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POSLEDNÝKRAT
Autor: Máriá Ovšonková

Foto: Mátej Krumlovšký

Milí naši čitatelia!
Náš školský časopis Ámosáčik má za sebou už 29. ročník. Za ten čas sa mu podarilo niekoľkokrát zmeniť
formu aj názov, ale vždy tu bol pre vás, žiakov tejto školy.
K najvýraznejšej zmene smerom k lepšiemu došlo pred 6 rokmi, keď sa redaktormi časopisu stali žiaci
intelektovo nadaných tried. Tí sa do redaktorskej práce pustili s obrovskou chuťou a zanietením. Nebolo
to však ľahké a chvíľu trvalo, kým sa naučili písať a formátovať každú stránku tak, ako to teraz vidíte. Učili
sa na vlastných chybách a zo začiatku ich bolo veru veľmi veľa. Vďaka múdrym a odborným radám, ktoré
získavali na rôznych súťažiach a školeniach, začala kvalita nášho časopisu pomaly stúpať a prejavilo sa to
aj na výsledkoch. K umiestneniam, na ktoré sme najviac hrdí, patrí 3. miesto v celoslovenskej súťaži PRO
SLAVIS, viacnásobné 2. miesto v súťaži školských časopisov Prešovského a Košického samosprávneho
kraja Podtatranský školák a trojnásobná cena za najlepšiu titulku v rovnakej súťaži.
Prihováram sa vám prvýkrát, ale s názvom Poslednýkrát. Prečo? Skúsení členovia našej redakčnej rady
odchádzajú na stredné školy, a preto držíte v ruke číslo, v ktorom vás oslovujú poslednýkrát.

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým za skvelú redaktorskú prácu aj za výbornú reprezentáciu
našej školy. Bolo mi cťou pracovať s vami a nechať sa inšpirovať vaším entuziazmom a vašou kreativitou.
Nech sa vám darí rovnako aj na stredných školách, prajem veľa úspechov a spokojnosti!
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Naši majstri s víťaznými kovmi

SME MAJSTRI SLOVENSKA
Autor: Karin Müllerová

Foto: Ľubomír Kučá

Naši atléti sú naozaj najlepší. Na krajskom kole v Prešove získalo družstvo 1. miesto so súčtom bodov 948 a
chlapci vyhrali taktiež 1. miesto so súčtom bodov len o trochu menej ako mali dievčatá - 895.

O

bidve družstvá postúpili na Majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa konali po našej
uzávierke, ale my už vieme, že oba tímy
sú majstrami Slovenska. Prinášame vám výsledky
krajského kola, reportáž a rozhovory s víťazmi vám
prinesieme v ďalšom čísle.

Hod kriketkou:
3.miesto - Ratvajská Slávka
Výsledky jednotlivcov – chlapci:
Hod guľou:
3.miesto - Šima Andrej

Výsledky jednotlivcov – dievčatá:

Beh na 60 m:

Beh na 60 m:

1.miesto - Kuľka Jakub s časom 7,58.

1.miesto - Knišová Jana s časom 8,42

Skok do výšky:

2.miesto- Voľanská Sofia

1.miesto - Kovalčín Šimon s výsledkom 178 cm.

Beh na 300 m:

2.miesto - Majda Gabriel

1.miesto - Knišová Jana s časom 44,58

3.miesto - Draganovký Jonáš

Skok do výšky:

Naše štafetové družstvo chlapcov získalo 2.miesto
s časom 29,43 a štafetové družstvo dievčat získalo
1.miesto s časom 32,8.

1.miesto - Vaneková Terézia s výsledkom 158 cm.
Hod guľou:
3.miesto - Lojdlová Miriam
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BOLA SOM NA
CELOSLOVENSKOM KOLE
Autor: Dominiká Páľuvová

Foto: Dominiká Páľuvová

Začalo sa to školským kolom geografickej olympiády niekedy začiatkom decembra, v ktorom som
skončila prvá. Nasledovalo okresné kolo. V ňom mi len o bod uniklo druhé miesto a postúpila som na
krajské. Po vypracovaní dvoch náročných testov som si nerobila veľké nádeje. Na druhý deň ráno mi
však učiteľka oznámila: ,,Si štvrtá a postupuješ na celoslovenské kolo.“

M

ala som mesiac na to, aby som sa na
Celoslovenské kolo geografickej
olympiády pripravila. Konalo sa
v strede mája v Ružomberku a trvalo 2 dni. Zišlo
sa nás tam 32, z každého kraja 4 postupujúci.
Prvý deň sme mali terénnu exkurziu. Najprv sme
sa vybrali do Vlkolínca, kde sme sa oboznámili zo
životom ľudí v minulosti. Prekvapilo ma, že Vlkolínec ma ešte stále niekoľko obyvateľov. Po ňom
nasledovala prehliadka vodopádu z travertínu
a travertínových skál v Ružomberku. Na druhý
deň sme hneď po raňajkách išli písať testy. Prvý
bol teoretický a preveril naše vedomosti zo 4
vybraných tém. Pri druhom, praktickom, sme
vypracovávali úlohy s atlasom. Porota išla opravovať testy a my sme mali prehliadku Ružomberka. Po jej skončení sme už všetci netrpezlivo
čakali na výsledky. Skončila som 25., no nebola
som prekvapená, pretože testy boli naozaj ťažké.
Súťažiaci na prvých štyroch miestach vyhrali
hodnotné ceny a peniaze. Aj keď som sa neu-

Travertínový vodopád
miestnila na prvých priečkach, som rada, že som
sa tohto kola zúčastnila, lebo mi dodalo množstvo nových skúseností a motiváciu robiť geografickú olympiádu aj budúci rok.
Všetci súťažiaci spolu

4

Súťažiaci sa sústredia na ťažké úlohy

MOJA ZEMIAKOVA MEDAILA
Autor: Gregor Bujdá

Foto: Andreá Senájová

Neoddeliteľnou súčasťou môjho štúdia na základnej škole bola Logická olympiáda. Riešil som ju so svojimi
spolužiakmi každý rok a z toho 2-krát som sa zúčastnil celoslovenského kola.

T

riedy pre intelektovo nadaných žiakov
sa spájajú s príchodom Logickej olympiády. Zúčastňujú sa jej nadaní žiaci
prvého aj druhého stupňa. Štyria najlepší zo
školského kola postúpili priamo na celoslovenské
kolo, ktoré sa konalo už tradične v Prešove.
Okrem mňa Lea Milá, Patrik Lenárt a Alex Bučko.
131 nadaných detí sa spolu s učiteľmi stretli na
pôde Prešovskej univerzity. Dvom súťažným
kolám predchádzali prednášky, ktoré ma veľmi
zaujali. Mal som možnosť sedieť vo vysokoškolskej aule a predstavovať si život vysokoškolákov.
Vyhodnotenie výsledkov ma potešilo a sklamalo
zároveň, lebo som bol len malý krôčik od medailovej pozície. Domov sme odchádzali so slovami
autora Logickej olympiády Mgr. Ľuboša Luká-

5

ča: „Všetci, ktorí tu teraz ste, ste víťazmi. Nezabudnite, že ste najlepší z najlepších z celého
Slovenska. Je mi cťou tu s vami takto teraz
stáť...“

Festival Fête du Citrone

AZÚROVE POBREZIE PO
DRÚHÝKRAT A PREDSA INAK
Autor: Alexándrá Kvárteková

Foto: Ľubomír Kučá

Aj tieto jarné prázdniny mali ôsmaci, deviataci a učitelia možnosť stráviť výnimočné dobrodružstvo. Po
druhýkrát sme navštívili prekrásne Azúrové pobrežie.

D

ňa 14. februára o ôsmej ráno sa začala
naša 24-hodinová cesta do jedného
z najkrajších miest na svete nazvanom
Azúrové pobrežie alebo Francúzska riviéra. Cesta
ubehla rýchlo a po prejdení talianskych hraníc sa
začalo vynárať azúrové more a krásne Monako. Do
Monaka sme prišli naraz s východom slnka, ktorý
bol očarujúci. Po prechádzke parkom sme zavítali
do oceánografického múzea, v ktorom sme videli
všemožné druhy morských živočíchov. Neskôr sme
sa presunuli centra mesta, kde boli typické monacké budovy, jachty, luxusné obchody a kasína. Nie-

ktorí sme neodolali a šli si trocha namočiť bosé
nohy do mora, aj keď bol február. Bolo fajn, že sme
mali možnosť ochutnať typické francúzske jedlá.
Na druhý deň sme navštívili parfumériu v meste
Eze, kde nám predviedli, ako sa parfumy vyrábajú,
hádali sme vône a prešli celým závodom. Ďalšou
zastávkou bolo mesto Nice. Navštívili sme miestny
trh, na ktorom sme nakúpili rôzne suveníry, ovocie, ktoré u nás dozrieva až v lete, pizzu, želé, kaktusy... Prešli sme Anglickou promenádou a vystúpili
na vežu Bellanda, z ktorej sme obdivovali nádhernú panorámu Nice. V ten deň sme tiež navštívili
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mesto Saint-Paul, ktoré je výnimočné tým, že ho
obklopujú zo všetkých strán hradby. Na druhý deň
ráno sme navštívili Saint-Tropez. Mesto známe
vďaka filmu Žandár zo Saint-Tropez nám ponúkalo
nádherné výhľady z obrovských kameňov, na kto-

čas. Nasledovala návšteva francúzskych Benátok –
Port Grimaud. Pofotili sme sa a mohli sme navštíviť
náš ďalší cieľ – mesto Cannes. Moje najobľúbenejšie mesto. Dlhé uličky, veľa kaviarní, energickí ľudia
a krásna pláž. Mesto filmového festivalu bolo očarujúce. V ňom sme tiež mali možnosť vidieť starých
pánov, ako hrali typickú francúzsku hru s guľami
Petang. Poslednou zastávkou bolo mesto Menton.
Z môjho pohľadu klasické dovolenkové mesto
s plážou plnou barov, malými obchodmi so suvenírmi, oblečením, domácimi potrebami či bižutériou a reštauráciami s neodolateľným jedlom.
V tomto meste sme mali možnosť navštíviť Fête du
Citrone, teda Slávnosť citrónov, na ktorej sa
prezentovali výtvory z citrónov, ale aj pomarančov
v podobe draka, zámku a rôznych zvierat.

Užívame si Saint-Tropez

Nádherné Francúzsko sme opúšťali počas západu
rých sme sedeli počas prestávky. Spoločnosť nám
slnka s nezabudnuteľnými zážitkami a úžasnými
robili čajky. Po prestávke sme sa stretli pred múze- pocitmi.
om kinematografie, v ktorom sme strávili nejaký

„Poďte deti, toto bude fotka na nástenku,“ povedal náš šofér F. Chrzan.
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Počúvame výklad sprievodkyne

PO STOPACH NASICH
VELIKANOV
Autor: Simoná Kurimšká

Foto: Oliver Tomko

Literárna exkurzia pre ôsmakov zameraná na spoznávanie našich najvýznamnejších Slovákov.

S

koro ráno nás už čakal autobus pred
školou. Zaplnili sme všetky miesta
a mohli sme vyraziť. Prvou zastávkou
bolo Literárne múzeum Matice slovenskej. Vypočuli sme si nie veľmi pútavý výklad zväčša o dobe
osvietenstva u nás. Našťastie Národný cintorín,
kde sme hľadali posledné miesta odpočinku slovenských osobností,
zachránil čas strávený
v Martine. Ďalšou zastávkou bol Dolný Kubín.
Dozvedeli sme sa veľa zo života P. O. Hviezdoslava

a taktiež navštívili jeho múzeum. V Jasenovej nás
privítal malý modrý domček, miesto narodenia
Martina Kukučína, no bohužiaľ sme doň nemohli
nazrieť, pretože pani sprievodkyňa práve v ten
deň ochorela. Celý výlet sme ukončili večerou
v Poprade a celkom vyčerpaní, ale plní nových
vedomostí a zážitkov sme sa pobrali domov.

Výprava pred rodný dom Martina Kukučína
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Deti obdivujú motýle

Skúška teórie v praxi

ZAZRAKÝ PRIRODÝ
Autor: Ellá Eštočinová

Foto: Emá Cepigová

Koncom mája sme sa my, šiestaci, vybrali na výlet do krajiny motýľov a sveta fyziky.

V

jednej z týchto magických ríš sme videli
očarujúce motýle, kvety, citrusy a iné
úchvatné rastliny. Potom sme objavovali
čaro nákupného centra v Košiciach. Neskôr sme si
pozreli kúzla fyziky, ako napríklad očné klamy,
gravitáciu, magnetickú silu a iné.
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Tomáš Štefanský so svojou tanečnou partnerkou

VECER PLNÝ ZABAVÝ
Autor: Márketá Ondošová

V

Foto: Ľubomír Kučá

Šaty, obleky, upravené vlasy, jedlo, koláče, perfektná hudba...

ečer o pol piatej sme sa všetci stretli
v škole už upravení a dolaďovali sme
posledné detaily našej vizáže. Už len
nahodiť úsmev, vystrieť sa a môžeme ísť. Sadli
sme si ku stolu a čakali na začiatok plesu. Počas
celého večera sme mohli hlasovať za kráľa
a kráľovnú plesu. Bolo päť hodín a ples otvorili
a odmoderovali dvaja žiaci Monika Kmecová
z 9.D a Šimon Matej z 8.B. Po tomto slávnostnom úvode nasledoval úvodný spoločenský
tanec. Po ňom už patril tanečný parket len nám
a zábava sa mohla začať. O hudbu sa postaral DJ
Bobor. Po prvom kole tanca nasledovalo losovanie tomboly. Prvú cenu - veľký kôš so sladkosťami, vyhrala Alexandra Kvarteková z 8.A. Kráľom
plesu sa stal Adrián Kurtiš z 9.B a kráľovnou
Monika Kmecová z 9.D.
Celý večer sa niesol v duchu tanca a zábavy a
preto ho vrelo odporúčam budúcim ôsmakom
a deviatakom.
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Žiaci počúvajú nádherné riadky Daniela Heviera

CITATEĽSKÝ MARATON
Autor: : Márketá Ondošová Foto: Anetá Mihálčinová
Vo štvrtok 30. mája patrila naša multimediálna
učebňa knihe Chymeros – Stopy vedú do temnoty. Jej autorom je slovenský spisovateľ Daniel
Hevier, a zároveň aj náš sprievodca v projekte
Tvoríme s D. Hevierom . Zapojili sme sa do čitateľského maratónu pre deti Čítajme si 2019,
ktorý organizuje Linka detskej istoty. Tento projekt vznikol pred dvanástimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí, ale aj poukázať na
význam literatúry pre život dieťaťa. Každoročne
počas čitateľského maratónu na Slovensku číta
okolo 40 000 detí. U nás sa maratónu zúčastnilo
105 žiakov 5. – 9. ročníka.

.
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ANKETA O ANGLICKÝCH
KNIHACH
Autor: Támárá Guľová

Foto: Nátáliá Zelezná

„Znalosť jazykov je bránou k múdrosti.“
V máji 2019 sa v našej škole uskutočnil predaj kníh dovezených z Anglicka. Hoci neboli lacné, žiakov
veľmi upútali svojím obsahom i farbami. V našej škole máme aj anglickú knižnicu, v ktorej s žiaci môžu
vypožičať knihy i časopisy. Nás zaujímalo, aký názor majú na knihy v angličtine naši žiaci, a tak sme sa ich
na to pýtali na školských chodbách. O svoje postrehy sa s nami podelili aj naše angličtinárky.

Názory žiakov na anglické knihy
Emmka Vatehová (2.D) – „Boli pekné a najviac sa mi páčili časopisy.“
Barborka Tipulová (2.D) – „Najviac sa mi páčili nalepovacie časopisy.“
Emmka Železná (3.B) – „Sú super a zaujímavé.“
Karolína Billá (3.B) – „Sú pekné a náučné.“

Róbert Guľa (4.A) – „Celkom super, nalepovanie je sranda, najmä cez prestávky.“
Nelly Cmpľáková (4.A)- „Najviac sa mi páčili encyklopédie o zvieratách.“
Katka Hnatková (6.C) – „Sú náučné, veľa sa
naučíš a zlepšíš sa v angličtine.“
Soňka Basariková (6.C) – „Sú náučné, aj sa
pri nich zabavíš.“
Natália Bubeníková (7.C) – „Bavia ma a veľa
sa z nich naučím.“

Názory učiteľov ANJ na anglické knihy
Erika Baldovičová – „Knihy sú skvelý spôsob,
ako si precvičiť a zdokonaliť anglický jazyk.“
Silvia Běčáková – „Dnešné anglické knihy
súpísané veľmi zaujímavou formou, sú fareb
né, aj s obrázkami, čo vie deti zaujať.“

Jana Baranová – „Oplatí sa ich čítať, lebo sa
naučíme niečo nové a spoznáme súčasnú
slovnú zásobu.“
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Rozprávkový obchod, v ktorom sa platilo žetónmi

CESTA ROZPRAVKOVÝM LESOM
Autor: Mátej Krumlovšký

Foto: Ľubomír Kučá

Cesta z rozprávky do rozprávky je u nás už tradičnou oslavou Medzinárodného dňa detí našich
najmenších. Tento rok bolo okrem bohatého programu jej súčasťou aj krásne slnečné počasie.

V

úvode podujatia vystúpili deti z tanečného krúžku a mažoretky so svojimi choreografiami. Potom už nastal čas súťaženia a
zábavy. Pre všetky deti z 1. stupňa boli pripravené
rôzne hry a atrakcie. Deviataci z 9.D sa akoby mávnutím čarovného prútika premenili na všelijaké
rozprávkové bytosti a pomáhali malým spolužiakom pri prekonávaní prekážok a plnení rôznych
úloh. Za tie potom dostávali dukáty, za ktoré si
mohli v rozprávkovom bufete kúpiť rôzne veci a
sladkosti. K príjemnej sviatočnej pohode prispeli aj
veselé pesničky, ktoré sa niesli z reproduktora.
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Druháci sa preniesli do svojej budúcnosti

DEN NA VÝSOKEJ SKOLE
Autor: Gregor Bujdá

Foto: Jáná Páľuvová

Technická univerzita v Košiciach privítala na svojej akademickej pôde našich druhákov.
A bol to veru skvelý zážitok!

Ž

iaci 2.A, 2.B a 2. C vďaka výbornej spolupráci
s rodičmi prežili jedno dopoludnie na vysokej škole. Zúčastnili sa expozície na Fakulte
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Po náučnej a pútavej
prednáške si vyskúšali ryžovanie zlata, vytváranie
obrazu z kryštálov a skamenelín, skúmali svet pod
mikroskopom, oboznámili sa s horninami, minerálmi a skamenelinami. Pre niektorých žiakov to bol
možno prvý krok k vysokoškolskému štúdiu na tejto
fakulte.
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Úprava terénu okolo športovej dráhy

CHRANIME PLANETÚ
Autor: Sofiá Kápšdorferová

Foto: Ľubomír Kučá

Pri príležitosti Dňa Zeme sa organizuje množstvo akcií, počas ktorých dobrovoľníci čistia prostredie. V rámci
tohto dňa sa aj žiaci našej školy pustili do skrášľovania školského areálu a všetkých ulíc v jeho blízkosti.

T

ento deň, patriaci životnému prostrediu
sme my, žiaci, strávili upravovaním okolia
školy. Vysadili sme stromy a okrasné
kríky, ktoré sme aj zalievali, taktiež sme upravovali
okrasné skalky pri škole a nazbierali mnoho vriec
odpadu. Do upratovania sa zapojilo vyše 750 žiakov, od malých prváčikov až po deviatakov. Všetok

Na brigáde vypomáhali aj pedagógovia

Žiaci zbierajú odpadky

nazbieraný odpad sme hneď aj separovali. Nezodpovedný prístup človeka k prírode, čo raz viac ničí
to, čo človek dostal darom. Cieľom tejto brigády
bolo motivovať žiakov k tomu, aby aj sami udržiavali poriadok v prírode.
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O MESTE V MESTE
Autor: Anetá Mihálčinová

Foto: Andreá Tribušová

O meste v meste je názov terénneho vyučovania žiakov 3.D, pri ktorom spoznávali najvýznamnejšie miesta našej histórie aj súčasnosti.

I

ntelektovo nadaní žiaci sa spoločne s riaditeľom Kultúrno-turistického centra v Bardejove
Ing. Marcelom Tribusom v jedno štvrtkové
májové dopoludnie ocitli v strede samotného Radničného námestia. Práve tam začal zaujímavý vý-

klad, v ktorom sa žiaci dozvedeli, aký je význam
rozľahlosti nášho námestia, akých malo mesto
starostov a významných dejateľov, po ktorých sú
pomenované naše ulice. Žiaci pochopili, akú úlohu

plnilo hradobné opevnenie i to, akými zaujímavými
zbraňami sa spoza neho útočilo na nepriateľa.
Na mestskom úrade prijal žiakov primátor MUDr.
Boris Hanuščák, ktorý im porozprával o svojej práci,
pripravovaných stavebných aktivitách, ktorých
výsledky čoskoro poslúžia aj deťom. Miesto, kde sa
tieto návrhy schvaľujú si vyskúšali v zasadačke
mestského zastupiteľstva. Navštívili aj obradnú sieň
mestského úradu. Všetky získané vedomosti nakoniec žiaci v pohodlí priestorov Poľsko-slovenského
domu zapracovali do svojich projektov o Bardejove.

Na stretnutí s primátorom
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Ilustrácie a radosť ich tvorcov

OSMIJANKOVA LITERARNA
ZAHRADA
Autor: Nátáliá Gášpáriková

Foto: Ľubomír Kučá

Do 15. ročníka čitateľskej súťaže Osmijanko sa opäť zapojila trieda 3.C. Dozvedeli sme sa, že za svoju
prácu získali ocenenie, z ktorého sa veľmi tešia.

D

eti spolu prečítali tieto knihy: Janko Po- nebolo vždy ľahké, ale nakoniec to žiaci zvládli.
lienko, Stratená škola, Pištáčik, Svetozár, Svoje tvorivé odpovede a príbehy doplnili obrázkaCibuľkove dobrodružstvá, Lov slov, Mi- mi a dielo bolo hotové.
nipinkovia a Osmijanko. Najviac ich zaujali huncútstva hlavných postáv, ktoré sa veľmi podobali na
tie z ozajstnej školy. Splniť Osmijankove úlohy

Žiaci zaujatí knihami
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VLASTNA TVORBA
Autori: uvedení v texte
V tomto čísle uverejňujeme niektoré literárne práce z krajskej súťaže vo vlastnej tvorbe Šumenie s tohtoročnou témou: Človek - priateľ psa
Najlepší priateľ

Šťastie v nešťastí

Kráčam tmavou zašpinenou ulicou,
tu čosi zašramotí spoza košov.
Pomyslím si:
„Žeby dáky pes? Možno mačka?“
Snáď iba potkan akýsi,
čo v koši pod zub niečo hľadá,
možno nájde, možno nie,
no akiste je to vzrušenie.

Nie každý sa pod hviezdou šťastnou náhle zrodí,
už to tak raz v živote, bohužiaľ, chodí.

Zrazu malé stvorenie zjaví sa,
čo jasnosťou sťa slnko prekvitá,
čo moje oči ešte nevideli,
psíček spoza koša vyjde.
Pozrie na mňa tými psími očami,
no čo by ste vy urobili?

Stretli sme sa v noci v daždi,
keď v teple spí takmer každý.

Nie som v tom sama, to viem.
Krátky príbeh môj vám rozpoviem.
Ako to asi pôjde dvom smoliarom vo dvojici ?
Myslím si, že výsledok by bol šokujúci.

Ruka v ruke prešli sme celým mestom,
na rozhovor nenašli sme vhodné miesto.
Neraz obaja stúpili sme do hlbokých mlák,
spoločne sme čakali na jeden a ten istý vlak.

Nuž, zobral som si ho,
a keďže mi ho prišlo ľúto,
nechal som si ho ako svojho priateľa,
s ktorým samé pekné dni zažiješ
a nikdy opustiť ho nechceš.
Nenecháš ho v štichu,
aj keď urobil chybu,
pomôžeš mu tak, ako najlepšie vieš,
tak, ako som ja pomohol jemu
nájsť si v živote cestu.

Život dvoch smoliarov už šťastný je,
veď láska vždy aj tie najtmavšie mraky prebije.
Sofia Kapsdorferová, 8.A

Je mojím najlepším priateľom,
snáď ma o mne podobnú mienku.

Oliver Tomko, 8.A
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Psia duša

Viera v človeka

Biely psíček, Belko malý ,
už čaká, kedy to bude,
každému sa vždy pozdraví ,
no nik sa s ním hrať nebude.

Jedného nádherného dňa
našla som prekrásne šteňa.
Sedelo v maličkom košíčku,
no nevidela som jeho paničku.

„Zalez do búdy,“ povie pán prísne
a Belkovi je hneď jasné,
že zas sám bude musieť bývať,
o teplom domove môže iba snívať.

Pozeralo sa na mňa smutne
a rozutekalo sa ku mne.
Špinavé bolo to teda veru,
ale stále malo vieru.

Lebo pán ho do domu nepúšťa,
vraj zo seba blchy vypúšťa,
ale Belko je vždy čistučký,
a na pána milučký.

Verilo, že si ho niekto zoberie,
že mu niekto nechá pootvorené dvere.
Bolo mu smutno, že nemá mamičku,
ale už má mňa, jeho novú paničku.

Raz sa pán tak nahneval,
že takmer dvere roztrepal,
keď dole schodmi utekal,
spadol, až z neho prúdik krvi vytekal.

Vezmem si ho do náručia
a hneď sa moje ruky rozhorúčia.
Keď som ho priniesla domov,
začalo sa hrať s mamou.

Belko ihneď priletí ako blesk,
ako ten pes z filmu Rex,
jeho ranu servítkou prikrýva
a jeho pán len oči otvára.

Neskôr sme rozmýšľali,
aké meno mu máme dať,
v tom ocko vykríkol:
,,Leo sa môže volať !“

„Belko môj, priateľ maličký,“
pomohol si mi ako nik.
A keď sa do kuchyne dotacká,
hneď mu hodí malý šunky plátik.

My sme nemali žiadne námietky
a Leovi sme hneď dali aj kotletky.
Teraz máme Lea skoro dva roky,
je úžasný a modrooký.

Odvtedy sú kamaráti,
Belko aj svoj pelech má,
ak je niekedy potreba,
pánovi svojmu pomáha.

A keď sa na mňa občas tými jeho modrými očkami díva ,
hovorím si, že ,,Človek, najlepší priateľ psa býva.“
Ella Eštočinová, 6.C

A pán ho z lásky objíma,
ani táto veta mu už neuniká,
už navždy bude vedieť,
že pes je najlepší priateľ človeka.
Tamara Guľová, 6.C
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POĽOVNICI A PRIRODA
V TVORBE DETI
Autor: Oliver Tomko

Foto: Ľubomír Kučá

Naša škola v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove organizuje
pre žiakov ZŠ v okrese každoročne výtvarnú a literárnu súťaž pod názvom Poľovníci a príroda v tvorbe detí.

D

o súťaže sa zapojili žiaci zo 14 základných
škôl. Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 234
žiakov a literárnej súťaže 32 žiakov. Aj v
tejto silnej konkurencii sme znova dokázali, že
umelci v nás sú tu stále. Autori víťazných prác si
prevzali diplomy a vecné ceny na Chovateľskej
prehliadke trofejí vo výstavnej sieni Šarišského
múzea.

Literárna súťaž:
Adam Matej 8.C,
Linda Šinaľová 7.C,
Denis Valko 6.A,
kolektív 3.D

Na vyhodnotení
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Výtvarná súťaž:
Karolína Kendrová 3.C,
Nina Krjaková 5.A,
Nina Gallová 4.A,
Jaroslava Oravcová 8.C,
Radan Kollárovič 7.A

Strelci v akcii

NASI STRELCI
Autor: Nátáliá Gášpáríková

Foto: Ľubomír Kučá

V streľbe zo vzduchovej pušky je najlepšou Magdaléna Kuzmová z 9. C.

K

rajské majstrovstvá v streľbe zo vzduchovej pušky, na ktorých našu školu reprezentovala Magdaléna Kuzmová, sa konali
začiatkom kalendárneho roka v Prešove.
V konkurencii 14 pretekárok nakoniec obsadila
krásne 3. miesto s počtom 269 bodov. Okresná
strelecká liga skončila vo februári svojim tretím

Výherkyňa pri preberaní ceny
kolom. Družstvo našich žiakov v zložení Magdaléna
Kuzmová, Matúš Nižník a Adrián Hanko získalo
v konečnom súčte bodov perfektné 2. miesto.
Magdaléna Kuzmová v kategórii starších žiačok
získala striebro a Matúš Nižník v kategórii starších
žiakov vybojoval bronz.
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S LOPTOÚ TO VIEME
Autori: Anetá Mihálčinová

Foto: Sergej Kráveč

V tomto roku dosahujeme výborné výsledky v loptových hrách. Najúspešnejšie sú naše futbalistky,
ktoré získali v krajskom kole strieborné medaily.

C

esta za striebrom našich futbalistiek sa začala na okresnom
kole, z ktorého vyšli ako víťazky. Týmto si vybojovali postup medzi
krajskú elitu. Krajské majstrovstvá sa
konali v Kežmarku za účasti 11 družstiev.
V skupine si naše dievčatá postupne
poradili zo súperkami z Kračunoviec,
Humenného a Popradu. Po týchto víťazstvách postúpili do bojov o medaily. Po
víťazstve nad Prešovom, si zahrali posledný zápas s futbalistkami z Vranova nad
Topľou, ktorý bohužiaľ prehrali, ale aj tak
skončili s výborným 2. miestom. Našim
dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Bronzové družstvo z Krajských majstrovstiev v basketbale

Naše futbalové družstvo v popredí
s Lindou Hlavinkovou

Majsterky okresu vo vybíjanej
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Strieborné hádzanárky z okresného kola

Majsterky okresu v basketbale

Chlapci v okresných majstrovstvách v hádzanej tretí
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ZAZEN NÚDÚ S TÝMITO
REDAKCNÝMI TIPMI
Autor: Sofiá Bilovešká

Foto: Internet

Drahí moji čitatelia, vitajte pri mojej poslednej dvojstránke v tomto školskom roku. Keďže sa nám blížia
naozaj dlhé prázdniny, rozhodla som sa vám opäť priniesť zopár tipov. Pekné prázdniny!
Seriály

The Rain ( Dážď)
Mladučká Simone má tesne pred dôležitou skúškou, keď sa v škole
zrazu objaví jej otec, ktorý má veľmi naponáhlo kvôli prichádzajúcej
búrke. Spolu s rodinou sa utekajú skryť do úkrytu. Všetko by bolo
úplne normálne, ak by ľudia popršaní dažďovou vodou nezačali z
ničoho nič umierať.

The Society ( Spoločnosť)
Skupina maturantov sa vyberie na výlet, ktorý skončil skôr, ako začal.
Po príchode domov v meste nie je nikto okrem nich a z rodiny sa
nevedia nikomu dovolať. Na druhý deň to skúšajú znova no príde im
to podozrivé a tak sa pokúsia odísť z mesta, no všetky cesty sú zarastené lesmi a naša skupinka mladých ľudí ostáva izolovaná od sveta. Čo
si myslíte, ako môže dopadnúť tento sociálny experiment, kedy ostali
ľudia bez pravidiel a kontroly ?

Černobyľ
Ak máš pocit, že si o tomto seriáli už niekedy poču,l tak máš určite
pravdu, píše sa o ňom všade. No ako som mala sama možnosť zistiť,
nie je to nadarmo. V piatich dieloch na teba čaká viac informácií, ako
na hodine dejepisu, seriál minútu po minúte zachytáva nielen samotný výbuch, ale taktiež aj osudy zasiahnutých ľudí či následné kroky
najvyššie postavených ľudí tej doby. Verte mi, po zhliadnutí nezostanete sklamaní.
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Filmy
The Perfect Date ( Perfektné rande)
Brooks je mladý chalan, ktorého momentálne najväčším problémom
sú peniaze na vysokú. Raz sa ponúkne ako garde jednému dievčaťu na
ples a to mu vnukne skvelý nápad - založí si aplikáciu, vďaka ktorej by
si rovnakým spôsobom mohol privyrábať peniaze. No čo si myslíte,
dostane sa na svoje perfektné rande a na vysnenú školu?
Overboard ( Manžel na skúšku)
Leonardo je milionár bez záväzkov, ktorý v živote nepracoval a jeho
celoživotnou náplňou je užívať si otcove peniaze. Raz akýmsi nedopatrením vypadne z lode a voda ho vyplaví na breh so stratou pamäte. Čo
sa môže stať, ak za ním do nemocnice príde žena z jeho minulosti,
ktorá sa predstaví ako jeho manželka a ktorá sa mu v skutočnosti plánuje pomstiť? Čaká vás skvelá komédia, ktorá naozaj dokáže zahrať na
vaše city.
Blockers ( Blokoti)
Lisa, Kayla a Julie sa pripravujú na svoj maturitný ples, o ktorom snívali celé roky. Avšak ich rodičia na to
majú trochu iný pohľad - myslia si, že ich dcéram chce celý svet iba ublížiť a potrebujú neustálu ochranu.
A tak sa partička rodičov vydáva za svojimi deťmi prekaziť im ich maturitný ples.
Knihy
John Green - Všade samé korytnačky
Aza Holmesová je dievča ako každé iné, až na to, že trpí OCD - obsesívno-kompulzívnou poruchou. Keďže
autor touto poruchou trpí tiež, čaká vás veľmi realistické čítanie napríklad o tom, ako je sila priateľstva
dôležitá alebo ako veľmi dôležité je hovoriť o svojich problémoch a poviem vám, John Green opäť nesklamal.
Kiera Cassová - Selekcia-Elita-Prvá ( trilógia)

Amerika sa po tretej svetovej vojne rozdelila na rôzne kasty a kraje, z
ktorých bolo dokopy vybraných 35 dievčat do Selekcie - procesu, po
ktorom sa jedna z nich stane princovou manželkou. Pre hlavnú hrdinku
je to priam utrpením, keďže si svoju lásku už našla, no odíde do Selekcie
preto, aby finančne pomohla svojej rodine. Vtedy však ešte nevedela, čo
ju tam čaká. Za mňa jedna z najlepších dievčenských kníh, ktoré som
kedy čítala.
Tamara Ireland Stone – Čas medzi nami
Anna je sedemnásťročné dievča, ktoré túži precestovať celý svet. Problém je ten, že za posledných 17 rokov svojho života zo svojho rodného
domu v Evanstone ani nevyšla. Anna neskôr stretne Benetta, ktorý vie
cestovať v čase a vezme ju na miesta, o ktorých sa jej ani nesnívalo. Avšak, netreba zabúdať na to, že Benett žije v prítomnosti, zatiaľ čo Anna v roku 1995 čo bude neskôr spôsobovať problémy.
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NOVINKÝ V HERNOM
PRIEMÝSLE
Autor: Oliver Váľko

Foto: Internet

BEAT SABER
Virtuálna realita je tu s nami už nejakú dobu. Každý mesiac na ňu vychádzajú hry, ktoré sú niekedy zlé
a niekedy zas fantastické. Tento titul patrí medzi tie najlepšie. Nasadíte si na hlavu VR Headset a ponoríte
sa do scény, kde v rukách držíte svetelné meče.
V tejto hre musíte sekať kocky zo strán, ktoré sú
vyznačené. Týmto spôsobom získavate body
a keď v pohode dávate najľahšiu obtiažnosť, tak
sa posuniete na ďalšiu, ktorá je o trochu ťažšia.
Táto hra vyhráva veľa súťaží a dostáva vysoké
hodnotenia aj napriek tomu, že ju vyrobilo len
malé české štúdio Beat games.

My time at Portia
My time at Portia je milá a veselá animovaná hra. Po smrti otca vedú vaše kroky na ostrov Portia, na
ktorom vám zanechal malý a časom zanedbaný dom. Obyvatelia Portie majú neustále dobrú náladu,
nikto sa netrápi, nikomu nič nechýba, všetci žijú šťastne vo svete, ktorý bol zdevastovaný, o čom sa dozviete neskôr, ak budete pátrať v podzemí. Je len na vás,
kam sa vyberiete, nenápadné
vôdzky dáva starosta alebo iné
postavy so zadávaním hlavných a postranných úloh. A sú
tu nebezpečné zóny, odkazy
na zabudnutú minulosť, no
príbeh a prostredie úplne v
pozadí. Príbehovým úlohám sa
nemusíte vôbec venovať .
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Chceš sa zabaviť?! Určite si
prečítaj vtipy, nad ktorými
sa zaručene zasmeješ!

Príde chlap za farárom a žobre od neho zemiaky.
- Hej farár, daj sem tie zemiaky!
- No... dobre ale najprv sa prežehnaj!
- V mene otca i ducha svätého amen.
- A syna si kde vynechal?
- Vonku čaká s fúrikom na zemiaky!
Príde celá rodina do reštaurácie a Jožko
hovorí otcovi: „Oci, ten ujo je polievku
s vidličkou?“
Oco. „Buď ticho!“
Jožko hovorí mame: „Mami, pozri, ten pán si
do kávy sype soľ.“
Mama vraví: „Buď ticho a vráť tomu
pánovi okuliare!“

Anekdoty zo školských lavíc:
Učiteľ: Ten, kto zodpovedá na moju ďalšiu
otázku, môže ísť domov.
Jeden žiak hádže svoju tašku von oknom.
Učiteľ: Kto to hodil?!
Žiak: Ja! Idem domov.
Rozprávajú sa Nemec, Američan a Slovák už
po smrti v nebi, o tom, kto mal najhoršiu smrť.
Nemec hovorí :
"Ja som mal strašnú smrť, dostal som na
narodeniny novú motorku, išiel som sa povoziť
a zabil som sa."
Američan hovorí :
"Ja som dostal na Vianoce lietadlo, hneď
som ho išiel vyskúšať, letel som nízko a zabil
som sa."
To je nič", hovorí Slovák, "môj brat dostal
bicykel a ja som zomrel od hladu.“

Idú tri autá po ceste. Prvé odbočí do uličky
vpravo a pokračuje v jazde. Druhé odbočí do
uličky vľavo. Len tretie sa nevie rozhodnúť
a tak ide za nimi.

1. Chuck Norris dokáže prevolať neobmedzený paušál.
2. Chuck Norris dokáže rozkrojiť tortu na tri polovice.
3. Chuck Norris pravidelne vyhráva Motosport na kolobežke.
Autor: Oliver Tomko
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