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M 
ilí spolužiaci,                                                                                                       

je to už pár mesiacov, odkedy vyšlo prvé číslo nášho školského časopi-

su Ámosáčik. Prihovárali sme sa vám pred vianočnými prázdninami, ale 

čas rýchlo letí a zrazu je tu marec...Je pomenovaný po starorímskom bohovi  vojny 

a poľných prác – Martovi. S marcom sa spája aj veľa pranostík – ako napr. „Marec 

bez vody, apríl bez trávy“ či  „Suchý marec, mokrý máj – bude žito ako háj.“ Marec 

nám taktiež prináša jar a mení sa rovnodennosť . Prvý jarný deň bol tohto roku 20. 

3. Všetko okolo nás sa začína  prebúdzať k životu a príroda nám začína poskytovať  

nádherný pohľad v podobe rozkvitajúcich kvetov. Zaujímavou informáciu je aj to, že 

marec bol v časoch Starovekého Ríma prvým mesiacom v roku. Rok trval 304 dní až 

dovtedy, kým panovník Numa Pompilius na základe vlastného výskumu pripojil 

k roku ešte dva mesiace. Marec je aj mesiacom kníh a to od roku 1955. 

V slovanskom kalendári sa marec vyskytuje pod názvami berezozol, suchij či soko-

vik. Tieto názvy za čias Slovanov vychádzali z prírodných javov.   

Prajeme vám  krásne prežitie posledných marcových dní a veľkonočných  sviatkov. 

Autor: Miroslav Cingeľ Foto: Andrea Senajova   

Ú VODNÍ K 

Tvorivé dielne v žiakov 2. D  
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Autor: Marke ta Ondos ova    Foto: Nata lia Gas parikova   

HOVORÍLÍ SME S NAJDLHS ÍE 

PRACÚJÚ COÚ PRACOVNÍ C KOÚ 

Naša škola tohto roku oslávi 40 rokov. My sme sa rozhodli položiť zopár otázok jednej z našich skvelých  

kuchárok - pani Oline Lešičkovej. Koľko rokov už v našej školskej jedálni pracuje a aké sú jej spomienky, sa 

dozviete z nášho inteview. 

A 
ko dlho ste pracovníčkou tejto školy? 

33+2 čiže 35 rokov. 

Aké bolo vedenie školy, keď ste sem ako 

kuchárka  nastúpili? 

Denis (smiech), riaditeľ Mikuláš Denis, zástup-

kyne Marta Ždiľová a Mária Poláková. 

Ako vyzerala jedáleň vo vašich začiatkoch? 

Jedáleň bola iná. Boli staré stoly, stoličky, 

nebola dlažba, bola iba guma. Teraz 

máme aj záclony. Okienka boli ináč. Boli 

tri drevené okienka. Vydávali sa zvlášť 

jedlá pre 1. stupeň a 2. stupeň. Vtedy 

sme nemali umývačku riadu. Všetko 

sme museli umývať ručne.  

Aké jedlá sa vtedy varili? 

Na začiatku boli všelijaké jedlá. Napríklad 

pľúcka na smotane, rôzne prívarky, 

pečeň, rezance s makom... No teraz 

sa varí trochu inak, pretože deti sú na 

niektoré potraviny alergické. 

Čo najviac chutilo žiakom kedysi a dnes? 

Kedysi deti mali radi buchty na pare, peče-

né buchty, rezne, perkelt  deťom 

chutí stále. 

 

 

 

 

Čo najradšej varíte? 

Je mi to jedno. Všetko, čo deťom chutí. To,  

čo musíme variť, varíme. (smiech) 

Aké jedlo  vám najviac chutí? 

Rezeň, šalát... (smiech) Buchty na pare mám 

rada. To, čo mi chutí, to zjem a to, čo mi 

nechutí nezjem. 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa ďalších 

“chutných“ rokov v našej kuchyni! 

Usmievavá kuchárka 
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Autor: Aneta Mihalč inova   Foto: Aneta Mihalč inova  

NAS E VÍ Ť AZNE  ŤRÍO 

Po víťazstvách v školskom aj okresnom kole sa trojica našich žiakov  Vladislav       

Slosarčík, Dárius Popík a Petra Šinaľová prebojovala aj na krajské kolá jazykových 

olympiád. Olympiády boli v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 

V 
šetky tri olympiády boli určite veľmi 

náročné, ale naši žiaci ich podľa výsled-

kov zvládli ľavou zadnou.  O tom, že je to 

pravda, sa môžete presvedčiť sami.  

V Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, 

ktorej krajské kolo sa konalo v Prešove, získal Vladi-

slav Slosarčík z 9. A v silnej konkurencii 2. miesto.  

V krajskom kole Olympiády v anglickom 

jazyku sa stal Vladislav Slosarčík víťazom a čaká ho 

náročné celoslovenské kolo v Bratislave, v ktorom 

mu budeme všetci držať palce. Druhým úspešným 

riešiteľom je  Dárius Popík zo 6. C, ktorý si vybojo-

val skvelé 2.miesto. 

 Olympiáda v nemeckom jazyku sa stala 

úspešnou pre Petru Šinaľovú z 9, F, ktorá zvládla 

reprezentáciu školy na výbornú a umiestnila na 

vynikajúcom 2.mieste.  

Všetkým trom srdečne blahoželáme! 

Vladislav Slosarčík 

Dárius Popík Petra Šinaľová 
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Autor: Dominika Paľuvova   Foto: Ľubomí r Kuč a 

VÝ BORNÍ  GEOGRAFÍ  

S 
úťažiaci mali 60 minút na zvládnutie dvoch testov: teoretického, na ktorom si vyskúšali svoje 

vedomosti a praktického, ktorý mal overiť ich zručnosti v práci s atlasom. Bojovalo sa o víťazstvo 

v troch kategóriách.   

 

Školské kolo 

Kategória G (5.ročník):  

1.miesto: Radan Kollárovič 5.A  

2.miesto: Marián Barančík 5.C  

3.miesto: Filip Biath 5.D 

Kategória F (6.-7.ročník):  

1.miesto: Richard Vasilega 7.E  

2.miesto: Alexandra Valková 7.D  

2.miesto: Šimon Baldovič 7.C  

3.miesto: Dominika Paľuvová 6.A  

Kategória E (8.-9.ročník): 

1.miesto: Aneta Bačkovská 8.A  

2.miesto: Adrián Žlebek 8.A 

3.miesto: Barbora Petričková 8.A 

Školské kolo obľúbenej Geografickej olympiády sa konalo v decembri minulého roka a malo bohatú účasť. 

Naši najlepší  reprezentovali školu vo februárovom okresnom kole, ktoré už tradične organizovala naša 

škola. Prinieslo nám  dve prvé, jedno druhé a dve tretie miesta. 

Okresné kolo 

Kategória G (5.ročník):  

1.miesto: Marián Barančík 5.C  

2.miesto: Radan Kollárovič 5.A  

3.miesto: Filip Biath 5.D  

Kategória F (6.-7.ročník): 

1.miesto: Richard Vasilega 7.E 

3. miesto: Alexandra Valková 7. D 

Ocenení víťazi 



6 

Autor: Sofia Kapsdorferova   Foto: www.bardejov.sk 

POZNA ME NAJLEPS Í CH                      

Z DEJEPÍSÚ  

V kategórii C (9.ročník) 

Frederika Chovancová, 9.A. – 8. miesto (67b) 

Teodor Rychvalský, 9.F – 10.miesto (60b) 

Kategória D (8.ročník) 

Barbora Barančíková, 8.A – 4.miesto (72b) 

Tomáš Skreptáč, 8.C - 5.miesto (71b) 

Kategória E (7.ročník) 

Martina Kaščáková, 7.D – 3.miesto (89b) 

Kategória F (6.ročník) 

Oliver Tomko, 6.A – 1.miesto (90b) 

Sofia Kapsdorferová, 6.A – 4.miesto (66b) 

Posledné  mesiace boli náročné pre žiakov,  ktorí sa rozhodli zabojovať v dejepisnej olympiáde. Okrem 

povinného učiva museli zvládnuť aj bohatú domácu prípravu dejín nášho regiónu. 

Š 
kolské kolo  dejepisnej olympiády sa uskutočnilo v decembri  minulého roka.  Na obvodné kolo 

postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v každej zo štyroch kategórií. Súťažiaci v ňom 

museli zvládnuť 100-bodový test, ktorý pozostával  z vybraného učiva pre daný ročník, monote-

matickej časti a regionálnych dejín. Úspešní boli tí súťažiaci, ktorí získali aspoň 60 bodov.  Najviac sa 

tešíme z úspechu Olivera Tomka, ktorý získal prvé miesto, ale krajské kolo  sa v jeho vekovej kategórii 

nekoná a z Martinky Kaščákovej, ktorá postupuje do krajského kola. 

Žiaci sa trápia nad ťažkými  úlohami 



7 

Autor: Gregor Bujda  Foto: Ľubomí r Kuč a 

MOZGOVE  BÚNKÝ PRACOVALÍ 

NA PLNÝ  Ú VA ZOK  

L 
ogická olympiáda je určená pre intelektovo 

nadaných žiakov (žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním). Jej cieľom je  

preveriť  ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, 

priestorovom úsudku, matematic-

kom úsudku a verbálnom myslení. Logickej olym-

piády sa môžu zúčastniť len deti s nadpriemernou 

inteligenciou. Keďže som žiakom  intelektovo nada-

nej triedy, mal som možnosť zúčastniť sa tejto 

olympiády už piatykrát.  

Olympiády sa takmer stále zaoberajú predmetmi. Dejepisná, geografická, anglická... Ale logická olympiá-

da je niečo iné. To, čo je tam,  sa nenaučíš na žiadnom predmete, musíš mať v sebe niečo, čo spôsobí to, 

že ti to logicky napadne.  

 

Prinášame vám výsledky školského kola: 

 
Prvý stupeň: 

1. Lea Milá  2.D 

2. Martin Matiáš 1.D 

3. Patrik Šuľa 2.D 

Druhý stupeň: 

1. Valková Alexandra 7.D  

2. Jančík Jerguš    7.C  

3. Barančík Marián     5.C  

Namiesto jedla úlohy 
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Autor: Matej Krumlovský   

POC Í ŤAM, POC Í ŤAS , POC Í ŤAME 

P 
rinášame vám mená tých najlepších. 

 

 

Prvý stupeň:     

3. ročník: 

1. Martin Gajdoš – 3.C  

2. Martin Čejka – 3.C 

3. Teo Šmida – 3.C 

 

4. ročník: 

1. Matúš Terjék – 4.B 

2. Martin Krajňák – 4.D 

3. Peter Pangrác – 4.A 

 

 

Školského kola matematickej súťaže s priliehavým názvom Pytagoriáda sa zúčastnilo 188 žiakov.  Jej 

náročnosť však dokazuje fakt, že len 44 z nich boli úspešní.  

Druhý stupeň: 

5. ročník:    

1. Marián Barančík  - 5. C (22 bodov) 

2. Leo Hudák – 5.C (18 bodov) 

3. Dávid Čech-Gut  - 5.A (17 bodov) 

3. Marek Mank  - 5.A  (17 bodov) 

 

 

7. ročník: 

1. Jerguš Jančík – 7.C  (19 bodov) 

2. Matias Kovaľ – 7.A (19 bodov) 

3. Richard Vasilega – 7.E (18 bodov) 

 

8. ročník: 

1. Milan Marcinčo – 8.A (15 bodov) 

2. Lukáš Kostár – 8.A (9 bodov) 

3. Patrik Jaržabek – 8.A (9 bodov)  

 

 

 

6. ročník: 

1. Linda Hlavinková – 6.C (21 bodov) 

2. Šimon Matej - 6.B (21 bodov) 

2. Matej Krumlovský – 6.A (21 bodov) 

3. Dominika Paľuvová – 6.A (20 bodov) 
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Autor: Oliver Ťomko  Foto: Zoran Kolla rovič  

VÝBOJOVALÍ SME 26 CENNÝ CH 

KOVOV 

Zimné mesiace minulého roka  priniesli našim atlétom vyvrcholenie atletickej halovej sezóny. 

Vo februári tohto roku sa uskutočnili halové majstrovstvá Východoslovenského atletického zväzu, na 

ktorých naši žiaci získali množstvo medailí. 

D 
isciplíny absolvovali v bratislavskej hale 

Elán- jedinej atletickej hale na Slovensku 

s príjemnou atmosférou. Burcujúci divá-

ci  v tribúnach súťažiacich ešte viac motivovali, aby  

získali vysnívané cenné kovy. Z nášho klubu sa 

majstrovstiev zúčastnila vyše tridsiatka súťažiacich. 

Vytrvalé trénovanie a naliehanie  našich trénerov, 

aby sme sa stále zlepšovali sa naozaj vyplatilo 

a získali sme spolu 26 medailí. Najúspešnejšou 

pretekárkou bola Erika Brehuvová, ktorá vyhrala 

beh na 60-m a 150-m. 

Naše ďalšie výsledky:   1. miesta  

Marek Vašičkanin-beh 400-m a Patrik Jackanin-beh 

1500-m (dorastenci) 

Denisa Lenková-vrh guľou 10,89-m (staršie 

žiačky)  

Nicolas Kurej-beh 600-m a Jonáš Draganovský-

skok do výšky 150-cm       (mladší žiaci) 

Slávka Ratvajská-beh 150-m ( mladšie žiačky) 

2. miesta   

Timotej Petrišák-beh 1500-m, Radoslav Voľan-

ský-60 mpr.  

Patrik Helmanovský-vrh guľou 13,18-m 

(dorastenci)Zuzana Vagaská-vrh guľou 9,40-m, 

Samuel Gajdoš-skok do diaľky 483-cm  

 Miroslav Vanek-beh 300-m (starší žiaci)  

Ema Cimbaľaková-60mpr., Šimon Ondis-vrh guľou 

7,48-m, 

Nicolas Kurej-výška 140-cm a Richard Guth-beh 

600-m(mladší žiaci) 

3. miesta 

Barbora Benková-Rybárová-výška 120-cm, Jana 

Kníšová-beh 600-m (mladšie žiačky) 

Beh 300-m,60-m 2x, výška 140-cm 2x (starší žiaci) 

výška 140-cm (dorastenci) 

Veľmi nás teší, že sa naši žiaci umiestnili na popred-

ných miestach, a že sa chcú aj naďalej čoraz viac 

zlepšovať. 

Atléti s trénerom Z. Kollárovičom 
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Autor: Oliver Ťomko  Foto: Ma ria Ovs onkova  

NAS Í Z ÍACÍ ZNOVA Ú SPES NÍ  V 
SÚ Ť AZ Í EXPERŤ GENÍALÍŤÝ 

SHOW 

Žiaci našej školy sa už roky zapájajú do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality show 
a rovnako  pravidelne v nej dosahujú výborné výsledky.  Súťaž je medzi študentmi základných a stredných 
škôl veľmi obľúbená, v tomto ročníku sa do nej zapojilo  vyše 9 384 žiakov. O to viac nás tešia mimoriadne 

úspechy našich žiakov. 

N 
ajviac sa v tomto ročníku darilo žiačke 
Alexandre Valkovej zo 7. D, ktorá sa 
v téme Mozgolamy umiestnila na 3. mies-

te a Dominike Paľuvovej zo 6. A, ktorá v rovnakej 
téme obsadila 4. miesto. Obidve dievčatá získali 
zároveň titul TOP EXPERT za najlepšie umiestnenie 

v dvoch témach, ktoré si vybrali. 
Titulom EXPERT boli ocenení  žiaci, ktorí sa vo 
svojej kategórii umiestnili medzi najlepšími 
v niektorej z tém: Kristína Bardiovská - 8. A, Aneta 
Bačkovská - 8. A, Adrián Žlebek - 8. A, Lukáš Kos-
tár - 8. A. Milan Marcinčo - 8. A. 

Zadumaní Experti 
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Autor: Sofia Biloveska   Foto: Ľubomí r Kuč a 

VS EŤKOVEDKO 

 

Už ôsmy rok sa v našej školy koná súťaž Všetkovedko a ani tento rok sme si ju nenechali ujsť. Z celkového 

počtu 17 500  účastníkov bolo 45 žiakov z našej školy. 

T 
itul Všetkovedko však získali iba štrnásti a my vám dnes prinášame ich mená.   

1.D: Martin Matiáš(154), Samuel Švec(147), S. A. S.(140), Jakub Roman(126) 

2.A: Robert Guľa(140) , Alexandra Vasilišinová(126) 

2.B: Patrik Lenart(140) 

2.D: Lea Milá(147), Jakub Tribus(140), Patrik Peniak(133) 

3.D: Matúš Gašparik(189) 

4.B: Matúš Terjék(172), Patrik Kurimský(168) 

4.D: Alex Cifra(152) 

Všetkovedkovia získali odmenu športové vrecko s perom či dinosaurie vajíčko a pero. Ostatní získali 
diplom s titulom Všetkovedkov učeň. Titul Všetkovedko školy získal žiak 3.D triedy Matúš Gašparik. 

Všetkovedkovia s riaditeľom J. Mikom a A. Senajovou 
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Autor: Sofia Biloveska   Foto: Alexandra Kvartekova  

 RECÍŤAC NE  ŤALENŤÝ 

Ako to už býva zvykom, tak aj tento rok pritiahlo nemalý počet záujemcov školské kolo tradičnej súťaže 

v prednese poézie a prózy,  ktorá nesie  názov po velikánovi slovenskej literatúry Hviezdoslavov Kubín.   

T 
áto literárna súťaž je určená žiakom 

všetkých ročníkov a súťažiaci majú na 

výber, či oslniť dielom prozaickým alebo 

poetickým. Napriek nižšej účasti ako po minulé 

roky, bolo z čoho vyberať a odborné poroty mali 

ťažkú prácu - vybrať  troch najlepších v šiestich 

kategóriách. Prinášame vám mená našich favori-

tov.  

1. kategória - poézia:  Najviac zo všetkých zabodo-

vala žiačka 1.C Karolína Kendrová , po nej nasledo-

vali dve dievčatá a to Vivien Selmanii z 3.C  a spolu 

s ňou aj Alžbeta Lojdlová z 2.A. Tretie miesto si 

vybojoval Ivo Varchol zo 4.D.                                                                                     

1. kategória - próza:  Nebola o nič chudobnejšia na 

talenty našich najmladších prednášajúcich. Prvé 

miesto získala Aneta Galetková zo 4.D, hneď za ňou 

sa umiestnila  Katarína Kutiková z 2.A triedy  a na 

bronzovej priečke bol Daniel Kuľka zo 4.D.                           

2. kategória -  próza:  Prvé miesto získala skúsená 

recitátorka Miroslava Kožlejová z 5.E, hneď po nej 

bodoval ďalší úspešný recitátor našej školy Dárius 

Popík  zo 6.C triedy a ako tretia skončila Adela 

Tomková z 5.D.                                                                                                    

2. kategória - poézia: Tu si  žiaci svoje  mená pre-

sadili v takomto poradí : ako prvá sa umiestnila 

Michala  Kožlejová z 5.E, na  druhej priečke sa 

umiestnil Oliver Tomko  zo 6.A a za ním nasledova-

la Linda Hlavinková  zo 6.C.                                                                                         

3. kategória - poézia: Prvé miesto  si vybojovala 

Monika Kmecová z triedy 7.C, po nej nasledovala 

Zuzana Poljaková z 8.C a  na treťom mieste sa 

umiestnila Timea Pomikalová z 8.B.                                                                                                                                                                    

3. kategória - próza: Pre nízky počet súťažiacich 

udelila porota len jedno miesto a to druhé, pre 

Kristínu Bardijovskú,  ktorá zastupovala triedu 

8.A.                                                                   

Víťazi školského kola reprezentovali školu v okres-

nom kole, kde náročnú porotu najviac zaujal Dárius 

Popík, ktorému prajeme veľa úspechov v kraj-

skom kole. Cenu poroty si odniesli Miroslava Kožle-

jová a Alžbeta Lojdlová. 

M. Kožlejová 



13 

Autor: Nata lia Gas par ikova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

PREDNA S AME SLOVENSKE  

POVESŤÍ 

Každoročne sa v našej škole organizuje školské kolo súťaže  v prednese slovenských povestí Šaliansky 

Maťko Jozefa Cígera Hronského. Podujatie, ktoré prezentuje krásu našej slovenčiny i múdrosť našich 

predkov, prilákalo 31 súťažiacich v troch kategóriách. 

V 
ýsledky školského kola: 
 
 1. kategória:  

     1. miesto:  Veronika Tyššová, III. C 

     2. miesto:  Alžbeta Lojdlová , II. A 

     3. miesto:  Barbora Uhriňáková , II. D 

 Cena poroty: Claudia Šinaľová 2.B 
 
2. kategória:  

1. miesto: Miroslava Kožlejová, V. E 
2. miesto: Daniel Kuľka, IV. D 
3. miesto: Petra Gracová, V. C 

 
3. kategória: 

1. miesto:  Sofia Kapsdorferová, VI.A 
2. miesto:  Slávka Ratvajská, VI.D 
3. miesto:  Tamara Marcinová, VII.D 
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Autor: Marke ta Ondos ova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

BÚDÚ CÍ ÚMELCÍ 

Organizátorom  tradičnej  výtvarnej a literárnej súťaže  pod názvom Poľovníci a príroda v tvorbe detí bola 

v tomto roku znova naša škola.  Množstvo súťažných prác je dôkazom, že je o ňu stále veľký záujem. 

Výtvarná časť: 

1. kategória: 

2.miesto:  Kaliňák Tomáš 

           Petnúchová Nina 

3.miesto:  Jurčišin Marko 

2. kategória: 

1.miesto:  Prokopovičová Sára 

3.miesto:  Kožlejová Miroslava 

3. kategória: 

2.miesto:  Barančíková Barbora 

3.miesto:  Bardiovská Kristína 

Cena poroty:     Mihalíková Laura 

D 
o súťaže bolo poslaných spolu  303 

prác zo 14 základných škôl okresu 

Bardejov.   Aj deti  z našej školy sa 

veľmi snažili, čo vidieť na ich celkovom umiestnení 

v jednotlivých kategóriách. Na ďalších stránkach si 

môžete niektoré z našich  literárnych prác. 

Literárna časť: 

1. kategória: 

2.miesto:  Guľová Tamara 

2. kategória: 

1.miesto:  Mihalíková Laura 

3. kategória: 

1.miesto:  Tribus Jakub 

Slávnostné vyhodnotenie 
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Poľovníci a príroda 

Les v zime 

Znova už prišla zima,                                                                                                                                                        

horou šantí meluzína.                                                                                                                                                   

Stromy, kríky postriebrené,                                                                                                                                                

lúky , polia snehobiele. 

Zvieratká sa túlajú,                                                                                                                                                         

potravu si hľadajú.                                                                                                                                                         

Ťažko je ju veru nájsť,                                                                                                                                                                                                                                      

ďaleko je ešte jar. 

Ešteže sú dobré zvyky,                                                                                                                                                        

ktoré majú poľovníci.                                                                                                                                                         

Áno veru, je to tak,                                                                                                                                                 

zvieratkám chcú pomáhať. 

Keď je treba prikrmujú,                                                                                                                                                          

nech zvieratká nehladujú.                                                                                                                                               

Senom, soľou, kŕmnou repou,                                                                                                                                     

niekedy aj  kukuricou. 

Dobré sú aj zemiaky,                                                                                                                                                    

jačmeň, ba i ovos dáky.                                                                                                                                                     

Diviak ti zas vďačný bude,                                                                                                                                                            

za gaštany, za žalude. 

Môžeme tvrdiť všetci svorne,                                                                                                                                 

Lesná zver je v dobrej forme.                                                                                                                                          

A keď sa im takto darí,                                                                                                                                                         

dočkajú sa znova jari. 

Všetko v lese prebúdza sa,                                                                                                                                                   

je to veru veľká krása.                                                                                                                                                     

Nikomu už nie je clivo,                                                                                                                                                    

veď sa rodí nový život.  

Aneta MIhalčinová, 6. A 

Líška 

Žila raz líška malá,                                                                           

jabĺčka si pozbierala.                                                  

Hostinu už urobila                                                     

a potom sa zo sna prebudila. 

Ležala však v posteli,                                                         

jedlo jej však doniesli.                                                     

Včera spadla zo stromu,                                                  

zlomila si celú nohu. 

Kamaráti ju navštívili,                                                             

doniesli jej malé rýmy.                                                   

Začala už rýmovať,                                                        

Všetky rýmy spisovať. 

Už básničku celú má,                                                         

raduje sa a nevzdychá.  

Erika Nachtmanová, 5.A  

 

Poľovníci a príroda 

Poľovník si horou kráča,                                                                                                     

na pleci si puškou máva,                                                                                                     

pozoruje ranné vtáča,                                                                                                        

ako z hniezda vylietava. 

Ranné zore krásne svieti,                                                                                                    

zvieratká sa zobúdzajú,                                                                                                      

do lesa sa berú deti,                                                                                                        

hlučne si to užívajú. 

„Pozor, pozor milé deti,                                                                                                      

takto sa to nerobí,                                                                                                          

pozorujte ticho zvery                                                                                                        

našej krásnej prírody.“                             

Linda Hlavinková 6.C           
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Muži lesa 

Vždy, keď kráčam naprieč lesom,                                                                                                                                                 

zdraví ma lístkami každý strom.                                                                                                                                       

Vôňa smreka môj nos vábi,                                                                                                                                                          

Matka príroda srdcia hladí. 

V diaľke bežia voľne jelene,                                                                                                                                           

vďaka poľovníkom je o nich vždy postara-

né.                                                                                                                               

Krmelce majú vždy plné,                                                                                                                                                           

ich mláďatá nie sú nikdy hladné. 

Sprevádza ma vtáčia pieseň,                                                                                                                                                               

Či je zima a či jeseň.                                                                                                                                                             

Z vyhliadky pán horár zdraví mi,                                                                                                                                                                        

Vraví, nech sa pridám, je tam výhľad sťa 

na dlani. 

Prácu mužov lesa si veľmi vážim,                                                                                                                                     

s nimi na lov sa však neodvážim.                                                                                                                             

Príroda nás všetkých stvorila,                                                                                                                                     

Chráňme si  ju, v nej je sila. 

Matej Krumlovský, VI.A 

Výzva na ochranu prírody... 

Na záhrade za domom,                                                                                                                                                           

čo je skoro pod lesom,                                                                                                                                                                                                                                       

život zvierat pestrý býva,                                                                                                                                                     

veľké čaro v sebe skrýva. 

Stromy, kríky, bodliaky                                                                                                                                                                                

sú ukrytom pre vtáky.                                                                                                                                                                                    

Vlci, líšky, zajace                                                                                                                                                                  

sedia v norách mesiace. 

Všetci svorne v jednom dome                                                                                                                                               

žijú si a hoci skromne,                                                                                                                                                         

šťastní sú tam, ba aj zdraví                                                                                                                                                             

les im dáva všetky dary.                                                                                                                                             

Chráňme im ten príbytok!                                                                                                                                                                                       

Každoročný úbytok -                                                                                                                                                                                

je na škodu divej zveri,                                                                                                                                                                    

aj nám ľudstvu, našej Zemi. 

Adam Matej, 6.C  

 

Horár 

Horár, lesník, poľovník 
pozná v hore každý pník. 

Pušku na plece si hodí 
a po lese denne chodí. 

Zvieratá on v láske má, 
ak je treba pomáha. 

V zime ich vždy prikŕmuje, 
v lete všetky posčituje. 

Soľ i seno je ich strava,  
v lete zas voňavá tráva. 

Choré stromy obrezuje 
a studničky prečisťuje. 

Nové stromy vysadí, 
so všetkým si poradí. 

Kamarátom je vždy pes, 
ktorý pozná celý les. 

Pozná všetky cestičky, 
chodníčky aj studničky. 

Poranené zvery chráni, 
pred pytliakmi všetky bráni. 

Práci sa on nevyhýba, 
a odvaha mu nechýba. 

Les je jeho život celý, 
musí byť jak zajko smelý. 

Musí to byť správny chlap, 
prírody sa nesmie báť. 

Laura Mihalíková, 8.A 

 



17 

Poľovníci 

Zelený odev, lesná výzbroj, 

uhádne to každý z vás. 

Netypické povolanie, 

poľovník je lesná stráž. 

Hoc sú zvery v nebezpečí, 

on vždy príde v správny čas. 

Jeho triky, pomoc lesu, 

nepreruší nikto z nás. 

Keď pytliakom vyhovuje 

loviť zver cez krásny les, 

poľovník nie na okrasu, 

pytliaka už ženie preč. 

Zvieratká on večne chráni 

a odvážne ich aj bráni. 

Orly, srny, jelene 

taktiež patria medzi ne. 

Keď sú stromy ohrozené 

nepriateľským neprajníkom, 

situácia sa zmení 

 vďaka našim poľovníkom. 

Ťažkú prácu každodenne, 

s radosťou vždy spĺňajú. 

Bez nich by les nebol lesom, 

len dobre vždy konajú. 

Miroslav Cingeľ 8.A 

 
 

Les 

Zase prišla veľká zima, 

poľovník si zaspomína, 

čo má všetko urobiť, 

hladné srnky nakŕmiť. 

 

Diviakom tiež jedla treba 

dať, 

žalude im natrhať, 

zvieratká sú tvory vzácne,  

v zime nerady sú hladné. 

 

Preto im vždy niečo dajme, 

do kŕmidla nasypajme, 

zato sa nám odmenia, 

prírodu nám spríjemnia. 

 

Zvieratká sú našou pýchou, 

preto potrebujú poľovníkov, 

tí sa o nich postarajú, 

potravu vždy nachystajú. 

 

Aj môj ocko je poľovník, 

statočný lesný pomocník. 

O zvieratká sa staráme, 

s radosťou im pomáhame. 

 Karolína Chomová, V.A 
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Poľovníci 

 Osobne som sa s poľovníkmi  nikdy nestretol. Až donedávna som si myslel, že poľovníci chodia iba na 
poľovačky a niekedy sa prejdú po lese, aby skontrolovali zvieratá. 

 Príhodu, o ktorej chcem písať, poznám len z rozprávania ockovho kamaráta. Stalo sa to na Mihaľove, 
kde má ujo chatu. Po týždni tam šiel s manželkou na víkend. Keď otvorili bráničku a vošli na záhradu, zbadali 
poškodený plot a pri ňom ležalo na zemi nejaké zviera. V prvej chvíli sa zľakli, opatrne podišli bližšie pozrieť 
sa, čo je to za zviera. Zistili, že je to mŕtva srnka. Až keď sa poriadne pozreli, uvideli, že srnka mala prehryznu-
tý krk a chýbala jej časť tváre. Ujo najprv nevedel, čo má robiť, ale potom mu napadlo, že zavolá známemu, 
ktorý je poľovník a povie mu o srnke. O chvíľu na záhradu dorazili poľovníci z poľovníckeho zväzu. Začali obze-
rať srnku aj miesto, kde ležala. Priniesli so sebou  aj veľkú nádobu, ktorá vyzerala ako koryto. Do tej srnku 
nakoniec naložili. Ujovi povedali, že srnka pravdepodobne preskočila plot do záhrady, no naspäť do lesa sa jej 
už nepodarilo vrátiť. Napadli a dohrýzli ju asi psy. 

 Poľovníci mali už niekoľko telefonátov a informácií od ľudí z Mihaľova, že v okolí sa potulujú dva 
agresívne psy, ktoré  asi nikomu nepatria. Keď sa ujo opýtal, čo urobia teraz so srnkou, poľovníci mu vysvetlili, 
že zistia, či nebola chorá, a tak ju použijú ako potravu pre poľovnícke psy. 

         Adam Humeník, V.A 

Ujo horár 

 V maličkej horárni na kraji lesa býva ujo horár. Všetci ľudia v dedine mu hovoria Gusto. Gusto je starý 
prešedivený pán s veľkou sivou bradou, ktorého majú radi ľudia v dedine, zvieratká v lese a nenávidia ho 
pytliaci. Stará sa o priľahlý les a nie len o zvieratká v ňom, ale takmer aj o všetky stromy, ktoré v ňom rastú.  

 Jedného dňa tesne pred Vianocami sa Gusto vybral hneď z rána do lesa na obchôdzku. Doplnil krmi-
vo a vrátil sa aj so svojim poslušným psíkom do horárne. Keď už mali horáreň na dohľad, zrazu Dunčo začal 
nervózne skákať hore dolu. Gusto spozornel. Zastal, chvíľu sa rozhliadal po okolí a keďže nič zvláštne nezba-
dal, tak zavolal na Dunča a vrátili sa domov. Vošiel do horárne, dal si dole kabát a prikúril do krbu. So svojou 
neodmysliteľnou fajkou si sadol do hojdacieho kresla. Dunčo mu vždy sedával pri nohách, no dnes bol akýsi 
nesvoj. Pobehoval krížom krážom po horárni,  smutnými očami ako keby volal svojho pána späť do lesa. Gus-
tovi jeho správanie nedalo pokoja, obliekol sa a vraví Dunčovi: „ No poď kamarát môj, niečo sa deje v hore. 
Ešte si ma nikdy nesklamal.“ Prehodil si pušku cez plece, poriadne zapol kabát, pretože silno fúkalo a pobral 
sa za brechotom Dunča. Baterkou si svietil na lesnú cestu a stále pozorne počúval Dunčov brechot. „ Len aby 
si mi niečo nevyparatil, ty huncút,“ povedal a pridal do kroku. Dunčov brechot počul čoraz bližšie. Keď dorazil 
na miesto a baterkou zasvietil na Dunča, zbadal v pasci chyteného malého srnčeka so zakrvavenou nôžkou. 
Neváhal ani chvíľu, vyslobodil ho z pasce a zraneného, vysileného a na smrť vystrašeného ho zobral do náru-
čia a odniesol do horárne. Srnčekovi ošetril ranu a ustlal mu na sene v maličkej stajni. Znovu sa vyzliekol 
a zasa si sadol do hojdacieho kresla. Dunčo si sadol k jeho nohám. „ Zajtra zavolám veterinára, aby srnčeka 
odborne ošetril a tebe kamarát môj ďakujem.“  

 Dunčo akoby rozumel slovám svojho pána, pritúlil sa k jeho nohám a spokojne driemkal očkami 
sledujúc horenie dreva v krbe.  

         Laura Mihalíková, 8.A. 
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Poľovník v lese 

Poľovník je v lese rád,                                                                                                                                                               

všetkým chodí pomáhať.                                                                                                                                              

Zvieratká ho majú radi,                                                                                                                                                         

je ich veľký kamarát. 

Nosí im tam potravu,                                                                                                                                                            

majú dobrú náladu.                                                                                                                                                        

Raduje sa srnka,                                                                                                                                                               

z chrumkavého sienka. 

Medvede si tíško spia,                                                                                                                                                    

v zime sa neprebudia.                                                                                                                                                                   

Líšky v snehu pobehujú                                                                                                                                                        

a líšťatá naháňajú. 

Poľovník je bystrý človek,                                                                                                                                          

„Spýtaj sa ho na čokoľvek!“                                                                                                                                              

Pozná v lese každý krík                                                                                                                                                

a rozozná zvierat ryk. 

Tamara Guľová 4.D  

 

 

 

Záchrana vtáčika 

 Bola sobota ráno. Pozerali sme rozprávky. Zrazu sme s mamkou začuli veľký náraz. Tresk, bum-bác! Pozreli sme sa 
na balkón a zazreli sme na ňom ležať vtáčika. Chudáčik vtáčik. Narazil do skla na balkóne. Rýchlo som na pomoc 
zavolal ocka. Zistil, že vtáčik ešte žije, ale je vo veľkom šoku. Šikovne sme s mamkou prichystali perinku. Vtáčika 
sme zavinuli a ocko ho ohrieval v náručí. Celý sa triasol. Medzitým som mu pripravil domček s postieľkou. Starú 
škatuľu od topánok som vystlal starým uterákom. Do domčeka som mu pripravil vodu a jabĺčka. Domček s vtáči-
kom sme uložili na balkón a vtáčika celý čas pozorovali. Medzitým sme v encyklopédii zistili, že je to hýľ. Náš malý 
pacient postupne začal naberať sily. Prechádzal sa po domčeku, nasýtil a onedlho sme začuli tiché ťuk-ťuk. zachrá-
nili sme celú jar. Malé „hýľčatá“ nám doteraz vyspevujú pod oknami...   

           Jakub Tribus 2.D 
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Autor: Vikto ria Selmani   Foto: Ľubomí r Kuč a 

PLES SA NA M VÝDARÍL 

Krásne upravené slečny a galantne nahodení chlapci sa vo fašiangovom období stretli na 3. ročníku 

nášho žiackeho plesu a opäť raz ukázali, že sa dokážu postarať o skvelú zábavu. 

V 
 úvodnej časti programu sa 

nám trochu netradične hudob-

ne predstavila naša bývala 

žiačka Klaudia Kunákova alias KLAUDISS. 

Žiačky 9.D triedy Bronislava Tulenková a 

Viktória Vančíková s gitarovým doprovo-

dom  Františka Chudíka zaspievali piesne  

Neviem byť sám a Aj tak sme stále fra-

jeri.  Hudbu do tanca zvládol na jednotku  

DJ BOBOR,  začo mu patrí veľká vďaka. 

Radosť nám všetkým, ale hlavne  výher-

com priniesla tombola, v ktorej bolo viac 

ako 50 cien.  

V závere plesu sme spoločne zvolili veľmi 

milého a priateľského kráľa  plesu      

Tobiáša Kykynezhdyho z 9. E i peknú a 

navyše skromnú kráľovnú Tímeu Baran-

kovú z 8. A. 

No a čo povedať na záver? Po treťom 

bude nasledovať štvrtý, ktorý verím, že 

bude minimálne taký úspešný ako tento.  

 

Speváčky s F. Chudíkom 
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Autor: Nata lia Gas parikova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

ZAMASKÚJME SA 

Šaša, rytiera, princeznú či hrozno ste mohli vidieť na karnevale, ktorý sa uskutočnil počas fašiangového 

obdobia a priniesol žiakom prvého stupňa veľa radosti a zábavy. 
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Autor: Vikto ria Selmani   Foto: Ľubomí r Kuč a 

BEZ NE ŤO NEROBÍ ME 

Jarné prázdniny boli pre dvadsiatku deviatakov výnimočné.  Spolu s učiteľmi a rodičmi sme navštívili 
Francúzsku riviéru a prežili nezabudnuteľný týždeň. 

Bolo krásne pokojné nedeľné ráno a my naplnení očakáva-
niami sme vyrazili  na jedno z najkrajších miest sveta – do 
francúzskeho regiónu Provence-Alpes-Cote d’Azur. 
 
 Do Monaka sme zavítali v krásnom čase a mali 
sme možnosť vidieť vychádzajúce slnko na jeho pobreží, 
ľudí vstávajúcich do svojich prác a v parku, plnom kvetov 
všetkých druhov, študentov pokojne sa pripravujúcich do 
školy. Po krátkej prechádzke sme prešli do oceánografické-
ho múzea, v ktorom sme so zatajeným dychom sledovali, 
aké čudesné příšerky žijú takmer na dne mora a aké gigan-
tické veľryby plávajú v oceánoch. Neskôr sme sa presunuli 
do Katedrály nepoškvrnenej Matky Božej, v ktorej vládlo 
obrovské ticho a ani my sme si nedovolili byť hluční. Počas 
dlhej prestávky a rozchode sme preskúmali všetky zákutia 
mesta každý individuálne. Väčšina z nás vrátane našich 
učiteľov prišla aj na nádhernú kamenistú pláž a neodolala 
prechádzke po brehu mora, ktoré nám okúpalo naše bosé 
nôžky. Bežne to nerobíme, ale prešli sme aj ulicou, na 
ktorej sa nachádzalo nespočetne veľa predajní luxusných 

áut, z čoho boli chlapci v nemom úžase. Nadšenci Formuly 
1 si tiež prišli na svoje, keď zavítali do múzea F1. Bežne to 
nerobíme, ale stihli sme navštíviť aj parfumériu s exkurziou 
výroby parfumov v meste Eze. Stačilo jediné otvorenie 
dverí a my sme naplno využili náš čuchový zmysel, keď 
sme pocítili zmes tých najkrajších parfumov. 

Následujúci deň sme si po náročnom vstávaní dobili ener-
giu pravými francúzskymi raňajkami a vyrazili autobusom 
smerom do Avignonu. Bežne to nerobíme, ale po ceste 
sme videli akrobatické lietanie, po ktorom na oblohe 
ostalo velikánske farebné srdce. Obrovský pápežský palác 
a okolie Avignonu bolo krásne. Počas prestávky sme sa 
vybrali na prechádzku do tých najmenších uličiek. V jednej 
z nich sme našli útulnú pekárničku, v ktorej opojná vôňa 
čerstvého pečiva prevýšila aj vône tých najdrahších parfu-
mov. Cítili sme sa tam natoľko príjemne, že sme aj zabudli 
na čas stretnutia, a keď sme na to prišli, tak sme naplnení 
adrenalínom bežali skrz celý Avignon k miestu stretnutia. 
Po stretnutí s celou našou skupinou sme pokračovali na 
most Pont Avignon, z ktorého výhľad na rieku bol nesku-
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 točne nádherný. V tento deň sme navštívili ešte jeden 
most a to Pont du Gard a dozvedeli sme sa  mnoho zaují-
mavostí o jeho výstavbe. Navštívili sme aj múzeum, ktoré 
stálo v jeho blízkosti. Po náročnom dni sme sa celí uchode-
ní už veľmi tešili na večeru. 

            V stredu sme museli vstávať o hodinu skôr, ale to 
nám vynahradila dvojhodinová cesta autobusom do mes-
ta Saint-Tropez. Streda bola Medzinárodným dňom žien, 
a preto nechýbala gratulácia našim obetavým dozorkonaj-
úcim pani učiteľkám, ale aj všetkým prítomným ženám. 
Saint- Tropez bolo nádherné, ale malo tiež svoje chybičky 
krásy a to boli určite verejné toalety. Trošku sme sa zabavi-
li ich hľadaním. No neboli by sme to my, keby sme to 
všetko ľavou zadnou nezvládli. Po príchode na miesto, 
ktoré malo byť aj miestom nášho následného stretnutia 
sme sa dohodli na prestávke. Tá nám určite nestačila nato, 
aby sme preskúmali celé mesto, ale určite stačila, aby sme 
pochopili, že sme na mieste, ktoré sa vníma všetkými 
zmyslami. Stretli sme sa teda pred múzeom kinematogra-
fie, v ktorom sme tiež strávili nejaký čas. Bolo zaujímave 
stáť na miestach, na ktorých sa natáčal známy film Žandár 
zo Saint Tropez.  Nasledovala návšteva francúzskych Bená-
tok –Port Grimaud, odkiaľ sme si odniesli množstvo 
krásnych fotiek. Ďalším bodom programu bola prehliadka 
mesta filmových festivalov – Cannes. Myslím si, že Cannes 
sa nedá nemilovať.  V spleti nekonečných uličiek  sme 
videli mnoho energických ľudí a mnoho maličkých kaviarní 
s príjemnou atmosférou. Z Cannes sme museli skoro odísť 
a dostaviť sa na večeru. Cestu k hotelu nám naše učiteľky 
spríjemnili autobusovou diskotékou, na ktorej sa všetci 
výborne zabavili. Nechýbala hlasná hudba – najmä sloven-
ské ľudové piesne – ale ani farebné reflektory. 

            Štvrtý deň nášho zájazdu sme skoro ráno vyrazili do 
prístavného mesta Nice. Tam nás čakal výstup na hradis-
ko. Bežne to nerobíme, ale za náročný výstup sme boli 
odmenení. Našou odmenou bol malebný výhľad na celu-
čičké mesto. Keď sa nám konečne podarilo odlepiť oči od 
tej nekonečnej krásy, tak sme sa presunuli do starého 
mesta a začalo sa individuálne pátranie po najkrajších 
zákutiach mesta. Zavítali sme aj k slnečnej pláži. Prechádz-
ka po sedem kilometrov dlhej kamenistej pláži lemujúcej 
more bola očarujúca. Neskôr sme sa začali schádzať čakaj-
úc na príchod autobusu a odchod domov. 

            S úžasným pocitom v srdci z krásne prežitého výletu 
sme súčasne so zapadajúcim slnkom opustili Francúzsko, 
ktoré sa pomaly ponáralo do tmy. Naše učiteľky v mene 
všetkých zúčastnených poďakovali šoférom Autodopravy 
Chrzan za bezpečnú jazdu a božskú trpezlivosť. Nechýbal 
neutíchajúci súhlasný potlesk nás všetkých. 

            Dohodli sme sa, že takéto výlety sa stanú tradíciou 
našej školy, načo sa aj my, budúci stredoškoláci, môžeme 
tešiť. Prečo? Pretože všetci zúčastnení získali bonus zúčast-
niť sa podobného výletu aj o rok. 

             BEŽNE TO NEROBÍME, no lúčime sa s pozdravom: 
„Dovidenia opäť!“ 
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Autor: Alexandra Kvartekova    Foto: Monika Kmečova  

ŤÝ Z DEN  NA ZASNEZ ENOM 

SVAHÚ 

Lyžiarsky výcvik pre žiakov  siedmeho ročníka  má u nás už dlhoročnú tradíciu.  V tomto roku sa stali jeho 

dejiskom penzión Salamander - obec  Mlynky - Slovenský raj. 

L 
yžiarsky výcvik bol z dôvodu vysokého 
počtu záujemcov  rozdelený do dvoch 
termínov. V prvom termíne  sa v lyžovaní  

zdokonaľovali  žiaci 7.A a 7.E a v druhom termíne 
to boli žiaci 7.C a 7.B a 7.D.  O svoje spomienky sa 
s nami podelili dve z jeho účastníčok Timea 
Džmurová a Zuzana Knišova           zo 7. D:  

“Hneď prvý deň popoludní sme vyšli na svah a 
učitelia nás podľa našich lyžiarskych zdatností 
rozdelili do štyroch skupín. Aj svahy, ktoré sme 
zdolávali boli štyri. Na prvý pohľad sa nám  zdali 
strmé, no keď sme sa postavili na lyže, strach z nás 
opadol. Samotný výcvik trval každý deň do tretej 

popoludní. Zostávajúci čas sme mohli využiť  na 
návštevu sauny, posilňovne, spoločenské hry  alebo 
na hranie stolného futbalu či biliardu. 
Chceli by sme poďakovať všetkým učiteľom a zdra-
votníkom za všetko, čo pre nás robili, za skvelý 
výlet, nezabudnuteľne zážitky, trpezlivosť a hlavne 
za to, že nás všetkých naučili lyžovať “  
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Autor: Simona Kurimska    Foto: Simona Kurimska  

NOVÝ  S ACHOVÝ  MEDAÍLÍSŤA 

Šach má v našej škole bohatú tradíciu. Pod vedením skúseného trénera Ivana Dzuriša u nás v minulosti 

vyrástlo niekoľko majstrov kraja, ale aj Slovenska. Dnes vám predstavujeme jedného z najmenších     

nasledovníkov tejto tradície  

N 
áš malý spolužiak, prvák Jakubko Roman, 

z triedy pre intelektovo – nadaných 

žiakov od začiatku roka chodí na šachový 

krúžok. Za tento čas si už stihol "vysúťažiť"  krásne 

2. miesto počas vianočného šachového turnaja 

v kategórii CO8 na súťaži v Stropkove. Pod vedením 

skúseného trénera Vladislava Nováka naplno rozví-

ja svoj talent a učí sa víťaziť, ale aj prijímať prehry. 

S Jakubkom sme urobili krátke interview, v ktorom 

nám  prezradil, kto ho k šachu priviedol, ako dlho 

sa šachu venuje a aké má plány do budúcnosti.  

 

 

 Ako dlho sa venuješ šachu? 

Tak asi 3 roky.  

Kto ťa priviedol k šachu? 

Brat, mamka, ale aj ocko. Dokonca je 

môj brat silnejší ako ja.  

Chcel by si byť niekedy profesionálnym 

šachitom? 

No to by som chcel byť určite.  

Myslíš, že ťa šach bude baviť aj 

v budúcnosti?  

 Myslím, že áno. Ja totiž pri šachu relaxu

 jem. 

 

Jakubko so spolužiakmi 
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Autor: Alexandra Kvartekova    Foto: Erika Baldovič ova  

KED  DEŤÍ POMA HAJÚ  

Vianoce sú najkrajším sviatkom roka a každoročne ich sprevádza aj mnoho dobročinných akcií nielen vo 

svete, ale aj v našej škole. 

V 
 krásnom predvianočnom období sa inte-

lektovo nadané deti z 5.A rozhodli urobiť 

dobrý skutok a pomôcť tým, ktorí nemali 

toľko šťastia ako oni. Spolu so svojimi mamkami 

a babkami napiekli a ozdobili medovníky, ktoré 

potom predávali od skorého rána vo vestibule za 

symbolickú cenu všetkým okoloidúcim. Pristavovali 

sa žiaci, učitelia aj rodičia a s radosťou kupovali 

nádherné medovníčky. Predajom sa žiakom podari-

lo vyzbierať 185 eur a  vedenie školy  pomohlo 

rozdielom do 200 eur. Všetky peniaze žiaci odniesli 

do Domova sociálnych služieb Dúha v Bardejove. 

Všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili a pomohli 

z nenápadnej myšlienky urobiť jeden veľký dobrý 

skutok, srdečne ďakujeme! 

Predaj medovníkov 
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Autor: Anna Hankovska    Foto: Ľubomí r  Kuč a 

C ÍŤAŤEĽSKÝ  MARAŤO N 

Pri príležitosti Roku čitateľskej gramotnosti, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
sa v našej škole koná viacero sprievodných podujatí. Jedným z nich bol aj Čitateľský maratón, ktorý dostal 

k dobrej knihe  naraz 182 žiakov  našej školy. 

Ž 
iaci prvého stupňa čítali knihu Danka a Janka 
od slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej. 
Túto knihu čítalo spolu 79 detí a zdá sa, že sa 

im veľmi páčila.  Naši starší žiaci čítali filozofickú 
rozprávku pre dospelých – Malý princ od francúz-
skeho prozaika Antoina de Saint-Exupéry. Kniha 
žiakov  veľmi nadchla a považujem za škodu, že  sa 
maratónu nemohol z časových dôvodov zúčastniť 
každý žiak. 102 žiakov malo možnosť  prečítať 
ostatným  stranu-dve z tejto  hodnotnej knihy, 
ktorú neodmietne žiadna veková generácia. 
Veríme, že sa všetkým účastníkom Čitateľský mara-
tón páčil a vychutnali si krásny umelecký zážitok pri 
tomto  dopoludní s knihou.  

Miška a Katka s „Dankou a Jankou“ 
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Autor: Sofia Biloveska    

VEĽKONONOC NE  ŤRADÍ CÍE  

Veľká noc  alebo Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky a pripadajú na marec alebo 

apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania  Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. 

C 
elé toto obdobie začína na Zelený 

štvrtok, kedy sa v rímskokatolíckej cirkvi 

pripomína Ježišova posledná večera - 

zvony prestanú hrať, kňaz umýva nohy 12 do-

brovoľníkom tak, ako to robil Ježiš  svojim 

učeníkom, no a nakoniec  sa po omši zhasnú svetlá 

a kňaz potichu zloží plachtu z oltára a taktiež od-

nesie všetky inštrumenty, oltár je prázdny na znak 

úcty  Ježišovi,  ktorý v túto noc večer ostal v zá-

hrade sám a modlil sa.  

Na Veľký piatok sa svätá omša  neslúži  /jediný deň 

v roku/, sú iba obrady Veľkého piatku, ktoré pozos-

távajú z bohoslužby slova - čítania Písma – pašií, 

ktoré sú prevedené dramaticky alebo spevom, 

potom je  to odhalenie a poklona krížu . Nasleduje 

sväté prijímanie a nakoniec vystavenie Sviatosti 

oltárnej a jej celonočná poklona.  

Dňom Bielej soboty sa končí pôst. Je to noc, v 

ktorej Cirkev  spieva  veľkonočný chválospev a 

hlása celému svetu, že Ježiš je pánom nad životom 

a smrťou, že má moc nad každým zlom a 

neprávosťou. Biela sobota sa vyznačuje smútočným 

tichom. Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a 

rozjíma o jeho utrpení  a smrti. Večer  sa ľudia 

stretnú v kostole pri slávení vigílie Veľkej noci. Ako 

prvý je obrad svetla, kde sa vonku, pred kostolom, 

páli oheň a zapaľuje veľkonočná svieca – Paškal. 

Potom slávnostný sprievod za spevu veľkonočného 

chválospevu  vchádza do kostola na slúženie svätej 

omše. Čítajú sa knihy Starého zákona, spievajú sa 

žalmy a tiež aj knihy Nového zákona. Svätí sa krstná 

voda, ktorou sa v priebehu roka prijímajú katechu-

méni do cirkvi a pokračuje slávenie svätej omše za 

spevu a hudby. Na záver je slávnostné požehnanie 

so vzkrieseným Kristom a sprievod so Sviatosťou 

oltárnou okolo kostola.  

   Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou 

hodovanie, polievanie a korbáč. Od rána muži a 

chlapci chodia po domácnostiach svojich známych 

a polievajú alebo korbáčujú ženy a dievčatá  ručne 

vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia,  ktorý je 

ozdobený farebnými stužkami a celý tento rituál 

oblievania by mal dievčatám podľa starej tradície 

priniesť krásu a zdravie. V niektorých 

domácnostiach ľudia tiež zvyčajne zdobia vajíčka,  

ktoré po ozdobení nesú názov kraslice a dokonca sa 

dnes dajú kúpiť aj veľkonočné vajíčka vyrobené z 

čokolády. Tieto vajíčka zvyknú potom dievčatá po 

vyšibaní dať svojim šibačom za odmenu. Medzi 

tradičné symboly Veľkej noci patrí aj vetvička 

bahniatka,  ktorú necháme na šiestu nedeľu v pôst-

nom období - Kvetnú, v kostole posvätiť a použiť v 

čase, ak by bol niektorý člen našej rodiny vážne 

chorý.  
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Autor:   Emma Dubovečka   Foto: Emma Dubovečka  

MO DA NAS ÍCH SPOLÚZ ÍAKOV 
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Autor: Gregor Bujda, Matej krumlovský   

C O SŤE ES ŤE NEVEDELÍ 

 
Na svete existuje mnoho výnimočných spoločností a ľudí, ktorí majú záujem objavovať alebo vyvíjať niečo 

nové. Títo ľudia sa snažia dostať k cieľu a ak sa to podarí, objavia niečo neuveriteľné, pri čom takmer 
každému spadne od úžasu sánka. Toto sú podľa nás najzaujímavejšie zistenia svetových vedcov. 

Priemerný Američan zje za život 35 ton jedla. 
Mozog  prepisuje hovorenie nudných ľudí, aby zneli zaujímavejšie. 
Denne vám vypadne okolo 50 vlasov. 
80% zvierat na Zemi je hmyz. 
Za 70 rokov života človeku narastie približne 500 km vlasov. 
Najdlhšie pomenovanie dinosaura je Micropachycephalosaurus. 
Najkratšia ulica na svete má 2,05 metra a volá sa Ebenezer Place. 
Na Rubikovej kocke je 42 252 003 274 489 856 000 farebných kombinácií. 
Sova je jediný vták, ktorí vidí modrú farbu. 
Na Titaniku boli  4 komíny, ale len 3 z nich boli funkčné,  ten štvrtý  tam bol len  na ozdobu.  
Prvá cesta pre motorové vozidlá bola postavená v roku 1924 v Miláne. 
Vo Francúzsku sa môžete oženiť s mŕtvou osobou.(?) 
 

Najkomplikovanejší cestný uzol  
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Chceš sa zabaviť?! Určite si 

prečítaj vtipy, nad ktorými  

sa zaručene zasmeješ! 

Pred odchodom odstaví Sherlock 

Holmes svoj bicykel s lístkom:  

„ Nekradnúť, vypátram!“ Po prícho-

de nájde iba lístok: „ Dik, som zve-

davý!“  

Chuck Norris strieľa iba slepými                                                      

nábojmi, a napriek tomu vždy trafí.  

 

Chuck Norris ťa kopne rukou.  

 

 Idú dvaja chlapci po brehu rieky. Jeden 

nájde konzervu a odhodí ju na druhý 

breh.              

„ Prečo si ju odhodil? Som hladný ako 

vlk!“  

„ Aj ja, ale bolo na nej napísané: otvoriť 

na druhej strane!“                                                                   
„ Jožko, vyskloňuj nám slovo chlieb.“  

  Jožko: „ Kto? Čo?- Chlieb. S kým? S čím?- 

So salámou. Dám komu? Čomu?- Mne. 
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