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Možno ste sa už niekde stretli s príbehom
o malom chlapcovi, ktorý mal veľmi zlú povahu.
Jeho rodičov to veľmi trápilo, a preto mu raz otec
dal vrecko klincov a povedal mu, že vždy, keď sa
nahnevá, nech zatlčie jeden klinec do plota vzadu
za domom. Prvý deň chlapec zatĺkol do plota 37
klincov. Počas niekoľkých týždňov, keď sa učil
kontrolovať svoj hnev, zistil, že je oveľa
jednoduchšie ovládať zlosť ako zatĺkať klince do
plota. Počet zatlčených klincov sa tak postupne
znižoval. Nakoniec prišiel deň, keď sa chlapec ani
raz nenahneval. Povedal to otcovi a ten mu navrhol,
aby teraz vždy vytiahol jeden klinec vtedy, keď sa
počas celého dňa ani raz nenahnevá. Dni sa míňali a
po čase v plote nezostal ani jeden klinec. Vtedy
zobral otec chlapca za ruku a zaviedol ho k plotu.
Tam mu povedal:
„Urobil si dobre, chlapče, ale pozri sa na diery v
plote. Ten plot už nikdy nebude taký ako predtým.
Keď povieš niečo v hneve, tak to zanechá práve
takéto jazvy. Nezáleží na tom, koľkokrát povieš
ľutujem, rana stále zostáva. Rana spôsobená
slovom bolí rovnako ako fyzicky úder.“

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že naši
rodičia, učitelia, spolužiaci či priatelia sú vlastne
veľmi vzácne drahokamy. Rozosmievajú nás a vo
všetkom podporujú. Vypočujú nás, ak máme
starosti, pochvália nás vo chvíľach našich úspechov
a vždy sú ochotní otvoriť nám svoje srdce. Preto si
vážme, že môžeme žiť v spoločnosti takýchto ľudí,
a nezanechávajme jazvy na ich srdci kvôli našim
neuváženým slovám a skutkom.

Mgr. Stanislava Bakajsová
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Milí čitatelia! 
  
Nadišiel čas, keď skončila jar a prišlo leto. Čoraz teplejšie dni a vysvedčenia, ktoré 

o malú chvíľku dostanete,  sú znakom, že školský rok 2012/2013 sa blíži k svojmu záveru.  
O pár dní na dva mesiace opustíte školskú bránu. Začnú prázdniny – čas, na ktorý sa 
všetci isto tešíme.  

 
Prostredníctvom  školského časopisu mám možnosť prihovoriť sa vám a poďakovať. 

Starší z vás si určite uvedomujú, že vychovať dobrého a čestného človeka je v dnešnej 
dobe ťažké. Okrem pedagogických schopností je potrebný aj osobný príklad, pochopenie 
a láska. Nie je umením mať rád len múdrych a poslušných žiakov, ale poslaním učiteľa je 
mať rád aj žiakov, ktorým sa v škole menej darí. Uvedomme si, že práve učiteľ je 
najdôležitejším činiteľom výchovy. Preto ako prvým chcem poďakovať práve im - vašim 
učiteľom a mojim kolegom. Verím, že medzi nimi je mnoho takých, na ktorých si za ich 
prístup a zodpovednú prácu počas prázdnin radi spomeniete. 

 
Na stránkach časopisu sa dočítate o dosiahnutých úspechoch mnohých z vás. Je 

ich naozaj veľa. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa spoločne prebili horami vedomostí, 
poznatkov, cvičení, hodinami recitovania, kreslenia, cvičenia či tanca. Teším sa a som 
 hrdý na to, že namáhavá práca učiteľov a ich žiakov bola nakoniec odmenená úspechom.  

 
Moje poďakovanie a slová na rozlúčku patria aj našim deviatakom. Je čas rozísť sa, 

uvedomiť si, že už v takejto zostave v triedach nikdy sedieť nebudete. Nech si 
vyberiete akúkoľvek školu a cestu životom, želám vám pevný krok, veľa síl 
a v učiteľských radoch šťastie na dobrých ľudí. 

 
Slová vďaky vyslovujem tým, vďaka ktorým máte možnosť listovať a čítať stránky 

školského časopisu – teda redakčnej rade. Všetkým jej členom želám mnoho nápadov 
a verných čitateľov.  

 
Verím, že čas letných prázdnin prinesie veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, 

nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej 
práce.   

 
Želám nám slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle 

strávené s rodinou, kamarátmi a nezabudnuteľné letné dni. 
 
Opäť príde jeseň a my sa stretneme na začiatku ďalšieho školského roka s novými 

spolužiakmi a učiteľmi... 
 
Pekné prázdniny všetkým!  

                                                  

Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy    
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ZZZ   OOO      ŽŽŽ   III   VVV   OOO   TTT   AAA      NNN   AAA   ŠŠŠ   EEE   JJJ      ŠŠŠ   KKK   OOO   LLL   YYY   

 
V dňoch 13. 05. 2013 – 17.05.2013 

usporiadala naša škola pre rodičov, bývalých žiakov 
a priateľov Týždeň otvorenej školy.  
Otvorila ho prezentácia projektu     OOdd  ffuunnddaammeennttáállnneejj  
ggrraammoottnnoossttii  aažž  kk  iinnffoorrmmaattiicckkeejj  ssppoollooččnnoossttii  
aa  kkoonnkkuurreenncciieesscchhooppnnoossttii. Pokračovalo sa  otvorenými 
vyučovacími hodinami členov projektového tímu, ktorí 

v praktických ukážkach predviedli, čo už projekt škole priniesol.  
Téma BBeezzppeeččnnee  nnaa  iinntteerrnneettee pre žiakov 4. ročníka bola realizovaná formou 

prezentácie a besedy o výhodách aj nástrahách,  ktoré so sebou prináša využívanie 
internetu.  

Hoci utorok so sebou priniesol aj nepriaznivé 
počasie, nič to nezmenilo na nálade a odhodlaní 
uskutočniť ŠŠkkoolluu  lleessnneejj  mmúúddrroossttii..  Začal sa 
prednáškou Ochrana prírody o obyvateľoch našich 
lesov a o chránených územiach  vranovského regiónu 
zameranou na jej poznávanie a ochranu. Po 
prezentáciách sa žiaci presunuli do telocvične, kde 
prebiehala súťaž v poznávaní prírody vranovského regiónu pod názvom Milujeme prírodu.  

Streda priniesla UUmmeenniiee,,  kkttoorréé  nnááss  ssppáájjaa  aa  plánovanú besedu s akademickým 
maliarom p. Jozefom Jackaničom, spojenú s prezentáciou jeho diel. Keďže sa p. 
Jackanič ospravedlnil, na besede ho zastúpila jeho manželka Mgr. Daniela Jackaničová, 
riaditeľka Štátneho archívu vo Vranove nad Topľou. Zaujímavosťou dňa bola  prehliadka 
práce a diel žiakov a absolventov školy s ich priamou účasťou a ukážkou práce. 
Inšpiráciou pre talentovaných žiakov boli krásne vyobliekané členky DFS Cifroško 
v hodnotných krojoch zapožičaných od FS Vranovčan. Speváčky podporili atmosféru 
krásnym spevom.  

Krásny slnečný štvrtok  privítal tretiakov na detskom dopravnom ihrisku plniť 
aktivitu pod názvom BBBeeezzzpppeeečččnnneee   nnnaaa   ccceeessstttáááccchhh...   Vychovávateľky  ŠKD a vyučujúce dopravnej 
výchovy,  v spolupráci s   Autoškolou  Madura Vranov nad Topľou, zapojili do aktivít 

všetkých tretiakov. Deň bol  venovaný precvičeniu si 
pravidiel pre chodcov a cyklistov v testoch, kvízoch 
a praktických zručností v jazde na bicykloch 
a štvorkolkách priamo na DDI.    

Piatkový program pod názvom HHuuddbbaa  jjee  ddaarr  sa 
niesol  v znamení ľudovej hudby. Hostia a všetci žiaci 
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školy ho prežili s krásnymi tónmi, vyludzovanými hudobnými nástrojmi ĽH Vranovčan , ale
aj ľudským hlasom. Vystúpil DFS Cifroško, ako hostia dňa vystúpili aj mažoretky – členky
TS Varanovia. Tento deň bol aj pozvánkou na vyvrcholenie osláv 10. výročia založenia
DFS Cifroško, ktoré sa uskutočnia 7. a 8. 6. 2013. V tento deň sme privítali vedúcu
odboru školstva PaedDr. Marianu Lapčákovú, bývalých žiakov, učiteľov, rodičov, ktorí
boli milo prekvapení a potešení z predvedených aktivít.

Odkaz Týždňa otvorených dverí spred roka - Učiť sa pre život má zmysel -
tohtoročné aktivity naplnili a potvrdili úsilie školy neustále sa zlepšovať a prispôsobovať
požiadavkám moderných spôsobov vyučovania.

Mgr. Helena Kajlová, zástupkyňa riaditeľa školy

Hneď prvý deň Týždňa otvorenej školy patril projektu OOdd ffuunnddaammeennttáállnneejj
ggrraammoottnnoossttii aažž kk iinnffoorrmmaattiicckkeejj ssppoollooččnnoossttii aa kkoonnkkuurreenncciieesscchhooppnnoossttii,, ktorý
odprezentovala projektová manažérka Mgr. Helena Kajlová. Po prezentácii projektu sa
pokračovalo otvorenými vyučovacími hodinami pedagogických zamestnancov, členov
projektového tímu, ktorí v praktických ukážkach predviedli, čo už projekt škole priniesol
– moderné didaktické prostriedky a vyučovanie inovatívnymi metódami a formami.

Anglický jazyk odučili Mgr. Miroslava Korimová, Mgr. Helena Demčáková a Mgr.
Zuzana Mičejová, matematiku - Mgr. Anna Treľová a Mgr. Alexander Koman, nemecký
jazyk - Mgr. Andrea Vasiľová, integrované vyučovanie v predmetoch MAT, SJL a PDA -
PaedDr. Jarmila Kolesárová a Mgr. Marcela Lukčiková.

Počas prvého dňa otvorených dverí sme v škole privítali primátora mesta Ing.
Jána Ragana, prednostu MÚ Mgr. Andreja Krišandu, poslanca – člena Rady školy Ing.
Ľubomíra Lukiča, riaditeľov a zástupcov vranovských základných škôl, bývalých žiakov,
učiteľov, rodičov, ktorí mali možnosť vidieť naštartovaný trend školy neustále
napredovať.

Mgr. Peter Kocák, manažér publicity
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Rok 2013 je pre DFS Cifroško
výnimočný, pretože oslavuje 10 rokov svojej
existencie. Vznikol v septembri 2003 na
Základnej škole Sídlisko II 1336 vo Vranove
nad Topľou.

Vďaka veľkému folklórnemu zanieteniu
vtedajšieho riaditeľa školy, Mgr. Mariána
Magdu, a choreografa, tanečného pedagóga

FS Vranovčan a zároveň učiteľa na tejto škole, Mgr. Petra Kocáka, súbor hneď prvý rok
navštevovalo 40 žiakov od 1. po 9. ročník. V septembri toho istého roku sa súbor
rozrástol na 80 členov a začal častejšie vystupovať nielen pre potreby školy, ale aj pre
mesto. Neskôr sa počet členov stále zvyšoval.

Najprv sme sa učili poskoky, jednokročky a neskôr sme skúšali aj prvé tanečné
kroky. Z roka na rok pribúdalo tanečníkov, krokov i tancov. Postupne sme sa začali
prezentovať na rôznych súťažiach a podujatiach. Dnes je nás vyše 250. Žneme úspechy
po celom Slovensku a poznajú nás už aj v zahraničí. Tradične sa zúčastňujeme tanečnej
súťaže Šaffova ostroha a súťaží v speve Slávik Slovenska a Talenty. Sme známi na
miestnych Hornozemplínskych slávnostiach, zúčastnili sme sa najprestížnejšieho
folklórneho festivalu na Slovensku, vo Východnej.

Čerešničkou na torte počas existencie súboru
bolo vystúpenie v relácii Kapurka, kde nás mali
možnosť vidieť diváci na celom Slovensku. Niekoľko
členov Cifroška sa aj naďalej venuje folklóru vo FS
Vranovčan. V súčasnosti vrcholia prípravy na
akadémiu pri príležitosti 10. výročia vzniku.

Veríme, že v programe, ktorý pripravujeme,
potvrdíme, že Cifroško právom patrí k najlepším detským folklórnym súborom u nás.

Soňa Tarčinská, VI.A

Vedenie súboru
Riaditeľ súboru: Mgr. Milan Bendik
Zástupkyňa riaditeľa súboru: Mgr. Helena Kajlová
Choreograf a umelecký vedúci: Mgr. Peter Kocák

P Pedagógovia tanca a spevu pre 1 . stupeň: PaedDr. Jarmila
Kolesárová, Mgr. Danka Kolesárová, Mgr. Peter Šofranko
Pedagogička tanca pre 2. stupeň: Mgr. Lenka Kocáková
Korepetície a hudobný doprovod: Mgr. Peter Šofranko
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     V Cifrošku pôsobím 6 rokov a za tú dobu som spoznala výborných 
pedagógov, tanečníkov, spevákov,  ale aj kamarátov. Zoznámila som sa s 
folklórnymi tradíciami našich predkov a som rada, že aj dnes sa toľko 
mladých ľudí zaujíma o ich šírenie. Preto prajem DFS Cifroško veľa 
úspechov a do ďalších rokov ešte viac členov. 

                                   Soňa Tarčinská, VI.A 
    Milý Cifroško, už je to desať 
rokov, čo sledujeme vaše 
vynikajúce vystúpenia a úspechy. 
Som rada, že nezanikli tradície 
našich predkov, ktorí svoje pocity 
vyjadrovali spevom a tancom. 
Ďakujem za uchovávanie 
a prezentáciu bohatej studnice 
ľudových piesní, tancov a prajem 
Vám veľa zdravia, nových 
talentovaných tváričiek a hlavne 
veľa radosti do ďalších rokov. 

Timea Marcinová, VII.B 

 

    Milí Cifroškári,  

    chcela by som vám popriať 
všetko najlepšie k nádhernému 
okrúhlemu výročiu. Je to 
desaťročie nesúce sa vo víre 
nádherných zážitkov, 
desaťročie súladnej 
spolupráce všetkých žiakov 
a učiteľov, ktorí sa 
zúčastňujú na skrášlení 
folklórneho sveta nielen 
v tejto škole. Desať  
rokov ubehlo ako voda a do  
ďalších rokov vám želám veľa 
úspechov, súdržnosť 
a množstvo tanečnej energie 
s nestrácajúcou chuťou 
rozdávať radosť. 

Martina Krištanová, VII.B 

 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Srdečne Vás pozývame na  

10.výročie DFS Cifroško.  
   Tešíme sa na vás! 

   Detskému folklórnemu súboru Cifroško prajem veľa 
úspechov v budúcnosti, usmiate, veselé deti plné radosti 
a chuti tancovať. Zároveň sa mu chcem poďakovať za 
sedem krásnych pretancovaných rokov s úžasnými ľuďmi. 
Ďakujem za všetko! 

Diana Jacková, VIII.C 

    Je to už krásnych 
desať rokov, čo 
skrášľuješ detský život 
tancom. Chcela by som Ti 
preto popriať,  milý súbor 
Cifroško, aby sa Tvojim 
členom aj naďalej dobre 
tancovalo, nech dlho 
vydržíte a veľa pozitívnej 
tanečnej energie. 

Katarína Košalková, 
VIII.C 

 

    Môjmu súboru prajem veľa ďalších 
tanečných rokov, nech sa mu darí a je 
čoraz lepší a lepší. Všetko najlepšie!  

Natália Sukovská, VI.C 

    DFS Cifroško 
prajem veľa 
tanečných úspechov, 
žiakom veľa 
trpezlivosti pri 
tancovaní a učiteľom 
dobrých tanečníkov.  

Eva Šimková, VI.C 

Naši milí Cifroškári, 
nech sa vám stále tak 

dobre darí. 
Mnohým ľuďom 

zaspievajte, 
zatancujte, 

veľký úsmev na tvári 
vyčarujte. 

Alexandra Jevčáková, 
VII.B 
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„Úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho pustiť, a nie tých,
ktorí o všetkom dlho uvažujú a váhajú. “  (Herodotos)

Milí čitatelia!

Blíži sa koniec školského roka a to je čas bilancovania. Pomaly pozeráme za seba, na
výsledky našich spoločných celoročných úspechov a verím, že sa z nich spolu tešíme. Som
nesmierne rada, že aj tento rok bol pre mnohých z vás, ale aj pre mojich kolegov,
bohatý na dosiahnuté výsledky. Vážim si ich o to viac, lebo si uvedomujem, že za každým
dosiahnutým úspechom sa skrýva usilovnosť, pracovitosť, vytrvalosť, ale aj šťastie.

Úprimne ma teší, že v dnešnej „pretechnizovanej“ dobe sa medzi
vami našli takí žiaci, ktorí sa vo voľnom čase venovali rozvíjaniu
a rozširovaniu svojich vedomostí, zručností a schopností aj v iných oblastiach.

Na nasledujúcich stranách vám ponúkam prehľad tohoročných
úspechov vašich spolužiakov, ich učiteľov, a teda celej našej školy. Príjemné čítanie.

Celoslovenské súťaže

Technická olympiáda
1.miesto

F. Majirský, IX. A
Š. Senderák, VIII. C

PaedDr.
M. Hermanovský

Prečo mám rád slovenčinu
1.miesto

E. Bindasová, V. D Mgr. D. Gálová

Šaffova ostroha 2013 –
sólisti tanečníci – 1. miesto

A. Tomášová, IX. C a D. Švárny, VII. D Mgr. P. Kocák

Krajské súťaže

Názov súťaže Meno súťažiaceho a trieda Pripravoval
Technická olympiáda
1.miesto

F. Majirský, IX. A
Š. Senderák, VIII. C

PaedDr.
M. Hermanovský

Biblická olympiáda- Ev
1.miesto

S. Tarčinská, VI. A Mgr. P. Soták

Šaffova ostroha-
sólisti tanečníci- 1.miesto

A. Tomášová, IX. C a D. Švárny, VII. D Mgr. P. Kocák
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Obvodové súťaže 
1.miesto 

Názov súťaže Meno súťažiaceho a trieda Pripravoval 
Matematická olympiáda R. Hrubovský, V.A Mgr. H. Kajlová 
 D. Krišta, VI.A Mgr. M. Bednár 
Pytagoriáda R. Hrubovský, V. A Mgr. H. Kajlová 
Olympiáda anglického jazyka A. Kapera, VII. D Mgr. H. Demčáková 
Chemická olympiáda D. Mikula, IX. C Mgr. M. Vojtková 
Technická olympiáda F. Majirský, IX. A PaedDr. M. 

Hermanovský Š. Senderák, VIII. C 
Európa v škole V. Babinčáková, V. B Mgr. A. Vasiľová 
 
Biblická olympiáda – Rk 

Z. Gdovcová, VII. C  
Mgr. A. Mydlová D. Miľová, VI. A 

B. Miklošová, V. D 
Biblická olympiáda- Ev S.Tarčinská, VI. A Mgr. P. Soták 
Talenty 2013 P. Gáč, VII. D Mgr. P. Šofranko 
Národná cyklistická súťaž J. Macko, IX. D Mgr. R. Fedor 
Atletika - beh na 300 m, na 60 m K. Karasová, VIII.A Mgr. P. Kocák 
          - vrh guľou D. Bakajsová, IX. D Mgr. P. Kocák 
          -štafeta na 4 x 60 m družstvo dievčat Mgr. P. Kocák 
          -štafeta na 4 x 60 m družstvo chlapcov Mgr. F. Minarčik,  

Mgr. R. Fedor 
Ľahká atletika družstvo dievčat Mgr. P. Kocák 

 
2.miesto    
Názov súťaže Meno súťažiaceho a trieda Pripravoval 
Olympiáda nemeckého jazyka V. Nemčíková, VI. B 

D. Ongrádiová, VIII. A 
Mgr. Ľ. Caklová 
Mgr. Ľ. Caklová 

Geografická olympiáda R. Hrubovský, V. A Mgr. A. Sabolová 
 D. Krišta, VI. A Mgr. D. Babiaková 
Pytagoriáda Š. Sipský, VI. C Mgr. T. Džuppová 
Šaliansky Maťko  D. Krišta, VI. A Mgr. D. Babiaková 
Biblická olympiáda- Gk P. Eštvanová, VIII. B Mgr. M. Turčaníková 

R. Doliničová, VIII. B 
M. Maťašová, V. D 

Národná cyklistická súťaž D. Kamenský, IX. C Mgr. R. Fedor 
Slávik Slovenska P. Gáč, VII. D  Mgr. P. Šofranko 
Tvorivé choreografie-FS DFS Cifroško –staršia skupina Mgr. P. Kocák 
Basketbal družstvo dievčat: 

K. Kochanová VII.B, S. Hrižová, VIII.B  
G. Konečná, S. Olejárová, VIII. B 
B. Miltáková, D. Pánčiová, VIII. C 
V. Nguyenová, VIII.C 
M. Balberčáková, A. Kulíková, IX. B 

Mgr. P. Kocák 
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V. Peštová, D. Poperníková,  IX. C 
D. Bakajsová, IX.D 

Volejbal 
 

družstvo dievčat: 
A. Kulíková, A. Semáčová, IX. B 
M. Balberčáková, IX. B 
S. Hrižová, V. Kandalová, VIII. B 
K. Kochanová, K. Beréšová, VII. B 
I. Ivanová, V. Goryľová, VIII. C 
A. Ondrejová, L. Boháčová, VII. D 

Mgr. F. Minarčik 

družstvo chlapcov: 
M. Brila, P. Nemec, IX. D 
S. Poľačok IX. C, K. Hajduk, VIII. A 
M. Bereš, P. Baláž IX. B 
A. Kapera, VII. D, S. Michalčo, VII. C 
M.Talian, J. Stavný, VII. C 
K. Jakubko, J. Bednár, VI. A 

Mgr. F. Minarčik 

Vybíjaná družstvo dievčat: 
S. Tarčinská, D. Miľová, VI. A 
V. Zengevaldová, VI. A 
A. Molčanová, VI. C 
M. Krišová, E. Škurlová, VI. B 
K. Mihalčinová, M. Janočková, VI. B 
E. Ravasová, N. Ihnátová, VII. C 

Mgr. M. Lešková 

Atletika – hod kriketkou M. Semáčová, IX. B Mgr. P. Kocák 
          - vrh guľou A. Kulíková, IX. B Mgr. P. Kocák 
          - skok do výšky M. Balberčáková, IX. B Mgr. P. Kocák 
          - štafeta 4x60 m družstvo chlapcov Mgr. F. Minarčik, 

Mgr. R. Fedor 
Ľahká atletika družstvo chlapcov Mgr. F. Minarčik 

Mgr. R. Fedor 
 

3.miesto 

Názov súťaže Meno súťažiaceho a trieda Pripravoval 
Matematická olympiáda J. Hudacký, VIII. C Mgr. M. Bednár 

D. Mihalčinová, IX. B Mgr. M. Bednár 
Pytagoriáda  D. Krišta, VI. A Mgr. M. Bednár 

J. Hudacký, VIII. C Mgr. M. Bednár 
T. Škoviera, V. C Mgr. A. Koman 
M. Novikmec, VII. B Mgr. A. Koman 

Dejepisná olympiáda D. Mikula, IX. C Mgr. M. Hrinko 
Biologická olympiáda K. Košalková, VIII. C Mgr. E. Krúdyová 
Európa v škole,  
čestné uznanie 

E. Šimková, VI. C Mgr. S. Bakajsová 

Hviezdoslavov Kubín N. Pačutová, IX. B Mgr. M. Hrinko 
Olympiáda anglického jazyka N. Pačutová, IX. B Mgr. V. Drobňáková 
Slávici z lavice P. Gáč, VII. D Mgr. P. Šofranko 
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Slávik Slovenska M. Maťašová, V. D Mgr. P. Šofranko
Šaliansky Maťko M. Maťašová, V. D Mgr. D. Gálová
Geografická olympiáda Š. Pavlov, VII. D Mgr. D. Babiaková
Cezpoľný beh družstvo dievčat:

M. Balberčáková, IX. B
A. Kulíková, IX .B
K. Karasová, VIII. A

Mgr. P. Kocák

družstvo chlapcov:
P. Antol, IX. B
D. Kamenský, IX. C
P. Nemec, IX. D

Mgr. F. Minarčik

Atletika – beh na 300 m M. Semáčová, IX. B Mgr. P. Kocák
- skok do diaľky K. Bačová, VII. B Mgr. P. Kocák

Všetkým úspešným žiakom, ich učiteľom srdečne gratulujem a ďakujem za
skvelú reprezentáciu školy.

Mgr. Andrea Sabolová, zástupkyňa riaditeľa školy

Druhá májová nedeľa je venovaná matkám, mamičkám, mamkám, mamám. Mame
patrí vďaka, úcta a láska, lebo prijala nový život spolu s poslaním vychovávať a starať sa
o svoje dieťa.

Mama
Slovo krátke, nežné a pre mňa veľmi významné. Skrýva v sebe veľké bohatstvo,

pozostávajúce z lásky, porozumenia, obetavosti, trpezlivosti a ďalších materinských
vlastností.

Mama je prvý človek, ktorý nás po narodení objíme. Človek, ktorý stojí vždy pri mne,
pri prvých úsmevoch, prvých nesmelých krokoch, prvých nezrozumiteľných slovách, pri
každom úspechu a neúspechu, pri prvej láske či prvom sklamaní.

Osoba, ktorá mi stále podáva pomocnú ruku bez ohľadu na to, či si to vôbec
zaslúžim. Jej materinská, nežná starostlivosť a skúsenosťami overená ženská intuícia ma
vedia nasmerovať na správnu cestu. Prostredníctvom jej múdrych rád, ale i možnosťou
vlastných rozhodnutí môžem dospievať s vedomím, že je pri mne niekto, kto sa o mňa
zaujíma a dáva mi pocítiť svoju hodnotu. Človek, ktorý sa aj cez slzy dokáže usmievať
a rozosieva okolo seba pokoj. Je mojou oporou, mojou priateľkou, mojou učiteľkou,

mojím všetkým. Verím, že tu so mnou bude ešte veľmi dlho.
Mama je jednoducho LÁSKA. A ako bez lásky, tak aj bez mamy, by bol svet prázdny.

Každá mamka, tak aj moja, je výnimočná.
A preto jej patrí jedno veľké ĎAKUJEM za to, že je.

Simona Zengevaldová, VIII.C
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V učiteľskom kolektíve nájdeme mladé mamičky, z ktorých sa niektoré len
nedávno vrátili z materskej dovolenky a vo svojom voľnom čase sa starajú o svoje
malé poklady.

Oslovili sme ich pri príležitosti Dňa matiek s cieľom dozvedieť sa, ako
vnímajú svoje povolanie matky a čo im prináša.

1. Koľko detí máte, ako sa volajú a koľko majú rokov?
2. Ako ste strávili tohtoročný Deň matiek a čo pre Vás tento deň

znamená?
3. Čo Vám prináša povolanie matky?
4. Máte nejakú zaujímavú príhodu s Vašimi

deťmi?

p. uč. Mgr. Michaela Turcovská

1. Mám jedného syna Tobiasa, ktorý má 4 roky.
2. Tohtoročný Deň matiek som strávila
u svojich rodičov, pretože moja mamka mala dva dni
predtým narodeniny, takže sme mali dvojitú oslavu.
3. Byť matkou je úžasný neopísateľný
pocit a kým som nemala dieťa, tak som nikdy nechápala, prečo sa o mňa moji rodičia toľko
boja.
4. Príhod s mojím synom mám veľa, behá
nám od 9 mesiacov. V tejto chvíli si však na žiadnu nespomínam.

p. uč. Mgr. Zuzana Mičejová

1. Mám dve deti. Volajú sa Janík a Zuzka.
Janík má 8 rokov, Zuzka má 6 rokov.
2. Bola som navštíviť svoju mamku. Strávila som veľmi
pekný deň.
3. Radosť, spokojnosť, naplnenie, starosti.
4. Momentálne si nespomínam, ale je ich veľa.
Od septembra týchto príhod bude určite mnoho, pretože
Zuzka nastupuje do školy.
PS: Týmto pozdravujem jej budúcu triednu učiteľku. 
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p.uč. PaedDr. Anna Opaľuchová 

 
1. Mám syna Olivera a dcéru Klárku,  
Oliver má 11 a Klárka 3. 
2. Strávili sme ho v prírode na prechádzke,  
deti mi nazbierali kyticu lúčnych kvetov  
a darovali mi ich s láskou. To ma veľmi potešilo.  
Po prechádzke som ich zobrala  
do cukrárne.  
3. Deti sú mojím zmyslom života. Pre nich sa 
oplatí žiť. Znamenajú pre mňa všetko. 
4. Pre mňa ako mamu sú aj bežné chvíľky 
s mojimi deťmi výnimočné. Zážitkov máme 
veľa, lebo často chodíme na výlety. Posledným 
veľmi emotívnym zážitkom bolo vystúpenie ku 
Dňu matiek, ktoré si pripravili deti z materskej 
školy, do ktorej chodí aj moja Klárka. 
 

p.uč. Mgr. Monika Lešková 
 
1. Mám syna Samka, ktorý má 4 roky. 
2. Bola som po svadbe, čiže som ho 
strávila v pokoji domova, a unavená som 
si užívala svojho jediného syna. Tento 
sviatok pre mňa znamená veľa. Odkedy 
som matka, aspoň dostanem o čokoládu 
viac. 
3. Veľa radostí, ale aj starostí. 
4. Áno, nedávno sa nám stalo, 
samozrejme, nedorozumením  
a nekomunikáciou medzi partnermi, že 
náš malý ostal v škôlke do pol 6 večera. 
(chudáčik)   

 
Rozhovory pripravila redakčná rada. 
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NNN   AAA   ŠŠŠ   ÍÍÍ   MMM      PPP   EEE   RRR   OOO   MMM 

  
      Nasledujúca práca získala Hlavnú cenu v celoslovenskej literárnej 

súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Vyberme sa za 
rozprávkou a určite nájdeme jej neoceniteľné bohatstvo nielen pre deti, ale 
aj pre dospelých.  
 

 
Cesta za rozprávkou 

 
     

 Kde bol, tam bol jeden dom a v ňom jeden utrápený televízor. Televízor Jojo už 
nevládal stále sa vypínať a zapínať. Od toho hluku už ho boleli reproduktory.  
     So smútkom v obrazovke spomínal na krásne rozprávky, ktorými tešil deti, na sladké 
tóny slov a hudby, ktoré pohládzali, a prinášali spánok na detské očká.  
     Rozhodol sa, že sa vyberie pohľadať  tie slová, že musí nájsť tú krásnu melódiu. 
Trápilo ho však, že Janke bude za ním smutno, ale nemohol ináč.  
     Cestou sa stretol s mobilom Petrom. Mal podobný osud. Jeho majiteľ neustále hral na 
ňom rôzne hry, posielal SMS-ky, počúval akúsi „drnčiacu“ hudbu, až ho rozbolel displej, 
ale nepočul ani jedno pekné slovo. A on tak rád počúval krásne plynúce slová, ktorým 
nechýbala melódia, ľahkosť, rytmus.  
     Pobrali sa spolu. Neprešlo veľa času a pribudol k nim tretí kamarát - notebook 
Norbert. Mal podobný osud. Trápilo ho, ako si cez facebook jeho majiteľ Daniel vymieňa 
s kamarátmi nie najkrajšie myšlienky a slová. Rozhodol sa, že sa poberie na cestu spolu 
s televízorom Jojom a mobilom Petrom.  
     Po čase ich pozornosť zaujal malý domček. Z jeho okien sa šírila omamná vôňa 
muškátov -  a čo bolo ešte nádhernejšie – z otvorených okien prúdila krásna melódia 
a slová, ktoré priam pohládzali, a utišovali bolesť. Jojo tú melódiu a tie slová poznal.   
Nesmelo nakukli dnu. Pri starom gramofóne sedela babka Žofka s dedkom Miškom 
a počúvali staré rozprávky.  
     Naši kamaráti vošli dnu a nesmelo ich poprosili, či si môžu ich rozprávky nahrať.  
S radosťou súhlasili. Rýchlo sa pozapínali a nahrávali a nahrávali.  
     Celí šťastní sa pobrali domov. Tu ich však čakalo sklamanie. Norbert mal už nový 
mobil, dokonca smartphone a Daniel trápil klávesnicu nového notebooku. Obidvaja už na 
svojich starých priateľov dávno zabudli. Displeje Norberta a Petra zažmurkali a zhasli. 
Jojovi ich bolo ľúto a pozval ich k svojej kamarátke Janke. S radosťou jeho pozvanie 
prijali.  
     Janku našli smutnú. Stolček pod televízor zíval prázdnotou. Veľmi sa potešili a pustili 
jej rozprávky, ktoré si nahrali u dedka Miška a babky Žofky.  
     Janka ich všetkých vyobjímala, posadali si okolo stolčeka, na ktorom už opäť sedel 
televízor Jojo, a počúvali a počúvali.     

   Emma Bindasová,V.D   
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Môj budík 
 
Po druhýkrát vypínam budík. Zrazu sa ocitám v lese, 

pobehujem pomedzi ružové stromy, s ďalšími vílami tancujem 
pod hviezdami a teším sa z rozkvitnutých fialiek. Kým budík 
znova nezazvoní. Trochu ho preklínam, rýchlo si usteliem posteľ, zistím, že nič nestíham 
a utekám dole.  

Kým si mastím chlieb, opakujem si chémiu, pozdravím mamku a znova bežím po 
schodoch. Umývam si zuby, pozdravím ocka, nájdem si nejaký neživý predmet, ktorému 
môžem vynadať za to, že meškám. V úplne rekordnom čase sa dávam dokopy a potom 
nastane celodenný boj. Bojujem so schodmi, stresom, písomkou. Nastáva myslenie na 
obed, samotný obed, pri ktorom hodnotíme so spolužiačkami našu každodennú prácu, 
ktorú prirovnávame k práci baníkov.  

Nasleduje cesta naspäť domov, odreagovanie sa, učenie a ďalších XY vecí, ktoré sa 
dennodenne opakujú. Jednoducho, každodenný kolotoč! Myslím si, že každý z nás to 
dobre pozná. A tak zbehne deň, dva, tri a zrazu ďalší polrok za nami. Veľmi často sa 
stáva, že si v tom zhone akosi zabúdame všímať svet okolo nás.  

 Aj prostredníctvom tohto časopisu Vám dávame možnosť aspoň trochu nahliadnuť 
do životov spolužiakov i učiteľov, ľudí, ktorých denne stretávame a mnohokrát o nich 
vieme len veľmi málo. Často zabúdame na ten svet, ktorého síce nie sme stredom, ale 
môžeme mu skúsiť privoňať. O koľko sa môžeme stať bohatšími! A každý deň 
prekračovať samých seba.  

Milí spolužiaci, skúsme vyplávať z nášho pohodlného prístavu. Vykročme do sveta, 
ktorý sa točí okolo svojej osi a nie okolo nás samých. Ale ten objavíme, až keď sa 
dokážeme stíšiť. 

Kristína Manduľáková, VIII.A 
 

       Potôčik pod lomom 
 

 Stalo sa to v dávnych časoch, keď územie 
dedinky Vechec obývalo zopár ľudí. Uprostred dedinky 
vo svojej chatrči žil pastier Juraj. Každý deň vyháňal 
svoje kravy na pašu až k susednej dedinke Juskova Voľa.  

I každý deň prechádzal okolo malebného potôčika. 
Veľmi ho trápilo, že potôčik, ktorý napája dobytok, 
uhasí smäd obyvateľom Vechca, zavlažuje pôdu, nemá 

svoje meno. Preto sa Juraj rozhodol, že skúsi nájsť miesto, kde vyviera potôčik.   
Jedného slnečného dňa sa teda múdry pastier Juraj vybral s kravami na pašu. Dobytok 
nechal na lúke pásť sa. Sám sa vybral popri korytu potôčika hore prúdom. Ako tak išiel 
popod vztýčené Slanské vrchy, prišiel na miesto, ktoré ľudia volali lom, lebo tam sa lámal 
a štiepal kameň. I zistil, že práve pod lomom vyviera potôčik. I nazval tento potôčik 
Lomnička. Od tých čias sa potok, ktorý preteká cez Juskovu Voľu, Vechec a vo Vranove 
sa vlieva do rieky Topľa, nazýva Lomnička.                        Anežka Fejková, V.D 
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  Viezli ste sa už v anglickom bus double-deckeri? Alebo ocitli ste sa 
v blízkosti Eiffelovej veže? A čo tak navštíviť aj Taliansko, Poľsko či iné 
európske krajiny? Cestovateľské zážitky po stopách svojich verných 
poštových holubov vyrozprával istý dedko.  

Skúsme sa začítať do nasledujúceho rozprávania. (výborné prvé 
umiestnenie  v súťaži Európa v škole)  

 
     Deduškovi verní cestovatelia 
 
Asi nepoznáte môjho dedka.  Je to veľký  

cestovateľ.  Má však ešte jednu väčšiu záľubu. Je 
chovateľom  poštových holubov. Tieto dva koníčky mu 
dovolili precestovať takmer celú Európu.  Teraz už vám 
rozpoviem jeho cestovateľské zážitky. 

Dedkove letné nedele vyzerajú už niekoľko rokov 
rovnako. Sedí vonku na lavičke a pozorne sleduje oblohu. 
Trpezlivo čaká, kedy sa do jeho holubníka vrátia jeho 
verné holuby zo všetkých možných miest celej Európy.  
Jeho tiché čakanie som v jedno nedeľné popoludnie 
narušila prosbou:  „Deduško,  porozprávaj mi, ako si 
cestoval po svete.“  Každoročne sa totiž konajú 
medzinárodné výstavy holubov, na ktoré dedko veľmi rád 
chodieva. Dedko s nadšením ako malý chlapec, keď 
dostane vytúžené auto, rýchlo a bez váhania spustil: 
„Keď som bol ešte mladý, zobral ma jeden starší 
chovateľ  do Anglicka.  Jazyk som nepoznal, vieš, to tie 
slová, že nejaké please, understand a neviem čo ešte, ale ten môj spoločník bol 
pripravený na všetko. Hotový kúzelník! Vynašiel sa v každej situácii, a to aj v tej 
najnepríjemnejšej, to mi môžeš veriť. Na lístočky si odpisoval presné adresy konania 
výstavy a taxikárovi len ukázal papierik, kam nás má odviezť. Viezol  som sa dokonca aj 
na bus double-deckeri.  Pri  Buckinghamskom paláci, ktorý sa vynímal ako hrdá krásavica, 
sme sledovali výmenu anglickej kráľovskej stráže. Bol to slávnostný a vážený akt 
s typickým pokojom Angličanov. Najviac mi tam však prekážal dážď. Londýn sa nám 
predstavil v odeve sychravého, chladného a šedého plášťa svojho počasia.“  Hltala som 
každé dedkovo slovo.  

Je rodeným rečníkom a spýtala som sa: „Bol si aj v Taliansku?“  Potmehúdsky sa 
usmial pod svojimi čiernymi fúzami a odvetil:  „Áno, vnučka moja, bol som v Ríme a aj vo 
Vatikáne. Vieš, našiel som si tam kamaráta Baddyho. To bol super chlapík. Previedol ma 
celým mestom. Taliani jazdia ako šialení, rýchlo, nekontrolovateľne. Čakal som, kedy na 
nás vyletí nejaké okoloidúce auto.  Ochutnal som veľa druhov cestovín a pizze.  Tá 
paradajková omáčka, ktorú dávajú na všetko jedlo, ma veľmi často prinútila hľadať 
najbližšiu toaletu, hihi.  

Ďalší rok bola výstava vo Francúzsku. Zmocnil sa ma úžasný pocit, keď som stál pod  
Eiffelovou vežou. Fotografie si predsa videla.  Víťazný oblúk som si mohol obzrieť 

Ilustroval: Tibor Sopko, VI.A  
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zblízka a bol to pre mňa veľký zážitok. Francúzi nám núkali veľa druhov syra a rôzne 
salámy. Môj žalúdok mal v tom čase veľa práce. Pracoval na plné obrátky s francúzskou 
kuchyňou. Taký výborný chlieb ako je náš, však nikde inde nenájdeš. Namiesto chleba 
jedia Francúzi bagety.  V reštaurácii som mal šťastie.  Kuchár tam učil zákazníkov piecť 
pravú francúzsku bagetu. Už som sa o to pokúsil aj doma. Skoro vyhorela kuchyňa, ach, 
babka zúrila, že čo to stváram. Výsledok môjho pečenia nebol jedlý.“ Dedkovo pútavé 
rozprávanie pokračovalo ďalej. 

„Pred pár rokmi bola výstava v Poľsku. Stalo sa tam nešťastie. Pod návalom snehu 
sa prevalila strecha na výstavnej hale. Už si nepamätám podrobnosti tragédie, ale 
zaznamenali sa veľké škody aj na ľudských životoch.  Navštívil som aj neslávny 
koncentračný tábor Osvienčim.   Tie miesta vo mne zanechali stiesnené pocity. Uvedomil 
som si, že život človeka má najväčšiu cenu a domov nevytvára konkrétne miesto, ale 
ľudia, s ktorými sme a pocit šťastia s nimi. Vraví sa, že najkrajšie miesto je to, v ktorom 
sme šťastní. 

Najradšej som tu na našom dvore a čakám, kedy a ktorý môj holúbok z týchto 
vzdialených krajín priletí prvý. V spoločnosti mojej milovanej Anky, tvojej babičky, 
a skvelých vnúčat nadobúdam neopakovateľný pocit, že som dostal viac, než možno 
dostať kdekoľvek vo svete.“  Nežne ma pohladil po vlasoch a privinul si ma k sebe. 

„Ďakujem, deduško, bolo to úžasné rozprávanie.“ 
Veronika Babinčáková, V.B   

     Jar mojimi očami 
 

Kvitnúce stromy, cítim vôňu kvetov,  
vtáky k nám prichádzajú  
až z ďalekých svetov. 
 
Vykuknúť z okna a vidieť zelenú trávu  
sťa jar, ktorá prichádza,  
od nás až k brehu. 
 
Očami vidieť tú krásu prírody 
a záhrada plná kvetov 
 pýši sa farbami. 
 
Počasie je striedavé,  
každý deň sa mení,  
keď kvety rozkvitnú,  
nálada sa mi mení.  
 
Ligotavé slnko ako hviezdy na nebi,  
tá nádherná jasná obloha ako ruža v znamení. 
Opájam sa pohľadom na znamenitú prírodu 
a vdychujem jej rajskú vôňu.  

 
Ivana Ivanová, VIII.C                                                                    

  Ilustrovala: Soňa Tarčinská, VI.A  
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III NNN TTT EEE RRR VVV III EEE WWW sss uuuččč iiittteeeľľľmmmiii
V tomto čísle nášho školského časopisu sa opäť dozviete niečo nové o našich

vyučujúcich. Oslovili sme učiteľov prírodovedného zamerania, matematiky,
fyziky, odborníkov na slovo vzatých, milých a dobrosrdečných pedagógov.

Predstavia sa vám: p. uč. Mgr. Milan Bednár, p. uč. Mgr. Terézia Džuppová
a p. uč. PhDr. Marek Hermanovský.

Odpovede:

1. Učím tu už 32 rokov.
2. Momentálne vyučujem matematiku

a občiansku náuku.
3. Nemám obľúbenú triedu. Najradšej učím

slušných a usilovných žiakov. 
4. Praxoval som na iných školách, napr. vo

Vyšnom Žipove som počas štúdia získaval prax.
5. Áno, plánujem dovolenku. Bude to nejaké

pekné miesto tu na Slovensku.

Znenie otázok pre p. uč. Teréziu Džuppovú:
1. Ako sa Vám učí na našej škole?
2. Aké sú Vaše záľuby?
3. Ktoré predmety učíte?
4. Čo Vás na matematike najviac fascinuje?
5. S ktorou triedou ste najviac spokojná?

Odpovede:

Otázky pre p. uč. Milana Bednára:
1. Ako dlho učíte na našej škole?
2. Ktoré predmety vyučujete?
3. Máte obľúbenú triedu, kde najradšej učíte? Ak áno, ktorú?
4. Pôsobili ste aj niekde inde?
5. Plánujete ísť v lete na dovolenku? Kam?
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1. Na tejto škole sa mi učí vynikajúco, v dobrom školskom kolektíve spolu
s vedením školy, v krásnom školskom prostredí s celkom dobrým vybavením školy,
učebnými pomôckami a hlavne učím húževnatých žiakov, ktorí majú pozitívny
prístup k učeniu.
2. Mojou najväčšou záľubou je cestovanie a poznávanie krajín. Obdivovala som
New York, Washington, Boston, Niagarské vodopády, Paríž, Rím, Benátky... Rada
čítam romantické knihy, pracujem v záhradke, lúštim matematické hlavolamy.
3.  Učím matematiku a fyziku.
4. Je pre mňa veda všetkých vied. Presná veda, ktorá je svetom čísel, cvičenie
mozgu, riešenie záhad, zdolávanie problémov, ale predovšetkým je užitočná pre
život.
5. V každej triede sa mi dobre učí, nerobím rozdiely medzi triedami,
aktivizujem, vediem a podnecujem všetkých žiakov k práci. V každej triede sú
nadaní a slaboprospievajúci žiaci z matematiky. Teším sa aj z malých úspechov
všetkých žiakov.

1. Odmalička som chcel byť pilotom a zaujímali
ma veci s tým spojené, až som došiel k fyzike.

2. Venujem sa rôznym aktivitám, ktoré ma
potešia na duchu.

3. Teraz to bude 10 rokov.
4. Tie, ktoré som vyštudoval – fyziku, informatiku

a techniku.
5. Nevyspytateľnosť životných situácií, neustála

zmena, kontakt s mladými ľuďmi, možnosť pomôcť a
vďačnosť po rokoch.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám veľa
elánu, trpezlivosti a úspechov pri práci so žiakmi.

Rozhovory pripravila redakčná rada.

A napokon nechýbali ani tieto otázky pre p. uč. Mareka Hermanovského:
1. Kedy Vás začala zaujímať fyzika? Spomeňte si na Vaše prvé nadšenie

týmto predmetom.
2. Čo robíte vo voľnom čase?
3. Ako dlho učíte na našej škole?
4. Ktoré predmety učíte?
5. Čo sa Vám na práci učiteľa najviac páči?
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Wendy Wunderová: Zázraky sú možné

Kniha autorky Wendy Wunderovej Zázraky sú možné
ponúka zaujímavý príbeh devätnásťročnej dievčiny Chaz,
ktorá nemá úplne obyčajný život. Žije s mamou a so sestrou
Penny v zábavnom parku Disney World, kde jej mama pracuje.
Keď jej náhle diagnostikujú vážne ochorenie, rakovinu, stáva
sa z nej cynička a nedokáže sa tešiť zo života. Mama zistí, že
v jednom meste v západnej Amerike sa plnia sny. Penny, Chaz
a ich mama si tam prenajmú dom. Tu sa začne Chazin život
meniť. Chaz neverí na zázraky a neustálym cynizmom otravuje
svoje okolie. Keď si však v novom meste nájde kamarátov
a priateľa, začne sa otvárať novým možnostiam a začína
veriť.

Nakoniec zomrie šťastná obklopená svojimi blízkymi. Táto kniha bola úžasná.
Svojou umeleckosťou ma zaujali metafory. Aj keď sa skončila smutne, veľa miest bolo
vtipných a ironických. Momentálne je to moja obľúbená kniha, pri jej čítaní som si
oddýchla. Je pútavá, obohatila ma a som veľmi rada, že som si ju prečítala. Verím, že aj
vám sa bude páčiť životný príbeh silného dievčaťa, ktoré napriek ťažkej chorobe našlo
v sebe silu uveriť kráse života a zázrakom, ktoré sú možné. Aj keď nie priame a veľké,
ale malé, ukrývajúce sa v každom novom dni.

Barbora Oravcová, VII.C

Peter Holka: Normálny cvok

V tejto knihe sa stretneme s príbehom mladého 16-
ročného chlapca, ktorý vyrastal v slušnej rodine, ale zaľúbil sa
do narkomanky menom Dora. Dora potrebuje peniaze a tak jej
pomôže. Začne vykrádať chaty svojich známych. Pri vykrádaní
zistí, že jeho otec podviedol mamu s inou ženou. Chalan vhupne
do veľkých problémov, ktoré ho dostanú až za mreže polepšovne,
odkaľ všetko rozpráva.

Je to silný, emotívny príbeh pre násťročných. Ja osobne
som si knihu veľmi obľúbila. Myslím si, že je zameraná na ľudskú
psychiku a podvedomie. Kritici chvália túto knihu. Vraj pomôže
teenegerom vážiť si život a uvedomiť si, o čo môžeme prísť. Je
veľmi obľúbenou knihou nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

Natália Krúdyová, VI.B
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Máme tu pre vás, naši milí žiaci a spolužiaci, celú paletu krížoviek, tajničiek,
hier s možnosťou precvičiť si svoje vedomosti a naučiť sa niečo nové.

Anglická osemsmerovka

boy, chair, table, red, ring, dad, where, old,
rose, green, name, black, car, pen, book, blue,
girl, red

ANIMALS

VODOROVNE ZVISLO
4   gorila 12. tiger 1. slon
5 mravec 13 lev 2. žralok
6 pavúk 14   had 3. veľryba
7 ťava 11 opica 9. nosorožec
8. medveď 10. zebra

4. žirafa
Tobiáš Kužma, Dominik Švarný, VII.D

B O Y C H A I R
A L T A B L E O
G D U R E D B S
R I N G B P L E
E M R L O E A N
E R U L O N C A
N E O M K U K M
D A D W H E R E
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Nemecká tajnička Priraď k slovu vhodné sloveso.

Vypočítaj príklady a doplň písmená do tabuľky.

4,
67

5

13
,6

6

0,
09

7

30
6,

8

18 0,
09

7

30
6,

8

62
1,

3

57
96

28
08

11
17

8

28
08

10
28

920:3=Á 10482+696=I 1242,6:2= Z 36.78=N
0,97:10=R 63.92=D 56,1=H
1925-897=Y 68,3:5=U 342:19=



22

Pre tých, čo radi riešia zaujímavé hlavolamy, máme zasa pripravené niečo nové. To,
čo vidíte, sa volá písmenkové sudoku. Princíp riešenia je veľmi jednoduchý. Rovnako ako
v číselnom sudoku, čo sme mali v minulom čísle, je potrebné doplniť čiastočne vyplnenú
tajničku. Treba dodržať len jedno pravidlo. A to, že vo všetkých riadkoch, stĺpcoch a
hrubo ohraničených oblastiach nesmú byť rovnaké písmená. Po úplnom vyriešení tajničky
sa v hrubo označenom stĺpci objaví slovo.

Tak poďme riešiť! Verím, že si so sudoku užijete veľa zábavy.

O N T
F P N

R I F A
P A

L I P
I A O

O A L I
N L O

O P F

Na výber máte písmená: A,F,I,L,N,O,P,R,T
Dárius Krišta, VI.A

Spoj čiarou slovné spojenia s ich významom.

Pyrrhovo víťazstvo prostredie, kde vládne neporiadok
Damoklov meč zraniteľné miesto
Augiášov chliev formálne víťazstvo alebo úspech s veľkými stratami
Danajský dar vyriešiť ťažkú úlohu
Pandorina skrinka niektoré rozhodnutia sa už nedajú vrátiť späť
Preťať gordický uzol neustále hroziace nebezpečenstvo
Jóbova zvesť neočakávané tragické alebo nepríjemné udalosti
Achillova päta zlo, utrpenie a nešťastie
Kocky sú hodené zbytočná práca bez žiadneho výsledku
Sizyfovská práca zákerný (ľstivý) dar

Otília Lajčinová, VIII.C

Darujem psa. Je veľký a zlý.
Práve ma naháňa. Pomóóc!
Rýchlo volajte. (Dávid M.)

Hľadáme telepatov. Ozvite sa.
Značka : Viete, kde.
Predám päťky topánky na osmičku
nohu. Značka: Prsty vonku.
(Gabika K.)
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Vymením svoje vysvedčenie s ruskými jednotkami za vysvedčenie
so slovenskými jednotkami.  (Katka Š.)

Predávam úžasný mop, 11-ročný. Značka: Hnedý sveter. (Alexandra P.)

Kúpim si nové meno. Max. cena
100 eur. Značka: Šup do vačka.
(Michaela Z.)

Stratil sa mi pitbul. Keď ho nájdeš,
tak veľa šťastia. (Filip J.)

1. Konali sa tu ZOH 2O1O. 8. Cukrová trstina na výrobu rumu
2. 5. júla je sviatok sv. Cyrila a ..... 9. Dominika Cibulková je ....
3. ice po slovensky 10. 24. 6. má meniny...
4. Druh literatúry, v ktorom hlavná postava 11. Hlavné mesto Anglicka
pátra po páchateľovi 12. Hlavné mesto Rakúska
5. Hymna slovenskej hokejovej reprezentácie 13. Mesto v Amerike určené na zábavu
6. Spevák ....... Mars (Locked Out of Heaven)
7. Slovenský spevák Miro (Meky) ...... Soňa Tarčinská, VI.A

Ponúkam zlepšenie v nespisovnej slovenčine.
Kúpim funkčného robota za cenu pokazeného.
(Terezka G.)

Predám celoročnú diaľničnú známku
z roku 2004. Nová, málo jazdená. Cena:
Podľa dohody.  (Tomáš Š.)
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Presne pred deviatimi rokmi sme prvýkrát zasadli do školských lavíc. Malí, 
ustráchaní prváčikovia, najmenší v škole. Áno, takí sme boli. Vznikli nové kamarátstva, 
ktoré pretrvávajú možno aj dodnes, prvé detské lásky, prvé výrazné úspechy či detské 
sklamania. Pani učiteľky boli ako naše "druhé mamy." Tak to išlo rok čo rok a už sme boli 
štvrtáci. Prvá polovica štúdia takmer za nami.  

Stali sme sa staršími, o čosi rozumnejšími a naše správanie sa začalo meniť. Ako 
najmladší na druhom stupni sme pokračovali v piatom ročníku. Noví učitelia, spolužiaci,  
pribudli nové predmety a viac učenia a povinností. Žiadala sa od nás väčšia samostatnosť. 
No postupom času sme si na seba zvykli.  

Každoročné organizovanie školských výletov nám prinieslo množstvo nových 
zážitkov a zábavy. Určite ani jeden z nás, ktorí sme sa zúčastnili na lyžiarskom výcviku v 
siedmom ročníku, na to nezabudneme.  Mnohí sa naučili lyžovať a tí skúsenejší si 
obohatili lyžiarske schopnosti. Boli sme siedmaci a do deviateho ročníka ostávali už len 
dva roky. Kto by to bol povedal, že čas ubehne tak rýchlo. Ani sme sa nenazdali a z 
najmladších v škole sme sa stali najstaršími. Nepotrvá dlho a poslednýkrát zasadneme do 
školských lavíc. V pamäti nám utkvie tunajšie školské zvonenie.  

Brány školy sa zatvoria a my sa posunieme o čosi vyššie. Na mnohých tvárach sa 
budú lesknúť slzy vďaky, radosti,  ale aj smútku,  že odchádzame. Verím, že každý z nás  
si odnesie z tejto školy veľa vedomostí, zážitkov a hlavne krásnych a nezabudnuteľných 
spomienok na všetko, čo sme tu prežili.  

Touto cestou sa chcem v mene všetkých deviatakov poďakovať našim učiteľom a 
učiteľkám za všetok čas, ktorý nám venovali, za všetky vedomosti,  ktoré nám odovzdali, 
za všetky slová a napomenutia, podnetné rady, láskavé slová v ťažkých chvíľach, 
povzbudenia, pomoc a veľa ďalších vecí, o ktorých vieme, a zanechali v nás cenné stopy.  

Za všetko, milí učitelia, ĎAKUJEME! 
Miriam Ivanová, IX.D 

   Milí kolegovia, drahí žiaci,  
   letné prázdniny klopú na dvere a horúce slniečko nás pozýva von, aby sme sa 

nadýchli aj tej voľnosti, pozorovali krásu okolitého sveta a viac si nachádzali čas na 
prítomnosť našich najbližších. Nech je nastavajúce letné obdobie naplnené pokojom, 
oddychom, radosťou a nádhernými zážitkami. 

Nezabúdajte, žiaci, že ste žiakmi školy aj počas prázdnin, dávajte na seba pozor 
a rozvíjajte len tie najlepšie vlastnosti a schopnosti, ktoré sú vo vás.  Krásne leto!  

Mgr. Andrea Vasiľová 
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                                                        Ilustroval: Martin Zajac, V.A 



Trieda: IX. A Triedny učiteľ: PaedDr. Marek Hermanovský

Trieda: IX. B Triedny učiteľ: Mgr. Viera Drobňáková



Trieda: IX. C Triedny učiteľ: Mgr. Emília Krúdyová

Trieda: IX. D Triedny učiteľ: Mgr. Anna Treľová
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