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HURÁ, PRÁZDNINY! 

 

Milí naši čitatelia,  

 

dostávate do rúk tretie, a teda aj posledné číslo nášho časopisu Fišeráčik. Koniec školského roka na nás 

útočí zo všetkých strán. Preţili sme spolu neuveriteľných ďalších desať mesiacov. Prváci zistili, ako to na našej 

škole chodí, deviataci poslednýkrát zatvoria za sebou dvere.  

Okrem učenia sme bodovali na mnohých súťaţiach a zviditeľnili tak našu školu. Nesmieme zabudnúť 

ani na rôzne vystúpenia – školské programy. V máji naši ţiaci excelentným výkonom vyjadrili vďaku svojim 

mamám. Určite súhlasíte, ţe je za nami kus dobrej práce. A Fišeráčik bol opäť pritom. Aj v tomto čísle Vám 

prináša mnoho zaujímavých príspevkov, ktoré sú odrazom ţivota našej školy.   

Nezabudli sme ani na vaše obľúbené rubriky. V tomto čísle v rubrike Pod lupou sme vyspovedali pani 

učiteľku Burkovičovú a Danielčákovú. Vďaka Receptáriku si môţete urobiť aj výborné domáce nanuky. 

Prázdninových záţitkov bude určite dosť. Všetkým ţeláme vydarené prázdniny plné slnka, vody a 

krásnych záţitkov. Dovidenia v septembri. 

Autor úvodného slova: šéfredaktorka Katka            
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ŽIVOT V NAŠEJ ŠKOLE 

 

Deň otvorených dverí – Stratení v rozprávke 

Dňa 23. marca sa v našej škole konal Deň otvorených dverí. Minulý školský 

rok bola téma Putovanie za kvapkou a v tomto bola iná, ale o to lepšia. Jej 

názov bol Stratení v rozprávke. 

Deň otvorených dverí je určený pre všetkých, ktorí si chcú pozrieť našu školu, 

ale zvlášť pre budúcich školákov. A aj preto v dopoludňajších hodinách, teda 

na druhej, tretej a štvrtej vyučovacej hodine, sme si v našich triedach 

pripravili bohatý program.  

V tento deň sa tu naozaj stretli škôlkari zo všetkých materských škôl 

v Keţmarku. Istotne ste zvedaví, čo u nás robili.  Keďţe mám brata, ktorý je 

tieţ škôlkar a bol sa tu pozrieť, môţem vám presne opísať,  aký bol ich 

program.  

Ráno sa všetky deti stretli v jedálni, odloţili si veci 

a naša pani riaditeľka ich privítala krátkym srdečným 

príhovorom. Z jedálne sa uţ deti rozbehli po škole. 

Sprevádzali ich ţiačky, ktoré boli prezlečené za rôzne 

rozprávkové bytosti, ako napr. za Snehulienku, tri 

prasiatka a mnohé ďalšie. A keby len to! Dokonca aj 

pani riaditeľka so zástupcom a zástupkyňou boli 

rozprávkovo oblečení! Pre deti boli pripravené rôzne 

zaujímavé aktivity, ako napr.  návšteva v prvej triede, 

učenie angličtiny v čitárni. Naši tretiaci si zopakovali aj 

číslo z vianočného programu a predviedli  scénku A je 

to! Škôlkari si aj zašportovali v našej telocvični. No 

a nakoniec dostali buchty s čokoládou a nesmeli chýbať ani balóny, 

ktoré aj naša trieda VIII. B fúkala. Škôlkarom sa určite tento deň páčil, 

pretoţe aj môj brat povedal, ţe to bolo supéér. 

A čo teda robili ostatné triedy cez tento deň? 

My ostatní sme tieţ nezaháľali, ale takisto sme sa venovali rozprávkam. 

Tak napríklad v našej triede na hodine matematiky sme si mali 

vymyslieť divadielko na rozprávku, ktorá ukrýva čísla. Rozdelili sme sa 

na skupinky a spoločne sme nacvičovali tak, aby prevedenie daných 

rozprávok bolo čo najpresvedčivejšie. Išlo najmä o tieto rozprávky: 

Snehulienka a sedem trpaslíkov, O troch grošoch, Tri prasiatka 

a O siedmich tancujúcich princeznách. A aj tieto rozprávky si mohli 

pozrieť naši návštevníci.  

Na slovenskom jazyku nám pani učiteľka pripravila hru, v ktorej dvojice 

museli bez pomoci slov napodobniť rozprávku, ktorú si vylosovali.  

Ja som si tento deň uţila a naša škola sa na budúci rok môţe tešiť na 

prváčikov, ktorí si po tomto dni určite vybrali našu školu a medzi nimi nebude chýbať ani môj braček. =)  
 

redaktorka Nina , fotky: archív ZŠ 
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Čítame v školskej čitárni 

Ku dňu DOD ţiačky Aneta Šoltésová, Martina Husárová a Laura 

Fabianová z IX. D triedy vymaľovali stenu v školskej čitárni, čo 

sa im naozaj podarilo. Ústredným motívom kresby sú knihy, 

lúčne kvety a zvieratá. Školská čitáreň je sprístupnená pre 

kaţdého, kto si chce prečítať knihu v peknom prostredí alebo si 

oddýchnuť.  

A kto uţ v nej bol? 

Medzi prvými uţívateľmi školskej kniţnice boli ţiaci z II. A, ktorí 

si vypoţičali knihy o zvieratách a o prírode. Ţiaci mali za úlohu vybrať z knihy, ktorá ich upútala, 

najzaujímavejší text. Nezabudli o knihách aj diskutovať.  

Táto čitáreň získava čoraz viac verných čitateľov, čo sa všetci tešíme.  
 

redaktorka Sára Dzurilová 

 

Zdravé, chutné a liečivé minerálne vody  
 

Dňa 18. 3. diskutovali o minerálnych vodách ţiaci 8. ročníka na hodinách biológie v rámci ročníkového 

projektu. Zmapovali termálne pramene Európy, ale hlavne Slovenska, pričom niektoré z nich aj navštívili. 

Rozprávali o mineráloch, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, o ich pozitívnych účinkoch pre zdravie človeka. 

Mnohé prezentácie ţiakov boli spojené s ochutnávkou minerálnych vôd.  

Určite súhlasíte, ţe voda je pre človeka veľmi dôleţitá, preto by sme si mali chrániť toto naše prírodné 

bohatstvo. 

Aby sme sa o tomto projekte dozvedeli viac, poloţili sme Veronike Binekovej z VIII. C pár otázok. 

1. Robili všetci ţiaci prezentácie? 

Veronika: Áno, všetci žiaci robili prezentácie. 

2. Aké druhy minerálov ste mali na ochutnávku? 

Veronika: Na ochutnávku sme mali Sulinku, Gemerku, 

Baldovskú a rôzne iné... 

3. Aké pramene ste si boli pozrieť? 

Veronika: Nie, my sme si neboli pozrieť žiadne pramene. 

4. Čo ste sa mohli dozvedieť z prezentácií? 

Veronika: Mohli sme sa dozvedieť, kde sa nachádzajú rôzne 

pramene, aké majú účinky.... 

5. Ako dlho ste pracovali na projekte? 

Veronika: Každý to robil rôzne dlho. 

6. Ako reagovali spoluţiaci na vaše prezentácie? 

Veronika: V prezentáciách boli veľmi zaujímavé veci, keď sme niečo nechápali, prezentujúci všetko potrebné 

dovysvetľovali. 

vaša redaktorka Sára Sokáčová, fotky: archív ZŠ 

 

Chovateľská výstava trofejí  

Dňa 27. 3. sa ţiaci II. A, III. C a V. C triedy vybrali na výstavu chovateľskej zveri. Táto prehliadka sa 

uskutočnila v budove SOŠ Garbiarska 1. Ţiaci sa mohli pokochať krásnymi trofejami ulovenými v loveckej 
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sezóne 2016 – 2017. Mohli ich zaujať aj ulovené zvieratá, ako napr. diviak, srnec, jazvec. Na našich 

poľovníkov sme veľmi pyšní. Bola to veľmi pekná výstava a dúfame, ţe sa poľovníkom bude naďalej takto 

pekne dariť. 

Ale čo si o tejto výstave myslia samotní ţiaci? 

1. Čo ťa na tejto výstave najviac zaujalo? 

Júlia Jankurová, V. C: Zaujali ma hlavne vypreparované zvieratá. 

2. Chcela by si sa tam vrátiť aj na budúci rok? 

Šarlota Mačičáková, V. C: Áno, lebo ma táto výstava veľmi zaujala. 

3. Bola si sa na túto výstavu pozrieť aj niekde inde? 

Júlia Jankurová, V. C: Nie, ale chodím každý rok na túto výstavu.  

4. Bola na tejto výstave celá trieda? 

Šarlota Mačičáková, V. C: Áno, bola tam celá trieda. 

5. Páčila sa všetkým táto výstava? 

Júlia Jankurová, V. C: Niektorým sa páčila veľmi, iným menej.  
 

redaktorka Sára Dzurilová 

 

Exkurzia v Demänovskej doline 
 

Dňa 22. 4. ţiaci ôsmeho ročníka, a teda aj ja, mali moţnosť 

zúčastniť sa exkurzie v Demänovskej jaskyni slobody 

a navštíviť Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

v Liptovskom Mikuláši.  

V prvom rade sme si mysleli, ţe nám bude v autobuse dlho, ale 

aj keď sme cestovali asi hodinu a pol, cesta nám ubehla veľmi 

rýchlo. Počasie nám síce veľmi neprialo, ale to nám nevadilo, 

pretoţe sme sa pohybovali viac-menej vo vnútri . Ako prvú 

sme navštívili jaskyňu, cesta k nej však viedla dosť strmo cez 

les, a tak sme sa na začiatok trochu unavili a vyhladli. Preto sme 

sa na vrchole trochu najedli a potom hurá do jaskyne! Zdolali 

sme dokopy asi 913 schodov a prešli sme 1 kilometer. Ale všetkým sa nám to páčilo. Po návšteve jaskyne sme 

sa autobusom presunuli do Liptovského Mikuláša, kde sme sa mohli naobedovať. Po rozchode sme sa presunuli 

do múzea, kde sme sa rozdelili na dve skupiny a vybrali sa na prehliadku. V múzeu sme mohli vidieť vypchaté 

zvieratá aj s ukáţkami ich zvukov, vzácne minerály  a horniny rôznych krásnych farieb. Ďalej sme videli 

skameneliny zvierat a krátky film o jaskyniarstve a mnohé ďalšie zaujímavé veci. Návštevou múzea sa náš 

výlet, bohuţiaľ, skončil, a tak sme asi o 15.30 hod. prišli domov.  

 

redaktorka Nina  

 

Škola v prírode 

V dňoch od 24. 4. do 28. 4. sa ţiaci 4. ročníka vybrali do ŠvP v Starej Lesnej. Dopoludnia sa deti učili 

a poobede ich čakalo veľa zábavných aktivít: spoločenské hry, súťaţe a športové aktivity. Tento program im 

spestrovali členovia dobrovoľných záchranárov HSZ Vysoké Tatry. Navštívili aj astronomický ústav v Starej 

Lesnej. A nakoniec ich pani učiteľky prekvapili večierkom, ktorému sa deti veľmi potešili. Tento večierok bol 

ako rozlúčka s 1. stupňom. Tento výlet ţiakov veľmi potešil . 
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Ţiakom sme poloţili zopár otázok. 

1. Čo sa vám na tomto výlete najviac páčilo? 

Romanka Svocáková, IV. A: Mne sa najviac páčili aktivity.  

Bibiána Koreňová, IV. A: Mne sa všetko páčilo.  

2. Dozvedeli ste sa nejaké nové informácie od záchranárov? 

Romanka Svocáková, IV. A: Áno, dozvedeli sme sa veľmi veľa informácií. 

Bibiána Koreňová, IV. A: Áno, dozvedeli.  

3. Tešíte sa na druhý stupeň? 

Romanka Svocáková, IV. A: Celkom áno. 

Bibiána Koreňová, IV. A: Áno, veľmi sa teším. 

4. Boli ste so Školou v prírode spokojné? 

Romanka Svocáková, IV. A: Áno, boli sme spokojní, bolo to super.  

Bibiána Koreňová, IV. A: Boli sme spokojní.  

5. Aké súťaţe/ aktivity počas celého týţdňa boli pre vás najzaujímavejšie? 

Romanka Svocáková, IV. A: Hry, ktoré sme hrali večer.  

Bibiána Koreňová, IV. A: Maxičlovko, Tralamilionár.... 
 

redaktorka Sára Dzurilová  

 

Lesnícke dni 

Dňa 26. apríla sa v centre mesta uskutočnila zaujímavá akcia Lesnícke dni. Zúčastnili sa na nej ţiaci prvého aj 

druhého stupňa. Zapájali sa do rôznych aktivít, skladali drevené puzzle, hádali rébusy, spoznávali ţivé aj neţivé 

prírodniny, pri kaţdej úlohe dostali písmenko a potom im vyšla tajnička, za ktorú dostali odmenu. Na záver sa 
zhromaţdili v kine Iskra, kde si pozreli zaujímavú prezentáciu o lesných zvieratách.  

 

Otázky pre zúčastnených ţiakov: 

1. Páčili sa ti aktivity, ktoré ste plnili? 

Šarlota Mačičáková, V. C: Áno, veľmi sa nám to páčilo, zabavili sme sa. 

2. Čo sa ti na tomto dni najviac páčilo? 

Júlia Jankurová, V. C: Najviac sa mi páčila prezentácia. 

3. Chcela by si niekedy robiť niečo podobné ako lesníci? 

Šarlota Mačičáková, V. C: Nie, pretože mám iné záľuby. 

 

 

redaktorka Sára Dzurilová, fotka:  archív ZŠ 

 

Bankár roka 

Čo je to vlastne za projekt? Je to školská súťaţ pre siedmakov. V siedmom ročníku sa ţiaci učia rátať percentá, 

pomery a úvery. Tieto vedomosti by mali vyuţiť na prezentáciu svojej banky. Zámerom súťaţe je oboznámiť 

divákov s novými poznatkami, ale tieţ odprezentovať svoju predstavivosť. Na škole máme tri triedy siedmakov 

a v kaţdej triede boli dve skupiny. 

Triedne kolá sa konali v apríli, no zatiaľ to boli len fiktívne banky s veľkou motiváciou.  Hodnotili to učiteľky 

matematiky a zdokonaľovali prezentácie, aby boli čo najlepšie. 
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Neskôr v máji bolo školské kolo. V porote boli štyri ţiačky a štyri učiteľky. Hodnotili obsah prezentácie, 

formu, ako ţiaci vedeli odprezentovať svoju banku a celkový dojem. Všetky skupiny sa snaţili prejavovať 

profesionálne a presvedčiť porotu o tom, ţe práve ich banka je tá najlepšia a ponúkajú najlepšie sluţby 

a najkvalitnejšie produkty. Bolo to veľmi zaujímavé, pretoţe nielen jedna banka bola dokonalá. No aj napriek 

tomu musela porota rozhodnúť, ktorá z nich si 

dala najviac záleţať. Okrem vyhláseného víťaza 

musela určiť aj poradie ostatných skupín. 

Výsledné hodnotenie bolo nasledovné:  

1. Octopus bank – VII. A 

2. Galaxy bank – VII. C 

3. 5 Stars bank – VII. C 

4. Hard bank – VII. B 

Surprise bank – VII. A 

     5.   Angel bank – VII. B 

 

redaktorka Dominika, fotka: archív ZŠ 

 

Deň  matiek 

Dňa 11. 5. sme si my ţiaci pripravili vtipný 

školský príbeh plný lásky pre naše mamičky. Na 

tento program sme pozvali svojich blízkych, 

kamarátov, rodinu, aby sme potešili najmä naše 

mamky a ich srdiečka a vyčarili im úsmev na 

tvári. Inšpiráciou nám bola tvorba a piesne 

Darinky Rolincovej. 

Náš príbeh bol o deťoch v tejto dobe. 

O zábavkách, ktoré vystrájajú, keď sú všetci 

mladí vonku. O hrách, ktoré vymýšľajú 

a o školských láskach, ktoré si vyznávajú. Dve 

sestry, Gabika a Lenka, ţijú iba s mamkou. Ich 

ocko pracuje v zahraničí a domov príde len občas. 

Ale aj tak to všetko zvládajú. Dievčatá mamke doma pomáhajú a popri práci v domácnosti stíhajú chodiť do 

školy a aj von so svojimi kamarátmi. Jakub a Adam majú tieto dievčatá radi, a aj preto jedného dňa prídu po 

nich, aby išli s nimi von. Tam si zaspievajú, porozprávajú sa a zahrajú si rôzne hry. Gabika zaspieva pesničku, 

ktorá sa chlapcom veľmi páči a chcú sa ju aj oni naučiť. Gabika je staršia sestra, ktorá stráca kľúče, dlho spí a 

sníva o tom, kedy uţ bude bývať sama. Jej mladšia sestra Lenka  chce byť ako Gabika. Vţdy si berie jej tričká, 

ale nikdy nevie pochopiť, prečo s nimi nie je aj ich ocko. Sestry sa majú veľmi rady, všetko si rozprávajú 

a majú spolu veľa krásnych záţitkov. Jakub, Adam a Laura sú ich najlepší kamaráti, ktorí sa chcú vţdy len 

zabávať. Spievajú si moderné piesne, tancujú, ale aj rapujú. No všetko robia len pre svoje mamky. Náš príbeh 

končí šťastne, ocko sa vráti zo zahraničia a je rozhodnutý ostať navţdy so svojou rodinou. Hlavní hrdinovia 

v závere veľa pochopia, no najmä to, ţe mama je tá najdokonalejšia bytosť.  

Okrem nás, hlavných hrdinov, spieval aj zbor Muzikus. Príbeh nám pomohli dotvoriť aj iní ţiaci z I. a II. stupňa 

– od maličkých prváčikov aţ po vyspelých ôsmakov. Boli to tanečné, spevácke a aj recitačné čísla.   
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Tohtoročný príbeh bol príbehom plný reality. 

Niekedy náročné situácie v ţivote sme chceli 

takto odľahčiť a hlavne pripomenúť  

mamkám našu nekonečnú lásku, ktorá je 

niekedy ukrytá v kaţdodenných aktivitách, 

povinnostiach a neprejavujeme im ju tak, ako 

si zaslúţia.  

Treba si však uvedomiť, ţe v našich ţivotoch 

skutočný zmysel dáva naozaj len láska, 

pretoţe „láska zmysel veciam dáva, 

láska čistá, láska zdravá, každý okamih je 

ťažký, ak v ňom nie sú stopy lásky.“ 

 

 

 

Slávnostné odovzdanie automatického defibrilátora mestu Kežmarok 

Dňa 26. mája sme slávnostne odovzdali mestu Keţmarok 

defibrilátor. Odovzdávanie sa realizovalo na multifunkčnom 

ihrisku za prítomnosti zástupcov policajného zboru, hasičov, 

záchranárov, vedenia našej školy, učiteľov a ţiakov z I. stupňa. 

Pre deti boli pripravené rôzne aktivity, ako napr. ukáţky prvej 

pomoci, nezabudlo sa ani na vycvičené policajné psy či hasenie 

poţiaru... Defibrilátor sa odovzdal prednostovi mesta, po ktorom 

deti vypustili balóny do oblakov.  

Ale čo je vlastne ten defibrilátor? Ide o prístroj, ktorý slúţi na 

odstránenie nepravidelného chvenia srdcových komôr pouţitím 

elektrického výboja. Teda slúţi nám pri zdravotných problémoch so srdcom. Manipulácia s ním je veľmi 

jednoduchá, pretoţe prístroj obsahuje presný návod na pouţitie. 

Tento defibrilátor stojí okolo 1500 €.  

Určite všetci veľmi dobre viete, ţe finančné prostriedky sme 

získali vďaka charitatívnemu behu. Podstata tejto ušľachtilej 

myšlienky spočívala vtom, ţe v rámci vyučovacích hodín sme 

my ţiaci zabehli pár kôl a zvolili sme si sumu jedného nášho 

zabehnutého kola. Podľa toho koľko kôl sme zabehli, toľkokrát 

sa násobila suma, ktorú sme vyplatili. Spoločne sme vyzbierali 

630 €. Najaktívnejší boli ţiaci zo VII. C, V. C, V. A, VII. B 

a VIII. B. Alţbeta Šterbáková zo VII. B a Sofia Senderáková  

z V. B darovali najviac, a to 11 a 10 €. Prispeli aj naši učitelia, 

rodičia, priatelia našej školy,  ale aj rôzni sponzori...  Charitatívny beh riadila p. uč. Cermanová, ktorá peniaze 

vyzbierala, zrátala a celú akciu na konci dňa vyhodnotila.  Pani učiteľke pomáhal aj p. učiteľ Babej a vedenie 

našej školy, ktoré nám pomohlo najmä s chýbajúcou čiastkou peňazí, ale aj s organizáciou akcie. Preto všetkým 

zúčastneným ďakujeme.  

Myslím si, ţe môţeme byť hrdí na to, ţe sme my ţiaci vyzbierali takú značnú sumu a ţe v budúcnosti 

pomôţeme ľuďom, ktorí to budú v núdzi potrebovať. 

Text: Gabika Madejová, VIII. A, 

fotky: archív ZŠ 

 

redaktorka Nina , fotky: archív ZŠ 
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OKIENKO OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ 
 

Fyzikálna olympiáda                    Moje (ne)istoty             Matematická olympiáda 

   Biologická olympiáda              Chemická olympiáda        Slávik Slovenska 

Achimediáda           Botanikiáda           Envirootázniky           Vesmír očami detí 

                                           

Fyzikálna olympiáda 
 

Dňa 12. 4. som sa  ja (Katarína Vosovičová) zúčastnila krajského kola tejto olympiády a získala som 5. 

miesto. Som veľmi rada, ţe som sa mohla zúčastniť tejto olympiády a reprezentovať našu školu. 

 

Moje (ne)istoty 
 

V tejto súťaţi získala Nina Paţáková z IX. D krásne 1. miesto v regionálnom 

kole. Gratulujem! 

 

Matematická olympiáda 
 

Dňa 4. apríla 2017 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády pre ţiakov 6., 7. a 8. ročníka. Všetci ţiaci 

sa umiestnili výborne a naša škola mala opäť hojné zastúpenie prvých priečok. 

1. miesta: Liliana Boháčová (VII. A), Adriana Bajusová (VIII. B), Nina Sojáková (VIII. B); 

2. miesta: Martin Černický (VI. C), Sandra Sosková (VII. C), Viktória Halčinová (VIII. B), Jakub Uhrin 

(VIII. C); 

3. miesta: Jakub Dovjak (VI. C), Matej Horný (VIII. C), Boris Svoboda (VIII. C), Karolína Vilgová              

(VIII. C). 

Všetkým ţiakom blahoţelám! 

 

Biologická olympiáda 
 

Dňa 25. 4. sa po niekoľkých rokoch okresné kolo Biologickej olympiády kat. D konalo znova v Keţmarku. Na 

domácej pôde sa nám darilo a v oboch častiach sme získali prvé miesto. Pri svojich premiérach na súťaţi v 

projektovej časti vyhrala Ema Hetešová (VII. C) a v teoreticko-praktickej časti Antónia Baláţová (VII. B). 

Benjamínkom v tejto súťaţi bola Svetlana Václavová (VI. C), ktorá bola v časovej nevýhode a obsadila 4. 

miesto. Dievčatám srdečne blahoţelám!  

 

Chemická olympiáda 
 

Najprv sme sa zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo dňa 23. 3. na pôde ZŠ s MŠ svätého Kríţa 

v Keţmarku. Tu sme sa umiestnili na 2. mieste (ja – Katarína Vosovičová) a na 4. mieste (Olha Polazhynets) 

a spoločne sme postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo 27. 4. v Prešove a tu sme získali 5. miesto (Olha 

Polazhynets) a 8. miesto (ja – Katarína Vosovičová). Boli sme veľmi šťastné a rozhodne sa chceme chémii 

venovať aj naďalej. 
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Slávik Slovenska 
 

Dňa 10. 5. sa konalo okresné kolo súťaţe Slávik Slovenska. Našu školu 

reprezentovali Laura Mlynarczyk, Lenka Szabóová a Diana Svocáková. Dianka sa 

vo svojej kategórii umiestnila na 1. mieste a prespievala sa aţ na kraj. Všetky 

speváčky doprevádzala ľudová hudba DFS Maguráčik. Dianka v krajskom kole 

získala 4. miesto. Blahoţelám! 

 

 

Archimediáda 
 

Dňa 16. 5.  sa v priestoroch našej školy konalo okresné kolo Archimediády, fyzikálnej olympiády kategórie G, 

určenej pre ţiakov 7. ročníka základných škôl a niţších ročníkov osemročných gymnázií. Našu školu 

reprezentovalo úspešne 5 ţiakov. Plný počet a 1. miesto získala Sandra Sosková zo VII.C. Druhé miesto 

získal Adrián Tomášek zo VII.A, 5. miesto Marek Šoltés, 7. miesto Diana Svocáková a 12. miesto Dominik 

Schmidt, všetci zo VII.C. 

Všetkým fyzikom blahoţelám! 

 

Botanikiáda 
 

Dňa 17. 5. nás dvaja víťazi školského online kola,  Kristína Jankurová z     

V. C a Adrián Bretz z V. A,  reprezentovali na regionálnom kole súťaţe 

Botanikiáda, ktorá sa uţ ôsmy rok koná v Botanickej záhrade UPJŠ v 

Košiciach. Tento malý výlet ich určite motivoval naďalej sa venovať biológii 

a priniesol im nové záţitky a informácie. Drţím palce v ďalších rokoch, 

pretoţe ich majú pred sebou ešte dosť.   

 

Envirotázniky 
 

Olympiáda, vďaka ktorej si ţiaci môţu obohacovať svoje vedomosti v environmentálnych otázkach a uvedomiť 

si význam ţivotného prostredia, sa nazýva Envirotázniky. Ţiaci 7. –  9. ročníka tak online odpovedali na 40 

otázok a spomedzi 945 ţiakov sa najlepšie umiestnila Zuzana Dindová z IX. D na 15. mieste. Gratulujem! 

 

šéfredaktorka Katka, fotky: archív ZŠ 

Vesmír očami detí 
 

Vesmír očami detí je výtvarná súťaţ, ktorú organizuje Planetárium 

v Prešove. Planetárium kaţdý rok oceňuje výtvarné práce, ktoré môţu 

postúpiť do celoslovenského kola. Aj práca ţiačky Sáry Dzurilovej z  

V. C postúpila do celoslovenského kola. Ocenili sa aj práce ţiačok – 

Andrey Nahalkovej z IX. D a Timotey Gallikovej z V. C triedy. 

Ďakujeme za reprezentáciu školy.  

 Text: Timotea Galliková, V. C, fotka: archív ZŠ 
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Vyhodnotenie súťaže „Zbieram baterky“  
 

Od začiatku školského roka bola vyhlásená súťaţ s názvom „Zbieram 

baterky“. Táto súťaţ sa uskutočnila hlavne kvôli tomu, aby sme 

nevyhadzovali baterky do koša, a tak chránili ţivotné prostredie. Baterky 

mohli ţiaci nosiť po celý rok, stačilo, ak ich doma odváţili, napísali váhu, 

svoje meno a odovzdali triednemu učiteľovi. Avšak uţ aj táto súťaţ je pre 

tento rok uzavretá. Pani učiteľka Gáborčíková všetky baterky zozbierala, 

zapísala mená ţiakov a vyhodnotila. A tu máme výhercov:  

Umiestnenie tried: 

1. miesto: II. B – 25 kg 

2. miesto: VI. C – 9 kg 

3. miesto: III. A – 8 kg 

4. miesto: IV. C –  7 kg 

 

Umiestnenie jednotlivcov: 

1. miesto: Igor Krejsa, II. C – 154 kg a zároveň 5. miesto na Slovensku ako jednotlivec 

2. miesto: Jakub Komara, VIII. A  – 70 kg 

3. miesto: Soňa Malychinová, VI. B – 10 kg 

Najlepším zberačom blahoţeláme . 

 

redaktorka Sára Dzurilová, fotka: archív ZŠ 

 

BOLA RAZ JEDNA TRIEDA 

 
V tomto školskom roku vám predstavíme ešte jednu triedu, a to VII. C. Ale nemusíte sa obávať, na rok s touto 

rubrikou budeme pokračovať. 

VII. C 
V tejto triede je 14 dievčat a 14 chlapcov. 

Najlepší športovci: Marek, Kajka 

Najviac si nerobí domáce úlohy: kaţdý, vţdy niečo 

niekto opíše 

Najviac si opisuje domáce úlohy: celá trieda =)  

Najviac na hodinách vykrikujú: Martin, Markus 

Najviac sa na hodine hlási: Ema 

Najviac pomáha pani učiteľkám: všetci radi pomôţu 

Najkrajšie projekty robia: Anna a Dida S. 

Najviac sa naháňajú cez prestávky: skoro všetci  

Najviac si plnia povinnosti týţdenníkov: skoro nikto  

Najrýchlejší v písaní je: Samo Z. 

Majster v „peknom“ písaní je: Samo R. 

A najkrajšie z triedy píšu: Lívia a Dida R. redaktorka Nina , fotka: archív ZŠ 
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OKIENKO ZELENEJ ŠKOLY 

 
 

Milí fišeráci a fišeráčky, dňa 25. 5. ste mali moţnosť počuť v rozhlase novú zvučku Zelenej školy, ktorá bude z 

našich rozhlasov znieť vţdy, keď bude rozprávať kolégium Zelenej školy. Teraz si pripomenieme niekoľko 

udalostí a aktivít.  

 

Deň bez obalov 
 

Počas Dňa bez obalov sa konala v našej škole súťaţ o najobal na 

zošity, knihy. Ocenili sme 15 najkrajších obalov. Boli to obaly od 

Lenky Szabóovej (VI.B), Nelli Krafčíkovej a Lindy Pôbišovej 

(III.A), Teodora Slovika (II. C), Henky Hanáčkovej a Richarda 

Hajkovského (V. C), Matúša Gaľu a Jurka Brixiho (III. C), 

Simonky Kovalčíkovej (I. D) a Ivonky Dţadoňovej (I. A) a cenu 

originality získala Sabína Vasiľová zo VI.A. 

šéfredaktorka Katka, fotka: archív ZŠ 

 Anketa znalostí a vedomostí pre 1. stupeň ZŠ 

Ako uţ isto-iste viete, pripravili sme my ţiaci IX. C triedy pre deti 

10 otázok ohľadom témy „Voda a jej význam pre život“. Otázky sa 

týkali aj prírody a ţivotného prostredia. Bola to pre nás radosť, ako 

spríjemniť ţiakom z 1. stupňa vyučovanie zaujímavou aktivitou 

a tieţ to bola pre nás nová skúsenosť. Deti boli v riešení otázok 

veľmi úspešné. Všetci, ktorí test napísali najlepšie, boli ocenení 

spoločným diplomom Zelenej školy s menami úspešných riešiteľov, 

kvapkou, ktorú si mali moţnosť nalepiť na zošit alebo ţiackou 

knihou a tieţ všetci si domov odniesli sladkú odmenu.  

Ešte raz všetkým deťom z 1. stupňa BLAHOŢELÁME!!!! 

Text a fotka: Radovan Ţivický, Kamila Zwicková, IX. C 

 
 

 Anketa znalostí a vedomostí pre 2. stupeň ZŠ 

Kamila Zwicková, Radovan Ţivický, Lívia Krempaská, Ivana Madejová, Petra Barnášová, Laura Purschová, 

Sandra Bjalončíková a Anton Remiaš pripravili anketu aj pre II.  stupeň. 

Všetci, ktorí test napísali najlepšie, boli odmenení sladkou odmenou. Ţiaci, ktorí odpovedali na otázky 

stopercentne sú: Karin Lopatovská (V. A), Adam Malák (V. A), Dávid Makovský (V. B), Karin 

Majkutová (V. B), Marián Kapolka (V. B), Slavomír Petija (V. C), Vanesa Vaţanová (V. C),  Júlia 

Jankurová (V. C), Sandra Blahútová (VI. A), Daniela Haščinová (VI. A), Alex Novák (VI. A), Ivo Pukluš 
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ostatné

priestory

telocvične, školská 

kuchyňa spolu

mesiac

X. 197 0,8 197,8

XI. 214 0,8 214,8

XII. 194 0,8 194,8

I. 166 0,3 166,3

II. 172 0,5 172,5

III. 158 0,4 158,4

IV. 217 0,7 217,7

V. 158 0,9 158,9

VI. 158 0,6 158,6

VII. 174 0,5 174,5

VIII. 1,1 16 17,1

IX. 70 0,4 70,4

spolu 1879,1 22,7 1901,8

spotreba za mesiac (m3)

2014/2015

ostatné

priestory

telocvične, školská 

kuchyňa spolu

mesiac

X. 176 0,5 176,5

XI. 185 0,8 185,8

XII. 170 0,4 170,4

I. 138 1,7 139,7

II. 143 1 144

III. 125 0,7 125,7

IV. 185 1,1 186,1

V. 182 1,3 183,3

VI. 179 1,3 180,3

VII. 190 1,4 191,4

VIII. 22 0,1 22,1

IX. 74 0,9 74,9

spolu 1769 11,2 1780,2

spotreba za mesiac (m3)

2015/2016

ostatné

priestory

telocvične, školská 

kuchyňa spolu

mesiac

X. 197 0,8 197,8

XI. 214 0,8 214,8

XII. 194 0,8 194,8

I. 166 0,3 166,3

II. 172 0,5 172,5

III. 158 0,4 158,4

IV. 217 0,7 217,7

V. 158 0,9 158,9

spolu 1476 5,2 1481,2

2014/2015

spotreba za mesiac (m3)
ostatné

priestory

telocvične, školská 

kuchyňa spolu

mesiac

X. 176 0,5 176,5

XI. 185 0,8 185,8

XII. 170 0,4 170,4

I. 138 1,7 139,7

II. 143 1 144

III. 125 0,7 125,7

IV. 185 1,1 186,1

V. 182 1,3 183,3

spolu 1304 7,5 1311,5

2015/2016

spotreba za mesiac (m3)
ostatné

priestory

telocvične, školská 

kuchyňa spolu

mesiac

X. 138 0,8 138,8

XI. 158 1,1 159,1

XII. 162 2,5 164,5

I. 147 3 150

II. 166 2,9 168,9

III. 113 1,5 114,5

IV. 158 2,4 160,4

V. 132 1,38 133,38

spolu 1174 15,58 1189,58

2016/2017

spotreba za mesiac (m3)

ostatné

priestory

telocvične, školská 

kuchyňa spolu

mesiac

X. 138 0,8 138,8

XI. 158 1,1 159,1

XII. 162 2,5 164,5

I. 147 3 150

II. 166 2,9 168,9

III. 113 1,5 114,5

IV. 158 2,4 160,4

V. 132 1,38 133,38

VI.

VII.

VIII.

IX.

spolu 1174 15,58 1189,58

spotreba za mesiac (m3)

2016/2017

(VI. B), Aneta Čubanová (VII. A), Adrián Tomášek (VII. A), 

Sofia Stašáková (VII. B), Timotej Neupauer (VII. B), Michaela 

Maláková (VII. B), Lívia Perignáthová (VII. C), Sandra 

Sosková (VII. C), Martin Zoričák (VII. C), Andrea 

Danielčáková (VII. C), Timotej Brutovský (VII. C), Karin 

Krempaská (VIII. A), Timea Štefaňáková (VIII. A), Viktória 

Milonová (VIII. A) a Karolína Kubalová (VIII. C).  

Všetkým deťom srdečne blahoţeláme. 
 

 
 

Spotreba vody  

Cieľom environmentálneho akčného plánu bolo zníţiť spotrebu vody o 2 – 5 % do júna 2017. My ţiaci IX. D 

triedy vďaka odpisu spotrebovanej vody k 2. dňu v mesiaci sme zisťovali, či sa nám tento cieľ podarilo splniť.  

Posledný odpis bol 02. 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mesiaci júl bola výrazne vyššia spotreba vody z dôvodu rekonštrukcie kuchyne.  

 

Porovnanie rokov 2014/15 a 2015/16:  
 

 v priestoroch kuchyne a telocvične klesla v porovnaní s rokom 2014/15 spotreba vody aţ o 50,66 %, čo 

súvisí s vyššou spotrebou v roku 2014/15 z dôvodu rekonštrukcie kuchyne, 

 v ostatných priestoroch klesla v porovnaní s rokom 2014/15 spotreba vody o 5,86 %, 

 celkovo klesla v porovnaní s rokom 2014/15 spotreba vody o 6,39 %.  
 

 

Porovnanie rokov 2014/15, 2015/16 a 2016/17 za obdobie X. aţ V.:  

 

  

       

     

      

             

  šéfredaktorka Katka, fotka: R. Ţivický, K. Zwicková 
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Porovnanie rokov 2014/15 a 2015/16:  
 

 v priestoroch kuchyne a telocvične stúpla v porovnaní s rokom 2014/15 spotreba vody aţ o 44,23 %,  

 v ostatných priestoroch klesla v porovnaní s rokom 2014/15 spotreba vody o 11,65 %,    

 celkovo klesla v porovnaní s rokom 2014/15 spotreba vody o 11,46 %.     

            

Porovnanie rokov 2015/16 a 2016/17:  
 

 v priestoroch kuchyne a telocvične stúpla v porovnaní s rokom 2015/16 spotreba vody aţ o 107,73 %,  

 v ostatných priestoroch klesla v porovnaní s rokom 2015/16 spotreba vody o 9,97 %,     

 celkovo klesla v porovnaní s rokom 2015/16 spotreba vody o 9,30 %.  
       

Porovnanie rokov 2014/15 a 2016/17:  
 

 v priestoroch kuchyne a telocvične stúpla v porovnaní s rokom 2014/15 spotreba vody aţ o 199,62 %,  

 v ostatných priestoroch klesla v porovnaní s rokom 2014/15 spotreba vody o 20,46 %,     

 celkovo klesla v porovnaní s rokom 2014/15 spotreba vody o 19,69 %        

 

Putovná sova 

V pondelok 29. 05. sme my ţiaci z II. B, "sovičky", zavítali do 

lesa, kde sme sa stretli s naším ujom Igorom Stavným, lesným 

učiteľom. Bolo to naše ďalšie stretnutie v rámci projektu "Putovná 

sova". Tentoraz sme sa mali moţnosť dozvedieť o príprave jedla v 

prírode, vedieť pripraviť oheň, ale aj ho správne uhasiť. Zahrali 

sme sa rôzne hry, ktoré boli zamerané na poznávanie drevín, 

zvukov zvierat, pozornosť a pamäť. V závere sme mali moţnosť 

sami si opiecť klobásky a vychutnať si tú krásnu atmosféru 

prírody. 

                                                                                                                    Text: ţiaci II. B,  fotka: archív ZŠ 

Zachránili sme 255 stromov 

Vedeli ste, ţe 125 kg starého papiera zachráni jeden veľký strom? Aj kvôli tejto myšlienke zbiera naša škola 

kaţdoročne starý papier vţdy v jeseni a na jar. Tento školský rok sa nám podarilo vyzbierať 31 912,7 kg 

papiera, čím sme zachránili 255 stromov. 

 

Prvý stupeň zachránil 125 stromov:   IV. A – 2514 kg – 20 stromov 

                                                            III. C – 2129 kg – 17 stromov 

                                                            II. C – 1908,6 kg – 15 stromov 

 

Druhý stupeň zachránil 130 stromov:  VIII. C – 2105,6 kg – 16 stromov 

                                                              V. C – 1768 kg – 14 stromov 

                                                              VIII. B – 1766,9 kg – 14 stromov 

Ďakujeme. 

Text: Mgr. Mlynarčíková 

 

 

Text: ţiaci IX. D triedy 

kresba: Vanessa Vaksmundská, VIII. B 



 

18 

MLADÝ SPISOVATEĽ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Plán 
 

Na cestu som prichystaný, 

vziať peňaţenku, skontrolovať money, 

mať dosť aj na spiatočnú cestu, 

smerovať budúcnosť k novému gestu. 

Odloţím starý ţivot do obálky, 

na nový začínajú generálky. 

Mám ešte dosť síl pokračovať? 

Ak nie, budem sa doučovať. 

Dávaj si pozor na prekáţky, 

nehody, predsudky aj na uráţky, 

cez ktoré tak ľahko neprejdeš 

a svoje sny jednou ranou zabiješ. 

Snaţím sa nakopnúť ţivotné práva, 

budúcnosť je pre mňa naplánovaná, 

nehľadaj moţnosti na druhej strane, 

to, čo sa má stať, tak sa aj stane. 

Spoznávam ţivot, spoznávam svet, 

je to ako pripraviť sa na let, 

let strachu, obáv, slepého stresu, 

čím ďalej, tým bliţšie k útesu. 

Snaţím sa zmeniť znudené rána, 

osloviť svoje ja, ti rozum nedáva, 

prekračuj pravidlá, ktoré ti zadáva, 

ţivotu pristane sloboda, zábava... 
 

Adrián Hrča,  IX. A 

Ako vo filme 
 

Chcem sa ťa na niečo opýtať, 

ale nemám odvahu. 

Tvoje názory viem privítať, 

moje hodím za hlavu. 
 

Niekedy sa mi stáva, 

ţe to trochu pokašlem. 

Stále mi šancu dávaš, 

pretoţe to dokáţem. 
 

Nikdy sa nepočúvam, 

neviem sa zaradiť. 

Pri tebe nerozprávam, 

neviem to napraviť. 
 

Na jazyk uţ chytám slová, 

ktoré sa chcú dostať von. 

Keď sa rodí veta nová, 

tak radšej ticho som. 
 

Kaţdým dňom len pri tebe, 

cítim sa ako hrdina. 

Pretoţe v diaľke sú sny 

a ty si taká nádherná. 
 

Sme ako v novom filme, 

kde ďalší príbeh začína. 

Dúfam, ţe nikdy neskončí, 

veľa to pre mňa znamená. 
 

V predošlom príbehu 

sa na lásku aj zabudlo. 

Pretoţe sa rúti dole, 

uţ to nie je pravidlo. 
 

Na scénu hneď príde nová, 

ktorá ma chce zaujať. 

Ide o to, ţe ty si moja, 

snaţím sa ju odohnať. 
 

Nie vţdy sa cesty kríţia, 

chcel by som to napraviť. 

Je to len v mojich silách, 

nechcem ťa uţ viac stratiť. 
 

 

V bludisku neviem sa nájsť, 

snaţím sa dostať von. 

Otázka, či mám ešte čas... 

Neviem, som stále v ňom. 
 

Začalo to pekným slovom, 

ktoré mi srdce zohrialo. 

Vyzerá, ţe to bude po novom, 

šťastie nám obidvom doprialo.  

 

                 Adrián Hrča, IX. A 

kresba: redaktorka             

             Sára Dzurilová 
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Ja a moja sestra Lucia 

Ahojte, ja sa volám Miška, mám sestru Luciu. Lucia má 17 rokov. Vţdy mi rozkazuje, čo mám robiť. 

Keď jej mama prikáţe umyť riad, tak mi povie, aby som to spravila ja. Je strašne lenivá. 

„Mama! Lucia mi povedala, ţe dnes ide von a ja mám sama poupratovať izbu.“ „Lucia, poď sem!“ Áno, 

mama?“ „Nejdeš nikde, kým nepopraceš izbu.“ „Dobre, mama.“ Ach, konečne mamu pochopila. „Lucia, musíš 

mamu počúvať, inak ťa nikde nepustí.“ „Dobre, Miška, uţ budem počúvať našu mamu.“ „No som zvedavá.“ 

Prišiel druhý deň. Lucia išla o šiestej do školy. Ja som vstala o siedmej, umyla som sa, najedla 

a obliekla, potom som išla do školy.  

Výzva 
 

Spomienky, čiastočky ţivota, zapečatené v pamäti ako fotky v albume. 

Vyberme si jednu a prehrajme v zozname skladieb, 

pretoţe kaţdá z nich čaká, kedy vyrozpráva svoj príbeh. 

Nastanú chvíľky, keď prosto bolia a zostávajú v hlave. 

Pokiaľ sa snaţím v noci zaspať, slzy smútku ma ešte stokrát zobudia... 

„Koľko faciek ešte schytám?“sám seba sa pýtam. 

Ubíjajú ma k zemi, spútané ruky, zviazané nohy, no myseľ je voľná. 

Čo ma nezabije, to ma posilní, pretoţe ja sa nevzdám. 
 

Po nečase čas býva.  

Nastanú chvíľky radosti, momenty, ktoré ti vrátia úsmev na tvári.  

A tak slúchadlá dám do uší, uţ znejú obľúbené songy. 

Na pár minút som na inom mieste, tam sa spoznávam, 

pri hudbe sa pred svetom schovávam. 

V textoch hľadám svoj význam, pre ktorý ešte dýcham. 

Dobrodruţstvo volá, čas zdvihnúť sa spoza stola, 

aby neostal ďalší príbeh bez svojho autora. 
 

Neschovám sa pred spomienkami aj tak ma vidia. 

Ony najlepšie vedia, kto som. 

Snaţím sa utiecť, no kráčam v kruhu. Nedočkám sa konca. 

Snaţím sa im čeliť, no je to ako zásah noţom do srdca. 

Spomienky nehrdzavejú, jazvy zostávajú, 

neboj sa ich ukázať. 

Nech všetci vidia, akú výzvu si zdolal. 

 

                                               Martin Ţemba, IX. A 

                          (3. miesto v súťaži „Cesty za poznaním minulosti“) 

Líštička 
 

V lese ţila  líštička 

a jej milá mamička. 

Raz sa líška zatúlala, 

mamka lesík prehľadala. 

Vtom sa ozve výstrel z rohu, 

mamke-líške trafil nohu. 

Pomaly šla k tmavej nore, 

noha ju však bolí stále. 

Líška plače celú noc, 

volá pritom o pomoc. 

Mame nevie pomôcť nik, 

počuť jej len slabý vzlyk. 

A maličká plače v nore, 

zasiela uţ prosby hore. 

Chce sa schúliť do náruče, 

zosmutneli slnka lúče. 

Túla sa tak v tichom lese 

a šum vetra znie sťa pieseň. 

Ide lesom, hlad ju zmára, 

na lov je však príliš malá. 

Začne ju však bolieť nôţka, 

odtrhne si trávy troška. 

Nechutí, uţ skoro zistí, 

nebudú jej ani listy. 

Uţ je večer, uţ sa zmráka, 

líštička sa veľmi ľaká. 

Bojí sa tak temnej noci, 

nenachádza v nej pomoci. 

Líštičke skoro odchádza deň, 

pomaly začína jej večný sen. 
 

Lenka  Szabóová, VI. B kresba: redaktorka Nina 
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Keď som prišla zo školy, Lucia bola doma. No ale zas sa niekam chystala. 

„Kam sa berieš?“ „Idem sa prejsť,“ povedala Lucia. „No takáto pekná sa ísť 

prejsť, no neviem. Poviem mame, ţe si prišla domov a hneď si išla von.“ „Miša, 

nemusíš hneď ţalovať!“ „Ja neţalujem, ja jej to iba poviem, aby si dostala 

zaracha.“ Keď Lucia odišla a večer o šiestej sa vrátila, tak mama s otcom jej 

povedali, ţe to bolo poslednýkrát a ţe nech si ide robiť úlohy. Lucia povedala 

mame: „Mama, ja som len išla von, tak prečo to riešiš?“  Ešte mi pyskuj! Zmizni 

do izby učiť sa!“ odkázala nahnevaná mama. Zajtra mám voľno, celý deň som 

doma, takţe nikde nepôjdeš! Máš zaracha!“ povedal otec.  

Keď bol tretí deň, Lucia ochorela. Bola nervózna, lebo bola dohodnutá 

s kamarátkou, ţe pôjdu von. „Mohla by som ísť von? Áno, mohla, o štvrtej ţe si 

doma.“ „Áno, mami.“ Keď bolo štyri hodín, tak som sa vrátila domov. Lucia 

spala. Keď nastal večer deväť hodín, tak som sa najedla a išla som spať. 

Prišla nedeľa, Lucia uţ bola zdravá a povedala mame a otcovi, ţe uţ bude 

dobrá. Prešiel jeden deň, druhý, tretí, týţdeň, dva a pomaly mesiac. Lucia bola 

dobrá, to čo mama povedala, to aj spravila. Lucia je teraz najlepšia sestra a máme 

sa rady.  

 

Zuzana Vilgová, VI. B, kresba: Anna Jacáková, IX. A 

 

 

O dievčatku a koňovi menom Dreamprincess 
5. kapitola – finále 

 
A opäť ten istý tlak, ktorý zachvátil Lianu, keď uţ po druhýkrát cestovala tou istou bránou. Keď tlak 

poľaví, otvorí oči a očakáva čierňavu ako minule, no namiesto toho je izba plná svetla. Všetky tmavé tiene uţ 

boli biele a dávno preč v iných svetoch. Kazí to však jeden jediný tmavý bod. Vyţaruje z Liliany, teda z Iriny v 

nej, ktorá stojí v strede miestnosti.  

„To sa o chvíľu zmení!“ pomyslí si Liana. 

„Á, tak tu si,“ ozve sa Liliana zlovestným hlasom. 

„Nebojím sa ťa, Irina!“ povie Liana pevným hlasom, hoci vo vnútri sa trasie od strachu. 

„Ale prosím ťa, to som ja, tvoja sestra Liliana. Poď ku mne,“ líška sa Liliana. 

„Mňa neoklameš! Ty nie si Liliana!“ 

„Óu. Cítim ako to bolí,“ s predstieranou bolesťou vo vnútri sa teatrálne zloţí na zem. Potom však vstane, 

priţmúri oči, z ktorých sršia blesky. Odrazu pred seba vystrie ruky, z ktorých vyšľahnú čierne iskry namierené 

na Lianu. Liana inštinktívne vystrie dlane pred seba. Z jej rúk takisto vyšľahnú iskry, ale biele, ktoré zastavia 

čierne a rozplynú sa spolu s nimi vo vzduchu. Liana opäť prekvapene hľadí na svoje ruky. Kým sa však 

spamätá, Irina uţ opäť vystrelí iskry, ktoré Lianu zhodia na zem. Liana otupene leţí na zemi a nevládze sa 

pohnúť. „Ale teraz váţne,“ ozve sa spokojne Irina a vychutnáva si svoje víťazstvo. Naťahuje čas pred svojím 

posledným úderom, ktorý dorazí Lianu a prechádza sa po miestnosti. „Týmto svojej sestre neprospievaš, iba čo 

viacej ju zabíjaš. To si nevedela? Čím menej ju máš rada, tým som silnejšia. Liliana pomaly zaniká. Preto som 

si vybrala ju. Celé dlhé mesiace som vás sledovala vo vašom svete. Najskôr som chcela posadnúť teba. Tvoja 

sestra sa hnevala viac na teba ako ty na ňu. No odrazu si niekam zmizla. Nemohla som ťa nájsť. Určite za to 

môţe Achille. Ten sprostý tvor má tuhý koreň. Človek by si pomyslel, ţe keď ju raz porazí, uţ sa nevráti. 

Vlastne sa nevrátila. Zavolala si teba,“ otočí sa ku Liane, „aby si ma porazila. Heh! To bola jej najväčšia 

chyba!“ 

„Tak toto bola tá sila, ktorá ma v ten deň zatiahla do lesa. Dreamprincess, teda Achille, ma tak zachránila pred 

Irinou!“ pomyslí si Liana. 

„No, tak som musela posadnúť tvoju sestru,“ pokračuje Irina v chôdzi, „a ty ju uţ nezachrániš! Najprv som si 

myslela, ţe keď ja a môj tieň na teba zaútočíme v tomto tele, znenávidíš svoju sestru, a tak umrie a toto telo 
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bude konečne moje. No ty nie! Ty si príliš dobrý človek nato, aby si ju odvrhla a neznášala. Takţe existuje uţ 

iba jedna cesta. Keď umrieš ty, umrie aj ona a ja konečne ovládnem tento svet, a tak aj všetky ostatné!“  

Irina sa otočí a kráča k Liane. Ruky vystiera pred seba a pripravuje sa doraziť Lianu.  

„Nezabudni na srdce!“ ozve sa Liane v hlave. Liane svitne nádej. Áno, srdce, srdce. Láska! Láska ju 

môţe zastaviť. Liana sa s vypätím síl posadí a prehovorí: 

„Liliana.“  

Irina sa zasekne. Liane sa zazdá, ţe v jej očiach zbadá odlesk modrej. Keď však ţmurkne, je preč. Irina sa opäť 

priblíţi. Liana to skúsi ešte raz: „Liliana, ja viem, ţe si tam.“ 

Irina sa zastaví a zavrčí: „Okamţite prestaň! To ti nepomôţe!“ No v jej hlase zaznie kúsok zúfalstva. V očiach 

má opäť odlesk modrej farby. 

Lianu to posilní a rýchlo prehovorí: „Prepáč mi to, Liliana. Prepáč, ako som sa k tebe správala, no vedz, ţe ťa 

mám rada.“ 

Z Lilianinho tela sa ozve hlas, ktorý nepatrí Irine, je to totiţ Lilianin hlas: „To nie je pravda! Veľmi som ti 

ubliţovala a ja viem, ţe ma za to nenávidíš. Navyše ju nedokáţem poraziť. Je príliš silná.“ 

„Spolu ju dokáţeme premôcť.“ 

„Strašne to bolí! Uţ opäť získava prevahu!“ zakričí Liliana. 

Liana horúčkovito premýšľa a odrazu vykríkne: „Uţ to mám! Pamätáš si naše sesterské objatia, keď sme boli 

malé? Keď sme sa objali, vedeli sme, ţe porazíme čokoľvek! Aj teraz to tak bude. Objím ma, sestrička.“ 

A rýchlo sa postaví a podíde k Liliane. 

Z Liliany sa ozve posledný odpor Iriny: „Nepribliţuj sa!“ No to uţ si sestry padnú do náručia ako za starých 

čias. 

Po objatí Liliana vyzerá tak, ako predtým, no nenávisť v očiach, ktorú ku svojej sestre pociťovala za tie roky, sa 

zmenila na lásku, akou ju ľúbila predtým. Konečne to obe sestry pochopili. 

„Ja som si vţdy myslela, ţe rodičia majú radšej teba,“ prizná sa Liana. 

„To nie je pravda,“ odpovie Liliana, „oni mali radšej teba aj keď to nedávali 

najavo. No ja som im to videla na očiach, a preto som ťa tak znenávidela.“ 

„Teraz sme to však pochopili,“ uzavrie Liana. 

„To je pravda. Vráťme sa domov. Do nášho sveta.“ A vojdú spoločne ruka 

v ruke do brány. 

Pred bránou čaká Trebor. „Ja som vedel, ţe to dokáţeš!“ 

„Bez tvojej pomoci by som to nezvládla. Ďakujem, ty moja veverička,“ povie 

Liana so smiechom. 

„Aj ja ďakujem,“ ostýchavo sa ozve Liliana. 

„To je moja práca,“ povie Trebor, „čaká vás uţ Achille. Odvezie vás do vášho 

sveta.“ 

A dodá: „Zbohom!“ 

„Zbohom!“ odvetia sestry spoločne a vyjdú von z väzenia. Tam stojí v celej 

kráse Achille. 

„Nasadnite!“ „Odkedy rozprávaš?“ spýta sa Liana ohromene. 

„Rozprávala som vţdy, iba s tebou som nemohla. Prosím, nehnevaj sa.“ 

„To je v poriadku, Dreamy. Rozumela som si s tebou aj bez reči. A to je hlavné,“ povie s úsmevom Liana, „tak 

poďme domov!“ A spolu so sestrou vysadnú Achille na chrbát. 

O malú chvíľu sú uţ v lese pri Mondlove, kde sa všetko stalo tej osudnej noci. 

„Ďakujem ti, Dreamy. Achille. Je mi jedno, ako sa voláš. Nikdy na teba nezabudnem! Ďakujem ti za to, ţe si vo 

mňa vţdy verila a ţe si mi pomohla zachrániť sestru,“ povie Liana so slzami, „viem, ţe musíš odísť.“ Objíme 

koňa a pohladí ho po šiji. 

„Ja ďakujem, ţe som mohla nájsť takého výnimočného človeka ako si ty,“ pozrie sa na Lilianu a dodá, „vedela 

som, ţe spolu dokáţete všetko. Zbohom, moje výnimočné sestry!“ 

A uţ sa chystá na odchod. Liana však na ňu ešte zakričí: „Zbohom! Zbohom, kôň menom Dreamprincess! 

Zbohom, Achille menom Dreamprincess!“ A s úsmevom sleduje jej vzďaľujúcu sa zvieraciu kamarátku, ktorá 

jej bola oporou aj napriek tomu, ţe je mýtická bytosť s čarovnými schopnosťami zachraňujúca svet. Liana si 

utrie slzy a otočí sa k svojej novonájdenej kamarátke a zároveň stratenej sestre. Liana pochopila, ţe k rodine sa 

chrbtom neobráti. Liliana zase pochopila, ţe jej sestra ju bude ľúbiť aj keď zíde na zlú cestu. Vţdy sa z nej 

spolu dostanú. K týmto pochopeniam sa však dostali, aţ keď stratili jedna druhú. No opäť sa našli. 

Sestry sa chytia za ruky a vykročia proti západu slnka smerom do dediny, k svojej milujúcej rodine.  

KONIEC 
 

šéfredaktorka Katka            

kresba: Laura Fabianová, IX. D 
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POD LUPOU 
 

Rubrika Pod lupou je neodmysliteľnou súčasťou nášho časopisu uţ niekoľko rokov. V tomto čísle sme sa 

rozhodli vyspovedať opäť niekoľko zaujímavých ľudí z našej školy.  

 

Interview s pani učiteľkou Danielčákovou 
 

V tomto poslednom tohtoročnom čísle som si pre vás 

pripravila interview s pani učiteľkou, ktorá má za sebou 

prvý rok na našej škole. Je to pani učiteľka Danielčáková, 

triedna učiteľka I. D triedy. 

 

1. Učíte v tejto škole prvý rok, ako ste zatiaľ spokojná? 

p. uč.: Som spokojná, škola je veľmi pekná, moderná. 

2. Čo by ste na našej škole zmenili? 

p. uč.: Nič by som nezmenila. 

3. Bol odmalička váš sen byť učiteľkou? 

p. uč.: Áno. Mojím veľkým vzorom bola moja babka – 

učiteľka. 

4. Ako sa vám spolupracuje so ţiakmi? 

p. uč.: So žiakmi sa mi veľmi dobre spolupracuje. Mám 

prvákov, ktorí sú veľmi usilovní. 

5. Ako ste si na seba zvykali? 

p. uč.: Moji prváčikovia si zvykali na nové povinnosti a na 

mňa, ja na nich a na nové pracovisko. Spoločne  sme to zvládli dobre. 

6. Dali ste uţ niekomu päťku? 

p. uč.: Musím sa priznať, že áno. Aj keď radšej dávam jednotky. 

7. Aký predmet vás najviac baví učiť? 

p. uč.:Matematiku a výtvarnú výchovu.  

8. Baví vás táto profesia? 

p. uč.: Áno, mám rada svoju prácu. 

9. Rada čítate knihy? 

p. uč.: Rada čítam detektívky. 

10. Aké sú vaše obľúbené kvety? 

p. uč.: Veľmi  mám rada orchidey. 

11. Aké jedlo máte najradšej? 

p. uč.: Mám rada slovenské jedlá – halušky, pirohy. 

12. Akému športu sa venujete? 

p. uč.: Rada plávam, korčuľujem a tiež relaxujem a prechádzam sa v prírode. 

13. Aká farba sa vám páči? 

p. uč.: Nemám jednu obľúbenú farbu. Páčia sa mi farby jesene: hnedá, oranžová a červená. 

 

redaktorka Mima Vengliková   

 

 

,  fotka: archív ZŠ 

kresba: Olha Polazhynets, IX. D 
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Interview s pani učiteľkou Burkovičovou 
 

Pani učiteľku Burkovičovú určite všetci dobre poznáte. S mnohými 

z nás sa stretáva dennodenne, pretoţe na tejto škole učí slovenský 

jazyk. A preto niet divu, ţe jej dosť často kladieme otázky, ktoré sa 

týkajú najmä gramatiky či nášho nešťastného pravopisu. Preto som 

sa rozhodla, ţe pani učiteľke poloţím aj trochu iné otázky, na ktoré 

je zvyknutá.   

Dúfam, ţe vás poteší tento zábavný a moţno pre niekoho 

prekvapujúci rozhovor . 

 

1. Koľko rokov učíte v tejto škole? 

p. uč.: V tejto škole učím 18 rokov. 

2. S ktorými ţiakmi našej školy si rozumiete najviac? 

p. uč.: S tými, ktorí počúvajú, čo im človek hovorí. 

3. Koľkým triedam ste boli triedna učiteľka? 

p. uč.: Asi 8 triedam, ale nie všetkým celé obdobie na druhom 

stupni.    

4. Koľko tried učíte tento rok? 

p. uč.: Učím 6 tried. 

5. Ktorá je vaša najobľúbenejšia trieda? 

p. uč.: Neviem odpovedať, určite mám najbližšie k tej svojej VII. C. 

6. Akú farbu máte najradšej? 

p. uč.: Mám rada červenú. 

7. Aké jedlo máte najradšej?  

p. uč.: Také obyčajné, slovenské, napr. pirohy. 

8. Akú hudbu počúvate? 

p. uč.: Akúkoľvek podľa nálady. Počas týždňa niečo, čo upokojuje. 

9. Aké kvety máte najradšej? 

p. uč.: Mám rada všetky kvety.  

10. Akú knihu ste prečítali ako prvú? 

p. uč.: Ja neviem, to už bolo veľmi dávno. 

11. Kúpili ste si v poslednom čase nejakú knihu? 

p. uč.: Naposledy som si kúpila Mengelovo dievča. 

12. Páči sa vám naša škola? 

p. uč.: Áno, páči. Veľmi sa mi páči zeleň, kvety....  

13. Čo ste študovali a ktoré predmety? 

p. uč.: V Levoči – SPgŠ a v Banskej Bystrici slovenský jazyk a pedagogiku. 

14. Prečo práve slovenčina? 

p. uč.: Mala som rada tento predmet a nemala som vzťah k matematike a fyzike.  

15. Baví vás táto profesia? 

p. uč.: Na túto otázku existuje niekoľko odpovedí. Záleží od toho, kedy otázku položíte, napr. v ktorý deň alebo 

po akej vyučovacej hodine. 

 

šéfredaktorka Emka  , fotka: archív ZŠ 
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ZAUJALO NÁS 
 

Poškoláci 
 

Moţno sa pýtate, čo je to za kniţku. Je to jedna z ďalších kniţiek, ktoré ma zaujali 

na prvý pohľad. Na tejto kniţke ma zaujalo hlavne to, ţe postavy, ktoré tam 

vystupovali, boli pribliţne rovnako staré ako ja a taktieţ riešili problémy, ktoré boli 

primerané môjmu veku.  

Dúfam, ţe vás táto kniha nadchne. Je to výborná kniha, preto vám odporúčam 

kúpiť si ju alebo vypoţičať. 

 

Obsah: 

Bol krásny deň, aţ kým sa pani učiteľka Machová nerozhodla, ţe najlepšia ţiačka Šárka má navštevovať  

poškolácku triedu. Šárka sa v nej ocitla za oneskorený príchod do školy. Keďţe Šárka prišla aj do poškoláckej 

triedy neskoro, lebo pomáhala neznámemu dievčaťu, musela v tejto triede ostať aţ do konca roka. Šárka do 

poškoláckej triedy chodila najprv s veľkou nechuťou, ale potom sa jej tam začalo celkom páčiť. Aţ potom si 

uvedomila, ako jej je dobre s poškolákmi, a to s Norom, Rikim a Silviou. Šárka im v prvý deň dala aj prezývky, 

Silva dostala meno Zmaľovaná, Noro dostal meno Ksicht a Riki dostal meno Mastniak. Čím viac času prešlo, 

tým sa viac spriatelili. Ksicht a Šárka sa zo začiatku nemali veľmi radi. Neskôr sa dohodli, ţe Ksicht schytá za 

jeden týţdeň 5 jednotiek a Šárka dostane za jeden týţdeň 5 pätiek. Ksicht to splnil, no Šárka si povedala, ţe 

kvôli jednému poškolákovi si nebude kaziť svoj priemer. Veď predsa Ksicht si svoje známky nepokazil, ale 

vylepšil. Potom sa všetci udobrili a bolo to uţ lepšie. Šárka sa s nimi cítila celkom fajn, aţ kým jej Silva, teda 

Zmaľovaná nepovedala, ţe Mastniak sa jej zdôveril, ţe sa mu páči. Odvtedy sa kamarátstvo Šárky 

k Mastniakovi zmenilo. Neskôr sa Šárka dostala do problémov, ale podarilo sa jej ich vyriešiť. Zostávalo uţ len 

pár mesiacov do konca školského roka. Triedna učiteľka povedala Šárke, ţe uţ nemusí chodiť do poškoláckej 

triedy, a tak bola oslobodená od poškoláckych hodín. Bolo jej to celkom ľúto, lebo medzi týmito ľuďmi sa cítila 

sama sebou. Nadišiel koniec roka a po prázdninách uţ Ksicht do školy nenastúpil. 

Text: redaktorka Lívia , kresba: Nina Paţáková, IX. D, Anna Jacáková,  IX. A 

 

Ekologická stopa 
 

V tomto čísle som si pre vás pripravila článok o ekologickej stope. Čo je to ekologická stopa? 

Ekologická stopa meria vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Predstavuje celkové 

mnoţstvo, ktoré spotrebujeme. Zaoberá sa aj zneškodním odpadu, ktorý pritom vytvárame. 

Ekologickú stopu môţeme vypočítať pre jednotlivca, rodinu, školu alebo štát. Čím väčšia stopa, tým je väčší 

vplyv na prírodu. Niektoré krajiny spotrebúvajú viac prírodných zdrojov, ako majú k dispozícii. Keby kaţdý 

človek na svete ţil ako priemerný obyvateľ USA, ľudstvo by potrebovalo takmer 4,5 planét. Naopak, keby sme 

ţili ako priemerný Zambijčan, stačilo by nám iba 0,5 planéty a keby celé ľudstvo ţilo ako priemerný Slovák, 

tak by potrebovalo 2,3 planéty. Dobrá správa je, ţe existujú spôsoby a prostriedky, ako si vychutnávať ţivot 

na našej malej planéte Zem a zároveň zabrániť podlamovaniu jej zdravia a neohroziť ani našu existenciu. Ešte 

nie je neskoro! Aj vy si môţete zistiť, akú ekologickú  stopu zanechávate. Stačí, ak sa pozriete na stránku 

http://ekostopa.sk. 
Text a kresba: redaktorka Miriam   

http://ekostopa.sk/
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ŽIACKA PALETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kresba: Nina Paţáková, IX. D kresba: Martina Husárová, Laura Fabianová, IX. D 

                kresba: Karin Krempaská,                                                                         Marietta Mihočová, VIII. A 

VIII. B 
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JAZYKOLAMY 
 

Aj vám sa uţ stalo, ţe pri výslovnosti niektorých slov sa vám doslova polámal jazyk. No mne uţ veľakrát. Preto 

som si pre vás pripravila pár jazykolamov, aby ste sa otestovali, ako to s vašou výslovnosťou je. 

K dispozícii máte slovenské, ale aj cudzojazyčné jazykolamy. Dúfam, ţe si ,,polámete jazyky“ a ţe sa zabavíte. 

Slovenské: 

1. Juro neruj Jura!  Juro neruj Jura!  Juro neruj Jura! 

2. Levy sa váľali dolu lávou do Válova. 

3. Vyskočil vyskočil, Vyskočilku preskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila preskočila. 

4. Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter? 

5. Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov. 

České: 

1. Řehoř Řehořovič řeţe řeřichu. 

2. Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek. 

3. Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr. 

4. A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku? 

Anglické: 
1.  The sixth sick sheik's sixth sheep's sick. 

2. Which witch wished which wicked wish? 

3. Redlorry, yellowlorry, redlorry, yellowlorry. 

Nemecké: 
1. Allergischer algerier algerischer allergiker. 
2. Braun Bürsten bürsten bürsten besser. 

Francúzske: 
1. Ta tentative a été totalement futile! 

2. Ta tante t'attend dans ta tente. 

 

Text: redaktorka Miriam  , kresba: redaktorka Lívia Halčinová 

 

 

PREČO? 
 

A opäť som tu s rubrikou Prečo?, kde vám kladiem otázky rôzneho typu. Dúfam, ţe vás táto rubrika bude aj 

naďalej baviť a budete sa k nej vracať čoraz častejšie. 

Prečo mám takú otravnú sestru/brata? 

Prečo nemôžem jazdiť na aute? 

Prečo robíme výzdoby, keď ich dáme potom dole? 

Prečo nemáme v triede sochu fantasy zvieraťa? 

Prečo musíme umývať tabuľu, keď sa aj tak zašpiní? 

Prečo musíme vypratať skrinky, keď ich po prázdninách zase zaplníme vecami ? 

Prečo nemôžeme nechať jogurt alebo mandarínku v skrinke? Veď aj plesne musia 

jesť . 

 

Text: redaktorka Ema , kresba: redaktorka Šarlota Mačičáková 

https://www.google.sk/search?q=The+sixth+sick+sheik%27s+sixth+sheep%27s+sick.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNnbrcs7bUAhUIJpoKHYeiAckQvwUIISgA
https://www.google.sk/search?biw=1396&bih=668&q=Braun+B%C3%BCrsten+b%C3%BCrsten+b%C3%BCrsten+besser.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi8rMKDtbbUAhUFNxQKHet1Df0QvwUIHSgA
https://www.google.sk/search?biw=1396&bih=668&q=Ta+tentative+a+%C3%A9t%C3%A9+totalement+futile!&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiHpczltbbUAhUIxxQKHdPAAzMQBQgdKAA
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ZVEDAVÝ ANONYM 
Anonym je neustále zvedavý, a tak aj v tomto čísle poloţil otázky. 

p. uč.: Bednárová 

Máte rada sladkosti? 

p. uč.: Samozrejme, že áno. Vyberám si však kvalitné, zdravé varianty, napr. raw tyčinky, 70 a viacpercentnú 

čokoládu a koláče si pečiem sama zo zdravých surovín.  

p. uč.: Derevjaniková 

Na akú udalosť z učiteľských čias si najviac spomínate? 

p. uč.: Najviac si spomínam na moment, keď si žiačka idúca k tabuli rozbila hlavu, pretože sa potkla 

o spolužiačkinu tašku a udrela sa o roh lavice. 

Učili ste sa na samé jednotky?  

p. uč.: Áno. 

 

 

RECEPTÁRIK 
 

Domáce nanuky 

Leto sa nám pomaly blíţi a vám sa nechce kaţdý deň utekať do obchodu po sladké občerstvenie? Tak máme pre 

vás veľmi dobré riešenie! Vytvorte si doma svoje vlastné domáce nanuky. 

Na ich prípravu budete potrebovať: 

 dţem 

 bobuľovité ovocie (maliny, čučoriedky) 

 ovsené vločky 

 med  

 biely jogurt  

 nádobky na prípravu nanukov + paličky 

 

Ako na to? 

1. Do misky si dáme jogurt a 2 polievkové lyţice medu. 

2. Pridáme 3 polievkové lyţice ovsených vločiek a vaše obľúbené 

bobuľovité ovocie a premiešame. 

3. Steny nádobiek na nanuky vytrieme dţemom. 

4. Do misiek nalejeme jogurtovú zmes. 

5. Posypeme na vrchu ovsenými vločkami a zapichneme paličky. 

6. Nanuky dáme na 2 hodiny do mrazničky. 

7. Môţeme podávať. 

Text a fotka: redaktorka Ema  

POZOR! POZOR! Na budúci školský rok pripravujeme rubriku Vyjadri sa. V tejto novej rubrike dostanete 

moţnosť sa vyjadriť, okomentovať či ohodnotiť to, čo sa deje v našej škole, príp. spoluţiakovi/učiteľovi niečo 

odkázať. Takţe uţ teraz máte moţnosť si premyslieť, o čom by ste chceli písať. Uţ teraz sa tešíme na vaše 

podnety.  
šéfredaktorka Katka            

Text: šéfredaktorka Ema  
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