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                    Riaditeľňa 

 

V dnešnom čísle sme položili šesť zvedavých otázok  

pánu riaditeľovi školy Mgr. Ivanovi Račkovskému 

 

Ako by ste zhodnotili prvé mesiace 

školského roka? 

Školský rok 2017/2018 začal tak „obyčajne“. Žiaci si postupne zvykali na 

školský režim, rozbehli sa krúžky, súťaže. Zvýšil sa záujem o kreatívne 

záujmové vzdelávanie, takisto sa zvýšil počet žiakov navštevujúcich Základnú 

umeleckú školu. Napísali sme štvrťročné testy – výsledky ukazujú na trošičku 

lepšie výsledky. No a ani sme sa nenazdali a už sú tu Vianoce... 

Čo vás v škole najviac potešilo a čo naopak menej? 

Veľmi milo ma prekvapili rodičia na rodičovskom združení. Svojou početnou 

účasťou a hlavne praktickými a reálnymi pripomienkami a požiadavkami. Takto 

si určite predstavujem spoluprácu školy a rodiny. Som rád, že sme  

zrekonštruovali školskú počítačovú sieť.  

Počuli sme o plánovanej rekonštrukcii telocviční. V čom spočíva? 

Áno, je to pravda. Boli nám poskytnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu 

palubovky, osvetlenia a šatní v telovýchovnom sektore. Presný dátum, kedy sa to 

začne robiť, však teraz ešte neviem. 

Žiaci 1. stupňa dostali do tried nové skrinky. Plánujete ich zakúpiť aj 

pre 2. stupeň? Na aké ďalšie novinky sa ešte môžeme tešiť? 

Výmena skriniek do tried na 2.stupni je v pláne v školskom roku 2018/2019. Ale 

asi najväčšou novinkou bude výmena pracovných stolov a stoličiek v oboch 

počítačových učebniach, ktorá sa uskutoční začiatkom 2.polroka tohto školského 

roka. 
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Naše trofeje  sú od tohto školského roka v nových vitrínach pri 

vchode do školy. Plánujete popri nich aj ďalšie úpravy? 

Žiaci si určite všimli na poschodí rozložené veľké  biele panely, na ktoré sa 

„niečo“ maľuje. Ide o rekonštrukciu priestoru pri akváriu – trošku z neho 

urobíme také milé, príjemné posedenie so špeciálnym stropom a osvetlením. 

Dúfam, že sa to bude žiakom páčiť. 

 

 

Čo si predstavujete pod pojmom ,,šťastné a veselé Vianoce“? 

Určite by to mal byť čas bez zhonu, stresu. Spomaliť, zvoľniť, vychutnávať si 

stav ničnerobenia, ale aj dobré jedlo . Užívať si prítomnosť rodiny, blízkych 

i vzdialených priateľov. Len aby nám vyšlo počasie!! Potom budú ešte aj krásne.  
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Aktuality 

Od začiatku školského roka vyučuje výtvarnú výchovu opäť p. učiteľka Mgr. 

Anna Dobranská. 

Žiaci 1. stupňa dostali k novému roku aj nové skrinky do tried. 

Nové vitrínky s trofejami školy pribudli do vestibulu našej školy. 

 

Od septembra pôsobí pri našej škole CFT akadémia- pohybová akadémia. 

Na okresnom kole technickej olympiády získali M. Minďár a V. Tóth 1 . miesto 

a E. Bača- 2. miesto.  

Na okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku sa D. Vincler umiestnil na 12. 

mieste. 

Na okresnom kole vo florbale získali naši chlapci 3. miesto. 
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Anketa  
Naším prvákom sme položili otázku: Čo ťa na novej škole najviac zaujalo? 
 
Simonka: Všetky nové veci, o ktorých sa učíme a učebňa informatiky. 
Jakub:  Páči sa mi v družine a písanie. 
Laura: Všetko je tu super, celá naša trieda. 
Vaneska Obrinová: Výtvarná výchova je super a tiež družina a naša trieda.  
Daniel: Najlepšia je telesná výchova a písanie. 
Barborka: Najviac ma zaujalo písanie a naša trieda. 
Alenka: Mňa zaujalo počítanie a písanie. 
Vaneska Františková: Najlepšia je matematika a náboženstvo. 
 

 
 
Tamarka: Mne sa páčia vychádzky, akvárium a chutia mi obedy. 
Matias: Páčilo sa mi, že sme si zasadili žaluď a rôzne cviky na telesnej. 
Eliška:  Najlepšie sú jednotky a hranie v družine. 
Miška Poláková: Najviac ma zaujalo cvičenie v telocvični a družina. 
Martin: Mne sa páči prvouka. 
Karinka: Najlepšie je akvárium a družina. 
Miška Podraná: Páči sa mi písanie.  
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Po stopách bojov o Dukliansky priesmyk 

 
Vďaka 8. miestu na súťaži Medzníky 2. svetovej vojny, ktoré vysúťažili minuloroční 

deviataci sme sa my,  súčasní deviataci, D. Vincler, K. Kovalčínová a M. Minďár   

zúčastnili na exkurzii Po stopách bojov o Dukliansky priesmyk.  Organizátorom 

exkurzie bol Zväz protifašistických bojovníkov a cieľom akcie bolo priblížiť nám 

žiakom pamätník na miesta bojov, počas ktorých sovietska armáda a 1. Československý 

armádny zbor začali 6.10.1944 oslobodzovať našu vlasť- vtedy ČSR.   Súčasťou 

pamätníka sú bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 1256 padlých vojakov 

– príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a pamätný cintorín, kde je pochovaných 

565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-

duklianskej operácie. Po obvode cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly.  Zastavili 

sme sa aj pri pamätníku sovietskych vojakov vo Svidníku a pri soche veliteľa 1. Čsl. 

armádneho zboru L. Svobodu. Naše vedomosti sme si prehĺbili priamo na mieste bojov, 

pretože lepšie je raz vidieť ako dvakrát počuť. Ďakujeme!!! 
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Reportáž z expedície 

  

Tejto expedície som sa zúčastnil v auguste. Trvala tri týždne. Vedúcim expedície  bol  
Ing. Jiří  Haleš, český ochranár plazov z Prahy, dnes 81-ročný autor viacerých odborných 
publikácii. Známy je jeho výrok: „Celý život jsem usiloval o ochranu přírody, ale pokud to 
půjde takto dál, brzy již nebude co chránit…“   

 
 
Cieľom našej expedície bolo zmapovať, ako sa darí kriticky ohrozeným korytnačkám 
kaspickým(mauremis rivulatta) a ostatným druhom plazov na Balkánskom polostrove. 
Tretím účastníkom našej expedície bol veľhad kráľovský. 
Navštívili sme osem krajín: Česko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosnu 
a Hercegovinu, Čiernu Horu, Albánsko, Macedónsko a došli sme až ku gréckym 
hraniciam.  
Naša expedícia začala v Prahe, potom sme prešli spomínaných 8 krajín. Cestovali sme 
autom. Spávali sme pod holým nebom v spacáku. Niekedy sme kvôli prehánkam alebo 
komárom rozložili aj stany. Každý deň sme sa zastavili na inom mieste. Väčšinou to 
vyzeralo tak, že doobeda sme pozorovali okolie a poobede sme cestovali na iné miesto. 
Napríklad v Bačinských jazerách sme pozorovali užovky fŕkané a užovky obojkové. 
Dospeli sme k zisteniu, že užoviek fŕkaných je tu podstatne viac, ale čo ma najviac 
prekvapilo, našiel som tam štíhlovku. Bol tam aj umelo vytvorený tunel, v ktorom sa 
dalo dobre schladiť. Namerali sme tam teplotu okolo 11 stupňov celzia. V dedine 
Sasaviči v Čiernej Hore som našiel úhora, užovku štvorpásu, štíhlovku, korytnačku 

Náš spolužiak Peťo Čisárik sa počas letných 

prázdnin zúčastnil zaujímavej prírodovednej 

herpetologickej expedície po krajinách Balkánu.   

Svoje skúsenosti, postrehy a zážitky vám priblíži 

sám Peťo v našej širšej reportáži.   
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kaspickú, suchozemskú korytnačku a ešte tri ďalšie druhy jašteríc. V Ohridskom jazere 
v Macedónsku som pozoroval päť užoviek fŕkaných  v dvoch farebných kombináciách. 
Posledným zaujímavým miestom bol kaňon Mrtvica v Čiernej Hore, kde aj napriek  
pomerne studenej vode(5 st. cel.),vyvierajúcej zo zeme, žili vodné užovky.  

 
Medzi najväčšie zaujímavosti, ktoré som na tejto expedícii videl, určite patrí Hadí ostrov 
v Macedónsku  (prvé foto)  , kde som za necelú hodinu našiel  asi 50 -60 užoviek 
fŕkaných( natrix tesselatta) v troch rôznych farbách(čiernej, zelenej a zelenej s čiernymi 
pruhmi). Našli sme tu aj suchozemské korytnačky voľne žijúce v prírode. Ďalšou 
zaujímavosťou bolo mesto Zadar v Chorvátsku, kde v noci žijú na stenách jašterice 
menom gekony. Tieto jašterice v noci lovia hmyz, ktorý prilákajú svetlá na múroch. 
Zvláštnosťou týchto druhov je aj to, že sa dokážu udržať dole hlavou aj na skle pomocou 
prísaviek na prstoch. Zaujala ma aj dedina s jazierkom, v ktorom bolo obrovské 
množstvo korytnačiek kaspických. 

 
 
Expedícia dopadla veľmi dobre- veľa som sa toho naučil a videl plazy a obojživelníky 
v ich prirodzenom prostredí a spoznal som nové krajiny. Jediné, čo ma trochu sklamalo, 
bolo to, že sme nenašli žiadnu živú vretenicu rožkatú- najjedovatejšieho hada Európy. 
Potešilo ma však zistenie, že populácia ohrozených  korytnačiek a plazov na Balkánskom 
polostrove zaznamenala mierny nárast. To je supééér!!! 
Radi by sme Peťovi zaželali skoré stretnutie s jedovatou vretenicou, ale to sa asi nehodí, 
a tak mu prajeme veľa prírodovedných zážitkov.  
Keďže ste boli zvedaví na podrobnosti, tu je niekoľko vašich otázok, na ktoré Peťo 
odpovie v nasledujúcom rozhovore. 
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Rozhovor  s Peťom Čisárikom, po tom, 
čo vám ukázal fotky z expedície 
a porozprával svoje zážitky, je pre váš 
veľký záujem priam nevyhnutnosťou. 
 

 
 
Aký je tvoj najväčší zážitok z expedície? 
Najväčší zážitok je z Macedónska 
z Hadieho ostrova, kde boli užovky 
fŕkané a korytnačky na každom kroku.  
 
 

 
 
V ktorej krajine sa ti páčilo najviac? 
To je ťažká otázka, ale asi najviac sa mi 
páčilo v Macedónsku, pretože tam bola 
najkrajšia príroda a historické pamiatky. 
A milí boli aj ľudia, vážili si nás- 

cudzincov, nie ako v Chorvátsku, kde je 
tých cudzincov až priveľa. 
 
Akým jazykom ste sa dorozumievali? 
Dorozumievali sme sa ľahko, pretože 
organizátor Ing. Jiří  Haleš komunikuje 
plynule chorvátsky a macedónsky. Ja 
som najprv používal angličtinu, až 
potom som pochopil, čo znamená slovo 
Slovan a zistil som, že čím dlhšie 
počúvam chorváčtinu, tým lepšie jej 
rozumiem. Takže napokon som ju začal 
používať na dorozumievanie 
s domácimi. 
 

 
 
Ako ste sa stravovali?  
Stravu sme mali vlastnú, niečo sme si 
kúpili. Varili sme na plynovom variči. Ja 
najmä polievky. Občas sme zašli aj do 
reštaurácie. 
 
Zúčastnil by si sa ešte podobnej 
expedície? 
Veľmi rád by som sa znova zúčastnil 
takejto expedície, pretože som načerpal 
veľa nových vedomostí a zažil veľa 
pekného. 
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Divadlo- Rysavá jalovica 

 
 

Herci z DJZ Prešov nám aj tento rok predviedli naozajstné divadlo . Hra M. Kukučína 

Rysavá jalovica bola plná humoru, neočakávaných situácii a hereckého umenia. Herci 

krásne vystihli lásku autora k obyčajnému dedinskému človeku, ale najmä ľudské 

pochopenie jeho nedostatkov, najmä alkoholizmu. Pre nás je poučením, že nebyť tejto 

neresti, nič vážne by sa nestalo. Opýtali sme sa teda našich žiakov, ako sa im hra páčila: 

 
 
Nikolas: Páčilo sa mi, že zapájali do hry aj publikum, čiže mňa, keď hľadali jalovicu. 
Karolínka: Vtipné hlášky, napríklad o tej Babylonskej veži. 
Saška: Mne sa páčili Adamovia, keď boli opití a naťahovali sa nad jalovicou. 
Tomáš: Dobré bolo dopĺňanie moderných vecí do hry- napríklad antimoľové čižmy. 
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Divadlo- Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina- to je názov predstavenia, ktoré 
navštívili žiaci 1. stupňa v DJZ Prešov. Rozprávka s pesničkami o zmúdrení malého 
nezbedníka, ktorý mal veľký sen, mala veľký úspech. Buratino je nesmierne zvedavý, 
tvrdohlavý a neposlušný. Musí zažiť veľa dobrodružných a nebezpečných príhod, aby 
pochopil, že dobré skutky a rodičovská láska sú v živote najdôležitejšie. Veríme, že túto 
myšlienku si vzali k srdcu aj naši žiaci a odteraz budú už len lepší a lepší. 

 
 
Spýtali sme sa niekoľkých žiakov, čo sa im v divadle najviac páčilo: 
 
Sofia: Páčilo sa mi to viac ako minulý rok, lebo to bolo vtipné a s pesničkami. 
Alžbetka: Páčili sa mi pesničky a naháňačka líšky a Buratina. 
Diana: Mne sa páčil starec, ktorý bol rozprávačom. Mal pekný hlas. 
Aďka: Najlepší bol Buratino v pivnici.  
Lilka: Mne sa páčila Pavučica- bola pekne zlá. Dobre to hrala. 
Martinka: Víla bola najkrajšia. Mala krásne krídla. 
Roland: Bolo to pekné divadlo. Páčil sa mi starec, keď mával rukami. 
Peťka: Zábavný bol riaditeľ. Veľa a smiešne hovoril. 
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Jesenná výzdoba 
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Ateliér ponúka 

Pravú umeleckú atmosféru môžete 

zažiť v našom ateliéri- v učebni 

výtvarnej výchovy. Vznikajú tu 

naozajstné umelecké diela, veď 

posúďte sami. 

 

 

 

Toto sú naše jesenné dekorácie z darov 

Zeme. 
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Mesiac úcty k starším je obdobím, keď si aj my uvedomíme, koľko toho pre nás 

dennodenne robia tí starší- okrem rodičov sú to najmä naši starí rodičia. S akou láskou 

sa o nás starajú a obetujú hoci aj všetko, len aby nám nič nechýbalo, lásku nevynímajúc. 

Október je ten najlepší čas, aby sme sa im za to všetko poďakovali. Vybrali sme sa teda 

do dediny a odovzdali im blahoželania a potešili ich svojím záujmom o nich samých.  

 

Navštívili sme ich v dennom stacionári i v uliciach dediny. Veľmi sa nám tešili 

i poďakovali za náš záujem. Na záver môžeme povedať, že aj my sme boli spokojní 

s tým, že sme potešili toľkých ľudí. 
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Romano slovos 

Le roma kames  lačes divadlos. Dikľam šmišno hru. Inamen problemos somas mato 

a ciganiš mas Adam Krt. Imana kamel te pije. A nkes lačes.   

 
Najfeder romano lačes šport a branné preteky. Vrajinas a tešinav pes. Najfeder 
romendar  skončinav: Rasťo Ferenc-54b- 4. mejstos, Marek Podraný- 50b- 11. mejstos  
a Lenka Podraná- 47b- 15 mejstos 
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Mikulaš- Andre amari trieda avľa Mikulaš. Da ra has le čertostar. Samas lačo a karakes 
menge lačes. Chuňam keksa. Ďakujeme!!! 
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Testovanie5 bolo opäť menším stresom pre žiakov 5. ročníka. Tak sme sa ich spýtali: 
Ako ste to zvládli? Čo bolo najťažšie? 

  
 
Valent: Bolo to trošku ťažšie ako bežná písomka, hlavne slovenčina. 
T. Jakubec: Zvládol som to dobre. Ťažšia bola slovenčina. 
Lukáš: Ťažšie mi išla slovenčina, ale vcelku to bolo dobré. 
Nikolas: Pre mňa bola ťažšia matematika, najmä slovné úlohy. 
T. Čačko: Testovanie bolo celkom ľahké, možno slovenčina trochu ťažšia. 
Marek: Jeden predmet ťažší ako druhý, ale zabojoval som. 
Šimon: Matematika bola ťažšia, ale slovenčina bola lepšia. 
Sofia: Matematika bola ťažšia, niektoré príklady mi nevyšli, no slovenčina bola dobrá. 
Saša: Bolo to ľahšie, ako som čakala. Lepšia bola slovenčina. 
Karolína: Matematika bola ťažšia, ale ani slovenčina nebola najľahšia. 
Lucia: Ťažšia bola slovenčina a slovné úlohy z matematiky 
Blažena: Čakala som, že to bude veľmi ťažké, ale nakoniec bola ťažká iba slovenčina. 
Miriama: Podľa mňa to nebolo ťažké. 
Katarína: Testovanie bolo ľahké, trošku ťažšia bola matematika. 
 

 
Výsledky Testovania5 neboli do uzávierky nášho čísla zverejnené. 
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Komparo písali žiaci 8. a 9. ročníka. Deviataci sa testovali v slovenčine a matematike. 
Žiaci 8. ročníka sa testovali v slovenčine, matematike, biológii a geografii. Tak sme 
v triedach urobili prieskum náročnosti predmetov podľa žiakov. Výsledky zachytáva náš 
graf: 
 

   
 
 

  
 
Výsledky ôsmakov nezodpovedajú ich prognóze, pretože najlepšie napísali slovenčinu-  
61%, na druhom mieste bola matematika- 53%, na treťom bola geografia- 47% 
a nakoniec biológia- 43%. Pre ôsmakov to bolo prvé testovanie a svoje určite spravil aj 
stres, a tak to v budúcnosti bude určite len lepšie. 
 
Výsledky deviatakov sú na slušnej úrovni: slovenčina- 67,66%, matematika- 66,66% 
a zhodujú sa aj s ich prognózou o náročnosti predmetov. 
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Zimná výzdoba 
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        Vianočný počítač 
Spočituje celú noc, 
koľko dní je do Vianoc, 
 koľko spadne snežných 
hviezd,  
koľko  ľudí príde z ciest, 
 koľko zaznie pekných 
slov,  
koľko treba darčekov,  
koľko ozdôb, jabĺk , fíg,  
medu, aby medovník dobrý 
bol a všetkým dosť , 
 pre úsmev a pre radosť. 
 
Spočituje celú noc, 
koľko chvíľ je do Vianoc, 
koľko ráz má vzlietnuť 
vták, 
koľko staníc prejde vlak,  
koľko skokov skočí Brok, 
kým spleť lesklých retiazok 
na vianočnom stromčeku 
 bude v každom domčeku. 
Počíta a počíta –  
Je to práca zložitá. 

Vianočná 
Anjelíci z vločiek snehu 
robia bielu perinku, 
aby dobre zohrievala 
milú svätú rodinku. 
Najmä malé Jezuliatko 
uložené v jasličkách, 
aby mu len sladké sníčky 
spočinuli na očkách. 

Vianočný stromček 
Padá sniežik, štípe mráz, 
Vianoce tu máme zas. 

Stromček svieti a sa jagá, 
prekvapenie na mňa čaká. 
Čakajú nás balíčky 
od ocka a mamičky. 

Advent 
Advent, advent, štyri sviece, 
prvá z nich sa zatrbliece. 
Za ňou druhá, tretia zhorí, 
prinesieme stromček z hory. 
A keď štvrtá horí stíška 
tešíme sa na Ježiška. 

 

Vianoce 
Zima prišla, vietor duje, 
vonku sniežik poletuje. 
Cez oblok sa tlačí mráz, 
Vianoce už sú tu zas. 

Deti v očiach iskru majú, 
svetielko ňou zažínajú. 
teplom svojho srdiečka, 
zohrejú aj Ježiška. 

Sniežik ešte padá, padá, 
človek lásku stále hľadá. 
Ježiško k nám príde včas, 
daruje nám pokoj, lásku, 
uloženú v nás! 
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Padaj, sniežik 

Padaj, sniežik, padaj, 
nech ťa máme veľa, 
nech sa pretekáme 
s vetrom ani strela. 

Padaj, sniežik, padaj, 
na lúky a stráne, 
pretože my s tebou 
veľké plány máme. 

Bielizeň  
Pani Zima bieli zem, 
spúšťa na ňu bielizeň. 
Bielizeň je náročky 
postrihaná na vločky. 
Na zemi sa vločky spoja - 
do prikrývky, do závoja. 

Snehuliačik  

Snehuliačik šepol mame: 
“Som rád, že sa radi máme!” 
Sme stvorení pre nehu, 

hoci sme len zo snehu. 

 

 

Perše vam vinčujem, na svatu Viľiju, žebi 
sce mali furt zo života pasiju. 
A veľo preveľo takej tuhej viri, že vam eśči 
ňeraz zakvitnu ślivi. 
A ňeľem ślivi, aľe i orechi, žebi sce buľi fše 
dobrej dzeki. 

Ta vam vinčujem, na tote śvjatki, žebi śe 
vas trimaľi i inše statky: 
krafki roškate, zajački uškate, kurki 
dźupkate 
maslo jak hlava, žulte jak pupava 

Vinčujem vinčujem, na svate Hodi, preveľke 
kupi šickej urodi, 
všadzi bujnej oplodi, dobrej zrodi, odrodi, 
ofcoch pulne uboči a šickeho hojňe - dvori 
pulne, bohate 
co strakate, roškate, i co s kridlami trepe. 

A ja chlopčik taki mali, muj tata me ľem 
poslaľi, žebi sce mi daco daľi. 
Jak davace, aľe chitro, bo mi nohy mocno 
źimno. 
Pri dzveroch stojim, viľka śe bojim, pes na 
mňe virči, torbisko mi stirči. 
Dajce mi dajce tu do taňistri, bo mi v 
bruchu žgirči. 

A eśči vam vinčujeme, keľo ľudzi na 
otpusce, keľo ľistkoch na kapusce, 
keľo bača ofcoch ma, naj vas Panbuch 
požehna! 
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Vianoce 
 

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie 

sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme počítať dni. 

Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú 

toľko prívlastkov – VIANOCE. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú 

krásne už samotné prípravy na ne. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, 

sú aj deti šťastné a spokojné. V týchto rodinách má celé vianočné obdobie, čiže 

aj čas na prípravu Vianoc, svojské čaro. Všetci sa dokážu zapojiť do spoločných 

prác nevynímajúc ani deti. 

KEDY UŽ BUDÚ VIANOCE ?......Túto otázku vyslovujú všetky deti. 

Nekonečne dlhý čas čakania na deň, keď sa ozve vianočný zvonček, sa im my 

starší snažíme spríjemniť adventným kalendárom, ktorý deň za dňom odkrajuje 

predvianočný čas príprav. 

Na Vianoce sa tešíme spolu tými najmenšími. Snažíme sa svojim blízkym 

pripraviť čo najviac radostí a prekvapení. Tajomstvá pri chystaní darčekov 

vyvolávajú sladké napätie a netrpezlivé očakávanie.  

So zvláštnou radosťou pripravujeme darčeky pre rodinu a milých priateľov, 

zamýšľame sa nad tým, ako pekný darček zabalíme, púšťame sa do výroby ozdôb 

na stromček, plánujeme pečenie vianočného pečiva i prípravu vianočného menu. 

A pretože nielen v duši, ale i všade okolo seba chceme mať „sviatočno“, zdobíme 

a krášlime svoje byty.  

Vianočná výzdoba v oknách oznamujeme blížiaci sa príchod sviatkov. Príjemnú 

pohodu nám vyčarujú spoločne zhotovené vianočné dekoratívne drobnosti ako 

girlandy, vence nad vchodové dvere a svietniky, ktoré nám budú svietiť práve v 

deň, kedy....... 

Kiežby to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol 

by to najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa oň musíme predovšetkým my sami, vo 

svojom vnútri. 
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Mikuláš si na nás spomenul aj tento rok. Navštívil všetky triedy. Pochválil naše koledy, 
vinše, vianočnú výzdobu tried. Za naše dobré správanie sme dostali aj sladkú odmenu. 
Nezabudli sme Mikulášovi sľúbiť, že budeme dobrí aj celý nasledujúci rok. 

  
Žiaci 1. stupňa Mikulášovi zaspievali krásne koledy. 

 
Čertiská ich nezabudli poriadne vystrašiť. 
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Do vreca k čertom nechcel ísť nikto, ba ani tí menej poslušní. 

 
Pred Mikulášom sa neukryješ ani v učebni. Piataci mali aj mikulášsky odev. 
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Siedmaci sa tešili aj čertom! Prečo asi? 

 
Umazaní, radostní sa už tešíme na ďalší rok!!! 
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Branné preteky sú už tradíciou na našej škole. Nám žiakom poskytujú možnosť zmerať 
si svoje sily a vedomosti v oblasti Civilnej ochrany v zaujímavých disciplínach- hasenie 
požiaru, hod granátom, jazda na bicykli, hod na cieľ a pod. Najviac sa nám však ráta 
medzitriedny charakter tohto dňa a kopec zábavy, ktorý pri súťaži zažijeme. 

 
Výsledky:                    1. M. Minďár- 57b, 2. T. Čačko- 56b,  3. V. Forgáč- 56b  
Najlepšie dievčatá:       K. Kovalčínová- 53b, K. Topoľovská- 52b, L. Hazugová- 51b  
Víťazom blahoželáme a ostatným prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. 
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 Šport 

Na súťaži Školský pohár skončili žiaci roč. 7.- 9. na 3. mieste s výsledkami: ZŠ Obchodná 

Sečovce podľahli 2:4, ZŠ Komenského Sečovce 3:6 a zvíťazili nad ZŠ Z. Teplica vysoko 

8:1. 

 

Chlapci ročníkov 5.- 7. Získali na Jednota cupe vo futbale konečné 2. miesto po 

víťazstvách nad ZŠ Vojčice - 4:1, ZŠ Z. Teplica- 6:0, remíze 3:3 so ZŠ Komenského 

Sečovce a prehre 0:2 so ZŠ Obchodná Sečovce. 

  

Vo florbale naši chlapci postúpili po dvoch remízach 1:1 so ZŠ Z. Teplica a 2:2 so 

ZŠ Obchodná Sečovce na okresné kolo, kde  zvíťazili nad ZŠ Z. Teplica 6:0 a podľahli ZŠ 

Komenského Trebišov 1:4 a ZŠ  Gorkého Trebišov 1:5. Obsadili tak celkové 3. miesto. 

Dievčatá na okresnom kole dvakrát prehrali so ZŠ Cejkov 4:0 a so ZŠ Gorkého Trebišov 

2:1. Skončili teda na 3. mieste.  
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CFT academy alebo inak pohybová akadémia zameraná na futbal pôsobí od 
septembra aj v našej obci. Čo je jej poslaním asi najlepšie vystihnú slová jej 
zakladateľa Petra Hersteka: "Dôležité pre nás je vychovávať deti vo veku 4 až 11 
rokov a to nie len po futbalovej stránke, ale aj po osobnostnej. Pripraviť ich do 
života, vytvoriť v nich návyk na pohyb a spraviť z nich dobrých ľudí, ktorí sa 
uplatnia v spoločnosti. Druhotným cieľom je sa rozšíriť najmä do dedín a dať aj 
týmto deťom možnosť športovať pod vedením odborne vyškolených trénerov. 
Dvakrát do mesiaca sa všetky centrá zúčastňujú Academyniligy.“ 
Už len dodajme, že certifikovanými trenérmi akadémie sú p. R. Jakubec a p. M. 
Ripič. 

 
Spýtali sme sa aj žiakov, ako sa im pozdáva CFT academy: 
Domino: Je to super. Naučíme sa tam techniku hry, kľučky, prácu s loptou 
a dobre sa zabavíme. Sme tu v rovnakej vekovej kategórii( do 11 rokov), a tak si 
lepšie zahráme. 
 
Sebastián: Je to náročný tréning, najmä kondičné cvičenie. Trénujeme techniku- 
nášľapy, ping-pong, kolobežku, bicykel, prihrávky a streľbu. Každé dva týždne 
hrávame turnaje, kde si zmeriame svoje sily s rovesníkmi, čo je naozaj výborné. 
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