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Naša škola... 

Ke  škola druhým domovom je, 
sám seba lovek sa spytuje. 
Prv získavam, neskôr dávam, 
len jedného sa obávam: 

i u ite
naplnil som poslania svoj cie ? 

ke
Zošity, perá, knihy- po íta
ale 

zo svojej stoli ky tak 

Poprajme si do alších dní a rokov 
pokoj, dobré deti, vo výuke  ve a nových krokov. 
Biblických štyridsa

ko ešte pred nami . 
a teraz. 

nezabudni Bohu i škole -  po akova  zas... 
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Niektorí mi rýchlo z neho 
odchádzajú. 

Niektorí zostávajú dlhšie a zanechávajú stopy v našich srdciach. 
chal dobrý  

u ite . 

                        SLOVO NA ÚVOD 

v školskom roku 2011/2012 si pripomíname   40. výro ie vzniku 
 vydávame pri 

udalostí, spomienok, stovky osudov udí, ktorí tu pracovali 
udí, ktorí za 

uplynulých 40 rokov zanechali v našej škole svoju stopu, sme si 
uvedomili, ke  sme pri príprave bulletinu dlhé hodiny prezerali 
staré kroniky. 
40 -te výro ve na 
výsledky ich práce v minulosti, sme mohli nadviaza  my - 

40 rokov školy je dos  dlhá doba na bilancovanie výsledkov, na 
zastavenie sa a zamyslenie sa nad tým, o sme spolo
dosiahli my – u ítate sa o nich na 

alších stránkach bulletinu), ktoré naša škola za uplynulé 
desa ro asnosti, nám 
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prešli jej bránami. Vyrástli z nich slušní, cie
udia, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach udskej 

ašej škole v aka 
majstrovstvu tých, na ktorých spo íva ite ov. Je 
š ite
mala. 

 na um a prácu všetkých 
u ite ov, vychovávate ov a prevádzkových zamestnancov školy.  
Naším cie om bude vytvára
chodil rád u ite nos
s láskavos ou a porozumením. 
Pevné zdravie, ve a š

ovým 
asným, zria ovate ovi školy, 

širokej rodi ovskej verejnosti a priate om školy. 
                                                     Mgr. Milan Bendik,  riadite  školy 
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 Ke  som v roku 1973 po skon ení  vysokej 
školy  prišiel býva  do  Vranova z Prešova, 

 36 rokov. 
Moje prvé   a zárove  aj posledné  u ite ské 

ou, kde som do 
roku 1990 pracoval ako u ite , od roku 1990 
– 1991 ako zástupca riadite a školy a od roku 

1991 – 2009 ako riadite
konale 

om v nej 
lepšie nielen 
ekcia v roku 

2008 aj v kraji. Bolo to aj v
pedagogickému kolektívu a výborným pracovným podmienkam. 

kou rekonštrukciou budovy, ím 

innos ou tak elí ve kému záujmu rodi ov o umiestnenie svojich 
detí v nej. 

 k tejto skuto nosti. 40. výro ie 
 ako jej stály 
jem takto na 

dia
sa z nich. Nedá sa len tak  na 36 rokov strávených 

li a aj po 
rokoch na u s hrdos

asto aj v Bratislave, ke  sa ku mne prihlásia bývalí 
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loveka. Nech škola rozkvitá a na alej 
reprezentuje a robí dobré meno sebe a mestu Vranov ou. 
Pre m a stále platí text školskej hymny,.... moja škola moja škola je 

                                                                   Mgr. Marián Magda,      
                                                                   bývalý riadite  školy                                             
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TAKTO SME ZA ÍNALI ... 

ala písa  4. septembra 1972. 
V tom ase to bola najmodernejšia a najvä šia škola v meste 
a okrese. 
            Do novopostavenej budovy boli preradení
devä ro rednej 

ou.  Zachovala si aj svoj 
 Merníka. 

             

a školy pokra oval riadite
a školy                 

a školy sa stal                   
p. Pavol Butkovský. Ke
aj noví u itelia. U ite ský kolektív v 1. školskom roku v novej 
škole tvorilo 16 u ite ov 1.- 5. ro níka, 15 u ite ov 6.- 9. ro níka,  
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ca  Pionierskej 

sa v nej vyu
            Úrove  výchovnovzdelávacích výsledkov, ako aj vybavenie 
školy u ebnými pomôckami sa na škole postupne zvyšovala. Do 

lská jedále , 
telocvi a a dobudovával sa školský areál. 

Nová budova školy 
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Riadite  školy:     

Zástupcovia riadite a školy: 

1972 – 1975   p. Pavol Butkovský 
1975 – 1990   p. udmila Kaštielová 

„ Napomáha

                                                                                              . Štúr 

Riadite
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PRVÝ U ITE SKÝ KOLEKTÍV                                          
– školský rok: 1972/1973 

Zdola nahor 

1.rad – sprava: 

M. Kulíková, J. Orendá

2.rad – sprava: 

íková, M. Michálková,   M. Kolesárová,                      

áková,  J. Popa

3.rad – sprava: 

. Kaštielová,  M. Demková,                        
ová,  

R. Volovárová, M. Melková,  B. Pipeková  a V. asková. 

4.rad – sprava:F. Minar ik, J. Matta a J. Melko. 
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                                BÝVALÍ ZAMESTNANCI

Za 40 rokov sa v škole vystriedala celá generácia pedagogických 
ínali dnes 

i touto cestou po akova asným i bývalým 

aj ich zásluhou. 

-pedagógovia a vychovávatelia:

. Kaštielová, 
áková, F. Minar ik st., J. Matta, M. Melková,              

              

ská, 
íková,                 

ová,                   
M. Demková, íková, R. Volovárová, V. asková,                      
J. Popa áková, M. Kozmová, B. Pipeková, J. Mazarová,                        

ová, M. Ko

D. Jackani a íková,            
. Nováková, J. Kurtyová, 

áková,           

ová, V. orbová, M. Klepáková,                        
vá,                   
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ová, J. Bednárová, D. Viziová,                            
,                        

,                        
ová,                            

ová, M. Pavlišinová, M. Januchová,                 
M. Valková, M. Fu áková, M. Fi akovská, J. atlošová,                       

ustová, p. Mol anová,  B. Vancáková,                 
M. Matisková, B. Vagaská, V. Grajcarová, B. Fedorková,                       

ur íková,                        
ák                 

a M. Dušková. 

   -prevádzkoví zamestnanci:  

,   
, 

 M. K azová, 
erný,  
ová, 

ík,           

ok, M. Ke ová,  
V. Pavu ková a M. Pavu ková.  

                                                                         A.Einstein 
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NAŠE SPOMIENKY 

  Postoj chví a...  

                         „Na svete nám ni as. "     
Seneca  

        Ko skeho 
loveku, ako s tým svojím ". 

po rokoch mohol poveda  : „Postoj chví a...všetko, o je za nami 

       
 40 rokov – ve a, 
loveka –u ite a dos  na to, aby sa obzrel a pristavil pri 

mí nikoch, ktoré predur
       

nikom sa pre m a stal 4. september 1972. Do 
slnkom zaliateho septembrového rána vykro ili všetci, ktorým 
za ia aj my- u itelia. Vítala nás 
krásna, na vtedajšiu dobu aj najvä šia a najmodernejšia škola 
v okrese .Do jej brán sme vstupovali všetci  s  ve kým napätím 
a o ite ov.            
My- u itelia na nové vedenie školy, na kolegov novovznika
u ite ského zboru. Jeho jadro vtedy tvoril kolektív býval
ku ktorému pribudlo ve a nových tvárí. Medzi nimi aj ja, erstvá 
absolventka vysokej školy. 

ali dni naplnené 
mraven iatok bol výzvou pre všetkých. 

jedinou budovou na ve
así.  
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ly naberal 
pravidelný rytmus.  

Za iatky neboli ínali bez 
školskej jedálne a naše chodby sa ešte mesiace premie ali na 
telocvi u. 
Ve kým š

svojej škole. 
 ke

spolo ne so svojimi u ite eky, 
portového 

areálu. Dlhé chodby sa za ali odieva  do šiat zelene a meni  sa na 

as, o rástli štíhle brezy a mohutneli smreky                  
v  peknom átriu, rástla naša škola do krásy a budovala si to najlepšie 
meno.  V jej laviciach sa za ali strieda  generácie šikovných 

udia. 
 V plnom pracovnom nasadení, ke  u ite ovou asomierou nie je 
len školský zvonec, ubiehali mesiace, roky. Za všet
vo všetkých etapách napredovania našej školy stálo zodpovedné, 

ite ský kolektív. Najskôr 
pod vedením p. riadite alšom období            
Mgr. Mariána Magdu a dnes Mgr. Milana Bendika. 
         

as - darovaný škole i nám. 
"  premien som od 

za "   sa stal 
slovenský jazyk a sloven inár to nikdy nemal 
„ isku, ahko na bojisku. "   Ve  som mávala 

kach" i neskôr 
„Monitoroch". Ešte vä šiu pri rozvíjaní talentu v umeleckom 
prednese a rétorike, za o sa nám neraz dostalo ocenenia aj na 

šiu, ke  sa mi podarilo 
vzbudi  záujem o knihu, o ítanie.  



14

Nezabudnute
"

z jedného konca na druhý. 

a osobností ,ktoré „stáli na pulze doby. "    
Ve kou udalos ou bolo, ke  sme za ali vydáva  náš školský 

oško"
„mapuje" as celého školského roka a dáva 
priestor talentom. V poslednom období  vychádza aj  jeho mladší 

" a. 
          Pri našom „ obzretí sa "  uvideli by sme aj desiatky 

obetavého u ite asných kolegov. 
 aktérmi  stovky 

udí, ktorým patrí ve ké po akovanie. 
aka nim mohla naša škola po as tých 40 rokov nap a

ve lovek má sta
lovekom, musí sa vzdeláva .“ 

      Postoj chví
                                   

                                                     Mgr. Monika Michálková, u ite ka 

„By  dobrým je š i  druhých ini  dobro je ešte 
š
                                                                 M. Twain 

ladu ká 
u ite
mladých kolegov, ale pod prísne vedenie školy – do 
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asy pekná, no v zime 
ových pieckach... 

Ke hom 
konci mesta, len 
Názov sme preniesli aj na u. Novu i ké priestory terajšej školy na 

ovali a zvykali si. Riadil nás 
staronový riadite ite ský kolektív tvorili všetko 

emal 
inej cesty, len na sebe pracova . Nová dvojka sa po krátkom ase 
stala tzv. „vládnou školou“ – v tom dobrom slova zmysle. 

zapálenej u ite ky Marty Demkovej. Vonkajšie skráš ovanie 
 všetkých. 

Po ý u ite
ovací proces 

ou“ medzi 
základnými školami v okrese.  
Po as svojej 40 ro nej u ite skej kariéry som prešla všetkými 
ro níkmi prvého i druhého stup
príprava na vyu ovanie bola prvoradá – na vyzna ovanie cie ov 

 na zavedenie 
vyu em 
matematiky som rada vyu
sa pohybovým hrám, ale aj nácviku spartakiád. Neobišla ma ani 

ite ky 
a cvi  v Prahe 
v roku 1985. 
Prešlo 40 rokov – škola je tá istá a predsa iná, mo

ou stoja iní u itelia. as sa nezastaví, 
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kých rokoch je 

 Pri jubilejnom výro
i vzdelaní udia, 

skuto  na osude nášho národa 

ová, bývalá u ite ka 

                                  40 rokov školy 

i ve
za ínali 
ice a stoli ky. 

ite kou,  sa vtedy 
usadili na lavi ky z telocvi ne a prijímali vedomosti s láskou 
i pohodou. 

 lánku do 
U ite ke  do 
miestnosti vošiel vysoký chlap v montérkach, na nohách zablatené 

ý 
te, ale 

hovor 
neukon vý, kto 
ma vyrušuje, som odvetila: „Vyrušuje ma tu nejaký r

 som sa mu aj ospravedlnila .  
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Naozaj, miesto, na ktorom škola stojí,  bolo mo aristé a plné blata. 
na, 

uznávaná škola.  
Dnes je ešte krajšia – vynovená a  dobre vybavená .

o popria  našej škole? Nech alej vychováva dobrých 
asto ítam v regionálnej tla i. Všetkým jej 

zamestnancom prajem pevné zdravie, ve a lásky, pohody a š astia.  
     

 Pavelková, bývalá u ite ka 

Slušnos

 malý odkaz 
pre našich nasledovníkov 

 Po l 
u ite kromný 
a zodpovedný. 

 a dôstojnos  vo vystupovaní a správaní sa, dobré 
priate ské ovzdušie na pracovisku, v kolektíve, podporuje 
náladu a rados  z pracovných výsledkov.  

lovek odvedie pre druhého, pre spolo nos , zanecháva 
v om hlboký pocit š astia, spokojnosti, pokoja. lovek, ktorý 
neurobí ni  pre druhého je chudobný, prázdny.  
U ite  má ma .  
 Pracovali a správali sme sa tak, aby sme vo svojic
videli svoje kladné ja.  

ite ka  
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                         Nezabudnute né spomienky 

 som tu 
ná škola. Prišla 

 obavy 
z ve kej školy sa rýchlo rozplynuli, v aka výbornému kolektívu 

. 
aka práci v ob ianskom 

acuje, ale aj 
v aka milým pozvaniam 2-krát v roku, za o vedeniu školy 

akujeme. 

ite ka 

POKRA UJEME ... 

Riadite  školy:     

Zástupcovia riadite a školy: 

áková 
1991 - 2009   Mgr. Milan Bendik 

Od 01. 04. 2002 sa škola  stáva právnym subjektom, jej 
zria ovate ou. 

nke 
ve kou rekonštrukciou, vynovený bol aj inventár, zariadenie 

školy.
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Na alej ostáva najvä šou školou v meste, škola si   
zachováva status - moderná.  

K atraktivite školy výraznou mierou  prispieva  innos
innosti, kde pracuje  detský 

sko                                 
ovacom 

ase.  

výchovno-vzdelávacími výsledkami, ponukou zaujímavých 
jekty, 

akcie organizované spolu s rodi mi – turistická vychádzka, 
dni otvorených dverí, ples školy. 
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TAKÍ SME  ... 

Riadite  školy:     

asnos

Zástupcovia riadite a školy: 

asnos
asnos

kladnou školou, 
bcí: Merník, 

Michalok, i ava, 
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a Banské. Výchovnovzdelávací proces prebieha v 34 kme ových 

as ní,  ktoré 
uje 65 zamestnancov, 

íta ové u ebne, tri jazykové u ebne, 
špeciálna u eb ite
telocvi ne, dve školské dielne, školský pozemok, dopravné              

uje školská jedále , ktorá 
je právnym subjektom. V priestoroch školy sa nachádza aj zubná 
ambulancia. 

V poslednom období sa škola modernizovala - nové sociálne 
osvetlenie, 

dvere, lavice, i skrine do tried - po materiálnej, ale aj odbornej 
stránke. U

                       
íta

Silné stránky školy:  
dôsledná výchova a vzdelávanie, presadzovanie vyu ovania 

rogramy 
: 

Vyu ovanie má srdce zuš achti , myse  osvieti , loveka do 

Š ia
Ak chceš pou ova  iných, musíš hovori  hlasom lásky
klub detí). 
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Pohybom k zdraviu ) 

pestrá mimoškolská innos
mi a verejnos ou. 

Eko dni, turistická sobota, školská športová 
olympiáda, ples rodi ov,  zdravej 

 narcisov, De  jab k, De ná  
akadémia, koncoro ná akadémia Deti rodi ka                           
s deviatakmi, volejbalový zápas medzi u ite mi... 

Sú asní zamestnanci školy 

Vedenie:  

riadite  školy: Mgr. Milan Bendik 
zástupcovia riadite )  

) 
Pedagogickí zamestnanci: 

1.stupe  – Mgr.
uchranová, Mgr. Dagmar 

. Jarmila 
ozanová, 

iková, Mgr. Daniela Melová, Mgr. Viera 
Puškárová a Mgr. Magdaléna Rinkovská.  

2.stupe  – Mgr. Daniela Babiaková, Mgr. Milan Bednár,          
Mgr. áková, 
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Mgr. Viera Drob
orimová, 

r Koman, 
Mgr. Katarína Kopinová, Mgr. Monika Krišandová, Mgr. Emília 

ejová, Mgr. Monika Michálková,   
Mgr. František Minar uchová,                

ová, Mgr. Michaela 
ová a Mgr. Mária Vojtková.

U

Vychovávate ky v ŠKD- p.Bernardína Pari áková, p. udmila 
Gajdošová, p. Margita Jal

kyová a p.Danka 

Ekonomický zamestnanec: p. O

Prevádzkoví zamestnanci:  

p. Nataša Mich ová, p. Rozália Miková, p. Gabriela Uhlíková,              

p. Marta Poperníková, p. Vasi

„ Dvaja ak krá
bolo;
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Kolektív u ite ov – školský rok 2011/2012

Prevádzkoví zamestnanci 



25

ite ov – školský rok 2012

Vychovávate
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Všetko pre budúcnos

„ Základným cie om výchovy je predovšetkým formova
ove a viac je však dynamicky ho vies
sám a aby sa stal 
                                                      Maritain

Výchovný poradca je pedagogický zamestnanec školy, 
om školy. Poslaním výchovného 

poradcu je poskytovanie odbornej psychologickej  a pedagogickej 
om a pedagogickým zamestnancom 

nstva  -  popri 
svojej pedagogickej innosti  -  v otázkach výchovy, vzdelávania, 

v oblasti 
prevencie problémového a delikventného vývinu mláde

iami, 

Prácu výchovného poradcu základnej školy metodicky 
usmer uje Metodicko-výskumný kabinet výchovného 
a psychologického poradenstva a prevencie, Výskumný

 obce alebo 
mesta a oblastné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie. 

V aka dobrému pedagogickému kolektívu a prístupu 
vedenia školy výchovný poradca má u ah

níku 
a v spolupráci 
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kami v krátkom ase odstráni . 
Neodmyslite ná je spolupráca výchovného poradcu s triednymi 
u ite mi pri zabezpe ovaní povinnej školskej dochádzky. Za 
posledné dva roky sme nehlásili OÚ sociálnych vecí a rodiny vo 

s cie om  pozastavi  rodi ovský  príspevok. 
Jedným z cie ov práce výchovného poradcu je správny 

 po as celej 
štyridsa ro

celoslovenských testovaniach a prijímacích pohovoro

a študijných odboroch. 
Vychovali sme nové generácie, ktoré sa uplatnili na 

aj naša škola má na tom svoj podiel. 
 zmeni

nielen zamestnanie, miesto výkonu práce, ale aj svoje povolanie, 
kokrát po

  rady nezamestnaných, aby porozumel 
dnešnému svetu práce. 

Výchovný poradca bude stále tým, za ktorým by si mali 
nájs  v ením 

, prekonzultova  problém a 
h

                                         Mgr. Micha
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„U ite  ovplyv uje ve nos
kon Henry Brooks

ite skému povolaniu 
som inklinovala odmali ka. Ve kým vzorom bola pre m a moja 

ite ka, ktorá bola naplno oddaná svojmu povolaniu. 
moje alšie 

 smerom k u ite skému povolaniu. Po 
skon gograde 
a Berlíne, som mohla vykro i  k vysnívanému povolaniu.  

Prvým a zárove  mojím jediným pôsobiskom je dodnes 
ou, do ktorej som 

ase, ke  bol jej riadite
dnes, po to kých rokoch, si pamätám, ako ma v prvý de   milo 

ola som mladá, 
plná elánu, nových nápadov a chuti.  

Ke ase sa vyu oval hlavne ruský jazyk, za ínala 
som predovšetkým s týmto jazykom. Popri ruskom jazyku som  v 
 popolud ovala aj jazyk 

ako jeden 
z hlavných predmetov.  

ite
si prvýkrát uvedomila, ke
za ínali študova  na stredných školách, pri stretnutí po akovali za 

 a pozitívne 
e m a ve kou 

motiváciou do alšej práce.  
Kým budem u i , budem dba „Š astný to 

u ite akuje.“   
 ktorá dodnes 

prezentuje nielen moju prácu ako u ite
šikovnos
cudzích jazykov. V ase, ke  som za ínala, to boli Olympiády 

la popredné 
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miesta na okresných a krajských kolách. Neskôr aj Olympiády 

, ktorým bude prvé 

Martin Pa ko dosiahol krásne prvé miesto v celoslovenskom kole 
Olympiády nemeckého jazyka. Pamätám si, ako ma pri vyhlásení 

áce- mojej aj 
Martinovej.                

Mojimi rukami za tie roky prešlo nespo
. Dávam mu 

priestor rozvíja  sa, ukáza , o v om je. Mojím cie
pripravi  tak, aby sa mu základy jazyka dostali do krvi, aby mal na 

.  
Na záver by som chcela doda  dobrým u ite om je 

umenie. Je to práca, ktorá sa nekon í poslednou hodinou, i 
 celého loveka.  

Neviem si predstavi
obetovala tomu, o viem robi  najlepšie, povolaniu, ktoré si 

 echova:  

„U ite  musí by  umelcom vrelo milujúcim svoju prácu“.     
                                                                                                                 
                                                         Mgr. ite ka  
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VVýýzznnaammnnéé pprroo eekkttyy

„ lovek musí ma  budúcnos  v mysli a minulos

                                              

Projekt E-learning - škola budúcnosti – projekt realizovaný 
nou podporou 

ali d om 
12. 10. 2009, ukon enie sa uskuto nilo 31. 10. 2011.  

jektu 
predstavovali 154 967, 47 €,  z toho  95 % z prostr

ad 
ou.  

Prínos pre školu: 
-  vytvorenie a overenie nového školského vzdelávacieho 

-  zriadenie novej multimediálnej u

diálnu sadu  
a pevné e-beam tabule.
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 – v roku 2007 zrealizovaný projekt  pod 
záštitou  Nadácie Pontis a Východoslovenskej energetiky – 

om bolo vybudovanie 
ický výcvik  

lizovala 
spolo nos

 - v roku 2008 sa naskytla 
 doplni

 bola 
zverejnená výzva na vypracovanie projektov v oblasti prevencie 

nos
ov svoju 

 skvalitnenia výuky dopravnej 
výchovy. 
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Detský folklórny súbor Cifroško –  uspel v týchto projektoch: 

iastky pre detský folklórny súbor Cifroško  

Nehmotné kultúrne 
dedi stvo a kultúrno-osvetová innos

- Materiálne zabezpe enie pre detský folklórny súbor Cifroško – 
v programe  Podpora rozvoja a prezentácie sú asného umenia 
a kultúrnych aktivít

Projekt Socrates – v progame  Comenius
a na našu školu zavítala asistentka cudzích jazykov

zykmi – 
anglickým, nemeckým, ruským – okrem asistovania na vyu ovacích 
hodinách cudzích jazykov  sa v škole zapájala  aj do 
mimoškolských aktivít, jej pobyt sa ukon il 28. 3. 2006. 
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Rozsiahla rekonštrukcia budovy školy

ou získalo v roku 2005 zo štrukturálnych 
ný príspevok vo výške 

                                                   
na rekonštrukciu Základnej školy                                            

ou.                                               
Náklad na rekonštrukciu dosiahol                                                    

                                
Projekt bol ukon ený v roku 2006. 
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udová slovesnos  – okno do našej minulosti – projekt bol 
zrealizovaný v roku 2004  v programe Školy pre budúcnos  za 

priestoroch chodieb školy sa   
tívne vyu ovanie 

a celoškolské akcie školy. 

           

a riadite a školy 
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asopisy 

ite ov a rodi
školské asopisy. Do roku 2009 sme vydávali v škole len jeden 
školský 
dvakrát ro ne dva a asopis – Príma 

a oško. 

talentom prezentova  svoje literárne a výtvarné práce, ba aj 
íslo prekvapí itate ov 

nie ím zaujímavým. 
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innos

Umelecké sú ka, 
o mám rád sloven

ranov, 
Kostolni ákov ornament, Vesmír o .

Športové sú , 
atletika, minimax, basketbal, cezpo ný beh. 

Olympiády 
ckom jazyku, 

v anglickom jazyku, Klokan, Pytagoriáda, Botanikiáda. 

Škola v prírode pre 1. stupe

 pre 2. stupe

Výchovné koncerty, divadelné predstavenia, besedy, exkurzie, 
výlety 

Vedúci 

uchranová
3 Dopravá ik Mgr. Mária uchranová

6 Ma
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9 Zábavný poludní ek Mgr. 
ítanie Mgr. Viera Kobielská 

blerová 

áková 

15 Zábavná škola

17 Zlatá brána  Margita Jal ová 
kyová 

ová 
udmila Gajdošová 

22 Urob si sám Marta Kormaníková 
23 Mladý konštruktér Bernardína Pari áková 

 Mgr. Monika Krišandová 

ik 

32 Po íta
uchová 

ejová 
tina hrou Mgr. Miroslava Korimová 

tina hrou, on-line Mgr. Viera Drob áková 
áková 
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40 Matematika inak Mgr. Milan Bednár 
aníková 

ová 

uchová 

47 Filmový svet Mgr. Monika Krišandová 

„ Nie vo ný nicou vo
asu. Ten sa má naplni

                                                                                                          Aristoteles 
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innosti 

je výchovno-vzdelávacím mimoškolským zariadením pre všetkých 

aktívne trávi  svoj vo ný as a rozvíja  svoj telesný  a výkonnostný 

vary 

ajvä ších 

DFS Cifroško 

nej 

septembri 
2003 a hne om 

Vranov an a zárove  u ite a na tejto škole Mgr. Petra Kocáka. 
iacerých 

skupín. innos  jednotlivých skupín riadia: Mgr. Danka 
Kolesárová, 
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šie úspechy 

- spev 
okresné kolá – 12-krát - 1. miesto, 2-krát - 2. miesto, 5-krát-  
3. miesto 
krajské kolá – 4-krát zlaté pásmo, 1-krát strieborné pásmo 

- tanec 
krajské kolá – 8-krát- 1. miesto, 6-krát- 2. miesto

rát              
3. miesto 

vyslanky u 

ovej 

Ocenenia súboru 

u mesta 

nos  a brilantné 

r. 2009 a r. 2011 – udelené ocenenie Reprezentant mesta 
ou. 
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ŠSZ  – oddelenie: volejbal 

„ Náš najvä ší úspech nespo
neme opä  bojova  utrpíme 

                                                                          Martina Moravcová 

v at a chlapcov 
ro

vedením vyu
li aj externí 

. Nováková.  

ŠK. ROK: 2011/2012

              ky.
ŠK. ROK: 2010/2011

ŠK. ROK: 2009/2010

3. miesto - Midimaxvolejbal – chlapci.
ŠK. ROK: 2008/2009

3. miesto - volejbal chlapci
ŠK. ROK: 2007/2008

1.miesto – volejbal diev at.
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ŠK. ROK: 2004/2005                      ŠK. ROK: 1999/2000
Regionálne sú
2. miesto – vybíjaná diev
               - volejbal chlapci.                            - vybíjaná diev at.
3. miesto - volejbal diev at.

ŠK. ROK: 2003/2004                              ŠK. ROK: 1998/1999
e sú

 vybíjaná diev at 
               – volejbal diev at.                                  a volejbal chl
Regionálne sú
1.miesto - volejbal diev
diev atá. 
2. miesto – volejbal chlapci. 

ŠK. ROK: 2002/2003            
Regionálne sú
2. miesto – volejbal diev

        
3. miesto - vybíjaná diev at.
                                         
ŠK. ROK: 2001/2002
Regionálne sú
2. miesto – volejbal diev
                - volejbal chlapci. 

ŠK. ROK: 2000/2001                
Regionálne sú
2. miesto – volejbal diev
              - volejbal chlapci. 
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ik 

ik 
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TS Varanovia 

asnosti  

troch skupín. Od r. 2012 sa stal 

 – p. Martina 

verejnos
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Dosiahnuté úspechy: 

ka 2011  
ka 2010 

3. miesto – duo junior – Prešporský pohár 2011 

„Neexistuje ni  skuto  bez práce 

                                                                                     A.Addison 
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Školský klub detí 

innos  školy a je nenahradite nou 
pomocou pre zamestnaných rodi ov. Na jeho za iatku bola školská 

hovávate ky 
ovej. Dnes v ôsmich oddeleniach zabezpe uje 

výchovu a vzdelávanie v ranných  i popolud ajších hodinách pre 
níka realizáciou programu „ Ak chceš 

pou ova  iných, musíš hovori  hlasom lásky.“    
innos

, Odpoludnie 
hier a zábav -  MDD....), podie
zastrešuje nieko
estetizácií areálu školy.                  
                                     Bernardína Pari
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 ÚSPECHY  

„ Úspech je die a om dvoch rodi ov:                                  

                                           O. S.  Marden

v predmetových olympiádach, výtvarných, literárnych, športových, 
i tane

, museli by sme vyda
chy 

v krajských 

ast
primátora mesta na podujatí, ktoré nesie názov: „ Reprezentant 
mesta.“ 

ŠK. ROK: 2011/2012

1.miesto – Kostolni ákov ornament- B. Drob áková                         
                                                          a O. Dem
2.miesto - Kostolni
3.miesto - Kostolni ákov ornament – M. Ma ašová. 
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3.miesto – Biblická olympiáda – D. Krišta. 

ŠK. ROK: 2010/2011

                                              

3.miesto – Biblická olympiáda – E. Zorvanová, N. Bu ko,                                                    
                                                   

3. miesto – Pre o mám rád sloven
---------------------------------------------

ŠK. ROK: 2009/2010

2. miesto – Biblická olympiáda - N. Bu

3.miesto – Moderná škola – O. Dem áková. 
---------------------------------------------

ŠK. ROK: 2008/2009

1.miesto – Môj najlepší u ite
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at. 

1.miesto – Pre o mám rád sloven inu – F.V. Krajníková.
---------------------------------------------

ŠK. ROK: 2007/2008

---------------------------------------------

ŠK. ROK: 2006/2007

3.miesto –Vrh gu

1.miesto - Pre o mám rád sloven inu – M. Ondov ák. 
---------------------------------------------

ŠK. ROK: 2005/2006

1.miesto – Vrh gu

4. ro níka 
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---------------------------------------------

ŠK. ROK: 2004/2005

1.miesto –Olympiáda v NEJ – M. Pa
níka. 

1.miesto –Olympiáda v NEJ – M. Pa

ka – K. Fabiánová. 

ka –B. Macíková. 
---------------------------------------------

ŠK. ROK: 2003/2004

2.miesto –Olympiáda v NEJ – M. Pa
níka 

---------------------------------------------
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ŠK. ROK: 2002/2003

1.miesto –Olympiáda v NEJ – M. Pa
ová. 

1.miesto –Olympiáda v NEJ – M. Pa

Pre o mám rád sloven inu – P. Veliký. 
---------------------------------------------

ŠK. ROK: 2001/2002

2.miesto – Olympiáda v NEJ – M. Pa

2. ro níka. 
---------------------------------------------

ŠK. ROK: 2000/2001

.
---------------------------------------------

ŠK. ROK: 1999/2000

áková                       
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2. miesto – Nama uj si zdravie – J. Mita
---------------------------------------------

ŠK. ROK: 1998/1999

ová. 

Zo školských lavíc pred u ite skú katedru  

             „ Pamä  je ako  smeti   
             a zostanú v om zrnká zlata –

ka a zatia  18 
rokov ako u ite ka. Mám ve mi milé spomienky na školské roky.  

ením, v mojich 
spomienkach na 4. ro

ovacej hodiny 
a nevedel 

 sa osudu“ a sta
sa u ite

mi) som u
 ako dýchanie a doteraz som ve mi v a ná 

o ma nau ili. Poniektorí boli aj mojím 
osobným vzorom.  
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V aka p. u ila ma slovenský jazyk 
a ruský jazyk) som sa rozhodla nasmerova  svoje kroky na 
u ite stvo.                           
K mojim ob
nezabudnem, ako sa mi hrozne chveli nohy, ke  som na hodinách 
telesnej výchovy pri p. u . Veronike askovej mala prejs  po 

  Mala som ve a alších „mojich“ u ite
š ráti  ako 
pani u ite ka. Z „mojich“ u ite ov sa stali „moji“ kolegovia. Ve mi 
milo ma prijali, pomohli v za
partnerkou. Za ali by  „mojou“ ve kou rodinou. Postupne ako 
odchádzali do dôchodku som si uvedomovala, ako ten as letí. 

o do m a „moji“ u itelia 
vštepovali, odovzda                      

o je „moje“, 

ástupky a riadite a školy 

„ as nezastavite ne plynie.
Staršie odchádza.  

Mlados  nastupuje.   
A škola?

Ve  tá iba mladne!
Len sa pozrite na jej vzh ad!

         ovaná, no astokrát sklo ovaná aj        
 majestátna        

li zmohutneli, 
aby prvé pozdravili aj naše deti.  
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asnej hymny školy. V mojom prípade je to pravda pra
Pre o?  V tejto škole som za ka a  v tejto 
škole aj pokra ujem ako u ite

iatok je 
ahké, ale lovek spomína  radšej 

udnute
ite ka, viem pochopi  myšlienkové pochody    

a konanie svojich bývalých u ite asných kolegov.   
      Na o najradšej spomínam? Neviem ím za a . V prvom 

a druhom ro níku sme sa ešte „o ukávali“ pod vedením našej prvej 
pani u ite om , štvrtom ro níku to boli prvé 
divadelné pokusy s mojimi najlepšími kamarátkami u pani u ite ky 

asnosti vediem 
a malo ve ký vplyv. 

l pre 
humor nám ostal. Najmä na hodinách nemeckého jazyka u pani 
u ite ky Mgr. ali nejaké 

lný tenis. Dnes 
som lenkou školského  u ite

ktorý 
vyu ujem? Najlepšie základy som dostala od pani u ite ky Mgr. M. 
Michálkovej, s ktorou som  teraz kolegy a. 

u 

        Dnes má škola štyridsiatku, no mladá vrava z nej stále 
ou a svetlom a ja jej prajem len to 

najlepšie. Ve a dobrých detí, o vedia po , tých najlepších 
u ite ov, .  
                                               
                                                   Mgr. Daniela Babiaková, u ite ka 
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             O mne... 

      Ke  som bol malý, závidel som de om, ktoré krá ali do 
„ve kej školy“ a ja som musel ís  len do škôlky. Z okna nášho bytu 
som  pozeral na „ve
do ve kal 

ne mohol vyrazi
do „ve kej školy“. 
 V prvom ro níku sa nás ujala pani u ite ka Butkovská. Na 
rad prišli prvé písmenká, íslice ...proste odrazu kopec povinností. 

asy, ale povedal 

 som dostával len jednotky 
s hviezdi
 Vo štvrtom ro ite ka 
Jackani ová. Bola to prvá platonická láska všetkých chlapcov 

ovala v ítaní, písaní, po ítaní, ale aj 
v alších predmetoch. 

ite ov a ešte viac povinností a u
radosti. Na všetko sme si  však zvykli a hravo sme to zvládali.  
 Dokonca nám zvýšil as aj na športovanie. Ve  vtedy ešte 
neboli mobily, internet, 80 programov v „telke“. Za al som chodi

z nich vychováva  slušných 
 na našu „ve

                                                                         
                                                    Mgr. František Minar ik, u ite
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dobro. Ke  mladým bezvýhradne ukazujeme dobro 

 

                                                               Ferari                                                   

Pracovný ruch, vô a nového nábytku a istiacich 
prostriedkov - to je moja prvá spomienka na „moju“ školu. Bola 
som ešte malá škôlkarka, ktorá cez letné prázdniny 

ite om, ktorí pomáhali umýva
okná a upratova  školu, aby mohli v septembri privíta  svojich 

 do 
kej, slne nej škole. Ja som si na svoju 

aktovku musela ešte rok po ka .  
Na chvíle strávené v školských laviciach mi ostali najmä 

ite ov, ktorí zanechali 
sa dnes asto 

stretávam na školských chodbách, ke
olské výlety, 
é sprievody, 

i spartakiádu. Pamätám si aj na slzy, ktoré mi kvap
ke  vzad, i na 
tvrdým hovädzím mäsom v školskej jedálni. 

Ke  som sa ako ôsma
o tejto budovy 

osem rokov a ja 
opä  prekro ím prah tejto školy ako mladá, za ite ka. 
Moje pocity boli podobné, ako pocity diev atka s dlhými vrko mi 

ami, ktoré pred pár rokmi s ve kými o akávaniami, 

u itelia, z ktorých sa zrazu stali moji kolegovia? Vybrala som si 
dobre, ke  som sa rozhodla by  u ite
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triedu nezbedných prvá ikov? Bezradne som stála pred tabu ou 
alských o í mojich 

Opä  som „prvá
s mojimi de mi rados

 Prajem našej škole do alších rokov ve a dobrých, 
ite ov. Nech 

napriek svojmu veku zostane stále mladá.  
         
                                PaedDr. Jarmila Kolesárová, u ite ka 

    Moja škola slávi tohto roku 40. výro ie. Pre o sloví ko 
ka navštevovala       

 Pamätám si, ke ka stála s kyti kou 
v ruke a otáznikmi v o iach, o ma na tejto škole aká. akala ma 
dobrá pani u ite ka a ve ka som tu 

a pekných chví   - nielen po as vyu  sa mi 
darilo), cez prestávky, ale aj po as výletov, turistických vychádzok, 
športových podujatí a iných mimoškolských aktivít. 
Odmali  sa pani u ite  som bola 
prvá ka, moja detská izba sa asto menila na školu – tam som 
vyu  známky ... 

 

moji bývalí u
kou. Dnes robím to, o ma baví. Je to náro ná práca. 

 v škole. Niekedy sa 
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 povolanie 
nie je momentálne spolo ensky docenené, najvä šou odmenou je to, 

 sa o svojich 
radostiach i starostiach, napíšu smsku alebo mail s

a ja na svojich 
u ite ov. 

 na za ikov 
a vidím v ich o kách také isté otázniky ako som mala aj ja, v duchu 

ite ku, ve

                                                    Mgr. Viera Puškárová, u ite ka 

                   Môj „prvý“ 1. september sa za al pred školou s k om 
na krku. akala som na tetu, ktorá so mnou išla prvý de  do školy. 
Privítala nás pani u ite enia, nás 
bezbolestne zbavila aj mlie nych zubov. Mojím najob

om aj pani 
vychovávate .  

ke“  pani u ite ke 
á zia 

nemala hraníc. Pani u ite ka Krausová nás vtiahla do matematiky 
v podobe zvieratiek – líšky, medvede, veveri ky. Jej matematická 

mi milá bola 
pani u ite ka Barili ová, ktorej hodiny slovenského jazyka 
a dejepisu som si ve mi ob á kovej 
ma pridelili do triedy pána u ite

as štyroch 
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rokov  na strednej škole ma sprevádzala maliarskymi zru nos ami 
pani u ite ka Világiová.  
                                               Mgr. iková, u ite ka  

„ Ve  
milujeme. 

                                                              
                                                                       Leonardo da Vinci 
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ŠKOLA O

as  
napísa  o tej našej. Nebudeme hovori  o tom, ako máme radi 

tujeme.                                            

VZÁCNE  NÁVŠTEVY 

Po as svojej existencie našu školu poctilo svojou návštevou 
ve a významných osobností z umeleckého, športového i 

retli na 
besedách?  

so spisovate mi: PETROU BRAUNOVOU, 
VIEROU  URMOVOU, JÁNOM   
ULI IANSKYM, JOZEFOM 

s ilustrátorom kníh: Mgr. UBOSLAVOM  
PA OM
s poslancami:  p. . MUŠKOVOU – 
poslanky
s europoslancom -  Ing. JÁNOM  
HUDACKÝM

                    
p. J. KATRI ÁKOM
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tujeme.                                            

                    

 nie o, o vyjadruje skuto ný vz ah k našej 
škole. Napadlo nám  prirovna  školu k udskému  telu. Pán riadite
by bol  mozgom, ktorý riadi nás všetkých. U

nezabudli na naše pani upratova iek im 
ne uvedieme do pohybu „telo“. 

keby jedna as

 svojím dielom  
a spolu vytvoríme ve ký svet – našu školu. 

                                                   

as i sa nám to pá i alebo nie, 

 a ís
ite ov,  ale hlavne na to, 

a j ob
i menej ob ite a, ktorý ho u

„kopec“ zábavy.  
Poobede v utorok a vo štvrtok sa teším na divadelný
nacvi  pri 
rôznych situáciách ve a zábavy.  Pripravovali sme sa na  De

oré 
predstavovali ulice, napríklad Ulica básnikov, kde sa hrali rôzne 

zaujímavých „uliciach“ . Na viano nej akadémii sme zasa boli 
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potom pôjde dole a nebudeme „modrí“ nieko
 sme robili Mikuláša s 

a pekne sa zapájali do programu. Malí prváci sa trochu báli. 

vedavý, kam 
pôjdeme a nym 
u ite om. 
Do školy chodím rád, to je pre m as 

                                                   

40. výro ie 

Naša škola dobrá je, 
a je. 

Oslava sa skoro za ne, 
darujme jej pekné básne. 

U

Pán riadite  má starosti, 
ko ko pozva  vzácnych hostí. 

alej rastie, 
rados
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Naša škola 

a mnohé veci dobre pochopi . 
Ve
dobre sa v nej my správame. 

  vieme, 

U enie nás ob as nebaví, 
a zábavy.  

Kamarátov dobrých máme, 
„super“ s nimi vychádzame. 
Naši u mi milí, 

a sily. 

Našu školu  radi máme, 
nikým si ju vzia

Narodeniny 

Naša škola oslávi 4. septembra tohto roku štyridsiate 
 dov šila tento vek, sa 

ve ajkrajšie roky. 
Preto mám aj ja rados  z narodenín našej školy  a srde ne jej, aj 

níku. Bál som sa, 
i, sta

mi prísna. Pod a môjho 
polro ného vysved enia je to tak. Napriek tomu ju mám rád. Mám 
tu aj dobrých kamarátov. Z predmetov sa mi najviac pá i telesná 
výchova a dejepis. U mi dobrí, najmä naša pani 
triedna u ite ka.  

kým 
darilo a bola i na alej „super“.                                                                            
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Škola v roku 2052 
(alebo ako bude naša škola vyzera  o alších 40 rokov) 

 Do školy letím na rakete. Najprv si oble
dostane raketu, aj 

vodi ák na raketu. Do školy chodíme 
s mimozemš i

ve mi ve
stoli ke, vznášame sa vo vzduchu. 
Nemáme u

ceruzky a perá, sta í nám prst. Naším 

Hviezda 

ka, 
navštevovala a aj moja babi ka. 

vzdelala si to kých z nás. 

asy, 
dnes máš sem-tam sivé vlasy. 

moderná a krásne upravená.  

Ve a š astia ti prajeme, 
dobré meno šíri  chceme. 

ve  to je tá správna cesta. 

                               a
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u ite ite  u i , musel 
by ma  osemdesiatro
Obed nám ve mi nechutí, lebo je to  vä šinou rozmixovaná kaša 
z kura a.   Na výlety chodíme autobusom bez  kolies. Boli 

ieta ve a 
všelijakých vecí a mohlo by nás nie o udrie . Máme aj bazén 
s lie ivou vodou. Ke  je niekto chorý, vlezie si do ho a vyzdravie. 
U íme sa aj nie o o mimozemš anoch: ako s nimi vychádza  a ako 
sa k nim správa .  
 Je to super, ale rodi sta ila.                  
                                                                                              
                                                   

Je rok 2052 a ja chcem ís , aj cez víkend. 
e er zatvorí.  

ka. Máme obrovitánsku triedu. Normálnu 
tabu u v triede nemáme a kriedy 

 chceme kresli
na chodník. No do školy chodím 
rada aj preto, lebo mám rada svoju 
pani u ite ku a chodíme na výlety 

riadi. Moja škola je ve mi pekná. 
Kreslíme na 
oby ka 

nej polovici školy 
atá. Diev atá sa u ia na 

dotykových notebookoch a chlapci na po íta och. U íme sa zábavne 
a je nám veselo.                         
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Škola

 U ite  môj dobrý je, 
má rád všetky deti. 

kou 
vymýš
  
Matematika robí veselos , 
zábavy aj hier je tam dos . 
Na hudobnej nenájdeš ani škvrnku, 
pán u ite  na gitare opravuje strunku. 
  

alšia je tu sloven ina, 

ik v duchu plesá.
  
Prírodoveda nám zostala, 
príjemná je,  jedna z mála.

hry on-line si ihne  dáme. 
  

tina nám krv síce saje, 
ale pani u ite ka láskavá je. 
Materská, základná, stredná aj „výška“, 

a lovek získa. 
                                                   

Škola 

škola je ve ký dom.

s pani u ite kou. 
U enie je ich robota. 
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Nezvy  v IV.A 

Ráno som sa zobudila do krásneho slne ného d a. Pripravila  sa 
do školy a vyrazila som. Otvorila som dvere do našej triedy.

atkovia 
a namiesto tabule sme mali škriatkovský nos pani u ite ky. 
Vystrašila som sa. Vtom  vošla do triedy sova. Bola to pani 
riadite  o 
mám robi .  

Zrazu prehovoril škriatok  z prvej lavice. Mal hlas celkom 
ka. Naozaj, 

bola to ona. Porozprávala mi, o sa 
stalo. V
z prírodovedy, ale pani u ite ka ich 
nestihla opravi , tak poprosila pána 
u ite a, ktorý u í chémiu. Opravil ich 
a chcel pre deti pripravi  prekvapenie, 
lebo všetci dostali samé jednotky. Na 
piatej hodine namiešal tekutinu, ktorá 

Namiesto prekvapenia sa  celá škola  
premenila na rozprávkové bytosti. Ke
zostala som sama sebou. U ite  chémie skon il ako papagáj. 

Pripravila som si ingrediencie. Uvarila som tekutinu, ktorá 
ke  vybuchne a niekto za
Po škole sa rozletel dym. Moji u itelia a kamaráti boli kone ne tým, 

al ako ve
arodejnicu. 

                                      Veronika 
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ovné, princovia, 
itelia a pán riadite

písmenká a ísla.
 Jeden de šli 
do triedy ako zvy ajne. Ke  zazvonilo, namiesto pani u ite ky 
prišla do triedy krásna víla. Za ou krá ali  zajko, škre ok 
a arodejnica. Víla povedala: 

ite ka a toto je zajko 
Martin, škre ok Rudko a arodejnica Ma ka.“  

„ o sa stalo?“ opýtala sa Klaudia.   
Rudko povedal: 
 „Prišiel do jedálne za nami  si ho 

Ma astie.“  
ada .  Danielka 

ou. Vybrali sa pred riadite u a našli tam 
zviazaného pána riadite a. Vošli dnu a za stolom sedel ierny pán. 
Danielka a Klaudia vymysleli plán. Zatia , o sa Danielka pekne 
s iernym pánom zhovárala, Klaudia mu vytiahla z vrecka k . 
Vtedy mu spadol pláš  a namiesto ierneho pána na stoli ke sedelo 

ary pominuli.  
Nakoniec celá škola akovala za záchranu a ako odmenu dostali 
medaily s knihou.                                                                                  
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POZDRAVY ŠKOLE 

edovala, mala 
tvorivých a aktívnych u ite
aby zvládli náro

  Mgr. O ga Rozkošová, bývalá u ite ka   

lovek si vraj najradšej spomína na svoje pracovné 
za iatky, ale aj na to, kde jeho pracovná kariéra skon ila. 
U m a sa toto potvrdilo. Z tejto školy som odchádzala 
do dôchodku a chvíle, ktoré som tu strávila, sa ve mi 

 na toto 
e 

významné podujatia, ktoré škola organizuje. 
spolo

em 
touto cestou po akova
svojich bývalých kolegov – dôchodcov.  

a dobrých 
a dobrých a trpezlivých u ite ov, 

lebo „š ite a“. 
           
                                ite ka
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ou prajem len to  

 jej darí 

i u ite ov. 

         udmila Kaštielová, bývalá zástupky a riadite a školy 

K 40. výro ou srde ne 
alších rokov jej prajem 

ných u ite
predpokladom výborných výsledkov, ktoré táto škola 
celých 40 rokov. 
                                                   áková,               
                                                     bývalá zástupky a riadite a školy 
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     Ke kou tejto školy, som na to ve mi hrdá 
a v a
skoro dvadsa  rokov ako u ite
katechétka. 

K budove našej  školy mám ve mi výnimo
vz ah. Ve  jej areál je na asti našej záhrady a v základoch stavby 
som sa hrávala s chlapcami na „bunkre“. Ke  sa škola otvárala, 
moji rodi  od 
detstva bolo u i , ale len na tejto škole. 

krese 

. Ve mi si 
 náro nos

v u ení je podmienená aj prísnos ou u ite

ami 
a projektmi, podstatné by malo by
dobrí a estní je 
miesto, povolanie i poslanie, aby sme všetci boli š astní a mali sa 
radi.  

                                                   ite ka

Spomienky na školu 

 Pri rozmýš
avuje 40. 

výro ie, ja mám o nejaký rô ik viac. Navyše z rodi ovského bytu 
vo Vranove som mal celé detstvo poh ad priamo na školu. 
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 Moja prvá spomienka na školu nie je 
ani jednotka, ani zvonenie, ale prvá ikovská 

a – 
chlieb s maslom,  syrom a hruška. alšie veci 
vymenujem v poradí ako mi prídu na um: 
iskri kový s ub, šlabikár, spartakiáda 
s polystyrénovými tehli kami, „angli áky“ za 
vysved enie, rizoto zo školskej jedálne, 

diktát, angína, letné prázdniny,  volejbal, 
výstavka výtvarných prác na chodbe pri 
jedálni, pracovná sobota, prvá ma ba  temperkami, istenie 

ky na gymnázium, 
kový ve KY, 

U aka patrí všetkým, ale spomínam najmä na pani 
u ite ky Nem ite

a  aj tieto riadky, 
 tomu, o ma najviac baví – 

ilustrovaniu kníh. 
Ke  som mal pred dvoma rokmi výstavu ilustrácií 

a prednášku v Japonsku, druhá veta pri mojom predstavení znela: 

ou“.  
loveka 

vystavova
niekde za

ou.  
iu a prajem alších 40 

     
Mgr. art. uboslav Pa o, ilustrátor  

ubo Pa o 
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HYMNA ŠKOLY

                  
umyjem sa a som ako znovuzrodený. 
Po ra , 
Na chodníku s kamarátmi o škole je re . 

a celkom rád, 
i , som tvoj kamarát, 

Nehovorím to len za seba. 

2. Na hodinách nie je stále ve mi veselo, 
Najmä vtedy, ke ivo. 

Ke  na tvárach u ite

a celkom rád, 
i , som tvoj kamarát, 

Nehovorím to len za seba. 
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a ten je pre m a ozaj veselý, 
né chvíle, hry a zábavy. 

Znenazdajky je tu opä  ve er v nede u 

a celkom rád, 
i , som tvoj kamarát, 

Nehovorím to len za seba. 

  

áková 

  



 

 

 

 

 

Vianočná akadémia Turistická sobota 

Rozlúčka s deviatakmi 

Lyžiarsky výcvik  Deň Zeme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Sídlisko II                                   
vo Vranove nad Topľou  

ďakuje všetkým sponzorom, organizáciám, firmám 
i priaznivcom, ktorí škole pomohli rôznym spôsobom 

zabezpečiť dôstojné oslavy 40. výročia školy. 
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