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Riaditeľňa 

 
V dnešnom čísle sme položili šesť zvedavých otázok       
pánu riaditeľovi školy Mgr. Ivanovi Račkovskému.      

 

Ako by ste zhodnotili uplynulý školský rok? 

Školský rok 2017/2018 sa niesol na vlnách takého pokojného oceánu. Niekedy prišli vlny 

trošku väčšie, či už dobré alebo zlé, ale  potom sa opäť upokojil. Predsa len som pocítil 

niečo nové - väčšiu aktivitu záujmu zo strany rodičov o dianie v škole. A nielen 

o vzdelávacie, ale aj výchovné výsledky žiakov. 

Čo vám v tomto školskom roku urobilo v škole najväčšiu radosť a čo vás, naopak, až 

tak veľmi nepotešilo? 

Zlatú medailu by som dal určite  deviatakom za výsledky v  Testovaní 9. No tiež výsledky 

žiakov 1.C, ktorí  v rámci svojich možností dosiahli veľmi pekné výsledky a v podstate 

všetky špeciálne  triedy na prvom stupni. Veľmi sa mi páčila Noc v škole, bola taká .... 

jednoducho príjemná. A  nepotešilo? No určite správanie a vzťah k povinnostiam u 

žiakov 6.B a 7.B triedy. Žiaľ aj v ostatných triedach sa nám objavujú neprístojnosti 

ohľadom správania. 

Rekonštrukcia počítačových učební sa naozaj vydarila. Chystáte cez prázdniny  v škole 

nejaké nové úpravy? 

Naša škola je zaradená do projektu  na rekonštrukciu odborných učební fyziky, biológie, 

chémie a technickej výchovy. Musíme byť trpezliví a vyčkať na jeho začatie. Podľa 

mojich informácií by sa to malo uskutočniť v priebehu prvého polroka školského roka 

2018/2019. Ešte nás trápi stav podláh v triedach. Tak uvidíme.....   

Aká je vaša ideálna predstava vzťahu učiteľ- žiak a naopak? 

Podľa môjho názoru neexistuje predpísaný ideálny vzťah učiteľ – žiak. Každý človek je 

osobnosť, ktorý pôsobí na okolie svojím výzorom, správaním, prejavovaním pocitov. 

Skôr by som sa snažil, aby nenastal prípad vzťahu učiteľa a žiaka – ľahostajnosť. To už je 

vážny stav, kde je určite narušená komunikatívnosť a vzťah k vyučovacím predmetom, 
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k spolužiakom. Najdôležitejšie je zachovanie tzv. princípu rovnostranného trojuholníka 

– učiteľ – žiak – rodič. Čiže problémy riešia spolu, spoločne rozoberajú možnosti 

riešenia. Spolu sa tešia z dosiahnutých výsledkov, úspechov. Ak to funguje, tak potom 

sa žiak do školy teší, zvláda učivo, učiteľ rád chodí do triedy k takýmto žiakom. 

Ako by ste zhodnotili vo všeobecnosti činnosť súčasných deviatakov na našej škole? 

Asi to poviem jednou vetou: bude mi za nimi veľmi, veľmi, veľmi  smutno....  

 

Aké sú vaše prázdninové plány? 

No úprimne povedané, ešte neviem. Určite nejaký relax pri vode s udicami  a hlavne 

si chcem aspoň jeden mesiac oddýchnuť od školských povinností. 
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Aktuality 
 
Najhorúcejšou novinkou je rekonštrukcia počítačových učební. Upravil sa 

celý interiér a vymenil sa nábytok. 

 
 

V klubovni pribudli zrkadlá, v ktorých sa tanečníci pekne vidia. Vo vestibule 

pri akváriu spríjemní čakanie krásna maľba na strope. 

 
 

M. Minďár, V. Tóth postúpili na krajské kolo Technickej olympiády. 

Na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína získala K. Topoľovská 3. miesto. 

Na krajskom kole CO získali V. Tóth, K. Kovalčínová, B. Antolíková  

a J. Antolík 5. miesto. 
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Karneval sa niesol v znamení pestrých kostýmov. Stretli sa tu princezná, 

superman, červená čiapočka i poľovník. Čoskoro sme sa už krútili vo víre 

tanca a zapojili sme sa do veselých súťaží.   

 

 
Novinkou karnevalu boli naozajstné švédske stoly s pochúťkami a nápojmi.  

 

 



7 
 

Valentín je pre nás veľmi obľúbeným sviatkom, a tak aj valentínska krabica 

praskala vo švíkoch. 

 
Svoje vyznania poslali doslova všetci všetkým. 

 

 



8 
 

Rozhovor   

Na naše zvedavé otázky odpovie p. 

u. Mgr. Zdenek Salátek, pre 

ktorého je tento školský rok 

určitým medzníkom, keďže 

odchádza do dôchodku. Predmety, 

ktoré vyučuje, matematika, chémia 

a informatika, patria skôr k tým 

náročnejším predmetom, ale že 

môžu byť aj zaujímavé a zábavné, 

tak o tom nás pán učiteľ často 

presvedčil.  

 

 
 

Učiteľstvo nie je len povolaním, ale 

aj poslaním. V čom bolo pre vás 

poslaním? 

 

S pribúdajúcim vekom som postupne 

začal meniť svoje stratégie. Snažil      

som sa menej mentorovať( rozprávať) 

a čo najviac vysvetľovať a ukazovať. 

Pochopil som, aké je to jednoduché po 

tom, 

 

 

čo som vás inšpiroval na vašej ceste 

k dosiahnutiu cieľa- úspechu. 

 

Na koho alebo na čo zo školy 

budete najviac spomínať? 

 

Je toho veľa- vedenie školy, kolektív 

učiteľov a zamestnancov 

a predovšetkým na vás- žiakov. 

 

Ktorý z predmetov, ktoré ste 

vyučovali sú vašou srdcovkou? 

 

Všetky boli mojou srdcovkou- 

matematika a chémia, aj keď sú medzi 

žiakmi považované za najťažšie 

predmety, ale najmä informatika pre 

možnosť osobného rozvoja v jednom 

z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich 

odborov. 

 

Máme radi vaše hlášky, pretože sú 

vtipné, ale majú svoju hĺbku. 

K akému životnému poznaniu ste 

dospeli ako pedagóg? 

 

Myslieť, myslieť, myslieť, pretože 

väčšinou to pre nás dopadne zle, keď 

nerozmýšľame. 

 

Aké sú vaše dôchodcovské plány? 

 

Oddych, relax, cestovanie a práca 

s počítačom- e- learning a tvorba 

webových stránok. 
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Marec- mesiac knihy sa niesol v znamení dvoch akcií v školskej knižnici. 

Prvou akciou bolo Hravé čítanie s porozumením. Zúčastnili sa ho žiaci 1. 

stupňa. Po krátkej prednáške o histórii Mesiaca knihy riešili rôzne čitateľské 

úlohy, napríklad vymaľovanie obrázka podľa prečítaného textu. 

 
Druhá akcia- ,,Kniha, môj priateľ“ čakala na žiakov 6.a 8. ročníka.  Vypočuli 

sme si prednášky s prezentáciou na tému Ako vzniká kniha, Prečo je dôležité 

čítať?. Zasúťažili sme si v kvíze o literatúre, v ktorom zvíťazili ôsmaci nad 

šiestakmi o jediný bod. Poučili sme sa aj sa zabavili, ďakujeme. 
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Hviezdoslavov Kubín sa aj v tomto školskom roku tešil veľkému záujmu, 

dôkazom čoho je aj účasť 24 súťažiacich. Výkony recitátorov boli naozaj 

výborné, čo potvrdila aj porota.  

 
       V tvárach súťažiacich bolo veľké napätie. 

 
       Zato obecenstvo sa bavilo naozaj dobre. 
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K. Topoľovská sa na okresnom kole umiestnila na 3. mieste. 

 
S. Ševčíková a R. Michalík zvíťazili v 1. kategórii, B. Marcinová,  

 

 
K. Ferková, B. Marcinová a K. Topoľovská zvíťazili v 2.  v 3. kategórii. 

 



12 
 

Deň narcisov je skvelou príležitosťou pre nás zdravých pomôcť niekomu, kto 

to naozaj potrebuje. Aj my, deviataci, sme sa zapojili do tejto akcie. Prispel 

každý, koho sme stretli v škole i v dedine. Mnohí nás i pochválili. 

 
               Všetkým, ktorí prispeli vyslovujeme veľké:    ĎAKUJEM!!! 
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Sadenie mája je jednou z našich najkrajších školských akcií. Moderátor 

Marek, chlapci a dievčatá v krojoch pri veselej hudbe  a krásny máj. 

 
Zahalený do vône kvetov,          Do koruny mu spŕchli stužky, 
Máj pod oknom skvitol.              už tancujú chlapci aj ich krásne družky. 
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Tešte sa dievčatá, zima je odviata. Skvitli už nádeje, slnko nás zahreje. 

 
Špivaju parobci, žima už na kopci. Poriadne špivaju z kopca ju driľajú. 
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Jarná výzdoba 
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Beseda s Ing. Jiřim Halešom, českým ochranárom prírody, vedcom 

a spisovateľom nás veľmi zaujala. Už v minulom čísle sme písali o expedícii na 
Balkán, ktorú s ním absolvoval Peťo Čisárik a teraz nás navštívil osobne. 
Priblížil nám svoje cestovateľské zážitky. Vďaka záľube v herpetológii 
precestoval celý svet. Nás zaujala myšlienka: ,, Čím viac je ľudí, tým menej je 
prírody.“  

 
Spolužiakom sme položili otázku:,, Čo vás na besede najviac zaujalo?“ 

Marek: Cestovateľské zážitky z celého sveta, napríklad pri sopke. 

Matúš: Ako p. Halešovi had zachránil život a v poslednej chvíli ho neuštipol. 

Ivo:     Najmä to, že ľudia hadom bezdôvodne ubližovali a pripisovali im        

             vlastnosti, ktoré vôbec nemali. Predsudky naše každodenné! 
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Romano slovos 

 
Lačes karnevalis, tancinav, bašavel i radostno nam. 
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Tancinav i bašavel pažo . mája. 

 
Krešlinav andre chodnikos lačo obrazkos. 

 
Nikola, Vanesa, Róbert, Zuana a Dušan esle are Škola andro parkos. Bačindža 

pes o Ľubovňa hrados, skanzenos a baro delo i šukar korunka pre princezna.  
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Škola v prírode Lesnica- navštívili ju žiaci 3. a 4. ročníka. Nám odpovedali na 

naše otázky: Čo zaujímavé si videl v škole v prírode? Na čo budeš najviac 

spomínať? 

Oliver:    Najlepšia bola túra, diskotéka, Ľubovniansky hrad a Dunajec. 

Dominik: Najviac budem spomínať na švédske stoly, palacinky... 

Cyril:       ... a špagety a dupľu- štyri razy. 

Nikola:   Páčil sa mi Ľubovniansky hrad, najmä korunka pre princeznú. 

Vanesa:  Takisto aj živý kôň v skanzene. 

  
 Sofia:  Zaujímavý bol veľký šach na hrade. 

Aďka:   A krásny erb pri vstupnej bráne do hradu. 

Róbert: Mňa zaujalo veľké delo na nádvorí hradu. 

Saša:     Páčili sa mi poníky v skanzene. 

Zuzka:   Zábavné bolo telefonovanie s kameňmi- super hra. 

 
Damián:    Krásny bol celý skanzen a delo na hrade. 

Alžbetka: Ale aj Červený kláštor a krídla mnícha Cypriána. 
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Lukáš:       Zaujal ma skanzen a zvieratká. 

 
Z denníka D. Ivanča:  

1. deň: Ubytovali sme sa. Super pirohy! Cvičíme program. 

2. deň: Wau, švédske stoly! Učenie... Pekná túra- Červený kláštor, 

Dunajec a diskóóó!!!!! 

3. deň: Pohybové a spoločenské hry. Nákupy. Píšeme denník. 

4. deň: Učíme sa. Ideme na Ľubovniansky hrad a do skanzenu. Dávam si 

štyrikrát špagety. Úžasná pyžamová párty!!! 

5. deň: Opäť švédske stoly. Učíme sa. Dostali sme diplomy. Hurá!!! 
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Múzeum a skanzen v Humennom počas dejepisnej exkurzie navštívili naši 

piataci. Zastavili sa aj pri pomníku zakladateľa ČSR M. R. Štefánika a pri 

partizánskom súsoší, ktorého autorom je rodák z našej obce akademický 

sochár Arpád Račko. Spýtali sme sa ich na ich dojmy: 

 
Čo ťa počas exkurzie najviac zaujalo? 

Karolína: Maľby na stenách v múzeu  a studňa na nádvorí. A išla som       

     prvýkrát vlakom ( ako aj ďalší štyria) a všetci ma fotili, wau!!! 

Valent:   Zámok bol krásny a páčila sa mi prechádzka mestom s triednym. 

Šimon:   Historické zbrane a fajna pizza v štýlovej reštaurácii. 

Sofia:    Skanzen a domy remeselníkov a páčil sa mi celý kaštieľ. 

Saša:     Drevený kostol v skanzene a cesta vlakom. 

Tomáš:  Obrovská knižnica a historické zbrane. 

Nikolas: Konkrétne neviem, ale páčila sa mi celá exkurzia. 
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Minulosť a jej chyby     Dávid Vincler 

   Ozvenu i odraz minulosti  počujeme a vidíme na každom kroku. Vidíme jej chyby, 

ktoré sa nemuseli stať. Už od nepamäti ľudia robili chyby, z ktorých sa nie vždy poučili. 

Napríklad pravekí ľudia sa naučili, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Ale boli tu aj také 

chyby, ktoré sa opakovali a ľudia na to doplatili. Najlepším príkladom by mohlo byť 

dvadsiate storočie. Na začiatku dvadsiateho storočia sme tu mali prvú svetovú vojnu, 

ktorú zapríčinila závisť nemeckého cisára Wilhelma, ktorý chcel kolónie. Táto vojna si 

zobrala milióny životov a zanechala zničenú Európu i zánik monarchii, ( zánik nám, 

Slovákom, pomohol odtrhnúť sa od Uhorska) a aby toho nebolo málo, tak porazený 

dostali miliónové reparácie (132 miliárd mariek ), príkaz na odzbrojenie a porazené 

krajiny prišli o územia. Už vtedy urobil francúzsky premiér (Georges Clemenceau 1841-

1929) chybu.  Väčšina politikov ale aj umelcov napr. karikaturista Will Dyson bola na 

tieto kroky skeptická. Ak by ste si mysleli, že práve politici v porazených krajinách sa 

poučili z chýb svojich predchodcov, tak ste na veľkom omyle. Neprebehlo ani 25 rokov 

a prišiel najkrvavejší konflikt v histórii ľudstva. Bol rok 1934 a na post kancelára 

Nemecka  sa dostal Adolf Hitler (pôvodom Rakúšan). Hitler začal postupovať  proti 

Versailleskej zmluve napríklad  anšlusom ( pripojenie Rakúska k Nemecku, myslel si ,že 

takto to má byť) alebo povinnou  brannou povinnosťou ( r. 1934). Keď videl, že mu tieto 

kroky vychádzajú, tak si chcel privlastniť aj Sudety, ( hraničná časť Nemecka s Českom, 

kde žila prevažne nemecká menšina) a tak vznikla Mníchovská dohoda, ktorá dopadla 

pre Nemecko úspešne. Hitlerovi toho už veľa nechýbalo a mohol začať 2. svetovú vojnu 

. Poslednou vecou, ktorú urobil, bol nafingovaný útok na nemecky vysielač v Poľsku 

(Gliwice ). Nemecká armáda mala vďaka obnovenej brannej povinnosti dostatok 

vojakov. Nemeckí vojaci sa chceli taktiež pomstiť za  Versailles, keďže sa cítili ukrivdení. 

Od 1.9.1939 sa začalo obdobie temna a hrôzy. Keď sa toto všetko skončilo prišlo 

obdobie chudoby, ale i obnovy zničených krajín. Európa bola zničená. Milióny ľudí bolo 

mŕtvych alebo poznačených do konca života vojnou.  A čo pozitívne  nám dala vojna? 

Technický pokrok sa zrýchlil, ale cena bola privysoká. Prečo sa toto všetko stalo? Pre 

túžbu po moci, bohatstve a vplyve. A preto, že ľudia sa nepoučili z minulosti a jej  ( čiže 

svojich) chýb. Mali by sme poučiť z histórie, aby neprišli ďalšie konflikty. Mali by sme si 

tie časy pripomínať v najmä období, keď sa radikálne myslenie čoraz viac šíri.  

História nám môže  veľakrát pomôcť a predísť problémom.            
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Ako vznikli farby                                                           Peťo Antolik  

 

Bol jeden pekný deň v krajine čiernobielej farby. Krajina čiernobielej farby bola 

krajina, kde bola len čierna a biela farba. V tej krajine žilo veľa stvorení od ľudí a 

zvierat, až po škriatkov, víly a trolov. Všetky stvorenia na svete boli veľmi smutné, 

pretože nemali žiadne farby. Vládcom  tej krajiny bol pegasus menom Enšár. Pegasus 

Enšár bol smutný, lebo videl ako jeho ľud pomaly hynie od smútku, preto si povedal: 

„Ja nedovolím, aby môj ľud vymrel!“ A na druhý deň hneď skoro ráno zvolal radu 

pegasov. Keď dorazil celý zbor, Enšár sa posadil a začal rozpávať:  „Pegasovia 

poraďte mi, čo mám robiť, aby môj ľud nevymrel ?“ Najprv bolo v sále ticho, ale 

potom začali pegasovia rozprávať a hovorili Enšárovi ich nápady. Napríklad takéto: 

Čo keby si dal na svet iné plody, alebo, by si dal  na svet iné zvieratá. Enšár povedal: 

„Sú to dobré nápady, ale tie by asi nepotešili môj ľud.“  Prešli tri dni, a keď kráľ 

chcel stretnutie skončiť a zmieriť sa s tým, že jeho ľud vymrie, tak dostal nápad 

jeden malý pegasus. Dovtedy ho nikto nepočúval. „Čo keby si na tvoju Zem,  zniesol 

nejaké farby,  ktoré by išli v radoch a v dlhom oblúku, ktorý by obkrúžil Zem 

dookola.“ Enšár sa najsamprv zamyslel a potom povedal: „ Je to výborný nápad.“ A 

hneď bežal k čarodejníkovi menom Ável. Prišiel k nemu a povedal mu tu radostnú 

novinu. Ável sa radoval s ním. Enšár sa spýtal: „Ável mal by si nejaké kúzlo, ktoré by 

zanieslo na Zem farby?“ „Áno mal by som ,“ povedal Ável a hneď otvoril knihu kúziel. 

,, To kúzlo sa volá colorstart“ Na druhý deň zavčas ráno sa Enšár a Ável vydali na 

balkón, z ktorého videli na Zem a obidvaja naraz povedali: „colorsstart.“ Zem sa 

zachvela a nad Zemou sa zjavila čiara plná farieb. Všetko na zemi sa zľaklo a zaliezlo 

do svojich domovov. Enšár s Ávelom sa zľakli, ale ostali stáť a pozerali, čo sa deje. Z 

pásma farieb začali vylietavať lúče plné farieb. Všetkého čoho sa dotkli, sa z 

čiernej alebo bielej zmenilo na červenú, zelenú,  žltú a iné farby. Stromy sa z bielej 

zmenili na zelenú, obloha sa zafarbila na modro slnko na žlto, a ešte veľa vecí 

zmenilo farbu. Enšár povedal Ávelovi: „Ável, dosiahol si to, čo som chcel, na svete už 

nebudú len dve farby.“ Ável sa potešil tiež. Videl, že stvorenia sa radujú a sú 

šťastné. Videl ako oslavujú farby. A tak povedal: „Na znak toho, že sa ľudia tak 

radujú z farieb, po každom daždi, keď zasvieti slnko, objaví sa pásmo farieb, ktoré 

obkrúži Zem. Toto pásmo nech sa volá dúha. 
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Rozhovor  

 

Niekoľko zaujímavých otázok 

sme položili našej spolužiačke 

Bianke Marcinovej, ktorá v tomto 

školskom roku nielen končí 9. 

ročník, ale dosiahla aj významný 

životný úspech- stala sa členkou 

Detského  operného štúdia v  ŠD 

Košice. 

 
Ktorú z činností, ktorým sa 

venuješ máš najradšej a prečo? 

Najradšej sa venujem hudbe- 

konkrétne spevu, lebo ma to veľmi 

baví. 

Vieme, že si členkou Detského 

operného štúdia v ŠD Košice. 

Ako si sa tam dostala? 

Dostala som sa tam konkurzom, do 

ktorého ma prihlásila mamka. 

V čom spočíva tvoja spevácka 

príprava? 

Mám 2 hodiny spevu do týždňa. 

Pred prijímacími pohovormi na 

konzervatórium toho bolo ešte 

viac. Chodila som na špeciálne 

prípravné hodiny. Stále sa mám 

však čo učiť, preto sa veľmi teším 

na nové skúsenosti, ktoré 

nadobudnem na strednej škole. 

Spievaš v zbore alebo sólo? 

Spievam aj v zbore, aj sólo. 

V divadle spievam v zbore, v ZUŠ 

spievam sólo. 

Ako často nacvičuješ? Aká je 

tvoja najobľúbenejšia pieseň? 

V divadle nemáme pravidelné 

skúšky, iba pred predstavením. 

Folklór nacvičujeme dvakrát 

týždenne. Konkrétnu 

najobľúbenejšiu pieseň nemám, ale 

mám rada ľudovky i operné árie. 

V akom predstavení momentálne 

účinkuješ? 

Účinkujem v operách G. Verdi- 

Falstaff, G. Bizet: Carmen, G. 

Puccini-Bohéma a v balete od P. I. 

Čajkovského-Luskáčik. 

V štúdiu budeš pokračovať na 

konzervatóriu. Aké sú tvoje 

ďalšie (spevácke) plány?   

Po ukončení konzervatória 

plánujem ísť na VŠMU do 

Bratislavy alebo do Brna. 

 



25 
 

Divadelné predstavenie Ujo Váňa v ŠD Košice sa nám veľmi páčilo. Oproti 

komédiám je táto dráma pre diváka náročnejšia. Dramatický konflikt pramenil zo 

zložitosti medziľudských vzťahov ľudí žijúcich v jednom dome. Predstavenie naplnilo 

naše očakávania a našťastie medzi nami  počas prehliadky mesta nedošlo k žiadnym 

konfliktom, a tak ďakujeme za umelecký zážitok i pekný deň v Košiciach. 

 
 

Aké dojmy si teda donášajú naši deviataci z divadla: 

Marek:   Mňa najviac zaujal dramatický konflikt pri hádkach. 

Martin:  Prekvapila ma zložitosť vzťahov a streľba z pištole. 

Miša:    Výkony hercov boli výborné a prekvapilo ma otáčanie javiska. 

Dávid:   Javisko a kulisy boli netradičné a ponorková choroba v zápletke. 

Jakub:   Pekné predstavenie s hlbokou myšlienkou 

Matúš:  Celkovo to bolo veľmi netradičné predstavenie. 

 

 
 



26 
 

Testovanie 9 dopadlo v tomto školskom roku mimoriadne úspešne. Zo slovenského 

jazyka dosiahli deviataci úspešnosť 76,3% pri celoslovenskej úspešnosti 63%. 

Z matematiky obstáli ešte lepšie, keď získali 82,1% pri celoslovenskej úspešnosti 

55,9%. Výsledok, za ktorý si zaslúžia pochvalu nielen deviataci, ale aj vyučujúci. 

Blahoželáme!!! 
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Častušky 

  
 

                                                                   

      

Dávid: 
 
S učiteľmi debatuje, 
na dejepise prekvapuje. 
Chce lepšie spoznať 
tento svet, 
od gymka lepšej školy 
preňho niet. 
 

Marek: 
 
Šuhaj veľký aktivista, 
moderátor, florbalista. 
V škole on sa cíti super, 
trasie sa pred ním  
každý súper. 
 
 

Jakub: 
 
Božčice sú jeho city,  
takmer nikdy nie je sýty. 
Vo fortnite vyhrá ťažko, 
gymko však on 
zvládne hravo. 
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Katka: 
 
V dejinách sa Katka  vyzná, 
čo si myslí, priamo prizná. 
Len jej šumne popri ušku, 
na streleckom nosí pušku. 

Miša: 
 
Rada sa stará o zvieratá, 
všetky hrady hravo zráta. 
Koňa ona túži mať 
a dobrou cukrárkou sa stať. 
 

Bianka 
 
Krčí plecia, keď sa jej niečo  
nezdá, 
no v opere  bude hviezda. 
Tvári sa vždy nenápadne, 
folklór jej však dobre padne. 
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Beny: 
 
Máme v triede komika, 
potrápi ho matika. 
Na telesnej strúha pózy, 
na chémii chytá hrôzy. 

Robo: 
 
V škole sa s ním všetko točí, 
skoro jak na kolotoči. 
Kolotočiar je on pravý, 
učilište hravo spraví. 

Martin 
 
Vymýšľa vždy somariny, 
budú za tým proteiny. 
Robo sa mu veľmi ráta, 
no myslí aj na dievčatá. 
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Valér: 
 
Rád on všetkých usmerňuje 
ani ruku nesanuje. 
Na techniku má veľký 
talent, 
gymko preňho bude malé. 

Matúš: 

Matúš veru všetko vie, 
všetkému vždy rozumie. 
V lavici sa otáča, 
učenie ho vytáča. 
 
 

Ivan: 
 
Filozof je Ivan veru, 
do sveta raz spraví dieru. 
Vo všetkom si Ivan verí, 
na technike bude skvelý. 
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Deviataci na slovíčko 

 

Aká je tvoja najpamätnejšia spomienka na našu školu? 

Dávid:    Výlet do Bojníc- krásny zámok, výlet na Duklu. 

Jakub:   Futbal s gaštanom na 1. stupni v triede cez prestávku. 

Katka:    Lyžiarsky výcvik, keď sme pomaľovali Lauru s rúžom. 

Bianka:   Hlavne výlety, ale aj bežné dni v triede. 

Robo:      Lyžiarsky a kopec zábavy každý deň. 

Matúš:    Výlety, lebo sme sa tam dobre zabavili. 

Marek:   Množstvo zážitkov, ktoré sme zažívali ako kolektív. 

Ivan:      Športové turnaje a výlety, kde sme toho veľa zažili. 

Valér:     Spoločné prípravy na súťaže s učiteľmi. 

Beny:      Prvý lyžiarsky a zážitky na izbe. 

Miša:      Výlet do Bojníc. Bola to dobrá zábava a páčilo sa mi v múzeách. 

Martin:   Lyžiarsky výcvik a dobrá zábava v triede so spolužiakmi  

 

Ktorú zo školských akcii si mal najradšej a prečo? 

Dávid:   Najviac mi bude chýbať každoročný lyžiarsky výcvik. 

Jakub:  Zábava a zážitky na lyžiarskom výcviku. 

Katka:   Lyžiarsky výcvik, pretože ma bavia športové akcie. 

Bianka:  Lyžiarsky výcvik. Bola to zábava. 

Robo:    Najviac ma bavil lyžiarsky výcvik. 

Matúš:  Veselé chvíle na lyžiarskom. 

Marek:  Lyžiarsky výcvik, najmä akcie na svahu. 

Ivan:     Lyžiarsky, lebo som sa veľmi zdokonalil v lyžovaní. 

Valér:    Lyžiarsky. Veľa som sa naučil a lepšie som spoznal spolužiakov.  

Beny:     Lyžiarsky výcvik. Naučil som sa tam samostatnosti.  

Miša:     Noc v škole, pretože som tam bola spolu so sestrou. 

Martin: Lyžiarsky, lebo som sa naučil lyžovať a spoznal som nových ľudí. 

 

Kto alebo čo z našej školy ti bude najviac chýbať? 

Dávid:   Pedagogický zbor. 

Jakub:  Spoločné výlety s triedou. 

Katka:   Najviac mi budú chýbať učitelia, spolužiaci a kamaráti. 

Bianka: Spolužiaci a učitelia. 

Robo:    Úplne najviac mi bude chýbať Kameň ( Martin Jakub). 

Matúš:  Určite spolužiaci a niektorí učitelia. 
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Marek:  Pekné prostredie, park a určite aj učitelia. 

Ivan:    Prostredie, učitelia, spolužiaci a prestávky. 

Valér:   Lyžiarsky výcvik so spolužiakmi a našimi učiteľmi. 

Beny:     Spolužiaci a učitelia. 

Miša:     Učitelia a výlety. 

Martin:  Pedagogický zbor a moji spolužiaci. 

 

Čo by si urobil inak, ak by si bol znova prvákom? 

Dávid:   Asi nič, páči sa mi to tak, ako je to teraz. 

Jakub:  Určite by som sa viac učil. 

Katka:  Viac by som sa učila. 

Bianka: Viac by som sa učila. 

Robo:   Správal by som sa slušnejšie a viac by som sa učil. 

Matúš:   Správal by som sa milšie k niektorým učiteľom. 

Marek:   Asi by som si dal viac záležať na krasopise, keďže píšem škaredo. 

Ivan:      Čítal by som viac kníh a zlepšil by som sa v písaní. 

Valér:     Začal by som skôr premýšľať nad tým, čo budem robiť      

               V budúcnosti. 

Beny:      Bol by som menej drzý a viac by som si užíval školu. 

Miša:    Viac by som sa učila. 

Martin:   Mal by som väčší rešpekt k starším a viac by som sa učil. 

 

Čo by si odkázal mladším spolužiakom? 

Dávid:    Rešpektujte mladších a učiteľov. 

Jakub:   Učte sa a nebuďte drzí k starším. 

Katka:   Vážte si učiteľov a starších spolužiakov, zaslúžia si to. 

Bianka:  Učte sa a neflákajte sa! 

Robo:     Nebuďte drzí k starším. 

Matúš:  Správajte sa pekne k starším. 

Marek:  Neflákajte učenie a nebuďte drzí. 

Ivan:      Dobre sa učte, reprezentujte školu a rešpektujte starších. 

Valér:    Učte sa, aby ste boli spokojní a robili radosť rodičom. 

Beny:     Viac sa učte a buďte menej drzí k deviatakom. 

Miša:    Učte sa, aby ste boli v živote šťastní. 

Martin:  Učte sa, aby ste niečo v živote dokázali.. 
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Deň detí sa niesol v znamení pestrej ponuky aktivít a dobrej organizácie. Vybrať 

sme si mohli futbal, volejbal, prehadzovanú, spoločenské hry v triedach, karaoke, 

pozeranie filmov, počítače. A hlavne sme mohli byť všetci spolu a dobre sa zabaviť. 

Ďakujemééé! 
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Deň detí bol pre deviatakov netradičný. Navštívili totiž Deň otvorených 

dverí v kasárňach 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove. 

Dojmy boli naozaj obrovské a to, čo ich najviac zaujalo prinášame 

v nasledujúcej ankete: 

 
 

Valér:  Zaujali ma mínomety, granátomety, ktoré sme si mohli vyskúšať,  

   samozrejme, bez nábojov. 

Beny:   Páčili sa mi BVP- bojové vozidlá pechoty. 

Kubo:   Zaujímavé boli ukážky boja zblízka, proti nožu, pištoli. 

Katka:  Prekvapili ma ženy- vojačky, svojou profesionalitou. 

Martin: Rád som si vyskúšal beh prekážkovou dráhou i posilňovňu. 

Ivan:    Super bola streľba z airsoftových zbraní a hod granátom. 

Marek: Vošli sme aj do tanku, nič pre klaustrofobikov. 

Miša:    Páčila sa mi prehliadka bojových vozidiel a sniperky.  
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Noc v škole sme začali športovými hrami na futbalovom ihrisku. V penaltách 

zvíťazil Š. Ivanoc. Zahrali sme si futbal, volejbal, bedminton, freesbee. 

Mladší žiaci hrali hry na overenie šikovnosti a sily- preťahovanie lanom a 

horúce vajce. 

 
Po opekačke sme súťažili v dvoch súťažiach- Ovocníčkovia a Hľadanie 

pokladu. Všetko sme to zakončili diskotékou. Supééééééééér!!! 
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Výlet do Starej Lesnej sa piatakom páčil až na to počasie, ktoré im 

znemožnilo turistiku. Spoznali však okolie T. Lomnice, S. Smokovca, navštívili 

Astronomický chodník, Ski múzeum a oddýchli si vo welnesse. 

 
 

Výlet- Liptovský Mikuláš- splnil naše očakávania. Skvelá zábava- kontaktná 

Zoo, Múzeum Janka kráľa, skanzen v Pribyline, Demänovská jaskyňa 

a kúpanie v Tatralandii, jednoducho supéér! 

 
 

Výlet- Bardejov,Bardejovské kúpele- žiaci 1. stupňa si tento výlet naozaj 

užili. Prezreli si Radničné námestie, Baziliku sv. Egídia, Prírodopisné múzeum 

a skanzen v Bardejovských kúpeľoch. 
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CFT akadémia 

 
Naši chlapci Adam Jakubec, Sebastián Bača a Oliver Urbánek sa vo farbách CFT 

akadémie Vranov a Prešov zúčastnili prestížneho turnaja v Třebíči. Výsledky: 

Vranov- S. Lisabon- 0:2, Vv- FC Porto- 6:5, Vv- Slávia Praha- 4:3.S. Bača si zahral za 

Prešov. 
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Šport 

Na Poddargovských hrách získal M. Jakub 2. miesto vo vrhu guľou a 6. 

miesto v behu na 60 m. Z dievčat sa najlepšie umiestnila L. Podraná. Na 

futbalovom turnaji skončili chlapci na 3. mieste v skupine po výsledkoch so 

ZŠ Kuzmice 2:4, ZŠ Komenského Trebišov 1:1 a ZŠ Bačkov 2:2. 

 

                           
 
Na halovom turnaji vo futsale mladších žiakov získali naši chlapci 2. miesto. Marek 
Podraný bol vyhodnotený ako najlepší hráč turnaja. 

 
Chlapci zaznamenali 3 víťazstvá. S Vojčicami 7:1, so ZŠ Komenského Sečovce 4:2, 

so Z. Teplicou 6:3 a prehrali so ZŠ Obchodná Sečovce 0:3. 

 

Midi Volejbal Vranov:  

Dievčatá: Parchovany: Vranov Juh- 0:2, Parchovany Sídlisko II Vranov- 0:2 

Chlapci:    Parchovany: Michalovce- 2:0, Parchovany: Strážske- 0:2 

 

Florbal: Na okresnom kole  získali chlapci 3. miesto po víťazstve nad Z. Teplicou 6:1 

a dvoch prehrách s ZŠ Gorkého Tv 2:4 a ZŠ Komenského Tv 0:4. 
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         Detská olympiáda bola pre nás opäť hotovou žatvou úspechov. 

 
            Oliver Urbánek získal dve 1. miesta- v behu na 50 metrov a v skoku      

            do diaľky. Zuzana Karchňáková získala 1. miesto v hode tenisovou  

            loptičkou a R. Podraný 3. miesto v hode tenisovou loptičkou. Štafeta      

            chlapcov v zložení O. Urbánek, S. Bača, R. Podraný sa umiestnila na 1.  

            mieste. 
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