebni. Na výrobu sme potrebovali polystyrénové gule, lepidlo, 

jutový špagát, ozdobné stužky a špendlíky. Spravili sme ich 12. Keď boli hotové, 

predávali sme ich na vianočnom trhu v našej škole. Predávali sa úspešne. Keďže to 

bola ručná práca, tak sme jednu guľu ocenili za 1 euro. Kúpili ich aj naše pani 

učiteľky, mamky našich žiakov aj žiaci našej školy.  

     Dúfame, že na vianočných stromčekoch naše vyrobené ozdoby nádherne 

zažiaria. 

Sára Bučáková a Diana Tkáčová, VII. A 

 


