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A opäť k  nám
pr i chádza  jar

Milí čitatelia, 

ako isto viete príroda nepotrebuje žiadnych módnych návrhárov, je sama o sebe krásna,  
a to v každom ročnom období. Avšak zima už po tieto dni stratila svoju vládu a väčšina z nás 
sa teší z prvých lúčov jarného slniečka, najmä na výlety v prebúdzajúcej sa prírode. 

Ctení Fišeráci, prijmite naše pozvanie na prechádzku jarnou prírodou v podobe rubrík  
a článkov, ktoré sme pre vás s nadšením pripravovali – v tomto čísle si môžete prečítať  
o veľkonočných zvykoch, môžete sa viac dozvedieť o učiteľovi Babejovi, nechajte sa opäť 
inšpirovať rubrikou Šikovné ručičky, nezabudli sme ani na udalosti, ktoré sa v našej škole 
udiali.

Dúfame, že naša pozvánka je dosť zaujímavá a že každý z vás si nájde príspevok, čo ho 
osloví.

 redakčná rada
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Labutia princezná

Dňa 17. a 18. 12. 2014 do našej školy 
zavítala vianočná rozprávka, tak ako 
chodí už niekoľko rokov. Toho roku 
sme spoznali príbeh Labutia prin-
cezná. Prerozprávalo nám ho 219 detí 
a 14 učiteľov pod vedením pani učiteľ-
ky Mgr. S.  Zimovej, ktorá sa v progra-
moch snaží priniesť čo najširšiu paletu 
hudobných žánrov. I takých, ku  kto-
rým  nemá väčšina žiakov základnej školy veľmi blízko. Tentoraz sa pani učiteľka 
inšpirovala baletom Labutie jazero P. I. Čajkovského. Spolu s rodičmi, ale aj s uči-
teľmi sme sa nechali vtiahnuť do romantického príbehu a unášať na vlnách krásnej 
hudby.  Z každého kúta  zaznievali tóny ruskej „klasiky“, ktorá sa miešala s hudbou 
iných národov. Záver vystúpenia už neodmysliteľne patril známym vianočným me-
lódiám. Po  príhovore pani riaditeľky  zaznela  všetkým známa Tichá noc, a tak sa 
k detským hlasom účinkujúcich pridali i hlasy dospelých. Po skončení programu 
všetci odchádzali s pokojom v duši a s radosťou z očakávania blížiacich sa Vianoc.

Koledovanie v škole aj v domove dôchodcov

K tradíciám našej školy neodmysliteľne 
patrí ranné koledovanie detí. V posledný 
deň pred vianočnými sviatkami, t. j. 19. 12. 
2014 deti z krúžku Muzikus potešili všet-
kých učiteľov, žiakov a zamestnancov školy 
vianočnými piesňami, ktoré si spoločne za-
spievali.  Deti pod vedením p. uč. Zimovej, 
Kriššákovej a Janikovej však mysleli aj  na 

seniorov v domove dôchodcov v Kežmarku. Do ich domova priniesli tanec, vianoč-
né piesne a vinše. Ich úsmevy a spokojnosť na tvári hovorili za všetko. 

Život  
v  naše j  ško le

Čas nezadržateľne beží a my sme sa ani poriadne nenazdali a už je marec 
a trištvrte roka za nami. Pospomínajme však ešte na udalosti, ktoré sa udiali 
v minulých mesiacoch.
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Dobrá novina

Dňa 26. 12. 2014 sa konal jubilejný 20. 
ročník koledovania Dobrej noviny, do kto-
rej sa tradične zapájame. Deti z našej školy 
navštívili príbytky ľudí, ktorí mali záujem. 
Sr. Priska a Sr. Theodózia vytvorili dve sku-
piny žiakov, ktorí boli ochotní ísť koledo-
vať a ohlasovať radostnú zvesť o narodení 
Ježiša. Deti predniesli svoje vinše a piesne. 

Vyzbierané finančné prostriedky sa poslali na podporu projektov chudobným na 
africkom kontinente.

Ale ako toto koledovanie vnímali naši žiaci?
Samuel Sebeš z V. A: Navštívili sme rodiny v našom meste, kde nás pozvali a prijali. 

Zaspievali sme koledy a povedali vinše. Môj vinšík bol: ,,Prinášame do domu dobrú novinu, 
že sa Ježiš Kristus narodil, vravme každému. V mestečku Betleheme v jasličkách na slame, 
všetci sa radujme, Glória spievajme.“  V každej rodine sme dostali niečo sladké a vyzbierali 
sme peniaze pre deti z Afriky. Som rád, že som mohol aspoň troška pomôcť chudobným de-
ťom v Afrike, lebo viem, že tam majú veľmi  ťažký život.

Petra Barnášová zo VII. C: Keď stojíme  na prahu dverí, cítime vôňu vianočných kolá-
čikov i teplo domova, ktoré nevychádza len z rozžiarených sviečok na vianočnom stromčeku, 
ale zo sŕdc tých, ktorí nás do domu pozvali a prijali. Vidíme, ako sa v rodine navzájom milujú, 
ako sú všetci spolu a vítajú Ježiša prostredníctvom nás – koledníkov. Som šťastná z toho, že 
ľudia nevnímajú naše piesne a básne len ako vystúpenie, ale naše slová otvárajú ich srdcia 
pre Božiu lásku. Spolu sa vraciame niekoľko tisíc rokov dozadu a hľadíme na Pannu Máriu, 
Jozefa a malého Ježiša, ktorý sa narodil na tento svet a teraz sa chce narodiť aj v našich srd-
ciach. Cítime lásku, ktorou Ježiš naplnil tento svet svojím príchodom. A potom koledovanie 
končí.... Naše piesne doznievajú, ale ak opravdivo milujeme Ježiša a veríme v Neho, tieto slo-
vá ostávajú navždy vpísané do našich sŕdc a sŕdc tých, ku ktorým prichádzame. Ďakujem, že 
som mohla koledovať ,,Dobrú novinu.“

                                                                                                            
Projekt  „Stavba domu“

29. 1. 2015 na hodinách prírodovedy žia-
kov z II. C oslovila téma stavba domu a pek-
ný projekt. Deti si sami mohli zvoliť materi-
ál ako napr. kocky, drevo, kartón. V rámci 
hodín tak podľa vlastnej fantázie samostat-
ne postavili zaujímavé stavby. Po ukončení 
prác projekt predstavili, opísali postup prá-
ce a prezradili kto im pri stavbe pomáhal. 
Práce sa im naozaj podarili. 
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Deň otvorených dverí     

„Máme masky, máme bál, máme super 
karneval,“ v takejto karnevalovej nálade 
naša škola  29.  1. 2015 privítala budú-
cich prváčikov. Po milom privítaní v 
školskej jedálni sa deti so svojimi pani 
učiteľkami odobrali do tried. Ich rodi-
čia si zatiaľ mohli pozrieť prezentáciu o 
našej škole. Predškoláci v triedach spo-
znávali písmenká, číslice, geometrické 
tvary, anglické slovíčka, naučili sa básničku či krásnu pieseň. Vyrobili si karnevalo-
vú masku. Po namáhavej práci dobre padlo občerstvenie, ktoré im pripravili v škol-
skej jedálni. Akcia sa vydarila a deti plné zážitkov odchádzali do materských škôl.

Stavanie Bratislavského hradu

Počas zimných mesiacov sme si už zvykli, 
že v átriu našej školy nám vždy pribudnú za-
ujímavé snehové stavby. V tomto roku nám 
pribudol Bratislavský hrad, ktorý postavili 8. 2. 
2015 nadšenci z krúžku GEOLINO. Postup bol 
podľa nich jednoduchý: vyzbrojili sa malými a 
veľkými lopatami, v strede si nakreslili veľký, 
trochu nepravidelný štvorec, vybudovali kol-
mé steny so šikmými strechami a nakoniec pri-

lepili štyri veže. Len škoda, že takéto prekrásne stavby vydržia len jednu zimu. 

Lyžiarsky výcvik

Koncom januára a začiatkom februára 
sa 90 siedmakov zúčastnilo lyžiarskeho 
výcvikového kurzu v lyžiarskom stre-
disku Ľandy. Polovica žiakov predtým 
nestála na lyžiach. Po začiatočných kro-
koch či sunoch na lyžiach, zjazde šikmo 
svahom a neskôr pluhu a pluhových ob-
lúkoch sa postupne z „nelyžiarov“ stá-
vali lyžiari. Na druhý a tretí deň už na-
cvičovali jazdu na vleku nahor na kopec, 
ktorý svojimi parametrami vyhovuje lyžiarskym kurzom. 
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Zápis žiakov do prvého ročníka

Dňa 9. a 10. 2. 2015 sa uskutočnil zápis 
žiakov do prvého ročníka. Snehulienka, Čer-
vená Čiapočka, Mickey Mouse privítali v na-
šich triedach budúcich prvákov. Spolu puto-
vali po rozprávkových cestách a plnili rôzne 
úlohy. Deti boli milé, šikovné, bezprostred-
né. Počas celého dňa vládla príjemná atmo-
sféra. Tešíme sa na usmiate tváre v novom 
školskom roku.

Fašiangový karneval

Žiaci I. stupňa sa na 20. 2. 2015 starostli-
vo pripravovali, pretože ich čakal karneval. 
Pani učiteľky im pripravili skvelú zábavu, 
super hudbu, súťaže aj tombolu. Súčasťou 
karnevalového predpoludnia bol aj folklór-
ny program – pochovávanie basy, ktorý pri-
pravili p. uč. Zimová a Svocáková. Štvrtáci 
spestrili zábavu moderným spracovaním 
rozprávky O Červenej Čiapočke.  

                                                                                         

Teplákovo-pyžamová rozlúčka

V ten istý deň, 20. 2.,  si ani žiaci II. stupňa nerobili "veľkú hlavu" a rozhodli 
sa, že v posledný deň pred jarnými prázdninami prídu v teplákoch a pyžamách. 

Takýto originálny nápad podporili aj 
všetci pedagógovia, ale aj vedenie školy 
či hospodárka a ekonómka školy. Tento 
netradičný deň začal takisto ako na pr-
vom stupni – pochovávaním basy. Po 
troch vyučovacích hodinách však naši 
žiaci opäť pokračovali vo veľkolepej zá-
bave vo svojich triedach. Žiaci boli touto 
akciou nadšení, nachvíľu si oddýchli od 
zaužívaného školského harmonogramu 
a bežných školských povinností.
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Beseda s lesným pedagógom

Koľko „naj" má medveď hnedý, obá-
vaný obyvateľ našich lesov? Akú má výš-
ku? Čo žerie? Tieto a mnohé iné otázky 
odzneli na besede s lesným pedagógom 
Igorom Stavným, pracovníkom  TANA-
PU, dňa 6. 3. 2015. Žiaci druhých roční-
kov sa   ešte dozvedeli, kedy má mláďatá, 
čím sa živí, ako si označuje svoje teritó-
rium, aký má spôsob chôdze. Žiaci preu-
kázali veľmi veľa znalostí, pretože med-
veď je obľúbené silné zviera našich lesov a hôr. Súčasťou besedy bola aj zaujímavá 
prezentácia z našich Vysokých Tatier.

Moderná škola 

Naša škola sa neustále vynovuje,  modernizuje a skrášľuje. Počas uplynulých me-
siacov pribudli:

1. nové skrinky, stoly, stoličky v zborovni pre 2. stupeň,
2. nová počítačová učebňa pre 28 žiakov,
3. nové okienko na výdaj jedla v kuchyni,
4. nové priestory pre školský bufet,
5. nové elektrické rozvodne v školskej kuchyni,
6. nové svietidlá v triedach na 2. poschodí,
7. nové WC. 

Nášmu vedeniu za tieto zmeny veľmi pekne ďaku-
jeme.
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Komparo 2014
Dňa 6. 11. 2014 sa konalo Komparo. Testovaných bolo 20 757 žiakov zo 760 škôl. Z 

našej školy sa testovalo 90 žiakov. Celkovo v rámci Slovenskej republiky z matematiky 
lepšie skončilo 9 % škôl, horšie skončilo 91 % škôl, zo slovenského jazyka a literatúry 

lepšie skončilo 21,5 % škôl  a horšie skončilo 78,5 % škôl. 
Výsledky našej školy:
 MAT SJL
IX. A 43,6 % 47,8 %
IX. B 42,9 % 43,6 %
IX. C 64 % 64,5 %
IX. D 64,3 % 59,5 %
školy 54,2 % 54,3 %
SR 43,9  % (o 10,3 % lepšie) 50,5 %  (o 3,8 % lepšie)

Pytagoriáda 
Dňa 10. a 11. 12. 2014 sa konalo školské kolo 

Pytagoriády od 3. do 8. ročníka. 
V 3. ročníku sa zapojilo 30 žiakov, úspešných 

riešiteľov bolo 12 žiakov. Umiestnenie: 1. miesto: M. Ga-
lovicz, III. A, 2. miesto: V. Fedáková, III. C, 3. miesto: K. 
Kundová, III. A.

V 4. ročníku sa zapojilo 30 žiakov, úspešných bolo 11 
žiakov. Umiestnenie: 1. miesto: Horanská, Lucia, IV. C, 2. 
miesto: Černický, Martin, IV. C, 3. miesto: Horná, Katarí-
na, IV. B.

V 5. ročníku sa zapojilo 58 žiakov, úspešných bolo 10 
žiakov. Umiestnenie: 1. miesto: Sandra Sosková, V. C, 2. miesto: Timotej Brutovský, V. C, 3. miesto: 
Michaela Maňaková, V. A.

V 6. ročníku sa zapojilo 46 žiakov, úspešných bolo 16 žiakov. Umiestnenie: 1. miesto: Ester 
Čorbová, VI. B, 2. miesto: Adriana Bajusová, VI. B, 3. miesto: Dávid Bachleda, Matej Horný, VI. C, 
Viktória Halčinová, VI. B.

V 7. ročníku sa zapojilo 53 žiakov, úspešných bolo 11 žiakov. Umiestnenie: 1. miesto: Ján Rus-
nák,VII. D, 2. miesto: Jakub Lesný, VII. C a Adriana Nahalková, VII. D, 3. miesto: Katarína Voso-
vičová, VII.D

V 8. ročníku sa zapojilo 48 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 13 žiakov. Umiestnenie: 1. miesto: 
Pavol Vilček, VIII. C, 2. miesto: Daniela Bretzová, VIII. C, 3. miesto: Veronika Števíková, VIII. C.

Tí najuspešnejší riešitelia nás 16. a 17. 3. 2015 reprezentovali v okresnom kole Pytagoriády a 
ako sa umiestnili sa dozviete v budúcom čísle. 

Sme úspešn í !
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Biologická olympiáda

Dňa 15. 1. 2015 sa uskutočnilo 
školské kolo biologickej olympiá-

dy v kategórii C. Žiaci súťažili v posterovej časti. 
Na 1. mieste sa umiestnil Adam Heteš z IX. C, na 
2. mieste Timea Poľanovská z VIII. D a na 3. mieste 
Monika Kellnerová z IX. C. Adam a Timea postúpi-
li do obvodného kola, ktoré sa konalo 4. 2. 2015. V 
konkurencii žiakov z okresov Poprad a Kežmarok Adam Heteš obsadil 2. miesto a Timea Poľa-
novská obsadila 3. miesto. A ako sa umiestnili na krajskom kole sa opäť dozviete v budúcom čísle. 

Geografická olympiáda

Dňa 13. januára 2015 sa v našej škole konalo školské kolo geografickej olympiá-
dy, na ktorom sa zúčastnilo až 70 žiakov 5. – 9. ročníka. So súťažnými úlohami sa v 

kategórii G – 5. ročník najlepšie vysporiadala Miriam Vengliková, ktorá skončila na 1. mieste. 2. 
miesto obsadil Martin Zoričák a 3. miesto Dominic Balysz. Všetci žiaci sú z V. C. V kategórii F – 6. 
a 7. ročník bol najúspešnejší Erich Abt zo VII. D. Na 2. mieste sa umiestnila Lívia Krempaská zo 
VII. C. a 3. miesto obsadila Katarína Vosovičová zo VII. D.  V kategórii E –  8. a 9. ročník sa na 1. 
mieste umiestnila Viktória Cehuľová z IX. D, na 2. mieste Jakub Venglik z IX. C a na 3. mieste Pa-
vol Vilček z VIII. C. Prví traja žiaci z každej kategórie reprezentovali našu školu v obvodnom kole 
geografickej olympiády, ktorá sa uskutočnila 5. februára 2015. Na pôde našej školy sme privítali 
70 žiakov základných škôl z nášho okresu. Súťažili prvýkrát len v troch kategóriách, predtým v 
piatich. Opäť sa žiaci museli  popasovať  s teoretickou i praktickou časťou. Naši žiaci z deviatich 
medailových pozícií obsadili päť. V kategórii G sa Martin Zoričák umiestnil na 2. mieste, Miriam 
Vengliková na 3. mieste. V kategórii F Katka Vosovičová získala 3. miesto. Spomenutých žiakov 
pripravovala p. uč. Cermanová. V kategórii E sa Jakub Venglik umiestnil na 1. mieste a Viktória 
Cehuľová na 2. mieste. Pripravovala ich p. uč. Habarková. Poslední traja menovaní nás budú re-
prezentovať i v krajskom kole v Prešove. Postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov.

Šaliansky Maťko

Dňa 15. januára 2015 sa uskutočnil 22. ročník školského kola súťaže v prednese 
slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorého sa zúčastnilo 24 žiakov 

2. až 4. ročníka. V prvej kategórii – 2. a 3. ročník sa  na 1. mieste umiestnila Šarlota Mačičáková 
z III. B, na 2. mieste Sára Sokáčová z III. A a Karin Krempaská z II. B, na 3. mieste sa umiestnili 
dvaja žiaci: Adam Kovalčík z III. C a Bibiána Koreňová z II. A. V druhej kategórii – 4. a 5. ročník 
1. miesto obsadili Petra Konfalová z IV. A a 
Lenka Száboová zo IV. C, 2. miesto si vybo-
jovala Alexandra Hrčová zo IV. B, na 3. mies-
te sa umiestnili Soňa Kurtá zo IV. A a Naďa 
Mačičáková zo IV. C.  V polovici januára sa 
uskutočnilo ešte jedno školské kolo, v ktorom 
v rámci druhej kategórie sa stretli víťazi z 
prvého stupňa a žiaci piatych ročníkoch. Na-
pokon porotu najviac zaujal Patrik Pospíšil 
z V. B. Na konečnom 2. mieste sa umiestni-
la Anna Kristína Neupauerová z V. A a na 3. 
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mieste Sandra Sosková z V. C.  V tretej kategórii – 6. a 7. ročník uspela iba jedna žiačka, a to Nina 
Sojáková zo VI. B.

Dňa 29. januára 2015 sa v ZŠ - Grundschule v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo súťaže. Našu 
školu reprezentovali traja žiaci, víťazi školského kola, ktorí obsadili prvé miesta.

Patrik Pospíšil obsadil prekrásné 2. miesto. Patrikovi k peknému umiestneniu blahoželáme, 
všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa šťastia v ďalších recitačných 
súťažiach.

Matematická olympiáda

Dňa 21. 1. 2015 sa konalo na našej škole okresné kolo matematickej olympiády v 
5.  a  9. ročníku. V 5. ročníku sa zúčastnilo z okresu 33 žiakov. Z našich žiakov sa na 2. 

mieste umiestnil Timotej Brutovský, V. C a na 3. mieste Sandra Sosková, V. C. V 9. ročníku sa zú-
častnilo z okresu 18 žiakov z piatich škôl. 1. miesto  získal Jakub Venglik, IX. C, 2. miesto Viktória 
Cehuľová, IX. D a Andrea Sosková, IX. C a 3. miesto Adam Heteš, tiež IX. C. 18. 3. 2015 sa konalo 
krajské kolo, ktoré sa konalo v Prešove. Výsledky opäť v budúcom čísle.

Dejepisná olympiáda

 9. 1. 2015 sa uskutočnilo 
školské kolo dejepisnej olym-

piády.  V rámci 6. ročníka 1. miesto obsadil Ja-
kub Spišák, VI. C, 2. miesto Jakub Uhrín, VI. 
C a 3. miesto Ester Čorbová, VI. B. Najuspeš-
nejší siedmaci boli Aneta Šoltésová, VII. D – 
1. miesto, Adam Džadoň, VII. B – 2. miesto a 
Lívia Marková, VII. D – 3. miesto. Uvedených 
žiakov pripravovala p. uč. Galliková. V rámci 
8. ročníka 1. miesto získal Dávid Sladký, VIII. 
B, 2. miesto Pavol Vilček, VIII. C a 3. miesto získala Daniela Bretzová, VIII. C. Pripravoval p. uč. 
Taliga. V 9. ročníku 1. miesto obsadila Viktória Cehuľová, IX. D (p. uč. Galliková), 2. miesto Ale-
xandra Semaňáková, IX. C (p. riaditeľka Slovíková) a 3. miesto Adam Heteš, IX. C (p. riaditeľka 
Slovíková). 12. 2. 2015 sa na pôde našej školy konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. V kategó-
rii C 1. miesto obsadila Viktória Cehuľová, v kategórii D 2. miesto obsadil Dávid Sladký, v kategó-
rii E 2. miesto získal Adam Džadoň a v kategórii F 1. miesto získal Jakub Uhrín. V krajskom kole 
sa stretnú práve žiaci z 1. a 2. miesta okrem kategórie F. Želáme veľa úspechov!

Nemecká olympiáda

13. 1. 2015 sa na ZŠ - Grundschule v Kežmarku konalo okresné kolo nemeckej olym-
piády. V kategórii 1 A získala  1. miesto Kamila Zwicková zo VII. C. Pripravovala ju p. 
uč. Fabiniová. V kategórii 1 B našu školu úspešne reprezentovala  Andrea Sosková z IX. 

C, ktorá taktiež získala 1. miesto. Pripravovala ju p. riaditeľka Slovíková. 11. 2. 2015 sa uskutočnilo 
v Prešove krajské kolo, v ktorom Kamila Zwicková získala 4. miesto a Andrea Sosková získala 5. 
miesto. Srdečne blahoželáme!
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Anglická olympiáda

Po školskom kole víťazky reprezentovali našu školu 14. 1. 2015 v obvodnom kole 
v Starej Ľubovni. Lívia Marková zo VII. D obhájila prvenstvo a postúpila za obvod 

Kežmarok na krajské kolo. Sára Gancarčíková z IX. C obsadila celkovo 5. miesto z 20 olympioni-
kov, v rámci obvodu Kežmarok obsadila 4. miesto. Krajské kolo sa uskutočnilo 10. 2. 2015 v Prešo-
ve. Z dvánastich súťažiacich bola Lívia Marková 6. najlepšia v kraji. Blahoželáme!

Súťaž ,,.. a Slovo bolo u Boha“

Dňa 24. 1. 2015 Cirkevná spoje-
ná škola v Poprade privítala účast-

níkov krajského kola recitačnej súťaže: ,,...a 
Slovo bolo u Boha." Malí aj veľkí milovníci 
materinského jazyka ukázali svoju jazykovú 
zručnosť a recitátorský talent. Našu školu pod 
vedením Mgr. Hovancovej, Ivety, úspešne re-
prezentovali: Matúš Gaľa, I. C – získal Cenu 
poroty, Sára Sokáčová, III. A, Jakub Lesný, VII. 
C – Cena poroty a Júlia Szentiványiová,VIII. C, 
ktorá získala 2. miesto. Všetkým účastníkom 
srdečne blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 5. februára 2015 sa na prvom stupni uskutočnilo školské kolo v umeleckom pred-
nese poézie a prózy. Súťažilo 29 žiakov. V I. kategórii poézie boli udelené dve miesta. Na 

2. mieste sa umiestnila žiačka III. B triedy Jessica Ďuránová a na 2. mieste žiak II. A triedy Matej 
Spišák. V I. kategórii prózy získala 1. miesto 
žiačka III. C triedy Henrieta Hanáčková, 2. 
miesto žiačka III. A triedy Sára Sokáčová a 3. 
miesto získal žiak Matej Melikant z II. C triedy. 
Záujem o recitovanie z roka na rok rastie aj na 
druhom stupni. Školské kolo sa uskutočnilo 10. 
2. 2015 a zapojilo sa doň až 25 detí. V II. ka-
tegórii v rámci poézie obsadila 1. miesto Ema 
Hetešová z V. B a v rámci prózy Anna Kristína 
Neupaverová z V. A. V III. kategórii poézie ob-
sadila 1. miesto Katarína Vosvičová zo VII. D 
a v III. kategórii prózy Júlia Szentiványová z 
VIII. C. Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubí-
na sa konalo 20. 2. 2015, ktoré sa konalo v ZŠ – 
Grundschule a postúpili doň žiaci z prvých miest. V obvodnom kole boli úspešné 3 naše žiačky, a 
to: Katarína Vosovičová, Ema Hetešová a Júlia Szentiványová. Okresné kolo sa konalo 13. 3., v kto-
rom Júlia Szentiványová obsadila 2. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!



15

Majstrovstvá školy v šachu

Dňa 10. 2. 2015 prebehli na našej škole 
Majstrovstvá školy v rapid šachu. Hrali 

sa dva samostatné turnaje, chlapci a dievčatá. Turnaj 
chlapcov sa hral švajčiarskym systémom na sedem kôl 
s tempom hry 2x15 min. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov. Ví-
ťazom a majstrom školy pre školský rok 2014/2015 sa 
stal Adam Heteš z IX. C, ktorý prešiel bez straty bodu. 
Druhé miesto obsadil Dávid Šebest z VIII. D a tretí sa 
umiestnil Gregor Starinský z IX. D. Turnaja dievčat sa 
zúčastnilo 5 žiačok a hrali kruhovým systémom. Tem-
po hry  2x15 min. Majsterkou školy pre školský rok 2014/2015 sa stala Alexandra Semaňáková z 
IX. C, druhé miesto pripadlo Adele Wagnerovej z V. A, tretie miesto obsadila Silvia Semaňáková 
z V. B.

Prví traja v oboch kategóriach obdržali diplomy a vecné ceny.

 Basketbal

Dňa 11. 2. 2015 sa na SŠ v Spišskej Sta-
rej Vsi konalo okresné kolo v basketbale 

žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl 
z Kežmarského okresu: ZŠ, Dr. D. Fischera; ZŠ, Nižná 
Brána; ZŠ Spišská Stará Ves; ZŠ Slovenská Ves a ZŠ 
Veľká Lomnica. Turnaj zorganizovalo CVČ v Kežmar-
ku. Našu školu reprezentoval Daniel Blaško zo VI. C, 
Martin Hudák z IX. A, Róbert Hudák z VIII. C, Marko Kalafut z VIII. D, Roman Kurtý z VIII. A, 
Adam Pirhala z VIII. B, Samuel Pjatak z IX. C, Matúš Šimšaj z VIII. D, Dávid Štancel z VIII. C a 
Samuel Vlach z VIII. A. Chlapcov trénoval Jozef Juhász. Po vzájomných zápasoch a vyhodnotení 
všetkých získaných bodov sa naši žiaci umiestnili na prekrásnom 1. mieste, vďaka ktorému po-
stupili na krajské kolo, ktoré sa konalo 12. 3. v Poprade.  Naše družstvo po prepočítaní všetkých 
bodov tesne nepostúpilo o boj o 3. miesto.  Za reprezentáciu školy veľmi pekne ďakujeme.

Európa v škole

Európa v škole je medzinárodný projekt, do ktorého 
sa zapojjili aj naši žiaci v podobe výtvarných a literárnych 
prác. Práce sa do 15. 2. 2015 poslali do CVČ, v ktorom 
prebehlo okresné kolo.  V rámci výtvarnych prác naši 

žiaci obsadili všetky prvé miesta, a to: v I. kategórii Bibiána Koreňová 
z II. A, v II. kategórii Nina Pažáková zo VII. D, v III. kategórii Laura 
Fabianová zo VII. D. V rámci výtvarných kolektívnych prác získali v 
III. kategórii 1. miesto A. Mária Duľová a Diana Šmidová. V literárnej 
časti sa v I. kategórii umiestnila na 3. mieste Karolína Kalafutová zo 
VI. C, v II. kategórii sa na 1. mieste umiesnila Martina Husárová zo 
VII. D a v III. kategórii sa na 2. mieste umiestnila Natália Zemanová z 
VIII. D.  V celoslovenskom kole sa budú hodnotiť práce len z prvých 
miest. Srdečne blahoželáme!
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Čo pre  mňa znamená 
rod ina?

Dňa 7. februára 2015 Aliancia za rodinu sa rozhodla zrealizovať referendum  
o ochrane rodiny. V referende boli občanom položené 3 otázky. Týmto gestom 

chcela poukázať na rodinu ako na najdôležitejšiu hodnotu v spoločnosti.
Ale čo si o rodine myslia naši žiaci? K tejto téme sa vyjadrili žiaci piateho  

a deviateho ročníka.

Adela, 15 rokov:  Rodina je ako strom. Rozvetvená 
do rôznych smerov, ale vyrastá z jedného kmeňa. Aj keď 
sme od seba ďaleko, vždy sa zase k sebe vrátime a stret-
neme sa pri jednom stole. Každý by si mal rodinu vážiť. 
Rodina je základ všetkého, základ celého nášho bytia. 
Muž a žena, otec a matka – základ rodiny. Mama a otec 
sú nám najbližší, lebo sa celý život snažia, aby z nás vy-
chovali dobrých ľudí. Rodina je pre mňa najdôležitejšia 
hodnota v živote. Dúfam, že tu bude navždy.

Adam, 15 rokov: Rodina – opora, láska, domov, spolunažívanie, spoločné peniaze, spoločné 
rozhodnutia, súdržnosť, rodinná firma,  dom,  záhrada. Pocit slobodného prejavu, zodpovednosť, 
spoločná večera, rešpekt, spoločné chodenie do kostola....     

Diana, 15 rokov: Rodina je niečo, čo si človek nemôže vybrať sám. Vyberá nám ju Boh. Človek 
sa narodí svojej matke a otcovi a je predurčený k tomu, aby ich miloval. Rodina je dar. Človek by 
si mal vážiť svoju rodinu, nech je akákoľvek. Rodina je láska. Láska a puto medzi ľuďmi, ktorí sú 
si najbližší.

Anna Mária, 15 rokov: Rodina je postavená na vzťahoch. Vzťah lásky manželskej, rodičovskej, 
vzťah detí k rodičom... Pre mňa je rodina Boží zväzok. 

Michaela Maňaková, V. A: Svoju rodinu mám veľmi rada, lebo sme všetci spolu. Stretávame 
sa, máme spoločné záujmy a oslavujeme všetky sviatky. Moja rodina je 
úžasná, lebo sa máme všetci radi.

Miroslava Štecová, V. A: Rodina je veľmi dôležitá pre zdravý vývoj 
dieťaťa. V dnešnej dobe je, žiaľ, veľa rodín rozbitých a deti potom majú 
ťažké detstvo. V minulosti to bolo tak, že sa dvaja zobrali a boli spolu až 
do smrti. Rodina pre mňa znamená byť spolu, držať spolu. Nikoho neo-
pustiť, na nikoho nezabudnúť.
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Zau ja lo  nás

Veľká noc
Veľká noc alebo Pascha (z hebrejčiny) je  najvýznam-

nejší kresťanský sviatok. Veľká noc je pre kresťanov 
oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na 
kríži. Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne, 
po jarnej rovnodennosti.  Dátum Veľkej noci je každý 
rok iný – je to pohyblivý sviatok.  Väčšinou je medzi 
marcom  a aprílom.  V tomto roku sa Veľká noc slávi od 
2. 4. do 12. 4. 2015.

Veľkonočné symboly
Baránok – v židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. V  kresťan-

stve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo podľa kresťanskej viery on je 
baránok, obetovaný za spásu sveta.

Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol odsúdený 
na smrť ukrižovaním.

Oheň – veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý sym-
bolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou

Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. Veľkonočná sviečka 
symbolizuje vzkrieseného Krista, tento symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej 
noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka od ohňa. Takto zapálená sviečka sa v priebehu veľko-
nočnej bohoslužby ponára do vody na krst, je ozdobená znamením kríža. 

Vajíčko – obsahuje zárodok života. V kresťanstve sa vajce vysvetľuje ako symbol 
zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Ježiš  Kristus.

Korbáč – v niektorých regiónoch Slovenska je dôverne známym symbolom Veľkej 
noci, má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch. 

Zajačik – mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v  kresťanskej  sym-
bolike, napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch osla-
vujúcich príchod jari.                                                
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 Zaujímavosti zo sveta 
V USA sú veľkonočné sviatky už 

prakticky nenáboženským sviatkom, 
takže mnoho amerických rodín sa zú-
častní iba veľkonočného veselia okolo 
zdobenia veľkonočných vajíčok v so-
botu večer a ich „lovu“ v nedeľu ráno. 

V Nórsku je, okrem lyžovania v 
horách a maľovania vajíčok, tradíciou 
riešenie vrážd. Všetky veľké televízne 
stanice vysielajú kriminálne a detek-
tívne príbehy, ako je napríklad Sherlock Holmes. Aj noviny publikujú články, z ktorých môžu čita-
telia skúsiť odhaliť páchateľa.                                                                                                                                                                                                                           

redaktor Jakub Uhrin

Naše veľkonočné zvyky

Všetci vieme, že sa blíži Veľká Noc. S veľkou nocou prichádzajú aj dobroty, pekné kraslice, kor-
báče a peniažky. Mnoho chlapcov sa chváli, koľko peniažkov dostali. A nie žeby sa chválili tým, 
koľko dievčat vyšibali alebo koľko vedier napustili vodou. Chlapci, čo ak by ste dievčence potešili? 
A dievčence vás potešia krásnymi darmi. Nepozerajte na peniažky, tým si zdravíčko, ktoré máte 
dievčatám dávať, nekúpite! 

Preto som sa rozhodla napísať o pár veciach, ktorými, chlapci, diev-
čatá milo prekvapíte:

• Oblečte sa do kroja. Ak nemáte, tak nejaký
klobúčik, košieľku, čierne nohavice, poprípa-

de vestičku.
• Ak viete hrať na  husle, basu alebo na har-

moniku, nebol by zlý nápad na začiatok im niečo 
zahrať a zaspievať a nie nedočkavo čakať na od-
menu!

A mám tu niečo aj pre dievčatá:
• Ak chcete prekvapiť chlapcov, tak si pozrite návody pre šikovné ručičky.
• Alebo im upečte dobrý koláčik, alebo perník v tvare kraslice, ktorý krásne 

vyzdobíte.

Dievčatká, tvorte, chlapci, prekvapte!
                                                                   

Vaša redaktorka Anna Kubalová



19

Jež i s  Kr i s tus

Ježiš Kristus alebo Ježiš Naza-
retský sa narodil 6 alebo 7 rokov 
pred kresťanským letopočtom. 
Chybu v počítaní urobil mních 

Dionýzius v 6. storočí. Je dôležitou po-
stavou kresťanstva. Ježiš začal verejne pôsobiť, keď  dovŕšil 

30 rokov.  Pôsobil ako pocestný kazateľ v oblasti dnešného Izraela a západného Jor-
dánu. Hlásal skorý príchod Božieho kráľovstva a vyzýval k obráteniu a pokániu. 
Okolo roku 33 ho Rimania a Židia v Jeruzaleme ukrižovali.

My, kresťania, považujeme Ježiša za očakávaného Mesiáša, Spasiteľa ľudstva a 
Božieho Syna. Od dátumu Ježišovho narodenia je dnes používaný kresťanský leto-
počet.

Meno Ježiš
Meno Ježiš pochádza z gréckeho mena Iésus, ktoré sa 

uvádza ako prepis hebrejského mena Jehošua alebo skráte-
ne Ješua (Jahve je spasenie, Spasiteľ, Záchranca). Jeho pô-
vodné meno bolo s istou pravdepodobnosťou aramejské, 
ale nezachovalo sa – no je dôvod veriť, že bolo hebrejské, 
ako je uvedené. 

Učenie a uzdravenia 
Ježiš vo svojom učení sa zameral na lásku k blížnemu, ale aj k nepriateľovi a naj-

mä k modlitbe za nich. Svojich učeníkov učil ako sa majú modliť. Naučil ich modlit-
bu Otče náš. Pri modlitbe a postení varoval pred pokryteckým správaním. Z lásky 
k nám, ľuďom, zomrel na kríži, a tak nás zmieril s našim Otcom – Bohom. Ježiš vy-
konal aj mnoho uzdravení. Uzdravil napr. Petrovu svokru, malomocného človeka, 
hluchonemého, slepého v Betsaide – slepého od narodenia.

redaktor Jakub Spišák
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Krá l i ky
Viete, aké je najobľúbenejšie zvieratko po-

čas veľkonočných sviatkov? No predsa zajace! 
Sú to malé, roztomilé zvieratká. 

Okrem iného sú králiky aj veľmi zaujíma-
vé, pretože:
• sú  najrozšírenejšie cicavce na Zemi;
• samica králika vrhne ročne 10 – 40 mlá-

ďat;
• pochádzajú z juhozápadnej Európy, 

konkrétne Španielsko, a rozšírili sa do 
celého sveta;

• králiky dokážu v okolí svojej kolónie spásť všetky rastliny;
• sú výborní bežci – zajac poľný vie bežať rýchlosťou až 70 km/hod.;
• telo a hlava merajú podľa druhu od 40 do 75 cm, sú relatívne bezbranné a často sa stá-

vajú obeťou iných zvierat;
• vďaka dlhým zadným nohám a štíhlemu telu sa rýchlo pohybujú;
• americký králik sa niekedy pohybuje dopredu 6 metrov dlhým skokom a prekoná pre-

kážku takmer 2 metre vysokú;
• keď je nebezpečenstvo, varujú jeden druhého, a to tak, že dupú zadnými dlhými noha-

mi do zeme;
• zajace majú na chodidlách dlhé a silné chlpy, vďaka ktorým sa môžu pohybovať po 

tvrdej zemi. 
                                                                                                   redaktor Domink Irha

Tím: HC Slovan Bratislava
Post: hokejista – brankár
Výška: 180 cm
Váha: 80 kg
Dátum narodenia: 4. apríla 1995
Miesto narodenia: Kežmarok, Slovensko
Držanie hokejky: ľavé
Denis sa v tomto kalendárnom roku zúčastnil Majstrov-

stiev sveta v ľadovom hokeji do 20 rokov. Po semifinálovom zápase s Kanadou ho 18 000 
divákov „vytlieskalo a vyskandovalo“ a tréner Ernest Bokroš novinárom povedal: „Nemá-
me tak silnú ofenzívu, ako by sme mali mať, aby sme vzdorovali Kanade. Aj to je dôvod, prečo sa 
zameriavame na našu hru v obrane so skvelým brankárom Godlom.“ Slovenské družstvo získalo 
na šampionáte bronzové medaily. Po šampionáte bol vyhlásený za najlepšieho brankára 
turnaja, bol zaradený do All-star tímu majstrovstiev a zároveň bol vyhlásený za najužitoč-
nejšieho hráča turnaja.

Den is  God la

šéfredaktorka Simona
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Majstrovstvá sveta v hokeji 2015 
 
Tohtoročné majstrovstvá sveta v hokeji sa uskutočnia u našich západných susedov – v Českej republike. Zápasy 
sa odohrajú v Prahe a Ostrave. V Prahe v O2 Aréne a v Ostrave v ČEZ Aréne.  

Skupina A (Praha)Skupina A (Praha)Skupina A (Praha)Skupina A (Praha)                                                                                                                                                            
•  Švédsko  
•  Kanada       
•  Švajčiarsko  
•  Lotyšsko  
•  Francúzsko  
•  Nemecko 
•  Rakúsko 
•  Česko 
 
 
 
 
 
 

 

Medzinárodný deň žien   
Medzinárodný deň žien, známy ako MDŽ, je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť. Tak ako 
každý rok, tak aj toho roku sme ho slávili 8. marca. 

Dejiny: Nápad oslavovať medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii 
v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku si určili 8. marec. Prečo práve 
8. marec? Preto, lebo 8. marca 1908 sa konal veľký štrajk so 40 000 newyorskými krajčírkami. 

MDŽ na Slovensku: Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol  už 
masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 
1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený. Na MDŽ sa nosia ruže a iné kvety, bomboniéra 
a iné darčeky. A čo ste svojím ženám darovali vy?  

 

Skupina B (Ostrava)Skupina B (Ostrava)Skupina B (Ostrava)Skupina B (Ostrava)    
•  Fínsko  
•  Rusko  
•  Spojené štáty  
•  Slovensko  
•  Nórsko  
•  Bielorusko  
•  Slovinsko  
•   Dánsko                                                          

šéfredaktorka Veronika 

redaktorka Ema Hetešová 
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Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom kni-
hy. Kniha je najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače a patrí medzi neod-
mysliteľných spoločníkov mladých či starých.

Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? 

Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom 
knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si ho sami kníhkupci, lebo bola na jar malá 
návštevnosť v obchodoch. A marec práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a 
zomrel Matej Hrabenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej 
knižnej kultúry.

Žiaľ, čím ďalej, tým viac mladí ľudia zanedbávajú beletriu a radšej využívajú in-
ternet alebo sa neprítomne pozerajú na televíznu obrazovku.

Následkom je postupné znižovanie inteligencie a skreslený obraz skutočnosti!! :D
A čo sa týka mňa, medzi moje obľúbené knihy patrí napríklad trilógia Hunger 

Games, Divergencia a Maze Runner, séria Harry Potter a Percy Jackson a knihy od 
Johna Greena a Rainbow Rowellovej. 

Samozrejme, je ich oveľa viac, ale to by som ich menovala dlho... :D.  

Marec – mesiac knihy

redaktorka Veronika
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Rok Ľudovíta Štúra 
Rok 2015 je rok Ľudovíta Štúra. Ale prečo? Pretože viacerí 
Slováci si myslia, že spisovnú slovenčinu uzákonil Anton Bernolák 
na základe západoslovenského nárečia. Áno, ale po Antonovi 
Bernolákovi prišiel Ľudovít Štúr, preto v tento rok si ho chceme 
uctiť a akoby sa mu poďakovať za našu spisovnú slovenčinu. 
Ministerstvo kultúry sa tak rozhodlo aj preto, lebo každý Slovák 
by si mal spomenúť na Ľudovíta Štúra aj ako na osobnosť.  

 

Prečo je pre nás Ľudovít Štúr taký 
dôležitý? 

Ľudovít Štúr bol: 

 slovenský jazykovedec – rok 1843 
uzákonenie spisovnej slovenčiny,  

 novinár – 1845 – 1848 vydávanie Slovenských národných novín s prílohou Orol 
tatranský,  

 politik – október 1847 – marec 1848 poslanec za mesto Zvolen na Uhorskom sneme, 
 básnik – napísal najznámejšie Dumky večerní, písal básne ľúbostné, národnobuditeľské 

aj sociálne. 

Kde študoval ? 

 Evanjelické lýceum v Bratislave 
 Univerzita v Halle v Nemecku 

 

 

 

 

redaktorka Ema Hetešová 
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Britský sci-fi seriál opisuje dobrodružstvá Doktora, ktorý cestuje časom a vesmírom. Doktor je 
vlastne Pán Času. Páni Času vyzerajú rovnako ako my, iba s malými rozdielmi, napríklad majú dve 
srdcia a ak umierajú, dokážu sa zregenerovať, pričom zmenia svoju tvár. Doktor cestuje vo 
svojom stroji času T.A.R.D.I.S. (vyzerá ako policajná búdka z Británie). V každej časti vystupujú 
mimozemšťania a dej sa odohráva v minulosti alebo v budúcnosti. Doktor si vždy berie svojich 
spoločníkov. Doktora si zahralo 13 hercov. Seriál je zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako 
najdlhšie bežiaci sci-fi seriál na svete. 

                      

D 

O 

K 

T 

O 

R 

                      

                            Matt Smith                      David Tennant                    Peter Capaldi 

                                                        SPOLOČNÍČKY DOKTORA 

              Amy Pond                                     Rose Tyler                          Clara Oswin Oswald 

 

 

redaktorka: Natália Zemanová 
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Lotos indický alebo Nelumbo nucifera je mystická vodná rastlina. 
Túto rastlinu využívajú budhisti pri obradoch. 

Základné informácie:
•	 je	jedlá	a	je	symbolom	čistoty,	ke-

ďže	na	jej	listoch	sa	nedrží	voda;
•	 je	to	močiarna	rastlina;
•	 má	rada	veľa	slnka	a	priestoru;
•	 je	to	trváca	rastlina,	zakoreňuje	sa	

na	dne;
•	 dvíha	 sa	 nad	 vodnú	 hladinu	 až	 do	

výšky	1,8	m;	
•	 kvety	sa	rozvíjajú	do	25	cm	a	kruhovité	listy	majú	priemer	až	60	

cm;
•	 z	botanického	hľadiska	ich	však	nepriraďujeme	k	pôvodným	vod-

ným	rastlinám,	napriek	tomu	im	je	v	plytkých	vodách	dobre;
•	 sú	veľmi	odolné	a	nemajú	temer	žiadnych	nepriateľov	a	škodcov.

Je	 veľmi	 ťažké	 nezamilovať	 sa	 do	 týchto	
nádherných	 kvetov	 na	 prvý	 pohľad.	 Ich	 jedi-
nečná	krása	sa	najviac	vyníma,	keď	rastú	v	ja-
zierkach	pri	chrámoch,	palácoch	či	v	klasických	
čínskych	 záhradách	 a	 tvoria	 nežný	 kontrast	 
k	 šedivým	 a	 veľkým	 kameňom,	 ktoré	 sa	 v	 zá-
hradnej	architektúre	bohato	využívajú.		

redaktorka Natália Malychinová
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V našej škole sa denne stretávame so zaujímavý-
mi ľuďmi, a preto len pre vás sme vyspovedali  pána 
učiteľa Babeja. Pár otázok sme položili aj našim ku-
chárkam, aby sme sa dozvedeli, ako sa stravujeme  
v školskej jedálni....

1. Ako sa vám páči na našej škole?
Páči sa mi.
2. Aká je vaša najobľúbenejšia trieda?
Všetky triedy mám rád.
3. Rozumiete si so žiakmi, učiteľmi, upratovačkami  
a s pánom školníkom?
Snažím sa rozumieť si so všetkými kolegami.
4. Spĺňa naša škola vaše predstavy?
Áno.
5. Ak by ste mali možnosť, čo by ste zmenili na našej 
škole?
Nič mi nenapadá.
6. Akú hudbu počúvate?
Moderné disco.
7. Aké je to byť triednym učiteľom?
Nič výnimočné.
8. Aký je váš obľúbený film? 
Kniha prežitia. 
9. Aké je vaše obľúbené jedlo?
Pirohy, kapustová polievka.
10. Aké obdobie máte najradšej?
Zimu.
11. Aká je vaša obľúbená farba?
Modrá.
12.Váš obľúbený výrok?
Nebojuj s hlupákom, lebo spadneš na jeho úroveň  
a prevalcuje ťa svojimi schopnosťami.
13. Ako ste sa dostali k zdravotníctvu?
Život to tak zariadil.
14. Prečo ste sa rozhodli učiť telesnú výchovu?
Nič iné neviem .

 Jess :D
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Naše
kuchárky

  

27 

 
 
Naše 
kuchárky
 

1. Aké sú najobľúbenejšie jedlá žiakov? 
Mäsité jedlá, špagety, múčne jedlá, najmä buchty na pare. 

 
2. Aké jedlá najčastejšie vyhadzujete? 

Bravčové mäso v keli. 
 

3. Kto najviac pracuje? 
Všetky. Každá má svoju úlohu. 

 
4. Chutia vám jedlá z našej kuchyne? 

Áno! 
 

5. Aké najzdravšie jedlo tu varíte? 
Zapekanú brokolicu. 

 
6. Prečo dostávame k jedlu aj doplnok (jogurty, ovocie...)? 

Aby ste dostávali k strave aj výživové hodnoty. 
 

7. Kto najčastejšie obsluhuje okienko? 
Nikto, striedame sa. 

 
8. Koľko rokov tu pracuje najdlhšie pracujúca kuchárka? 

20 rokov. 

redaktorky Anička  a Andrea
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ŽIACKA PALETA

Bibiána Koreňová, II. A

Marek Mikolajčík,  IX. C
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Veronika Dvorožňáková, IX.  D

Laura Fabianová, VII. D
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Antónia Maľaková, VII. B

Vanessa Vaksmundská,  VI. B
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Dievča, ktoré nikdy neexistovalo,
no zachránilo svet

(úryvok)

Mladý sp i sovateľ

Volám	sa	Aria	a	bývam	vo	vesmírnej	lodi	menom	Utópia.	Mám	18	rokov	a	nenávidim	to	tu.	Nie	preto,	
že	ma	neprávom	väznia,	ale	preto,	že	jej	posádku	tvoria	falošní	a	bezočiví	ľudia.	Chcete	príklad?	Môj	
otec.	Taktiež	to	tu	nenávidí	a	niekedy	sme	spolu	vychádzali	úžasne,	až	kým	nedostal	miesto	v	rade.	 
A	potom	to	prišlo.	Bola	som	vonku	s	kamarátmi	(kiežby	sa	to	dalo	nazvať	“vonku“	–	myslím	tým,	že	sme	
sa	prechádzali	po	hornej	palube),	keď	vtom	sa	ozval	výstrel	a	Leo	padol	na	zem	v	kaluži	v	krvi.	Všetci	
sme	boli	v	šoku	a	ani	sme	si	nevšimli,	kedy	mi	vrah	hodil	pištoľ	pod	nohy.	Výstrel	narobil	na	chodbách	
rozruch,	takže	ten	šok	netrval	dlho.	Keď	som	si	naplno	uvedomila,	čo	sa	stalo,	zodvihla	som	zbraň	spod	
mojich	nôh	a	ako	naschvál	práve	vtedy	vtrhli	na	hornú	palubu	dozorcovia.	No	a	potom	ma	môj	otec	poslal	
do	basy	–	len	preto,	aby	nestratil	miesto	v	rade.	A	moja	mama?	Tá	ho	nenavidí.	A	čo	kamaráti?	Myslia	
si,	že	som	Lea	zabila.	Až	na	jedného	–	Maxa,	ktorý	bol	svedkom	Leovej	smrti.	On	ma	chodí	potajme	
navštevovať	každý	večer.	„Ahoj,	Ria,“	pozdravil	ma	dnes	večer,	keď	prišiel	hodinu	po	tom,	ako	nám	
dozorcovia	rozdali	podivne	malú	porciu	večere.	„Ahoj,“	ozdravila	som	a	podišla	k	nemu.	Prsty	som	si	
preplietla	okolo	jednej	zo	železných	tyčí,	ktoré	dokopy	tvorili	mreže	a	potajme	dúfala,	že	bude	mať	
vysvetlenie	ohľadom	tej	večere.	Zvyčajne	bol	dobre	informovaný	o	veciach,	ktoré	sa	diali	tam	vonku	
–	za	mrežami	mojej	cely.	„Počúvaj,	o	koľko	ste	dostali	menšiu	večeru?“	opýtal	sa	ustarostene.	„No...	
o	dosť...“	odpovedala	som	pravdivo	a	dychtivo	čakala	na	to,	čo	povie	ďalej.	„Fajn!		Mám	zlé	správy,	
míňa	sa	jedlo	a	hlavne	voda.	Tu	vo	väzení	to	bude	o	to	krutejšie,	pretože	rada	sa	v	prvom	rade	snaží	
zabespečiť	ľudí	z	hornej	a	dolnej	paluby,“		povedal	a	ja	som	hltala	každé	jedno	slovo.	„Takže	budeme	
držať	hladovku,	hej?	Znamená	to,	že	sme	menejcenní?	To	predsa	nemôžu!“	začal	mnou	burcovať	hnev.	
Hnev,	ktorý	sa	po	tých	mesiacoch	zúrivo	dral	na	povrch.	„Prečo	nás	rovno	nenechajú	vyhladovať?	Pre-
čo	nás	tu	všetkých	nezabijú	a	neušetria	si	vodu?	Tak	či	tak,	taký	život	nemá	cenu!	Keď	už	by	som	tu	
mala	byť	celý	život,	radšej	by	som	zomrela,“	rozkričala	som	sa,	ale	Max	ma	zastavil.	„Psst!	Lebo	ma	tu	
nájdu...“	zašepkal	a	rozhliadol	sa	dookola	či	niekto	nejde.	„Tak	prečo?!“	trvala	som	na	svojom.	Už	som	
rozprávala	tichšie.		„Pretože	by	za	to	ľudia	radu	nenávideli.	Nezabúdaj,	že	ľudia	nie	sú	až	takí	bezcit-
ní,	ako	sa	ti	zdá...	Aj	keď	to,	že	si	tu...	No	nič...	Prosto	si	to	nechcú	pokaziť,	na	chodbách	je	už	aj	tak	
dosť	rušno,“	vysvetlil	a	ja	som	iba	prikývla.	Nemala	som	chuť	sa	s	ním	hádať.	Okrem	Lilien,	dievčaťa	 
z	vedľajšej	cely,	som	sa	s	nikým	iným	nerozprávala.	„Zajtra	ti	donesiem	polovicu	z	môjho	prídelu	jedla	
a	vody.	Už	musím	ísť...	Tak	ahoj!“	„Nie!...	Max!...	Nič	mi	nenos!	Prosím	Ťa...!“	snažila	som	sa	ho	pre-
svedčiť,	ale	zbytočne.	Otočil	sa	a	odišiel.	Ešte	som	za	ním	stihla	zakričať	tlmené	ahoj.	A	potom	sa	mi	
stratil	z	dohľadu.

Veronika	Švedová,	VIII.	D
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Stratený tiger

Bol	raz	jeden	malý	tiger.	Jeho	rodinu	zabili	pytliaci	pre	ich	krásnu	srsť.	Malý	tigrík	nevedel	
ako	sa	volá.

	Raz,	keď	smútil	za	rodinou,	prišla	za	ním	staršia	desaťročná	tigrica,	mala	bielu	farbu.	
Predstavila	sa:	„Volám	sa	Gitka,	tiež	som	sa	stratila,“	smutne	hovorí.	„A	ty	sa	ako	voláš?“	pýta	
sa	malého	tigríka.	„Neviem“,	vystrašene	a	smutne	odvetí.	„Aha,	tak	ti	dám	meno	ja!“	povedala	
tigrica.	 „Môžeš,	budem	rád!“	odvetil	tigrík.	 „Budeš	sa	volať	Kiter.	Tak	čo	povieš?“	odpovie	 
s	radosťou	Gitka.	„Čo	rád	robíš?“	spýta	sa	ho	veselo.	„Ja	rád	maľujem,	skáčem	a	rád	kráľu-
jem,“	vystrašene	povie,	lebo	sa	Gitky	stále	bojí.	“Kde	máš	svoju	rodinu?“	„Ja	žiadnu	rodinu	
nemám,“	malý	Kiter	začne	veľmi	plakať.	„Prepáč,	nevedela	som.	Čo	sa	im	stalo?“	smutne	sa	
opýtala	Gitka.	Nechcela	ho	rozplakať,	bol	ešte	malý.	„Oni	zomreli,	pytliaci	ich	zabili,“	fňukal	
Kiter.	„Aha,	a	koľko	máš	rokov?“	spýta	sa	rýchlo	Gitka,	lebo	nechce,	aby	bol		smutný.	„Ja	mám	
šesť	rokov.“	Gitka	vypúlila	oči,	že	taký	malý	to	sám	prežil	a	zvládol.

	Práve	vtom	skupina	ZÁCHRANA,	čiže	záchranári	zvierat	chytili	Gitku	a	malého	Kitera.	
A	odviezli	ich	k	veľkým	tigrom.	Keď	ich	Gitka	videla,	hneď	zakričala:	„Mami,	ocko,	tu	ste!“	 
a	hneď	im	predstavila	Kitera.	Hneď	ho	zobrali	do	svojej	rodiny	a	malý	Kiter	bol	veľmi	šťastný.

Karolína Kalafutová,  IV. C
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O	mravcovi
(bájka)

Žil	raz	jeden	mravec,
ktorý	strašne	chcel	byť	moreplavec.
Tak	strašne	chcel	ním	byť,
aby	sa	mu	mohlo	lepšie	žiť.

Bol	veľmi	smutný,	
že	je	slabý	a	chudobný.
Na	stromy	začal	vylepovať	plagáty,
že	je	veľmi	športovne	nadaný.

Začal	prekonávať	rekordy,
navštívil	kvôli	tomu	fjordy.
Keď	sa	už	splnil	jeho	sen,
bol	jeho	život	šťastný	len.

Žil	si	v	bohatsve	a	blahobyte,
svoju	lásku	obetoval	Zite,
ale	keď	sa	jeho	kamaráti	na	dvore	hrali,
oni	iba	na	autogramiáde	stáli.

Po	čase	sa	mu	to	začalo	zunovať,
jeho	život	sa	žačal	zosúvať.
Začal	byť	stále	viac	a	viac	smutný,	
že	je	jeho	život	veľmi	nudný.

Nuž	raz	si	tak	povedal:
„Načo	to	ja	vlastne	všetko	mám?“
A	tak	sa	mravec	vrátil	do	svojej	dedinky
a	pochopil,	čo	je	to	šťastím	žiť.

Ponaučenie:	Priateľstvo	je	viac	ako	bohatsvo	a	sláva.	

Nina Sojáková, VI. B
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Návody pre šikovné ručičky 
  

Papierová váza a kvety 
Budeme potrebovať: 

o papier ľubovoľnej farby (na vázu), zelený papier (na stonky), ľubovoľné 3 farby (na lupienky kvetov); 
o  nožnice, ceruzu, pravítko. 

 
Nebojte sa, postup je veľmi jednoduchý! 

1. Vezmeme si papier, ktorý ste si vybrali. Cez polovicu si urobíme pomocnú čiaru tak, ako je 
na obrázku. Urobíme si taký domček. Vrchnú čiaru si zvýrazníme a ostatné budú prerušované – 
pomocné čiary. Vystrihneme iba tú zvýraznenú čiaru, ak sa vám nedarí, poproste mamičku 
alebo pani učiteľku, ostatné si môžeme vygumovať. 
2. Niet čo vysvetľovať. Vznikne nám váza. 
3. Prichystáme si  farebné papiere. Z každého  papiera si vystrihneme menšiu guľku. To 
bude stred. A kvietky môžu byť  hocijaké. Tulipány, ruže a rôzne iné kvety. Je to na vás. 
Ja by som si ešte ten kvet nakreslila, aby som to vystrihla správne. So zeleným papierom 
urobíme stonky a listy. Potom si to všetko nalepíme: guľku ku kvetu, stonku ku kvetu a na koniec listy na 
stonku. Vázičku si ešte môžete ozdobiť. To je asi všetko. Výsledok: 

 
Veľkonočné kuriatko  
Nebudem tu veľa písať, môžeme sa rovno na to vrhnúť. 
Budeme potrebovať: 

papierový žltý tanier; 
oranžový, biely a čierny papier; 
nožničky, lepidlo; 
ak máte, tak žlté pierka, ak nie, tak žltý papier. 
 

1. Vezmeme si žltý tanier, ten bude hlavička kuriatka. Vystrihneme bielu a menšiu čiernu 

guľôčku ako očká. Z oranžového papiera vystrihneme trojuholník, ktorý  bude zobáčik.
Vystrihnuté časti prilepíme na tanier. 
2. Nohy si poskladáme ako harmoniku, a to z farebného papiera a na konci si prilepíme 
chodidlá. Nožičky nech sú dve. Prilepíme si ich na tváričku alebo zospodu taniera.
3. Ak máte pierka, spojíme si aspoň tri, prilepíme si ich k sebe zospodu taniera. Ak 
nemáte, tak si z papiera urobte to isté ako s nohami, len kratšie. 
A takto vyzerá výsledok. No nie je to krásne! Myslím, že áno. Isto to zvládnete! 

Vaša redaktorka Anna Kubalová 
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redaktorka Lívia Halčinová
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Kam do mesta? 
Aj vy sa tešíte z prvých jarných lúčov a chceli by ste navštíviť vo svojom okolí zaujímavé miesta či ísť na 
nejaký koncert? Mám pre vás pár tipov. 

Mesto Poprad ponúka tieto kultúrne podujatia:  

13. 3. – 24. 5. 2015: Ľubomír Korenko – Iné svety – 
výstava v priestoroch Art klubu Tatranskej galérie, vernisáž 
o 17. 00 hod. 
25. 3. 2015 o 19. 00:  Katapult Retro Tour 2015. Kde: 
Dom kultúry – divadelná sála.  Vstupné: 14 � . 
29. 3. 2015 o 10. 00: Braček Jelenček. Kde: Dom kultúry 
Poprad – divadelná sála. 
12. 4. 2015 o 10. 00: Smejlo a Tanculienka. Kde: Dom 
kultúry Poprad. Vstupné: 4 � . 
18. 4. 2015 o 17. 00: hokejový zápas Bielorusko – Slovensko. 
Kde: zimný štadión mesta Poprad. Cenník: sedenie: 13 � , státie: 10 � , vozičkár + doprovod (10 miest): 10 � . 
20. 4. 2015 o 19. 00: Katarína Knechtová & Cigánski Diabli. Kde: Dom kultúry Poprad. 
26. 4. 2015 o 18. 00: Ôsmy svetadiel: Rozlúčkové turné. Kde: Aréna Poprad. Účinkujú: Topoľský, Partlová, 
Slezák, Pocisková. 
25. 4. 2015 o 22. 00: Koncert Ondrej Ďurica. Kde: Rock Fabric, Poprad. 
2. 5. 2015 o 19. 00: ABBA OLDIES PÁRTY. Kde: Dom kultúry Poprad. Vstupenka: 10 � . 
21. 5. 2015 o 19. 00: Hana Zagorová. Kde: Aréna Poprad. 
22. 5. 2015 o 19. 00: Elán The Best Of vol. 2. Kde: Zimný štadión mesta Poprad. 

V meste Kežmarok sa môžete tešiť na tieto udalosti: 

Od 25. 3. do 9. 4. 2015: Rozmanitosť – veľkonočná výstava SSOŠ Biela voda Kežmarok.
29. 3. 2015 (nedeľa) o 16. 00 h: Veľká noc vo Fidorkove. Fidorkovo je rozprávková krajina, kde sa  každý 
rok súťaží o najkrajšie veľkonočné vajíčko. Obyvateľka krajinky Dorka túži zvíťaziť, no zatiaľ sa jej to 
nepodarilo. Tento rok sa stalo čosi zvláštne! Po návšteve v ďalekej Afrike zistila, že si domov priniesla 
nesprávny KUFOR! A v ňom ju čaká veľké prekvapenie. Aké? O tom je Dorotkina veľkonočná rozprávka....
V Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok.
Ranč Čajka v Kežmarku: jazda na koni, adresa: Južná 1/3, Kežmarok. 

redaktorka Lívia Halčinová
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Na veľkú noc sa najčastejšie pečie baranček, krájajú sa vajíčka,  pečie 
bravčové mäso a ešte aj syry. Na nášho barančeka nám treba hlavne 
formu. 
 
Postup:  
Na cesto potrebujeme: 3 vajcia, 150g práškového cukru, 1 vrecko vanilkového cukru, 5 PL 
rastlinného oleja a také isté množstvo horúcej vody, 150g polohrubej múky, 1 malá lyžička 
kypriaceho prášku do pečiva, 1 vrecko zlatého klasu a krémového prášku, 1 lyžica kôry z citróna 
a štipka soli. 
 
1. Na prípravu cesta vymiešame žĺtky s cukrom a vanilkovým cukrom, pridáme olej a horúcu 
vodu. Elektrickým ručným šľahačom vyšľaháme do peny. Múku zmiešame s práškom do 
pečiva, pudingom a citrónovou kôrou. Pridáme do žĺtkovej peny. Do bielkov pridáme citrónovú 
arómu a štipku soli. Elektrickým ručným šľahačom ušľaháme tuhý sneh, ktorý vmiešame do 
cesta. Všetko jemne, ale dôkladne premiešame.  
2. Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej spodnej časti formy. Priklopíme vrchnú 
časť. Pečieme v predhriatej rúre (v elektrickej na 180 °C, v teplovzdušnej na 160 °C, v plynovej 
rúre na stupeň 3) asi 40 minút.  
3. Po upečení necháme barančeka vychladnúť vo forme. Potom vyklopíme, hrozienka 
pritlačíme ako očká a barančeka pocukrujeme.  
Nech sa vám podarí!!! 

Ale nesmieme si pomýliť  živého barančeka s týmto!  

 

redaktorka Anna Kubalová 
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Vyskúša j te  sa . . .
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V škole sa učiteľka pýta detí, čo doma jedávajú. Dôjde rad na Jožka a 
ten hovorí, že čaj. Všetci sa mu smejú. Na druhý deň to isté. Príde domov a 
sťažuje sa matke, že sa mu všetci smejú kvôli čaju.

„Tak im zajtra povedz, že jedávame rezne.“
Stalo sa. Opäť tá istá otázka a keď dôjde rad na Jožka, ten povie, že rezne.
„Hej, a koľko si ich včera zjedol?“ pýta sa učiteľka.
„Tri hrnčeky...“

Viete, ako sa spozná blondínka 
v škole?

Keď učiteľka vymaže tabuľu, ta 
aj ona vygumuje zošit.

Učiteľka napíše na tabuľu 2+2=
„Aký je výsledok?“ pýta sa Jožka.
„Vyrovnaný zápas.“

Učiteľka na južnom Slovensku hovo-
rí deťom:

„Deti, vytvorte mi vetu na slovo 
hroch.“

Anička:
„Hroch je veľký.“
„Dobre, Anička,“ hovorí učiteľka.
Janko:
„Hroch je škaredý.“
„Dobre, Janko,“ hovorí učiteľka.
A na koniec hovorí Móricko svojim 

nosovým hlasom:
„Na hroochu sa pošmykol Jánošík.“
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Prekrásnu  Veľkú  noc ,
pr iate l ia !


