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KRÍŽOVKA 

 

Po šírom sa morí točí, ani mak sa 

nezamočí, hvízda a píšťalky nemá, počuje 

ho i púšť nemá. Čo je to?  

Odpoveď nájdeš po vylúštení krížovky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJNIČKA:  ___ ___ ___ ___ ___ ___   . 

 

 

1. má meniny 5. októbra 

2. nástroj na šitie 

3. náš svetadiel 

4. poľnohospodársky stroj 

5. jesenný mesiac 

6. horná končatina 



Nešikovná čarodejnica 

 

     Bolo jedno mesto, kde si všetci nažívali veľmi spokojne. Len čarodejnica 

žijúca na okraji mesta im všetkým závidela. Hnevala sa, že nie je obľúbená 

a nezískala vo voľbách hlasy, aby viedla toto mesto. Nikto ju nevolil aj preto, 

lebo bola veľmi nešikovná. Mala proste veľmi nešikovné ručiská a na čo 

siahla, to aj pokazila. 

     Jedného dňa sa čľapotala vo vode a čarovala svoj nedokončený elixír.  

     „Haka-baka, zničím celé mesto a budem tu kráľovnou!“ vykrikovala 

a miešala svoj tajomný elixír.  

     „Ešte mi chýba jablko, mala by som si ho ísť kúpiť do mesta...“  

     Lenže vtom niečo buchlo a čarodejnici od strachu vypadol elixír na zem. Od 

zlosti a nedostatku času sa rozhodla urobiť si nový, ktorý sa smie 

v čarodejníckych kruhoch variť iba vo výnimočných situáciách. 

     Ale zlo sa nie vždy podarí, a tak to bolo aj teraz. Ako ho začala miešať, 

zmizol najprv čarodejnicin dom,  potom celé okolie a aj elixír. Na zničenie 

mesta jej nezostala ani kvapka.  

     A tak po zlej a nešikovnej čarodejnici neostalo nič, ani len spomienka. Iba 

každý v mestečku sa divil, odkiaľže sa vzala tá milá starenka, ktorá všetkým 

pomáha.                     

Nikola Zorská, VI. B 

 
 

Jesenný vietor 

 

Vetríček maličký,  

pohlaď vetvičky,  

rozhojdaj konárik,  

bude dnes pekný dník.  

 

 

 

 

Vetrisko, chlapčisko,  

kade ty duješ?  

keď zhasneš ohnisko,  

zimu nám priveješ. 
 

Boris Pošivák, V. A 

 

      Jeseň 

 

Končí  teplé leto, 

už tu dupká jeseň, 

lastovičky odleteli, 

dospievali pieseň. 

 

Gaštany sa na nás smejú 

spod periny listovej. 

Ťaháme ich za pichliače 

ako z deky chlpatej. 

 

Tajomný dážď z neba padá, 

pod nohami čľapoce, 

Jabĺčko už sčervenelo, 

vyčaruje Vianoce. 

 

Zuzana Kolarčíková, VI.B 

 

S jeseňou prichádza Rebeka... 
 

     Leto je už nenávratne za nami, 

pominulo obdobie oddychu, cestovania 

a množstva krásnych zážitkov. Školský 

zvonec nám pred dvoma mesiacmi 

oznámil začiatok nového školského roka 

2017/2018 a vy ste ho určite začali s 

mnohými predsavzatiami, plánmi 

a očakávaniami.  

     Čas beží, v žiackych knižkách 

pribúdajú známky a čochvíľa začne už aj 

hodnotenie dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok. 

Ani redakčná rada školského časopisu 

nezaháľala a spolu s viacerými 

prispievateľmi zostavila jesenné číslo 

Rebeky, v ktorom prevládajú články z 

viacerých exkurzií, súťaží, aktivít a 

projektov, do ktorých sme sa zapojili ako 

celá škola. Nechýbajú ani fotografie 

našich nových žiačikov so svojimi 

učiteľkami, interview s našou 

najmladšou premiantkou školy, ako aj 

básničky či krížovka.  

     Milí žiaci, už teraz sa tešíme na vaše 

príspevky a zároveň vám prajeme 

príjemné chvíle pri čítaní jesennej 

Rebeky.   

Vaša redakčná rada 



Milí žiaci, 

 

začal sa nový školský rok a prvé 

dni vyučovania už máme za 

sebou. Tak ako som spomenula 

na slávnostnom otvorení 

školského roka, začína sa 

kolotoč, ktorý sa bude krútiť 

celých desať mesiacov. Opäť 

ste si zasadli do školských  lavíc, 

Vaši učitelia sa vrátili za učiteľské katedry. Začiatok školského roka bol 

trocha napätý, pretože sme nemali pána ministra. Očakávali sme, kto 

bude naším novým ministrom, kto bude školstvo riadiť. Teraz to už 

vieme, že novou ministerkou je JUDr. Mgr. Martina Lubyová PhD. Pre 

zaujímavosť je to už v poradí  19-ty „šéf“ školstva.  

     „Slovensko je nádhernou krajinou, kde sa oplatí žiť 

a pracovať," uviedla novovymenovaná ministerka. Mne osobne sa 

tento jej výrok veľmi páči. Každý jeden z Vás bude v budúcnosti 

vytvárať hodnoty pre túto krajinu. Je len na Vás, čoho ste schopní 

dosiahnuť. To, čo v budúcnosti dosiahnuť chcete,  aj keď sa to 

častokrát podceňuje, má svoj začiatok. Ten začiatok sa začína práve tu, 

na základnej škole. Aj v tomto školskom roku budeme plniť ciele 

a úlohy ŠkVP Učíme sa pre seba, budeme sa zapájať do rôznych 

projektov a aktivít, o ktorých Vás budú informovať postupne Vaši 

triedni učitelia.  

     V tomto školskom roku pribudol k tanečnému odboru aj hudobný 

odbor ZUŠ vo Veľkom Šariši. Sme radi, že sme umožnili žiakom našej 

školy umelecky sa vzdelávať.  

     Želám Vám úspešný školský rok 2017/2018. 

                                       Mgr. M. Suchaničová, riaditeľka školy 

SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 

 
Vetríček maličký,  

pohlaď mi nožičky,  

neofúkni však detičky, 

aby chodili do školičky.  
 

Vetrisko, chlapčisko,  

kade ty lietaš?  

Keď lietaš nízko,  

všade sa zatúlaš.  
 

Sandra Zlatohlavá, V. A 

 

„Jesenné“ kamarátky 
 

Jeseň – naša kamarátka, 

jabĺčka má rada Slávka. 

Aj hruštičky zelené 

chutia našej Terinke. 
 

Ovocie my máme rady, 

zaváraniny i čokolády. 

Babka naša kuchárka je, 

aj džemiky navariť vie. 
 

My sme kamošky veselé, 

občas trocha neposlušné. 

A hoci niekedy aj poprší, 

vetrík nám slzy vysuší. 
 

Slávka Makarová, 

Terézia Šarišská, VIII. A 

 

                       Jeseň 

 

Vetrík si zarána veselo pospevuje, 

dáždik nám krásnu jeseň sľubuje. 

Šarkan si po nebíčku roztopašne krúži, 

ani tobogan mu nie je cudzí. 

 

Zubaté slniečko sa skrylo za oblak, 

zmoknutý gaštan spadol pod strom. 

Hríbik sa mu uštipačne posmieva, 

pestrofarebnou perinou sa prikrýva. 

 

Jeseň je už v plnom prúde, 

ako maliar nádherné obrazy maľuje. 

Celý les hýri tisícimi farbami, 

v podvečer zažiari zažatými sviecami. 
 

Žiaci VIII. A 

 

Vetríček maličký,  

pohlaď mi líčka,  

aby sa červenali  

ako tá ružička.            

Vetrisko, chlapčisko,  

odkiaľ sa náhliš?  

Vtáčatkám na strome 

hniezdočko zhodíš. 
 

Michaela Zubáková, V. A 



báseň od V. Roya venovanú Štefánikovi a potom nasledoval príbeh o 

jeho živote. V čítaní  o zaujímavostiach zo života tejto osobnosti pokračoval S. 

Popel (oblečený vo vojenskom:-). Prvú - teoretickú časť uzatvorila F. 

Rozmanová, ktorá poslucháčov oboznámila s obsahom Štefánikovej knižnice. 

V druhej - praktickej 

časti sa zapojili do 

tvorivej činnosti všetci 

žiaci. Ich úlohou bolo 

vytvoriť kroniku 

z fotografií, článkov, 

citátov Štefánika. 

Rozdelili sa do dvojíc z 

ktorej každá mala 

konkrétnu úlohu. 

Vystrihovali, lepili, 

písali, pracovali 

s textom, vyhľadávali 

najdôležitejšie informácie z jeho života, vyrábali aj papierové lietadlá, ktoré 

lepili na pripravený plagát. Výsledkom boli nové vedomosti, poznatky o našej 

histórii, ktoré žiaci nielenže počuli, ale zhmotnili ich do vlastného výtvoru – 

do kroniky. 

 

Záložka do knihy spája školy 

 

V októbri sme sa zapojili aj do 

celoslovenského projektu Záložka do 

knihy spája školy. Zhotovili sme záložky 

na tému Tajuplný svet knižných 

príbehov. Využili sme nielen rôzne 

techniky práce, ale aj svoju fantáziu. 

Záložky boli odoslané ZŠ s MŠ Podzávoz 

v Čadci. Pevne veríme, že sa im budú 

páčiť a že ozdobia nejednu rozčítanú knihu.  

Interview s premiantkou našej školy 

 

V minulom školskom roku sa premiantkou našej školy stala ešte len siedmačka 

Juliána Kopčíková. Rozhodli sme sa, že jej položíme zopár otázok, aby ste sa 

aj vy dozvedeli o našej spolužiačke niečo viac.  

 

Julka, mi o tebe vieme, že sa rada učíš 

a na vysvedčení máš samé jednotky. 

No nás by zaujímalo, ktorý predmet 

máš najradšej? 

– Zo všetkých predmetov mám 

najradšej výtvarnú výchovu. Veľmi 

rada kreslím a pri kreslení dokážem aj 

najviac relaxovať.  

Čím chceš byť, keď budeš dospelá? 

– Veľmi rada by som sa stala lekárkou 

alebo farmaceutkou.  

Keby si bola riaditeľkou našej školy, čo by si zmenila? 

– Nič by som nemenila. Mne sa v tejto škole páči, mám dobrých spolužiakov a 

veľa zážitkov z výletov či exkurzií.  

Máš domáceho miláčika?  

– Áno, mám trpasličieho zajačika, volá sa Mary. A tiež  ročného  vlčiaka Nera.  

Aké jedlo máš najradšej?  

– Obľubujem rôzne jedlá z rýb a najchutnejší je pre mňa tuniačí šalát.   

Ktorú krajinu by si chcela v budúcnosti navštíviť a prečo?  

– Veľmi túžim navštíviť Patagóniu v Južnej Amerike, a to pre krásnu prírodu, 

ktorá má fascinuje.  

Ktorú slávnu osobnosť by si chcela stretnúť?  

– Rada by som sa stretla s našou slávnou tenistkou Dominikou Cibulkovou. 

Mám ju rada a obdivujem jej športové výkony.  
 

Za rozhovor ďakujú a veľa ďalších úspechov želajú Julkine spolužiačky.   

 



Naše naj zážitky z prázdnin 

 

Letné prázdniny sú už nenávratne za nami, no v mysliach všetkých ešte stále 

rezonujú pekné zážitky a spomienky. A tak sme sa niektorých štvrtákov a 

šiestakov  spýtali na ich najkrajší zážitok.  
 

Peter Ščerbák, VI. A: Keď začali prázdniny, nikto z našej rodiny nevedel, kam 

pôjdeme na dovolenku. Nakoniec sme si vybrali Tatralandiu. A bolo super! 

Keď začalo pršať, všetky rady na tobogany „sa vyparili“ a my sme sa s ockom 

bez prestávky vozili dole a zas vybehli hore.  Takto sme si atrakcie na 

kúpalisku ešte nikdy neužili!  

Štefan Ivanko, VI. B: Cez tieto prázdniny som sa učil plávať a potápať na 

kúpalisku v Sabinove. To plávanie som celkom zvládol, ale potápanie bolo o 

niečom inom. Keď som sa nedotýkal dna, pochytila ma panika a začal som sa 

topiť. Nevedel som, kde je hore a kde dolu. Ale môj kamarát si to všimol 

a vytiahol ma na breh. Našťastie v mojom príbehu sa nezranili žiadni 

účastníci.  

Lýdia Fedorová, VI. A: My sme strávili tri krásne augustové dni v Belianskych 

Tatrách v malebnej dedinke Jezersko. Navštívili sme Beliansku jaskyňu, ktorá 

sa nám veľmi páčila. Užili sme si tiež relax vo vellnesse a na spiatočnej ceste 

sme ešte zašli na Štrbské Pleso, kde sme sa prešli okolo plesa a pozreli si 

skokanské mostíky.              

Tamara Lopuchovská, VI. A: V lete sme boli na Domaši. Pridal sa k nám aj ujo 

s rodinou. Každý deň sme boli pri vode, kúpali sme sa, opaľovali a vybláznili 

pri oblievačke a skrývačke. V jeden podvečer sme sa veľmi zľakli. Stratila sa 

moja sesternica, ktorá šla hľadať stratené šľapky zabudnuté na pláži. 

Našťastie sme ju našli. Aj napriek tomuto nepríjemného zážitku sme si 

„chatovanie“  poriadne užili.  

Lukáš Kačmarík, IV. A: Začali sa prázdniny a my sme sa tešili na voľno a 

oddych. Po dvoch týždňoch prázdnin sme odišli do tábora v Kysaku. Každý 

deň sme mali zaujímavý program – hry, súťaže, plávanie, futbal, nočnú hru, 

súťaž o najchutnejší guláš, besedu s policajtmi a ukážky z práce hasičov. S 

táborom sme sa rozlúčili krásnym ohňostrojom. Po príchode z tábora som bol 

Medzinárodný deň školských knižníc 

 

Koncom októbra majú školské knižnice svoj sviatok, ktorý každoročne pripadá 

na 4. októbrový pondelok. Aj v tomto školskom roku zorganizovali vyučujúce 

SJL v priestoroch našej knižnice aktivity pre žiakov zamerané na vytvorenie 

pozitívneho vzťahu ku knihám, k čítaniu, k rozvoju fantázie, predstavivosti a 

čitateľskej gramotnosti.  

Žiaci VI. A si pripravili 

dramatizované čítanie 

troch historických 

povestí – Ako Michal 

pooral Spišský hrad, 

Studňa kráľa Mateja, 

Matej kráľ a bača, 

ktoré boli zamerané 

na významnú 

historickú postavu z 

našich dejín – kráľa 

Mateja Korvína. Časť 

žiakov bola aktívnymi poslucháčmi a po prečítaní povestí odpovedali na 

kvízové otázky. V závere všetkých prítomných potešil S. Andreanský 

recitáciou povesti o slovenskom hrade.   

Žiaci VI.B si takisto pripravili dramatizované čítanie a zároveň krátke 

predstavenie prečítanej rozprávky: O Červenej čiapočke. Dvaja žiaci čítali po 

častiach rozprávku, kde následne ostatní žiaci túto časť rozprávky zahrali. Aby 

nehrali len sami pre seba, pozvali si aj žiakov 1. ročníka, ktorí boli aktívnymi 

poslucháčmi a nadšenými divákmi. Podporiť toto čítanie prišla aj pozvaná 

mamička Mateja Kočana. Po skončení predstavenia, žiaci mali pripravené 

otázky o danej rozprávke a pozorní pozorovatelia z 1. stupňa, ktorí správne 

a dostatočné rýchlo odpovedali, boli odmenení sladkosťou. 

V VII.B si tento deň spríjemnili žiaci spomienkou na významnú osobnosť 

našich dejín - na Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol tohtoročnou témou 

Medzinárodného dňa školských knižníc. V úvode prečítala žiačka S. Ivanková 



Škola priateľská k deťom 
 
Vážení učitelia, milí žiaci,  

 

v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Škola priateľská k deťom, 

ktorého cieľom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti 

bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre 

záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom 

nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi 

deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách. 

(www.unicef.sk)  

     Naša škola sa hlási k školám podporujúcich zdravie. Už dlhodobo sa snažíme plniť 

úlohy, ktoré sú blízke myšlienkam a cieľom tohto programu. A keďže práva dieťaťa, 

ich rešpektovanie, účasť na ich dodržiavaní, zodpovednosť sú dôležité, budeme 

výchovu k ľudským právam v škole usmerňovať tak, aby sme ešte viac podporovali 

vytváranie dobrých medziľudských vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi. Aby sme 

vytvorili komunitu, v ktorej v centre pozornosti je dieťa, teda žiak.  

     Program je dlhoročná aktivita Detského fondu na Slovensku. V zmysle myšlienky, 

že ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má, sme presvedčení, že splníme 

všetky podmienky a kritéria na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018. 

Práva sa vzťahujú na všetky deti bez výnimky a my sme povinní chrániť deti pred 

akoukoľvek formou diskriminácie. Učiť ich nielen k právam a tolerancii, a tým napĺňať 

myšlienky Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017.  

 

     Základné kritéria, ktoré je potrebné splniť na získanie titulu Škola priateľská k 

deťom 2017/2018:  

1. Informovanie o programe Škola priateľská k deťom  

2. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF  

3. Práva detí v ŠkVP  

4. Zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF  

5. Aktívna žiacka rada.  

 

     Veríme, že spoločným úsilím žiakov, učiteľov a rodičov sa nám tento titul podarí 

dosiahnuť a staneme sa školou, ktorá je priateľská k deťom, je hodná pozornosti zo 

strany rodičov.  

Mgr. Magdaléna Suchaničová, riaditeľka školy 

ešte v zoologickej záhrade, na kúpalisku a u svojej babky. Prázdniny sme 

ukončili zemiakovou brigádou.  

Vanessa Kubičková, IV. A: My sme boli v lese na Drienici zbierať huby. Chodili 

sme dosť dlho, kým sme nejaké našli. No potom sa na nás usmialo šťastie a 

my sme nazbierali plný košík. Mali sme veľkú radosť, no ja ešte väčšiu, 

pretože som vedela, že pôjdeme aj na kúpalisko. Bol tam veľký tobogan a 

šmýkačka. Ocko ma učil plávať. Veľmi sa mi to páčilo. Bola som veľmi 

unavená, ale nevzdávala som to. Domov sme prišli unavení, ale plní zážitkov.  

Zuzana Kolarčíková, VI. B: Ja som svoje prázdniny trávila na Šírave. Každý 

večer sme chodili ku kolotočom a môžem povedať, že som vyskúšala všetky, 

ktoré tam boli. Dokonca mi z nich bolo aj veľmi zle. Aj napriek tomuto 

nepríjemnému pocitu, ktorý mám  doteraz, išla by som  na kolotoče znova.  

Nikola Zorská,  VI. B: Aj  ja som  prázdninovala na Šírave. My sme tam 

stanovali a bolo nám super. Vyskúšala som kolotoče, aj napriek tomu, že sa 

bojím výšok. Môj kamarát Riško stlačil kolotoč tak, že sme vystúpili úplne 

vysoko. To ma veľmi vystrašilo a viac na kolotoče nepôjdem.   

Veronika Hlubeňová, VI. A: Ja mám najkrajšie zážitky zo súťaže mažoretiek v 

Taliansku. Síce sme skončili až na 5. mieste, ale pobyt pri mori bol fantastický. 

Domov sme sa vrátili oddýchnuté, vysmiate a opálené.  

Maťo Kubičko, IV. A: Cez prázdniny som bol na mnohých výletoch a tiež na 

návšteve u babky. Najviac sa mi páčilo vo Vysokých Tatrách a na kúpalisku v 

Poprade. Bolo tam veľa atrakcií, bazénov a toboganov. No mňa najviac bavilo 

plávanie vo veľkom bazéne. Navštívil som aj peknú zoologickú záhradu v 

Spišskej Novej Vsi.  

Michaela Martonová, VI. A: Aj v tomto roku sme boli v Tatrách a navštívili 

sme viacero chát. Boli sme na Zámkovského chate, Chate pri Zelenom plese, 

no najviac sa mi páčilo v Reinerovej útulni. Bola síce veľmi maličká a celá 

kamenná, no vo vnútri po stenách boli vystavené staré lyže, horolezecké 

výstroje, staré zvonce a fotografie. Cítili sme sa tam ako v múzeu. Mali sme to 

šťastie, že sme sa mohli porozprávať aj s pánom chatárom, ktorý nám 

povedal, že okolo chaty často pobehuje líška, ktorá sa približuje aj k ľuďom. 

Očarení tatranskou prírodou sme sa natešení vrátili domov s množstvom 

zážitkov.  



NOVÁČIKOVIA V NAŠEJ ŠKOLE 

 

0. A – triedna učiteľka: Mgr. Beáta Tobiašová 

 

Vystúpenie sokoliarov 

 

Dňa 20. októbra 2017 nás 

navštívili sokoliari z Česka, ktorí 

nám pripravili predstavenie 

s vyše 20 druhmi dravcov. 

Dozvedeli sme sa nielen veľa 

zaujímavostí zo života dravcov a 

sov, ale aj tí, ktorí pozorne 

počúvali, mohli získať hodnotné 

ceny. Jeden odvážny chlapec si 

vyskúšali aj prílet sokola na 

koženú rukavicu. Vystúpenie sokoliarov bolo pre nás všetkých veľkým 

zážitkom.  

Juliána Kopčíková, VIII. A 

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 

 

Aj v tomto školskom roku sa začiatkom novembra uskutočnilo školské kolo 

olympiády v SJL, v ktorom 

sme si my ôsmaci a deviataci 

preverili nadobudnuté 

vedomosti. Po sčítaní bodov 

za jednotlivé tri časti súťaže 

sa na prvých troch miestach 

umiestnili títo žiaci:  

1. miesto: Lucia Spišaková, IX. 

A, 2. miesto: Terézia Šarišská, 

VIII. A, 3. miesto: Natália 

Polohová, IX. A.  

Lucii prajeme veľa šťastia a pekné umiestnenie v okresnom kole, ktoré sa 

uskutoční 29. novembra v Prešove.  

Terézia Šarišská, VIII. A 

Martin Bendík Milan Tancoš  

Martin Bendík Catherine Taragošová  

Sofia Bendíková   

Vanesa Bendíková   

Dominik Duda   

Vanesa Dudová   

Samuel Peter Petík   

   



Deň ovocia a zeleniny 

(mm) Dňa 19. októbra sa celé dopoludňajšie 

vyučovanie v IV. A triede nieslo v znamení 

ovocia a zeleniny. Cieľom tematického dňa 

bolo oboznámiť žiakov s významom ovocia 

a zeleniny pre ľudský organizmus a zdravie. 

Na 1. vyučovacej hodine SJL sa žiaci 

prostredníctvom prezentácie Vitamíny v ovocí 

a zelenine oboznámili s jednotlivými 

vitamínmi, ktoré sa nachádzajú v ovocí 

a zelenine, s ich pomenovaním, významom 

pre zdravie, ale aj  s chorobami v prípade ich 

nedostatku  v tele človeka.  Na hodine MAT 

hľadali odpovede na hádanky o ovocí a zelenine, riešili slovné úlohy a zároveň 

triedili rôzne druhy ovocia a zeleniny – Červík Pipo v sade a záhrade. Na 

hodine VYV vytvárali plagáty o jednotlivých vitamínoch a výtvarne zobrazovali 

ovocie a zeleninu. Na poslednej hodine PRV štvrtáci v dvojiciach vytvárali 

z narezaného ovocia na papierové tanieriky rôzne zvieratká alebo 

dekoratívne 

taniere. Potom ich 

predstavili svojim 

spolužiakom 

a pustili sa do 

ochutnávania. 

Žiaci  pracovali 

s nadšením 

a elánom.  Aktivita 

sa žiakom veľmi 

páčila, o čom 

svedčia aj tieto 

fotografie.  

 

I. A – triedna učiteľka: Mgr. Ľudmila Kušnírová   

 

 

Eliška Bednárová Jakub Kacvinský  

Dominik Bendík Jakub Manik  

Marko Duda Šimon Petruš  

Samuel Duda Ema Strakayová  

Lucia Dudová Leonard Šalamun  

Tomáš Fedor Nela Zlatohlavá  

Nina Gočová   

Daniela Harničárová   



I. B – triedna učiteľka: Mgr. Klaudia Štvartáková   

 

 
 

XIV. ročník halovej súťaže KMH  

O putovný pohár primátorky mesta Prešov 

 

(jp) Dňa 13. októbra 2017 sa už 

po 14.-krát zišli najmladší hasiči, 

členovia KMH, aby si zmerali 

svoje sily v štafete 5x35 m, 

štafete požiarnych dvojíc a 

uzlovej štafete. Výsledný čas je 

súčtom časov štafiet a získaných 

trestných bodov pri plnení 

disciplín a bodov za vek. Súťaže 

sa zúčastnilo 16 KMH dievčat a 26 

KMH chlapcov. Naši chlapci z I. družstva obsadili krásne 2. miesto, z II. 

družstva 6. miesto a dievčatá nás potešili pekným 3. miestom.  

Úspešným hasičom srdečne blahoželáme.  

 

Projekt Kráľ rok – JESEŇ 
 

(mb) Dňa 13. októbra 2017 

sme spolu so žiakmi 

špeciálnych tried nižších 

ročníkov „odštartovali“ 

celoročný projekt Kráľ rok. 

Rôznymi aktivitami 

zameranými prevažne na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti 

a komunikácie sme žiakom 

priblížili najpestrejšie ročné 

obdobie – jeseň.  Spoločne sa nám podarilo vytvoriť plagát, jesenný strom a 

ozdobenú tekvicu. Lákavá bola aj ochutnávka zeleniny a sladkých jabĺčok. V 

závere si žiaci prezreli ukážky jesenných plodov, ako aj húb a rôznych listov. 

Podujatie sa vydarilo a už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu s tematikou zimy.  

 Noemi Mária Amrichová  Patrik Godla 

 František Bari Dávid Hadbavný 

 Filip Burda Radoslav Hadbavný 

 Kristína Dudová Stela Ivanko Macejová 

 Mária Dudová Nela Jusková  

 Natália Dudová Oliver Kundek 

 Timea Dugasová Sofia Majcherová 

   



Október – mesiac úcty k starším 

 

Naši žiaci využili mesiac október ako 

mesiac úcty k starším na to, aby 

navštívili starkých v tunajšom 

domove seniorov. Ôsmaci sa 

rozhodli potešiť ich umeleckým 

prednesom a dramatizovaným 

čítaním zaujímavých povestí z nášho 

kraja, ktoré boli obohatené o prvky šarišského nárečia. Ukážky sa im veľmi 

páčili a vyvolali úsmev a radosť na nejednej tvári. Všetkým starkým 

podarovali krásne srdiečka, ktoré im s láskou sami 

ušili. Príjemné stretnutie bolo ukončené milým 

rozprávaním a cennými radami, ktoré venovali do 

života našim žiakom. Prváci spríjemnili pobyt 

seniorom dvoma anglickými pesničkami, 

básničkami na písmenká a básničkami o ježkovi 

a šarkanovi. Zaspievali im aj pesničky 

Hodiny, Húsky, biele húsky a Sokoly. Deti starkým pripravili aj prekvapenia vo 

forme darčeka – pekného srdiečka a vďaka mamkám aj chutných koláčikov. 

Jedna starká zaspievala 

české ľudové pesničky, 

ktoré si deti so záujmom 

vypočuli. V závere si 

spoločne zaspievali ľudovú 

pesničku A od Prešova. Za 

pekný kultúrny program 

a spríjemnenie všedných 

dní boli deti odmenené 

čokoládkou a koláčikom. 

Starkým sme sľúbili, že ich 

ešte v budúcnosti navštívime a opäť obveselíme svojimi básničkami, 

pesničkami, zaujímavým čítaním či umeleckým prednesom.  

I. C – triedna učiteľka: Mgr. Mária Tothová 

   

 

 

 

Našim malým žiačikom prajeme veľa úspechov a trpezlivosti pri 

nadobúdaní nových vedomostí. V žiackych knižkách nech im pribúdajú 

samé jednotky! Všetci veríme, že sa im bude v našej škole páčiť a že 

 učenie sa pre nich stane krásnou zábavou.    

Roman Bari Peter Duda 

Vladimír Bari Vladimír Duda 

Marek Bendík Vanesa Ferková 

Nikolas Bendík Terézia Godlová 



Návšteva planetária  

 

Dňa 27. 9. 2017 sme sa 

my ôsmaci zúčastnili 

exkurzie do planetária v 

Prešove. V prednáškovej 

miestnosti sme sledovali 

film Vývoj Zeme a 

slnečnej sústavy, ktorý 

nám vysvetlil a popísal 

najpravdepodobnejšiu 

verziu vzniku slnečnej 

sústavy. V premietacej sále nás zaujal film Obloha nad nami, ktorý nám 

priblížil súhvezdia, planéty a nočnú oblohu v našich geografických šírkach. 

Exkurzia bola pre nás veľmi poučná,  zaujímavá a rozšírili sme si vedomosti z 

biológie a geografie. 

Timotej Slezák, VIII. B 

Európsky týždeň jazykov 

 

(az) V týždni od 25. – 29. 9. 

2017  sa žiaci v rámci CJ 

výraznejšie zapájali do 

rôznych aktivít. Pre žiakov I. 

stupňa vyučujúce ANJ 

v rámci svojich vyučovacích 

hodín čítali deťom anglické 

knihy/rozprávky. Pri čítaní 

vynechané slovo žiaci 

nahradili ekvivalentným anglickým slovíčkom. Na II. stupni vyučujúce RUJ, 

ANJ a NEJ si na každý deň pripravili príslovie alebo porekadlo v daných 

jazykoch a prezentovali ho postupne v každej triede. Určili ich slovenský 

preklad a v závere týždňa ich zverejnili na nástenke vo vestibule školy.  

Dejepisná exkurzia do Svidníka a na Duklu 

 

(az) Dňa 10. 10. 2017 sa 

uskutočnila dejepisná 

exkurzia do Vojenského 

múzea vo Svidníku, na 

Vyhliadkovú vežu na 

Dukle a Cintorín padlých 

hrdinov na Dukle. 

Múzejné oddelenie vo 

Svidníku sa špecializuje na 

dokumentáciu vojenských 

dejín Slovenska 

bezprostredne pred a 

počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia 

a obdobia 2. svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej 

operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 

1944 – 1945. Preto sme so žiakmi 8. a 9. ročníka navštívili tieto miesta, ktoré 

sú svedkami dejín. V areáli Duklianskeho bojiska, od rázcestia obce Kapišová 

až po slovensko-poľský 

hraničný priechod Dukla, sa 

nachádza expozícia v prírode 

s rozmiestnenou bojovou 

technikou v katastri Nižného 

Komárnika a Vyšného 

Komárnika.  

Vo Vojenskom historickom 

múzeu vo Svidníku aj na veži 

sme sa dozvedeli veľa 

o bojoch, prezreli sme si 

zbrane a techniku, ktorá bola 

použitá na frontoch. V pútavom výklade sme získali množstvo takých 

informácií, ktoré v učebniciach nenájdeme.  



Exkurzia do Hanušoviec  

 

(az) Dňa 4. 10. 2017 sa 

uskutočnila dejepisná 

exkurzia do Vlastivedného 

múzea v Hanušovciach a do 

Archeoparku. Žiaci piatych a 

šiestych ročníkov sa 

oboznámili s najstaršou 

históriou, ktorá sa zachovala 

vďaka artefaktom 

z pravekých dejín, konkrétne z doby kamennej. Žiaci si najprv prezreli 

exponáty vystavené v múzeu a potom sa premiestnili do Archeoparku, ktorý 

je jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode v areáli obohnanom 

palisádami, kde sa nachádza päť objektov z piatich období praveku a 

včasného stredoveku. Žiaci mali možnosť vyskúšať si tradičné remeslá. 

Zaujalo ich modelovanie keramických nádob z hliny, tkanie, výroba keramiky 

na hrnčiarskom kruhu, praveké hudobné nástroje, hod oštepom a streľba 

šípom. Okrem toho, že sa dozvedeli veľa nového, čo v učebniciach nie je, mali 

možnosť si aj prakticky overiť svoje zručnosti.  

 

Pestrá jeseň  

(kš) V októbri prebehla v 1. ročníkoch 

a nultom ročníku výtvarná súťaž na tému 

Pestrá jeseň. Naši najmenší školáci vnímali 

pestrosť a krásu jesene a  následne ju 

prostredníctvom rôznych výtvarných techník 

znázornili vo svojich výtvarných dielkach. V nich lepili, strihali, odtláčali, 

viazali, skladali mozaiku, miešali farby a pracovali s odpadovým aj živým 

materiálom. Vznikli tak diela, ako pichľaví ježkovia, mozaikové ovocie, pestré 

šarkany, tieňovaná dúha či veselé dáždniky. Výsledky ich snaženia zdobia 

priestory 1.stupňa ZŠ. 

Výstavka jesenných plodov 

 

Prelom mesiacov september 

a október už tradične patrí vo 

vestibule našej školy výstavke 

plodov jesene, ktorú vytvoria 

žiaci 5. – 8. ročníka pod 

vedením učiteľov TECH a 

SVP. Nechýbajú najkrajšie 

žiacke ukážky ovocia, 

zeleniny, zaujímavých tekvíc, 

ktoré dopestovali vo svojich 

záhradkách.  

 

Jesenné aranžovanie 

 

Dňa 3. októbra 2017 sa 

v našej škole 

uskutočnila súťaž v 

jesennom aranžovaní, 

do ktorej sa zapojili 

žiaci 5. – 8. ročníka. 

Priniesli si 

pestrofarebné lístie, 

živé aj sušené kvety, 

tekvice a, samozrejme, 

aj materiál a nádoby 

na aranžovanie. 

Výsledkom bolo veľa nádherných výtvorov. Porota mala opäť ťažkú prácu 

určiť najlepších. A tak učiteľky vyhlásili viacero prvých a druhých miest. Avšak 

boli šťastné, že sa im do súťaže zapojili takí šikovní žiaci.   

Terézia Šarišská, VIII. A  



Hovorme o jedle 

 

(ma) V rámci týždňa zdravej výživy (16. 10. – 20. 10. 2017) sa celá naša škola 

zapojila do projektu Hovorme o jedle, ktorý bol pod záštitou Ministerstva 

hospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR.  

Cieľom projektu bolo súťažno-vzdelávacími aktivitami podnietiť žiakov k 

správnym stravovacím návykom, k vhodnému výberu potravín, k schopnosti 

prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a zvýšiť povedomie žiakov o význame 

potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane 

životného prostredia.  

Na každý deň boli vyhlásené dve témy, ku ktorým mali žiaci zrealizovať 

aktivitu a potom vytvoriť súťažný príspevok. Dôležitá bola kreatívnosť 

a inovatívnosť zachytávajúca problematiku dennej témy s dôrazom na 

význam rôznorodej a vyváženej stravy.  

Spoločne sme sa zapojili do týchto nasledujúcich tém, z ktorých boli 

vytvorené metodické listy a PowerPointové prezentácie zaslané do súťaže:  

1. Chlieb, pečivo, obilniny, zemiaky – Žiaci 7. a 9. ročníka zaobstarali pečivo 

- cereálne bagety viaczrné, drevorubačské pečivo, grahamové pečivo 

a biele rožky. Pani kuchárky pripravili rôzne nátierky – avokádovú, 

mrkvovú a nátierku z tofu syra. Pripravené „jednohubky“ potom 

postupne ochutnávali všetci žiaci školy. Pred vstupom do jedálne si mohli 

prečítať zaujímavé informácie o chlebe a pečive, názvy chlebov, prísloví 

a pod. 

2. Zelenina, ovocie a orechy z našich sadov – Žiaci 1. stupňa si  priniesli 

z domu nakrájané ovocie a zeleninu v dózičkách a potom mali  

ochutnávku vo svojich triedach. Druháci pod vedením triednej učiteľky 

Tarasovičovej na hodine výtvarnej výchovy vytvárali aj priestorové 

jabĺčka. 

3. Dodržiavaj pitný režim – Žiaci celej školy sa stretli v telocvični so svojou 

fľašou – svojím pitným režimom, kde si spolu zapriali „na zdravie“. V 

závere vytvorili spoločnú fotografiu. V školskom rozhlase zaznela relácia 

o vode a dodržiavaní pitného režimu. 

4. Jedz a hýb sa – Žiaci si na hodinu TŠV priniesli so sebou obal zo sladkostí, 

alebo povedali aké ovocie mali dnes na desiatu. Potom im učitelia 

vyrátali, ako dlho by mali skákať na švihadle, aby spálili prijaté kalórie.  

Ku každej 1. vyhlásenej dennej téme boli urobené plagáty, ktoré robili žiaci 

jednotlivých ročníkov pod vedením svojich triednych učiteľov. 

6.ročník: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

7.ročník: Zeleniny, ovocie, orechy z našich sadov 

8.ročník: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek 

9.ročník: Mäso, hydina, ryby, vajcia 

Okrem toho sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže pod názvom Chutné 

maľovanie. Do súťaže boli zaslané 4 práce žiakov VII.A triedy pod vedením p. 

uč. Kollárovej a 2 práce žiakov 6. ročníka ŠT pod vedením p. uč. Kočanovej.  

Nevynechali sme ani literárnu súťaž pod názvom Prečo potraviny nepatria do 

koša. Pod vedením p. uč. Miščákovej a Semančíkovej žiaci písali úvahy na 

danú tému. Do I. kategórie boli zaslané tri práce žiakov VI. A – P. Ščerbáka, M. 

Martonovej, T. Lopuchovskej a do II. kategórie dve práce – M. Konečnej (VII. 

B) a J. Kopčíkovej (VIII. A).  

 

 

 


