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Blížia sa letné prázdniny, čas oddychu a relaxu... 
 

 
Milí čitatelia! 

Jar... Krásne ročné obdobie, ktoré sa spája s množstvom významných dní, sviatkov. Keď 
nazrieme do kalendára, nájdeme v ňom Marec – mesiac knihy, Deň učiteľov, veľkonočné sviatky, Deň 
Zeme. Jar... Všetko sa prebúdza k „novému životu“. Symbolom nového života, symbolom 
prebúdzania je vajíčko – symbol Veľkej noci. Kniha – symbol múdrosti, nových poznatkov, vedomostí. 
Marec je aj mesiacom, kedy slávia svoj sviatok aj učitelia. Keď sa spýtate svojich rodičov či starých 
rodičov, iste si spomenú na svoju prvú pani učiteľku, na svojho obľúbeného učiteľa. Áno, spomenú si, 
ako ich učili čítať, písať, ako robili prvé pokusy na chémii, na nevydarenú písomku z matematiky, na 
vybrané slová... Spomenú si na všetko príjemné, čo v škole prežili so svojimi učiteľmi. Tak, ako vy ste 
si aj tento rok spomenuli na svojich učiteľov milým slovom či kvetom. Učiteľom patrí vďaka nielen po 
mnohých rokoch, ale aj dnes. 
      Čas naozaj rýchlo letí...  

Onedlho sa rozídeme na dvojmesačný čas oddychu s výsledkom práce v rukách. No tých pár 
týždňov vám poslúži na to, aby ste ešte stihli opraviť to, čo sa dá, aby ste strávili chvíle na spoločných 
výletoch, čím možno ešte viac utvrdíte priateľské vzťahy v kolektíve. Potom sa rozídeme na 
prázdniny, aby sme si oddýchli a nazbierali sily do ďalšieho školského roka. Opäť náročného, ale 
i plného očakávania... Tým, ktorí 4. septembra vykročia inou cestou, prajem veľa úspechov v ich 
ďalšom štúdiu. A na záver prajem všetkým krásne, slnečné, ničím nerušené leto. Leto plné oddychu, 
pohody... Dovidenia v septembri! 

p. uč. J. Sýkorová 
 
POZOR, POZOR!!! 
  V každom desiatom výtlačku tohto vydania nájdete OSPRAVEDLNENKU Z ÚSTNEJ 
ODPOVEDE, ktorá vás oprávňuje po jej predložení ospravedlniť sa z odpovede z akéhokoľvek dôvodu, 
na ktoromkoľvek vyučovacom predmete a vyučujúci ju musí akceptovať. 

 
Ako to funguje? 
Ak sa nenaučíš na nejaký predmet a budeš vyzvaný odpovedať, predložíš REBELSKÉ 
OSPRAVEDLNENIE a môžeš si ísť sadnúť bez pätorky. 
POZOR! REBELSKÉ OSPRAVEDLNENIE NESMIEŠ: 

- použiť viackrát po sebe,  
- oxeroxovať (ani inak sfalšovať), 
- použiť pri písomke! 

  

platnosť ospravedlnenky do 30.11.2017  
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Karneval detí 1.-4. ročníka 

Veselo bolo deťom druhý februárový týždeň v stredu 8.2.2017, kedy sa v priestoroch školskej 
jedálne konal tradičný KARNEVAL. Deti sa v toto popoludnie zmenili na princezné, šašov, drakov, 
vzduchoplavca, hviezdne hodiny, spainboxerku, semafor, filmárika a filmušku, .......... výber bol 
veľkolepý, ozaj sme mali takýto krásny karneval. Porota mala plné ruky práce, vybrať spomedzi týchto 
masiek najkrajšie bolo ozaj náročné. O zábavu sa postaral ako obvykle pán Barborík. Deti sa do sýtosti 
vyšantili, zabávali sa, súťažili a počas prestávok sa osviežili výborným čajíkom, ktorý nám nachystali 
tety kuchárky. O tom, že sa deti ozaj výborne cítili, svedčili ich rozžiarené očká, úsmevy, atmosféra 
a fotografie v závere, pretože „Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...“ 

Každá maska bola odmenená, za čo patri veľké poďakovanie našim milým sponzorom, 
vedeniu školy a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a  samotnej 
organizácii karnevalu. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

7. žiacky školský ples 

Aj naši žiaci plesali. Ples sa konal 27. januára 2017 v našej školskej jedálni. Ako je už zvykom, 

počas plesu boli rôzne zábavné hry, tombola a vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa tohto 

roku stali Benjamín Pšenčík a Tamara Hudačková. 
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14. február – deň sv. Valentína 

Ako to začalo? 

Sviatok sv. Valentína je 14. februára. Deň svätého Valentína - patróna zamilovaných - patrí 

k najobľúbenejším sviatkom. Viete, kto to vlastne bol? Valentín je už dávno za nami, ale my vám 

povieme, prečo si ho každý rok pripomíname. 

Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí 

v rôznych kútoch sveta. Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci 

v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol  cisár Claudius  II, ktorý bol známy svojimi 

túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo mu, že ženatí muži sú 

slabšími vojakmi, preto že sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine 

manželstvo. 

Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával 

zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu spájať životy 

zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky ho dal popraviť. Mali by ste otvoriť 

vaše srdcia viac než inokedy, aby do nich mohla prísť láska. 

 

 

 

 

 

Valentín v súčasnosti 

Je to deň, ktorý sa spája so sviatkom zaľúbených. Už niekoľko týždňov pred týmto dátumom 

nájdeme obchody plné rôznych darčekov v podobe srdiečka, rôzne 

pohľadnice s vyznaniami a podobne. Každý z nás si praje, aby bol 

milovaný a šťastný. Každý túži po takom priateľovi, ktorý ho podrží v 

ťažkej chvíli, po rodine, ktorá ho má rada, po blízkom človeku, ktorý 

nesklame. Mať takého je ozajstné šťastie. Keby ste sa spýtali kohokoľvek, 

určite by sa nenašiel človek, ktorý by povedal, že nechce byť milovaný. 

Láska je dôležitá v každom veku – láska matky k dieťaťu, láska mladých 

zamilovaných dvojíc, manželská láska, láska dieťaťa k rodičom. Preto 

nech si každý v tento deň spomenie na tých, ktorých má najradšej, na ktorých mu záleží.  

 

 

 

 

 

 

Valentínska pošta 

Ako každoročne, aj teraz žiačky 9.A triedy pripravili 

valentínsku schránku, ktorá umožnila žiakom našej školy poslať 

valentínku komukoľvek. Veríme, že všetkých adresátov ich valentínky 

milo prekvapili a potešili... :) 
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Bezpečný internet 

 

Mobil, SMS-ka, MMS-ka, počítač, internet, e-mail, Google, Facebook, webstranka. Pojmy 

úplné bežne v komunikácii dnešných detí. Aj ty si majiteľom 

mobilného telefónu?  Rad esemeskuješ?  Tráviš čas na pokeci? 

Máš svoj blog či profil na Facebooku? Alebo si sa už dokonca 

stretol s niekým, koho si spoznal prostredníctvom internetu? 

Vieš, že užívateľom mobilov či internetu hrozí reálne 

nebezpečenstvo? Hovoríme tu o takzvanom kyberšikanovaní, 

zastrašovaní, navádzaní na drogy, rôzne trestné činy či dokonca 

na samovraždy. Preto zbystri pozornosť! Na čo si treba dávať 

pozor pri používaní mobilu a internetu? 

 
Ľudia nemusia byť vždy tými, za koho sa vydávajú! 

• Dávaj pozor, komu dávaš svoje mobilné číslo a čísla svojich kamarátov. Môžu byť zneužité. 

• Ak ťa niekto neznámy cez mobil alebo internet pozýva na stretnutie, odmietni. Je to nebezpečné. 

Zdôver sa dospelému - rodičovi, učiteľovi. 

• Nefoť a nenahrávaj kamarátov bez ich súhlasu. Nezverejňuj ich 

na internete. Ani tebe by sa to nepáčilo. Každá fotka či video 

môžu byť zneužité. 

• Na tiesňové linky a linky pomoci volaj len v núdzi, neblokuj 

linky nezmyselnými hovormi. 

• Svoj mobil nikdy nenechávaj bez dozoru. Je to ľahká korisť pre 

zlodeja. 

• Zváž, na čo míňaš svoj kredit. Volania na audiotexové  čísla sú 

veľmi drahé. 

• Prostredníctvom internetu neposkytuj informácie – telefón, 

adresu, fotografie. 

• Nezverejňuj citlivé údaje – heslá, č. kreditky – hrozí phishing, 

t.j. podvodná webstránka, ktorá napodobňuje existujúcu 

dôveryhodnú webstránku (napríklad stránku banky), aby 

vylákala od užívateľov ich heslá. 

• Neodpovedaj na podozrivé e-maily, spam. Spam je 

nevyžiadaná pošta, môže obsahovať lacné reklamy, vírusy, 

podvody, phishing, poplašné správy a iné ohrozenia z internetu 

alebo hoaxy – nezmyselné  správy, ktoré vyzývajú, aby boli 

preposlané ďalším. Hoaxy varujú pred vymysleným 

nebezpečenstvom, sľubujú šťastie, peniaze... 

• Ak sa potrebuješ poradiť, zavolaj na bezplatnú tel. linku 116 

111 alebo na telefónnu linku pomoci 0800 500 500, pošli e-mail na potrebujem@pomoc.sk alebo 

choď na stranku www.pomoc.sk. 

• Veľa zaujímavých informácii ti poskytne stránka www.ovce.sk. 

 

 

mailto:potrebujem@pomoc.sk
http://www.ovce.sk/
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Národný program prevencie obezity 
 
Strašidlo obezity 

Vďaka zmene životného štýlu, zníženiu 
fyzickej aktivity a nesprávnym stravovacím návykom 
bojuje Európa s obezitou. Toto ochorenie modernej 
spoločnosti sa stáva významnou hrozbou. Asi 20% 
detí trpí nadváhou a asi tretina z nich je obézna. 
 
Zdravotné dopady obezity 

Nadváha a obezita výrazne zvyšujú riziko závažných chorôb: 
 kardiovaskulárne ochorenia, 
 metabolické ochorenia, 
 onkologické ochorenia, 
 choroby kĺbov, kostrového a svalového systému, 
 kožné ochorenia (ekzémy, mykózy, celulitída), 
 psychosociálne poruchy (nízke sebavedomie, 

sebaobviňovanie, poruchy motivácie, depresia, úzkosť, 
prejedanie, bulímia, anorexia). 

 
10 častých chýb v stravovaní detí 

1. Nepravidelnosť stravovacieho režimu a nárazovitý príjem veľkého množstva jedla vo 
večerných hodinách.  

2. Preferencia nevhodných potravín (často však mimoriadne obľúbených) s vysokým obsahom 
tuku a cukru.  

3. Nedostatočný príjem zeleniny a ovocia.  
4. Príliš mnoho živočíšnych a príliš málo prírodných 

rastlinných potravín v každodennej strave.  
5. Nedostatočný pitný režim.  
6. Časté príležitosti, ktoré sú spojené s nadmernou 

konzumáciou kaloricky výdatných potravín (oslavy, 
návštevy, sviatky). 

7. Nevhodné až násilné núkanie obľúbených, ale nevhodných maškŕt deťom (starí rodičia a ďalší 
príbuzní, kamaráti). 

8. Bezmyšlienková konzumácia kaloricky výdatných potravín (maškrtenie) mimo pravidelného 
rámca bežných denných jedál často popri pasívnych formách zábavy (TV, počítače, internet, 
PC hry, kiná) alebo pri učení.  

9. Časté návštevy prevádzok rýchleho občerstvenia. 
10. Nedostatok pravidelnej pohybovej a telesnej činnosti a športových aktivít. 

 

Vymaľuj si zdravé potraviny: 
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Marec – mesiac knihy 
 

J. A. Komenský: „Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená 
stávať sa hlupákom.“  

Marec – Mesiac knihy bol prvýkrát v Československu 
vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu – šíriteľa knižnej 
kultúry. Cieľ bol jednoduchý – podpora záujmu o knihy.  
Neskôr úlohu podporovať čítanie prevzali knižnice. V posledný 
marcový týždeň sa každoročne organizuje Týždeň slovenských 
knižníc. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období 
informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má 
kniha svoje opodstatnenie.  
Aj kniha prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú 
k elektronickej podobe. Nie je podstatná jej podoba, ale význam, 
ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť a jednotlivca. 
 
Sedem tipov, ako vybrať dobrú knihu na čítanie:  
1. Pozrite sa na obal. Prečítajte si názov a pozrite sa na titulnú ilustráciu.  
2. Prečítajte si prvú stránku a použite pravidlo piatich prstov.  
Pravidlo piatich prstov: Ak je na tejto prvej strane päť alebo viac slov, ktoré nepoznáte alebo 
nedokážete prečítať, kniha pravdepodobne nie je pre vás.  
3. Prečítajte si ďalšie knihy od vášho osvedčeného autora.  
4. Prečítajte si ďalšiu knihu z problematiky, ktorá vás zaujíma.  
5. Spýtajte sa niekoho, komu dôverujete, na jeho odporúčania.  
6. Pozrite sa na veľkosť knihy (aby sa vám dobre držala, nebola ťažká...).  
7. Poobzerajte sa po dome. Na dobré knihy často ticho sadá prach vo vašom vlastnom dome. Možno 
ste zabudli na jednu knihu, ktorú ste dostali vlani na Vianoce. Alebo niekto, kto žije s vami, má pár 
dobrých kníh...  
 

Čo ste možno o knihách nevedeli... 

Najstaršia kniha bola objavená v Bulharsku pri kopaní kanálu, kde našli 
staroveku hrobku s nástennými maľbami. Vo vnútri sa nachádza 
pravdepodobne najstaršia kniha na svete. Má šesť strán vyrobených z pravého 
zlata a je napísaná v jazyku Etruskov, ktorí sa usídlili 
v Taliansku asi pred 3000 rokmi p.n.l. Znázorňuje obrázky 
jazdca, morskej panny a niekoľkých bojovníkov.  

Najcennejším komiksom na svete je premiérové 
číslo Action Comics z roku 1938. V ňom sa predstavil prvý 
komiksový hrdina – Superman. Ilustrátorom je Joe Shuster. 
V roku 2001 sa kópia prvého čísla predala za 240 533 libier. 

Atlas vtákov od Johna Jamesa Audubona je najdrahšou tlačenou knihou. 
V roku 2000 sa výtlačok predal za takmer 4,4 milióna libier. 

Najmenšiu knihu na svete si môžete kúpiť ako suvenír v Guttenburgovom múzeu 
v nemeckom meste Mainz. Volá sa Das kleinste Buch der Welt 
(Najmenšia kniha sveta). Jej rozmery sú naozaj miniatúrne, má len 3,5 
krát 3,5 milimetra a je ručne viazaná do koženého prebalu zdobenými 
zlatými ornamentmi. Jej cena je 24 eur a dostanete k nej aj špeciálnu 
lupu na čítanie. 

Titul najväčšej knihy na svete získala obrazová publikácia 
o Bejrúte, ktorá obsahuje 304 strán. Je vysoká 2,77 metra, široká 3,85 

metra a váži vyše tisíc kilogramov. 
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Číta celá škola 

Projekt realizovaný s podporou Komunitnej nadácie Bardejov 
 

Netradičný deň zažili žiaci ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 
v Bardejove v piatok 31. marca 2017. Projekt, ktorého 

realizácia prebiehala už od 
januára tohto roka, vyvrcholil 
dňom, kedy naozaj čítala celá 
škola a nielen to. Vytvorili sme 
atraktívnu ponuku aktivít pre 
všetky vekové kategórie, od 
žiakov materskej školy až po 
deviatakov. Genézou navrhovaného projektu bola simultánna realizácia 
čitateľských projektových aktivít, ktoré naštartujú vytváranie prostredia 
pre čitateľskú kultúru. Cieľom projektu bola podpora záujmu o čítanie, 
zlepšenie čitateľskej kultúry a tiež aj hodnotovej orientácie. Realizáciou 
jednotlivých aktivít sme vytvárali u žiakov pozitívny vzťah ku knihe, 
školskej a okresnej knižnici, 

k čítaniu a poznávaniu nového prostredníctvom knihy. 
Žiaci 1.A, 2.C a 3.B nemali strach ani z tmy a zažili 

Noc s Andersenom v školskej knižnici. Na hodinách výtvarnej 
výchovy žiaci prvého až štvrtého ročníka ilustrovali bájky, 
ktoré napísali ich starší spolužiaci na 2. stupni. 

Vytváraním vhodného 
prostredia a pomocou 
zážitkových a zábavných 
aktivít sme formovali záujmovú a hodnotovú orientáciu, rozvíjali 
čitateľskú gramotnosť a pomocou čitateľských vzorov sme 
nabádali mladú generáciu k čítaniu. Pýtate sa, či sa nám toto 
všetko podarilo? Odpoveďou sú zážitky a projektové práce 
všetkých zúčastnených a my, učitelia, pevne veríme, že naša 
úprimná snaha nájde odozvu v srdciach nádejných čitateľov 

a odraz v mysliach mladého človeka, ktorého zatiaľ je v našej moci pozitívne formovať. Podrobný 
rozpis aktivít k čitateľskej gramotnosti a najkrajšie práce je možné nájsť v osobitnej publikácii 
„Čítaním k tvorivosti“, ktorú nájdete v školskej knižnici i na internetovej stránke našej školy. 
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28. marec - Deň učiteľov    fdsagfgfg 

Meno Jana Amosa Komenského, ktorý sa narodil 28.3.1592, už milí žiaci isto 

poznáte. Ale možno neviete, že práve on prispel k tomu, aby sa vzdelávali všetky deti 

bez rozdielu spoločenského postavenia či náboženstva. Učil učiteľov, ako hrou 

vtiahnuť žiaka do učebného procesu, ako mu spríjemniť povinnosť učiť sa a vychovať 

z neho vzdelaného človeka. Komenského „škola hrou“ by sa vám určite páčila. 

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jana Amosa 

Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických 

pracovníkov, ktorých práca je poslaním a ktorí si zaslúžia za svoje znalosti, 

trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. 

 

Zaujímavosti o škole 

Odkedy v školách zvoní? 

V minulosti sa do školy, podobne ako do kostola, zvolávalo zvonením na zvon, príp. 

udieraním na nejaký kovový predmet. Zvonenie zvoncom, resp. elektrické zvonenie sa do 

škôl dostalo až pod vplyvom technického pokroku v období I. ČSR (1918 - 1938). Neskôr 

bolo samozrejmosťou zvonenie prostredníctvom hodinového automatu. Dnes nám 

začiatok a koniec hodiny oznamujú nahrávky najznámejších pesničiek. Keď pred pár 

rokmi takéto zvonenie začalo fungovať v našej škole, niektorí žiaci si mysleli, že sa 

pán školník hrá na „dídžeja“.  

Kedy boli zavedené žiacke knižky? 

Zošit so záznamami o prospechu a správaní žiaka v základných školách – 

žiacka knižka – bol u nás zavedený v roku 1951. Dnes ich papierovú podobu 

nahrádza elektronická, takže pred rodičmi už nemožno nič utajiť. 

Prečo máme vysvedčenia? 

Vysvedčenia v tej najjednoduchšej podobe začali vznikať vplyvom rozvoja škôl v 16. storočí. 

Keď žiaci prechádzali z jedného stupňa na druhý alebo do iných škôl, ich noví 

učitelia chceli mať aspoň základné informácie o tom, aké štúdium dovtedy 

absolvovali, aké v ňom dosiahli výsledky a aké bolo ich správanie. Prvé 

vysvedčenia boli teda voľnými posudkami. V 19. storočí už vysvedčenie podávalo 

o žiakovi celkový obraz. 

Odkedy chodia školáci na výlety? 

Priekopníkom v tejto oblasti bol Ivan Branislav 

Zoch, ktorý ako profesor revúckeho gymnázia (1866 - 

1874) začal organizovať výlety žiakov do okolia Revúcej. 

Školské výlety už od začiatku 20. storočia boli súčasťou 

mimoškolských foriem výchovy a vzdelávania. Ich cieľom 

bola rekreáciu, ale aj poznávanie historických, kultúrnych a 

prírodných krás. Do rámcových učebných osnov stredných 

škôl sa výlety dostali v 30. rokoch 20. storočia. Po roku 1945 sa školské výlety stali súčasťou školského 

života, najmä v letných mesiacoch. 
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Jarné kvety 
 

PRVÍ POSLOVIA JARI 
Poznáme ich ako prvých farebných poslov jari. Sú krásne v prírode i vo váze. Ale vedeli ste, že majú 
liečivé účinky? 
 
Podbeľ liečivý 
Žlté kvety sa zbierajú v marci a apríli. Sušia sa v tieni a dobre vetranej 
miestnosti v tenkej vrstve. Bylinka je vhodná na utíšenie suchého 
kašľa, lieči ochorenia pľúc a priedušiek (priedušková astma, zápal pľúc, 
ťažký dych, chronické ochorenia dýchacích ciest, kašeľ a zahlienené 
pľúca i priedušky). Môžeme ho používať na vyplachovanie ústnej 
dutiny pri zápaloch sliznice. Súčasne povzbudzuje organizmus 
a zlepšuje chuť do jedla. 

Fialka voňavá 
Zberá sa vňať, koreň a kvety. Podzemok s korienkami sa zbiera 
v septembri a októbri. Fialka je účinná pri chorobách dýchacích ciest, 
pri chronickom kašli, zachrípnutí, 
nahromadení hlienu v prieduškách, pri zápale 
a reumatických bolestiach. 
 
Prvosienka jarná 

Zbiera sa kvet s kalichom. Niekedy sa zbiera i list. Používa sa pri liečbe 
dýchacích ciest. Pri nachladnutí alebo ako prevencia slúži 1 polievková lyžica 
vňate (listy a kvet) preliata šálkou vriacej vody. Všetko necháme 10 minút 
vylúhovať, precedíme a pijeme denne 3 šálky medzi jedlami. 
 

Sedmokráska obyčajná 
Nájdeme ju na trávnikoch, medziach, suchších lúkach a v priekopách. 
V pestovaných trávnikoch sa považuje za burinu. Zbiera sa kvet i vňať. 
Uplatňuje sa hlavne pri kašli, pri zahlienení, ochoreniach dýchacích ciest 
a pri reumatizme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARNÉ PRANOSTIKY 

Na sv. Tomáša zo snehu je len kaša. (7.3.) 

Na sv. Gregora idú ľady do mora. (12.3.) 

Na Gregora hory hučia, gazdovia štyri týždne doma čučia. 

Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom zima. (19.3.) 

Na Marka uhorky do jarka. (25.4.) 

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci. 

Keď je marec daždivý, bude suché leto. 

Apríl v daždi, máj v kvete. 

Studený máj – v stodole raj. 

Májové blato – pre hospodára zlato. 

Keď lastovičky skoro priletia, bude dlhá jar. 

Keď na jar včely neskoro vyletujú, bude studené leto. 

Keď na jar poletuje veľa pavučín, bude horúce leto. 

Veľkonočné dažde suchý rok zvestujú. 
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Zábavné okienko 
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Zasmejme sa... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vylúšti tajničku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Čo sa stane zo Snehulienky, keď strčí 

ruku do zásuvky? 

Popoluška. 

 

Ktorý štvornohý priateľ je 

človeku najmilší? 

Posteľ. 

„Povedal si doma, že si dostal päťku 

z matematiky?“ pýta sa učiteľka Jožka.  

„Povedal.“ 

„A čo rodičia? Čo hovorili?“ 

„Nič. Neboli doma.“ 

V škole vraví pani učiteľka: „Vonku tak 

krásne sneží, čo keby sme začali 

s guľovaním?“ 

  „Áno, áno!“ kričia žiaci. 

„Dobre, tak k tabuli pôjde Zuzka.“ 

Je to červené a chodí to hore-dole, čo 

je to? Paradajka vo výťahu. 

Mamička sa pýta syna: „Janko, čo by si 

chcel, bračeka alebo sestričku?“ 

A  Janko na to: „Radšej bračeka, lebo 

sestričky pichajú injekcie!“ 

Viete, prečo blondínky olizujú hodinky? 

Lebo TIK-TAK osviežuje dych. 

Prečo má ďateľ zobák? Aby si nerozbil 

hlavu. 

Aké má žaba oči? Vodotesné. 
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Pripravte sa na jar 
 

Stále intenzívnejšie slnečné lúče ohlasujú príchod jari. Toto ročné obdobie je plné nových začiatkov. 
Očistite svoje telo od všetkých škodlivých látok. Chcete mať krásne vlasy, zdravé oči a hladkú 
pokožku? Vyskúšajte dôkladnú jarnú detoxikáciu celého tela zvnútra aj zvonka! 
 
Imunita 

 zeler znižuje stresový hormón kortizol 

 kyslá kapusta čistí krv 

 sprchovanie - striedajte teplú a studenú vodu, posilňuje to cievy a obranyschopnosť 

 sauna /1x za týždeň/ - celkovo uvoľňuje a detoxikuje organizmus 
Telo 

 sa zavodňuje - doprajte si jablko, uhorku, paradajku - vylučujú škodlivé látky z tela 

 sója (neutralizuje jedovaté látky), šampiňóny, paprika (podporuje vylučovanie jedovatých 
látok), artičoky (podnecujú trávenie), černice (podporujú funkciu obličiek) 

 čerstvý vzduch, dennodenne chodiť von na 30 minút - kyslík a slnko dodávajú energiu, 
dopĺňajú vitamín D a v tele sa buduje hormón šťastia – serotonín 

Pokožka 

 ananás podporuje tvorbu kolagénu, a tým eliminuje vrásky 

 avokádo vďaka vysokému obsahu vitamínu E spomaľuje proces starnutia 

 losos obsahuje omega mastné kyseliny, ktoré udržujú pleť elastickú a bez vrások 

 cvikla - pohár džúsu z červenej repy každý druhý deň robí pleť ružovkastou 

 píling tváre 1x za týždeň prekrvuje pokožku a zbavuje ju nielen nečistôt, ale aj odumretých 
buniek 

Zdravé oči 

 banány pomáhajú proti kruhom pod očami, biotín a kálium regulujú zadržiavanie tekutiny 
v tele 

 gaštany obsahujú látky proti začervenaniu a páleniu očí 
Vlasy 

 kokosový orech - vlasy sa budú krásne lesknúť 

 mrkva - jedzte ju tak často, ako sa len dá, obsahuje veľa betakaroténu, pomáha pri raste 

 sezam je výborný proti svrbeniu a suchej koži na hlave 

 zelený čaj dodáva vlasom lesk a reparuje ich poškodenú štruktúru 
Ruky a nohy 

 lieskové orechy sú zdrojom vitamínov a minerálov 

 špenát, figy, avokádo dodávajú telu magnézium, ktoré zabraňuje 
popraskaniu a lámavosti nechtov 
 
 
 
 
 
DETOX = pomocou neho sa naštartujú orgány v celom tele... obličky, pečeň, 
žlčník, tráviaci trakt... vaše telo bude fungovať ako hodinky. 

 bylinné zmesi pite aspoň 4 týždne spolu s citrónovou vodou 

 čaj z čiernych ríbezlí alebo brusníc odstráni únavu 

 odvar z materinej dúšky pomáha pri nafukovaní a trávení 

 činnosť pečene povzbudí odvar zo sladkého drievka 

 valeriána lekárska zlepšuje činnosť nervového systému 

 pri chudnutí vám pomôžu čaje zo žihľavy, brezy či feniklu 
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Veľkonočné  zdobenie školy 

Príchod jari, zobúdzanie prírody a návrat vytúžených 

slnečných lúčov sa spájajú s oslavou Veľkej noci. Patria k nej 

preto jarné symboly - svieže kvety, mláďatká, pestrofarebné 

vence a kraslice. Hádam v žiadnej obývačke nechýbajú 

bahniatka s ozdobenými veľkonočnými symbolmi. 

Aj našu školu sme si počas 

veľkonočných sviatkov vyzdobili 

krásnym gigantickým nadrozmerným veľkonočným zajacom, ktorý nám zdobí vestibul školy dodnes. 

Sme na neho patrične pyšní, lebo ho vyrobili žiaci 2. stupňa a ich učitelia (p. uč. Bobaliková, 

Chovanová, Hankovská) v rámci tvorivých dielni. Žiaci, ktorí sa na nich zúčastnili, si osvojili techniku 

pletenia z papiera - pedig (recyklovanie starého papiera), ale aj rôzne ďalšie techniky zdobenia 

veľkonočných vajec a výroby veľkonočných dekorácií. Vyžadovalo si 

to veľké množstvo času a námahy, ktorú v popoludňajších hodinách 

pri výrobe vynaložili. 

Žiaci krúžku Výtvarníček ,Výtvarného krúžku a Šikovných rúk 

nečakali na veľkonočné sviatky so založenými rukami. Pod vedením 

uč. Mačugovej, Priščákovej a Maťašovej s radosťou zhotovovali 

veľkonočné  výrobky. Z vajíčok a iných výtvorov si urobili 

veľkonočnú výstavku, ktorá sa 

všetkým veľmi páčila.  

Žiaci 4.A a 4.C sa zúčastnili 

tvorivých dielní v Hornošarišskom 

osvetovom stredisku, kde si vyrobili 

krásne farebné kraslice voskovou 

a škrupinovou technikou a ušili 

veľkonočné dekorácie na vyzdobenie 

veľkonočnej  ikebany. 

Peknú atmosféru veľkonočných 

sviatkov nám spríjemnili aj žiaci zo 4.B 

pod vedením p. učiteľky Maťašovej 

krásnymi piesňami a ľudovými zvykmi oslavujúce príchod jari. 

Aj ostatní žiaci sa zapojili do vyzdobí našej školy v rámci vyučovacích predmetov a tak skrášlili 

svoju školu a  triedu.  
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Voda 

  Voda (H2O) – bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti, je najrozšírenejšou látkou na 
Zemi. Táto zlúčenina vodíka a kyslíka je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. 
V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom (sneh, ľad), v kvapalnom (voda) a v plynnom 
(vodná para). 

Formy vody podľa obsahu rozpustených minerálnych látok:  

- destilovaná - je zbavená minerálnych látok 
- mäkká - obsahuje málo minerálnych látok 
- tvrdá – z podzemných prameňov, obsahuje viac minerálnych látok 
- minerálna-  najväčší obsah minerálnych látok podľa účelu použitia:  
- úžitková – v priemysle (zníži sa tvrdosť vody zbavením Ca2+ a Mg2+)  
- napájacia– voda pre parné kotly, zbavená minerálnych solí  
- pitná – je zbavená nečistôt, obsahuje vyvážené množstvo minerálnych látok 
- odpadová – znečistená voda, ktorá vzniká v priemysle, v poľnohospodárstve, v domácnostiach, 
nemocniciach, laboratóriách atď.  

 
Vody je málo, vážme si ju 

Viac než miliarda ľudí na svete nemá prístup ku kvalitnému zdroju pitnej vody. Najhoršia 
situácia je v subsaharskej Afrike, kde prístup k pitnej vode má len 56% obyvateľov. Celosvetovo je 
kvalita vody problematická najmä na vidieku. Nekvalitná voda má spolu s nedostatočnou hygienou 
zásadný dopad na zdravie ľudí v rozvojových krajinách. Výrazne sa podpisuje na vysokej detskej 
úmrtnosti. Podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) zomrie ročne 1,5 milióna detí na choroby, 
ktoré spôsobuje práve znečistená voda. Kvôli vode nemajú deti prístup ku vzdelaniu. Mnoho z nich 
musí každodenne nosiť vodu zo vzdialených nádrží. Vtedy si uvedomíte, čo máte. Určite je lepšie 
„trieť“ školské lavice než prejsť denne niekoľko kilometrov v horúcom počasí len kvôli takej 
„obyčajnej“ veci, akou je voda. Voda je základom života na Zemi. Želajme si dostatok pitnej vody pre 
všetkých ľudí na celom svete! 
 

22. marec – Svetový deň vody 
 

Pri príležitosti Svetového dňa vody sme si 22. marca pripravili 

tematický deň. Cieľom rôznych aktivít bolo 

poskytnúť žiakom zážitkovou formou 

informácie o význame vody v prírode, potrebe 

jej šetrenia a tiež dôležitosti pitného režimu 

pre ľudský organizmus. Pripravené aktivity 

deťom umožnili lepšie pochopiť prezentovanú 

problematiku, čím podporia aj 

pozitívny vzťah k vode ako jednému 

zo základných predpokladov života na našej planéte. Žiakom sa 

aktivity veľmi páčili, odniesli 

si z nich veľa nových 

poznatkov a naučili sa, že 

vodu treba šetriť a chrániť 

pred znečisťovaním, pretože 

bez nej by život nebol 

možný. 
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16. máj  2017 – Svetový deň mlieka 

Oslavovať mlieko a neustále zdôrazňovať 
jeho mimoriadne výživové vlastnosti a význam pre 
človeka, sa lekári a odborníci z oblasti výživy 
rozhodli už v roku 1957. 

Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť 
požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto 

dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich 
povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce 
deti.  

Mlieko a mliečne výrobky by mali byť súčasťou vášho 
jedálneho lístka. Obsahujú ľahko stráviteľné bielkoviny, tuky 
a množstvo vitamínov. Navyše obsahujú vápnik, ktorý vám 
nielen spevní kosti a zuby, ale aj svaly a pozitívne pôsobí na 
nervy. 
 

Koľko mlieka potrebujeme, aby mal ľudský organizmus dostatok vápnika? 
Aby si mal dostatok vápnika, čo pre deti je dávka 800-1500 miligramov denne, mal by si vypiť takmer 
1liter mlieka alebo zjesť 100-120g syra, či aspoň jeden jogurt. Ak si počas dňa pomaškrtíš na týchto 
mliečnych dobrotách, tak tvoje kosti a zúbky budú pevné a telo bude mať dostatok energie nielen na 
školské povinnosti, ale zostane ti dosť aj na zábavu. 

 
Deň mlieka na našej škole 

Na našej škole sme sa na tento deň primerane pripravili.  Vysielaním v školskom rozhlase sme 
upozornili na správny postoj k mlieku a mliečnym výrobkom. Aj k tým, ktoré sú  súčasťou obeda, ale 
často zabúdané v priestoroch školy. Zamestnanci školskej jedálne nám pripravili na desiatu puding, 
na obed strapačky so syrokrémom a jogurtové mlieko. V triedach pokračovali ďalšie rôznorodé 
aktivity.  
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Tipy na prázdninové cestovanie – spoznávame naše jaskyne 
 

Belianska jaskyňa 
Belianska jaskyňa patrí medzi najviac navštevované 
sprístupnené jaskyne na Slovensku.  Nachádza sa na severnom 
svahu Kobylieho vrchu vo východnej časti Belianskych Tatier. 
Leží v Národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry na území 
Tatranského národného parku. V jaskyni sa zistilo 7 druhov 
netopierov. Dĺžka jaskyne je 3 829 m s výškovým rozdielom 
168 m. Do vstupných častí, prístupných prerazeným tunelom, 
ústia komínové priestory vedúce od horného, pôvodného 
vchodu, situovaného 82 m nad terajším vchodom.  
 
Dobšinská ľadová jaskyňa  
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je 

zaradená do Zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. 
Nachádza sa na juhozápadnom okraji Národného parku Slovenský raj 
v Spišsko-gemerskom krase. Vchod do jaskyne je na severnom svahu 
vrchu Duča v nadmorskej výške 969 m, 130 m nad dnom doliny 
Hnilca. Spomedzi 12 druhov netopierov, ktoré sa v jaskyni zistili, je 
významný aj výskyt netopiera pobrežného  a netopiera riasnatého, 
ktoré patria medzi najvzácnejšie druhy netopierov na Slovensku. 
 

 
Gombasecká jaskyňa  
Gombasecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne 
Národného parku Slovenský kras. je zaradená do Zoznamu 
Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Vývojovo patrí 
Gombasecká jaskyňa medzi najmladšie slovenské jaskyne.  Má však 
veľmi impozantnú výzdobu, ktorá pozostáva z rôzne sfarbenou, 
bohatou škálou farieb od bielej cez žltú až po okrovú. Jaskyňa má 
bohatú stalaktitovú výzdobu.  
 
Demänovská jaskyňa slobody 
Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne na severnej strane Nízkych Tatier je najdlhším 

jaskynným systémom na Slovensku. Medzi jej dominanty patrí 
Demänovská jaskyňa slobody, ktorá dlhé roky očaruje 
návštevníkov bohatou sintrovou výplňou rozličných farieb. Dĺžka 
jaskyne je 8126 m s výškovým rozdielom 120 m. Veľké jazero má 
dĺžku 52 m, šírku 5 až 12 m a hĺbku vyše 7 m. Teplota vzduchu je 
6,1 až 7,0 °C, relatívna vlhkosť 94 až 99 %. 
 

 
Jaskyňa Zlá diera 
Jedinou známou a od roku 1999 sprístupnenou jaskyňou na území 
Prešovského okresu je Jaskyňa Zlá Diera pri obci Lipovce 
(v miestnom dialekte nazývaná aj Jaskyňa ZLA DŽURA). Zlá Diera je 
výnimočná práve veľmi citlivým spôsobom sprístupnenia, pri ktorom 
návštevník s prilbou na hlave prechádza so sprievodcom tajuplné 
podzemie. Jaskyňa nie je elektricky osvetlená, preto si návštevníci 
svietia tradičnými jaskyniarskymi karbidkami, prípadne môžu použiť 
vlastné svetlo. Základná trasa trvá približne 40 minút. Je fyzicky 
nenáročná, vhodná aj pre malé deti. V jaskyni je 7 stupňov. 
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Rebríčky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letné osvieženie... 

Domáca vanilková zmrzlina 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ľadový čaj s jahodami 

 

  

Pesničky: 
1. LP- Lost On You 
2. Clean Bandit & Sean Paul & Anne Marie- Rockabye 
3. Rag- Human 
4. Alle Farben & Younotus - Please Tell Rosie 
5. Robbie Williams- Love My Life 
6. Shawn Mendes- Treat You Better 
7. Calvin Harris- My Way 
8. Ed Sheeran- Perfect 
9. Alan Walker- If I Were Sorry 
10. Ellie Goulding- Still Falling For You 

 
Filmy:  

1. Rytmus - Sídliskový sen 
2. 38 
3. Nicholas G. Winton - Sila ľudskosti 
4. Legenda o lietajúcom Cypriánovi 
5. Hokejový zázrak 
6. Star Trek- Cesta do neznáma 
7. Hľadá sa Dory 
8. Cuky Luky Film 
9. Zootropolis 

10. Tajný život maznáčikov 

Knihy: 
1. Dominik Dán - Korene zla 
2. Jay Asher - Mŕtve dievča neklame 
3. Viola Stern Fischerová & Veronika Homolová - 

Mengeleho dievča 
4. Paula Hankis - Do vody 
5. W. Bruce Cameron - Psia duša- Psie poslanie 
6. William Paul Young - Chatrč 
7. Jay Asher - 13 Reasons Why 

8. Tillie Coleová - Tisíc chlapčenských bozkov 

9. Casandra Clare - Polnočná dráma 

10. John Green - Na vine sú hviezdy 

Ingrediencie: 
175 g práškového cukru 
6 dl smotany 
4 vajcia 
2 vaječné žĺtky 
1 citrón 
1 vanilkový struk 

 

Postup: 
1. Do kastrólu s dvojitým dnom nalejeme 
plnotučnú smotanu a zohrievame pomaly za 
stáleho miešania. Pridáme vanilku, citrónovú kôru, 
ktorú sme nastrúhali z jedného citróna, žĺtky 
a vajcia a zohrievame až do bodu varu. 
2. Plameň zmiernime a varíme za občasného 
miešania 8 až 10 minút, teda až kým zmes 
nezhustne. Do zmesi primiešame cukor a necháme 
vychladnúť. 
3. Prepasírujeme šľahačkovú hmotu. Prerežeme 
vanilkový lusk, odstránime semienka a zamiešame 
ich do zmrzlinovej hmoty. 
4. Hmotu nalejeme do plastovej nádoby 
s vrchnákom a necháme ju zamraziť cez noc. 

Ingrediencie: 
6 dl vody 
2 vrecúška čierneho čaju 
1 hrnček čerstvých jahôd 
50 g trstinového cukru 
50 ml vody 
čerstvá bazalka 
ľad 

 

Postup: 
1. Obe vrecká čierneho čaju zalejeme vriacou 
vodou a necháme lúhovať 5 minút. 50 ml vody 
povaríme s trstinovým cukrom na sirup, odstavíme 
a pridáme čerstvú umytú bazalku. Lúhujeme 10 
minút. Necháme vychladnúť. Bazalku vyberieme 
a premiešame. 
2. Do nádoby dáme umyté jahody, sirup a čierny 
čaj. Odložíme do chladničky. Podávame s ľadom 
a ozdobíme čerstvou bazalkou. Dobrú chuť! 
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Anketa 
 

Kam chcú ísť žiaci I. stupňa cez letné prázdniny? 
64% detí chce isť cez letne prázdniny do zahraničia, najmä do Chorvátska, Bulharska a Čiech.  
13% detí chce letné prázdniny stráviť u starých rodičov.  
9% detí si chce počas letných prázdnin pozrieť slovenské hrady, múzea a pamiatky. 
8% detí by najradšej celé prázdniny strávilo na kúpalisku. 
6% detí chce isť do táborov. 

 Čo prajú deviataci mladším ročníkom? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 

 

 

  

 
 
  

p. riaditeľka Milena Kravcová 
1. Áno. 
2. Milujem more a slnko, preto 
dovolenku vnímam ako pobyt pri mori. 
3. Určite pas alebo občiansky preukaz, 
ale aj fotoaparát, aby som zachytila 
krásne, neopakovateľne jedinečné chvíle. 

p. zástupkyňa Daniela Dunčáková 
1. Áno, mám rada leto, teplo 
a slnko, dávajú veľa pozitívnej 
energie. 
2. Najradšej k moru a za dcérou do 
Švajčiarska, je tam krásna príroda 
a dobrí ľudia. 
3. Teplé ponožky a veľa pozitívnej 
energie. 

p. uč. Bobaliková  
1. Teším sa, že si pospím. 
Neteším sa, že musím variť. 
2. Potrebujeme chodníky okolo 
domu, takže??? 
3. Kreditka Róberta Geisena . 

9.A: 
Škola nie je to najdôležitejšie v živote, sú aj dôležitejšie 
priority.   
Nech majú veľa úspechov v skole aj v živote. 
Veľa šťastia v nasledujúcich ročníkoch. 
Aby si užívali základnú školu pokiaľ môžu.   
Aby sa neflákali.     
Nech sa dobre učia a počúvajú učiteľov. 
Aby si išli za svojim snom. 
Užívajte si školu a všetko, čo sa v nej deje. Všetko to 
zbehne prirýchlo, bude vám to chýbať. Užívajte si to, 
pokiaľ sa dá.                          

 

9.B: 
Učte sa a žite svoj život sami.                Veľa úspechov!  
Nech sa im darí v nasledujúcich rokoch.  
Aby sa nebáli druhého stupňa.             Užite si to.                                                         
Dobre známky.                         Veľa trpezlivosti s učením.                             
Aby mali zo školy radosť.  
9.C: 
Nech sa vám darí.    Veľa úspechov v škole.  Učte sa!                                                    
Prežite to!            Veľa šťastia pri výbere strednej školy. 

 

Opýtali sme sa učiteľov: 
1. Tešíte sa na letnú dovolenku?  
2. Kam sa chystáte toto leto?   
3. Čo nesmie chýbať vo vašej batožine, ktorú zoberiete na dovolenku?  
 

p. uč. Csuková 
1. Určite áno. 
2. Na svadobnú cestu, 
ktorú sme s manželom 
nestihli a do exotickej 
krajiny. 
3. Manžela  kniha, 
opaľovací krém. 
 

p. uč. Čopáková 
1. Samozrejme, že sa teším. Cez prázdniny 
mám aj ja dovolenku. Rada chodím do 
prírody na prechádzky, a preto sú pre mňa 
prázdniny a teplé počasie ideálnou 
kombináciou. 
2. Spoznávať prírodné krasy Slovenska 
a kultúrne a historické pamiatky niektorých 
miest v Čechách. Rada by som navštívila 
Prahu – botanickú a zoologickú záhradu. Už 
dlhšie sa chystám navštíviť hrad Karlštejn. 
3. Pomáda a vreckovky , potom ešte mobil 
a kreditku. 

p. uč. Hankovská 
1. Áno. 
2. Do Chorvátska. 
3. Dobrá kniha. 

p. uč. Kicová 
1. Áno. 
2. K vode. 
3. Dobrá nálada. 
 

p. uč. Vagaská 
1. Samozrejme, že áno. 
2. Niekam k moru. 
3. Kniha. 

p. uč. Kuča 
1. Áno, leto je moje obľúbené letné obdobie. :D 
2. Zatiaľ bez plánov, ale hlavne s rodinou. 
3. Budem rád, ak nebude chýbať batožina. :D 

p. uč. Semanišinová 
1. Aj áno, aj nie. Na rozdiel od vás 
ma čaká dennodenné varenie, 
upratovanie, pranie a žehlenie. 
2. Do hôr. 
3. Kniha a okuliare. 
 

p. uč. Šoltés 
1. Áno, samozrejme. Striedanie práce 
a oddychu je veľmi dôležité. 
2. Toto leto strávim doma, s radosťou. 
3. Kreditná karta a telefón.  
 

p. uč. Želinská 
1. Áno, viac ako na Nový rok . 
2. Zatiaľ neviem, ale dúfam že si splním 
jeden zo svojich dovolenkových snov . 
3. Úsmev, dobrá nálada, kniha, sladkosti. 
 

p. uč. Priščáková 
1. Áno, veľmi. 
2. Rada by som 
navštívila neter 
v Londýne. 
3. Dúfam, že bude 
slnečno a nebudú 
chýbať plavky. 

p. uč. Sýkorová 
1. Veľmi sa teším.. 
2. Tohto roku pôjdeme k  moru, 
možno pozrieme aj krásy Slovenska. 
3. Doklady, kreditka a káva. 
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Deň matiek 
 

Druhá májová nedeľa u nás i v ďalších krajinách je vyhradená pre všetky matky, maminy, 

mamičky. Korene tohto sviatku siahajú do antického Grécka, kde sa konali oslavy na počesť Rhey – 

matky všetkých bohov. Rimania slávili sviatok Matronalia zasvätený bohyni Juno. 

Predchodcom Dňa matiek, aký poznáme dnes, je pravdepodobne Mothering Sunday 

v Anglicku, v 16. storočí venovaný všetkým matkám Anglicka. V čase sviatku sa mohlo služobníctvo, 

ktoré žilo v príbytkoch svojich pánov, vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. Najskôr sa 

tento deň slávil v USA, v Československu to bolo v roku 1923. V predchádzajúcom režime tento 

sviatok nahradil 8. marec – MDŽ. Tradícia Dňa matiek bola obnovená opäť po roku 1989 a tak sa už 

tradične slávi druhú májovú nedeľu. 

Naši škôlkari a žiaci prvého ročníka si tento sviatok pripomenuli vystúpením pre mamičky, 

ktoré sa konalo 24.5.2017 v koncertnej sále ZUŠ M. Vileca. Počas koncertu venovaného mamičkám 

zazneli pesničky, básničky a tance, ktoré sa všetkým zúčastneným veľmi páčili. 

Škola v prírode 
 

V dňoch od 5.6. do 9.6.2017 sa konala Škola v prírode. Boli 
sme v Ždiari, ubytovaní v hoteli Magura. Zúčastnilo sa nás 75 
žiakov. 

Počas Školy v prírode 
sme mali množstvo atrakcii 
a športových súťaží, ktoré si 
pre nás pripravili naše pani 

učiteľky. Keď sme boli na vláčiku Maguráčiku, dozvedeli sme sa 
nové informácie o krásnej dedinke Ždiar, ktorá je známa osobitou architektúrou. Počas jazdy 

vláčikom sme si spievali pesničky. 
 V Belianskej jaskyni sme videli, čo 

dokáže vytvoriť príroda, obdivovali sme 
jaskynnú výzdobu  a krásne jazierka. 
Múzeum ždiarsky dom sa pýšil ľudovými 
tradíciami, krojmi,  zachovalým  starobylým 
nábytkom. Taktiež sme maľovali  tričká, mali pyžamovú party aj športové 
hry. Turistickými  vychádzkami sme spoznávali okolie Belianskych Tatier. 

Na záver pobytu v Škole 
v prírode sme si zahrali nočnú hru, 
kde každý si našiel svoj poklad.  

Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré s nami boli, za 
krásnu Školu v prírode, nikdy na Vás nezabudneme.  

                                                                                                                                   
Barbora Bereščáková  4.C  
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English corner 

Summer word scramble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Match and colour (spoj a vyfarbi): 
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LETO 
 

Leto krásne slnečné 
máva aj dni sviatočné. 

Prázdniny sú dlhé krásne, 
kúpanie je vždy úžasné. 

Na ihrisku schádzajú sa deti, 
ako keď veľký kŕdeľ husí letí. 

 

Eliška Sendeková 2.A 

O chudobnom roľníkovi 
V dedine Iňačovce žil chudobný roľník, ktorý trávil skoro 
celé dni na poli. Jedno ráno začul nejaké škriekavé zvuky. 
Šiel k rybníku a uvidel kŕdeľ kačíc, ktoré unášal prúd vody. 
Roľník ich zachránil a nechal si ich. Kačice mali každý rok 
káčatká. A tak ich začal vymieňať za iný tovar. Napríklad 
za pšenicu, cukor, maslo. Neskôr ich začal predávať za 
dukáty. Bohatol, bohatol, až sa stal z neho starosta obce.  
Na znak vďaky dal do erbu mesta umiestniť kŕdeľ kačíc. 

Lívia Kirnágová, 5.A 

JARNÁ RIEKANKA 
 

Už sa blížia sviatky jari, 
už sa tešia veľkí, malí. 

Dievky zas len báť sa budú, 
svoje šaty sušiť budú. 
Takáto je Veľká noc,  

tá ma svoju čarovnú moc. 
 

                                         Nina Vančíková 
4.C 

MÔJ DEDKO 
 

Ja mám dedka, deduška, 
mám ho veľmi rád. 
Dobré rady do uška 
mi vždy pošepká! 

Dedkova kaša rozvoniava, 
ráno nás so sestrou z postele vyháňa. 

Plné brucho my už máme, 
do školy a škôlky sa ponáhľame.  

 

Samuel Šiba, 2.A 
 

VEĽKÁ NOC 
 

Veľká noc za dverami, 
každý krúti korbáčami. 

 

Dievčatá sa maľujú 
a vajíčka chystajú. 

 

Kúpači za nimi idú, 
vodu na nich prudko lejú. 

 

Kúpačom už vysmädlo, 
preto si sadnú na jedno. 

 

Dievčatá už celé zmočené, 
dajú im vajce maľované. 

 

Emmka Banasová, 3.A 
 

MOJA MAMKA 
 

Veľmi milú mamku mám, 
na Deň matiek ružičku 

jej z lásky dám. 
 

Kvety ona rada má, 
je ich plná záhrada. 

 

Mamka veľmi dobre pečie, 
už mi slinka z toho tečie. 

 

Varí, pečie, upratuje 
a všetkých nás diriguje. 

 

Jakub Dunčák, 3.A 

VOŇAVÁ JAR 
 

Už je tu voňavá jar zas, 
ktorá každoročne víta nás. 

 

Stromy sú už zelené 
a lúky pekne sfarbené. 

 

Vtáčiky sa k nám vracajú, 
hniezdočka si stavajú 

a pekne si pri tom hrkútajú. 
 

Kvety jarné kvitnú zas 
ako roztápajúci sa svieži 

mráz. 
 

Slnko vyšlo spoza mrakov, 
ligoce sa plnou krásou.  

 

Tešíme sa z peknej jari, 
len aby sme zdraví boli. 

 

 Katrin Kandráčová, 5.A 

Kráľová studňa 
Keď som ešte nebola na svete, bola na 
Stoličnej hore, ktorá sa vypína nad dedinou 
Banský Studenec pevnosť, kde sídlil kráľ. 
Jedného dňa sa kráľ vybral na prechádzku 
s koňom smerom ku Stoličnej hore. Keď 
pricválal s koňom ku hranici svojho panstva, 
zistil, že v horúčave obaja vysmädli. Kráľ 
zastavil koňa, že si odpočinú. Zosadol z koňa 
a obzrel sa, či neuvidí nejakú studňu. Ale 
nablízku nebola žiadna studňa, potôčik či 
malá studnička. Zrazu kôň začal hrabať 
kopytom. Hrabne posledný raz a vtom  
začne voda vyvierať rovno pod jeho 
kopytami. Keď sa voda vyčistila, napil sa 
kráľ a napojil sa aj jeho kôň. Po krátkom 
odpočinku vysadol kráľ na koňa a odcválal 
preč. Dodnes sa toto miesto volá Kráľová 
studňa. A pretože ju vyhrabal kôň, má vraj 
tvar konského kopyta. 

Viktória Vašičkaninová, 5.A 

Jules Verne: Cesta na mesiac 
(voľné pokračovanie známeho sci-fi príbehu 

podľa H. Semanovej z 8.C) 
 Počas toho, ako ľudia čakali na 
telegramy, raketa sa vykoľajila z naplánovanej 
dráhy. Hrozilo, že narazí do meteoru trikrát 
väčšieho ako Zem. V tej chvíli riaditeľ  
Cambridgeskej hvezdárne už nemal žiadnu 
nádej na bezpečné pristátie. Nariadil vedcom: 
,,Naplánujte novú trasu! " Aj keď' sa mohlo stať 
,že by im nevystačilo palivo a ostali by vo 
vesmíre. Ostávali už len tri hodiny do pristátia. 
Vedci očakávali náraz, ale nič sa nedialo. Išli 
skontrolovať prístroje, no ale všetko šľapalo 
ako hodinky. Spojili sa s Michelom v rakete. 
Michel im povedal: ,,Nicholl nečakane zmenil 
smer." Riaditeľ hvezdárne s vedcami boli 
zaskočení. Túto časť vesmíru ešte nemali 
preskúmanú. Mohlo sa stať to isté, čo na 
začiatku. Cieľ bol nečakane blízko. Pristáli totiž 
na nejakom neznámom vesmírnom telese. 
Navigátori, keďže nemali tušenia o akú planétu 
alebo mesiac ide, bolo lepšie, aby ju opustili. 
Barbicane naštartoval vesmírnu lod'. Cesta 
naspäť domov prebiehala bez problémov. 
Ostávala necelá hodina, aby sa raketa dostala 
cez atmosféru na Zem. Ale vtom odišli dva 
pravé motory. Michel sa chcel rýchlo spojiť 
s vedením. V tej panike si ani nevšimli, že 
palivo došlo. Raketa sa zastavila, ostala visieť 
vo vesmíre. Prístroje na palube nefungovali, 
takže spojenie so zemou bolo nemožné. Celá 
raketa aj s posádkou ostali vo vesmíre. Až po 
niekoľkých dňoch bola pre nich vyslaná druhá 
kozmická loď' s názvom SAVE01. S touto 
raketou už bezpečne pristáli. Vedci začali 
okamžite zisťovať  informácie o neznámej 
planéte a plánovali ďalší let. 

KOCÚR SIVKO 
 

Náš kocúr sa volá Sivko.  
Najviac ľúbi biele mlieko. 

Chytá myši v stodole, 
potom mňauká na dvore. 
Rád sa hraje s loptičkou 

a aj s mojou ružovou 
mašličkou. 

Nezbedník je veru on, 
rád sa hrá aj so psom. 

 

Nina Smoleňová, 2.A 

Vaša tvorba 
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Olympiády a iné predmetové súťaže 

 obvodové kolo Olympiády zo slovenského jazyka a 
literatúry - 15.11.2016 
Petra Golecová (8.A) - 2. miesto 

 okresné kolo Anglická univerziáda (geografia, biológia, 
dejepis) 
Petra Golecová (8.A) - 1. miesto 

 obvodové kolo Dejepisnej olympiády - 14.02.2017 
Kategória F - žiaci 6. ročníka: 
2. miesto Bibiána Bereščáková 6.B  
3. miesto Júlia Zachardalová 6.B 
Kategória E - žiaci 7. ročníka: 
1. miesto Natália Volčková 7.B 
2. miesto Tomáš Jackanin  7.C 
Kategória D - žiaci 8. ročníka: 
1. miesto Petra Golecová 8.A 
2. miesto Samuel Varchol 8.A 
Kategória C - žiaci 9. ročníka: 
1. miesto Michal Čopák 9.A 
3. miesto Simoneta Zoľáková 9.C 

 66. okresné kolo Matematickej olympiády - 24.01.2017 
Kategória 9: 
2. miesto Michal ČOPÁK 9.A  
3. miesto Petra LACOVÁ 9.A 
Mladšia kategória: 
4. miesto - Samuel CHOVAN 5.A 

 celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko - 
01.12.2016 
21. miesto - Nikola Kundrátová 3.C (175b z 210b) 

 okresné kolo Biologickej olympiády - 16.02.2017 
2. miesto - Michal ČOPÁK 9.A (postúpil na krajské kolo)  
5. miesto - Samuel LIPKA 8.A 

 okresná literárno-vedomostná súťaž Kráľ čitateľov - 
17.03.2017 
Slávka Harbaľová (9.A) - cena za najviac prečítaných kníh 
Petra Golecová (8.A) - titul Kráľ čitateľov pre rok 2017 
a hlavná cena v staršej kategórii 

 okresné kolo Fyzikálnej olympiády - 16.03.2017 
1. miesto - Michal ČOPÁK 9.A (postúpil na krajské kolo) 

 okresné kolo Chemickej olympiády - 23.03.2017 
1. miesto - Michal ČOPÁK 9.A 
4. miesto - Peter PAĽA 7.A 
úspešná riešiteľka - Klaudia DVORIŠČÁKOVÁ 9.A 

 okresné kolo Geografickej olympiády 
kategória 8.-9. roč.: 

Michal Čopák (9.A) – 1. miesto 
Petra Golecová (8.A) - 2. miesto 

 korešpondenčný seminár z chémie - 28.03.2017 
kategória 8: 

1. miesto - Peter PAĽA (7.A) 
2. miesto - Petra GOLECOVÁ (8.A) 
kategória 9: 

1. miesto - Michal ČOPÁK (9.A) 

 38. ročník okresného kola matematickej Pytagoriády - 
14.-15.03.2017 
Adam KAČMÁR - 1. miesto v kategórii P8, úspešný riešiteľ 

 krajské kolo Dejepisnej olympiády - 27.03.2017 
Kategória E - žiaci 7. ročníka: 

1. miesto - Natália Volčková 7.B 
Kategória D - žiaci 8. ročníka: 

1. miesto - Petra Golecová 8.A 
Kategória C - žiaci 9. ročníka: 
4. miesto - Michal Čopák 9.A 

 66. ročník okresného kola Matematickej olympiády - 
04.04.2017 
3. miesto - Adam KAČMÁR 8.A - úspešný riešiteľ 

 celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády - 03.-
05.05.2017 
Kategória D - žiaci 8. ročníka: 
3. miesto - Petra Golecová 8.A 

 okresná súťaž Mladí záchranári - 10.05.2017 
družstvo A: Matej Mušinka (9.B), Sebastián Masica (9.B), 
Viktória Lazorová (9.A) a Natália Olenčinová (9.A) - 2. 
miesto 
družstvo B: Michal Čopák (9.A), Marek Brezáni (8.A), 
Adela Švecová (6.A) a Katarína Švecová (6.A) - 4. miesto 

 krajské kolo Geografickej olympiády 
Kategória 8.-9. ročník: 
5. miesto - Petra Golecová 8.A 
6. miesto – Michal Čopák (9.A) 
  
 

Športové súťaže 
 

 okresné kolo branného viacboja - Gaboltov - 3.5.2017 
jednotlivci: Matej Mušinka (9.B) - 1. miesto 
družstvo A: Matej Mušinka (9.B), Sebastián Masica (9.B) 
a Viktória Lazorová (9.A) - 2. miesto 
družstvo B: Michal Čopák (9.A), Marek Brezáni (8.A) a 
Natália Olenčinová (9.A) - 3. miesto 
Obe družstvá postúpili do krajského kola súťaže. 

 cezpoľný beh - ZŠ Komenského 
kategória chlapci – 3. miesto - Sosňák, Čegiň, Lipták 

 prehadzovaná - Mládež 21. storočia 
3. miesto - Zbihlejová, Šnelly, Horňák, Švecová K., 
Petrová, Hudáková, Brezovský, Sokoli 

 basketbal - ZŠ Vinbarg 
kategória dievčatá – 3. miesto - Čupová, Passiová, 
Petrová, Kozáková, Hliboká, Semanová, Olenčinová, 
Mezešová, Soroková L., Bobovčáková 

 okresné kolo - futbal - ZŠ B. Krpelca 
kategória chlapci – 2. miesto - Lipták, Sosňák, Lacek, 
Čegiň, Sivák, Lenárt, Sopko, Kotvan, Karafa S., Masica 

 okresné kolo - futbal - ZŠ B. Krpelca 
kategória chlapci – 2. miesto - Lipták, Sosňák, Lacek, 
Čegiň, Sivák, Lenárt, Sopko, Kotvan, Karafa S., Masica 
kategória dievčatá ml. – 3. miesto - Petrová, Zbihlejová, 
Švecová K., Zajacová, Pletzová, Harbaľová, Chomová, 
Sentivániová, Mezešová, Kendrová 

 prehadzovaná - Mládež 21. storočia 
2. miesto - Zbihlejová, Šnelly, Horňák, Švecová K., 
Petrová, Hudáková, Aust, Sokoli 

 okresné kolo - vybíjaná - ZŠ Vinbarg 
kategória dievčat - 3. miesto - Petrová, Švecová K., 
Zbihlejová, Adamišinová, Achejevová, Volčková, 
Peregrimová, Zajacová, Goboňová, Pletzová 

 okresné kolo - hádzaná - ZŠ Vinbarg 
kategória dievčat - 3. miesto - Čupová, Semanová, 
Čegiňová, Hersteková, Passiová, Harbaľová, Fellegiová, 
Sterančáková, Tančinová, Vašenková 

 okresné kolo - florbal 
kategória chlapcov - 2. miesto - Lacek, Pjenčák, Jurčák, 
Jurč, Paranič, Čegiň, Grivna, Tkáč, Sosňák, Lazur, Džamba 
kategória dievčat - 1. miesto - Semanová, Hersteková, 
Čegiňová, Fellegiová, Gmiterková, Soroková I., Passiová, 
Čupová, Paraničová, Vašenková, Petrová 

  

Úspechy našich žiakov 
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Školské kolá:  

 školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka 
a literatúry (19.10.2016) 
1. Golecová Petra 8.A 
2. Harbaľová Slavomíra 9.A 
3. Dvoriščáková Klaudia 9.A 

 školské kolo Olympiády z anglického jazyka - 01.12.2016 
Kategória 1A (5. – 7. ročník): 
1. miesto – Richard KUZMIŠIN (7.B) 
2. miesto – Mário BEZANIUK (6.A) 
3. miesto – Lívia HOLOVOVÁ (7.A) 
Kategória 1B (8. – 9. ročník): 
1. miesto – Adam KAČMÁR (8.A) 
2. miesto – Juraj PANGRÁC (8.A) 
3. miesto – Slavomíra HARBAĽOVÁ (9.A) 

 školské kolo Pytagoriády - 07-08.12.2016 
5. ročník: 
1. miesto Samuel Chovan 5.B 
2. miesto Diana Škrovánková 5.A 
6. ročník: 
1. miesto Samuel Chovan 5.B 
2. miesto Timea Šimová 6.A 
3. miesto Adela Švecová 6.A 
7. ročník:  
1. miesto Peter Paľa 7.A 
2. miesto Richard Kuzmišin 7.B 
3. miesto Natália Lukáčová 7.A 
8. ročník: 
1. miesto Adam Kačmár 8.A 
2. miesto Artúr Malaník 8.B  

 školské kolo dejepisnej olympiády - 13.12.2016 
Kategória F   -   žiaci 6. ročníka 
1. miesto   -    Júlia Zachardalová   6.B 
2. miesto   -    Bibiána Bereščáková   6.B 
3. miesto   -    Hana Harbaľová   6.B 
Kategória E   -   žiaci 7. ročníka 
1. miesto   -   Natália Volčková   7.B 
2. miesto   -   Tomáš Jackanin   7.C 
3. miesto   -   Marta Adamišinová   7.C 
Kategória D   - žiaci 8. ročníka 
1. miesto   -   Petra Golecová   8.A 
2. miesto   -   Samuel Varchol   8.A 
3. miesto   -   Zuzana Balaščáková   8.C 
Kategória C   -   žiaci 9. ročníka 
1. miesto    -     Michal Čopák   9.A 
2. miesto    -     Simoneta Zoľáková   9.C 
3. miesto    -     Samuel Mihaľ   9.C 

 školské kolo geografickej olympiády 
5. ročník: 
1. miesto Dávid MAČUGA 5.A 
2. miesto Samuel CHOVAN 5.B 
3. miesto Filip JUREK 5.C 
6. ročník: 
1. miesto Erik ŽELINSKÝ 6.A 
2. miesto Hana HARBAĽOVÁ 6.B 
3. miesto Katarína ŠVECOVÁ 6.A 
7. ročník:  
1. miesto Natália VOLČKOVÁ 7.B 
2. miesto Peter PAĽA 7.A 
3. miesto Richard KUZMIŠIN 7.B 
8. ročník: 
1. miesto Petra GOLECOVÁ 8.A 
2. miesto Adam KAČMÁR 8.A 
3. miesto Samuel VARCHOL 8.A 
 

9. ročník: 
1. miesto Michal ČOPÁK 9.A 
2. miesto Tamara HUDAČKOVÁ 9.C 
3. miesto Simoneta ZOĽÁKOVÁ 9.C 

 školské kolo Komiksiády - ceny poroty 
S. Chovancová (4.B), N. Vašičkaninová (4.B), 
Z. Hlávková (4.B), K. Švecová (4.B), V. Wroblická (4.C)  

 školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky 
Maťko (16.01.2017) - úspešní recitátori 
Sebastián Filipovič 3.C 
Sonja Homzová 4.C 
Gregor Šverha 3.A  

 školské kolo chemickej olympiády - 10.02.2017 
1. miesto - Michal ČOPÁK 5.A 
1. miesto - Peter PAĽA 7.A 
3. miesto - Klaudia DVORIŠČÁKOVÁ 9.A 
úspešný riešiteľ - Kamila KOHUTOVÁ 9.A  

 súťaž Miss Bábika - 15.02.2017 
1. miesto - Simonka Renčková (1.A) 
1. miesto - Katka Mikulová (1.A) 
2. miesto - Esterka Klárová (2.A) 
3. miesto - Timea Švecová (2.B)  

 školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2017 
1. kategória – poézia: 
1. miesto: Liana Šimová, 4.B 
2. miesto: Darinka Žofajová, 3.B 
3. miesto: Zoya Hlávková, 4.B 
1. kategória – próza: 
1. miesto: Sofia Chovancová, 4.B 
2. miesto: SonjaHomzová, 4.C 
3. miesto: Oliver Štafurik, 3.B 
2. kategória – poézia: 
1. miesto: Miriam Chovancová, 5.B 
2. miesto: Vanesa Bobaliková, 6.A 
3. miesto: Alex Gduľa, 5.B 
2. kategória – próza: 
1. miesto: Hana Harbaľová, 6.B 
2. miesto: Samuel Chovan, 5.B 
3. miesto: Nina Štafuriková, 5.A 
3. kategória – poézia: 
1. miesto: Sofia Alexandra Achejevová, 7.A 
2. miesto: Nina Frická, 8.A 
3. miesto: Denisa Sterančáková, 8.C 
3. kategória – próza: 
1. miesto: Petra Golecová, 8.A 
2. miesto Lenka Jonová, 7.A 

 súťaž v speve ľudových a detských piesní Mladý talent 
2017 - 28.03.2017 
1. miesto - Matúš Brezáni (2.C) 
2. miesto - Bianka Bučková (1.B) 
3. miesto - Simonka Renčková (1.A) 
3. miesto - Karinka Želinská (1.A) 

 školské kolo súťaže Slávik Slovenska - 26.04.2017 
1. kategória: 
1. miesto – Eliška Sendeková (3.A) 
2. miesto - Adam Ivančák (2.C) 
3. miesto – Ema Bučková (3.A) 
2. kategória: 
2. miesto – Liana Šimová (4.B) 
3. miesto – Sonja Homzová (4.C) 
3. kategória: 
1. miesto - Bianka Mačugová (9.A) 
2. miesto – Dávid Chovanec (7.A) 
3. miesto-  Sarah Gobonová (7.B)
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PS: Možno sa nám v texte časopisu skryl Tlačiarenský škriatok, kto ho nájde, nech to oznámi vyučujúcemu SJ. 
 
 

Časopis sa vydáva pre vnútornú potrebu školy. 
2017 

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí prispeli do nášho časopisu 

a všetkým žiakom, ktorí sa na tvorbe časopisu aktívne podieľali. 


