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KRÍŽOVKA 

 

 TAJNIČKA: Prajeme vám   _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ . 

 

1) orgán sluchu (pl.) 
2) zariadenie na dvíhanie al. 

spúšťanie  
3) slovenské mesto na G 
4) nočný strážca, ktorý 

trúbením oznamoval hod. 
5) má meniny 28. 2.  
6) slabý vietor 

7) zviera (vybrané slovo po b) 
8) 3. osoba sg.  
9) záves v divadle 
10) vnuk (pra-) 
11) burina (vybrané slovo po p) 
12) kozub po česky 
13) rovnaký výsledok, jednotnosť 
14) orgán zraku  
 



Ein kleines deutschsprachiges Fensterchen 

 
Vor Weihnachten haben wir die  

typische Weihnachtsstolle degustiert 

und dabei auch von den 

Weihnachtsbräuchen in der 

deutschsprachigen Ländern erzählt.  

 

 

Dann haben wir allen schöne 

Weihnachts- und Neujahrgrüße 

gewünscht: 

Und etwas Spass ???                                                                                                                                                                       
 Die Antworten sind in Bildern versteckt. Welches Bild passt 

zu welcher Rätselfrage? 

                                                                                         

1. Was hat Beine und doch kann es nicht laufen ? 

2. Es ist ein Schuh, doch trägt ihn nicht am Fuss. 

3. Welcher Mann hat noch nie den Sommer gesehen? 

4. Es ist ein Schloss wo keiner wohnen kann. 

5. Welches Brot kann man nicht zum Frühstück essen? 

 

 

                           Pripravila p. uč. Bachratá  

Stratený snehuliak 

 

Priamo z nášho rozhlasu,  

priletela smutná správa.  

Vraj sa stratil snehuliak,  

ktorý strážil našu školu  

bez nároku na honorár.  

 

Bol on celý biely,  

na hlave mal hrniec nový.  

V ruke veľkú metlu držal,  

poznávacie znamenie –  

pruhovaný štrikovaný šál.  

 

Zostala po ňom iba mláka,  

šušká sa, že či chrípka dáka.  

No je koniec panike!   

Jar k nám prišla nečakane 

a snehuliak bol už po záruke.  

                                      -vm- 

 

 

Ako ten čas rýchlo plynie... 

 

     Ani sme sa nenazdali a prvý polrok 

školského roka 2016/17 je úspešne za 

nami. V kolotoči školských povinností, 

rozličných súťaží, olympiád, záujmových 

krúžkov a rozličných podujatí leteli dni 

za dňami a my sme nestíhali ani otáčať 

listy v kalendári. Potešil nás vianočný 

program, rozveselil karneval.  

     No ešte pred odchodom na polročné 

prázdniny prišlo malé bilancovanie...           

V rukách ste držali výpisy s polročnými 

známkami. Pre niektorých radostné, pre 

iných uspokojivé, no pre niekoho keby 

ani známkovanie radšej nebolo, alebo 

keby sa tak trocha dalo posunúť a 

opraviť si nejakú tú známku. Žiaľ, čas sa 

zastaviť nedá. A preto je potrebné začať 

nanovo hneď, nech nás druhý polrok 

nepostretne opäť nepripravených. Ale 

dovtedy ešte prejde zopár mesiacov, 

počas ktorých budete získavať mnoho a 

mnoho vedomostí a poznatkov. 

     Držíme prsty našim deviatakom. Nech 

sa im darí v testovaní zo slovenského 

jazyka a matematiky. Pevne veríme, že 

všetci úspešne zvládnu aj prijímacie 

pohovory na tie stredné školy, ktoré si 

vybrali.  

Vaša redakčná rada 



Ukázali, čo vedeli  

 

(ľb) Ešte koncom novembra si 

žiaci štvrtých ročníkov 

zábavnou formou zopakovali 

učivo z ANJ v medzitriednej 

súťaži Ukážeme, čo vieme. 

Najprv sa rozdelili podľa tried 

na Team A a Team B. Súťažili 

v štyroch úlohách. V prvej 

úlohe si preverili slovnú 

zásobu, ďalej nasledovali číslovky a určovanie hodín, potom skladali slová 

z písmen a následne k správne zloženému slovu hľadali príslušný obrázok. 

Poslednou úlohou bolo kreslenie na základe inštrukcií v ANJ. Do úloh sa 

s nadšením zapájali všetci žiaci. Atmosféra bola vynikajúca, súťažná. Každá 

trieda sa snažila vyhrať. Nakoniec však vyhrali všetci žiaci, lebo stav po 4 

kolách skončil 7:7.  

 

Olympiáda v anglickom jazyku 

 

(jf) Školského kola olympiády 

v ANJ sa zúčastnilo spolu 10 

žiakov. Najprv prebehla písomná 

časť a po nej ústna. Všetci 

súťažiaci mali možnosť ukázať 

úroveň svojich vedomostí, a to 

v slovnej zásobe, gramatike, 

v počúvaní a v čítaní 

s porozumením a taktiež v komunikácii počas voľného rozhovoru a pri práci 

s obrázkom.  Na 1. mieste sa umiestnil Alex Marinica (VII. B), na 2. mieste 

Juliána Kopčíková (VII. A) a na 3. mieste Daniel Germuška (VII. B).  

Najlepším žiakom srdečne blahoželáme.  

vodníkovom rybníku vyskúša 

nejedného odvážlivca, preverí 

jeho rýchlosť a šikovnosť. V zime 

nesmú chýbať ani tuční 

snehuliaci, strážcovia pani Zimy, 

s dlhými mrkvovými nosmi. Ani 

strýko Mrázik nelení a vymaľuje 

okná rôznymi ľadovými 

ornamentmi a kvetmi. Ak je 

obloha čistá ako krištáľ, zavše sa 

objaví aj zubaté slniečko, ktoré okamžite vyčarí úsmevy na našich tvárach. 

Zimný les nám pripomína očarujúce ľadové kráľovstvo. Všade vládne ticho a 

pokoj. V diaľke môžeme zazrieť malého hopsajúceho zajačika, srnku pri 

kŕmidle či stopy iných jeho obyvateľov. Studené vetrisko ohýna smutné 

konáre stromov, ktoré spia hlbokým spánkom ako Šípková Ruženka, aby na 

jar opäť zakvitli a priniesli plné koše hojnej úrody.  

Timotej Slezák, VII. B 

 

Prebúdzajúca sa jar 

 

Po studenej zime prichádza každoročne jar. Spoza plávajúcich obláčikov sa 

usmieva štrbavé slniečko. Jeho dlhé zlatisté lúče hladia zem a roztápajú 

bohatú zimnú nádielku. Pomaly sa prebúdza všetka okolitá príroda. Spopod 

vločiek jemných ako páperie sa začína ohlasovať zelená trávička. Na svet sa 

už pýtajú bielučké snežienky a prvosienky, ktorých drobné žlté hlávky svietia 

ako najjasnejšie hviezdy na oblohe. Po trávičke sa prechádzajú maličké 

mravčeky. Usilovné včielky smelo vyletujú zo svojich úľov a opeľujú prvé 

kvietky. Konáriky si hoja rany, ktoré im spôsobil ťažký sneh. Zo spánku sa 

prebúdzajú aj lesné zvieratá. Pomedzi stromčeky blúdia ryšavé veveričky a 

rozkošne si otvárajú oriešky. Z búdok už počuť ľubozvučné hlasy vtáčikov. 

Potôčik si robí cestičku medzi posledné kryhy ľadu a po cencúľoch už niet ani 

stopy.  

Soňa Kacvinská, VII. A 



Zima 

 

Zima je pokojné a krásne ročné obdobie, ktoré prichádza po pestrofarebnej 

jeseni. Zvieratká si začínajú pomaly robiť zásoby na zimu, medvede sa 

ukladajú na zimný spánok a vtáky odlietajú do teplých krajín. Mráz už 

znehybnil všetky rieky a jazerá na studené zrkadlá a začal vyrábať cencúle. 

Stromy ostali nahé a smutné. No zrazu začalo z oblohy padať biele páperie a 

príroda sa obliekla do bieleho kožucha. Roztopašné snehové vločky pookriali 

srdiečka najmä tých najmenších, hoci to ešte nebolo na poriadnu sánkovačku, 

no na guľovačku už áno. Snehová prikrývka sa zrazu zmenila na jemný 

koberec utkaný z tej najjemnejšej a najbelšej vlny. Pred domčekmi už začínali 

stáť v pozore usmiati snehuliaci, ich verní strážcovia a dobrí kamaráti deťom. 

V pozadí sa týčia hory. Zasypané snehom vyzerajú, akoby sa išli vydávať. 

Každý štít má ten najkrajší závoj. Avšak táto nádhera nepotrvá večne a ľadové 

kráľovstvo sa po niekoľkých mesiacoch zmení na uplakanú krajinu, v ktorej sa 

roztopí sneh a zrkadlá ľadu sa stratia. Avšak my nezúfame. O rok zase 

budeme môcť privítať bohyňu zimy Meluzínu, ktorá nám opäť vyčarí 

nádhernú zasneženú krajinu.  

Gréta Gruľová, VII. A  

Zimná krajina 

 

Zima je krásne ročné obdobie, v ktorom slávime najkrajšie sviatky v roku – 

Vianoce, ktorým zasnežená krajina dodáva zvláštne čaro, pokoj a radosť. 

Teploty na teplomere začínajú prudko klesať. Utešené hniezda štebotavých 

vtáčikov sú opustené a všade navôkol zavládne ticho. Príroda sa pomaličky 

prichystáva na zimný spánok. V zasneženej krajine sa cítime ako v rozprávke. 

Snehové vločky poletujú kade-tade, akoby tancovali na vychýrenom plese. 

Naháňajú sa jedna pred druhou, aby vytvorili bohatú snehovú prikrývku. Tá 

vytvára nádherné marcipánové polia a lúky, strechy domov vykukujú v 

zasneženej krajine ako perníkové domčeky so šľahačkou na torte. Visiace 

cencúle pripomínajú sladké lízanky a kôpky snehu sú ako osviežujúca lahodná 

zmrzlina. Horský žblnkajúci potôčik sa zaraz premení na priehľadné studené 

zrkadlo, na ktorom sa do sýtosti nakorčuľujú šantivé deti. Aj hokej na  

Turistický sprievodca po Slovensku v nemčine 

 

(ob) V nadväznosti na akcie Európskeho týždňa jazykov pripravili žiaci 

siedmeho a deviateho ročníka projekt pod názvom Cestujeme vlakmi IC 

a RegioJet  - vlakové stanice. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať u žiakov 

kompetencie tak, aby vedeli komunikovať v nemčine, používať informácie, 

poznať svoje schopnosti, spolupracovať vo dvojiciach a  prezentovať svoju 

prácu. Žiaci 7. A, B triedy pracovali s vopred pripravenou  prezentáciou. 

Snažili sa čítať popis obrázkov s porozumením tak, aby potom vedeli 

zodpovedať otázky v závere prezentácie. Žiaci 9. A, B triedy mali spracovať vo 

dvojiciach jednotlivé vlakové stanice, na ktorých IC a RegioJet vlaky zastavujú. 

Mohli si zvoliť formu prezentácie, avšak verejná prezentácia a prejav sa 

ukázali ako slabá stránka pripravenosti komunikovať v cudzom jazyku. Pevne 

veríme, že všetci žiaci pochopia potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, že si 

budú dopĺňať vedomosti, rozvíjať rečové zručnosti a budú sa držať hesla 

DEUTSCH  MACHT  SPAß! 

 

Deň červených stužiek 

 

Pri príležitosti Svetového 

boja proti AIDS sme aj 

v tomto školskom roku 

v našej škole zorganizovali 

bezpríspevkovú akciu 

s pripínaním červených 

stužiek. Tieto stužky sú 

symbolom a názvom 

celoslovenskej kampane 

boja proti AIDS. Žiačky 9. ročníka pripravili stužky, ktoré pripínali žiakom pred 

vstupom do školy. Potom nasledovala rozhlasová relácia venovaná tejto 

závažnej téme. Okrem toho sme vytvoril v telocvični aj živú stužku zo žiakov 

a učiteľov, ktorí boli v červenom a v bielom oblečení.  



Dobre vedieť! 

 

Dňa 22. novembra 2016 

sa uskutočnila pre žiakov 

5. – 7. ročníka zábavno-

vedomostná súťaž zo SJL 

pod názvom Dobre 

vedieť!, ktorej som sa 

zúčastnila ako členka 

poroty. Za každú triedu 

súťažili dvojčlenné 

družstvá, ktorých úlohou 

bolo odpovedať na 15 otázok. Na výber mali tri možnosti, z ktorých viaceré 

boli vtipné a dokonale dokázali zmiasť súťažiacich.  

Z 1. miesta sa potešili najmladší súťažiaci, a to Miška Martonová a Peťo 

Ščerbák z V. A, ktorí vedeli odpovedať na všetky otázky. Za svoje  vedomosti 

si všetci zaslúžili diplomy, sladkosti a tí najlepší aj menšie vecné odmeny.  

Terézia Šarišská, VII. A 

 

Mikulášske prekvapenie od škôlkarov 

 

(iš) Deň pred 

Sviatkom sv. 

Mikuláša nás 

prvákov navštívili 

škôlkari. Pripravili 

si pekný program 

s básničkami 

a pesničkami 

o Mikulášovi. 

V závere sme si 

spoločne zatancovali a odovzdali darčeky. 

Biela nádhera 

 

Ráno ma zvedavé slnko zobudilo teplým neodbytným lúčom. Vstal som a 

pozrel som sa von oknom. Naskytol sa mi rozprávkový pohľad. Celá záhrada 

bola pokrytá mäkkou bielou perinou. V žiare slnka sa sneh ligotal sťa drobné 

zrniečka striebra. Predtým holé stromy boli teraz odeté do bielych šiat. Z 

oblohy padali striebristé vločky hebké ako zamat. Nie nepadali, ony vlastné 

tancovali radostným tancom a kĺzavým pohybom pristávali medzi ostatné 

snehové vločky, ktoré ich už natešene čakali na bielom zamatovom koberci. 

Nebol som jediným obdivovateľom tejto zimnej nádhery. Rovnako aj náš psík 

sa nevedel nabažiť bielučkého snehu. Radostne poskakoval zo strany na 

stranu a pár rozšantených vločiek pristalo na jeho malom ňufáčiku. V snehu 

boli aj stopy našej mačičky a aj malinké stopy vtáčikov, ktoré si hľadali 

potravu. Krajina pôsobila nesmierne čisto a pokojne. 

 „Dnes bude krásny deň,“ pomyslel som si a rýchlo som sa obliekol a vybehol 

von. Takúto nádheru predsa nemožno zmeškať.  

  Marián Seman, VII. A 

Tancujúce vločky 

 

Tohtoročná zima potešila nielen maličkých, ale aj 

dospelých. Moja najmladšia sestrička sa nevedela 

nasýtiť pohľadom na husto padajúce biele vločky, ktoré 

sťa páperie padali pomaličky k zemi. Za kratučkú chvíľu 

všetko navôkol obelelo, akoby ho prikryla veľká biela 

perina. Trblietky snehu sa zablyšťali kamkoľvek som sa 

pozrela. Stromy vyzerali akoby boli pocukrované hrubým kryštálovým 

cukrom. Rozprávkovú atmosféru dokresľovali cencúle visiace zo striech 

domcov. Niektoré som mala chuť ochutnať, pripomínali mi sladučké lízanky, 

iné boli dlhé a ostré ako kordy šermiarov. Na oknách sa objavili tie 

najoriginálnejšie čipky a jemné výšivky jedinečného maliara Mrázika. Je to až 

neuveriteľné, že zima, ktorá je chladná a nepríjemná, vie byť tak očarujúca, že 

zahreje srdcia a poteší dušu.  

Terézia Šarišská, VII. A 



SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 

 
Zimná idylka 

 

Príroda sa  bielym šálom obvíja, 

pani Zima svoju vládu odkrýva. 

Šantivé vločky si ruky podávajú, 

mäkučkú perinu nám chystajú. 

 

Hustý dym sa valí z komína, 

zo strechy sa už cencúľ vypína. 

Mráz počmáral okno každé 

a zamrazil všetky dažde. 

 

Lesklá srieň na stromoch leží, 

po bielej lúke malý zajac beží. 

A na kopci medveď zaránky 

sťažuje sa na pomalé sánky. 

 

My sa veru nudiť nebudeme, 

sánky, lyže, boby vytiahneme 

a hrdinsky sa so snehom 

popasujeme. 

 

Žiaci VII. A 

 

 

 

 

 

Zima 
 

Je tu zima, zimička, 
krásna ako ružička. 

Vločka vločke rúčku dáva, 
na okienko dolietava. 
Na kopčeku plno detí, 
kto do cieľa prvý vletí? 

 
Prvý došiel chlapec Jurko, 

na Betku on pekne žmurkol. 
Z toho vznikla veľká láska, 

až na rybníku sneh  
od smiechu popraskal. 

 

Alexandra Prokopvá, VII. A 
 

 

Zimná tancovačka 
 

Klope zima na okno,  

vonku padá sneh 

a za bielou vločkou 

s kosťou beží pes.  

Fujavica ma do tanca volá,  

vytočím sa raz,  

mňa však čaká škola,  

dám si zimné kolá.  

Potom bude sánkovačka 

ba i skvelá guľovačka.  
 

Samuel Plančár, V. B 

Aj v tomto roku k nám zavítal Mikuláš 

 

(ah) Dňa 6. 12. 2016  prišiel  

do školy  Mikuláš. Najprv  

vítal   prichádzajúcich žiakov  

a učiteľov. Anjeli obdarúvali   

sladkosťami   učiteľov, čerti 

čakali v úkryte a učiteľov 

skúšali  zákernými  

otázkami. Ak neboli vhodne 

pripravení a odpoveď 

nepoznali, začiernili ich 

uhlím. Vo vestibule školy   si 

žiaci 9. B pripravili krátke pásmo,  kde vysvetlili,  kto  vlastne Mikuláš  bol, aké 

skutky  vykonal. Pútavou  scénkou zo  života tohto svätca zabavili ranné 

schádzanie  žiakov. Nasledovala  tradičná  prechádzka   Mikuláša   s anjelmi  

a čertovskou posádkou po jednotlivých  triedach,  kde obdarúvali sladkosťami 

všetkých  žiakov. Všade  boli  veľmi  očakávaní a vítaní. Prosili  Mikuláša,  aby 

zavítal aj na budúci rok. Dokonca zopár  odvážnych prvákov  sa hlásilo  do 

služieb  k čertom. 

 

 

 

 



Bociany nosia deti... alebo aspoň nosievali  

 

Aj v tomto roku sme si spríjemnili 

Sviatok sv. Mikuláša návštevou 

kina CINEMAX v Prešove, kde 

sme si pozreli animovaný film 

Bociany.  Spolu s  bocianom 

Juniorom a jeho kamarátom 

Tulipom, sme sa ocitli na 

Bocianej hore, z ktorej kedysi 

v minulosti nosili bociany deti. 

Teraz nosia už iba balíčky pre globálneho internetového giganta. Avšak 

Junior, najlepší doručovateľ spoločnosti, náhodne aktivuje stroj na výrobu 

detí a ten vyrobí milé dievčatko. Sledovali sme strastiplnú cestu dvoch 

kamarátov, ktorí v zúfalej snahe doručiť zásielku skôr, než sa to dozvie šéf, 

pretekajú s časom, aby doručili svoje prvé dieťa rodine, ktorá sa naň už 

nesmierne teší. Cestu, ktorá by mohla pomôcť k úplnosti nejednej rodiny a 

vrátiť bocianom ich pôvodné poslanie. Film sa nám veľmi páčil.  

Žiaci VII. A, B 

Vianočné medovníčky 

 

(az) Ku každoročnej príprave 

na vianočnú burzu patrí aj 

pečenie medovníčkov. Ani 

v tomto roku tomu nebolo 

inak. Naši deviataci opäť 

nesklamali a napiekli sladké 

medovníčky, ktoré dievčatá 

veľmi pekne vyzdobili. Pri ich 

balení s radosťou pomohla aj p. Slezáková. Medovníčky putovali nielen na 

predaj, ale potešili aj srdiečka „našich“ starkých v hospici. Chlapci koledníci 

im zaspievali koledy a popriali vinšmi krásne sviatky.  

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 

 

 (vm) Už tradične sa koncom februára a začiatkom marca uskutočňujú školské 

kolá HK v prednese poézie a prózy. Ani v tomto roku tomu nebolo inak. 

Súťažiaci nás opäť milo prekvapili svojimi ukážkami, ktoré recitátorsky veľmi 

dobre zvládli. Porota mala čo robiť, aby vybrala tých najlepších, ktorí nás 

budú reprezentovať v okresných kolách v Prešove.  

 

 POÉZIA 

I. kategória:  

1. miesto: Zuzana Martonová,II. B 

II. kategória:  

1. miesto: Šimon Šarišský, VI. B 

III. kategória:  

1. miesto: Vanesa Ivanková, IX. B 

 PRÓZA 

I. kategória:  

1. miesto: Lukáš Palenčár: II. A 

II. kategória:  

1. miesto: Tomáš Jurko, V. A 

III. kategória:  

1. miesto: Terézia Šarišská,VII. A 



Na lyžiaraku bolo super  

 

(ma) Už po druhýkrát sa v našej škole organizoval lyžiarsky výcvik v stredisku 

Drienica pri Sabinove. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, a to lyžiari a 

nelyžiari. Každý deň, okrem štvrtka, sa uskutočňoval výcvik dopoludnia aj 

popoludní. Vo štvrtok mali lyžiari povinný oddych a priestor na relax. Všetci 

žiaci zvládli základné činnosti, výcvik si užili, odniesli si veľa zážitkov a 

spomienok, či už zo svahu – kedy padali a vstávali, alebo z hotela, kde sa 

zoznámili s novými žiakmi. Bola to príjemná a užitočná akcia, ktorá posilnila 

pozitívny vzťah k tomuto športu a pohybu v zimnej prírode. V rámci animácie 

voľného času si boli žiaci zaplávať v bazéne, využili prírodu a zdravý vzduch na 

prechádzky, no najviac sa im páčilo na diskotéke, ktorú zorganizoval majiteľ 

hotela Javorná, kde žiaci spoznali mnoho nových kamarátov. Nechýbalo ani 

bodovanie izieb. Z dievčat najlepší poriadok mali K. Harničárová a L. Kovaľová 

a z chlapcov najviac bodov získali K. Lazorík a A. Petra.  

Detský čin roka 2016 

 

     Naša škola sa každoročne zapájala do hlasovania o najkrajší detský čin 

roka. Takýmto spôsobom podporujeme dobré skutky a činy našich 

rovesníkov.  

     V tomto školskom roku sme  aj my opísali a poslali do súťaže  dva skutky, 

ktoré urobili žiaci našej školy a považovali sme ich  za dobré. Z 5317 zaslaných 

listov, nami opísaný dobrý skutok, Čítanie v Dome seniorov,  postúpil do 

užšieho výberu. Po ukončení verejného hlasovania sme na Mikuláša dostali 

asi  ten  najkrajší darček. Príbeh v kategórii DOBRÝ NÁPAD získal 1. miesto. 

Za náš príspevok hlasovalo vyše 12 000 čitateľov . 

     Autorka príbehu Lucia Šarišská, zástupca pedagogického  zboru  a zástupca 

kolektívu boli pozvaní 6. a 7. decembra do Bratislavy na vyhodnotenie súťaže. 

Bola som veľmi rada, že práve mňa  vybrali ako zástupkyňu kolektívu.  

     A takto sa to začalo: 6. decembra sme skoro ráno cestovali do Bratislavy IC 

vlakom. Pre mňa to bol super zážitok, priam neuveriteľný, keďže vlakom  

necestujem skoro vôbec. Po príchode sme sa ubytovali vo veľmi peknom 

hoteli Astra, naobedovali  v krásnej  dreveničke blízko hotela a potom sme už 

vyrazili na obhliadku mesta. Sadli sme si do električky, ktorá nás doviezla 

k prezidentskému palácu, kde na mňa nesmierne zapôsobila  výmena 

prezidentskej stráže. Prezreli sme si  parlament  a Bratislavský  hrad, z 

ktorého bol krásny výhľad nielen na Bratislavu, ale aj na rieku Dunaj 

a susedné Rakúsko. Prešli sme celým Starým mestom až  popod  Michalskú 

bránu. Prvý deň bol pre mňa čarovný.  Dopomohlo k tomu aj to,  že sme si 

dali v jednej čínskej reštaurácii čaj z miniatúrnych šáločiek. Keďže som ešte 

v Bratislave nebola, bola som veľmi rada, že som to mohla vidieť a zažiť. Po 

obhliadke mesta sme mali slávnostnú večeru s organizátorkami súťaže p. 

Fabriovou,  p. Petrovickou a sponzormi akcie. Pri slávnostnej večeri nás prišiel 

navštíviť Mikuláš a obdaroval nás sladkosťami. Na druhý deň sme sa zúčastnili 

slávnostného odovzdávania cien v bratislavskom V-klube. Celým slávnostným 

dňom nás sprevádzala Katarína Brichtová. Víťazom  prišiel zagratulovať aj pán 

prezident Andrej Kiska, ktorý poďakoval všetkým deťom za ich úžasné skutky. 

Zanechalo to v nás hlboký dojem. Boli  tam aj zástupcovia rôznych médií a  



Slovenská  televízia, ktorá robila rozhovory so všetkými  ocenenými deťmi. Po 

odovzdaní cien sme boli na vianočných trhoch v Starom meste. Zašli sme aj 

do jednej zaujímavej cukrárne, kde priamo pred našimi očami vyrábali 

cukrovinky, ktoré sme si mohli aj kúpiť. Na obed sme sa  opäť všetci spoločne 

stretli v Mac Donalde. Tu sme sa aj rozlúčili s organizátorkami, sponzormi 

a ostatnými ocenenými. Spiatočná  cesta domov  vlakom bola veľmi zábavná 

a ubehla nám rýchlo.  

     Bola som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto podujatia. Bolo to 

pre mňa veľmi obohacujúce. Stretla som sa s mladými ľuďmi, vypočula si ich  

životné príbehy a spoznala naše hlavné mesto. Teraz už viem, že zapojiť sa do 

poroty, podporiť dobrý skutok rovesníkov a robiť malé dobré skutky je VEĽKÝ  

ČIN. 

     Moje poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí navštevujú Dom seniorov, 

pečú medovníčky, čítajú príbehy starkým a spestrujú im dni malými 

kultúrnymi podujatiami a učiteľom, ktorí ich k dobrým skutkom motivujú. Im 

všetkým patrí 1. miesto za DETSKÝ ČIN ROKA 2016.  

Tímea Anna Andreanská,  IX. A 

Premiant – 1. kolo školskej súťaže 

 

(az) Dňa 6. 2. 2017 sa 

uskutočnilo prvé kolo 

školského projektu 

Premiant, v ktorom si 

najlepší žiaci z tried 4. – 9. 

ročníkov otestovali svoje 

vedomosti, ktoré získali v 

priebehu 1. polroku šk. r. 2016/17. Spolu sa do tejto vedomostnej súťaže 

zapojilo 21 žiakov. Vo vedomostnom teste, ktorý obsahoval 25 otázok zo 

všetkých predmetov, mohli žiaci získať plný počet bodov 25. Najlepšie 

vypracoval test žiak Samuel Šalamun (IV. A), ktorý získal 22 bodov. K 

výsledkom za test boli pripočítané aj body za priemer známok na vysvedčení, 

body získané za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach na rôznych 

úrovniach.  A tu je konečné poradie v tejto súťaži: 1. miesto: Andrea 

Hlubeňová (IX. A, 107 bodov); 2. miesto: Lenka Ščavnická (VI. B, 75 bodov) a 

3. miesto: Michaela Martonová (V. A, 74 bodov).  

 

Sviatok sv. Valentína 

 

(iš) V priebehu februára 

prebiehala súťaž o najkrajšiu 

Valentínku. Zapojilo sa tohto 

roku síce málo žiakov, ale ani to 

neubralo na tvorivosti a 

vynaliezavosti našich 

súťažiacich. Valentínky boli pekné a precízne vyrobené. A tu sú mená tých, 

ktorí vytvorili najkrajšie Valentínky.  

1. miesto: Samuel Šalamun, IV. A; 

2. miesto: Karolína Dzurendová, II. A; 

3. miesto: Lenka Balunová, III. A.  



Školparáda 

 

(az) Stovky žiakov z prešovských základných škôl sa zapojili do projektu 

Školparáda, ktorý v priebehu troch mesiacov 

poskytol žiakom priestor na športovanie, 

vedomostné i umelecké súťaže. Podujatie sa 

nieslo v duchu antickej kalokagatie, ktorá v 

stredoveku upriamovala pozornosť na 

harmóniu fyzickej a  duševnej rovnováhy, 

teda krásy tela i ducha. Do jednotlivých 

kategórií sa zapojili žiaci zo 16 ZŠ v Prešova a 

okolia.  

Aj žiaci našej školy sa zúčastnili tejto súťaže. 

Do výtvarnej súťaže sme odoslali práce, v 

ktorých sme zobrazili prešovské dominanty a 

zákutia. V mediálnej súťaži sme vytvorili krátke video, v ktorom sme 

predstavili najkrajšie pamiatky mesta. Dievčatá nás reprezentovali v športe, a 

to vo vybíjanej. Vo vedomostnej časti, zameranej na históriu mesta Prešov, 

sme obsadili spomedzi všetkých zúčastnených škôl krásne 4. miesto. 

Vyvrcholením podujatia bol záverečný galaprogram, ktorý sa konal 21. 

decembra 2016 v 

športovej hale 

Hotelovej akadémie 

na Baštovej ulici v 

Prešove. Tu si víťazi 

súťaží v jednotlivých 

kategóriách prebrali 

ceny a pre nás, ktorí 

sme reprezentovali 

našu školu bolo 

odmenou to, že sme 

sa mohli zúčastniť hudobno-zábavného programu.  

Ako sa šťastie vrátilo domov 

 

(vm) V posledný deň pred 

vianočnými prázdninami 

sme opäť pripravili pre 

rodičov a blízkych vianočný 

program. Tohtoročné 

predstavenie malo názov 

Ako sa šťastie vrátilo 

domov. Celým programom 

nás sprevádzalo šťastie, 

ktoré sa stratilo a počas 

svojho strastiplného návratu 

domov postretlo veľa detí a zažilo nemálo dobrodružstiev. A aby šťastie 

nebolo smutné bez svojich rodičov, všetky deti ho privítali  a obveseľovali 

tancom, spevom či hovorených slovom. Hneď v úvode mu veľkú radosť 



urobili deti z MŠ 

tancom vločiek, 

žiaci navštevujúci 

tanečný krúžok v 

ZUŠ, ktorí sa 

predstavili tancom 

bábik a prváci 

veselým 

mikulášskym 

tančekom. 

Vianočné zvyky a 

tradície sprítomnili 

žiaci I. stupňa. 

Básne o Vianociach a predvianočný predpríbeh sa všetkým páčil. Nechýbali 

ani zumba, mažoretky, tanec babiek, veselé scénky, pieseň v anglickom 

jazyku ako aj biblické pásmo s vianočnými koledami. Šťastie bolo unesené 

taktiež tanečnými kreáciami rómskych žiakov zo ŠT. A tak ako to v 

rozprávkach býva, aj v našom príbehu sa šťastie šťastlivo vrátilo domov a túto 

radosť vyjadrili v závere aj žiačky siedmeho ročníka pohybovým pásmom na 

melódiu piesne 

Anjeli lietajú nízko. 

A úplne v závere sa 

prišli s 

obecenstvom 

rozlúčiť aj Cuky a 

Luky.  

Veľké poďakovanie 

patrí všetkým 

učiteľom, ktorí sa 

podieľali na 

príprave tohto 

pekného programu. 

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského  

 

(vm) Dňa 17. januára 2017 sa 

uskutočnila v Detskej knižnici 

Slniečko v Prešove oblastná 

súťaž v prednese slovenskej 

povesti pod názvom Šaliansky 

Maťko J. C. Hronského.  

Našu školu na tejto súťaži 

reprezentovali dvaja žiaci: v II. 

kategórii Sebestián 

Andreanský (V. A) s povesťou 

Zuzany Zemaníkovej: Kučuk a Belevendy a v III. kategórii Timotej Slezák (VII. 

B)  s povesťou M. Kozlovej: Peklo šarišských švihákov. Obidvaja žiaci sa 

zodpovedne pripravovali na prednes pod vedením svojej učiteľky SJL p. 

Miščákovej a na súťaži preukázali veľmi dobre recitátorské schopnosti. Za 

účasť a pekný prednes im boli udelené diplomy.  

 

Zima 

 

Biela zima krásna si, 

napadal nám sniežik belasí. 

Snehuliaka postaviť je hračka, 

lebo nám s ním pomáha  

naša Ela-mačka. 

 

 

 

 

A náš Dunčo biely je, 

všetky vločky celé zje. 

Celý dvor je samá sranda. 

Je to celé ozaj pravda? 

 

Otec, mama, sane berte, 

neleňte a rýchlo bežte! 

Spolu všetci  v kráse bielej, 

radujme sa zime celej! 

                                     -ds- 



Fašiangová veselica 

 

Aj žiaci špeciálnych tried oslávili 

fašiangy ako sa patrí. 2. februára 

2017 sa zúčastnili fašiangovej veselice 

plnej hier a zábavy, ktorú pre nich 

pripravila p. uč. Baňasová. Podujatie 

sa začalo rozprávaním o Fašiangoch 

a čítaním o zvykoch, ktoré vznikli v 

dávnej minulosti a pretrvávajú až 

dodnes. Potom nasledovali zábavné 

súťaže, v ktorých si zmerali svoje sily postupne všetci žiaci. Prvou disciplínou 

bolo hádzanie vrchnáčikov z plastových fliaš do škatúľ. Druhou úlohou boli 

kolky, treťou navliekanie korálikov na niť, štvrtou stavanie čo najvyššej veže 

z kociek a poslednou natáčanie závažia pomocou špagátu na ceruzu. Vždy 

súperili traja žiaci – jeden z každej triedy. Každý žiak zbieral body pre svoju 

triedu. Body sa nakoniec spočítali a zo zápolenia vyšla víťazne 3. C a 5. C 

trieda. Všetky triedy získali diplom za umiestnenie a všetci súťažiaci sa potešili 

sladkej odmene. 

 

 

Ruština ich baví...  

 

(az) Dňa 12. decembra 2016 sa 

žiaci 8. a 9. ročníka zapojili do 

súťaže v prednese ruskej 

poézie a prózy pod názvom 

Puškinov pamätník. Súťažiaci 

preukázali veľmi pekné 

recitátorské schopnosti a svoje 

minuloročné 1. miesto obhájil 

Marek Burda z VIII. A triedy. 

Na 2. mieste sa umiestnil Mário Marinica (VIII. A), 3. miesto získali Lucia 

Spišáková (VIII. A), Tatiana Balocká (IX. B) a 4. miesto obsadila Natália 

Polohová (VIII. A).                      

Taktiež sa žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk, zúčastnili  pred 

vianočnými prázdninami divadelného predstavenia Revízor v historickej 

budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Spoznaním jedného z diel 

ruského spisovateľa N. V. Gogoľa si obohatili svoje vedomosti z ruskej 

literatúry. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo.  
 

 

O Popoluške 

 

(ak) Projekt Rozprávkovo je opäť bohatší o ďalšiu 

rozprávku. Vianočnú rozprávku O Popoluške si 

žiaci ŠT najprv vypočuli z nahrávky. Následne na 

zopakovanie deja pracovali v piatich skupinkách, 

kde do pracovných listov dokresľovali chýbajúce 

slová podľa časovej postupnosti (maľované 

čítanie). V závere vytvorili spoločne jeden veľký 

plagát. Žiakom sa aktivita veľmi páčila a zhodnotili 

ju pozitívne. Počas celej akcie vládla príjemná 

predvianočná atmosféra.  



A opäť bolo veselo! 

 

Posledný deň pred polročnými prázdninami sa niesol v 

znamení zábavy, masiek, súťaží, odmien, sladkostí a 

smiechu. Karnevalové masky boli aj v tomto roku 

zaujímavé, pestré, hýrili farbami, nápaditosťou    

Veď posúďte sami... ;-) 

 

 


