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TAJNIČKA: _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

1) slovný druh na s 
2) prirodzená družica Zeme 
3) ročné obdobie 
4) listnatý strom 
5) slovenská rieka 
6) časť dňa 
7) step v Severnej Amerike 
8) planéta 

9) maškarný ples  
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12) ukazujú čas  
13) tropické ovocie  
14) svetadiel 
15) má meniny 6. novembra  
16) stonka rastliny 



Turistická vychádzka do Lačnovského kaňonu 

 

(ar) V prvý deň jesenných prázdnin sa 

žiaci prírodopisného krúžku zúčastnili 

turistickej vychádzky do NPR 

Lačnovský kaňon. Ranný prízemný 

mráz cez deň vystriedalo pekné 

slnečné počasie, ideálne na turistiku 

a prechádzku v prírode. Túru začali 

v Lipovciach, pokračovali asi 2 km 

trasou Lačnovským kaňonom. Keďže 

tohtoročná jeseň je pomerne daždivá, 

vodopády boli nádherné a bohaté na vodu. Žiakov zaujali skalné útvary 

z dolomitov a vápenca ako Kamenná baba či Mojžišov stĺp. Cestou späť 

z osady Lačnov zašli ešte k jaskyni Zlá diera a potom peši do Lipoviec 

k autobusovej zastávke. Vychádzka bola plná pohybu a pekných dojmov 

z pestrofarebnej jesennej prírody.  

 

 

 

            Jeseň 
 

 

 

 

Prišla jeseň nádherná, 

vkročila na polia, lúky, 

zafarbila stromom listy, 

okrášlila aj osamelé kríky. 

 

Vietor silno pofukuje, 

šarkan lieta oblohou, 

ježko v tráve na chrbte 

prediera sa s úrodou. 

 

Jablká a hrušky nesie, 

ba aj listy červené, 

zásoby si robiť musí, 

tuhá zima nastane. 
 

Timotej Slezák, VII. B 

 

 

 

 

S jeseňou prichádza Rebeka... 
 

     Ani sme sa nenazdali a 1. štvrťrok 

nového školského roka 2016/2017 

máme úspešne za sebou. Letné 

prázdniny sú už nenávratne za nami  a 

nám zostali už len krásne spomienky a 

množstvo zážitkov. Niektoré z nich si 

môžete prečítať aj v tomto čísle 

časopisu.  

     Už prvé mesiace ukázali, že život 

našej školy bol bohatý na mnohé aktivity 

a podujatia. Viacerí ste sa zapojili už aj 

do vedomostných či športových súťaží, 

podporili ste aktivity organizované 

v rámci Školy podporujúcej zdravie a  

nechýbali ani rôzne exkurzie, návšteva 

múzea či knižnice. Viacerým ešte aj 

teraz rezonujú v mysli piesne 

z benefičného koncertu Integrácia 2016.  

Všetkých nás potešil príspevok našej 

žiačky L. Šarišskej v Detskom čine roka, 

v ktorom pekne opísala minuloročné 

čítanie starkým v neďalekom Domove 

pre seniorov. A v čítaní pokračovali 

starší žiaci aj v októbri - mesiaci úcty 

k starším.  

     Milí žiaci, už teraz sa tešíme na vaše 

príspevky do budúceho čísla časopisu 

a zároveň vám prajeme príjemné chvíle 

pri čítaní jesennej Rebeky.  

Vaša redakčná rada 



Milí žiaci, vážení kolegovia, 

 

nie nadarmo sa hovorí, že čas letí ako vták. Beží posledný týždeň nového 

školského roka 2016/2017. Je preto najvyšší čas, aby som sa k Vám 

prihovorila a poinformovala Vás o tom, čo nás čaká v najbližšom období. 

     Predpokladám, že všetci ste sa do školy tešili, veď čo môže byť krajšie 

a lepšie, ako stretnúť po dvoch dlhých mesiacoch svojich spolužiakov, 

kamarátov. No škola to nie je len miestom stretávania sa, ale je to dôležitá 

inštitúcia, úlohou ktorej je Vás čo najlepšie pripraviť na ďalšie štúdium na 

strednej škole. Aby sa nám to podarilo, musíme sa riadiť jasnými vytýčenými 

cieľmi a úlohami, ktoré budeme plniť v priebehu šk. roka v rámci Školského 

vzdelávacieho programu – Učíme sa pre seba. 

     Školský rok 2016/2017 je Rokom čitateľskej gramotnosti, preto veľkú 

pozornosť budeme venovať jej rozvíjaniu prostredníctvom aktivít, do ktorých 

sa budete môcť zapájať. Čo to je tá čitateľská gramotnosť? Úplne jednoduché 

vysvetlenie je vedieť text prečítať, porozumieť mu a vedieť ho použiť 

v praktickom živote. Táto kompetencie väčšine žiakov chýba. Preto sa 

zameriame na čitateľskú gramotnosť, a to v každom predmete. Chceme 

dobre obstáť v testovaní  deviatakov a piatakov.  

     V živote človeka je veľmi dôležité, aby dal o sebe vedieť.  Aj vy, milí žiaci, 

môžete dať o sebe vedieť tým, že sa budete chcieť zúčastňovať 

predmetových olympiád, športových, hudobných, výtvarných, literárnych  

a iných súťaží.  

     Najbližšie nás čaká účasť na Integrácií 2016 v Poprade, testovanie 

vedomostí žiakov 5. ročníka a príprava Vianočného pastorále. Veď tu máte 

obrovskú  šancu ukázať to, čo vo Vás je. Stáva sa, že niekedy aj Vaši triedni 

učitelia nevedia, čo dokáže jeho žiak. Ale bez Vašej aktivity to nepôjde. 

Napĺňajme myšlienky Školy podporujúcej zdravie, budujme dobré vzťahy 

medzi nami všetkými, chráňme si školský majetok a buďme ochotní navzájom 

spolupracovať.  
 

 

 

Príroda v jeseni 

 

     Keď sa povie jeseň, človeku sa v mysli ihneď vytvorí predstava hmlistého 

dňa s oblačnými, ale zato štedrými dávkami chladného dažďa. No čo už. 

V tomto ročnom období je to už raz tak.  

     Tak ako všetky obdobia, tak aj jeseň má svoje výhody, nevýhody, špecifiká, 

ale aj svoju moc. Dokáže najviac poznačiť našu všemocnú tetu prírodu. 

Všetko, čo sa v lete urodilo, rozkvitlo či vyrástlo do krásy, sa nielenže stratí, 

ale aj dostáva druhú šancu na to, aby pri ďalšej možnej príležitosti ukázalo, 

akú má príroda neuveriteľnú a dych vyrážajúcu silu. Stromy v lesoch pomaly 

zhadzujú svoje okúzľujúce pestré a rozmanito sfarbené obleky, ktoré si 

pestovali už od jari. Im to však vôbec neprekáža, práve naopak. Všetko 

navôkol ich za to chváli a povzbudzuje, aby takto urobili všetky. Potôčik, ktorý 

žblnkoce v strede tejto krásy, tiež nelení, vyspevuje zvieratkám kadejaké 

pesničky. Samozrejme, že mu pritom pomáha aj vetrík, ktorý mu do taktu 

rezko píska. Príroda sa totiž rozhodla, že si trochu zdriemne, veď predsa bola 

celý rok na nohách.   

     Jeseň je sama osebe zvláštna. Núti nás pohľadať svetre, ktoré sme 

zapratali kdesi v skrini, vybrať pršiplášte či dáždniky, alebo si zvyknúť na 

koniec dlhých dní plných teplých a žiarivých lúčov. To však nie je dôvod na to, 

aby sme ju nemali radi. Je chladná a niekedy depresívna, ale keď sa na ňu 

a na jej kúzla zahľadíme, prídeme na to, že jeseň je jedno z najmocnejších 

a najkrajších období roka.  

Jozef Popel, VIII. A 

 

 Šarkan 
 

       Šarlotka si šantí, 

                 šarkana si púšťa. 

                           Prišla pani Jeseň, 

                                  všetky listy šuštia. 

            

Natália Karásková, V. A 



SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 

 
Jeseň 

 

Zrána chladno, potom teplo, 

vetrík fúka len tak letmo. 

Čo to asi vonku je? 

No predsa dni jesenné. 

 

Lístie je už pekne sfarbené 

a zo stromov pomaličky padá 

prvé, druhé, tretie... 

 

Dni jesenné sa začínajú, 

do prírody nás pozývajú. 

Vietor šantí o stošesť, 

aj šarkany po oblohe krúžia tiež. 

 

Tamara Lopuchovská, V. A 

 

 

Vetríček maličký,  

pohlaď deťom tváričky,  

aby ich mali svieže  

ako tie maličké ježe.  

Vetrisko, chlapčisko,  

kade to fúkaš?  

Mám rada slniečko,  

tak mi ho ukáž. 

 

Zuzana Kolarčíková, V. A 

 

                 Jeseň 

 

Už jeseň prichodí,  

drobné lístie padá,  

ježko svojím rypáčikom 

sladké hrušky hľadá. 

 

Na lúke sa deti hrajú,  

šarkanov si púšťajú,  

jeden krajší ako druhý,  

vysoko si lietajú.  

 

Jeseň je čas oberačiek,  

radi máme jablčká,  

do komôrky ich odkladáme 

pre červené líčka.  

 

Norbert Hlubeň, VII. B 

 
 

Vetríček maličký,  

pohlaď mi hlavičku,  

aby som mohol potešiť 
moju mamičku.  

Vetrisko, chlapčisko,  
kade chodíš?  

Keď ma ty do školy  
za ručičku nevodíš.  

 
Sebastián Andreanský, V. A 

     Aj v tomto školskom roku rozbehneme zber SABI, papiera, hliníka, 

vrchnákov z PET fliaš. Intenzívne pracujeme na budovaní krajšieho životného 

prostredia. Preto v areáli 1. stupňa chceme vybudovať Zelenú oázu. Budú 

tam políčka, ozdobné kvetinové záhony, ale aj záhony byliniek. K tomu 

budeme potrebovať aj Vašu pomoc. 

     V uplynulom šk. roku viacerí žiaci dosiahli veľmi pekné úspechy a šírili 

dobré meno školy.  Ostáva mi veriť, že aj v tomto školskom  roku 2016/2017  

pod vedením svojich učiteľov ukážete, čo vo Vás je. A to je ten najlepší 

darček pre Vašich rodičov. 

 

Riaditeľka školy Mgr.  Magdaléna Suchaničová 

 

 

 

 

 

 

 



Naše naj zážitky z prázdnin 

 

Aj tohtoročné leto bolo pre mnohých zdrojom pekných zážitkov a splnených 

prianí. A tak sme sa našich žiakov spýtali na ich nezabudnuteľný tohtoročný 

zážitok z prázdnin. Tu sú niektoré z nich.  

 

Alex Marinica, VII. B: V lete som bol so súborom Čavargoše na zájazde 

v Portugalsku. Cestovali sme autobusom skoro dva dni. Cesta bola dlhá, no 

oplatilo sa. Mali sme tam štyri vystúpenia, ktoré zožali veľký úspech. Cestou 

tam sme sa zastavili pri francúzskom mori a cestou späť vo Španielsku a v 

Taliansku. Bol to zatiaľ najlepší zájazd, ale ako sa hovorí – všade dobre, doma 

najlepšie.  

 

Radovan Zahradník, VII. A: Tento rok som bol v Ženeve, nádhernom 

švajčiarskom meste. Videl som krásne jazero, vodotrysk, najvyššiu horu Álp – 

Mont Blanc, a povozil som sa na vláčiku po centre mesta. Deň sme ukončili 

chutným obedom pri jazere a príjemným nakupovaním suvenírov. Ďakujem 

mamke a svojej krstnej Janke za krásne zážitky. Teším sa na ďalšie 

spoznávanie tejto krajiny. Je očarujúca. Rád by som tam žil.  

 

Marián Fedor, VI. B: My sme boli na výlete v Podhájskej. Cestou tam sme sa 

zastavili na jednom peknom salaši pred Banskou Bystricou. V samotnom 

meste sme si pozreli Múzeum SNP a pofotili tanky, ktorými bojovali počas 2. 

svetovej vojny. V Podhájskej na nás čakalo veľké kúpalisko s toboganmi 

a slanou vodou, ktorá má liečivé účinky. Prekvapilo nás aj to, že na juhu 

Slovenska je teplota vyššia až o 8 °C ako u nás na východe. Na tento výlet 

budem dlho spomínať. Bolo tam super a ani sa mi nechcelo ísť domov.  

 

Gréta Gruľová, VII. A: Cez prázdniny sme boli vo Varšave, hlavnom meste 

Poľska. Cestou tam sa nám na diaľnici pokazilo auto. Mysleli sme si, že sa už 

nikde nedostaneme, ale po chvíli opravovania sa nám podarilo auto 

naštartovať. Varšava nás privítala peknými námestiami, budovami, 

pamiatkami a obchodmi.  

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 

 

(ah) Novembrový rytmus života starších žiakov bol ozvláštnený vedomostnou 

súťažou zo slovenského  jazyka.  3. 11. 2016 si overili svoje vedomosti zo SJL 

žiaci 8. a  9. ročníka.  Do vedomostného a rečníckeho súboja sa zapojili 4 žiaci 

z oboch ročníkov. Vo všeobecnosti preukázali výborné, ale aj priemerné 

vedomosti a dve   z nich sa stali aj úspešnými riešiteľkami, ktoré dosiahli 

aspoň 40 bodov 

z maximálneho počtu 55 

bodov. Všetkým 

blahoželáme a prajeme veľa 

chuti v získavaní nových 

vedomostí. 1. miesto patrí 

Lucii Šarišskej, ktorá nás 

bude reprezentovať aj v 

okresnom kole v Prešove. 

Držíme jej palce a prajeme 

pekné umiestnenie.   

 

Medzinárodný deň školských knižníc 

 

Dňa 24. októbra 2016 sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských 

knižníc. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je 

podpora vzťahu žiakov ku knihám a 

k čítaniu. Pri príležitosti tohto 

významného dňa sme čítali vo všetkých 

triedach počas druhej hodiny rozprávky. 

Okrem toho sa naša škola aj v tomto šk. 

roku zapojila do celoštátneho projektu 

Záložka do knihy spája školy. Zhotovili 

sme približne 300 záložiek na tému Čítam, čítaš, čítame, ktoré budú zaslané 

žiakom Základnej školy, Pribinova 1, do Zlatých Moraviec. 



Vlk a kozliatka 

 

(ľb) Projekt Rozprávkovo je opäť bohatší 

o ďalšiu rozprávku, ktorú žiakom v ŠT 

sprostredkovala p. uč. Baňasová. V úvode 

podujatia im prečítala rozprávku o Vlkovi 

a kozliatkach, potom si cielenými otázkami žiaci 

stručne zopakovali obsah a hlavné body 

rozprávky, aby následne vedeli vytvoriť 

obrázkovú osnovu – poukladať obrázky podľa 

deja. Obrázky potom nalepili v správnom poradí 

na veľký plagát, ktorý umiestnili na chodbe 

školy. Ďalej nasledovala práca s pracovným 

listom, v ktorom žiaci vypracovali úlohy 

týkajúce sa rozprávky, napr. vymaľuj len tie 

zvieratká, ktoré vystupovali v rozprávke, 

zakrúžkuj, kde sa skrylo najmúdrejšie kozliatko, zakrúžkuj len toľko kozliatok, 

koľko bolo v rozprávke atď. Nakoniec si vypočuli a pozreli nahrávku 

v skrátenej verzii v podaní Smejka a Tanculienky.   

 

Žiakom sa 

podujatie páčilo, 

rozprávky majú 

radi, lebo vždy 

čakajú, či na 

záver zvíťazí 

dobro nad zlom. 

 
 

 

 

 

 

Radoslav Viater, VII. A: Ja som bol s rodinou v jeden krásny slnečný deň 

v blízkom lese na  huby. Mali sme obrovské šťastie. Nazbierali sme veľa húb, 

z ktorých nám mama uvarila hubovú polievku. Bola veľmi chutná a poriadne 

nás zasýtila.  

 

Michaela Martonová, V. A: Jedným z mojich najkrajších zážitkov bol výlet do 

múzea v Solivare pri Prešove. Veľmi nás zaujalo ako sa v minulosti soľ ťažila 

a tiež ako sa spracovávala. Rada by som to múzeum ešte niekedy navštívila.  

 

Sandra Zlatohlavá, IV. A: Na cestu do rozprávkovej dediny Habakuky na 

Donovaloch sme vyrazili skoro ráno. Išli sme autom celá rodina: mama, 

ocko, sestra Nelka a ja. V Habakukách som sa cítila ako v rozprávkovej knižke. 

Všade okolo nás boli rozprávkové bytosti – Popolvár, Zlatá priadka, 

Laktibrada... Hrala sa tam rozprávka Janko Hraško. V rozprávkových 

domčekoch sme si pozreli rôzne ľudové remeslá a bábkové divadlo. Mojej 

sestre sa páčili živé zvieratká a mne Škrupinový zámok. Cestou domov sme sa 

zastavili ešte v miestnej Hodovni a ochutnali sme ich tradičné dobroty. 

Domov sme prišli plní zážitkov.  

 

Martin Centko, VII. A: My sme boli na kúpalisku v Maďarsku. Začali sme 

najprv hľadaním voľného miesta, potom sme hľadali môjho stratené 

kamaráta. Neskôr ocko zachraňoval v umelých vlnách môjho mladšieho 

brata, no všetko dopadlo dobre a nasledovala už len toboganová zábava.  

 

Alexandra Prokopová, VII. A: My sme tiež boli s celou rodinou v Maďarsku na 

kúpalisku v Sarospataku. Bolo tam super, aj počasie vyšlo. Pekné zážitky mám 

aj z výletu do Krásneho Brodu, ktorý sa nachádza pri rakúskych hraniciach.  

 

Samuel Šalmun, IV. A: V lete som bol pri mori Chorvátsku, odkiaľ mám pekné 

zážitky. V Bojniciach sme navštívili zámok a zoologickú záhradu. Vychutnal 

som si aj atrakcie slovenských kúpalísk. Z týchto prázdnin mám krásne 

spomienky a zážitky.  



Roman Miškuf, VI. B: V jeden júlový deň sme navštívili Beliansku jaskyňu 

v Tatrách. V ten deň bolo veľmi teplo, no v jaskyni príjemne chladno. Videli 

sme krásne kvaple – stalagmity, stalaktity a stalagnáty, a jazierka. Prešli sme 

veľa schodov, bolo ich tam vyše 800, a bol to výborný tréning na nohy. Veľmi 

sa nám tam páčilo a máme pekný zážitok.    

 

Lucka Majcherová, IV. A: My sme boli na chorvátskom ostrove Rab. Po 

ubytovaní sme hneď išli k moru. Zobrali sme si loďku a skákali do mora. Na 

ďalší deň sme išli na Plitvické jazerá, kde bola krásna príroda, modrozelené 

jazerá a vysoké vodopády. Navštívili sme aj mesto Rab, ktoré je veľmi 

podobné talianskym Benátkam.   

 

Martin Kacvinský, VI. B: Cez prázdniny sme boli v dubnických opálových 

baniach. Pred vstupom do bane sme všetci dostali prilby a tri baterky pre 

osem ľudí. V bani bola veľká tma a chladno. Chodby boli miestami dosť nízke. 

Veľmi sa mi páčili opálové žily a všelijaké farebné horniny. Sprievodca nám 

porozprával, akým spôsobom sa v minulosti ťažil opál a ukázal nám staré 

náradie, ktoré používali baníci. V jednej časti nám povedal, že táto hornina je 

jedlo a vytiahol vrecúško, aby sme ochutnali. Všetci sme sa báli ochutnať, len 

môj mladší brat Jakub sa podujal a s radosťou povedal, že je to čokoláda. 

V bani bolo strašne veľa chodieb a bez sprievodcu by sme cestu späť nenašli. 

Výlet sa mi veľmi páčil, bol poučný a zároveň zábavný.  

 

Samuel Kollár, VII. A: V lete som bol s rodičmi pri mori. Mojím najkrajším 

zážitkom bola plavba výletnou loďou. Všetci kŕmili čajky chlebom. Tak som sa 

pridal aj ja, no keď som chcel hodiť posledný kúsok, čajka bola rýchlejšia 

a ďobla ma do prsta. Poriadne vystrašila nielen mňa, ale aj mojich rodičov.  

 

Soňa Dolinská, VII. B: My sme boli cez prázdniny na DOD v Markíze. Bolo tam 

super. Vybrali sme sa tam preto, lebo som chcela spoznať hercov, 

moderátorov, farmárov a odfotiť sa s nimi. No hlavne som chcela na vlastné 

oči vidieť rapidečku. Najviac ma dojal farmár Reza, ktorý bol strašne dôležitý 

a s nikým sa nechcel odfotiť. 

Návšteva detskej knižnice Slniečko 

 

Dňa 8. 11. 2016 sme 

navštívili Detskú knižnicu 

Slniečko v Prešove. Už vo 

vstupnej chodbe nás zaujali 

pekne pomaľované steny 

rozprávkovými 

postavičkami – 

Snehulienka a sedem 

trpaslíkov, Popoluška... 

V knižnici bola príjemná 

atmosféra. Všetci sme 

pozorne sledovali pani knihovníčku, ktorá nám porozprávala o histórii 

knižnice. Najviac ma zaujalo to, že v minulosti tam dva roky býval P. O. 

Hviezdoslav. Všetky knihy boli usporiadané podľa abecedy, vekových 

kategórií a vedeckých odborov. Bola to zaujímavá exkurzia. Nebola by som 

proti tomu, a určite s tým mnohí šiestaci a siedmaci súhlasia, aby hodiny 

literatúry boli takéto nevšedné.  

Juliána Kopčíková, VII. A 

 

Naša krížovka ukrýva meno známej prešovskej spisovateľky, ktorá je zároveň 

aj knihovníčkou v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.  

Volá sa Gabriela  __ __ __ __ __ __ .  

 



Čítanie v Domove pre seniorov 

 

Tento školský rok bol vyhlásený za rok čitateľskej gramotnosti. A ak sa k tomu 

pridruží ešte aj október – 

mesiac úcty k starším, 

tak z toho môže vzísť 

veľmi dobrý nápad. 

Vďaka našim učiteľkám 

slovenčiny, ktoré to 

všetko zorganizovali 

a pripravili, sme sa mali 

možnosť zoznámiť so 

životom starých ľudí 

v Domove pre seniorov 

v Chminianskej Novej Vsi. V priebehu niekoľkých dní sme navštevovali 

starkých, ktorým sme sa snažili priniesť trochu veselosti a pokoja, a to čítaním 

rôznych poviedok a povestí. Bol to neopísateľný pocit vidieť na ich tvárach 

hlbokú zaujatosť našou činnosťou. Málokedy sa mi totiž stáva, aby ma niekto 

tak pozorne počúval. Verím, že táto činnosť sa stane tradíciou našej školy, 

a tak ako ja, aj žiaci ďalších ročníkov budú mať možnosť navštevovať seniorov 

aj v ďalších ročníkoch. 

Lucia Šarišská, IX. A 

 

Starým rodičom  

 

Kto mi lásku dával?  

Kto mi pred odchodom mával?  

Ktorí ma dobrému životu učia?   

Sú to moji starí rodičia.  

 

 

 

 

Vždy sa o mňa postarali,  

keď bolo treba, tak aj pomáhali.  

Preto ich z celého srdca milujem  

a lásku svoju im darujem.  
 

Lucia Kovaľová, VIII. A 

Mária Konečná, VI. B: Ocko nás tohto roku zobral na výlet do Bratislavy a tiež 

sme jeden deň strávili na Morave v mestečku Lednice. Obdivovali sme tam 

nádherný zámok, ktorý mál tri poschodia krásnych komnát. Najviac ma 

oslovilo tretie poschodie, kde v minulosti bývali deti panovníkov a kde sme sa 

dozvedeli, ako sa deti v tom čase hrali, aké mali hračky, ako si vyrábali 

bábkové divadlo a tiež ako si spolu s rodičmi zhotovovali puzzle. Deti sa vtedy 

aj veľa učili, chlapci ovládali viacero cudzích jazykov a dievčatá veľmi pekne 

kreslili. Boli tam aj ich namaľované výkresy, dokonca aj zošit zapísaný veľmi 

pekným úhľadným písmom. To ma povzbudilo k tomu, aby som sa aj ja 

snažila pekne písať, maľovať a učiť sa dobre angličtinu.  

 

Timotej Slezák, VII. B: Cez prázdniny som bol spolu s mojimi najlepšími 

kamarátmi vo farskom tábore, odkiaľ mám veľa zážitkov. V tábore sme si 

maľovali tričká, vyrábali sme korálkové náramky a náhrdelníky pre mamky 

alebo krepové srdiečka pre ockov. Nechýbali ani hry, súťaže a diskotéka. 

Spestrením pobytu bol aj výlet do Zoo v Košiciach. Veľké poďakovanie patrí  

našim animátorom, ktorí boli úžasní.  

 

Šimon Šarišský, VI. B: My sme boli s rodinou v Galante. Je to mestečko 

neďaleko Bratislavy. Ubytovali sme sa v peknom penzióne Viktória. Každý deň 

sme chodili na kúpalisko. V posledný deň pobytu sme sa rozhodli ísť do 

Bratislavy. Videli sme Bratislavský hrad a napokon aj Gogomana. Výlet sa mi 

páčil a už teraz sa teším na budúcoročné letné prázdniny.  

 

Emko Tobiaš, IV. A: Počas letných prázdnin sa striedali veselé aj nudné dni. 

No najviac sme sa potešili, keď nám mamka oznámila, že ideme k moru. 

Vedeli sme, že nás tam čaká kopec zážitkov a prekvapení. Cesta nám ubehla 

rýchlo. Ocitli sme sa na piesočnatej pláži, ktorá bola pre nás niečím novým.  

Prekvapili nás aj veľké vlny.  Raz ma sesternice a brat zahrabali do piesku až 

po krk. Vlny boli pokojné, až na jednu, ktorá mi zaplavila celé telo aj hlavu. 

Pod ťažkým pieskom sa nemohol pohnúť. Bolo to pre všetkých zábavné, ale ja 

som sa aj zľakol.  



NOVÁČIKOVIA V NAŠEJ ŠKOLE 

 

 

I. A – triedna učiteľka: Mgr. Iveta Šoltésová   

 

Ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov 

 

(ľk) Žiaci IV. A triedy si v rámci 

Týždňa zdravej výživy dňa 14. 10. 

2016 pripravili ochutnávku 

ovocných a zeleninových šalátov. 

Za pomoci ochotných rodičov 

pripravili v domácom prostredí 

trinásť druhov šalátov a jeden 

ovocný koláč. Žiaci porozprávali, 

aké druhy ovocia alebo zeleniny 

ich šalát obsahuje. Najväčšiu 

radosť však mali z ochutnávania 

vitamínových dobrôt. Všetkým 

deťom veľmi chutil aj ovocný 

koláč. Zároveň si pripomenuli aj 

Deň jablka ochutnávkou rôznych druhov jabĺk.  

 

Aktivita žiakov veľmi 

zaujala. Rozvíjali si 

kreativitu, manuálne 

a vyjadrovacie 

zručnosti a prejavili 

záujem vedieť 

o zdravých 

potravinách viac. 

Zistili, že raz pripraviť, 

vidieť a ochutnať je 

oveľa lepšie ako 

stokrát o zdravej 

výžive iba počúvať. 

 

František Bari Dominika Dugasová Sebastián Pošivák 

Mario Bendík Patrik Godla Filip Prokop 

Nikolas Bendík  Jana Hendrichovská Sebastián Smolko 

Roland Bendík Frederik Ivanko Kristián Stachoň 

Ján Bugna Scarlett Korineková Tomáš Stakay 

Gejza Červeňák Emil Kozák Kristína Šarišská 

Nela Dolinská Natália Lopuchovská Kamil Ščerbák 

Mária Dudová Matej Onderčo Viktória Tomková 



Jesenné aranžovanie 

 

 (ar) Žiaci  II. stupňa ZŠ  

opäť prekvapili svojou 

nápaditosťou a tvorivosťou 

v  školskej súťaži 

v aranžovaní kvetov. 

Z prírodnín, ktoré ponúka 

jeseň, vytvorili venček, 

ježkov, ozdobili košík, 

dáždnik, tekvicu, chlapci 

pripravili výrobok z ihličia 

a piatačky použili pri 

aranžovaní živý črepníkový kvet. Všetci ukázali nielen svoju zručnosť, ale aj 

odvahu a chuť niečo dokázať. Porota ohodnotila všetky výrobky veľmi 

pozitívne. Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.  

 

Súťaž KMH O putovný pohár primátorky mesta Prešov 

 

(jp) Dňa 21. októbra 2016 sa už po 13-krát zišli najmladší hasiči, členovia 

KMH, aby si zmerali 

svoje sily v štafete 

5x35 m, v štafete 

požiarnych dvojíc a v 

uzlovej štafete. 

Celkovo sa súťaže 

zúčastnilo 18 KMH 

dievčat a 24 KMH 

chlapcov, teda 42 

päťčlenných družstiev 

z 5 okresov. Naše dievčatá obsadili krásne 3. miesto a chlapci len o máličko 

zaostali za nimi a môžu sa pochváliť 5. miestom. Srdečne blahoželáme!  

0. A – triedna učiteľka: Mgr. Beáta Tobiašová 

 

 

 

 

 

 

Našim malým žiačikom prajeme veľa úspechov a trpezlivosti pri 

nadobúdaní nových vedomostí a veľa jednotiek v žiackych knižkách. 

Všetci veríme, že sa im bude v našej škole páčiť a  učenie sa pre nich 

stane krásnou hrou a zábavou.    

Roman Bari Marko Duda Kristína Dudová 

Vladimír Bari Peter Duda Mária Dudová 

Dominik Bendík Samuel Duda Natália Dudová 

Marek Bendík Vladimír Duda Terézia Godlová 



INTERVIEW S PANI UČITEĽKOU 
 

Ešte v minulom školskom roku prišla do našej školy nová pani učiteľka. 

A keďže sme sa chceli o nej dozvedieť niečo viac, poprosili sme Mgr. Danielu 

Semančíkovú o krátky rozhovor. 

 

Pani učiteľka, zaujímalo by nás, na ktorej škole 

ste študovali? 

– Vybrala som si učiteľský smer na Prešovskej 

univerzite v kombinácii slovenský jazyk, etická 

výchova a náboženská výchova.  

Ktoré predmety ste najviac obľubovali na 

základnej škole? 

– Mojimi najobľúbenejšími predmetmi boli 

slovenský jazyk, telesná výchova, výtvarná 

výchova a zaujímal ma tiež dejepis. 

Kde ste učili pred príchodom na našu školu a aké boli Vaše učiteľské 

začiatky? 

– Musím povedať, že táto škola je pre mňa prvou skúsenosťou –  prvým 

stretnutím so žiakmi, s učiteľským kolektívom, so školským prostredím – teda 

myslím tým, z pozície učiteľky. 

Aký je Váš prvý dojem z našej školy a žiakov? 

– Naozaj pozitívny. Je tu príjemný kolektív učiteľov – kolegov, pekné 

pracovné prostredie a v neposlednom rade ani so žiakmi to nie je až také 

zlé. 

Aké máte záľuby a čo najradšej robíte vo svojom voľnom čase? 

– Voľný čas venujem čítaniu a pozeraniu rôznych dokumentárnych filmov, 

autobiografií zaujímavých osobností, čo potom využívam aj pri vyučovaní. 

Veľmi rada mám prírodu, pohyb, kultúrne podujatia, baví ma varenie 

a, samozrejme, ako každá žena mám rada aj nakupovanie. 

 

     Za rozhovor ďakujú a veľa úspechov na novom pracovisku želajú členky 

redakčnej rady.  

  



Farebný týždeň našich záhrad 

 

(ma) Spolu so zberom úrody v našich záhradách sme zorganizovali v rámci 

Školy podporujúcej zdravie aj farebný týždeň v našej škole od 19. 9. – 23. 9. 

2016. Každý deň bola určená farba oblečenia a k nej ovocie či zelenina, ktoré 

si dokážeme dopestovať aj doma.  

V pondelok bola farba modrá (slivka, hrozno), v utorok oranžová (mrkva, 

nektárinka), v stredu zelená (uhorka, hrozno), vo štvrtok prevládala farba 

červená (jablko, paradajka) a v piatok žiarila žltá (zemiak, hruška). Žiačky 9. 

ročníka počas celého týždňa ponúkali ovocie a zeleninu pri vstupe do školy. 

V jednotlivých triedach na 2. stupni sme spočítavali žiakov oblečených v danej 

farbe.  

Na 1. mieste sa umiestnila V. B, na 2. mieste IX. B a na 3. mieste VII. A. 

Úspešným triedam blahoželáme a za odmenu sme im pridelili body 

k celkovému hodnoteniu čistoty tried na záver školského roka.  

 

Európsky deň jazykov 

 

(az) 26. september je od roku 2001 Európskym dňom jazykov, ktorého 

cieľom je upozorniť na 

dôležitosť štúdia jazykov a 

podporovať jazykovú 

a kultúrnu rozmanitosť 

Európy. V tomto školskom 

roku sme nielen v tento 

deň, ale aj počas celého 

týždňa (26. 9. – 30. 9.) 

aktívne zapojili žiakov, ktorí 

sa učia cudzie jazyky, do 

zaujímavých aktivít. V pondelok bola rozhlasová relácia a malý kvíz, v utorok 

sme mali oblečené v tričká s cudzojazyčnými nápismi, v stredu sme priniesli 

do školy suveníry zo zahraničia, vo štvrtok cudzojazyčnú literatúru a v piatok 

sme si pochutili na čaji. Okrem toho ešte každý deň skupinky troch žiakov 

v sprievode vyučujúcich CJ navštevovali triedy 1. a 2. stupňa a učili žiakov 

frázy v troch CJ.  

Každá aktivita bola vyhodnotená podľa počtu zapojených žiakov. Na 1. mieste 

sa umiestnila IX. A, na 2. mieste V. A a na 3. mieste II. A.  

 



INTEGRÁCIA 2016 

svieti pre všetky deti rovnako 

 (vm) Aj v tomto školskom roku sme mali možnosť 

zúčastniť sa krásneho podujatia – Integrácie 2016, 

na ktorom sme zažili neopakovateľnú atmosféru koncertu s charitatívnym 

rozmerom.  

     Všetky deti v Aréne Poprad pozdravil p. Krafčák, riaditeľ projektu 

Integrácia, ktorý im odkázal, aby sa sústredili na svoje sny a nie na starosti, 

a vyslovil krásnu myšlienku: „Nič krajšieho a  lepšieho ako život nikdy nikde 

nenájdete, tak sa z neho tešte.“     

     S podobnými slovami pozdravil deti aj primátor mesta Poprad p. Švagerko, 

ktorý zdôraznil, že je na dospelých, aby spojili všetky deti bez rozdielov 

a ukázali im cestu, po ktorej sa môžu vydať. Cestu tolerancie a porozumenia.  

     Súčasťou projektu bola aj kilometrová živá reťaz, ktorú vytvorili žiaci 

popradských škôl pred koncertom. Išlo o symboliku spojenia, integrácie 

a podpory detí a rodín, ktoré to v živote nemajú ľahké. Na koncert zavítali 

mnohí zaujímaví hostia, napr. Kuli so skupinou Desmod, reper Ego, speváčky 

Celeste Buckingham a Ilona Csáková, športovci Peter Bondra, vodní slalomári 

Michal Martikán, Ladislav a Peter Škantárovci, paraolympionička Miška 

Balcová, motocyklový pretekár Štefan Svitko a ďalší.  

     Počas koncertu na jednom pódiu vystúpili s umelcami aj samotné deti, 

najviac zo Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade, ktorú deti s 

postihnutím navštevujú už dvadsať rokov a integrujú sa tam medzi zdravých 

spolužiakov. Všetkých nadchlo vystúpenie jedného dievčaťa, ktoré aj napriek 

vážnym zdravotným problémom krásne zahralo a zaspievalo nádhernú 

pieseň.  

     Opäť sme si všetci uvedomili, akú dôležitú úlohu 

v živote ľudí má a bude mať vzájomná pomoc. 

 


