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Deň otvorených dverí
17. máj 2013 bol dňom, kedy naša škola otvorila dvere pre všetkých, ktorí
chceli nahliadnuť a zistiť, čo za nimi ukrývame. Dopoludnia mohli rodičia
prísť, porozprávať sa s nami a nahliadnuť počas vyučovania do
ktorejkoľvek triedy. Popoludní najlepší žiaci z každej triedy prezentovali
svoje ročníkové práce. Vďaka nim sme sa mohli dozvedieť niečo nové o
prírode, rôznych krajinách, o karate či o bubnovaní. Príjemne prekvapili aj
mladší žiaci, ktorí nám dokázali, že počítač vedia využívať nielen na hry, ale
aj na tvorbu zaujímavých animácií. Súčasťou dňa bola aj prezentácia
rôznych krúžkov, ktoré žiaci navštevovali počas šk. roka.
Mgr. J. Ondášová

Deň detí
Dňa 3.6.2013 sa žiaci druhého stupňa vybrali vlakom do Lipian. Na stanici
nás čakali ochotní šoféri, ktorí nás odviezli do podniku Bowling u Piťa.
Rozdelili sme sa do skupín: niektorí hrali bowling, iní ping-pong, ďalší
kalčeto. Medzitým sme si mohli kúpiť nejaké občerstvenie a nápoje –
viedla pizza a kofola. Keď nám majitelia podniku zapli ľudovky, všetci sa
bláznivo roztancovali. Od majiteľov sme tiež dostali kofofúzy a keksík na
cestu. Týmto im chceme z celého srdca poďakovať. Bolo tam veľmi dobre.
S. Triščíková, N. Bujňáková, 5.A
Začali sme súťažami. Potom prišli policajti, rozložili na zem fóliu, na ktorej
boli vyznačené chodníky, cesty, priechody pre chodcov, koľajnice. Priniesli
prilby, kolobežky, bicykle, značky a všetko sme si mohli vyskúšať. Mali sme
tiež obchod, nekupovali sme veci za peniaze, ale za žetóny, ktoré sme
získali v súťažiach.
M. Figurová, 4.A

Deň rodiny
Cieľom Dňa rodiny je zdôrazniť úlohu rodiny v spoločnosti. Tento sviatok
hovorí aj o tom, aká dôležitá je naozajstná rodina s mamou a otcom a akú
nezastupiteľnú úlohu zohráva pri výchove budúcich generácií zdravé a
stabilné rodinné prostredie.
Naša škola tento sviatok oslávila v sobotu 18. mája v krásnom prostredí
Gazdovského dvora pri Červenici pri Sabinove. Od rána sa varil chutný
kotlíkový guláš. Pripravené boli športovo-zábavné súťaže pre rodinné tímy,
ako napríklad štafetová chôdza na chodúľoch, hod na cieľ, beh na lyžiach,
preťahovanie lanom, ale aj orezávanie zemiakov do guláša. Za každú
zvládnutú súťažnú úlohu si rodina odniesla slnečný lúč. Keď malo slniečko
všetky lúče, rodina získala nárok na porcie guláša pre všetkých členov
družstva. Tak ako sú dôležité všetky prísady pre chuť guláša, pre
fungovanie rodiny sú dôležití všetci jej členovia. A práve o to v tento deň
išlo: nájsť si čas na svoju rodinu, zabaviť sa s ňou, vzájomne sa podporiť, na
chvíľu sa zastaviť, a len tak v objatí prírody vychutnávať spoločne strávený
čas. Aby sa deťom gulášik správne uložil, pohojdali ich na chrbtoch koníky a
ockovia so synmi si na záver zahrali futbalový zápas.
Ten, kto sa tohto podujatia zúčastnil, mi určite dá za pravdu, že tento
príjemný sobotný deň umožnil zmysluplne prežiť voľný čas, prehĺbiť a
upevniť rodinné vzťahy a nabrať sily do každodenného života.
PaedDr. Štefánia Brajerčíková

Deň mlieka
Počas tohto dňa sme si pripravili rôzne dobroty z mlieka a mliečnych
výrobkov. My sme pripravili ľadové kapučíno, 7.A falošnú tresku, nechýbal
koktail aj rôzne pečivo s nátierkami a šalátmi od výmyslu sveta.
Všetko sme si to v jedálni rozložili, a potom sme sa navzájom hostili.
Mne najviac chutilo kapučíno.
A. Dugasová, 8. A

Po Nemecku a Taliansku
sme sa vybrali do Poľska
Na tri dni sme sa my, dievčatá z 8. A, vybrali do Krakowa trochu si
preskúšať jazyky, pozrieť si pamiatky a niečo nakúpiť. Vyrazili sme 23. 6.
ráno, ubytovali sme sa a prešli si spolu mesto, aby sme sa potom nestratili.
Navštívili sme pár kostolov a tiež krásny hrad Vawel, v ktorom sme si
pozreli jaskyňu pravekých ľudí, múzeum Jána Pavla II. a krásne nádvorie.
Samozrejme sme si nenechali ujsť Galériu Krakowsku (Veľké nákupné
centrum). Prešli sme sa po univerzitnej ceste, potúlali sa po meste,
oddychovali pri krásnej fontáne. Stretli sme ľudí z rôznych kútov sveta a
dali si perfektnú horúcu čokoládu. Poriadne nás z toho boleli nohy, ale
stálo to zato.
M. Konečná, 8. A

Škola v prírode Kysak
Na školu v prírode som sa ve ľmi tešil. Išli sme vlakom. Od vlaku sme museli ísť do
ubytovne pešo cez dedinu a les. V izbe som bol s Erikom a Leom. Mali sme tam rôzne
súťaže. Boli sme rozdelení v kmeňoch. Ja som bol Sioux. Vytvorili sme si indiánsku
čelenku a tričko. O polnoci sme v lese hľadali indiánsky poklad.
Samko Bucko, 2.B
Celý týždeň som bol v škole v prírode v Kysaku. Mám veľa zážitkov. P očasie bolo
veľmi pekné. V izbe sme boli traja. Veľa sme sa nasmiali a vybláznili. Mali sme tam aj
bazén, mohli sme sa aj kúpať, keď bolo horúco. Chodili sme na túry do lesa. Opekali
sme a mali sme aj trampolínu. Hral som veľa zábavných hier. Som rád, že som tam bol,
lebo bolo super.
Dávid Karaffa, 2.B

Noc siedmich hviezd
Noc v škole pre 2. stupeň sa konala 7. – 8.5.2013. Zišli sme sa v škole, rozdelili
sme sa do skupín. Potom sme chodili po meste a pri náučných tabuliach sme
riešili úlohy, ako napr. skladanie obrázka, maľovanie, logické úlohy, tvorbu
piesne, obdarovanie cudzích ľudí tým, čo sa nedá kúpiť. Za každú splnenú
úlohu sme dostali indíciu. Posledná úloha nás čakala vo farskej záhrade, kde
sme mali uhádnuť heslo a odheslovať súbor. Tým heslom bolo slovo hviezda.
Nemyslí sa tým hviezda v telke, na nebi, ale človek, ktorý je skromný, láskavý,
dobrosrdečný, vytrvalý, ochotný pomáhať druhým. To je pravá hviezda.
F. Burgr, 7.A: To nebola noc v škole, ale ponocovanie v škole.
Z. Hajduková, 8.A

U hasičov
Medzinárodný deň hasičov, ktorý je 4. mája (na sv. Floriána – ich
patróna), s me si v našej škole pripomenuli nielen rozprávaním o
namáhavej práci hasičov, ale aj návštevou priamo v ich
novozrek onštruovanej hasičsk ej stanic i v Sabinove. Ukázali nám
technic ké zariadenia, ktoré majú a bezpečnú manipuláciu s nimi. Deti
preliezli úplne všetko, sk úšali prilby, nastúpili si do áut, striekali z
hadice, poprezerali si miestnosti, v ktorých hasič i spia, telocvičňu,
konferenčnú miestnosť, vežu na sušenie hadíc a vyskúšali si aj, ak o sa
šplhá po hasičskej tyč i :). Návšteva u hasičov bola super zážitkom aj
pre nás – pani učiteľky. Ďakujeme!
Mgr. Ľ. Janigová

Sústredenie speváckeho zboru
Dňa 29. – 30.4.2013 sme išli so zborom na sústredenie na faru do Veľkého
Šariša. Hrali sme rôzne hry – skrývačky (verte nám, vidieť učiteľku, ako sa
hádže na zem alebo napodobňuje strom, je vážne vtipné), karty, mali sme
aj večerný zábavno-súťažný program. Na druhý deň nás čakala aj túra na
Šarišský hrad. Samozrejme, nevyhli sme sa ani spevu. Je dobré, že učiteľka
niečo také vymyslela, pretože sme sa navzájom lepšie spoznali. Dúfame, že
nabudúce nás bude viac.
F. Burgr, 7.A: Aj keď som tam bol jediný chlapec, bolo to výborné,
všetci mali ku mne veľkú úctu a keď som chcel, mal som aj pokoj.
A. Dugasová, M. Konečná, N. Urdzíková, 8.A

Wenn etwas frage ich,
Nika sofort antwortet mich,
in Klasse ist Tadeáš auch,
er hat ein böse Brauch,
er sagt immer ´nein´,
wir wissen nicht weil.
Saša eine Sportlerin ist,
und auch Humorist.
Wir haben zwei Junge,
Tomáš hat unruhige Zunge.
Er sagt was möchte er,
er ist nicht guter Hörer.
Und auch ist Lenka hier,
wenn hat sie Papier,
schöne Bilde malt sie,
ich möchte wissen wie.
Maja möchte Deutschlehrerin sein,
ich habe keinen anderen Rheim.
Mariana Konečná

Hallo, das ist unsere Gruppe

Saša spielt Tennis,

und unsere Gruppe ist super!

aber ich bin nicht Denis.

Tadeas mag Fußball,
aber nicht Florball.
Saša spielt Bongo,
Lenka mag Kongo.
Maja kocht Suppe
für unsere Gruppe.
Tomas möchte radfahren,
Nika kann Dutsch sprechen.
Ich bin Patricia,
aber keine Dazia.
Paťka Turáková a
Lenka Sirotňáková

Ich heiße Nika,
nicht Kika.
Tadeáš mag Sport,
aber er hat nicht Ford.
Paťka liebt Harry
und Perry.
Tomáš fährt Rad,
Maja geht ins Bad.
Lenka ist sehr nett
sie hat auch ein Bett.
Das ist unsere Gruppe,
wir essen auch Suppe.
Dominika Semančíková

Hallo ich bin Martina,
Nina liebt Ukrajina.
Zuzka hat lange Haare,
Majo nach Italien fahre.
Ich hab große Schokolade Milka
und diese Schokolade mag Cilka.
Martina Belišová

Unsere kleine Hälfte der
Klasse -nur Cecil und Majo
haben die bürgere Ausweise.
Ich und Nina spielen Geige
gern, Tomáš sieht gern fern.

Tennis ist Martinas
Lieblingssport,
Immer Lachen und Spaß
sind dort!
Zuzka Hajduková
Thomas Hockey spielt,
Tadeas trägt nicht Kilt.
Lenka liest kein Buch,
Paťka ist nicht Kuh.
Dominika ist super,
Maja isst Suppe.
Alexandra Dugasová
Cilka hat braune Haare,
Martina ist gut,
sie liebt Rut.
Tomáš, er ist Junge,
Zuzka hat eine Stunde
und Majo ist kein Hunde.
Nikola Urdzíková

Hodnotenie šk. roku 2012/2013
Milí naši žiaci, tešíme sa z vašich úspechov, z vašich dobrých výsledkov, máme radosť, keď sa vám darí
a keď ste šťastní vy. Srdečne blahoželáme všetkým, ktorí sa zúčastnili rôznych súťaží a olympiád,
reprezentovali našu školu a ktorých výchovno-vzdelávacie výsledky si zaslúžili pochvalu riaditeľky školy.
Medzi našich najlepších patria títo žiaci:
1. B Lucia Triščíková
4. A Terézia Baňasová, Branislav Stanko
5. A Zdenka Semančíková, Slávka Triščíková
7. A Joachim Benedikt Šulík, Štefan Talarovič
8. A Dominika Semančíková, Lenka Sirotňáková

Naše zbery a najlepší zberači
SABI VIEČKA A TETRAPAKY: tetrapaky – Ruslans Nikons 1.B, viečka – Jakub Tobiaš 2.A
PAPIER: Antónia Mária Gernátová 2.B – 436,8 kg, Alexandra Makarová 1.B – 325,3 kg., Martin Baňas 5.A - 210,4 kg
GAŠTANY: Kristína Švecová, 2.A – 205,8 kg, Antónia Mária Gernátová, 2.B – 202,9 kg, Marek Babiak, 2.B – 201,1 kg

Najlepšia zberačská trieda (získali spoločný výlet): 1.B, priemerne na
žiaka priniesli 50,34 kg papiera.
Konečne sme sa dočkali a nadišiel ten deň, keď sme sa vybrali na výlet do
Prešova, ktorý sme vyhrali ako odmenu pre najlepšiu triedu v zbere
papiera.
Ráno sme nasadli na autobus a tešili sa na preliezky. Tie boli vonku na
ihrisku a boli super, ale naše najväčšie prekvapenie bolo až v Čik-čikdomčeku, kde sme sa vybláznili na trampolíne, šmýkľavkách a v penových
guliach. V bufete sme si nakúpili sladkosti. Bol to super deň plný zážitkov,
na ktoré budeme stále spomínať.
ZAPOJTE SA NA BUDÚCI ROK AJ VY, NAOZAJ SA TO OPLATÍ :-) !!!
TRIEDA 1.B
Výhercami súťaže nášho časopisu sú: Kajko Korinek z 1.A a Marek Babiak z 2.B. Ceny dostanete od tr. učiteľov.

Milí žiaci a rodičia, vážení pedagógovia!
Dovoľte mi, aby som Vám na záver školského roka poďakovala za nasadenie,
s akým ste predchádzajúcich desať mesiacov pracovali a popriala Vám čo
najpríjemnejšie chvíle oddychu.
Riaditeľka školy

