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Milí čitatelia!  

     Opäť sa Vám hlásime v ďalšom čísle školského časopisu. Pomaly sa k nám blíži koniec 

školského roka, ktorý bol bohatý na školské akcie, súťaže, úspechy žiakov a mnoho ďalších 

zaujímavostí pre žiakov. V tomto čísle si budete môcť prečítať o živote školy, o žiackych 

úspechoch a samozrejme nebudú chýbať ani príspevky našich žiakov.  

      Keďže už nám na dvere klopú letné prázdniny, prajeme Vám krásne leto plné zážitkov 

a dúfame, že sa v septembri opäť stretneme.  

 

Kŕmime vtáčiky  

     V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a leto 

spríjemňujú svojím štebotaním. Vtáčikom môžeme pomôcť prežiť náročné zimné obdobie, 

kedy sa v prírode nachádza menej dostupnej potravy. Žiaci druhého ročníka spolu s pani 

učiteľkou Baňasovou si pre vtáčiky pripravili kŕmidlá z plastových fliaš a počas zimných 

mrazivých dní pomáhali vtáctvu prežiť. Kŕmidlá rozvešali po celom školskom parku a každý 

deň im pripravili všakovaké pochutiny.  

 

 



Spomienkový akt pri Pamätníku padlých  

     Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti spomienkového dňa na oslobodenie obce sa 

konal 21.1.2016 pri Pamätníku padlých hrdinov. Pietneho aktu sa zúčastnil nielen starosta 

obce, ale aj starostovia okolitých obcí, žiaci základnej školy spolu so svojimi triednymi 

učiteľmi a v neposlednom rade obyvatelia obce. Žiaci základnej školy si pri tejto príležitosti 

pripravili krátke rozhlasové vstupy pod vedením p. zástupkyne Čorňákovej, v  ktorých si 

pripomenuli neľahký život našich starých rodičov vo vojnovom a povojnovom období.  

Zimné hry  

     Zimné obdobie sa spája s obľúbenými činnosťami detí- sánkovaním, guľovaním, či 

stavaním snehuliakov. Aj keď nám táto zima nenadelila bohatú snehovú nádielku, užili sme si 

aspoň pár mrazivých dní. Žiaci spoznávali a pomenovali zimné športy, porozprávali o tom, 

ako sa obliecť, aké prostredie a vybavenie si vyžadujú. Cieľom bolo, aby pochopili, že aj pri 

športovaní treba dodržiavať pravidlá, a to nielen športové, ale i pravidlá bezpečnosti a 

spoločenského správania – byť ohľaduplný pri korčuľovaní, ale i guľovaní, sánkovaní, či 

stavaní snehuliaka.  

 

Lyžiarsky a plavecký kurz  

     V dňoch 21.-26.2.2016 sa žiaci  7.– 9. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu 

v rekreačnom stredisku Mlynky-Dedinky. Hotel Priehrada, v ktorom boli ubytovaní, sa 

nachádza pod južnými svahmi planiny Geravy na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša. 

Lyžiarom sú tu k dispozícii zjazdovky s rôznym druhom obtiažnosti. Žiaci si osvojili techniku 



zjazdového lyžovania a zdokonalili sa v slalome. Okrem lyžovania mali pripravený pestrý 

program. Hneď v prvý deň sa konal zoznamovací večierok so žiakmi zo ZŠ Komenského, kde 

nadviazali nové kontakty a kamarátstva. Venovali sa spoločenským hrám a samozrejme 

absolvovali turistiku, kde sa kochali nádherným prostredím v okolí vodnej nádrže. Lyžovačku 

ukončili vyhodnotením jazdy zručnosti. Žiaci si odnášali nielen príjemné zážitky, ale aj nové 

kamarátstva a nezabudnuteľné spomienky.  

     Pre žiakov 6. ročníka sa v dňoch 18.4 – 22.4. 2016 konal plavecký kurz pod vedením pani 

učiteľky Baňasovej. Plavecký kurz žiaci absolvovali v aquaparku Delňa v Prešove. Okrem 

nácviku plaveckých spôsobov a zdokonaľovania plaveckej techniky a plaveckých zručností 

mali žiaci k dispozícii vírivku, tobogán alebo šmýkačku. Plavecký kurz sa niesol v príjemnej 

a radostnej atmosfére, ku ktorej prispeli zaujímavé hry, súťaživosť a názornosť pri nácviku.  

 

Karneval  

     Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj 05. 02. 2016 

v našej škole. Keď konečne prišiel ten deň, celá škola sa premenila na rozprávkovú krajinu, 

plnú všakovakých postavičiek, zvieratiek, rozprávkových hrdinov a ďalších zaujímavých 

masiek.  Škola ožila vravou a veselou hudbou. Balóny, pestrofarebné girlandy a karnevalová 

výzdoba dotvárali fašiangovú zábavu. Všetky masky sa predstavili svojim spolužiakom, 

učiteľom a rodičom.  Po predstavení  masiek si učitelia pripravili dopoludnie plné súťaží, hier, 

spevu a tanca. Na túto fašiangovú veselicu boli pozvaní aj rodičia a všetci priatelia školy, 

ktorí si okrem skvelej zábavy mohli pozorne prezrieť každú masku a udeliť jej svoj hlas. 



Keďže všetky masky boli výnimočné a krásne, víťazmi boli všetci. Každá maska bola 

odmenená krásnou cenou. Už teraz sa tešíme na ďalšiu fašiangovú veselicu plnú nových 

nápaditých a zaujímavých masiek.  

 

Hviezdoslavov Kubín  

     Odkaz jedného z najznámejších slovenských básnikov P.O. Hviezdoslava si žiaci našej 

školy pripomenuli v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vo februári sa uskutočnila 

recitačná súťaž, kde svoje recitačné schopnosti predviedli najlepší recitátori triednych kôl. Po 

príjemne strávenom čase v spoločnosti detských recitátorov sa porota rozhodla udeliť tieto 

prvé miesta Alexandra Klembárová (IV.A), Alica Pulščáková (VII.A), Natália Michalíková 

(VI.A) a Adriána Nižníková (VIII.A). Víťazi školského kola reprezentovali našu školu 

v okresnom kole v prednese poézie a prózy.  

 



Zážitkové čítanie  

     O knihách sa traduje, že sú najlepším priateľom človeka a od nepamäti patria medzi 

neodmysliteľných spoločníkov človeka. Keďže marec je mesiac kníh, žiaci prvého stupňa 

spolu so svojimi triednymi učiteľkami si spríjemnili dopoludnie zážitkovým čítaním. V MsKS 

v Sabinove si pani knihovníčky pre detí pripravili pútavý program. Oboznámili žiakov 

s tvorbou jedného z najznámejších autorov pre deti - Danielom Hevierom. Žiaci pracovali 

s knihou ZVERINEC. Po ukážke z knihy ich čakalo niekoľko zaujímavých úloh. Spoločne 

v skupinách hádali stopy a zvuky zvierat, riešili kvíz a museli rozlúsknuť aj šifrované písmo. 

Žiakom sa táto kniha zapáčila natoľko, že si zapožičali ešte dve knihy, z ktorých čítali 

v škole.  

 

Biblická súťaž  

     V utorok 9.2.2016 sa uskutočnilo okresné kolo biblickej súťaže pre žiakov I. stupňa 

základnej školy. Okresné kolo súťaže sa konalo v obci Milpoš. Pod vedením pani učiteľky 

Minčičovej sa súťaže zúčastnili žiaci 4. ročníka Veronique Pulščáková, Neomi Ester Novická 

a Damián Varhoľák, ktorí svojimi vedomosťami a poctivou prípravou obsadili krásne 1. 

miesto. Po víťazstve v okresnom kole reprezentovali školu na krajskom kole, kde sa 

umiestnili na 4. mieste.  

 



Pytagoriáda 

     Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov 

rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. V školskom roku 2015/2016 sa 

konal 37. ročník tejto súťaže. Najlepšou riešiteľkou bola žiačka Sára Felčíková (VII.A), ktorá 

postúpila na okresné kolo v Lipanoch, kde získala 1. miesto. Blahoželáme!  

Matematický klokan  

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných 

a stredných škôl. V tomto roku sa do tejto súťaže prihlásilo 16 žiakov. Spomedzi všetkých 

prihlásených žiakov medzi najlepších „klokankových“ riešiteľov patria Ema Osifová (II.A), 

Daniel Baňas (IV.A) a Alena Dujavová (IX.A).  

 

Deň vody  

     Aj tento školský rok sme si pripomenuli a oslávili Svetový deň vody. 22. marec je 

jedinečnou príležitosťou pripomenúť si dôležitosť vody pre zachovanie života na našej modrej 

planéte. Témou tohtoročného Svetového dňa vody bola ,,Voda a pracovné príležitosti.“Pri 

tejto príležitosti si triedni učitelia pripravili pre svojich žiakov niekoľko aktivít, ktorých 

cieľom bolo žiakom pripomenúť vzácnosť pitnej vody, dôležitosť vody pre náš život, 

možnosti šetrenia pitnej vody, ako i o spôsobe čistenia odpadových vôd.  

 



Športom si upevňujeme zdravie 

     Šport patrí k jednej z najobľúbenejších aktivít detí. Športom sa deti nielen zabávajú 

a spríjemňujú voľný čas, ale aj upevňujú svoje zdravie. Aj u nás v škole sa športovalo v tomto 

duchu. Išlo o efektívne využitie voľného času a o prípravné cvičenia na vybíjanú žiačok III.A 

– VII. A triedy. Po poctivej príprave sa naše žiačky zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej, 

ktoré sa konalo 28.04.2016 v Lipanoch. Družstvo našej školy nastúpilo proti silnej 

konkurencii a umiestnili sa na peknom 6. mieste.  

Zápis žiakov do 1. ročníka  

     Jedným z významných období v živote dieťaťa je vstup do školy. V dňoch 12. a 13. apríla 

sa v našej škole uskutočnil slávnostný zápis budúcich prvákov. Budúci prváci prichádzali do 

základnej školy v sprievode svojich rodičov plní očakávaní, aké bude ich prvé stretnutie so 

školou  a triedou, ktorú už od septembra začnú navštevovať. Zápis sa odohrával 

v rozprávkovom kráľovstve kráľa Mateja na motívy rozprávky O troch grošoch. Deti sa s 

úsmevom na tvári pochválili všetkým, čo sa doteraz doma a v materskej škole naučili. Hravou 

formou určovali základné farby, geometrické tvary, počítali, kreslili. K tohtoročnému zápisu 

prišlo do základnej školy 24 detí. Veríme, že budúci prváci si odnášali zo zápisu nielen pekné 

spomienky, ale po takomto prvom stretnutí so školou sa terajší škôlkari určite budú tešiť do 

naozajstnej školy. 

 

 



Deň otvorených dverí  

     Deň, kedy je školská brána otvorená pre každého sa uskutočnil aj na našej škole. Dňa 3. 

marca 2016 škola otvorila dvere dokorán pre všetkých. Počas dňa otvorených dverí sme 

privítali na pôde školy milých hostí, rodičov, bývalých žiakov aj budúcich prvákov. 

Návštevníci si mohli prezrieť priestory školy, vyskúšať si prácu s PC a interaktívnou tabuľou 

či nazrieť do tried počas vyučovacích hodín. Za školské lavice si v tento deň sadli nielen 

žiaci, ale aj ich rodičia. Ďakujeme za ich návštevu a tešíme sa na ďalší deň otvorených dverí. 

 

EnvirOtázniky 

     EnvirOtázniky je celoslovenská vedomostná súťaž o životnom prostredí pre žiakov II. 

stupňa základných škôl. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 1140 žiakov. Našu 

školu reprezentovali žiaci VIII.A triedy Klaudia Džubáková a Erik Matia, ktorí sa umiestnili 

na krásnom 3. mieste. Ďakujeme aj pani učiteľke MVDr. Gurkovej za kvalitnú prípravu na 

súťaž. 

Exkurzia na obecnom úrade 

     V marci sa žiaci II.A a III.A triedy zúčastnili exkurzie na obecnom úrade, kde sa stretli 

s pánom starostom Vladimírom Lelovským. Pán starosta ich pekne privítal vo svojej pracovni 

a porozprával žiakom o svojej práci, ako aj o práci  zamestnancov obecného úradu a ukázal 

im symboly našej obce. Žiaci videli pracovňu, z ktorej sa hlási v obecnom rozhlase, mohli sa 

dozvedieť viac o histórii obce, o našich predkoch, poprezerali si kroniku obce a kládli pánovi 



starostovi otázky, na ktoré boli zvedaví. Deti sa na obecný úrad veľmi tešili a celý týždeň si 

pripravovali otázky na pána starostu. 

 

Testovanie 9  

     Testovanie žiakov 9. ročníka sa každoročne uskutočňuje za účelom zisťovania 

individuálnej úrovne vedomostí a zručností žiakov z matematiky a slovenského jazyka. 

V tomto školskom roku sa celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka uskutočnilo 6. apríla 

2016. Naši deviataci sa naň poctivo pripravovali. Veľké ďakujem patrí pedagógom, ktorí 

našich deviatakov zodpovedne pripravovali, aby v testovaní dosiahli čo najlepšie výsledky.  

 

 



Deň Zeme  

     Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Jeho história siaha až do roku 1970. 

V tento deň si učitelia a žiaci našej školy pripomenuli, že zemské zdroje nie sú 

nevyčerpateľné, a preto sa aj naša škola  zúčastnila na spoločnom úsilí chrániť poklady pre 

budúce generácie tým, že sme čistili okolie školy a obce. 

 

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku  

     Dňa 12.apríla sa konalo predstavenie v anglickom jazyku v kinosále v Sabinove. Zúčastnili 

sa ho žiaci VI.A – IX.A, ktorí si mohli pozrieť predstavenie American dream. Predstavenie 

Three pigs si užili žiaci III.A. a IV.A triedy. Žiaci boli na scénky predpripravení pracovnými 

listami, ktoré boli zaslané z divadelného centra.  

 



Slávici z lavice  

     Žiačky reprezentovali našu školu aj v speváckej súťaži. Súťaž sa konala 8.4.2016 

a zúčastnili sa na nej žiačky Alexandra Klembarová, Alica Pulščáková, Agáta Baňasová 

a Adriána Nižniková, kde obsadili popredné miesta. Žiačka IV.A triedy Alexandra 

Klembarová bola dňa 18.5.2016 reprezentovať našu školu na súťaži v Čiernom Orli 

v Prešove. Sme na nich hrdí a ďakujeme, že aj vďaka nim sa naša škola viac zviditeľnila. 

 

V zdravom tele zdravý duch – cvičíme v prírode 

      Svetový deň zdravia sa aj na našej škole konal dňa 7.4.2016. Tento deň bol vyhlásený 

v roku 1950 svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO 

v roku 1948. Cieľom svetového dňa zdravia je rozšíriť a zlepšiť prevenciu cukrovky. Počas 

tohto dňa prebiehali na školskom ihrisku medzitriedne zápasy vo vybíjanej, v prehadzovanej, 

florbale a v minifutbale.  

  



Súťaž Hliadka mladých záchranárov 

     Päťčlenné hliadky mladých záchranárov si zmerali svoje vedomosti aj v tomto školskom 

roku. Žiaci Otília Duháňová (VI.A), Dominik Šašala (VII.A), Lukáš Záleta (VII.A), Matej 

Radačovský (VII.A) a Erik Matia (VIII.A) sa v Lipanoch na súťaži, ktorá sa konala 

20.5.2016, znova pasovali so zraneniami a obväzovaním. Súťažiaci preukázali výborné 

vedomosti v oblasti poskytovania prvej pomoci, či už v teoretickej alebo praktickej časti, čím 

si vyslúžili úctyhodné 2. miesto.             Gratulujeme! 

 

Geografická olympiáda  

     Ľudí odpradávna fascinovali cudzie miesta, ktoré chceli poznať alebo aspoň vedieť, kde sa 

nachádzajú. Aj medzi žiakmi našej školy sú takíto žiaci. K týmto žiakom patria Otília 

Duháňová (VI.A), Sára Felčíková (VII.A), Dávid Dujava (IX. A) a Adrián Hutník (IX.A), 

ktorí sa zapojili do 44. ročníka geografickej olympiády. Naši žiaci reprezentovali školu na 

okresnom kole, ktoré sa konalo 04.02.2016 na ZŠ Hviezdoslavovej v Lipanoch. 

Florbalový turnaj  

     Žiaci sa s obľubou zapájajú aj do školských športových súťaží. V poslednom období je 

práve florbal veľmi populárnym športom medzi deťmi. Žiaci I. stupňa sa aktívne venujú 

tomuto športu počas hodín telesnej a športovej výchovy i mimo nej. Tréning a zanietenosť 

žiakov priniesli 3. miesto v okresom kole florbalového turnaja, ktoré sa konala 14.4.2016 

v Lipanoch.  

 



Mladý záchranár CO  

     Dňa 11.5.2016 sa v zložení Otília Duháňová (VI.A), Natália Šmondrková (VIII.A), Erik 

Matia (VIII.A) a Adrián Hutník (IX.A) zúčastnili okresného kola súťaže Mladý záchranár 

CO. Príprava prebiehala pod vedením MVDr. Gurkovej. Na súťaži sa zúčastnilo 12 družstiev 

zo základných škôl a gymnázií okresu Prešov, Sabinov a Levoča. Našim žiakom sa podarilo 

získať 2. miesto.                              Blahoželáme! 

 

Deň matiek 

     Druhá májová nedeľa patrí sviatku našich mám. V tento deň hovoríme našim mamičkám, 

ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadrujeme im vďačnosť za všetko, čo pre nás 

robia. Z lásky k nim si žiaci základnej školy pod vedením svojich p. učiteliek pripravili pestrý 

program. Mažoretky, folklórny súbor a žiaci tretieho ročníka potešili svoje mamičky tancom, 

spevom a milým slovom. 

Beseda o mimočítankovej literatúre  

     Mimočítankové čítanie je dôležitým prostriedkom výchovy literatúrou. Svoje o tom vie aj 

pani zástupkyňa Čorňáková, ktorá mala so žiakmi besedy, kde rozoberali literatúru, ktorú si 

mali žiaci predtým prečítať. Besedy pozostávali z práce s textom, z vyhľadávania  na internete 

niečo zo života autora, či z rozprávania sa o tom, ako žiaci pochopili obsah diela.  

     



Škola v prírode  

     Žiaci prvého stupňa sa v dňoch od 9.5.-13.5.2016 zúčastnili školy v prírode. V krásnom 

prostredí na úpätí Vysokých Tatier v dedinke Veľký Slavkov pod vedením Mgr. Baňasovej, 

Mgr. Černického, Mgr. Timurovej a Mgr. Sakalovej. V cieli ich čakala krásna príroda, 

slnečné počasie, rôzne preliezky a atrakcie pre deti. Učitelia využili aj nadmieru príjemné 

počasie a ukázali žiakom Vysoké Tatry zblízka. Doma sa tak mohli pochváliť výstupom na 

Hrebienok či múzeom v Tatranskej Lomnici.  

 

 

 

 



Prírodovedná exkurzia  

     Dňa 25.5. 2016 sa žiaci VI.A – IX.A triedy spolu so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili 

prírodovednej poznávaco-turistickej exkurzie. Navštívili Východoslovenské múzeum 

v Košiciach, Jasovskú jaskyňu a Zádielsku tiesňavu. Východoslovenské múzeum v Košiciach 

spravuje okolo 500 000 zbierok a patrí k najväčším múzeám na Slovensku. Žiaci si mohli 

prezrieť unikátny výber zo zbierok z oblasti prírodných vied, histórie, umeleckého remesla, 

národopisu, ktoré sú inštalované vo viacerých stálych expozíciách. Jasovská jaskyňa žiakom 

poskytla okrem bohatej sinitrovej výplne, pozoruhodných skalnatých tvarov aj bohatú 

históriu. V neposlednom rade žiaci prešli náučným turistickým chodníkom Zádielskou 

tiesňavou.  

 

Dopravné dopoludnie  

     Dňa 6.6.2016 si žiaci školy otestovali svoje poznatky z dopravnej výchovy. Počas 

dopravného dopoludnia si žiaci I. a II. stupňa preverili svoje teoretické i praktické zručnosti 

v jazde na bicykli, kolobežkách a autíčkach. Praktickými aktivitami sa učili dodržiavať 

pravidlá cestnej premávky, poznávali dopravné značky, prechádzali priechodom pre chodcov. 

Žiaci si mohli vyskúšať, ako prechádzať cez cestu, ako sa majú správať na dopravnom 

prostriedku alebo po ktorej strane majú ísť ako chodci. Počas jazdy na dopravných 

prostriedkoch žiaci využívali všetky svoje vedomosti z dopravnej výchovy a riadili sa 

semaforom. Samozrejme nesmeli zabudnúť na vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť ostatných 



detí. Každý žiak bol vystrojený prilbou a reflexnou vestou. Bolo to predpoludnie plné zábavy, 

ale aj získavania nových poznatkov a zručností.  

 

Kreslím kriedou na chodníček  

     Kreslenie kriedou na chodník majú deti nadovšetko rady. Všetci žiaci prvého ročníka sa na 

tento deň veľmi tešili. Deti kreslili a kreslili a chodník pri škole ožil rozprávkovými 

postavičkami, zvieratkami a rôznymi pestrofarebnými kresbami. Kresby sa im naozaj vydarili 

a previedli nás rozprávkovou krajinou. Počasie nám prialo a odchádzali sme s dobrým 

pocitom z príjemne prežitého dopoludnia.  

 

 



Deň detí 

     Aj my sme oslavovali 1.6. na našej škole Medzinárodný deň detí. Na prvých dvoch 

hodinách sa žiaci zdržiavali v triedach na triednických hodinách a o 9. hodine sme si mohli 

začať vychutnávať šou, ktorú nám pripravili kowboji. Žiakom sa to páčilo, pretože to bolo 

niečo nové. Mohli si vyskúšať premývanie zlata, streľbu zo vzduchovky a luku, hádzanie 

podkovy a oštepu, krútenie  lasom. Na koniec deti čakala scénka Divokého západu. Myslíme 

si, že na tento deň budú spomínať ešte dlho. 

 

 

Ochrana človeka a prírody  

     Dňa 24.6.2016 sa uskutočnilo branné cvičenie, na ktorom sa žiaci I. a II. stupňa učili riešiť 

mimoriadne situácie, ako sa bezpečne správať a ako chrániť prírodu. Účelové cvičenie bolo 

zamerané na témy osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, hlavne na riešenie mimoriadnych 



situácií, na pobyt a pohyb v prírode a jej ochranu, na poskytovanie prvej  pomoci.  Pohybom 

a pobytom v prírode sme naplnili ciele tohto cvičenia.  

Tanec v srdci 

     Pre všetkých priaznivcov tanca sa v Športovej hale v Sabinove konala prehliadka 

tanečných skupín a jednotlivcov pod názvom Tanec v srdci. Prehliadky sa zúčastnilo 16 

skupín a medzi nimi aj tanečný krúžok našej školy – mažoretky, ktorý vedie pani učiteľka 

Mgr. Janka Felčíková. Okrem príjemne stráveného dopoludnia si dievčatá odnášali nové 

skúsenosti, zážitky a ďakovný list so sladkou odmenou.  

 

Slávnostné ukončenie školského roka  

    Ani sme sa nenazdali a prišiel posledný deň školského roka.  30. júna sa aj na našej škole 

rozdávali vysvedčenia. Už v  ranných hodinách sa schádzali žiaci, ktorí s radosťou očakávali 

vysvedčenia, s ktorými prišli aj vytúžené prázdniny. Slávnostný príhovor predniesol pán 

riaditeľ Ján Sciranka, ktorý žiakov pochválil za úspechy, ktoré získali v školskom roku 

2015/2016. Chvála patrila aj pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí si taktiež zaslúžia obdiv. 

V slávnostnom duchu sa nieslo aj vyhodnotenie súťaží, ktoré prebiehali počas školského roka.  

V súťaži Atlas medzi najlepších riešiteľov patrili Dávid Dujava, Marek Bučko, Sára 

Felčíková, Miriam Hutníková a Adrián Hutník, ktorí získali krásne ceny. V projekte 

recykluj a vyhraj s Milk-Agrom najlepší zberači Dominik Kozár a Alexandra Klembárová 

získali tablety a kolobežku pre školu. Blahoželáme! 



 
Pytagoriáda 

 

Hliadka mladých záchranárov  

 

Slávici z lavice  

 

Florbalový turnaj  

 

 

 

Dňa 14.4.2016 sa žiaci I. stupňa zúčastnili florbalového turnaja na 

ZŠ Hviezdoslavova v Lipanoch, kde sa umiestnili na peknom 3. 

mieste.  

 

Žiačky, ktoré reprezentovali našu školu na speváckej súťaži získali 

popredné miesta. Alexandra Klembarová – 1. miesto, Adriána 

Nižníková – 2. miesto a Alica Pulščáková 3. miesto.  

Hliadka mladých záchranárov, ktorú tvorili Otília Duháňová, 

Erik Matia, Lukáš Záleta, Matej Radačovský a Dominik Šašala 

získali v tejto súťaži 2. miesto.  

Po úspešnom absolvovaní školského kola Pytagoriády nás žiačka 

Sára Felčíková reprezentovala na okresnom kole súťaže, kde sa 

umiestnila na 1. mieste.  



Biblická súťaž  

 

Stolnotenisový turnaj  

 

EnvirOtázniky 

 

Mladý záchranár CO  

 

Recykluj a vyhraj  

 

 

 

Žiaci  Klaudia Džubáková a Erik Matia sa zapojili do vedomostnej 

súťaže EnvirOtázniky, kde sa umiestnili na 3. mieste. Srdečne 

blahoželáme!  

 

V obvodnom kole stolnotenisového turnaja sa žiak Dávid Dujava 

umiestnil na 1. mieste. 

V okresnom kole CO, ktoré sa konalo 11.5.2016 naši žiaci Otília 

Duháňová, Natália Šmondrková, Erik Matia a Adrián Hutník 

získali úctyhodné 2. miesto.  

Žiaci IV.A triedy Damián Varhoľak, Veronique Pulščáková, 

Noemi Ester Novická reprezentovali školu v biblickej súťaži. 

V okresnom kole súťaže získali 1. miesto a postúpili na krajské 

kolo.  

V projekte Recykluj a vyhraj, ktorý organizovala mliekarenská 

spoločnosť Milk-Agro sa naša škola umiestnila na 2. mieste. Okrem 

cien pre najlepších zberačov sme získali odmenu vo výške 300 eur a 

účasť na  koncerte INTEGRÁCIA, ktorý sa bude konať v Poprade.  



Energetika – LED žiarovka  

 

Vybíjaná žiačok    

 
Mladý priateľ lesa   

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiačky III.A – VII.A sa po poctivej príprave zúčastnili obvodného 

kola vo vybíjanej žiačok, kde získali 6. miesto.  

 

V tomto školskom roku sme sa zapojili do tvorivej súťaže s názvom 

Energetika. Úlohou žiakov II. stupňa bolo zhotoviť obal na LED 

žiarovku. Žiak IX.A Dávid Dujava, postúpil do užšieho výberu 

, získal tablet a finančnú odmenu 1000 eur pre školu.  

Dňa 22.apríla 2016 sa žiaci Simona Župová a Erik Matia zúčastnili 

1. ročníka prírodovednej súťaže s názvom Mladý priateľ lesa. Z 52 

prihlásených žiakov sa umiestnili na 9. a 14. mieste.  



 

Testovanie 9 

Deň, kedy sa dozviete, koľko toho viete  

     Dňa 6.4.2016 sme my, deviataci, boli podrobení takzvanej prvej veľkej skúške našich 

školských čias. Celých deväť rokov sme sa občas viac, a občas menej poctivo pripravovali 

práve na tento deň. Posledné týždne pred Testovaním boli dosť vyhrotené. Učitelia sa do nás 

snažili dostať čo najviac učiva, pričom sme my sami boli vystresovaní z toho, že naši učitelia 

boli vystresovaní. Bolo zaujímavé všímať si, koľko vecí si človek dokáže zapamätať za pár 

rokov. Pár dní pred samotným Testovaním sme boli všetci unavení. Unavení z toho čo sme 

vedeli a aj z toho, čo sme nevedeli. No popritom, samozrejme, aj radi, že sa toto obdobie 

stresu konečne blíži ku koncu. Keď sme sa všetci v stredu ráno stretli, napätie sa dalo krájať. 

Všetci nastrojení na náš prvý veľký deň na základnej škole sme sa na seba kŕčovito usmiali, 

popriali si šťastie a zasadli do lavíc. Štikanie pier, zúfalé vzdychy a občas aj smiech, to boli 

zvuky, ktoré nás sprevádzali celé dve hodiny počas Testovania. A potom, keď druhýkrát 

zaznela veta  „Položte perá.“, sme si všetci vydýchli. Uvedomili sme si, že je už konečne po 

tom. Po zdokumentovaní tohto, pre nás veľkého dňa, fotografiami už so širokými úsmevmi 

a nádejou, že to snáď nedopadne až tak zlé, sme sa všetci opäť rozišli do našich rodných 

dedín.  

Miriam Hutníková, IX.A 

Divadelné predstavenie a návšteva múzea  

     Dnes sme sa namiesto učenia vybrali do divadla ktoré bolo hrané po anglicky a po 

skončení sme odišli do múzea v jednej z bášt mestského opevnenia. Divadlo začalo 

sprejovaním na stenu. Hlavný hrdina musel ísť do školy. Na hodine angličtiny zaspal ako 

väčšina ľudí ktorí sa v divadle nudili. Snívalo sa mu, že letel do Ameriky a aj tam chvíľu žil. 

Zažil tam toho strašne veľa. Po prílete do Ameriky mal trochu problém s nájdením nejakého 

miesta a v metre stretol policajtku, ktorá mu pomohla. V parku stretol bezdomovca, ktorý mu 

podal peňaženku, keď mu spadla na zem a nič za to nechcel. Myslel si o sebe, že je milionár. 

Určitý čas bol aj na mieste, kde ľudia žijú vedľa kojotov a štrkáčov. Bol z toho celkom 

hotový. Ešte trochu a už by sa rozplakal. Chodil na strednú školu, kde hral futbal, ale veľmi sa 



mu to nepáčilo. Stretol tam nových ľudí. Jedného dňa bol vonku v meste a stretol televíznu 

redaktorku vďaka tomu sa dostal do televízneho vysielania. Potom sa zobudil a ocitol sa 

v triede. Zobudil ho učiteľ a Mr. Superman. Po zobudení bol veľmi sklamaný lebo to bol len 

sen. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné, občas aj zábavné. Niektorí ľudia boli sklamaní z toho, 

že to bol len sen. Po divadelnom predstavení sme išli do múzea, ktoré sa nachádza v bašte. Na 

prvom poschodí boli zaujímavé fotky budov v meste. V pivnici bolo skamenené drevo. Na 

druhom poschodí bol nábytok, vedľa neho sa nachádzala zaujímavá kopija s upraveným 

hrotom, ktorý vyzeral ako hrot kópie a sekery dohromady. Na treťom poschodí bola izba, 

ktorá ukazovala ako žili ľudia v tomto meste. Boli tam aj kroje, ktoré sa vtedy nosili. Boli z 

veľmi tvrdej látky. Ďalšie poschodie bolo podľa mňa veľmi zaujímavé. Nachádzali sa 

tam obrazy. Mne sa táto exkurzia páčila bola zaujímavá a náučná. 

     Daniel Leško IX.A  

Lyžiarsky kurz   

     V dňoch 21. - 26. 1. 2016 sa konal lyžiarsky výcvik v obci Mlynky - Dedinky. Zúčastnili 

sa žiaci 7. a 9. ročníka. Žiaci mohli získať nové lyžiarske skúsenosti. Cestovali tam v nedeľu 

večer na autobuse s ďalšou školou, ktorá absolvovala lyžiarsky výcvik spolu s nimi. Cesta 

nebola veľmi dlhá a žiaci sa po príchode na ubytovňu pomaly ubytovali. Zoznámili sa 

s prostredím a ráno nastúpili na svah aby predviedli svoje lyžiarske schopnosti. Niektorí žiaci 

lyžovať vedeli no iní sa to po chvíľke snaženia tiež naučili. Na svahu si užili veľa zábavy 

a tiež aj rôzne súťaže. Každý večer mali nejaký program ako napríklad aj diskotéku alebo si 

zasúťažiť s druhou školou. Jeden deň v týždni mali poobede od lyžovania prestávku a tak ju 

využili na príjemnú prechádzku po okolí, kde mohli trocha spoznať okolie. V štvrtok čo bol 

predposledný deň bola ešte súťaž, kde išlo hlavne o rýchlosť. Večer mali žiaci vyhodnotenie 

súťaže ako aj celého výcviku. Žiaci dostali diplomy a najlepší aj medaile.  Týždeň rýchlo 

zbehol a prišiel piatok, kedy sa žiaci museli začať baliť, čo sa im vôbec nechcelo. Ráno si ešte 

niektorí zalyžovali no iným už stačilo. Po lyžovaní poskladali veci a lyže do autobusu a išli 

domov, spolu s skvelými spomienkami, na ktoré určite dlho spomínali.   

 Alena Dujavová, IX.A 

 

 

 



Spomienky a túžby starého stromu 

(Rozprávanie) 

     Na malej lúčke uprostred nehostinných krovísk stojí strom.  

Strom, ktorý už len dožíva. Jeho kôra opadala na zem. Od pražiaceho slnka mu obelel kmeň 

a teraz tam len tak stojí.  Bez priateľov, opustený, sám. Začína jeseň a jeho bohato zdobená 

koruna sa pomaly rozpadáva. Postupne z nej opadávajú listy, najprv tie menšie a slabé, potom 

väčšie a silnejšie. Opadávajú a opadávajú, tíško sa kolíšu vo vetre a pomaličky sa znášajú na 

zem ako páperie. Na zemi sa vytvára jemný koberec hýriaci jesennými farbami. A strom, 

unavený po namáhavom lete, po celom živote, si tíško šeptajúc vetru začína spomínať na tie 

staré časy,  časy plné radosti ale aj bolesti.    

Vyklíčil z maličkého semienka, uprostred lesa plného mohutných starých dubov a mladých 

stromčekov, ako bol on. Spomína na časy, keď prvýkrát uvidel tu mohutnú žltú guľu na 

oblohe, ktorá ho priťahovala ako silný magnet. A začal rásť smerom k tej neznámej ale 

i napriek tomu veľmi príťažlivej veci. Začal sa naťahovať za životom. Rástol a rástol. Spolu 

s ním rástli aj ostatní, ale väčšina mladých stromčekov nemala dosť živín na svoj  rast. Les 

začal postupne chradnúť, počet stromov sa  zmenšoval. Až keď náš už skoro veľký strom 

pochopil, že o pár rokov ostane sám, začal sa báť. Začal sa báť samoty.  Čas plynul a s ním 

ostal už iba jeden jediný mohutný dub - starý, napol vysušený.  

A jednej noci sa to stalo. Strhla sa búrka, na nebi sa odohrala bitka bleskov.  Víchor skuvíňal 

v konároch týchto dvoch stromov a starý dub, hoci slabý, nahol svoje konáre, aby zachránil 

mladý život. A potom- bum. Mladý strom nevedel, čo sa deje. Obrovský rachot sťa výbuch 

bomby ho zasiahol a mladý strom omráčil. Až ráno si náš mladý strom všimol, čo sa presne 

stalo. Udrel blesk. Udrel takou obrovskou silou, že rozčesol starý dub vo dvoje.  Starý strom 

sa obetoval pre záchranu mladšieho. A stalo sa to najhoršie, mladý strom ostal sám.  

Postupom času rástol, začal mohutnieť a naberať silu. Okolo neho sa  vytvorila lúčka, ktorú 

začali obopínať kroviská. A tak, nikým nerušený, sa rozvíjal do krásy. Koruna mohutnela, 

kmeň hrubol. Prišli ďalšie a ďalšie búrky, ale nezlomili ho, len ho posilnili. Rástol a dúfal 

v lepší zajtrajšok.  Dúfal, že sa k nemu nejakou náhodou dostane semienko a z neho vyrastie 

malý stromček, tak ako on pred dávnou dobou. Chcel ho ochraňovať, strážiť, chcel 

spoločnosť svojich vlastných, nie len divej zveri. 



 Až raz pochopil zmysel života. Jedného dňa sa k nemu dostala dvojica, muž a žena. Našli si 

k nemu cestu cez tie kruté kroviská držiac sa za ruky. Vykračovali si po tej lúčke, usmievali 

sa na seba a pozerali si do očí. Niečo tento strom zarazilo. Bolo to v ich žiariacich očiach, 

v ich šťastných úsmevoch  , bola to láska. Čistá, nefalšovaná láska, krásna a mladá, ktorá 

rozkvitla ako najkrajší kvet. Vybrali sa smerom k  stromu a až pri ňom sa pobozkali, sľubujúc 

si lásku naveky. Tento sľub si chceli zvečniť, preto do stromu vyrezali svoje mená a sľúbili si  

vernosť. Vernosť na veky. Ešte dlho po sľube tu sedeli v objatí a  pozorovali západ slnka. Až 

neskoro v noci odišli a strom znova získal nádej na lepšiu budúcnosť. Tento pár, táto dvojica, 

sa k nemu vracala pravidelne a stále im v očiach videl  záblesk toho citu, toho, čo ich držalo 

pokope. Pod jeho korunami sa rozprávali o budúcnosti.  Jedného dňa sa strom prebudil na 

hlasitú vravu krásne vyobliekaných návštevníkov.  Mladý pár spečatil svoju lásku na lúke 

a svedkom im bol priateľ strom.  Ozdobený tam stál a poskytoval svadobčanom i mladému 

páru tieň pred pražiacim slnkom. Jeho radosť bola nesmierna. Konečne sa necítil zbytočný, 

konečne dosiahol niečo vo svojom živote. Prežité utrpenie stálo zato. Po tejto udalosti sa ešte 

dlho vracali k stromu a strom im poskytoval útočisko. Netrvalo dlho a s dvojicou prišlo aj  

maličké dievčatko, výplod ich lásky.  Mala oči po mame a výraz tváre po otcovi. Strom bol 

šťastný ako nikdy.  Trpezlivo stál a čakal na vzácnych návštevníkov.  Tešil sa a smútil, keď 

ho opustili a stratili sa niekde v diaľke spletitého sveta.  Strom sa na dlhú dobu ponoril do 

smútku a samoty. Až teraz, po rokoch, sa rozhodol zašeptať svoj príbeh jemnému vánku, 

ktorý kolíše jeho starú, ale i tak mohutnú korunu. Jeho listy opadávajú a starý strom spomína 

a čaká... 

  Ktohovie, raz sa možno objaví iná zamilovaná dvojica, ktorá sa vynorí z nehostinných 

krovísk a ktorá bude mať ten istý pohľad lásky v očiach.   

                                                                                                       Adrián Hutník,  IX.A  

Moje milé 45-ročné Ja! 

     Už ako malý som mal úvahy, čím budem v budúcnosti, akú budem mať prácu ,akú ženu 

a či vlastné deti.  

Asi každý z nás ešte v škôlke sníval ,že bude policajtom alebo astronautom, dievčatá ,že budú 

princezné , pani učiteľky či lekárky. Ale čím sme starší, tým viac dospievame a uvažujeme, 

čo naozaj budeme potrebovať v živote a bez čoho sa nezaobídeme. Pravda je taká ,že každý si 

buduje budúcnosť sám, úplne od začiatkov až po vrchol, ale základom sú sny, lebo, ak nemáš 



sny, nemôžeš  začať. Už toľko ráz som si predstavoval, aké by to  bolo, keby som pracoval. Či 

by som mal ženu, ktorá by ma chcela, moje vlastné deti, krásny dom a vysnívanú prácu. 

Škoda ,že sú to zatiaľ iba sny, hneď by bol svet krajší . Alebo, čo keď sa niečo zlé stane ? 

Nešťastnou náhodou sa mi stane úraz a budem postihnutý, alebo niekomu z mojich blízkych 

sa to stane, alebo moji rodičia by stratili prácu a ostali by sme na ulici ?   Potom už netuším, 

čo by som robil. Možno by som sa pokúsil všetko to zle napraviť, nejako sa cez to preniesť, 

veď svet ide ďalej i bez nás . Ale dúfam ,že  keď budem mať už 45 rokov a čistou náhodou sa 

mi tento list ,ktorý práve píšem aj splní, všetko to dobré, aby som bol stále presne taký istý iba 

o pár rokov starší, stále taký bláznivý s veľkou dávkou energie. Človek, ktorý nevie rapovať, 

ale je hlavne dobrý a srdečný. V jednom článku som čítal ,že keď máte sny o niečom 

konkrétnom a začnete tomu veriť, stále nato myslieť, tak sa to i splní . A ja tomu verím ,že 

budem mať krásnu a inteligentnú ženu ,ktorú budem celý život každé ráno do večera milovať, 

ktorá mi porodí hlavne zdravé deti, najlepšie 4, dvoch chlapcov a dve dievčatá, aby sa mali 

s kým rozprávať o svojich problémoch. Nádherný dom s výhľadom na širokú prírodu, 

láskavých susedov, ku ktorým budeme chodiť na grilovačku, veľkého huňatého psíka, ktorý 

bude počúvať na slovo a nebude robiť neporiadok. Snívam o veľkej záhrade, kde sa budú hrať 

deti so psom a vyrastú tam jablone ,hrušky, čerešne. Chcem mať silnú a zadupanú motorku a 

vytúženú prácu podnikateľa. Túžim chodiť cez zimu sa lyžovať s deťmi a bratom a keď bude 

mať i on deti, tak aj s jeho deťmi, samozrejme . Snívam o cestovaní s túžbou spoznávať nové 

neprebádané miesta. V jeseni zbierať lístie. Zase, keď bude leto chcem plávať na kúpalisku, 

vyskúšať vodný futbal ,chodiť na turistiky a na celodenné  bicyklovanie. Ale to musí byť 

zdravá naša Zem a my. Nikto nevie či nebude náhodou 3.sv vojna, fosílne palivá už budú 

dochádzať. Dúfam ,že to naša mamička Zem ešte vydrží s nami ďalších minimálne 100 rokov, 

aby som sa dožil v presvedčení ,že planéta ešte existovala. Ale asi za najdôležitejšiu vec 

pokladám, zdravie našej rodiny bez vážnejších problémov. Veď ja tomu nemusím ani veriť, 

ja viem ,že sa to stane presne tak, ako to chcem ja. Som totiž optimista a musím iba pozitívne 

myslieť.  

Nakoniec všetko bude tak, ako my chceme, pretože my si určujeme vlastnú cestu, nikto iný 

iba my , a preto, keď sa budeme podľa toho riadiť dokážeme všetko na celom svete zvládnuť. 

Verím moje drahé budúce Ja , že pri čítaní môjho listu sa usmievaš a si rado, že si malo   

v minulosti také optimistické zmýšľanie. 

Tvoj 15- ročný optimista Dávid                                                                Dávid Dujava, IX.A  



Moje milé budúce Ja! 

     Píšem Ti tento list práve preto, lebo  by som sa chcela o Tebe dozvedieť viac . Ani netušíš, 

koľko otázok na Teba mám. Neskutočne veľa . Ale nebudem na Teba krutá , aby si mi 

náhodou neodpadlo . 

Dozvedela som sa ,že oslavuješ  štyridsaťpäť rokov . Fíha , ale ten čas letí! Keď to pôjde aj 

Tebe tak rýchlo, o chvíľu  pôjdeš do šrotu  a zošrotujú Ťa . A ja ? Ja mám ešte život pred 

sebou . Viem ,závidíš mi a ja sa potichu smejem .HAHA a ešte raz HAHA!! Ale vlastne 

chcela som sa Ťa opýtať:,, Ako sa máš ?“ Ja sa mám perfektne .Vonku práve teraz svieti 

slniečko a ja sedím doma a píšem Ti tento list.  Som ja  ale  pako . Namiesto prechádzky či 

klebetenia s kámoškou dávam prednosť Tebe, hoci si pre mňa neznáma budúcnosť. Dúfam ,že 

Ty  také  pako ako ja už nie si. Alebo predsa si  a dokonca  ešte väčšie? Vieš o tom , že by to 

nebolo veľmi dobré, však ?  

 Okey ,trošku  odbočím ... Pamätáš si, keď  si bolo také staré ako ja ? Asi nie, čo je škoda.  Ja 

Ti to pripomeniem .  Môj život je vynikajúci . Pýtaš sa prečo ? Preto, lebo mám tú najlepšiu 

rodinu, najlepších kamarátov, ktorých mám veľmi rada a určite aj budúce svoje Ja. Teda 

možno. Hlavne  mi nepovedz, že už nie si medzi nami. Lebo  ,,zomriem´´ a to nechcem HAH! 

Ale nie, robím si psinu. Nikto nevie, ako to bude. Ani ja, ani Ty a ani medveď, vlastne 

...NIKTO. 

Moje predstavy o živote sú... Neviem aké a je to pre mňa práve teraz aj veľmi ťažká otázka. 

Zatváram oči a skúsim si niečo predstaviť. Pevne verím, že si sa vo vážnych krokoch  

rozhodlo správne. Určite máš takú prácu, akú obidve chceme. Verím , že si ukončila 

základnú, strednú a vysokú školu, ako si plánovala. Dúfam, že neskončime niekde v poli  pri 

ovciach, kravách a iných- pre mňa takmer  katastrofách ...   

 Ozaj, prajem Ti všetko najlepšie k tej- 45. Osláv to poriadne, moje budúce Ja. Počuj, hlavne 

sa neopi, lebo by to bol  koniec!!  Vieš veľmi dobre, že takéto veci ja neznášam. Snáď ma 

nesklameš a nebude zo mňa nejaká alkoholička. Iste vieš o tom, že si nepotrpím ani na 

cigaretách. Ak nejakým nedopatrením fajčíš, tak to okamžite zmeň. Poznáš ma predsa a vieš, 

že keď sa ja nahnevám... Dávaj si na mňa pozor. 

Na začiatku som písala , že nebudem na Teba veľmi krutá, ale aj tak som .Mrzí ma to. Odpusť 

mi . Ale na veci to nič nemení, stále si na mňa dávaj pozor. Na mojej budúcnosti mi predsa 

veľmi záleží.  Ešte sa chcem medzi rečou opýtať: ,, Máš muža? Máš deti? A máš vlastne 



rodinu? ´´  Ak áno, je to super, ak nie, tak čo tu ešte robíš! Padaj si hľadať muža!!!  Založ si 

rodinu, lebo kto podedí po Tebe majetok? A mimochodom chcem mať minimálne jedno dieťa 

a maximálne tri. Prosím Ťa, mysli nato.  

Nuž to je asi všetko, čo som chcela. Keď odpíšeš, budem rada. Dúfam, že si nám našla 

spriaznenú dušu. HECH. 

Čauko, s nádejou a láskou Tvoje mladšie Ja. 

 Natália Šmondrková, VIII.A 

 

Anketa s našimi deviatakmi pred rozlúčkou so školou... 

 

Aké rady by si odporučil budúcim deviatakom?  

Mirka: 

Budúcim deviatakom by som hlavne odporučila  nestresovať sa a ostať nad vecou, pretože sú 

aj dôležitejšie veci ako škola. 

S ktorými učiteľmi najlepšie vychádzaš, a prečo ? 

Karina: 

Pre mňa určite učiteľky Dudová a Gurková, lebo neberú učivo ako povinnosť ale aj v rámci 

žartu. 

Skús nám priblížiť Váš kolektív ako celok, v čom spočívajú pozitíva a negatíva ?  

Adrián: 

Ako pozitívum beriem, že sa poznáme už deväť rokov  a to už niečo znamená. Spoločne sa 

poznáme, rozumieme si a sme k sebe úprimní. Kolektív hodnotím kladne, pretože to sú ľudia, 

na ktorých budem do konca života spomínať. Ako negatíva beriem občasné hádky, ale nič 

extrémne sa tu nedeje.  

 

 



Aké nedostatky si postrehol na škole za deväť rokov ?  

Kristián: 

Všimol som si hlavne absenciu telocvične, v ktorej by sme mohli cvičiť a trénovať na rôzne 

školské súťaže.  

K čomu ti pomohli exkurzie a výlety na tejto škole ?  

Alena: 

Vďaka výletom a exkurziám na škole sme mali možnosť spoznať rôzne jaskyne či múzeá 

a veľa ďalších zaujímavých oblastí Slovenska.  

Aké pocity vo Vás prevládajú, keď opúšťate túto školu ?  

Daniel: 

Prevláda vo mne radosť, lebo konečne opúšťam  školu a teším sa na ďalšie štúdium na 

strednej škole. No zároveň aj smútok, lebo som tu získal veľa zážitkov a budem mať na túto 

školu aj veľa pekných  spomienok.  

Čo by ste na tejto škole zmenili ?  

Michal: 

Na tejto škole by som nič nezmenil, všetko nech ostane tak ako je.  

Ktorí učitelia Vás najviac naučili ?  

Dávid: 

Mňa najviac naučil pán učiteľ Krajňák a pani učiteľka Dudová, pretože dokážu učivo 

vysvetliť aj tým slabším. Veľa sa pri nich nasmejem.  

Ďakujem za Vaše názory                                                                           moderátorka ankety 

A. Pačútová 

PS: Želáme našim končiacim žiakom veľa šťastia, úspechov a uplatnenie v živote 

a veríme, že na svoju ,,zédeešku“ budú spomínať v dobrom... 

 



Moja čarovná záhrada 

 

Do mojej záhrady prišla jar. 

Veľmi rada mám jej prebúdzanie. 

Čo kvet je v rozpuku  

a tráva zelená je. 

A pre tú pastvu na oči i uchu sa lahodí, keď vtáky 

štebocú. 

 

Potom príde leto, slnkom zaliate. 

Do pestrosti sa oblieklo 

a v mojej záhrade, čudo sa stalo. 

Kvety krásne šaty obliekli. 

 

V jeseni mi radosť dáva, 

keď je plodov hojnosti. 

Lebo zima niekedy tuhá býva, 

v zime rada odpočíva! 

 

V každom ročnom období, 

všetkým zmyslom lahodí  

tá moja čarovná záhrada. 

 

 

    Simona Župová, VIII.A 

 



Moja čarovná záhrada 

 

Vonku krásne slnko svieti, 

travička sa zelená. 

Poďte deti na dvor trošku 

zahrajte sa z veselá. 

Sedmikráska belie sa tu, 

zbierajte ju do dlaní. 

Odnieste ju mamkám deti, 

isto sa jej poteší. 

Púpava tiež hlávku kloní, 

žltou farbou vyníma sa. 

Bude medík púpavový 

v zime vychutná sa. 

Stromy kvitnú jedna radosť, 

včielky bzučia z kvetu na kvet. 

Zbierajú peľ jedna, dva, tri 

a do úľa vlietajú si. 

V strede záhrady, trpaslíček stoji. 

Vieš aj niečo vyčarovať? 

Chcel by som viacej zdravia, 

teraz sa to hodí. 

                                                                   Samuel Chovan, VII.A 
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