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Ahojte!                 
Ja som Váš nový kamarát Fibor. Som maskotom Vášho 

časopisu. Som rád, že tu môžem byť a dúfam, že Vás týmto 

časopisom budem sprevádzať dlhé roky. Budem vám oznamovať, čo 

je v našej škole nové a verím, že ma medzi seba prijmete.  Zároveň by 

som sa chcel rozlúčiť aj s našimi deviatakmi a popriať im veľa šťastia 

v novej škole a pevne verím, že sa budú k nám radi vracať. 

Ale čo nás čaká v tomto čísle? V našom časopise si môžete 

prečítať interview s nie jedným učiteľom. Môžete sa pozrieť na 

návody v rubrike Šikovné ručičky. Pozrite sa na výsledky našich 

šikovných žiakov a žiačiek. Ale toto nie je zďaleka všetko... 

Prelistujte si náš časopis a prečítajte si to, čo Vás zaujme.   

A nakoniec by som sa chcel s Vami aj rozlúčiť. Je to posledné 

číslo v tomto roku. Držím Vám palce, aby ste mali výborné 

vysvedčenie a aby ste potešili Vašich blízkych. 

 Tak sa majte.                                                              

Váš Fibor 
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Ani sme sa nenazdali a už je tu koniec školského roka. V našej škole, ako vždy, sa udialo veľa 
zaujímavých vecí, o ktorých sa dozviete práve v tejto rubrike. 
 

Deň ľudovej rozprávky 
 

V tomto školskom roku sme 16. 3. oslavovali pri 
príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského, 
známeho zberateľa slovenských rozprávok, Deň 
ľudovej rozprávky už po siedmykrát. 16. marec sa stal 
neoficiálnym sviatkom rozprávky. Vzišiel z kampane 
Slovenskej národnej knižnice v roku 2008 pod 
názvom Slovensko Dobšinskému, ktorá sa konala pri 
príležitosti 180. výročia narodenia tohto obľúbeného 
detského spisovateľa. Naši štvrtáci tento deň strávili v 
mestskej knižnici, kde im tety knihovníčky pripravili 
veľmi zaujímavý a pestrý program. Deti sa zábavnou 

formou oboznámili s jeho životom a tvorbou – zasúťažili si v hádaní rozprávok a ich rozprávkových postáv z 
rozstrihaných úryvkov, ktoré nahlas prečítali, poskladali rozprávku a následne hádali jej názov. V závere 
rozprávkového dopoludnia deti vyrobili plagáty k danej téme a podarovali ich tetám knihovníčkam, ktorým aj 
poďakovali za príjemné dopoludnie strávené v mestskej knižnici. Žiaci 2. ročníka si  v  priestoroch školskej 
knižnice prečítali ukážky Dobšinského 
rozprávok, zabavili sa hádankami a 
osemsmerovkami, pozreli si prezentáciu 
o P. Dobšinskom a vypočuli jeho 
rozprávku.  Žiaci  III. A  sa stretli 
s rozprávkovými postavami a opäť 
uskutočnili veľa zaujímavých  aktivít – 
doplňovačky, kvízy.... 
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Výstava poľovníckych 
trofejí 
 
Dňa 16. 3. sa žiaci II.  A a II. B 
zúčastnili Výstavy poľovníckych 
trofejí. Výstavou ich sprevádzal ujo 
lesník, ktorý im vysvetlil ako a kde 
trofeje získali a odkiaľ pochádzajú. 
Žiakom sa páčili preparované 
zvieratá ako ježko, líška, jazvec,... 

 
 
 

 
 
 
Dňa 23. a 25. 3. 2015 aj žiaci V. B a V. C navštívili 
v rámci hodiny biológie Výstavu poľovníckych 
trofejí. Výstava bola názorná, pútavá a žiaci sa živo 
zaujímali o život v lese, o rekordné trofeje, druhy 
preparovaných zvierat a rozšírili si tak vedomosti o 
lesnom ekosystéme.  
 
 
 
 

 

 
Deň vody  
 
Žiačky 8. ročníka – T. Zoričáková, D. Bretzová, 
E. Patúšová 22. 3. 2015 pripravili prezentáciu 
na tému Deň vody pod vedením pani učiteľky 
Mgr. Inge Cermanovej. Prezentácia bola 
obohatením vyučovania prírodovedy v 3. 
ročníku. Bola plná zaujímavých obrázkov a 
videí z ríše vodných živočíchov a 
rastlín. Tretiaci si zopakovali kolobeh vody v 
prírode, ochranu zdrojov pitnej vody a 
pripomenuli si zásady ekologického správania 
sa. Spolu vytvorili obrázkový projekt a 
zaspievali si veselú anglickú pesničku. 
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Svetovému dňu sa venovali aj ostatní žiaci ôsmych 
ročníkov, ktorí si pod vedením p. uč. Mlynarčíkovej 
pripravili projekty na tému "Minerálne pramene 
Slovenska" a víťazi triednych kôl svoje práce 
prezentovali mladším žiakom v 5. ročníku. Piataci sa 
dozvedeli o najznámejších minerálkach na Slovensku, 
o ich využití, liečivých účinkoch a niektoré z 
minerálok dokonca ochutnali. Tešíme sa na ďalšiu 
medziročníkovú spoluprácu. 
 

 
 

                                                                       
Rozprávka je naša kamarátka 
 
Naši šikovní prváci sa 25. 3. zapojili do rozprávkového 
týždňa. Cez ilustrácie, omaľovanky a zábavné kvízy 
spoznávali rozprávky O troch prasiatkach, O krtkovi... Ale 
čo je najdôležitejšie? Naši šikovní prváci si už niektoré 
príbehy dokázali prečítať aj sami. Prežili dobrodružstvo, 
napätie, zábavu, aspoň na chvíľu sa stali rozprávkovými 
hrdinami. 

 
 

Marec – mesiac knihy 
 
V marci, MESIACI KNIHY,  si žiaci z III. B a III. C triedy v 
spolupráci so školskou knižnicou pripravili rôzne čitateľské 
aktivity.  Rozprávku TRI GROŠE čítali ako čitateľský maratón, 
aktívne počúvali a pracovali s textom. Žiaci sami ilustrovali 
svoju prečítanú rozprávku a prezentovali ju pred spolužiakmi. 
Pripomenuli si mnohých detských spisovateľov a ilustrátorov, 
riešili rozprávkové kvízy, hádali rozprávky, vypĺňali tajničky o 
rozprávkových postavách. Vo svete rozprávok zotrvali tretiaci 
celý mesiac a strávili príjemný čas s detskou literatúrou 
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Apríl – mesiac lesov 

16. 4.  naši prváci absolvovali exkurziu do Tatier, 
navštívili Tatranské múzeum a dozvedeli sa, že lesy 
pokrývajú skoro polovicu Slovenska. Dozvedeli sa 
aj to, že lesy sú domovom nie len pre stromy, ale aj 
pre mnohé iné rastliny a, samozrejme, i pre veľké 
množstvo menších či väčších živočíchov a že je 
potrebné ich chrániť.  

 
 

 
 

Lesnícke dni pod Tatrami 
 
Dňa 24. 4. 2015 sa uskutočnil 9. ročník celoslovenského 
podujatia Lesnícke dni pod Tatrami. Pracovníci TANAPU 
pripravili pre žiakov prvého stupňa rôzne zaujímavé aktivity 
o lese a o svojej práci: anagramy – prešmyčky, poznávanie 
lesných živočíchov, rastlín, stromov a plodov podľa 
obrázkov a fotografií, drevené skladačky lesných zvierat, 
drevín, zookútik, výroba lesných medailí... Deti si odniesli 
nielen krásne zážitky z tohto krásneho a slnečného dňa, ale 
aj získali vedomosti a rôzne informácie. Už teraz sa tešia na 
ďalšie podujatie. 

 

Stretnutie s vážnou hudbou 
 
Stretnutie s vážnou hudbou môže byť aj zábavné. 
V sprievode p. uč. Abtovej v priestoroch ĽŠU žiaci 
III. A  sa stali hercami a muzikantmi veľkého 
orchestra, aby zažili príbeh malého chlapca, ktorý 
sa stretol so zvieratkami. Netradičná hodina 
hudobnej výchovy sa deťom veľmi páčila. 
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Telesná výchova trochu inak 

Po sviatkoch Veľkej noci čakala žiakov 4. ročníka 
trochu iná telesná výchova.  V dňoch od 08. 04. do 
10. 04. bol na hodiny telesnej a športovej výchovy  
pozvaný pán Filip Kormoš – tréner atletiky. 
Pripravil  ukážku atletického tréningu, a tak žiaci 
mohli trochu „pričuchnúť“ k tomuto populárnemu 
športu.  Deti počas hodiny súťažili, prekonávali 
prekážky a zároveň sa navzájom  povzbudzovali 
k víťazstvu. Hodina sa im pravdepodobne páčila, 
lebo prebehla veľmi rýchlo.  

Dojmy detí: To bola super hodina!!! Taký som unavený, že sa už nevládzem ani pohnúť, ale teším sa na jeho 
ďalší príchod. Výborne sme si zacvičili. Už je koniec hodiny?....Škoda!!! Mohol by sa tréner občas striedať 
s pani učiteľkou? Atletika, to je môj obľúbený šport!!!  

 

Plavecký výcvik v III. ročníku 
 
Žiaci tretieho ročníka absolvovali plavecký výcvik v ZŠ  
Ľubica. Plavci i neplavci si užili veselé chvíle vo vode. 
Pod vedením milého a odborne pripraveného Mgr. J. 
Božoňa všetci zvládli techniku a štýly  plávania. Potešili 
sa mokrým vysvedčeniam. Najlepší plavci reprezentovali 
svoju triedu na záverečných pretekoch.  
 

 
Deň matiek 2015 

K mesiacu máj patria nielen rozkvitnuté kvety a  
štebot vtáčat, ale aj deň, keď si všetci, bez ohľadu 
na vek, spomenieme na svoje mamy, mamky, 
mamičky, maminy. My sme tým našim pripravili 
12. mája 2015 pestrú kyticu, uviazanú z piesní, 
tancov i hovoreného slova. Mestské kultúrne 
stredisko (MsKS) sa zaplnilo mamičkami 
a starými mamami. Občas sa v oku zaleskla slza, 
občas na tvári zaihral úsmev, ale z každej sa dala 
čítať spokojnosť a hrdosť na deti, na to, čo vedia 
pripraviť pre svoje mamy, ale aj staré mamy. 
A deti, tie sa predviedli v tom najlepšom svetle, 
aby sa svojim mamám poďakovali za všetko, čo 
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pre nich každý deň robia. Takže, milé mamy, ĎAKUJEME za starostlivosť, za lásku, za to, že ste! 

Deviatacká rozlúčka – Ždiar 

V dňoch 18. a  19. mája žiaci IX. A a IX. D spolu 
so svojimi triednymi učiteľkami sa rozhodli 
rozlúčiť a zaspomínať si na roky, ktoré strávili 
v našej škole. Rozlúčka sa zrealizovala v Monkovej 
doline, ktorá sa rozprestiera v prekrásnej dedinke 
Ždiar, presnejšie v hoteli Magura, v ktorom si 
mohli zahrať badminton, biliard, volejbal, 
basketbal... Navštívili aj Múzeum Ždiarsky dom. 
V závere dňa sa ešte uskutočnila veľkolepá 
diskotéka. Žiaci IX. C sa rozlúčili 21. a 22. mája. 
Svoju rozlúčku zrealizovali tiež v dedinke Ždiar na 
chate Plesnivec. 

Dúfame, že si z výletu odniesli nezabudnuteľné zážitky a že sa do svojej školy budú vždy veľmi radi vracať... 

 

Ôsmaci v Demänovskej jaskyni slobody 

22. 5. sa žiaci VIII.C  a VIII.D  zúčastnili 
biologickej exkurzie v Demänovskej 
jaskyni slobody – najviac navštevovanej 
sprístupnenej jaskyni Slovenska. Táto 
národná prírodná pamiatka na severnej 
strane Nízkych Tatier je dominantou 
najdlhšieho jaskynného systému na 
Slovensku. Ôsmakov očarila bohatou 
sintrovou výzdobou rozličných farieb, 
podzemným tokom Demänovky, 
čarokrásnymi jazierkami a žiaci sa tak 
presvedčili o krásach neživej časti 
prírody, s ktorou sa zoznamovali v 
učive biológie celý školský rok. 
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Poznaj svoj región 

Žiaci tretích ročníkov v 8 kolách a v trojčlenných družstvách 
súťažili v ročníkovom projekte s názvom Poznaj svoj región. 
Každý mohol svojimi schopnosťami prispieť k získaniu 
prvenstva. V prestávkach medzi súťažnými kolami žiaci 
prezentovali krásu krojov, starodávne predmety, spievali 
regionálne pesničky, spoznávali nárečové slová, 
predstavovali triedne časopisy. Predviedli svoje športové 
zručnosti. Najväčšou túžbou každej triedy bolo získať veľký 
pohár a víťazstvo. Sily boli vyrovnané. Už teraz sa tešia na 
budúci rok, v ktorom si zmerajú sily vo vedomostiach 
o Slovensku.  

Poradca ukrajinského prezidenta Petra Prošenka u nás 

 ,,Ukrajina patrí do Európy!“ týmito slovami sa 
žiakom ZŠ, Dr. D. Fischera v Kežmarku 
prihovoril 18. mája 2015 bývalý slovenský 
premiér Mikuláš Dzurinda. Diskusia so žiakmi 
ôsmeho a deviateho ročníka sa konala v rámci 
projektu Európska politická akadémia, ktorú 
organizuje nezisková organizácia SEEDS 
a Inštitút pre politiku a reformy v spolupráci 
s Nadáciou Konráda Adenauera. Žiaci otvorene 
reagovali na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Bolo 
veľkým prekvapením pre pána Dzurindu, ako 
živo sa žiaci zaujímali o to, čo sa u našich 
susedov deje a aké informácie žiaci zachytili 
v médiách či doma. 

Priatelia z Bochnie 

Dňa 22. 5. 2015  žiaci 4. ročníka 
navštívili našich priateľov v Bohni. Naša 
žiačka Naďka Mačičáková zo IV. C nám 
čo-to napísala o svojom zážitku 
z Bochne. 

Na piatok som sa veľmi tešila, pretože 
sme išli na družobný výlet do Bochnie. 
Cestovali  sme tam skoro tri hodiny. Keď 
sme tam prišli, tak sme navštívili poľskú 
školu. Dali nám buchtu a džús. Potom 
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nám riaditeľ povedal, že pôjdeme na plaváreň. Prezliekli sme sa do plaviek, osprchovali sme sa a šup do 
bazéna. Voda bola teplá. Najviac nás však oslovil modrý dlhý tobogán. Hneď sme sa opýtali plavčíka: „Kedy 
pôjdeme na tobogán?“ Povedal: „Onedlho.“ Trikrát som sa zviezla, ale potom som si povedala: „Nebudeme tu 
tak dlho, takže radšej sa budem kúpať, než stáť v tejto dlhej rade!“ Tak som sa išla kúpať. Nakoniec sme 
skákali do bazéna so studenou vodou. Potom som si vysušila vlasy a išli sme na obed. Najedla som sa až-až. Išli 
sme tiež do soľnej bane. Zviezli sme sa do hĺbky 176 m. Boli tam naozaj dobré efekty, napr. postavy, ktoré 
hovorili, králi, ktorí ožili v obrazoch a na samom začiatku, akoby sa zjavil duch. Bolo tam 3 km chodba, ktorou 
sme prechádzali a sledovali, ako sa kedysi ťažila soľ. Keď sme to všetko prešli, mohli sme si kúpiť rôzne 
suveníry. Boli tam aj šmýkačky a hojdačky. Šmýkali sme sa na veľmi dlhej šmýkačke, asi pol kilometrovej. 
Odcestovali sme vláčikom až na začiatok. Vrátili sme sa do školy a zahrali sme si vybíjanú. Ja som veľmi dlho 
nehrala, ale skamarátila som sa s veľmi dobrými kamarátkami. Vymenili sme si aj telefónne čísla. Na cestu 
späť sme dostali buchtičku so syrom, vodu a keksík a ešte aj darček. Cesta netrvala veľmi dlho.  
Odišla som s mnohými zážitkami. Keď som prišla domov, hneď som išla spať. Vyspala som sa ako bábätko 
doružova. 

 
Naši poľskí priatelia k nám zavítali 28. 5. 2015 a my sme opäť vyspovedali Naďku Mačičákovú zo IV. C, ktorá 
nám prezradila, ako ten deň prebiehal a či sa poľským deťom u nás páčilo. 
 
Poľské deti boli v Belianskej jaskyni, potom v Tatranskej Lomnici pri jazierku, kde dostali hotdog a čaj a mohli 
si zahrať golf a pobehať si. Potom navštívili Múzeum TANAP. Z Tatier prišli do školy, kde sa naobedovali a šli 
pozrieť pamiatky mesta Kežmarok – lýceum, drevený kostol, evanjelický kostol. A potom sme sa konečne stretli. 
Čakali sme ich pred kostolom, kde sme sa zvítali a tešili sa, že sa zase vidíme. Urobili sme si spoločnú fotku. 
A spolu sme šli do mesta a pomohli sme poľským deťom kupovať suveníry. Potom sme deťom urobili prehliadku 
našej školy, našich tried a rozlúčili sme sa. Bolo nám smutno, že odchádzajú, ale tešili sme sa, že sme si našli 
nových kamarátov. 
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Beseda s Gabrielou Futovou 

2. jún bol pre štvrtákov zaujímavým dňom. 
V mestskej knižnici sa stretli so 
spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá v 
súčasnosti patrí medzi najobľúbenejšie 
detské spisovateľky. Stretnutie bolo od 
samého začiatku veselé, bezprostredné a 
zároveň poučné. Deti zaujímalo nielen 
odkiaľ spisovateľka čerpala námety pre 
napísanie svojich kníh,  ale veľa sa 
dozvedeli aj o jej záľubách, vzťahu ku 
zvieratkám a o jej ďalších spisovateľských 
plánoch. V závere besedy pani G. Futová 

prečítala tri krátke rozprávky, čím sa štvrtáci zapojili do celoslovenského projektu "Hlasné čítanie". 

 

Ako tretiaci hľadali kráľovský poklad 
a oslobodili zakliatu Hanku 
 
4. jún 2015 bol pre tretiakov neobyčajný. Počas 
školského výletu sa dostali do minulosti. Na hrade 
Stará Ľubovňa mali dôležité poslanie. Dozvedeli sa, 
že na hrade je ukrytý vzácny poklad. Rozhodli sa za 
ním vydať a nájsť ho v útrobách hradu. Na ceste 
museli zvládnuť nejednu úlohu a získať vzácnych 5 
dukátov. Nebojácni pútnici sa dostali až k pokladu a 
mohli si pozrieť aj korunovačné klenoty. Aby si 
odniesli vzácnu listinu, museli ešte v Skanzene pod 
hradom oslobodiť mlynárovu dcéru Hanku. Aj tu obstáli. Hanku oslobodili a listinu získali. Pochutnali si na 
upečených lokšiach, aké piekli prababičky.  
 

Módna prehliadka 
 
Žiaci VI. B dňa 10. 5. 2015 si na hodine slovenského jazyka 
a literatúry spravili v rámci ročníkového projektu módnu prehliadku, 
na ktorú sa dôsledne pripravili. Nechýbali ani pekné modelky, ktoré 
predvádzali oblečenie na všetky štyri ročné obdobia. Vyškolení 
moderátori opisovali oblečenie modeliek. 
Ak náhodou neviete, čo sa bude nosiť v nasledujúce leto či jeseň, 
príďte sa poradiť do VI. B. 
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Biologická olympiáda 

Dňa 13. 3. 2015 sa dvaja naši žiaci zúčastnili krajského kola biologickej olympiády kategórie C v Prešove. 
Adam Heteš z IX. C obsadil úspešné 4. miesto  a zo srdca mu želáme veľa ďalších úspechov v štúdiu geológie 
a paleontológie. Tímea Poľanovská z VIII. D skončila na peknom 7. mieste a veríme, že v biologickej 
olympiáde bude pokračovať aj budúci školský rok.  

Dňa 15. 04. 2015 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie D. 
1. miesto: Jakub Uhrin, VI. C 
2. miesto: Zuzana Dindová, VII. D 
3. miesto: Patrik Sekerák, VI. B 
Prví dvaja reprezentovali našu školu v obvodnom kole, ktoré sa konalo 14. 5. 2015 v Poprade. Zuzana Dindová 
získala prekrásne 3. miesto a Jakub Uhrin sa podelil o 6. – 7. miesto.  
Našim žiakom srdečne blahoželáme! 

 

Pytagoriáda  

Dňa 16. a 17. 3. sa konalo na našej škole okresné kolo Pytagoriády.  
V 4. ročníku sa zúčastnilo 38 žiakov. Z našej školy boli úspešní títo žiaci: 8. miesto: Boris Džadoň, IV. C,        
9. miesto: Timotej Soják, IV. C, 9. miesto: Katarína Horná, IV. B, 10. miesto: Martin Černický, IV. C. 
V 5. ročníku sa okresného kola zúčastnilo 21 žiakov. Z našej školy 1. miesto získala Sandra Sosková, V. C a    
3. miesto Timotej Brutovský, V. C.  
V 6. ročníku sa zúčastnilo 30 žiakov. Z našej školy obsadili žiaci tieto miesta: 2. miesto: Ester Čorbová, VI. B, 
3. miesto: Jakub Uhrin, VI. C, 5. miesto: Adriana Bajusová, VI. B. 
V 7. ročníku sa zúčastnilo 25 žiakov. Umiestnenie našich žiakov: 1. miesto: Jakub Lesný, VII. C, 2. miesto: 
Katarína Vosovičová, VII. D, 3. miesto: Ján Rusnák, VII. D, 3. miesto: Norbert Mojsej, VII. C. 
V 8. ročníku sa zúčastnilo 27 žiakov, 1. miesto získal Pavol Vilček, VIII. C. 
 
 

Fyzikálna olympiáda  

Dňa 19. marca 2015 sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády kategórie E (9. ročník) a 
kategórie F (8. ročník). V kategórii E súťažilo 25 žiakov z 15 škôl z okresov Poprad a Kežmarok. Z celkového 
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počtu žiakov bolo iba 11 úspešných riešiteľov. Našu školu reprezentovali dve žiačky z IX. C triedy. Andrea 
Sosková obsadila krásne 2. miesto a postúpila na krajské kolo. Barbora Vojtičková obsadila 9.  miesto, bola 
úspešnou riešiteľkou. Deviatakov pripravovala Mgr. Miroslava Petrasová. V kategórii F súťažilo 19 žiakov z 11 
škôl z okresov Poprad a Kežmarok. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci z VIII. C triedy: Pavol Vilček obsadil 
pekné 7. miesto a Daniela Bretzová 10. miesto. Ôsmakov pripravovala Mgr. Lídia Bobíková.  

Dňa 22. apríla 2015 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády kategórie E. Súťaže sa 
zúčastnilo 31 žiakov z 26 škôl Prešovského kraja. Andrea Sosková v silnej konkurencii obsadila krásne 1. 
miesto.  

Dňa 20. mája 2015 sa na pôde ZŠ sv. Kríža v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo Archimediády – fyzikálnej 
olympiády kategórie G.  
Našu školu úspešne reprezentovali 7 žiaci VII. C a VII. D triedy: 
1. miesto: Katarína Vosovičová (VII.D) 
2. miesto: Erich Abt (VII. D) 
3. miesto: Matej Bašista (VII. D) 
5. miesto (úspešný riešiteľ): Róbert Hotáry (VII. D)  
8. miesto (úspešný riešiteľ): Lívia Krempaská, Jakub Lesný (VII. C) 
9. miesto (úspešný riešiteľ): Matej Venglik (VII. C) 
Srdečne blahoželáme! 

 

Matematická olympiáda  

Krajské kolo v matematickej olympiáde sa konalo dňa 18. 3. v Prešove. Zúčastnilo sa ho 46 žiakov z 
Prešovského kraja. Z našej školy sa zúčastnilo šesť žiakov. 

Umiestnenie: 5. miesto: Andrea Sosková, IX. C 
                      7. miesto: Barbora Vojtičková, IX. C 
                      8. miesto: Jakub Venglik, IX. C 
                      10. miesto: Adam Heteš, IX. C 
                      13. miesto: Viktória Cehuľová, IX. D 
                      14. miesto: Richard Kral, IX. D 
 
Dňa 8. 04. 2015 sa na našej škole konalo okresné kolo matematickej olympiády v 6., 7. a v 8. ročníku. V 6. 
ročníku sa zúčastnilo z okresu Kežmarok 35 žiakov, z tohto počtu bolo 13 žiakov úspešných.  Pripravovala pani 
učiteľka Bobíková a pani učiteľka Derevjaniková. 
 
Výsledky: 1. miesto: Adriana Bajusová zo VI. B 
                 1. miesto: Nina Sojaková zo VI. B 
                 5. miesto: Matej Horný zo VI. C 
                 5. miesto: Karolína Vilgová zo VI. C 
                 7. miesto: Dávid Bachleda zo VI. C 
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                 7. miesto: Ester Čorbová zo VI. B 

V 7.  ročníku sa zúčastnilo z okresu Kežmarok 22 žiakov, z tohto počtu bolo 7 žiakov úspešných. Pripravovala 
pani učiteľka Derevjaniková a pani učiteľka Petrasová.  

Výsledky: 2. miesto: Norbert Mojsej, VII.C 
                 2. miesto: Ján Rusnák, VII.D 
                 3. miesto: Jakub Lesný, VII.C 
                 4. miesto: Erich Abt, VII.D 
                 4. miesto: Lívia Krempaská, VII.C 
                 4. miesto: Katarína Vosovičová, VII.D  
 
V 8. ročníku sa zúčastnilo z okresu Kežmarok 27 žiakov, z tohto počtu bolo 7 žiakov úspešných. Pripravovala 
pani učiteľka Bobíková a pani učiteľka Horváthová.  
 
Výsledky: 1. miesto: Daniela Bretzová, VIII.C 
                 2. miesto: Veronika Števíková, VIII.C 
                 3. miesto: Emma Patúšová, VIII.C 
                 4. miesto: Pavol Vilček, VIII.C,     
                 4. miesto: Eduard Rímsky, VIII.D 
 
 
  

Výtvarná súťaž – Toyota 
 
Cieľom umeleckej súťaže TOYOTA Dream 
Car Art  bolo nakresliť auto snov, auto, 
ktorým budú jazdiť ľudia v budúcnosti.  
Víťazkou v kategórii od 8 – 11 rokov sa stala 
Bibiána Koreňová, žiačka II. A triedy. 
Víťazné práce postúpili na svetovú súťaž, 
ktorá sa bude hodnotiť v priebehu júna – júla 
2015 v Japonsku. Víťazi svetovej súťaže 
budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien, 
ktoré sa bude konať v auguste 2015 v 
Japonsku. Držíme palce! 

 

 
Chemická olympiáda 
 
26. ročník chemickej olympiády kategórie Dz sa konal 26. 3. 2015 na ZŠ sv. Kríža v Kežmarku. Jakub Venglik 
z IX. C získal 3. miesto a Barbora Vojtičková, tiež z IX. C získala 5. miesto. 
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Dejepisná olympiáda 
 
Dňa 30. 3. 2015 sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády v 
Prešove. Žiačka Vikória Cehuľová z IX. D triedy sa umiestnila na 1. mieste 
v kategórii C a postúpila na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 1. 05. 2015. 
Žiak Dávid Sladký z VIII. A  triedy sa umiestnil na 12. mieste a  Adam 
Džadoň z VIII. B triedy na 18. mieste. 30. 4. 2015 Viktória Cehuľová 
reprezentovala nielen našu školu, ale aj Prešovský kraj na celoslovenskom 
kole dejepisnej olympiády. Organizácia  YUVENTA pripravila pre 
súťažiacich bohatý program. Okrem písania samotných testov a obhajoby 
odbornej práce (len stredné školy), študenti mali prehliadku Bratislavy, 
navštívili Slavín a Františkánsky kostol. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov 
olympiády sa konalo v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. Viktória 
získala 6. miesto s počtom bodov 84. Blahoželáme! 

 
 
 
Testovanie 9 
 
Dňa 15.  4. 2015 sa na našej uskutočnilo Testovanie 9 – Monitor.  Zúčastnili sa ho naši deviataci, teda všetky 
deviate triedy. Aj v tomto školskom roku ukázali, že naši žiaci sú v matematike v a slovenskom jazyku lepší 
ako celoslovenský priemer. V testovaní najlepšie obstáli títo žiaci: Andrea Sosková, IX. C – 95, 9 % (MAT –     
100 %, SJL – 91, 7 %), Jakub Venglik, IX. C – 95, 9 % (MAT –  100 %, SJL – 91, 7 %), Barbora Vojtičková, 
IX. C – 93, 4 % (MAT – 95 %, SJL – 91, 7 %), Daniela Cehulová, IX. D – 93, 4 % (MAT – 95 %, SJL – 91, 7 
%). 
 
Prehľad celkových výsledkov: 

 slovenský 
jazyk (%) 

matematika 
(%) 

IX. A 53,50 61,82 
IX. B 54,56 56,90 
IX. C 76,91 81,46 
IX. D 72,91 82,27 

 
 
 
Botanikiáda   
 
Žiaci 5. ročníka sa aj v tomto školskom roku zúčastnili súťaže s názvom 
BOTANIKIÁDA. Tento rok mala podtitul „Čo ukrývajú stromy“. 16. 4. 2015 

 slovenský jazyk 
(%) 

matematika 
(%) 

ZŠ, Dr. D. 
Fischera 

64, 9 71, 0 

Slovensko 62, 58 52,7 
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prebehlo školské kolo tejto súťaže online. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov. V školskom kole získali traja žiaci na 
prvom mieste rovnaký počet bodov a po napínavom rozstrelovom kole nakoniec zvíťazili Sandra Sosková a 
Lívia Perignáthová. Obe žiačky V. C triedy nás reprezentovali v regionálnom kole, ktoré sa konalo 27. 5. v 
Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Naše víťazky nesklamali a vo veľkej konkurencii 70 žiakov získali obe s 
plným počtom bodov nádherné 1. miesto. Odniesli si domov nielen vecné ceny, ale aj krásny pocit z víťazstva 
a príjemne stráveného dňa v priestoroch botanickej záhrady. Srdečne blahoželáme! 

  

Slávici  z lavice   

Dňa 30. 4. 2015 sme sa zúčastnili okresného kola 
Slávici z lavice v MsKs v Kežmarku, kde  v II. 
kategórii Gabika Madejová zo VI. A získala 1. 
miesto a postup na kraj v Prešove a v III. kategórii 
Albert Koky z IX. D získal 3. miesto.  

 

Slávici Slovenska 2015 

Po okresnej súťaži v modernej piesni sme sa úspešne 
umiestnili aj v okresnej súťaži ľudovej piesni Slávik 
Slovenska 2015. V II. kategórii sa Adam Madeja z V. C 
umiestnil na 2. mieste a v III. kategórii Anetka Šoltésová 
zo VII. D získala tiež pekné 2. miesto. Hudobný sprievod 
a rady nechýbali v podaní p. uč. Zimovej a Taligu. 
Srdečne blahoželáme! 

 

Detský folklór 

V nedeľu 3. 5. sa DFS Maguráčik zúčastnil krajskej 
súťaže detských folklórnych súborov v 
Raslaviciach. A opäť potvrdil, že patrí medzi špičku 
detského folklóru na Slovensku. Zo súťaže si 
odniesol zlaté pásmo a postup na celoštátnu 
prehliadku v Likavke. 
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Bankár ročníka 

Súťaž BANKÁR ROČNÍKA ročníka bola zorganizovaná 
pre všetkých  žiakov 7. ročníka.  Zúčastnili sa jej víťazné 
štvorčlenné družstvá z jednotlivých tried.  Po teste 
z finančnej gramotnosti nasledovali prezentácie družstiev. 
Celkový priebeh súťaže hodnotila sedemčlenná porota. 
Bola zložená z troch učiteľov: Mgr. Bobíková, Mgr. 
Mlynarčíková, Mgr. Svocáková a zo štyroch žiakov, 
zástupcov štyroch tried. Prezentácie a vedomosti žiakov 
boli na vysokej úrovni. Po ukončení prezentácií boli 
vyhlásené výsledky: 

1. miesto: VII. D – Dindová, Karpišová, Hotáry, Vosovičová 
2. miesto: VII. C – Barnášová, Bjalončíková, Krempaská, Rímska 
3. miesto: VII. B – Bretzová, Špesová, Maláková, Lukasová 
4. miesto: VII. A – Komiňáková, Oháleková, Šušorová, Šoltýsová 

Žiaci boli odmenení  vecnými cenami. Na súťaž pripravovali žiakov učitelia vyučujúci matematiky 
v jednotlivých triedach siedmeho ročníka (Mgr. Zimová, Mgr. Horváthová, Mgr. Petrasová, Ing. 
Derevjaniková). 

Envirootázniky 2015  

Žiaci VIII. C  a VIII. D  sa zapojili do X. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre 
žiakov druhého stupňa venovanej problematike životného prostredia – 
ENVIROOTÁZNIKY . Tento ročník bol venovaný doprave a žiaci museli online 
zodpovedať 60 náročných otázok týkajúcich sa histórie dopravy, pohonných hmôt, 
mobility v mestách, dopravných značiek a vplyvu dopravy na životné prostredie. Vo 
veľkej konkurencii 958 žiakov zo 142 základných škôl celého Slovenska skončila Zuzana 
Šatalová z VIII. D  na krásnom 4. mieste. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší 
ročník. 

Prednes nemeckej poézie a prózy  

 
Okresné kolo prednesu nemeckej poézie a prózy sa konalo 7. 5. 2015. Jakub Lesný, VII. C v prednese prózy 
v II. kategórii (5. – 7. ročník) získal 2. miesto a Júlia Szentiványiová, VII. C v III. kategórii (8. – 9. ročník) tiež 
2. miesto. V prednese poézie v II. kategórii Katarína Vosovičová získala 2. miesto. V regionálnom kole, ktoré 
sa konalo 11. mája získala Júlia Szentiványiová vo svojej kategórii 3. miesto 
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Medzníky II.  svetovej vojny   
 
 
Každý rok si žiaci našej školy preveria vedomosti z druhej svetovej vojny so žiakmi z okresov Poprad 
a Kežmarok. Dejepisná súťaž Medzníky II. svetovej vojny sa konala 16. 5. 2015 na Kežmarskom hrade. Žiaci 
súťažili v troch kolách. Prvé kolo preverilo  vedomosti žiakov o druhej svetovej vojne vo svete, druhé kolo sa 
týkalo Slovenska počas vojny a tretie kolo, ktoré bolo pre všetkých najnáročnejšie bolo o Slovenskom 
národnom povstaní pod Tatrami. Naše družstvo zložené z troch deviatakov: Viktória Cehuľová z IX.D a Jakub 
Venglik, Alexandra Semaňáková z IX.C získalo 1. miesto. Rovnaký počet bodov mala aj ZŠ z Veľkej 
Lomnice. Ani roztrel nepomohol, opäť získali rovnaký počet bodov. Ešte raz blahoželáme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mladí záchranári civilnej ochrany (MZ CO) 
 
Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili okresného kola Mladých záchranárov civilnej ochrany, ktoré sa 
konalo 19. 5. 2015 na ZŠ, Nižná Brána. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení: Anabela 
Jedidi, IX. A; Viktória Ugrayová, IX. A; Jakub Sarna, IX. A a Anton Remiaš, VII. C. V silnej konkurencii sa 
naši športovci umiestnili na 3. mieste a zaručili si tak postup na Majstrovstvá Slovenska Mladých 
záchranárov civilnej ochrany, ktoré sa budú konať 16. – 18. 6. 2015 v Košiciach. K úspechu blahoželáme 
a želáme veľa úspechov v ďalšej súťaži. 
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Červený Kríž  
 
Dňa 29. 5. 2015 sa v MsKS konalo vyhlásenie výsledkov a odmeňovanie víťazov literárnej a výtvarnej súťaže 
vyhlásenej Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža. Lenka Eliášová z II.A  triedy sa v kategórii 
literárnych prác umiestnila na 1. mieste. Ocenenie za pekné práce získali aj Rebeka Čorbová, II.A  a Martinka 
Pixová, II. A za literárne práce a Svetlanka Václavová, IV.C a Soňa Malychinová, IV. C za výtvarné práce. 
Dievčatám blahoželáme! 
 
 
 

Atletika  

 
Okresné kolo Majstrovstiev v atletike sa 
konalo 29. 5. 2015, zúčastnilo sa ho 10 
škôl. Vo veľkej konkurencii sa 
desaťčlenné družstvo žiačok umiestnilo na 
1. mieste a družstvo chlapcov na 3. 
mieste. V hodnotení škôl sa naša škola 
umiestnila takisto na prekrásnom 
víťaznom 1. mieste.  
 
 
 
 

 
Výsledky jednotlivcov: 
Žiačky: 
1. miesto: žiačky: štafetový beh 
1. miesto: Erika Jančušková, VII. B – beh na 60 m 
1. miesto: Anabela Jedidi, IX. A – beh na 300 m 
1. miesto: Tatiana Dziaková, VIII. A – hod kriketovou 
loptičkou 
2. miesto: Erika Jančušková, VII. B – skok do diaľky 
1. miesto: Viktória Ugrayová, IX. A – vrh guľou 
 
 
 

Žiaci: 
1. miesto: Samuel Oravec, IX. B – beh na 60 m 
3. miesto: Dominik Novák, IX. B – hod kriketovou loptičkou 
1. miesto: Dominik Novák, IX. B – vrh guľou  
 
Všetkým športovcom a športovkyniam blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. 
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 O pohár primátora 
mesta v atletike 2015 
 
Na ZŠ, Nižná brána sa 29. 5. 2015 konala súťaž 
s názvom “O pohár primátora mesta 
Kežmarok“ .  
Tejto súťaže sa zúčastnilo 40 našich žiakov, 
ktorí súťažili v týchto kategóriách: mladšie 
žiačky (10 žiakov), staršie žiačky (10 žiakov), 
mladší žiaci (10 žiakov), starší žiaci (10 
žiakov). Všetky naše družstvá sa celkovo 
umiestnili na 1. mieste. 

Naša škola sa môže pochváliť aj tým, že získala vytúžený pohár primátora mesta, a teda ako škola 
v celkovom hodnotení škôl sa umiestnila na 1. mieste. 
 
 
Výsledky jednotlivcov: 
Mladšie žiačky:      
2. miesto: Barbora Václaveková, VI. C – beh na 600 m    
2. miesto: Michaela Magyarová, VII. D – skok do diaľky 
3. miesto: Bianka Závacká, V. B – skok do diaľky    
 
 
 

 
 
Staršie žiačky: 
1. miesto: Tatiana Dziaková, VIII. A  – hod kriketovou 
loptičkou 
1. miesto: Kristína  Špitková, VIII. D  – beh na 800 m 
1. miesto: Anabela Jedidi, IX. A – beh na 300 m 
3. miesto: Anabela  Jedidi, IX. A – beh na 800 m 
1. miesto: Erika Jančušková, VII. B – beh na 60 m 
2. miesto: Erika Jančušková, VII. B – skok do diaľky 
 
 
 

 
 
 
 

najlepší atléti školy: Anabela Jedidi, 
Roman Kellner 

Sme najlepší! 
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Mladší žiaci:                                                                   
2. miesto: Juraj Živický, VII. C – skok do diaľky            
3. miesto: Erik Krišik, VI. B – skok do diaľky                 
2. miesto: Ľubomír Garan, VII. B – beh na 600 m            
1. miesto: Adam Veštúr, VII. A  – skok do diaľky             
2. miesto: Adam Veštúr, VII.A  – hod kriket. loptičkou   
1. miesto: Ján Rusnák, VII. D – hod kriketovou loptičkou   
   
     
 
Starší žiaci: 
2. miesto: Marek Nagy, IX. B – štafeta 4 x 60 m 
1. miesto: Rastislav Dorula, VIII. A  – beh na 1000 m 
3. miesto: Roman Kellner, IX. A – beh na 60 m 
1. miesto: Roman Kellner, IX. A – beh na 300 m 
3. miesto: Jozef Gáll, IX. B – hod kriket. loptičkou              
2. miesto: Roman Kellner, IX. A – štafeta 4 x 60 
1. miesto: Samuel Oravec, IX. B – beh na 60 m  
2. miesto: Samuel Oravec, IX. B – štafeta 4 x 60 m 
1. miesto: Dominik Novák, IX. B – vrh guľou  
      
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!    
 

  Biblia očami detí  
 
 
Žiačka Laura Fabiánová zo VII.D  získala v rámci Spišskej diecézy            
3. miesto a čestné ocenenie získala  Barbora Václaveková zo VI. C triedy. 

 

 
 
 
Vesmír očami detí  
 
Naši žiaci sa zapojili aj do súťaže s názvom Vesmír očami detí. 
Práca Danky Bretzovej z VIII. C postúpila do celoslovenského 
kola. Ocenená práca bola aj Petry Repelovej z IX. D. 
 

Erika Jančušková, atletický talent 
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Šachový turnaj – Mestský prebor ZŠ 
2015 

V stredu, 27. 5. 2015, sa uskutočnil v priestoroch 
Centra voľného času v Kežmarku Mestský prebor 
ZŠ 2015. Spolu s CVČ ho organizoval MŠK KdV 
Kežmarok. Hral sa jeden spoločný turnaj pre 
chlapcov aj dievčatá základných škôl s osobitným 
vyhodnotením kategórie dievčat a chlapcov. Turnaj 
prebehol švajčiarskym systémom na 6 kôl s 
tempom hry 2x15 minút a pomocným hodnotením 
Buchholz. Zúčastnených bolo 13 chlapcov a 4 
dievčatá. 2. miesto so ziskom 4 bodov a lepším pomocným hodnotením získal Gregor Starinský z IX. D. 
 Striebornú priečku, teda opäť 2. miesto, medzi dievčatami získala Alexandra Semaňáková z IX. C so ziskom 
3,5 b. Bronz, teda 3. miesto, medzi dievčatami patrí Silvii Semaňákovej z V. B, ktorá nazbierala 3 body. Víťazi 
oboch kategórií dostali pekné poháre, prví traja v oboch kategóriách dostali diplomy, medaile a vecné ceny. 
 

Deň tanca 
 
V rámci nadnárodnej súťažnej prehliadky nefolklórneho 
tanca vo Svite, sa žiaci IV. C triedy, členky záujmového 
útvaru Šikovníček, umiestnili na 2. mieste s choreografiou 
Labutie jazero.  
 
 
 
 

Dni športu mesta Kežmarok 
 
Dňa 9. 6. v rámci Dní športu mesta Kežmarok naša škola zorganizovala hokejbalový turnaj, v ktorom si 
zmeralo sily 6 družstiev: ZŠ, Nižná brána; ZŠ, Dr. Fischera; ZŠ s materskou školou sv. Kríža Kežmarok; ZŠ J. 
M. petzvala Spišská Belá; ZŠ Štefánikova Spišská Belá a ZŠ Ľubica. Naši chlapci v silnej konkurencii obsadili 
5. miesto. 
 

Literárny Kežmarok  
 
Dňa 11. 6. sa konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok. Tohtoročný bol 
venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Oživením bol program, v ktorom účinkovali aj samotní 
porotcovia. Z 900 prác a okolo 400 účastníkov Adela Kučkovská, žiačka IX. D triedy, v II. kategórii, 5. – 9. 
ročník, s básňami Obdobie pred letom, Obdobie pred zimou a Denníky obsadila krásne 3. miesto. Srdečne 
blahoželáme! 
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Sedem divov sveta sú najpozoruhodnejšie stavby sveta, o ktorých sa učíme v šiestom ročníku na hodinách 
dejepisu. Preto aj my, šiestaci, sme sa rozhodli v rámci ročníkového projektu si takéto krásne stavby vytvoriť, 
aby sme za nimi nemuseli toľko cestovať.  
 

Chufevova pyramída:  
Žiaci Lukáš Poľanovský, Ján Cehula a Adam Kubala. Títo traja 
chlapci boli natoľko šikovní, že spravili trojrozmerný model 
Chufevovej pyramídy. Ich pyramída je z tenkých dosiek, pokrytá 
pieskom. Vyzerá veľmi pekne a k tomu Adam spravil aj pekný popis 
tejto pyramídy, v ktorom sa dozviete všetko o tejto pyramíde. 

Semiramidine visuté záhrady:  
 
Žiačky Lívia Halčinová, Nina Sojáková, Žaneta Pošvicová a Simona 
Smoleňáková  spravili nádherné Semiramidine záhrady. Skladajú sa 
z machu, hubiek, konárikov, kartónu, výkresu a časť z nich je 
pomaľovaná temperami.  

 

 
 

Ródoský kolós: 

Žiačky Adriana Bajusová, Dominika Slovíková, Ester 
Čorbová a Kamila Slameňová spravili Ródoský kolós. Je 
naozaj veľmi pekný a je vytvorený z pokrčených novín, ktoré 
dievčatá ukladali na veľký výkres. Naukladané noviny 
nakoniec pomaľovali temperami. 

 
 
 
 
Ďalšie divy sveta:  
pyramídy v podaní VI. C 
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  pyramídy v podaní v VI. A                                          Alexandrijský maják 
 
                                                          
PS: Tieto naše stavby si môžete pozrieť aj 
zblízka – na chodbe na 2. poschodí.  
 
redaktor Dominik Irha 
 
 
                                
 
 
                                            
 

                              
 
Pamätáte sa ešte na našu súťaž, ktorú sme vyhlásili pomocou školského rozhlasu my – redakčná rada? Dúfame, 
že áno. V prvom rade by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili, všetky práce boli 
naozaj veľmi pekné a vybrať toho najkrajšieho maskota bolo naozaj ťažké. Ale napokon sme rozhodli. Tak tu je 
naše poradie: 
1. miesto: Diana Svocáková, V. C  
 

                          2. miesto:  
      Vanesska Gurová, II.  C 
 
 
3. miesto:  
Stela Laskovská, II. C 

 
Našim výherkyniam sme už odovzdali diplomy. Víťaznú 
kresbu ale ešte odmeníme vecnou cenou v posledný 
školský deň.  Ešte raz ďakujeme. 
redakčná rada 

my ako stavbyvedúci 

S našou víťazkou 
Dianou 
 So Stelkou a 

Vanesskou 
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Viete o tom, že naša škola má svoju vlastnú hymnu? Áno, milí čitatelia, má.  Za rockovú hudbu a text našej 
hymny vďačíme Vladovi Krauszovi.  
Pevne veríme, že tak ako štátna hymna, tak aj naša školská zakotví vo vašich srdciach a bude 
odzrkadľovať vrúcny vzťah k našej škole. 
PS: Táto pieseň sa vám predstaví v posledný školský deň. Dúfame, že budete spievať s našimi spevákmi. 

 
Škola (Fišerka) 
 
škola bola, je a bude 
vďačnou zbraňou proti nude 
škola ľahká, škola ťažká 
prevedie ťa do zajtrajška.  
čím budeme, čím sme boli 
rozhodujú hlavne školy 
škola ukáže ti cestu 
k úspešnému IQ testu 
 
škola  
nech si kto chce, čo chce tvrdí 
škola 
na tú našu sme vždy hrdí 
škola 
vedomosti núka veľké  
tá najlepšia 
je v Kežmarku na Fišerke 
 
škola nikdy neskončí sa 
nestačí len čítať, písať 
nestačí, že obsah kruhu 
vyrátaš pí er na druhú 
škole nikdy nie je amen 
nikdy nezhasí ten plameň 
stále bude sa čo učiť 
so školou sa nerozlúčiš 
 
škola 
nech si kto chce, čo chce tvrdí 
škola 
na tú našu sme vždy hrdí 
škola 
vedomosti núka veľké 
tá najlepšia je v Kežmarku na Fišerke 
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Pod lupou     

 
Vedeli ste o tom, že pani učiteľka Jurašková napísala novú knihu? Ak nie, nevadí, vďaka nám sa 

dozviete, čo sa v nej môžete dočítať a pre koho je určená. 

 

Vyspovedali sme aj pani učiteľku 

Hrebeňárovú... 

 

Pani učiteľka Jurašková a jej 

nová kniha: 

Cvičenie pre mladosť, 
zdravie a krásu 
 
1. Koľko rokov pracujete v tejto škole? 
22 rokov 
2. Počuli sme, že ste napísali knihu. Je to pravda? 
Áno, je to pravda a nie je to moja prvá kniha.  
Knihu o cvičení som napísala aj pre deti s názvom Kompenzačné cvičenie na karimatkách a fitloptách pre 
žiakov ZŠ. 
3. Kedy ste začali uvažovať, že sa budete venovať písaniu kníh a že sa stanete aj spisovateľkou? 
Napriek tomu, že som napísala tri knihy a dve brožúry sa necítim ako spisovateľka. Všetko to vychádza 
z môjho zanietenia pre pohyb a šport. Mala som toho plnú hlavu, množstvo náčrtov, a tak som sa rozhodla 
zosumarizovať to a vydať knižne. 
4. Prečo ste sa tak rozhodli? 
Na fitloptách cvičím s deťmi aj s dospelými a chcela som, aby podľa knihy mohli cvičiť aj doma, pretože 
fitlopta je unikátna a ľahko dostupná cvičebná pomôcka na zvýšenie alebo udržanie kĺbovej flexibility. 
5. Pre koho je určená? Pre dospelých alebo deti? 
Podľa knihy vejár  môžu cvičiť deti aj dospelí. 
6. Na čo je tá kniha zameraná? 
Cvičenia v knihe sú zamerané na prevenciu bolesti chrbtice a kĺbov. 
7. Ako dlho vám trvalo knihu napísať? 
Túto knihu som spracovávala 4 roky aj s nejakými prestávkami. 
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8. Kto vám pomáhal s písaním knihy? 
Veľmi mi pomohol môj parašutistický kamarát Paľko, ktorý 
fotil a orezával fotky. 
Potom to bola reklamná agentúra Light Box, ktorá knihu 
zostavila. 
Ďalej  korepetítori Michal, Jarka a tlačiareň GG, s. r. o., 
v Kežmarku.  
A všetci ľudia, ktorí sú okolo mňa a boli trpezliví, keď som 
knihu písala. 
9. Akým spôsobom je zhotovená kniha? 
Kniha je praktická, má málo textu a veľa podnetov  na 
cvičenie v pohodlí domova. 
10. Bude sa dať aj kúpiť? 
Áno, môžete si ju kúpiť v kníhkupectve Alterego 
v Kežmarku. 
11. Bol alebo ešte bude krst? 
Krst bol asi pred mesiacom v našej telocvični ☻. 
12. Koľko strán má vaša kniha? 
Kniha je obojstranná, je tam viac ako 100 cvikov a má 
60 strán.    
 
 
 PS: p. uč. Juraškovej ďakujeme za jej čas a rozhovor.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaše redaktorky: Anna, Aďka a Emka 
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Rozhovor s pani učiteľkou Hrebeňárovou 
 
1. Koľko rokov učíte na tejto škole? 
Učím tu prvý rok. 
2. Ako sa vám páči na našej škole? 
Veľmi sa mi páči. Škola je veľmi pekná, páči sa mi tu najmä to, že keď sa prechádzam po chodbách, 
nachádzam veľa kvetov.   
4. Čím ste chceli byť, keď ste boli malá? 
Chirurgička, potom som si to rozmyslela a nakoniec učiteľka. 
5. Od koľkých rokov ste vedeli, že chcete byť učiteľkou. 
Asi od sedemnástich. 
6. Čo vám na našej bude chýbať najviac? 
Ľudia, vtipní žiaci, atmosféra na hodinách. 
7. Prečo ste sa chceli stať učiteľkou? 
Lebo ma baví práca s ľuďmi.  
8. Aké predmety učíte? 
Učím nemecký jazyk. 
9. Aké triedy učíte? 
VI.A, VI.B, VI.C, VII.C, VII.D a IX.A  
10. Aké známky rozdávate najradšej? 
Jednotky. 
11. Približne koľko pätiek ste dali za tento polrok? 
Poviem vám presne: dala som 13 pätiek, ale veľmi 
nerada. 
12. Počuli sme, že máte vyštudovanú hudobnú výchovu a nemecký jazyk, je to pravda?  
Áno, je to pravda. 
13. Spievate alebo hráte na hudobnom nástroji? 
Aj spievam a aj hrám, a to na klavíri. 
14. A máte aj nejaké domáce zvieratko? 
Máme psíka labradora, volá sa Marley. 
15. Aké sú vaše kariérne ciele? 
Chcela by som byť dobrou učiteľkou, ktorá odhadne, čo žiaci potrebujú aj mimo hodiny, aby sa v živote mohli 
stať osobnosťami, samozrejme, musí to byť spolupráca z oboch strán. Ak by som ale nepracovala ako učiteľka, 
určite by som bola v kontakte s cudzím jazykom. A verím, že sa mi to aj podarí. 
16. Predstavte si, že ste na opustenom ostrove, čo okrem jedla a pitia by ste si želali na ňom mať? Vymenujte 
aspoň 5 vecí..... 
Mp3 prehrávač na solárne nabíjanie, aby nikdy nedošli baterky, budúceho manžela, hojdaciu sieť, plavky, 
slnečné okuliare, motorový čln a opaľovací krém. 
17. Dajme si takú všeobecnú otázku. Čo máte najviac na svete rada? 
Úprimných ľudí s veľkým srdcom, múdrym slovom a činmi. 
18. Zaspomínajte na minulosť a školu. Aký bol váš obľúbený predmet? 
 Mojimi obľúbenými predmetmi boli slovenský jazyk, nemecký jazyk, hudobná výchova a biológia. 

redaktorky Ema a Jessica 
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Danka Bretzová, VIII. C, práca zo súťaže Vesmír očami detí 



 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dominika Holzbárová, VII. A 

Laura Fabianová, VII. D –  súťaž Biblia očami detí 
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Laura Fabianová, VII. D – súťaž  Civilná  ochrana očami detí 
 

Alexandra Olšavská, IV. C 



 36 

Zaujalo nás 

Mopsík 
 

 
Mopsík je psík malého zrastu, čiže dá sa povedať, že je to 
kabelkový psík. Mopsíky majú veľa problémov, čo sa týka 
zdravia, najmä majú problémy s dýchaním. Majú vtlačený ňufák 
do hlavy, takže sa im pľúca stláčajú a ťažko sa do nich dostane 

vzduch, ale psík sa s tým vie vyrovnať. Inak je to priateľský psík a má skvelú 
povahu, je verný a milý. Neublíži deťom a nemusí chodiť na dlhé prechádzky. 
Môže mať čiernu a žltobielu farbu. Najčastejšie sa vyskytuje v žltobielej farbe 
s čiernymi uškami a tváričkou. 
 

Šteniatka: 
Šteniatka sú milé a prítulné. Rodia sa slepé a hluché, nemajú ani vyvinutý čuch. Už po narodení majú 
šteniatka výborný sací reflex, dokážu sa presúvať len na malé vzdialenosti vďaka plazeniu. Po dvanástich 
dňoch šteniatka začínajú vidieť, ale opäť len na malé vzdialenosti a postupne sa im vyvíja čuch. Po 20 
dňoch sa šteniatka vedia postaviť na vlastné labky. Vtedy už nepotrebujú mamine mlieko a začínajú 
prijímať pevnú stravu. 
 
 
Ja osobne si o tomto psíkovi myslím, že je úžasný. Napriek jeho chorobám sa dá zvládnuť. Má podľa mňa 
veľké krásne oči, ktorými presvedči všetkých s krásnymi vráskami na jeho malej tváričke. Ale čo si 
o tomto psíkovi myslíte vy? Preto som trom žiakom z prvého ročníka položila pár otázok. 
 
Otázky pre žiakov I.C  
 
1. Máte radi psíkov ?                  
     1. áno; 2. áno; 3. ánóóó 
2. Poznáte rasu mopslík ? 
    1. nie; 2. nie; 3. nie 
 
3. Páči sa vám a videli ste ho naživo? 
1. áno, nie 
2. áno, áno 
3. áno nie 

4. Máte doma psíka, aká je to rasa?  
1. nie;  
2. áno, ovčiaka 
3. áno,  huskyho 
 
5. Chceli by ste mať mopslíka?  
1. áno, 2. áno, 3. áno                                                                        

No čo 
páčim sa 
vám ? 

vaša redaktorka Emka 
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Radi čítate zaujímavé príbehy alebo dokonca nejaké píšete? V tom prípade je wattpad aplikácia presne 
pre vás. 
S tisíckou príbehov,  ktoré sú pridané každý deň, budete mať vždy čo čítať. 
 
Chcete príbeh o tom, ako dcéra sa snaží vyliečiť svoju mamu, ktorá je zombie? Máte ju mať.  
Alebo má ten príbeh byť o žabe, ktorá cestuje časom a má super schopnosti? 
Určite ho nájdete a ak nie, môžete ho sami napísať. 
Wattpad príbehy sú zdarma. Kdekoľvek ste, či už online alebo offline, stále so 
sebou máte osobnú knižnicu. 
Možno ste nikdy neskúsili napísať pár súvislých viet alebo ste začínajúci 
spisovatelia, ktorí sa potrebujú inšpirovať – wattpad má miesto pre každého. 
Rozprávajte sa o príbehoch, napíšte odkaz autorovi a zanechajte mu vote 
(niečo ako like) a spoznajte ľudí, ktorí milujú príbehy rovnako ako vy. 
Ale najlepšie na celom wattpede je to, že celá stránka je v rôznych jazykoch. 
A hádajte čo? Hádate správne, jedným z nich je aj slovenčina. Dokonca 
existuje aj aplikácia na mobily a tablety. Dnes wattpad tvorí viac ako 70 
miliónov ľudí z celého sveta.  
Nájdete na nej rôzne fanfiction, čiže literárne diela, ktoré vychádzajú už z existujúceho diela, ale sú 
napísané fanušikom (sú ich tam milióny); sci-fi (napr. už o spomínanej žabe); horory; niečo o upíroch; 
vlkolakoch; zombíkoch a o  všetkom, na čo si len spomeniete. 
 

 
ZEMETRASENIE V NEPÁLE 

 
 
Možno ste už z novín zachytili,  že v Nepále bolo zemetrasenie. 
Mnoho ľudí muselo opustiť svoje domovy. Mnohí videli, ako sa 
ich dom zrúca  pred očami. Je zaznamenaných viac ako 4000 
obetí. Aj  na Slovensku sa usporiadala zbierka, môžete aj vy 
prispieť. Najviac trpia deti. Malé deti si vytrpeli to, čo by sa im ani 
vo sne neprisnilo. Mnohým aj umreli rodičia. Je to smutné, tak sa 
skúste zamyslieť a vážte si to, čo máte. Vážte si, že máte svoj 

domov a prosím prispejte. 
 
 
 
 
 

Prispejte na: www.magna.sk 

 
  vaša redaktorka Anna 
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Čo je to za sviatok? 
Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý myslí na všetky mamičky. Byť matkou je životným 
poslaním. Je to niečo, čo môžeme zažiť len my ženy. Slávime ho 10. mája. 
Trochu histórie: 
Sviatok všetkých matiek má pomerne dlhú tradíciu. V určitej forme sa sviatok matiek slávil už 
v starovekom Grécku, neskôr v 16. storočí sa v Anglicku mamičkám vyčlenil jeden deň v roku 
a hovorilo sa mu „Mothering  Sunday“. 
 
Milé pozornosti: 
Svoje mamičky nemusíme potešiť len kytičkou alebo 
obedom v reštaurácii, ale aj nejakým vlastným 
výtvorom, ktorý by mamičky mohol potešiť.  
Podľa mňa by ste svoju mamičku mohli potešiť 
napríklad vlastnou básničkou (a ak by ste chceli, 
mohli by ste sa ju naučiť aj naspamäť a pekne jej ju 
odrecitovať), nejakou kytičkou (dá sa vyrobiť aj 
z papiera), obrázkom. Naše mamičky by určite 
potešila aj pomoc s nejakou prácou v domácnosti.  
                   
A aby ste to mali v budúcnosti ľahšie, tak vám ponúkam báseň, ktorou vašu mamičku môžete na rok 
prekvapiť.  
 

Pre mamičku 
 
Pre mamičku moju milú, 
ktorú rada mám, 
veľké srdce namaľujem, 
k sviatku jej ho dám. 
Na Deň matiek 
darujem jej malú kytičku, 
mamička hneď bude mať srdiečka  
a úsmev na líčku.  

 

 

redaktorka Lívia Halčinová 
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Ako isto-iste viete 1. jún patrí deťom, ktoré ho slávia už niekoľko rokov. Ale ako ste ho tento rok 
slávili vy? Oslavujete vôbec tento sviatok? Ja tento sviatok najradšej trávim so svojimi priateľmi 
a rodinou. Milujem chvíle, keď sa vyberieme spoločne na koláčik alebo na pizzu. Určite ste však 
zažili, že nie vždy sa nám tento deň vydarí. Mám pre vás preto pár rád, ktoré sa týkajú toho, čo by 
ste tento náš deň robiť  mali či nemali. Ak sa v budúcnosti budete nimi riadiť, určite zažijete veľmi 
pekné chvíle.                                           

Činnosti, ktorým sa určite vyhnite:                                                                                                                               
1. Nemali by ste byť v tento deň pri počítači, pri hrách.                                                                                                          
2. Pozerať celý deň televízor.                                                                                                                                                  
3.  Nebyť sám.                                                                                                                                                        
4. Ale ani si myslieť, že v tento deň je všetko dovolené, napríklad: piť bez dovolenia alkohol, fajčiť, 
prísť domov o pol noci. 

A čo by ste v  tento deň zase robiť mali: 
1. Ísť na zmrzlinu, ale tentokrát s kamarátmi, ktorí si tento sviatok užijú s vami. 
2. Byť na ostatné deti milá/milý. 
3. Mať dobrú náladu.    
4. Ísť s kamarátmi na rôzne atrakcie pre deti a nechať si pomaľovať tvár, naháňať sa v lese a pod.  

 
Malé otázočky pre žiačikov: 
Keďže som bola zvedavá, ako tento deň trávite vy, zašla som do družiny a položila som dievčatám 
pár otázok. Volali sa Martina a Alexandra.  
1. Máte radi tento sviatok? 
Alexandra: Áno.                    Martinka: Hej. 
2. Čo vy robíte na tento sviatok? 
Alexandra: Mamka ma zoberie na výlet alebo na zmrzlinu. Martinka: Ja idem von s kamarátmi. 
3. Trávite Deň detí s kamarátmi alebo s rodinou? 
Alexandra: No asi viac s rodinou, pretože kamaráti tiež trávia tento deň s rodinou. 
Martinka: Tak ja neviem, asi s kamarátmi, ale aj s rodinou, to fakt neviem . 
4. Chováte sa na tento sviatok milšie než normálny deň? 
Alexandra: No tak to neviem, možno pre niekoho áno, možno pre niekoho nie.  
Martinka: Tak asi áno, áno milšie. 
5. Ostávate v tento deň doma?   
Martinka: Nie.                                                                                                                                              
Alexandra: Ani nie, len raz som ostala doma, lebo som bola chorá    redaktorka Karin Hukelová 
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                  šéfredaktorka Simona 

Je slovenská hudobná skupina.  
Vznikla v roku  1968.   
V roku 1980 boli ich tri pesničky vybrané na 
Bratislavskú lýru, z ktorých skladba Kaskadér 
vyhrala 2. miesto.  
Bratislavská lýra odštartovala kariéru Elánu.  
 
Členovia:  
Jožo Ráž, Jano Baláž, Vašo Patejdl,  
Peter Farnbauer 
 
 
Štúdiové albumy:  
Ôsmy svetadiel 
Nie sme zlí 
Elán 3 
Hodina Slovenčiny... 
 
Legendy NAVŽDY! 

Text piesne Hodina 
slovenčiny 
 
 
Na hodinách slovenčiny  
Prebrali sme zvláštne činy  
Osvietencov, dejateľov  
Smer ich ciest a vážnosť 
cieľov  
 
Oo - Oo - Oo -  
Oo - Oo - Oo  
 
Na hodine slovenčiny  
O chviľu už zvoní  
Ti v laviciach nie su iní  
Ako boli oni  
 
Oo - Oo - Oo - Oo - Oo - Oo  
 
V spleti slov a nudných istôt  
Cítili sme, čo znie čisto  
Aj keď každý odpovedal  
Čo profesor od nas chcel  
Oo - Oo - Oo - Oo - Oo - Oo  
 
Povedali mnohí  
Že vraj pôjdu s nami  
A teraz si hudú  
V kútoch so svrekami  
V kútoch so svrekami 
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NNNÁÁÁVVVOOODDDYYY   PPPRRREEE   ŠŠŠIIIKKKOOOVVVNNNÉÉÉ   RRRUUUČČČIIIČČČKKKYYY   

ČO NA SEBA? 
 

Leto je krásne obdobie, ale ako sa v tomto období obliekať? To je častá otázka nás dievčat, preto sa v tejto 
rubrike venujem vám, mladým slečnám. Odpovedám na otázky, ako sa môžete krásne vyparádiť, čo 
vytiahnuť zo skrine, teda ako sa štýlovo obliecť. Poradím vám aj v úprave vlasov, 
košieľ.. 
 
Vlasy  
Vlasy si môžete zapliesť do drdolu podľa návodu na obrázku. 
Ide o veľmi jednoduchý účes. K tomuto účesu potrebujete len stredovú gumičku, 
ktorá vám zabezpečí, aby účes držal na mieste. 
 

LETNÉ OBLEČENIE ♥ 
Začala by som asi dolly sukňou. Dolly sukňa je veľký hit. 
Je to krásna, bohato nariasená sukňa. Tak prečo si ju 
neobliecť? 
  

K sukniam by som pridala ešte aj takzvanú circle skirt. Je to sukňa 
do tvaru A.  

  
V lete je logicky teplo, takže sa nosia asi skôr krátke nohavice – 
kraťasy. Kraťasy sa nosia vybíjane alebo s krajkou, roztrhané alebo s vysokým pásom. 

 
ÚPRAVA KOŠIEĽ                                        ÚPRAVA KRÁTKYCH NOHAVÍC                                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určite aj vy máte doma plno nezaujímavých 
košieľ. Čo s nimi? Ja to viem.   
Potrebujeme košeľu a šikovné ručičky. 
Postup: 

♥ vezmeme si košeľu a obrátime ju, 
aby golier bol dole; 

♥ zapneme si gombíky; 

♥ rukávy zaviažeme do mašličky. 

Ako som už spomenula, v lete sa nosia aj kraťasy. Tak 
ako si ich vylepšiť?? 
Potrebujeme: kraťasy, farby (červená, modrá, biela), 
lepiacu pásku  a maketu na hviezdičku. 

 Postup: 

♥ vezmeme kraťasy a jednu stranu nafarbíme 
na bielo a druhú na modro; 

♥ na bielu stranu nalepíme lepiacu pásku 
podľa toho, aké chceme pásiky; 

♥ na strane, kde sú lepiace pásky, farbíme na 
červeno, lepiace pásky neskôr odlepíme; 

♥ maketu s hviezdičkou priložíme na druhú 
stranu a bielou farbou vyplňujeme 
hviezdičky. 
                      Príjemné nosenie. 
 

              vaša redaktorka ♥ Anna ♥ 
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Adela Kučkovská, IX. D 

Denníky 
 

Neviem síce prečo, 
život sa mi mieša s lečom. 
Kedy, kto povedal prečo, 

nesmiem snívať o kadečom. 
 

Ktovie prečo 
sa najlepšie píšu básne 

o láske? 
Prečo 

samohláska pasuje 
k spoluhláske? 

 
Kde je napísané, prečo 

nemôžeme nahlas 
rozmýšľať? 
Alebo prečo 

si nevieme rýchlo 
domýšľať? 

 
Povedz mi prečo, 
nie sú slová lásky 

v slovníkoch? 
Vysvetli svetu,  prečo 

sa to všetko skrýva 
v denníkoch. 

Obdobie pred zimou 
 
Všetko sa mení, 
ako sa to stalo? 
Kam sa všetci náhlime 
takto naponáhlo? 
 
Stromy už holé, 
stratili šaty. 
Ich súčasť, 
nevedno, kde sa túla. 
 
Jeseň už končí, 
je jak bútľavá vŕba, 
nechcem, 
no všetci ma nútia. 
 
Hmla pomaly sadá, 
ľahá, unavená pani. 
Košele a svetre, vypraté z farieb 
ako mladé dámy.        
 



 43 

Vzdelanie je tu pre všetkých 
 

Ktosi múdry raz povedal: ,,Nikto učený z neba nespadol.“ Už tisícročia sa podávajú 

vedomosti a znalosti z generácie na generáciu rôznymi spôsobmi. Mladí sa učia od starších, aby 

vedeli uloviť zviera, pestovať rastliny, nájsť vodu alebo vyrobiť šperk. Aj medzi zvieratami to 

funguje presne tak isto, no končí to len pri schopnosti prežiť. My ľudia sme obdarení 

výnimočným darom myslieť. Myslíme, aby sme uľahčili prácu. Myslíme, aby sme vedeli pomôcť 

druhým. Myslíme, aby sme sa vedeli zabávať. Myslíme, aby sme mohli objavovať niečo nové, 

lepšie. Myslieť nie je jednoduché, preto ľudia vymysleli školu. Ja chodím do školy, aj všetky deti, 

ktoré poznám, chodia do školy. No nie je to tak všade. Deti v rozvojových krajinách nemajú to 

šťastie. 

Moja škola ma učí rozmýšľať. Tak teda rozmýšľam, ako by sa dalo týmto deťom pomôcť. 

Finančná zbierka mi napadla ako prvá. Za peniažky vyzbierané v našej škole by sa dalo všeličo 

kúpiť: tabuľa, kriedy, obedy alebo zaplatiť učiteľov.  

Zbierka starších kružidiel, pravítok, kalkulačiek, peračníkov, aktoviek a iných vecí, ktoré 

zvyčajne končia v koši, mi napadla ako druhá. 

Zbierka vyradených učebníc, máp, mikroskopov, rôznych vyučovacích pomôcok, lavíc 

a stoličiek z našej školy. To je tiež možnosť, ako deťom v rozvojových krajinách uľahčiť prístup 

ku vzdelaniu. 

Moja škola by mohla prostredníctvom internetu alebo cez nadácie, ktoré sa zaoberajú 

takouto činnosťou, nájsť školu niekde v Afrike, na Bali alebo Haiti, ktorá by takúto pomoc 

uvítala. Snažila by sa o spoluprácu s touto školou, a tak postupne zisťovala, čo takáto škola 

naozaj potrebuje. Zapojili by sa do tejto práce aj naši žiaci, ktorí by mohli vyrábať rozličné 

predmety napríklad v rámci záujmového útvaru. Takto by si naša, aj keď malá pomoc, našla 

konkrétnu školu, konkrétne deti, pre ktoré by sa všetka táto námaha vyvíjala. Neskôr by sa 

niektoré deti mohli napríklad prísť pozrieť na Slovensko, do našej školy, v ktorej by sa mohli aj 

určitý čas vzdelávať. Videli by, ako to funguje u nás alebo niekde inde v Európe. 

Rozvojové krajiny majú veľmi veľa problémov. Už len uživiť svoje vlastné deti je zložitá 

úloha, o vzdelávaní ani nehovoriac. Chýba tam priemysel, poľnohospodárstvo je na úrovni 

tradičného. Politická nestabilita tiež neprispieva ku riešeniu týchto doslova existenčných 

problémov. Ktosi múdry raz povedal: „Ak chceš nasýtiť hladného, nedaj mu ryby, ale nauč ho 

ryby loviť.“ Takto to musí fungovať aj v týchto rozvojových krajinách. ,,Daj ľuďom vzdelanie 

a pomôžu si sami.“  

 

Martina Husárová, VII. D                                                                           
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Kam do mesta? 
 

Prázdniny sa nezadržateľne blížia a aby ste sa v našom meste cez tie dva mesiace nenudili, máme pre vás 
krásny a hlavne pestrý program na nasledujúce leto. 
 
26. 6. 2015 – v tento deň vás mesto Kežmarok v rámci Sviatku kultúry a vzájomností pozýva na námestie na 
koncert Lucie Bílej s hudobným doprovodom Petra Maláska.  Určite príďte. 
27. 6. 2015 – Sviatok kultúry a vzájomností ešte ponúka 20. ročník medzinárodného festivalu Karpatsko-
nemeckého spolku na Slovensku. Festival sa bude konať na nádvorí Kežmarského hradu. 
3. – 6. 7. 2015 – ak vás nenadchli predchádzajúce dve akcie,  tak možno sa vám bude páčiť koncertné 
vystúpenie jazzového spolku kvarteta z NEW YORKU. Je to skupina  The Chris Byars  Quartet. Vystúpenie sa 
zrealizuje na Hlavnom námestí v Kežmarku.   
10. – 12. 7. 2015 –  tieto dni sú určite už pre každého známe, pretože sa koná EĽRO alebo Európske ľudové 
remeslo. Ide o medzinárodný festival remesiel a ľudovej kultúry. V rámci tohto festivalu sa každoročne 
stretávajú remeselníci z celej Európy, ale, samozrejme,  nie iba remeselníci, ale aj tanečné súbory a iné 
programy. Dúfam, že prídete všetci.  
 
27. – 31. 7. 2015 –  príďte sa pozrieť aj na tieto divadelné predstavenia: 
27. 7. 2015 o 21.00 h: Posledné kúzlo – divadlo Alchýmie Poprad  
28. 7. o 21.00 h: Jeden za všetkých – Túlavé divadlo Bratislava 
29. 7. o 16.00 h: Mlynček meľ – divadlo Cililing Prešov 
30. 7. o 21.00 h: Dvaja muži v šachu – divadlo Banská Bystrica  
31. 7. o 21.00 h: Keď muži plačú – divadlo Commedia Poprad 
 
1. – 4. 8. 2015 sa v Kežmarku uskutoční premietanie českých 
a slovenských filmov pod holým nebom. No nebude to úžasné? 
7. – 16. 8. 2015 – pre tých, ktorí radi chodia do kina, môžu opäť navštíviť nádvorie Kežmarského hradu – 
uskutoční sa premietanie filmov slovenskej a svetovej kinematografie a filmového klubu Iskra. 
20. 8. 2015 od 16.00 hod. – na Hlavnom námestí sa uskutoční prehliadka automobilov a motocyklov centrom 
mesta Kežmarok. Podujatie bude spestrené týmto programom:  

• orchester Brass collegium, 
• tanečné vystúpenie tanečného súboru Brilant – ZUŠ Petržalská Kežmarok. 

  
27. 8. 2015 – pre všetky deti tu bude tanečno-športové centrum Tempo, a to opäť na Hlavnom námestí.  
28. 8. 2015 – je v našom meste KAPELAFEST – 
podtatranský festival hudobných skupín. Pôjde o 
multižánrovú rozlúčku s letom.  Vystúpia rôzne 
kapely: Smola a hrušky, Saténové ruky a pod.  
 
 
 
 
 
redaktorka Ema Hetešová 
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Domáca zmrzlina z pudingu 
 
Potrebujeme: 
1 puding podľa chuti 

 
Postup: 

• Stačí vám kúpiť puding podľa chuti a uvariť ho podľa návodu.   
• Keď bude puding hotový a vychladený, tak ho prelejte do uzatvárateľnej 

umelohmotnej misky.  
• Poriadne ho premiešajte gumovou vareškou na šľahanie.  
• Môžete pridať aj nejaké ingrediencie na dochutenie.  
• Potom misku uzatvorte a odložte do mraziarenského boxu asi na hodinu.  
• Po tomto čase by mali vznikať v zmesi kryštáliky, ktoré rozmiešajte mixérom či 

ponorným šľahačom.  
• Znova dajte misku do mraziarenského boxu a každú pol hodinu všetko znova 

poriadne rozmixujte. 
• Domáca zmrzlina bude hotová asi za dve až tri hodiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

redaktor  
Dominik Irha 
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Pomôž kozmickej lodi nájsť cestu ku hviezdam 

Nájdi 7 rozdielov. 

Podľa obrázkov doplň slová do tabuľky 

Spoj bodky a potom obrázky 
vyfarbi  
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Dovidenia v septembri, 

priatelia :-D 
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