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Priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme 
 

     Priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme. Sú to ľudia, s ktorými si máme vždy 

čo povedať, s ktorými si rozumieme a radi sa s nimi stretávame.  

     Každý z nás si nachádza svojich priateľov podľa vlastnej vôle a výberu. 

Priatelíme sa s tými, ktorí nám vyhovujú a sú nám sympatickí. Myslím si, že aj 

ja si vyberám priateľov podľa toho, s kým si rozumiem a nám s ním spoločné 

záujmy.  

     Podľa môjho názoru sa vekom ľudia menia, a tým sa menia aj kamarátstva. 

Niektorí ľudia sa stále zabávajú, a tak si hľadajú množstvo kamarátov, aby 

spolu chodili na rôzne diskotéky a party. Iní ľudia si zas hľadajú priateľov na 

sociálnych sieťach. Mladí ľudia sa v dnešnej dobe spolu menej stretávajú, 

pretože viac komunikujú cez sociálne siete a mobily. Ak sa s priateľom na 

sociálnej sieti osobne nestretávame, takého priateľstvá nie sú skutočné, iba 

fiktívne. V minulosti sa mládež viac stretávala vonku, kde hrali rôzne hry a 

rozprávali sa. Vznikali priateľstvá aj na celý život a mnohí si našli aj prvé lásky. 

My mladí sa často prispôsobujeme rôznym partiám. Chceme splynúť s 

davom, aby nás neodsudzovali, že sme iní. Pri zlých priateľoch robíme aj my 

zlé veci, ktoré nám škodia, ale si to ani neuvedomujeme. Sme radi, že niekam 

patríme. Aj dobre vychovaní mladí ľudia sa často nechajú ovplyvniť zlou 

partiou.  

     Myslím si, že priateľstvá sú pre náš život veľmi dôležité. Pomáhajú nám 

prekonávať rôzne prekážky a delíme sa s nimi aj o naše radosti. Skutočný 

priateľ je ten, ktorý sa vie s tebou aj smiať aj plakať.  

Marek Burda, VIII. A 

Vitaj, jar! 
 

Vitaj, nová jar, si tu späť,  

nech rozkvitne každý kvet.  

Nech je krásny žltučký  

pre všetky naše mamičky.  
 

                        Samuel Kollár, VII. A 

                                  

 

 

 

                               Leto volá 
 

 
Šepocú si lienky v tráve, 

majú pre nás dobrú zvesť, 
o pár dní už leto príde 

a s ním aj prázdninové leňošenie. 
 

Už aj motýľ letí s dobrou správou, 
že školský zvonec čoskoro stíchne, 

zatvoria sa školské brány 
a pre nás vytúžené voľno začne. 

 
Vybehneme k vode, na lúky i pláne, 
s nadšením na slniečko zamávame. 

Veselosti bude hádam habadej, 
užijeme si leto čarovné,  

to nám ver. 
 

Žiaci VII. A 
 

Čo nám dala škola... 

A ďalší školský rok je za nami. No pre nás 

deviatakov už posledný v tejto škole. Čo 

nám prinieslo uplynulých deväť rokov v 

našej škole? Keď sme vstúpili do 1. roč. 

boli sme plní očakávaní, možno aj malého 

strachu, no aj hrdosti, že sme noví prváci. 

Starší žiaci si nás chodili obzerať, kto sme, 

čo sme… Mali sme poznatky len zo škôlky  

a napísať sme vedeli len svoje meno. 

Nevedeli sme, čo je tabuľa, zošiť, 

kalkulačka, pravítko, uhlomer, kružidlo a o 

premene jednotiek, či vzorcoch  

uhľovodíkov ani nehovoriac. No ak by som 

mala povedať, že ma moja škola naučila 

len to, poriadne by som jej ukrivdila. 

Okrem všetkých teoretických poznatkov, 

sme všetci spoznali veľa výnimočných ľudí, 

či už učiteľov alebo spolužiakov. Naučili 

sme sa navzájom akceptovať, tolerovať, 

ale aj tímovo spolupracovať. Zažili sme 

spolu chvíle krásne, ale aj náročné. 

Učiteľov sme zároveň milovali aj 

nenávideli. Ale takto to myslím v živote 

chodí. Teraz chcem za mňa aj za všetkých 

mojich spolužiakov povedať, že sme vďační 

za vedomosti a skúsenosti, ktorým sa nám 

práve vďaka Vám, drahí naši učitelia, 

dostalo. Cesta bola náročná, ale teraz sme 

v cieli. Sme šťastní, že sme mohli byť 

súčasťou jednej neopakovateľnej etapy v 

histórii tejto školy. Za všetko, čím sme sa 

stali, Vám zo srdca ĎAKUJEME. 

Lucia Šarišská, IX. A 



Olympiáda v ruskom jazyku 

 

(az) Dňa 15. marca sa žiaci VIII. A triedy 

zúčastnili školského kola olympiády v 

ruskom jazyku, kde si otestovali svoje 

jazykové schopnosti a komunikačné 

zručnosti. Žiaci pracovali s textom – 

čítanie s porozumením, dopĺňali 

gramatické cvičenia a rozprávali na témy 

– rodina, škola, dom, záľuby.  

A tu sú mená najlepších súťažiacich:  

     1. miesto: Marek Burda,  

     2. miesto: Lucia Spišáková,  

     3. miesto: Laura Tomková.  

 

 

Čarovná kniha rozprávok 

 

Marec ako mesiac knihy bol pre nás 

žiakov 2. stupňa vhodnou príležitosťou 

napísať vlastnú lnihu, a to nie hocijakú, 

ale rozprávkovú. Rozhodli sme sa, že 

napíšeme rôzne rozprávky – fantastické, 

zvieracie, realistické, a to nielen preto, 

že sme na rozprávkach vyrastali už od 

detstva, ale hlavne preto, že v každej 

jednej rozprávke dobro víťazí nad zlom. 

A to my všetci chceme!  

Kniha obsahuje 21 rozprávok a môžete 

si ju prečítať na webovej stránke našej 

školy:  

http://www.zschnv.edu.sk/ 

Prajeme vám príjemné  čítanie.  

SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 

 

Láska moja - žartovná 
 

Cítim tú vôňu, cítim ju zas,  

až po chrbte mi beží mráz. 

Cítim tú vôňu... benzínu, 

cez leto aj cez zimu. 

 

Motorka je zapálená, 

sviečka pekne nažhavená. 

Krásne zvuky vydáva, 

aj sused ju už spoznáva. 

 

Jej krása sa nedá opísať 

slovami, 

ani týmito veršami. 

Vidieť ju naživo... 

to je mojich očí krmivo.     
                                

Peter Silvester,  IX.A      
 

Jabloň 
 

Pučí púčik maličký,  

prvý, piaty, dvadsiaty...  

Pribudli aj lístky malé,  

zakvitol už celý strom.  
 

 

 

Chladné verše 
 

Vonku prší. 

Ja len tak stojím pri okne... 

A moja myseľ sa snaží 

zabudnúť na veci nie pekné. 

 

Bolo to prvýkrát, 

keď myslela som, 

že má ma niekto rád. 

A nemal. 

A vonku prší. 

 

Nechcem už myslieť na neho. 

A predsa čítam verše od neho. 

A vonku prší. 

Čakám na jarné šantenie, 

vietor mi povie... ešte nie.  

A vonku  prší. 

                            XXX  z IX. A. 
 

 
 

 

Rozkvitnutá jabloň volá:  

„Poďte, včielky, poďte sem,  

dobrú pašu vám poskytnem!  

Všetkým bude chutiť med,  

sladulinký, verte len.“ 
 

Ján Marton, VII. A  



Veselé MDD 

 

Aj tohto roku sa 1. jún niesol v 

znamení súťaží, smiechu a 

zábavy. „Naše“ deti mali 

sviatok, a tak im učitelia 

pripravili zábavno-súťažné 

dopoludnie, počas ktorého 

mohli získavať body za 

jednotlivé disciplíny a tie 

vymeniť za zaujímavé odmeny 

a sladkosti. Slnečný deň plný hier a zážitkov sa deťom veľmi páčil.  

 

Súťaž v liečivých rastlinách 

 

(ar) V dňoch 16. – 18. 6. 2017 sa traja žiaci 

našej školy zúčastnili v Hrabušiciach (NP 

Slovenský raj) celoštátneho kola súťaže v 

liečivých rastlinách. Zaujímavý program sa 

začal v piatok večer privítaním organizátormi – 

OZ Studnička. V sobotu doobeda prebiehala 

samotná súťaž, ktorá pozostávala z teoretickej 

časti a z poznávania liečivých rastlín živých 

a herbárových položiek, určovania sušených 

drog a čajov. Juliána Kopčíková (VII. A) 

obsadila pekné 3. miesto, Tímea Andreanská 

(IX. A) 6. miesto a Marek Pustý (VII. B) 13. 

miesto. Počas tvorivých dielní vyrábali z papiera kvety, z bavlniek pavučinky, 

merali pH rôznych látok pomocou červenej kapusty, spoznávali zvieracie 

zmysly zážitkovým programom. Taktiež absolvovali túru do okolia, prešli 

začiatok tiesňavy Suchá Bela a dozvedeli sa veľa o faune a flóre NP, pričom 

mnohé zákonom chránené rastliny mali možnosť vidieť aj vo voľnej prírode. 

Rodičia čítali našim žiakom  

 

(vm) Aj v tomto školskom roku sme si rôznymi aktivitami pripomenuli mesiac 

marec ako mesiac knihy. Jednou z nich bola akcia pod názvom Rodičia čítajú 

deťom.  

     Rodičia z viacerých tried prijali pozvanie a prišli do školskej knižnice 

prečítať žiakom zaujímavé príbehy, rozprávky či povesti.  

     V V. A triede ožili dávne 

povesti. V úvode hodiny si 

žiaci zopakovali základné 

vedomosti o povestiach a 

S. Andreanský zarecitoval 

povesť o Gýmešskom 

hrade, s ktorou nás 

reprezentoval na súťaži 

Šaliansky Maťko. A potom 

už p. Martonová čítala 

žiakom povesť z blízkeho 

okolia Ako ožila Magura od E. Matonokovej. Po jej prečítaní žiaci odpovedali 

na zadané otázky, no najviac sa im páčilo rozprávanie o prečítanom kraji – o 

osade Lačnov a Lačnovskom kaňone.  

     V V. B triede prišli až dve mamičky – p. Pleváková  a p. Ivanková, prečítať 

žiakom vybrané ukážky z knihy Prázdniny so strýcom Rafaelom od Vincenta 

Šikulu.  Obe ukážky sa týkali diania  v školskom prostredí v minulosti a hlavná 

postava bola tiež vekovo primeraná  našim  piatakom, takže  im boli veľmi 

blízke. Po prečítaní textov žiaci odpovedali na dané otázky k vypočutým 

ukážkam. Potom  mali možnosť pýtať sa rodičov aj p. riaditeľky, ktorá bola 

prítomná na tejto hodine, čo čítali, koľko čítali, a vôbec, či rady čítali 

v mladosti.  Deti boli veľmi spontánne a so záujmom dávali spomínané otázky 

a tešili sa na odpovede. P Ivanková zdôraznila, že veľmi veľa a rada čítala, no 

najprv musela doma porobiť okolo domácnosti, až tak si mohla sadnúť ku 

školským povinnostiam vo svojom voľnom čase. V závere hodiny 

 



boli odmenené  sladkosťou za svoj  voľný čas a ochotu podeliť sa o svoje 

skúsenosti z ich školských čias. 

     V VII. A triede sme sa 

zamerali na detského 

hrdinu v literatúre, 

konkrétne na Maťku, 

mladú kúzelníčku z knihy R. 

Brata Zlo nemá na kúzlo. 

Jej kúzelnícke začiatky nám 

svojou peknou recitáciou 

priblížila žiačka M. 

Martonová (V. A), po 

ktorej už pokračovalo 

zaujímavé čítanie p. Zahradnikovej o Maťke, ktorá mala menšie problémy s 

niektorými spolužiakmi, ale aj o milom posedení v cukrárni so svojím 

najlepším kamarátom. V závere ešte nás pekným prednesom o živote svojich 

rovesníkov zaujali žiačky A. Prokopová a G. Gruľová.  

     Aj v VII. B triede sme sa zamerali na detského hrdinu v literatúre, no 

trocha staršieho dáta. Žiak M. Pustý nám veľmi pekne zarecitoval úryvok z 

knihy V. Šikulu Prázdniny so strýcom Rafaelom – Moje povinnosti. A potom 

nám p. Slezáková priblížila pekným čítaním prostredie, ľudí a rovesníkov 

Vinca, hlavného hrdinu 

menovanej knihy.  

     V závere sme si 

pripomenuli, aké 

dôležité je čítanie kníh, 

veď nenadarmo sa 

hovorí, že kniha je 

priateľom človeka.  

 

 

 

Školské výstavky, ktoré nás zaujali... 

 

Naši žiaci prezentovali svoje praktické 

zručnosti nadobudnuté na hodinách 

TECH zaujímavou výstavkou modelov 

rôznych stavieb, pričom použili 

rozmanité materiály. Kladne 

hodnotíme, že mnohé predmety boli 

zhotovené z odpadového materiálu.  

Taktiež žiaci na hodinách GEO získali 

viacero poznatkov z geografie 

miestnej krajiny, alebo sa 

oboznámili s mnohými pamiatkami, 

ktoré boli zaradené do Zoznamu 

UNESCO, a vytvorili zaujímavé 

projekty a modely. Veď posúďte 

sami.  

 

Okresné kolo hry Plameň  

 

(jp) Dňa 26. mája 2017 sa v obci 

Sedlice konalo okresné kolo hry 

Plameň. Do hry sa zapojilo 

celkom 13 krúžkov mladých 

hasičov, ktorí súťažili v štafete 

na 400 m a v požiarnom útoku 

podľa pravidiel CTIF. Naši mladí 

hasiči, chlapci a dievčatá, sa 

umiestnili na peknom 3. 

mieste.  

 



 

Výlet na Spišský hrad 

 

Vo štvrtok 8. júna sme sa všetci piataci z 

našej školy vybrali na spoločný výlet na 

Spišský hrad. Cesta bola rýchla a v 

autobuse panovala dobrá nálada. Po 

príchode už zospodu bolo vidieť tú 

nádheru. Hrad bol obrovský, tiahol sa cez 

celý kopec. Po otvorení brány sme sa 

tešili na hradohranie, na ktorom bolo 13 

hier. Boli ľahké, ale i veľmi náročné. 

Medzi najľahšie patrili: hod kruhmi, prekážková dráha a streľba z luku. Ja 

(Peter) som bol kapitánom tímu, čo bolo super. No môjmu tímu vôbec nešlo 

vozenie vriec fúrikom. Každý tím, ktorý dokončil súťaže, dostal sladkú 

odmenu. Medzi hrami prišli sokoliari. Počas ich vystúpenia jednej žiačke 

najpažravejší vták zobral desiatu. Boli tam aj sovy a veľa iných dravcov. 

Jedného dravca som mala dokonca na ruke (Veronika). Bol to pre mňa veľký 

zážitok. Po hradohraní nasledovala prehliadka hradu, kde sme sa dozvedeli 

veľa zaujímavých informácií. Najviac ma zaujalo stravovanie a liečenie ľudí v 

minulosti. Boli sme aj v mučiarni. Tam som si vyskúšal kreslo s klincami 

(Marek). Nakoniec sme si všetci v stánkoch kúpili suveníry a magnetky. Na 

výlete sa nám páčilo. No aj napriek pekným zážitkom sme sa všetci tešili 

domov.  

 

Peter Ščerbák, 

Veronika 

Hlubeňová, 

Marek Balun,  

V. A 

 

 

 

Navštívili sme Levoču a Mariánsku horu 

 

Koncom marca sme sa zúčastnili zaujímavej 

exkurzie v rámci predmetov DEJ a NAV. 

Naším cieľom bolo spoznať historické 

centrum Levoče. Navštívili sme Levočskú 

radnicu, kde má svoje expozície Spišské 

múzeum. Pred radnicou sme si pozreli 

klietku hanby. Spoznali sme príbeh slávnej 

Levočskej bielej panej. Potom sme sa 

presunuli do Chrámu sv. Jakuba v Levoči, 

kde sme mali možnosť uvidieť najväčšie 

oltáre sveta, z ktorých hlavný má výšku 

18,62 metrov a vznikol v dielni Majstra Pavla z Levoče. Ďalšou zastávkou bolo 

jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Mariánskej hore. 

Tu sme si prezreli Baziliku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. 

Žiaci VIII. A 

Športom k zdraviu 

 

(ak) To, že je šport a pohyb 

pre zdravie človeka dôležitý, 

všetci dobre vieme. No a o 

tom sa presvedčili aj žiaci ŠT 

1. stupňa, ktorí sa zúčastnili 

v apríli projektu Športom k 

zdraviu. Táto zaujímavá akcia 

sa uskutočnila v telocvični 

našej školy. Najprv sa žiaci 

dobre rozcvičili, potom boli 

rozdelení do družstiev. Družstva navzájom medzi sebou súťažili v jednotlivých 

disciplínach ako beh, prekážkový beh, preskoky, podávanie lopty, preskoky cez 



švihadlá, kuželky. Akcia mala u žiakov veľký úspech.  

Súťaž O najlepšieho čitateľa 

 

(kg) Dňa 29. marca 2017 sa 

uskutočnila v ŠT na 2. stupni 

súťaž O najlepšieho čitateľa. 

Jej cieľom bolo zistiť úroveň 

čitateľských zručností a ich 

následnej prezentácie žiakmi 

z predmetu SJL. Pre žiakov boli 

použité texty z rómskych 

časopisov a doplnkovej 

literatúry. Výsledky súťaže boli 

uspokojivé a vyrovnané. 

Cieľom bola aj vyššia motivácia žiakov k účasti na súťažiach.  

A tu sú mená najlepších čitateľov:  

1. miesto: Silvia Bendíková, VII.C; Lukáš Duda, VIII.C; 

2. miesto: Erika  Dudová, IX.D; Aleš Godla, VIII.C; 

3. miesto: Kamila Bendíková, VII.C; Tomáš Duda st., IX.C. 

 

Deň narcisov 

 

Klub venuša, organizačná 

zložka Ligy proti 

rakovine, zorganizoval aj 

v tomto roku finančnú 

zbierku na programy 

zamerané na osvetu, 

výskum a pomoc 

onkologickým 

pacientom. 

Dobrovoľníkmi pri tejto 

akcii boli žiaci 9. ročníka. V našej škole a v blízkom okolí sa vyzbierala suma 

140 eur. Ďakujeme!  

Výlet do Vyšných Ružbách, Starej Ľubovne a na Pieniny 

 

Dňa 31. mája sa pre nás 

siedmakov začal dlho 

očakávaný 3-dňový výlet. V 

Červenom Kláštore sme si 

pozreli múzeum, v ktorom 

sme sa dozvedeli o spôsobe 

života tamojších mníchov v 

minulosti. Počas splavu 

Dunajca sme sa okrem 

zaujímavého rozprávania 

nášho pltníka Janka 

nadchýnali aj krásami Pienin. V Lesnici nás čakal pri salaši krátky oddych a 

potom už smer V. Ružbachy, kde sme sa ubytovali. Ani večerná vychádzka do 

neďalekých kúpeľov nás nezmorila natoľko, aby sme sa nevyšantili do sýtosti 

pri večernom kúpaní v bazéne. Na druhý deň sme dopodrobna preskúmali 

Ľubovniansky hrad, jeho vežu, z ktorej bol nádherný výhľad na celé okolie. 

Potom nasledoval skanzen a vojenský tábor, kde sme okrem histórie zbraní 

spoznali aj novú kamarátku – kozu Evu. Večerná opekačka bola fajn, no 

večerné spoločenské hry boli 

skvelé. Múmie spolužiakov 

vytvorené z toaletného 

papiera boli neskutočne 

srandovné, nehovoriac o 

Karinke a Danielovi, ktorí 

museli mať počas súťaže na 

sebe čo najviac oblečenia. 

Cestou domov sme sa 

zastavili v Ľubovnianskych 



kúpeľoch, pozreli sme si vyše 350-

ročnú borovicu, nabrali si do fliaš 

liečivú vodu a vrátili sa domov plní 

nezabudnuteľných zážitkov.  

Darček pre mamičku 

 

(mb)  Dňa 4. mája sa uskutočnila v ŠT 

pre žiakov 1. – 6. roč. veľmi pekná 

akcia, ktorá predchádzala Dňu matiek. 

Začala sa motivačným rozhovorom, v 

ktorom žiaci spontánne odpovedali na 

otázky týkajúce sa úlohy mamky v 

rodine. Potom si žiaci vypočuli 

pesničku o mame, ktorá sa im veľmi 

páčila. Následne každý žiak dostal 

krátku básničku o mamke, ktorú mal 

pekne prečítať. Za najkrajšie čítanie 

bola odmenená žiačka Mária 

Bendíková. A potom už nasledovalo 

zhotovovanie darčeka pre mamky. 

Žiaci s nadšením vystrihovali z papiera 

kabelky, ktoré veľmi pekne vyzdobili 

podľa vlastnej fantázie. Do kabelky 

ešte nezabudli vložiť papierové 

srdiečko s venovaním. Takýto darček 

určite potešil nejednu mamičku od 

svojho dieťaťa.  

Zápis žiakov do 1. ročníka 

 

(jk) Dňa 3. apríla 2017 sa 

konal v našej škole zápis do 

1. ročníka. Detí z okolitých 

MŠ prišli sa zapísať v 

sprievode svojich rodičov a 

deti z našej MŠ aj s pani 

učiteľkami. Pre našich 

budúcich prvákov si žiaci 

štvrtých ročníkov pod 

vedením pani učiteliek Kušnírovej a Tóthovej pripravili darčeky a krátky 

kultúrny program, v ktorom ukázali ako vedia spievať, recitovať a tancovať. 

Do 1. ročníka sa zapísalo 30 detí: z Chminianskej Novej Vsi 13 žiakov, z 

Chminian 11 žiakov, z Chminianskych Jakubovian 2 žiaci, zo Štefanoviec ako aj 

z Hendrichoviec 1 žiak a z Križovian 2 žiaci. Deti z MŠ pri zápise porozprávali 

pani učiteľkám, čo už vedia, a to farby, geometrické tvary, napísať svoje meno 

a priezvisko, nakresliť postavu... Za ich šikovnosť ich odmenili certifikátom 

budúceho prváka. Deti s balónmi v rukách odchádzali zo školy šťastné a 

usmiate. 

Markušovce a letohrádok Dardanely 

 

  

 

 

    

     

    

 
       Mamičke z lásky 

 

 

 

 

Mama. 

Aké slovo jednoduché, 

len zo štyroch písmen je 

zložené. 

 

Mami, pekný sviatok máš, 

hrejivú náruč s láskou 

otváraš. 

Z lupienkov lásky 

a s vôňou ruží je môj kvet. 

Mama, ty si tá, 

ktorú by som nedala za celý 

svet. 

 

Ešte jeden veršík krátky, 

mamička moja, je to z lásky. 

Sladký bozk ti dám, 

veď ťa nadovšetko rada mám. 

 

Michaela Martonová, V. A 



Dňa 21. apríla 2017 sa 

žiaci 7. ročníka zúčastnili 

v rámci DEJ a HUV 

exkurzie 

v Markušovciach. 

Navštívili letohrádok 

Dardanely – pôvabný 

rokokový pavilón 

s expozíciou 

klávesových hudobných 

nástrojov. 

V spoločenskej sále 

tohto pavilónu sú na stenách krásne fresky s výjavmi z gréckej mytológie. 

Potom sa presunuli cez park do opevneného poschodového kaštieľa. Táto 

renesančná pevnosť s nárožnými vežami bola v minulosti obohnaná vodnou 

priekopou. V kaštieli si prezreli expozície nábytku zoradené chronologicky 

podľa umeleckých slohov od 17. do 20. storočia. Po tejto prehliadke vyšli na 

Markušovský hrad pochádzajúci z 13. storočia. Exkurzia sa všetkým páčila a 

spoločne skonštatovali, že sa oplatí vidieť túto veľmi významnú lokalitu, ktorá 

tvorí súčasť 

Gotickej cesty 

na Slovensku. 

Takže opäť 

o rok...   

 

 

Škola v 

prírode v 

Rajeckých 

Tepliciach 

 

 

V krásnom máji tohto roku 

škola v prírode bola znovu. 

Do Rajca sme išli spolu, 

spoznali sme krásu novú. 

 

Športovali, súťažili a učili, 

každý deň nás tam mučili. 

 

Najprv farma, potom kone 

zvierat veľa, samé rôzne. 

 

Potom prišla turistika, 

po meste nás povozila. 

 

Nakúpili sme magnetky 

aj suveníry, 

minuli sme eurá štyri. 

 

Prišiel piatok, rozlúčka. 

Návrat domov, mamička. 

 

Tešíme sa všetci spolu, 

že o rok nás čaká znovu. 

 

Ako išlo vajce na vandrovku 

 

(kš) Školský projekt Rozprávkovo bol ukončený zaujímavou rozprávkou Ako 



išlo vajce na vandrovku, ktorú žiakom ŠT sprostredkovala p. uč. Štvartáková.  

V motivačnej časti si 

žiaci vyskúšali dva 

experimenty s 

vajíčkami. Prvý bol 

so surovým a 

natvrdo uvareným 

vajíčkom. V ňom 

žiaci porovnávali 

silu a dĺžku točenia 

vajíčok. V druhom 

pokuse žiaci 

zisťovali čerstvosť 

vajíčok ich 

ponorením do kvapaliny. Táto časť bola pre nich veľmi pútavá a zábavná, 

keďže vychádzala z praktického života. Nasledovalo spoločné čítanie 

Dobšinského rozprávky, počas ktorého mali žiaci za úlohu sledovať počet a 

poradie zvierat, ktoré sme si priebežne počas čítania kontrolovali, a zároveň 

vysvetľovali pre žiakov neznáme termíny. Plynule sa prešlo k vnímaniu 

rozprávky prostredníctvom hranej piesne na interaktívnej tabuli od autorov 

Smejko a Tanculienka. Žiaci tu mali zistiť, ktoré zviera bolo odlišné od klasickej 

verzie rozprávky. Počas sledovania piesne si žiaci zároveň osvojili rytmickú 

jednoduchú pieseň Ide sa do lesa, jahody traste sa... No a potom už 

nasledovala samostatná časť projektu, v ktorej žiaci podľa ročníkov riešili 

úlohy v pracovných listoch. Nultý ročník mal vymaľovať omaľovanku s 

vajíčkom. Tretiaci, štvrtáci a piataci riešili problémovú úlohu s hľadaním 

správnych zvierat a vytváraním 

ohrád pre ne. Šiestaci riešili 5 

matematických úloh s tematikou 

tejto rozprávky. V závere akcie si 

žiaci zasúťažili v ZOO hádankách a boli odmenení čokoládovými vajíčkami. 

Súťaž O najlepšieho rozprávača 

 

(ds) Súťaž, ktorá vedie žiakov nielen k rozvíjaniu slovnej zásoby, ale aj 

k tvorivosti a fantázii, sa konala 27. apríla 2017. Zúčastnili sa jej žiaci 6. - 8. 

ročníka. V 1. časti bolo úlohou žiakov napísať čo najpútavejší príbeh za krátky 

časový úsek. Na výber mali štyri témy. V 2. časti využili svoje rečnícke 

schopnosti a spamäti predniesli svoje vlastné príbehy, v ktorých museli použiť 

slová, ktoré mali vopred určené. Všetky príbehy boli veľmi originálne 

a nápadité. Samozrejme, že nechýbali ani zaslúžené odmeny. Súťažiacim 

želáme aj naďalej veľa tvorivých síl. A tú smú mená najlepších rozprávačov:  

1. miesto: Terézia Šarišská, VII. A; 

2. miesto: Šimon Šarišský, VI. B; Marek Pustý, VII. B; 

3. miesto: Juliána Kopčíková, VII. A; Lucia Spišaková, VIII. A. 

 

Hviezdoslavov Kubín v ŠT  

 

(kg) Dňa 26. 4. 2017 sa žiaci 7. – 9. 

ročníka ŠT zúčastnili školského 

kola literárnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. Jej cieľom 

bolo vnímať kultúru a estetiku 

prednesu poézie a prózy a zistiť 

úroveň čitateľských  zručností 

žiakov. Porota sa po prednese ukážok podľa vlastného výberu rozhodla pre 

toto poradie:  

1. miesto: Kamila Bendíková,  VII.C; 2. miesto: Silvia Bendíková, VII.C;   3. miesto: 

Erik Bari, VII.C; 4. miesto: Nikolas Duda, VIII.C. 

Piataci sa učili plávať 

 



(pm) V apríli sa naši piataci 

zúčastnili plaveckého výcviku. V 

úvode absolvovali vstupné testy 

plaveckej zdatnosti, po ktorých boli 

rozdelení do troch skupín. Najprv 

sa oboznamovali s vodným 

prostredím – skúšali rôzne spôsoby 

dýchania, ponárali sa a lovili z dna 

bazéna predmety s cieľom odbúrať 

strach z vody. Postupne si osvojovali splývavú polohu. Učili sa plavecké 

spôsoby, a to prsia, kraul a znak. 

Pri nácviku používali plávacie 

dosky. Učitelia ich neustále 

upozorňovali na chyby a snažili 

sa ich odstrániť aj jednotlivo. 

Žiaci si precvičovali rôzne polohy 

tela vo vode: stojky, kotúle. 

Jednoduché súťaže, štafety a hry 

viedli žiakov k tolerancii a 

vzájomnej spolupráci. Žiaci 

taktiež absolvovali nácvik štartového skoku zo sedu, z drepu, zo stoja, 

vyskúšali si aj pády do vody. 

Cieľom plaveckého výcviku bolo 

zaplávať jedným plaveckým 

spôsobom technicky správne čo 

najväčšiu vzdialenosť bez 

zastavenia. V závere výcviku bolo 

vyhodnotenie s odovzdávaním 

diplomov. 

Súťaž Vodovodná 

 

VVS v Prešove vyhlásila na sociálnej sieti súťaž o vecné ceny a účasť na 

koncerte. Hneď v 1. kole sa šťastie pri žrebovaní usmialo na Igora Stašika (V. 

A), ktorému prišiel odovzdať peknú cenu – powerbanku, p. riad. Ing. 

Polomský. Blahoželáme.  

 

Súťaž v Sabi 

 

V kategórii tetrapaky naša škola 

obsadila 2. miesto. Vyzbierali sme 

31 vriec. Najlepší zberač T. Kundek 

(V. B) získal tablet a 10 eurové 

poukážky Galeštok (II. B), Kundek 

Marton (VII. A) a Valenčin (IX. A).  

 

Kráľ moderného tanca  

 

(ak) Dňa 25. mája 2017 sa naši najlepší tanečníci zo ŠT (IV. C, VI.C, VII.C) 

zúčastnili súťaže Kráľ moderného tanca, ktorú pre všetky deti, ktoré majú 

radosť z pohybu a osud im nedoprial 

plné zdravie, zorganizovala Spojená 

škola v Lipanoch. Naši žiaci veľmi pekne 

predviedli svoj tanec, no napriek tomu 

neboli ocenení. Získali cenu útechy, 

ktorej sa veľmi potešili. Po tanečnej 

súťaži mali aj krátku diskotéku, kde 

nadviazali nové kontakty s rovesníkmi 

z blízkeho okolia. Pre našich žiakov to znamenalo veľa nových zážitkov nielen 

z ostatných účinkujúcich, 

ale aj z nových 

nepoznaných priestorov 

a cesty. 

Cestujeme po mape 



 

Dňa 25. mája 2017 sa uskutočnila zábavno-vedomostná súťaž pod názvom 

Cestujeme po mape. Žiaci 5. – 8. ročníka si hravou formou preverili svoje 

geografické vedomosti. Porotu tvorili žiačky 9. ročníka. Žiaci súťažili v šiestich 

kolách, ktoré sa nazývali: Stratené písmená, Balamuty, Dvojičky, V atlase som 

doma, Vševedko a poslednou úlohou boli otázky k textu zamerané na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti. Súťažiaci preukázali veľmi dobre vedomosti, a preto 

boli odmenení malými vecnými cenami a diplomami. A tu sú naši najlepší 

cestovatelia:                       

 I. kategória:  

1. A. Pustá, P. Ščerbák (V. A),  

2. R. Miškuf, Š. Šarišský (VI. B),  

3. T. Kundek, M. Bednár (V. B). 

 II. kategória:  

1. M. Burda (VIII. A),  

2. M. Pustý, N. Hlubeň (VII. B),  

3. S. Kacvinská, A. Prokopová (VII. A). 

Terézia Šarišská, VII. A 

Škôlkari navštívili prvákov 

 

(iš) V utorok  30. mája navštívili 

žiakov 1. ročníka škôlkari 

z prípravnej skupiny. Práve bola 

hodina matematiky. Okrem 

toho, že si detičky zo škôlky 

posadali medzi žiakov do lavíc, 

tak sa aj aktívne zapojili do 

vyučovacieho procesu. Riešili jednoduché príklady na sčítanie a odčítanie, 

sledovali, ako prváci dokážu vyriešiť slovnú úlohu a počúvali nové pojmy, 

s ktorými sa onedlho stretnú aj oni. Škôlkari si pripravili pre kamarátov peknú 

pesničku. Po jej zaspievaní si 

navzájom vymenili 

sladkosti a rozlúčili sa.  

Počítačová grafika 

(jv)  Aj v tomto školskom roku sa žiaci 5. – 9. ročníka zapojili do súťaže v 

počítačovej grafike. Tvorili na tému Môj najobľúbenejší príbeh alebo 

rozprávka. Žiaci využili rôzne techniky, cez kreslenie v skicári, vkladanie textu 

a obrázka, až po farebnú koláž so zameraním na svoj najobľúbenejší príbeh, 

rozprávku, rozprávkového hrdinu. V I. kategórii sa na 1. mieste umiestnila L. 

Anderková (VI. B), na 2. mieste M.Centko (VII. A) a na 3. mieste S. Kollár (VII. 

A). V II. kategórii 1. miesto získal M. Tartaľ (IX. B), 2. miesto A. Iľko (VIII. A) a 

na 3. mieste skončil M. Burda (VIII. A). Oceneným srdečne blahoželáme.  

 

Po stopách histórie 

 

(az) Dňa 15. mája 2017 si žiaci 5. – 8. ročníka preverili zábavnou formou svoje 

dejepisné vedomosti z učiva daného ročníka regionálnej histórie. V 1. kole 

vyplnili testové otázky, v 2. kole bolo úlohou žiakov priradiť názvy 

historických pamiatok Prešova k obrázkom a v 3. kole sa zamerali na 

čitateľskú gramotnosť – súťažiaci pracovali s textom z historickej literatúry a 

odpovedali na zadané otázky. V I. kategórii žiaci 5. – 6. ročníka dosiahli 

rovnaké výsledky a v II. kategórii bolo poradie nasledovné:  

1. miesto: J. Kopčíková, J. Marton, M. Seman (VII. A),  

2. miesto: L. Tomková, M. Burda (VIII. A),  

3. miesto: T. Slezák, M. Pustý, N. Hlubeň (VII. B).  

Ľahšie to ide ľahšie... A víťazstvo je naše!  

 

Počas druhého júnového víkendu sa konala v Bratislave súťaž pod názvom 

Ľahšie to ide ľahšie, ktorej sa zúčastnil aj náš 8-členný tím. A keďže potešil nás 

svojím víťazstvom, poprosili sme členku tímu, aby nám sprostredkovala svoje 

pocity a zážitky.  

 



V piatok dopoludnia sa celý náš 

športový tím stretol pred školou, 

dostali sme tričká, odfotili sme sa a 

nastúpili do autobusu. Cesta do 

Bratislavy bola celkom príjemná, rýchlo 

ubehla, len keby nebolo tak teplo. 

Ubytovali sme sa v peknom modernom 

hoteli a po vybalení sme ihneď išli spať, 

pretože ráno už o piatej sme mali budíček a autobusom sme sa presunuli na 

Partizánsku lúku. Tam nás oboznámili s disciplínami, dostali sme tričká, 

náramky a šli sme súťažiť. Aréna, v ktorej sme súťažili, bola veľká, v strede 

bolo ihrisko a vedľa neho pódium s reproduktormi. Spolu s nami hrali aj naši 

súperi zo Svinej a Kružlova. Prvou disciplínou bolo ťahanie 20-kilogramového 

závažia a preskoky cez debnu. Povzbudzovali sme z plných síl a skončili sme 

ako prví. Atmosféra bola neopísateľná, adrenalín nám v žilách prúdil. Najlepší 

bol pocit výhry, ale vedeli sme, že ešte nie je koniec. Nasledovala ďalšia 

disciplína. Tú sme robili vo dvojiciach z ročníkov. Najprv sme robili naraz 

drepy chrbtom proti sebe s tyčami nad hlavou, hádzali sme 4-kilogramou 

loptou, robili sme kliky o debnu a bokom si posúvali loptu. Samozrejme, 

vďaka povzbudzovaniu celého nášho tímu aj organizátorov súťaže sme opäť 

skončili prví. Už sme vedeli, že na to máme a veľmi sme sa tešili. No ešte nás 

čakal beh na 500 metrov. Tie musel zabehnúť iba jeden z nás. Vedeli sme, že 

pôjde chlapec, ale nevedeli sme si vybrať. Nakoniec behať išiel Jakub a pri 

našom povzbudzovaní síce nebol prvý, ale stále sme mali šancu na výhru. 

Čakala nás ešte jedna disciplína. Po odohraní koncertu Dominiky Mirgovej 

sme šli na to. Napätie bolo neuveriteľné, všetci sme boli nervózni, srdce mi 

išlo skoro z hrude vyskočiť. Čakali sme len na zvuk píšťalky. Tentokrát sme išli 

celý tím naraz. Najprv každý z nás urobil spolu šesť angličákov, potom sme išli 

cez rebrík, nasledovali drepy s ťažkou loptou a nakoniec sme bežali ako o 

život 8 dĺžok, počas ktorých po každej dĺžke vypadol najmladší hráč z tímu. 

Ako posledný bežal Kristián, ten rozhodoval o všetkom, či vyhráme, alebo nie. 

Dobehol ako prvý, čím nám dal ešte väčšiu nádej na víťazstvo a získanie 5000 

eur pre školu. Ostali sme na ihrisku a po pár minútach sme sa dozvedeli 

skvelú správu. Z 

reproduktorov sa ozval hlas 

organizátora: „... a víťazom 

súťaže Ľahšie to ide ľahšie 

sa stáva... ZŠ s MŠ 

Chminianska Nová Ves!“  

Naša radosť bola obrovská. 

Každý z nás dostal medailu a osobnú gratuláciu od organizátorov súťaže. Po 

slávnostnom vyhlásení víťazov sme sa vrátili do hotela a na druhý deň po 

raňajkách sme išli domov. V škole sa nášmu úspechu všetci potešili. Za náš 

celý tím sa chcem poďakovať učiteľom telesnej výchovy, že nás poctivo 

pripravovali a mali s nami trpezlivosť. Ďakujem členom tímu za 

povzbudzovanie a za spoluprácu. Bola to pekná životná skúsenosť a dúfam, že 

naši nasledovníci zažijú to isté ako my.  

Lucia 

Kovaľová, VIII. A 

 


