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DESATORO NA PRÁZDNINY 
1. Pred cestou sa rozlúč s rodičmi a známymi, ale nie s Bohom. 

2. Nezabudni si vziať potrebné veci, ale nie zbytočnosti. No nezabudni na Sväté 
písmo. 

3. Vezmi si pevné topánky, aby ti vydržali aj v nedeľu do kostola. 

4. Nezabudni na dobré jedlo, ale ani dušu nenechávaj hladnú, nasýť ju 
Ježišom vo svätom prijímaní. 

5. Pozoruj a všímaj si všetko, ale tak, aby tvoja duša zostala čistá. 

6. Pri cestovaní nezabudni na správnu cestu života - cestu lásky. 

7. Smeti odhadzuj do koša, nie do svojej duše. 

8. Obdivuj krásu prírody, a nezabudni na Toho, kto ju stvoril. 

9. Rozdávaj úsmev tam, kde budeš. 

10. Vráť sa z prázdnin oddýchnutý, zdravý a lepší. 
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» EDITORIÁL » 
Prajem vám, aby sa vám vydarili všetky plány na leto. 

 

 
 
 

 
 
 

 

Milí Ratolesťáci, 
 

čoskoro sa za nami 
zatvorí brána našej školy. 
Prišiel čas vysloviť 
poďakovanie všetkým, ktorí to 
s nami mysleli dobre, venovali 
nám svoj čas, odovzdávali 
vedomosti a mali s nami 
trpezlivosť. 

Aj my patríme medzi 
tých, ktorí netrpezlivo čakali, 
kedy „konečne“ skončí 
základná škola. Ale teraz sa 
nám už akosi nechce. Táto 
škola nám do života veľa dala. 
Zažili sme tu kopec super 
zážitkov, spoznali dobrých 
kamarátov a učiteľov. No 
nebola každý deň nedeľa, ale 
v živote to tak býva. 

Sme smutní, ale zároveň 
sa tešíme, že sme jednu etapu 
života úspešne zvládli a 
môžeme vykročiť na novú 
cestu. Budeme sa snažiť robiť 
dobré meno našej škole. 
Minulosť prežitú v nej nám 
nikto nevezme, ale budúcnosť 
nám nikto nedaruje. Musíme si 
ju vytvoriť vlastným úsilím, a 
preto je čas rozlúčiť sa. 
Odchádzame za tým, čo nám 
pripravil život. Veríme, že 
Vám na nás ostanú len 
príjemné spomienky. 
Ďakujeme! 

-za deviatakov Janka z 9.B-



 

 

» TÉMA – VÝSLEDKY  ŠKOLY » 4 

Typ súťaže Kolo Miesto Meno Trieda 

Biblická olympiáda Obvodné 1. 
Lucia Jakubíková 

Františka Orságová 
Radoslav Hospodár 

7.B 
7.B 
6.B 

Biologická olympiáda 
GEOLÓGIA 

Krajské 4. Zuzana Smolková 8.B 

Obvodné 

1. Zuzana Smolková 8.B 

4. Radovana Stratilová 8.B 

5. Jakub Šimoňák 8.A 

Biologická olympiáda 
ZOOLÓGIA 

Krajské 
6. Leonard Labanič 6.A 

8. Karin Schmögnerová 6.C 

Obvodné 
2. Karin Schmögnerová 6.C 

1. Leonard Labanič 6.A 

Biologická olympiáda 
BOTANIKA Obvodné 

2. Katarína Panocová 7.B 

3. Terézia Šudáková 7.B 

Matematická olympiáda Obvodné 
1. Lucia Jakubíková 7.B 

3. Lukáš Guba 6.C 

...a Slovo bolo u Boha... 

Celoslovenské 2. Terézia Šudáková 7.B 

Arcidiecézne 

1. Helena Kollárová 6.A 

1. Terézia Šudáková 7.B 

3. Lenka Gočíková 5.C 

2. Sára Sabolová 7.B 

Hviezdoslavov Kubín 

Krajské 2. Simon Švec 8.B 

Obvodné 

2. Sára Sabolová 7.B 

2. Simon Švec 8.B 

3. Lucia Jakubíková 7.B 

Šaliansky Maťko Obvodné 2. Lucia Jakubíková 7.B 

Literárne Košice Jána 
Štiavnického Mestské Čestné 

uznanie Anna Fabianová 8.B 

Európa v škole 
LITERÁRNA ZLOŽKA Obvodné 3. Ján Fabian 6.B 

Európa v škole 
VÝTVARNÁ ZLOŽKA Obvodné 

1. Helena Friedmannová 7.C 

2. Lucia Tomondyová 7.C 

2. kolektív 7.C 

3. kolektív 6.C 
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» TÉMA – VÝSLEDKY  ŠKOLY » / » KALENDÁR  AKTUALÍT » 
Prajem veľa zážitkov a nových kamarátov. 

Typ súťaže Kolo Miesto Meno Trieda 

Slávik Slovenska Obvodné 
2. Miriam Labaničová 1.D 

2. Mária Jurová 5.C 

Vybíjaná Obvodné 5. Družstvo dievčat 
 

Florbalový turnaj Okresné 2. Družstvo chlapcov 8. ročník 

Orientačný beh Liga školských 
družstiev 3. 

Antónia Šofránková 
Monika Karpátová 
Zuzana Smolková 

9.A 
9.C 
8.B 

 

 
PYTAGORIÁDA 
 
Dňa 29. a 30. marca sa 

v CVČ Domino konalo 
obvodné kolo už 33. ročníka 
Pytagoriády. Do tejto súťaže 
sa zapojilo 16 škôl a každá 

vyslala svojich najúspešnejších riešiteľov zo 
školského kola. Aj naša škola mala tento rok 
zastúpenie vo všetkých kategóriách a s 
netrpezlivosťou sme očakávali ich matematické 
zápolenie. Ľahké to nebolo, veď posúďte sami. 

Kategória Počet 
súťažiacich 

Počet 
úspešných 
riešiteľov 

Percentuálne 
vyjadrenie 

P3 
tretiaci 28 23 82,1 % 

P4 
štvrtáci 38 17 44,7 % 

P5 
piataci 43 13 30,2 % 

P6 
šiestaci 45 31 68,9 % 

P7 
siedmaci 36 6 16,7 % 

P8 
ôsmaci 28 5 17,9 % 

 218 95  

Kto sa stal úspešným riešiteľom? Každý, kto z 
15 matematických rébusov, chytáčikov a logických 

úloh vyriešil aspoň 10. A toto sú 
naši úspešní riešitelia: 

Kategória P3 
Klemová 
Veronika 3.C 5. miesto 

Sokolová 
Michaela 3.A 6. miesto 

Grešš 
Michal 3.B 23. miesto 

Kategória P4 

Nižník 
Jakub 4.A 11. miesto 

Kategória P5 

Smoleň 
Timotej 5.B 5. miesto 

Kategória P6 

Guba 
Lukáš 6.C 16. miesto 

Lukáč 
Marcel 6.A 28. miesto 

Hospodár 
Radoslav 6.B 30. miesto 

Za reprezentáciu školy 
všetkým účastníkom ďakujeme. 
A vy, ostatní, nedostali ste chuť 
vyskúšať si to na budúci rok? 
Tešíme sa na vás. 

-p. uč. A. Paraličová- 



 

 

» KALENDÁR  AKTUALÍT » 6 

Jánošíkova bašta 
 

Školský turistický krúžok 
sa 31. marca podujal na menšiu 
túru popod Kysak na 
Jánošíkovu baštu. Pod vedením 
p. uč. Bačinskej a p. uč. Kičuru 
to bola hračka. 

 

„Stretnutie sa konalo na 
Železničnej stanici v Košiciach 
ráno o 7.30 hod. Cesta vlakom 
do Kysaku ubehla veľmi rýchlo. 
Bola o to zaujímavejšia, že sme 
cestovali dvojposchodovým 
vlakom. Túra bola nie náročná. 
Skôr dvojhodinová prechádzka. 
Po výstupe na baštu sa nám 
naskytol prekrásny výhľad na 
okolie. Dole to už išlo ako po 
masle. Pri zostupe sme sa 
zastavili ešte v horárni, kde si 
každý dal niečo pod zub. 
Domov sme sa vrátili naplnení 
zážitkami.“ 
-za turistov Peťo, Lucia, Eva, 8.B- 

 
Spolu na krížovej ceste 

 
Utorkové pôstne rána 

patrili v školskej kaplnke 
pobožnosti krížovej cesty. Spolu 

s p. kaplánom Marcelom 
ich pripravovali a viedli 
chlapci a dievčatá 
jednotlivých ročníkov II. 
stupňa. Vďaka za prežité 
chvíle... 

-hp- 
 

V pôstnom období 
 
„Všímajme si jeden druhého, a tak sa 

pobádajme k láske a k dobrým skutkom.“ (Hebr 10,24) 
Tento citát zo Svätého písma bol mottom 

Posolstva sv. Otca Benedikta XVI. na tohtoročné 
pôstne obdobie. Zaujímavými duchovnými aktivitami 
sme sa aj my pripojili k tomuto odkazu. 

 

Z pôstnych aktivít: 
Čítanie Svätého písma – obľúbený pôstny kalendár s 
odkazmi na liturgické čítania aj v tomto období 
spájalo členov rodín, aby sa zastavili a spoločne čítali 
Sväté písmo. Do pôstneho kalendára si deti zapísali 
hlavné posolstvo a tie mladšie nakreslili výstižný 
obrázok z prečítaného. 
Chcem byť svätý – k duchovnej veľkosti svätcov sa 
priblížili konkrétnymi skutkami, ktoré sa snažili 
naplniť počas jednotlivých týždňov. V školskej 
kaplnke na pripravenom paneli s obrazom 
vzkrieseného Krista pribúdali nalepené lístočky s 
konkrétnym svedectvom o vykonanom skutku. 
 Bol som milý k ... 
 Zriekol som  sa ... (veci, názoru, času, internetu, 

televízie, drzosti, lenivosti) 
 Obetoval som  sv. omšu za ...  



 

 

» KALENDÁR  AKTUALÍT » 
Prajem vám príjemné prežitie prázdnin. Oddýchnite si a užite si dva mesiace bez školy.  
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Pomáhali sme ľuďom v Južnom Sudáne – kúpou 
tehličky v hodnote 0,20 € na stavbu zdravotného 
strediska... Spolu sme vyzbierali sumu 352, 51 €. 
Ďakujeme! 
Pomohol som rodine v núdzi – veľkonočný nákup 

-hp- 
 

Doktor Jajbolí 7.B potešil 
 
Rozprávku o nekonečnom priateľstve človeka 

– chýrneho doktora Jajbolí k zvieratkám si 
nenechali ujsť žiaci 7.B so svojou p. uč. triednou. 
1. apríla strávili príjemné nedeľné popoludnie v 
divadle. 

Do ordinácie doktora prichádzajú noví 
pacienti – medveď Brumí, kohút Pavarotti, sova 
Rozálka, kocúr Muro či líška Fifina. Všetci majú 
nejaký problém, no doktor Jajbolí ich vylieči. Vydá 
sa aj na nebezpečnú cestu do Afriky za záchranou 
chorých opíc, pri ktorej musí prekonávať nástrahy 
zlých pirátov a ľudožrútov. 

 

Baletná rozprávka potešila nielen žiakov, ale 
aj ich rodinných príslušníkov, ktorých si pozvali do 
divadla. Už teraz sa tešia na ďalšiu spoločnú 
triednu akciu. 

-mm- 

Slávik 2012 
 

Dňa 4. apríla sa žiaci našej 
školy zúčastnili školského kola 
súťaže Slávik Slovenska 2012. 
Akciu moderoval Andrej Belej zo 
4.B triedy. V jeho predslove 
odznelo: „Hovorí sa, že kto raz 
vstúpi do „rieky“ zvanej 
FOLKLÓR, len veľmi ťažko z nej 
vystúpi.“ My, diváci, sme takéto 
bohatstvo duše zažili vďaka 
kamarátom, ktorí sa odhodlali byť 
nemoderní a zaspievali nám dve 
ľudové piesne. A boli fantastickí. 

Žiaci spievali v troch 
vekových kategóriách, pričom 
každá mala svojho víťaza. Ten 
ďalej reprezentoval našu školu v 
okresnom kole Slávik 2012, ktoré 
sa uskutočnilo 11. mája (Maruška 
Jurová a Miriam Labaničová 
získali 2. miesta.) 

V 1. kategórii (1. - 3. roč.):  
1. miesto: Miriam Labaničová, 1.D 
2. miesto: Katarína Jiříčková, 1.B 
3. miesto: Anna Kupková, 3.B 
V 2. kategórii (4. - 6. roč.): 
1. miesto: Mária Jurová, 5.C 
2. miesto: Lucia Pavúková, 4.A 
3. miesto: Monika Smoleňová, 4.B 
V 3. kategórii (7. - 9. roč.): 
1. miesto: Rebecca Bremer, 9.B 
2. miesto: Dávid Švec, 7.C 

Výhercovia získali CD nosiče 
folklórneho súboru Železiar. A tí, 
ktorí sa neumiestnili, verím, že si 
odniesli krásne spomienky, čo aj 
hneď preukázali v záverečnej 
spoločnej piesni, ktorú zaspievali 
od srdca a s úsmevom na tvári. A 
práve o to ide – byť šťastný a 
rozdávať radosť druhým. 

-p. uč. M. Križalkovičová- 
-organizátorka školského kola- 



 

 

» KALENDÁR  AKTUALÍT » 8 

Arcidiecézne stretnutie 
mládeže 2012 

 
Arcidiecézne stretnutie 

mládeže sa tento rok konalo 14. 
apríla v Prešove. Mottom 
stretnutia bol citát z Listu 
apoštola Pavla Filipanom (Flp 
4,4): „Ustavične sa radujte v 
Pánovi! Opakujem: Radujte 
sa!“ Niekoľkí naši deviataci 
prijali pozvanie a majú naozaj 
krásne a nezabudnuteľné 
zážitky. 

„Do Prešova sme išli 
vlakom s p. uč. Kiššovou. Na 
prešovskej stanici si nás 
„vyzdvihla“ p. uč. Bačinská, 
ktorá s nami strávila celý deň, 
lebo p. uč. Kiššová sa vrátila do 
Košíc. Boli sme desiati 
deviataci z našej školy, ale na 
stretnutí bolo 1500 mladých 
ľudí a 50 kňazov z farností 
arcidiecézy. 

Stretnutie začalo svätou 
omšou v Konkatedrále sv. 
Mikuláša v Prešove, ktorú 
celebroval Mons. Bernard 
Bober, košický arcibiskup. Po 
nej sme sa všetci presunuli do 
Športovej haly. Bol tam 
zaujímavý rozhovor s otcom 
arcibiskupom, nádherný koncert 
skupiny S2GBand a adorácia. 

Zúčastnili sme sa aj 
nejakých zaujímavých 
workshopov, prednáškových, 
ale aj spoločenských. Jedna 
skupinka s p. uč. Bačinskou, v 
ktorej som bola aj ja, sa 
zúčastnila na workshope 
„Spoločenské hry“, kde sme si 
zahrali hru, pri ktorej sme sa 
nemohli prestať smiať. Naspäť 
do Košíc nás zobrali autom p. 
uč. Hadbavníková a p. uč. 
Snopková. 

Bolo to 
úžasné! Prežili 
sme deň s 
Ježišom, 
radovali sme 
sa v Ňom. O 
radosti bol celý 
deň. Predsa aj 
motto znelo 
„Radujte sa v 
Pánovi! 
Opakujem: 
Radujte sa!“ 
(Flp 4,4). Bolo 
pekné vidieť, 
ako sa mladí 
ľudia zišli pre 
Ježiša. Bolo 
pekné vidieť, ako sa ľudia stretli, aj keď sa dlho 
nevideli. Bolo pekné vidieť, ako sa všetci pri adorácii 
a pri Korunke Božieho Milosrdenstva stíšili a 
venovali ten čas Ježišovi. Vďaka Ti , Pane!“  

-za zúčastnených deviatakov Saša z 9.A- 
 

 
Matematická olympiáda 

 
Streda, 11. apríl, bol veľmi zaujímavý deň. 

Kým si väčšina žiakov vychutnávala riaditeľské 
voľno po krásnych veľkonočných sviatkoch, malá 
hŕstka matematických nadšencov našej školy sa spolu 
s ostatnými súťažiacimi obvodného kola 
„Matematickej olympiády“ pasovala s troma, nie 
ľahkými príkladmi. Na ich vyriešenie mali dve 
hodiny. Že je to „kopec“ času? Áno, pokiaľ viete, ako 
na to. Príklady neboli obyčajné a súťažiaci museli 
presne popísať myšlienkový postup, ktorý ich 
doviedol k správnemu 
výsledku. Náročnosť 
príkladov vyjadruje aj 
prehľad úspešnosti 
riešenia v našom 
obvode. (Pre 
prehľadnosť uvádzame 
aj kategórie Z5 a Z9, 
tie však súťažili už v 
januári.)  



 

 

» KALENDÁR  AKTUALÍT » 
Aby ste ich prežili v zdraví a pokoji. 
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Kategória Počet 
súťažiacich 

Počet 
úspešných 
riešiteľov 

Percentuálne 
vyjadrenie 

Z5 
piataci 39 22 56,4 % 

Z6 
šiestaci 45 16 35,6 % 

Z7 
siedmaci 25 18 72 % 

Z8 
ôsmaci 34 8 23,5 % 

Z9 
deviataci 16 5 31,3 % 

 159 69  

Úspešným riešiteľom sa stáva každý, kto získa z 
18 aspoň 9 bodov. A tu sú mená našich úspešných 
reprezentantov: 

Kategória Z5 

Füleová Terézia 5.A 17. miesto 

Smoleň Timotej 5.B 22. miesto 

Kategória Z6 

Guba Lukáš 6.C 3. miesto 

Kategória Z7 

Jakubíková Lucia 7.B 1. miesto 

Kategória 78 

Šeligová Kristína 8.B 6. miesto 

Víťazom a úspešným riešiteľom gratulujeme, 
všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy. 

-p. uč. A. Paraličová- 
 

Biologická olympiáda 
 

Štvrtkový deň – 19. apríl patril mladým 
prírodovedcom, ktorí reprezentovali školu v 
okresnom kole biologickej olympiády. V CVČ 
Domino sa súťažilo v odboroch zoológia – botanika – 

geológia. Hodiny štúdia, tvorba 
zbierok, učenie sa latinských 
termínov bolo každodenným 
chlebíkom mladých vedcov. 
Oplatilo sa a úspešné výsledky 
potešili každého! 

 

Umiestnenie súťažiacich: 

Odbor ZOOLÓGIA 
1. miesto: 

Leonard Labanič, 6.A 
2. miesto: 

Karin Schmögnerová, 6.C 
Odbor BOTANIKA 
2. miesto: 

Katarína Panocová, 7.B 
3. miesto 

Terézia Šudáková, 7.B 
Odbor GEOLÓGIA 
1. miesto: 

Zuzana Smolková, 8.B 
4. miesto: 

Radovana Stratilová, 8.B 
5. miesto: 

Jakub Šimoňák, 8.A 

Na krajskom kole skončili 
naši žiaci takto: 

Odbor ZOOLÓGIA 
6. miesto: 

Leonard Labanič, 6.A 
8. miesto: 

Karin Schmögnerová, 6.C 
Odbor GEOLÓGIA 
4. miesto: 

Zuzana Smolková, 8.B 
 
Všetkým blahoželáme a 

prajeme veľa chuti do štúdia a 
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radosť pri poznávaní nového a 
nepoznaného! 

Poďakovanie patrí pani 
učiteľkám za odbornú a 
profesionálnu prípravu žiakov – 
p. zást. Hrebeňárovej a s. 
Zuzane Buntovej. 

-zs- 
 

Písali sme Komparo 
 
Aj v tomto šk. roku sa naši 

ôsmaci zapojili do 
celoslovenského projektu 
KOMPARO. Vo štvrtok – 26. 
apríla si testovou formou 
overili teoretické a najmä 
praktické zručnosti z predmetov 
matematika a slovenský jazyk, 
literatúra. Testy z materinského 
jazyka boli v tomto roku 
doplnené o spoločenskovedné 
predmety (geografia, občianska 
náuka, dejepis) a všeobecné 
študijné predpoklady. Veríme, 
že výsledky ich potešili a 
posunú na ceste vzdelávania! 

-hp- 
 

 
 

Deň sukní a košieľ 
 
Projekt Deň sukní a košieľ 

sa 3. mája naozaj vydaril. Malí 
aj veľkí, pani učiteľky aj páni 
učitelia prišli oblečení v 
sukniach a košeliach. Na našu 

otázku, ako sa cítia v takomto sviatočnom oblečení, 
odpovedali takto: 
„Cítim sa v sukni veľmi dobre. Mám dobrý pocit 
z toho.“ 

Janka, 7.A 
 

„Bežne nosím košele, takže aj dnes som mal oblečenú 
jednu z nich. Najlepšie sú jednofarebné. Moja 
najobľúbenejšia farba je ružová.“ 

Nicolas, 7.A 
 

„Ja košeľu beriem ako tričko.“ 
Peťo, 7.A 

 
„Páči sa mi nosiť košele, aj keď ja ich nenosím často. 
Ale dnes som si ju nezabudol obliecť.“  

Marek, 7.B 
 

„V sukni sa necítim najlepšie.“ 
Jela, 7.A 

 
„V sukni sa cítim ako skutočná žena. Keď mám 
oblečené nohavice, tak si pripadám ako 
„rýchlobežka“.“ 

p. uč. D. Snopková 
 

„Sukňa? Super, príjemne, veľmi dobre.“ 
p. uč. R. Demjanovičová 

 
„Rada nosím sukne, keď je teplo. Aj žiaci sa čudujú, 
keď ju vytiahnem po dlhom čase. Myslia si, že je 
nejaký sviatok. Sukne vyťahujem hlavne na jar 
a v lete.“ 

p. uč. K. Kiššová 
-af- 
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Solárne dni 
 

Zaujímavé vzdelávacie podujatie pod názvom 
Solárne dni zažili vo štvrtok – 3. mája žiaci 8.A a 8.B 
spolu so svojimi tr. učiteľmi. Počas štyroch 

vyučovacích hodín 
navštívili Strednú 
priemyselnú školu 
elektrotechnickú v 
Košiciach, kde pre 
nich študenti 
pripravili netradičné 
prezentácie, aktivity 
a súťaže k aktuálnej 
téme. 

 
„Veľmi sa nám páčili ich vlastné vynálezy  ako ušetriť 
energie v domácnosti.“ 

Adelka 
 

„V prvej prezentácii nám ukázali, ako fungujú rôzne 
druhy elektrární a podrobnejší výklad sa týkal 
solárnych elektrární.“ 

Maruška 
 

„Exkurzia bola zaujímavá a oplatilo sa tam ísť.“ 
Adam 

 
„Zistili sme napríklad, na akom princípe fungujú 
rýchlovlaky vo Francúzsku a Číne.“ 

Tomáš 
 

„Super bolo aj to, že pri súťažiach sme dostávali aj 
pekné ceny.“ 

Samo 
 

„Stretnutie s riaditeľom školy bolo tiež dobré. Možno 
tam o rok pôjde aj niekto z nás ako budúci 
stredoškolák.“ 

Vlado 
-as- 

 
Literárne Košice Jána Štiavnického 

 
Obľúbená súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe, 

ktorá má svojich priaznivcov aj medzi našimi žiakmi, 
vyvrcholila vo štvrtok 3. mája. V tento deň, v rámci 
osláv Dni mesta Košice, sa konalo slávnostné 
vyhlásenie víťazných prác a ich autorov. Pekne 

oblečení a dobre naladení sme 
tam boli aj my! Na vyhodnotení 
nás sprevádzala p. uč. 
Pustaiová. Akcie sa zúčastnili 
všetci naši žiaci – autori z 5. – 
9. ročníka, ktorých víťazné 
práce tam poslali  vyučujúce 
slovenského jazyka a literatúry. 
Knižnica pre mládež mesta 
Košice pripravila pri Dolnej 
bráne na Hlavnej ul. pekný 
sprievodný program spojený 
s predstavením odbornej poroty 
a čítaním víťazných prác až po 
vyhlásenie víťazov. Medzi tými 
bola aj naša žiačka – Anička 
Fabianová z 8.B triedy. Za svoju 
prácu získala čestné uznanie. 
Blahoželáme! Už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník 
obľúbenej literárnej súťaže. 

-ms- 

 
 

Košice 2012 
 

Slávnostným vyhodnote-
ním výsledkov sa v piatok 4. 
mája ukončil ďalší z mnohých 
ročníkov dejepisno-poznávacej 
súťaže „Košice“ 2012. 
Organizátorom súťaže 
prebiehajúcej každoročne od 
novembra do mája bolo už 
tradične elokované pracovisko 
Domček Centra voľného času 
na Orgovánovej 5 a 
Východoslovenské múzeum. Od 
nás boli po jednom družstve 
„košickí pátrači“ – piataci až 
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ôsmaci. A výsledok? Všetci v 
šiestich etapách dosiahli plný 
počet bodov, a teda 1. miesto. 
 

 
 

Aby to nebolo také 
jednotvárne, tak iba ôsmaci zo 
štyroch rovnako plnobodových 
družstiev si ešte na záver znovu 
pomerali sily. Naši traja – 
Zuzka, Simon a Miško unikli 
opätovnému prvenstvu len 
o vlások, keď ich pri tvorbe 
„košickej básničky“ v počte 
veršov tromfla iná škola. I tak 
sme sa zo všetkého tešili: bolo 
veľa pekných cien, nádherné 
počasie i zmrzlina pri spiatočnej 
ceste. 

-p. uč. J. Zachariáš- 
 

Po roku na kraji opäť 
úspech 

 
Hviezdoslavov Kubín má 

na Slovensku tradíciu. V tomto 
roku sa konal už po 58.-krát. 9. 
mája sme mali v Michalovciach 
na krajskom kole opäť želiezko 
v ohni. Simon Švec z 8.B 
reprezentoval našu školu naozaj 
pekne a domov sa nevrátil 
naprázdno. Na súťaži ho 
sprevádzala p. uč. Ferková. 

Recitátori z celého 
Košického kraja sa zišli 
v Mestskom kultúrnom 

stredisku na Námestí 
osloboditeľov 
v Michalovciach. Po 
slávnostnom otvorení sa 
rozdelili na poéziu 
a prózu. Odborná porota 
hodnotila výkony 
v troch kategóriách. 
Rozhodovanie nebolo 
naozaj ľahké. Víťazmi 
v každej kategórii sa mohli 
stať len traja najlepší. Medzi 
odmenenými dominovali chlapci, ktorí boli tento rok 
v hojnom zastúpení.  

Simon s výborným textom – Dážďovky proti 
chrípke zaujal porotu natoľko, že mu udelila 2. 
miesto. Srdečne blahoželáme! 

-bf- 
 

Májové stretnutia s Nebeskou Matkou 
 

Utorkové májové 
rána sme venovali Panne 
Márii. V školskej kaplnke 
sa spolu s p. kaplánom 
Marcelom modlili deti, ich 
rodičia i učitelia loretánske 
litánie. Kráľovná pokoja, 
oroduj za nás... 

-zh- 
 

Snehulienka 
 

Triednická 
hodina vôbec 
nemusí byť 
nudná. 
A vonkoncom sa 
nemusí 
uskutočniť 
v triede. My, 
žiaci 7.B, spolu 
s p. uč. triednou 
sme sa v rámci 
nej vybrali 14. 
mája do kina. 
Zvedavosť  a hviezdne  obsadenie  nás  prilákalo  na 
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Snehulienku. Klasickú rozprávku pozná asi každý. No 
toto filmové spracovanie bolo trocha iné, ale 
nechýbala magickosť a trpaslíci, ba aj zlá kráľovná 
a jej čarovné zrkadlo. No záver bol úplne rovnaký, 
ako v každej rozprávke. Dobro zvíťazilo nad zlom 
a my sme sa potešili, že sme opäť mohli byť spolu. 

-žiaci 7.B- 
 

Putovali sme k sv. Ondrejovi 
 

Takmer po roku sme sa v spoločenstve školy 
opäť vybrali na duchovnú púť – tentokrát uctiť si 
relikvie sv. Ondreja v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 
Vo štvrtok – 17. mája – na sviatok Nanebovstúpenia 
Pána – nabrali sme odvahu a vzdali sa pohodlia v 
škole, obetovali námahu z cesty za niečo alebo 
niekoho... 

 
Pútnikov duchovne sprevádzal p. kaplán Marcel 

a po košických cestách a križovatkách príslušníci 
Dopravnej polície v Košiciach. Ďakujeme! Cesta 
ubiehala rýchlo a v krátkom čase sme boli na mieste. 

Košická katedrála, ktorá prechádza stavebnými 
úpravami a reštaurovaním jednotlivých častí, nás 
privítala svojou jedinečnou krásou a silným 
duchovným zážitkom. Jednotlivé triedy si postupne so 
svojimi triednymi učiteľmi uctili relikvie sv. Ondreja. 

Vyvrcholením sviatočného predpoludnia bola 
sv. omša, na ktorej nechýbali pekné melódie v podaní 
speváckeho zboru Ratolesť. Každý z nás cítil v tento 
čas veľkú silu a nádej z prítomnosti na tomto  mieste. 

„Sv. Ondrej, patrón našej diecézy, ty si 
neúnavne hlásal evanjelium Ježiša Krista. Za Ježiša si 

obetoval aj svoj život. Pros za 
nás, aby sme aj my vedeli svetu 
ukazovať, ako pekne sa dá žiť. 
Amen.“ 

-za- 

 

Niečo k púti ... od pútnikov 

„Celú púť sme obetovali na 
nejaký úmysel, každý podľa 
svojho vlastného rozhodnutia. 
Verím, že priniesla a ešte 
prinesie úžitok.“ 

pútnička Antonietka 
 

„Omša počas púte bola úplne 
iná ako ostatné. Stretli sme sa 
celá škola a vytvorili jednu 
veľkú rodinu.“ 

pútnička Barbora 
 

„Z púte budem mať dobrú 
spomienku, lebo to bola moja 
prvá púť a verím, že nie 
posledná.“ 

pútnička Andrea 
 

„Nebola to dlhá cesta, a keďže 
sme sa rozprávali, cesta nám 
ubehla rýchlejšie.“ 

pútnik Peťo 
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„Na túto púť nezabudneme, lebo 
v tento deň hrali aj naši 
hokejisti na Majstrovstvách 
sveta v hokeji s Kanadou. U nás 
v triede sme mali divácku arénu 
plnú detí a učiteľov, ktorí sa 
vrátili do školy. Hurá, vyhrali 
sme!“ 

pútnik Tomáš 
 

Hokejové majstrovstvá aj 
na našej škole 

 
Majstrovstvami sveta v 

hokeji 2012 žijú aj naši žiaci a 
učitelia. Jeden z rozhodujúcich 
zápasov sa hral aj vo štvrtok – 
17. mája, kedy sa naši hokejisti 
postavili voči súperom z 
Kanady. Priamy prenos z tohto 
súperenia sa sledoval aj v škole. 

 

Po duchovnej púti a chutnom obede sa partia 
fanúšikov stretla v VI.A triede a za silnej podpory 
verila v naše víťazstvo. Potlesky a krik pri každom 
góle sa ozývali po celej škole a za krátky čas sa trieda 
zaplnila vernými fanúšikmi. Slovenskí hokejisti 
nesklamali, a tak sme si na konci zápasu mohli 
zaspievať slovenskú hymnu. 

V tento deň nám pomohol aj sv. Ondrej, ktorého 
relikvie sme si uctili a putovali k nemu dopoludnia a 
počas celého zápasu ho neúnavne prosili o pomoc a 
ochranu. Ďakujeme, sv. Ondrej! 

-sš- 
 

Rozlúčka s prídavnými menami 
 
Netradičný záver hodín gramatiky – témy 

venovanej prídavným menám – si pripravili žiaci 5.C 
triedy. Po hodinách učenia a upevňovania delenia, 
vzorov a skloňovania prídavných mien ich čakala 
zaujímavá hodina, ktorú zažili v piatok – 18. mája. 
Bola naozaj netradičná! 

 
Za prítomnosti p. kaplána Marcela sa začala 

posledná rozlúčka s prídavnými menami, na ktorej 
nechýbali vreckovky a slzy. Pozor, boli to slzy 
radosti, že piataci učivo zvládli a zarobili dobré 
známky z písomiek i aktivít, ktoré boli zamerané na 
prídavné mená. 

Aby nálada neklesala, pustila sa pekná pesnička 
o prídavných menách a nechýbali ani mexické vlny. 

Potom sa prešlo k práci – nasledovali 
prezentácie tvorivých aktivít, ktoré žiaci pripravovali 
v skupinách už niekoľko hodín vopred. Z novín a 
časopisov  si postupne doma vystrihovali titulky, v 
ktorých sa objavili prídavné mená. V škole z nich  
potom skladali ďalšie zaujímavé titulky – jeden bol 
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zameraný na opis triedy, jeden zameraný na podstatu 
prídavných mien a jeden bláznivý – nonsensový. 
Ďalšia aktivita  bola zameraná na tvorivé písanie – 
chlapci a dievčatá mali napísať báseň o prídavných 
menách. 

 
Skupinové prezentácie boli veľmi tvorivé, 

nápadité, veselé a žiaci v nich dokázali aj to, že majú 
pekný grafický prejav. 

V pondelok – 21. mája prebehla na gramatike 
diskusia o tom, ako sa im rozlúčka s prídavnými 
menami páčila či nepáčila. Ohlasy boli veľmi 
príjemné. Aj preto sa už teraz tešia na ďalšie 
zaujímavé aktivity! 

-žiaci 5.C triedy- 
 

8.B v Korzári 
 

Keďže ôsmaci majú mediálnu výchovu, 
absolvovali ďalšiu netradičnú dvojhodinovku v 
teréne. Tentokrát zašli 23. mája do redakcie denníka 
Korzár a Východoslovenských tlačiarní. Sprevádzali 

ich p. riaditeľka, p. uč. Bačinská 
a p. uč. Ferková. A aké sú ich 
dojmy z exkurzie? 
 „Najviac sa mi páčilo 

oddelenie grafiky.“ 
 „Veľmi ma zaujal starý 

tlačiarenský stroj, na 
ktorom sa niekedy tlačili 
noviny. Bolo to pekné, ale 
nikdy by som to robiť 
nechcel.“ 

 
 „Mám z toho pekný 

zážitok. Najviac sa mi 
páčilo, keď nám zviazali 
náš časopis Ratolesť do 
tvrdej aj mäkkej väzby.“ 

 „Videli sme prácu 
redaktorov, šéfredaktora 
aj grafikov. Niečo nové 
sme sa aj dozvedeli. Tiež 
sme mohli vidieť, ako sa 
tlačili noviny v minulosti. 
Odchádzali sme spokojní a 
plní zážitkov, ktoré by sme 
asi nikdy nemali, keby 
nebola mediálna 
výchova.“ 

 „Dozvedeli sme sa, aká je 
cesta spracovania 
informácií, pokiaľ sa 
dostanú k čitateľovi.“ 
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 „Videli sme, čo všetko sa 
musí urobiť, aby z 
nenápadných článkov 
vznikli noviny.“ 

 „Exkurzia sa nám veľmi 
páčila. Možno niektorých 
inšpirovala k budúcej 
práci novinárov. 
Ďakujeme celej redakcii 
denníka Korzár aj pani 
učiteľkám.“ 

-ôsmaci- 
 

Šiestaci na súťaži 
hasičov 

 
Ak si myslíte, že súťaže 

obľubujú iba mladší žiaci, naši 
šiestaci Vás presvedčia, že to 
tak nie je. A to vďaka jednému 
super podujatiu, ktorého sa 
zúčastnili v piatok – 25. mája. 
Kto s kým súťažil? Hasiči s 
hasičmi. 

 
V tento deň sa na štadióne 

TJ Slávia na Watsonovej ul. v 
Košiciach uskutočnila Krajská 
súťaž hasičských jednotiek 
Košického kraja v hasičskom 
športe 2012. Do rovnocenného 
boja sa proti sebe postavili 
družstvá hasičov z 5 

východoslovenských miest – Spišská Nová Ves, 
Michalovce, Trebišov, Prešov a Košice. Súťažilo sa v 
atraktívnych disciplínach, v ktorých ukázali svoje 
športové výkony a profesionálne zručnosti. Najviac sa 
všetkým páčila  štafeta s uhasením ohňa na konci. 

Okrem toho si šiestaci stihli pozrieť sanitku s 
celým príslušenstvom a hasičské záchranné auto s 
výbavou a praktickým výkladom a ukážkami obsluhy. 

Hasiči súťažili čestne a statočne a stali sa pre 
všetkých veľkým vzorom a príkladom. Ďakujeme! 

-šiestaci- 
 

Štvorylka lámala rekordy 
 

Už piaty rok sa košickí tanečníci zo základných 
a stredných škôl zapojili do medzinárodného festivalu 
European Quadrille Dance Festival. V piatok – 25. 
mája sa im podarilo vytancovať prvenstvo v počte 
tancujúcich na jednom mieste a s počtom 7948 
tanečníkov získať zápis do Guinnessovej knihy 
rekordov. Na Hlavnej ulici v tento deň nechýbali ani 
naši deviataci v sprievode a podpore svojich pani 
triednych učiteliek s výbornou tanečnou náladou a 
dobrým pocitom zo spoločnej udalosti. 

-deviataci- 

 
 

Exkurzia Horným Zemplínom 
 

Vyvrcholením celoročného spoznávanie krás a 
zaujímavostí východného Slovenska v rámci 
predmetu Poznaj a ži vo 8. ročníku bola trojdňová 
geografická  exkurzia  žiakov  8.A  a  8.B  triedy pod 
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názvom Krásy Horného Zemplína. V dňoch 4. – 6. 
júna si to nasmerovali priamo tam a vybrali jeho 
jedinečnosti. 

Odbornými sprievodcami boli tr. učitelia – p. uč. 
Bačinská a p. uč. Kičura. V autobuse nechýbali ani 
spev a dobrá nálada. Po celodenných programoch 
našli geografi útočište na internátoch, kde  si spolu 
pripravili aj pekné večerné programy – chýbať 
nemohla diskotéka, spoločenské hry či sledovanie 
hodnotného filmu. Ale to najhlavnejšie sa dialo počas 
dňa: 
1. deň: výstup na hrad Čičava a spoznávanie blízkeho 

okolia 
2. deň: prehliadka vodnej nádrže Starina 
 návšteva a prehliadka drevených 

gréckokatolíckych chrámov v regióne 
3. deň: pešia túra na Sninský kameň a Morské oko 

 
Na záver: 

„Páčilo sa nám všade! Bolo to zaujímavé a navštívili 
sme spoločne rôzne pekné miesta.“ 

Peťo a Vlado, 8.A 
„Bolo to bombastické.“  

Samo, 8.A 
 

„Bola to veľmi pekná exkurzia, vlastne výlet. Zažili 
sme tam veľa pekných zážitkov a pekných chvíľ. 
Určite by som si to rada ešte raz zopakovala.“ 

Maťa, 8.B 
 

„Okrem zážitkov máme aj veľa nových informácií.“ 
Peťo, 8.B 

„Ďakujeme učiteľom za 
najlepšie tri dni plné zážitkov.“ 

Kika, 8.B 
 
„Boli to zaujímavé, zábavné 
a poučné tri dni.“ 

Dávid, 8.B 
-ôsmaci- 

 
Sviatok Božieho tela 

a krvi 
 

Štvrtkový deň – 7. júna sa 
pre žiakov začal výnimočne a 
trošku aj osobitne. Hoci sa 
rozdelili podľa ročníkov, 
spoločné bolo to, že slávili sv. 
omšu a obohatili sa o pekné 
kultúrne zážitky. 

Žiaci 1.–7. ročníka slávili 
sv. omšu v školskej kaplnke. Po 
nej ich čakali hry a aktivity so 
svojimi triednymi učiteľmi. A 
potom sa to vo veľkom 
rozozvučalo v školskom átriu, 
kde sa konal výchovný koncert. 
Hudobná skupina sa predstavila 
pásmom slova a známych 
skladieb slovenských spevákov 
a hudobných skupín (Elán, 
Team, Miro Žbirka...). Žiaci i 
učitelia si aj zasúťažili a 
spoločne podporili myšlienku, 
že proti závislostiam treba 
bojovať a počítače majú ľuďom 
pomáhať a nie naopak. 
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Žiaci 7.B a 8.–9. 
ročníka prežili sviatočný deň v 
Prešove. Hneď ráno sa tam 
presunuli autobusmi a v 
Kaplnke sv. Jozefa robotníka 
slávili sv. omšu. O 10.00 hod. 
ich už na doskách Divadla 
Jonáša Záborského čakalo 
divadelné predstavenie QUO 
VADIS. Popoludní sa plní 
dojmov a myšlienok vrátili späť 
do Košíc. 

Ďakujeme, Pane, za pekný 
deň a bohaté kultúrne zážitky! 

-jk- 
 

Speváci na Habakukách 
 

Piatok – 8. jún – veľký 
deň pre všetkých členov 
úspešného školského zboru 
Ratolesť. Ako milú pozornosť a 
odmenu za celoročnú školskú a 
reprezentačnú prácu si vyslúžili 
super výlet do rozprávkového 
mestečka Habakuky na 
Donovaloch. Výlet spojili aj s 
návštevou známeho pútnického 
miesta Staré Hory. Chýbať 
nemohli ani pani dirigentky – p. 
uč. Bačinská a s. Zuzana a do 
veselej partie sa pridal aj p. 
kaplán Marcel s pánom 
školníkom. Hoci mali pred 
sebou dlhú cestu tam a späť, v 
autobuse priam dunelo veselými 
pesničkami, spevom, vtipmi a 
dobrou náladou. 

„Celou návštevou  na 
Habakukách nás sprevádzala 
rozprávková postavička. 
Predstavili sa nám aj 
remeselníci – ujo rezbár, ujo 
zvončekár a teta pernikárka. V 
krásnych rozprávkových 
domčekoch sme videli tri 
rozprávky – O slnečnom 
kráľovi, O kováčovi a čertovi, O 

pyšnej princeznej s dlhým nosom. Aby sme 
nezabudli, stihli sme zameniť aj peniaze, lebo v 
Habakukách sa platí menou – HABAKUK – zlatý 
habakuk – 1€ a strieborný habakuk – 0,50€. Za novú 
menu sme nakúpili dobroty v bufete aj darčeky pre 
rodičov a súrodencov. Cestou domov bola zastávka na 
Starých Horách, kde sme mali sv. omšu a krátku 
prehliadku. Výlet bol super a všetkým sa páčil.“ 

 
„Aby sme nezabudli! Viete, čo znamená 

HABAKUKY? HABA – znamená habadej a KUKY – 
veľa kukov! Ďakujeme za milý  

darček a veľa pekných zážitkov!" 
-speváci z Ratolesti- 

 
Zbierali sme SABI viečka 

 
V školskom roku 2011/2012 prebiehala súťaž v 

zbere hliníkových viečok SABI z výrobkov firmy 
MILK-AGRO v čase od 20. októbra 2011 do 30. 
apríla 2012. Do súťaže boli prihlásení všetci žiaci 
našej školy, spolu 575 žiakov. Spoločne sme 
nazbierali 86 341 kusov viečok, čo predstavuje 34,47 
kg. Na jedného žiaka je to 59,95 g. 
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Do zberu sa zapojili hlavne žiaci I. stupňa, ktorí 
priniesli spolu 49 129 kusov, žiaci II. stupňa 17 212 
kusov. Firma MILK-AGRO pripravila pre desať škôl 
zaujímavé ceny: 30 MP3 prehrávačov, 200 tričiek 
s logom firmy a peňažnú poukážku pre školu na 
nákup školských pomôcok. Naša škola získala 5. 
miesto.  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže 
a víťazom gratulujeme. 

Poradie tried v zbere SABI viečok: 
1. 3.C 6 986 
2. 5.C 6 557 
3. 3.A 6 032 
 4.A 5 534 
 1.B 4 673 
 2.A 4 395 
 3.B 4 333 
 6.C 4 043 
 2.B 3 622 
 1.C 3 588 
 4.B 3 446 
 2.C 3 393 
 1.A 2 881 
 6.A 2 544 
 5.A 2 213 
 7.B 1 924 
 6.B 1 479 
 5.B 934 
 1.D 888 
 8.B 425 
 7.A 93 

 
Poradie najlepších žiakov v zbere SABI viečok: 

1. Majoroš, 5.C 4 574 
2. Petrík, 3.A 3 000 
3. Gočík, 3.C 2 243 
4. Čonka, 4.A 2 100 
5. Kunc, 2.B 2 069 
6. Janitor, 6.C 1 705 
7. Jiříčková, 1.B 1 650 
8. Ivan, 2.A 1 617 
9. Kupková, 3.B 1 469 
10. Dobrík, 2.C 1 467 
11. Cichá, 6.C 1 415 
12. Kačmaríková, 4.B 1 272 
13. Belej, 1.C 1 164 
14. Dvorčáková, 1.B 1 100 
15. Kertésová, 5.A 1 062 

16. Potočňáková, 6.B 1 010 
17. Beľanová, 1.C 1 004 
18. Takáč, 4.A 1 000 
19. Magda, 3.C 915 
20. Homišanová, 3.C 900 
21. Regendová, 1.A 893 
22. Petrášová, 1.C 880 
23. Šomšák, 2.A 762 
24. Jakubíková, 7.B 737 
25. Ducárová, 3.B 734 
26. Sokolová, 3.A 730 
27. Koťová, 1.A 721 
28. Strapec, 3.A 670 
29. Turčeková, 2.B 662 
30. Brada, 1.C 660 

-p. asistentka Lýdia Tothová- 
-koordinátorka súťaže- 

 

 

English Day 
 

„Practise your English if 
you get a chance!“ Tak znelo 
motto tohtoročného English 
Day, ktorý sa uskutočnil na 
našej škole už po druhý raz 
z príležitosti Dňa detí. 
Neuskutočnil sa ale presne 
v tento deň, ale 31. mája. 
Priniesol nám mnoho nových 
vedomostí (najmä) v oblasti 
angličtiny. Na tento deň sme sa 
pripravovali spolu s našimi pani 
učiteľkami angličtiny skoro dva 
mesiace. 

 
Tento špeciálny deň 

odštartovala, samozrejme, svätá 
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omša v átriu našej školy. 
Duchovný otec Marek Forgáč 
nám vo svojej kázni povedal 
o tom, aké je dôležité pozerať sa 
na ľudí SRDCOM. Celá svätá 
omša bola odslúžená 
v anglickom jazyku 
a spestrovali ju krásne piesne 
našich spevákov z Ratolesti. 
Potom nasledoval individuálny 
program v triedach. Dve 
„anglické skupiny“ si navzájom 
ukázali svoje predstavenia, 
aktivity, súťaže, ktoré dovtedy 
nacvičovali so svojimi pani 
učiteľkami. 

O desiatej hodine sme sa 
všetci znovu presunuli do átria, 
kde nás čakala talentová 
megashow! Skôr však vystúpil 
účastník súťaže Česko–
Slovensko má talent a brat našej 
pani učiteľky Križalkovičovej, 
Tomáš Buranovský. Potom už 
vystúpili naše školské talenty :). 
Všetci boli úžasní, výhercu 
zatiaľ nepoznáme, avšak vyhrali 
už všetci vďaka ich talentu 
a odvahe.  

 
Prebiehala tiež aj burza 

kníh bol aj stánok 
s občerstvením. Výťažok z nich 
išiel na charitu. Samozrejme, 
nechýbal ani náš školský bufet, 
ktorý bol otvorený ako obvykle, 
s tým rozdielom, že bolo 
potrebné hovoriť po anglicky. 

Celým dňom nás sprevádzali hostesky – dievčatá 
z 9.C triedy. 

 
Ďakujeme veľmi pekne pani riaditeľke za 

uskutočnenie tohto krásneho dňa, všetkým učiteľom, 
no obzvlášť pani učiteľkám angličtiny; p. uč. 
Kručanicovej, Kovaľovej, Kiššovej, Bramukovej, či 
Seleckej. 

-kš- 
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Prvý júnový týždeň bol pre žiakov II. stupňa 
výletový. V plánovaných termínoch sa spolu so 
svojimi triednymi učiteľmi rozbehli za krásami našich 
historických pamiatok, regiónov i prírody. A kde 
všade boli? 

6.B a 7.C – Jasovská jaskyňa a Kláštor 
premonštrátov v Jasove (1. jún)  

7.B – Stará Voda (3. – 5. jún) 
piataci – Pavlovce (4. – 5. jún) 
6.A – Stará Voda (5. – 6. jún) 
7.A – Veľká Lodina (11. jún) 
6.C – Vysoké Tatry (19. jún) 

 
„Vďaka Ti, Pane, za sprevádzanie a ochranu!“ 
 
A čo hovoria na výlety žiaci? 

 Náš triedny výlet sa mi veľmi páčil. S úsmevom 
sme hrali rôzne hry ,boli sme na túre a mali 
vážne diskusie. Výlet bol teda zábavný, ale aj 
poučný. Dobre sme si oddýchli od učenia a 
vždy naň budeme s radosťou spomínať 

(Fany, 7.B) 
 

 Výlet bol úžasný! Bola tam pekná príroda, 
zažili sme pekné zážitky. No proste, bolo super! 

(Braňo, 7.B) 
 

 Na výlete bolo super! Strašne sa mi tam páčilo. 
Keby som si mala vybrať, tak by som sa tam 
ešte určite vrátila. Dokonca aj túra bola super 
a tiež aj to, ako sme stále hrali karty na izbe a 
rozprávali sa o kadečom. 

(Mima, 7.B) 

 

 Náš výlet bol úžasný. 
Kopec srandy, hlavne pri 
scénkach. Večer sme 
mali aj Večerníček, ktorý 
sme si sami pripravili. 
Súťažili sme v skupinách 
a bolo to fakt super! 
(Miriam a Antonietta, 6.A) 

 
 Boli sme tam ako 

spoločenstvo 6.A a 7.B 
(jeden deň) spolu s pani 
učiteľkami. Bola aj 
spoločná sv. omša, ktorú 
slúžil pán kaplán 
Kožuško. Mali sme veľa 
aktivít a spoločenských 
hier. Rád by som sa tam 
ešte vrátil. 

(Tomáš, 6.A) 
 

 Výlet bol úplne 
nádherný. Nič tam 
nechýbalo. Mali sme 
kopec voľného času pre 
seba a kamarátov. Mali 
sme aj super súťaže 
a nechýbala ani 
diskotéka. 

(Peťo, 6.A) 
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 Najlepšie bolo to, že sme 
boli ubytovaní na ranči. 

(Petra, 5.B) 
 

 Bolo to krásne. Bývali 
sme na ranči, kde bolo 
veľa zvierat. 

(Timko, 5.B)

 
 Na výlete bolo veľa 

zaujímavostí. Hrali sme 
tenis, stolný futbal, 
pingpong, šípky. Škoda, 
že začalo pršať a museli 
sme odísť domov.  

(Paťa a Janka, 7.A) 
 

 Na výlete nás sprevádzal 
geológ, ktorý nám 
vysvetlil veľa 
zaujímavých vecí. 
Dozvedeli sme sa 
o rastlinách, zvieratách. 
Bol to náučný EKO-výlet. 

(Radko a Saša, 6.B) 

 
 Náš jednodňový výlet bol 

zameraný náučne. 
Hlavne na geológiu. Boli 
sme v Jasovskej jaskyni a 
na Jasovskej skale. 
Zaujímavá bola aj 

prehliadka knižnice v Kláštore premonštrátov 
v Jasove. 

(Alžbeta a Katka, 7.C) 

 
 19. júna sme my, žiaci 6.C, putovali do Tatier. 

Boli sme na túre zo Skalnatého plesa na 
Hrebienok. Cesta lanovkou bola pre nás, 
šiestakov, zážitkom na celý život. Putovali sme 
po kamenistých tatranských chodníkoch, odkiaľ 
bol nádherný výhľad na okolie. Nechýbala 
dobrá nálada. Ďakujeme pani učiteľke triednej, 
že vybavila takýto úžasný výlet a pánu 
kaplánovi Marcelovi, že tam bol tiež s nami.  

(žiaci 6.C) 

 
-as- 
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Projekt 9P a deviataci 
 
Hurá, máme po skúškach a učení! Od 16. mája 

(po prijímacích skúškach) to pre nás, deviatakov, platí 
na 100%. A čo teraz? Ak si myslíte, že márnime čas 
leňošením a voľnou zábavou, ste na omyle. 

Už niekoľko rokov na našej škole (po 
prijímačkách) spúšťa sa pre deviatakov PROJEKT 9P. 
Je vyvrcholením všetkého úsilia našich učiteľov, 
vychovávateľov a duchovných otcov počas deviatich 
rokov formovať v nás správne životné postoje, 
názory, hodnoty k okoliu, ľuďom a všetkému okolo 
nás. 

 

Počas týchto týždňov sme oveľa viac v pohybe, 
aj mimo školy, stretávame sa s ľuďmi rôznych 
profesií, odborníkmi i s ľuďmi v rôznych životných 
situáciách. 

 

Ponúkame vám prehľad 
aktivít, ktoré sa pre nás 
uskutočnili v tohtoročnom 
PROJEKTE 9P: 
 odborné  prednášky 

a aktivity – Prevencia 
kriminality 

 beseda s d. otcom Pavlom 
Hudákom 

 návšteva Inštitútu Krista 
Veľkňaza v Žakovciach 

 O otcovstve – beseda s d. 
otcom Sedláčkom 

 návšteva divadelného 
predstavenia QUO VADIS 
– Divadlo Jonáša 
Záborského v Prešove 

 aktivity – Rodinná 
výchova 

 duchovná obnova s otcami 
saleziánmi 

 seminár – Obchodovanie 
s ľuďmi 

 výlet do ZOO v Košiciach 
 prednáška – Okultizmus 
 púť do Poľska – Krakow – 

Lagiewniky a prehliadka 
Oswienčimu 

 Štvorylka – tancom sme 
pomohli vytvoriť 
celoslovenský rekord 
v počte tancujúcich na 
jednom mieste 

 školská tanečná škola – 
kurz spoločenského tanca 

 rozlúčková slávnosť 
 rozlúčková sv. omša – 

rozlúčka so školou. 
 
Veľká vďaka patrí vedeniu 

školy, pani tr. učiteľkám 
a všetkým, ktorí pre nás tieto 
aktivity pripravili, organizovali, 
sprevádzali nás nimi a prežili 
s nami nezabudnuteľné 
posledné dni na základnej škole. 

-vďační deviataci- 
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Milí naši čitatelia, 
 

ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka. Učenie je za nami a pred nami 
letné prázdniny. Každý sa na ne teší a určite ich prežije podľa svojich predstáv. Aké plány 
počas letnej dovolenky má pani zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie Terézia 
Hrebeňárová? My sme za ňou zašli, položili jej zopár otázok a ona si našla čas a ochotne 
na ne odpovedala. 

 
 
 
Pani zástupkyňa, prečo ste sa 
chceli stať učiteľkou? Bol to 
váš sen už odmalička? 

Keď som chodila do školy, 
vládol totalitný režim. Moji 
rodičia mi často hovorili, že 
učiteľstvo nie je pre mňa. Boli 
sme praktizujúca veriaca rodina, 
preto som o tomto povolaní ani 
nerozmýšľala. Po ukončení 
vysokej školy technickej som 
pracovala v inom zamestnaní. 
Prišla nežná revolúcia, zmena 
režimu a začala som popri 
zamestnaní učiť náboženstvo na 
základnej škole. Veeeľmi sa mi 
to páčilo. Pri najbližšej možnej 
príležitosti som si doplnila 
pedagogické vzdelanie a začala 
som učiť na tejto škole. 

 

Keď sa spomenie „detstvo“, aká spomienka sa vám 
vynorí v mysli ako prvá? 

Objavia sa superlatívy slov: rodičia, brat, sestry, 
dobrota, láskavosť, rodná dedina, kamarátstva, 
veselosť, úprimnosť, záhrada s ovocnými stromami, 
lesné jahody ... 

 
Prezraďte našim čitateľom, ako radi trávite svoj 
voľný čas. 

Veľa voľného času, ak nie všetok, prežívam so 
svojou rodinou. Mnohí to o mne vedia, že som rada 
doma. Obľubujem ticho, prírodu, turistiku, 
bicyklovanie. Rada čítam, nerada cestujem. Ak už to 
musí byť, vyberám kratšie vzdialenosti. Medzi 
najkrajšie strávený čas patria stretnutia s blízkymi 
ľuďmi a modlitba. Tak nejako plánujem prežiť aj 
letné prázdniny. ☺☺☺ 

 

Spomínate si na nejaký výnimočný výlet s rodinou? 
Ajaj, výletov bolo dosť a výnimočné bolo 

nedávne Svetové stretnutie rodín so Sv. Otcom 
v Miláne. Prežili sme pár úžasných dní v talianskej 
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rodine, zažili perfektné prijatie vo farnosti Mariano 
Comense. Vrcholom stretnutia bolo nedeľné slávenie 
Eucharistie so Sv. Otcom. Téma Svetového stretnutia 
rodín bola Rodina, práca, sviatok. Sv. Otec poukázal 
na to, že rodina, práca a sviatok sú darom pre človeka 
a zároveň majú rovnakú dôležitosť pre šťastný život 
v rodine. Nasledujúce Svetové stretnutie rodín bude 
vo Philadelphii. 

 
Nie je náročné pracovať ako zástupkyňa našej 
školy? 

Určite je. Pri svojej práci sa často vžívam do 
roly učiteľa (v škole pôsobím už 13. školský rok), do 
potrieb rodičov a do prežívania žiakov, keďže 12 
rokov vlastné deti boli žiakmi tejto školy. Rada 
organizujem prácu ľudí, akcie. Tímovo sa snažíme 
zefektívniť a uľahčiť prácu učiteľov. Tu môžem 
prispieť skúsenosťami získanými v predchádzajúcich 
zamestnaniach a zároveň neustále študujem 

legislatívu a nové trendy v 
školstve, aby sme boli dobrou 
a modernou školou. 
 
Mate radi svoje povolanie? 

Áno, mám. Ak snívam, tak 
o tom, aby som mohla byť 
učiteľkou stále. 

 
Čo sa vám na vašom povolaní 
najviac páči? 

Páči sa mi, že môžem 
odovzdať kúsok seba zvereným 
žiakom. Niekedy sa pýtam sama 
seba, či viac obohatím žiakov ja 
alebo žiaci mňa. 

 
Čo by ste popriali čitateľom 
nášho časopisu? 

Tento časopis sa mi veľmi 
páči. Ďakujem jeho tvorcom. 
Informácie, ktoré prináša 
(nielen) spoza školských lavíc, 
sú jasné, aktuálne, často 
zábavné. Každoročne 
„Ratolesť“ patrí na súťaži 
školských časopisov medzi 
naj... časopisy vo svojej 
kategórii. Každé číslo sa mi zdá 
ešte lepšie ako predchádzajúce. 
Keďže sa blížia prázdniny, tak, 
milí kolegovia, rýchlo 
oddychujte, načerpajte veľa síl 
do ďalšieho školského roka. 
Milí žiaci, prázdniny sú prázdne 
dni od každodenných 
povinností, kedy sa otvára 
priestor na venovanie sa 
záľubám, športu, robeniu dobra, 
užite si prázdniny. Milí rodičia, 
prežite v tomto čase čo najviac 
radostí a starostí svojich detí. 

 
Za rozhovor ďakujú 

a požehnané dni zaslúženej 
letnej dovolenky želajú 

-Radka a Martina z 8.B- 
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Deň katolíckych učiteľov 
 

 
Už tradične otec 

arcibiskup pri príležitosti Dňa 
katolíckych učiteľov morálne 
oceňuje pedagógov a 
zamestnancov katolíckych škôl 
Košickej arcidiecézy. Tak tomu 
bolo aj v stredu 11. apríla. 
Gratulujeme oceneným 
kolegom z nášho kolektívu – p. 
Brezovej, p. Kupkovej, p. 
Šolcovej a p. Fečojagerovi. 
Prajeme im veľa osobných a 
pracovných úspechov, 
životného optimizmu a 
vytrvalosti v konaní dobra... 

-p. uč. H. Pustaiová- 
 

Knižnica a škola 
 

Knižnica pre mládež mesta 
Košice pripravila 19. apríla pre 
učiteľov základných a stredných 
škôl odborný seminár „Knižnica 
a škola“. Za našu školu sa na 
seminári zúčastnila p. uč. 
Ferková. 

Cieľom stretnutia bolo 
stanovenie spoločných cieľov a 
konzultácia nových projektov 
pre žiakov na podporu čítania. 
Riaditeľka knižnice, Mgr. et 
Mgr. Iveta Hurná, vystúpila s 
prednáškou „S knihou nám je 
dobre“. Zástupkyňa riaditeľky, 
Mgr. Adriana Čurajová, 

predstavila rôzne 
aktivity knižnice, 
ktoré pripravuje pre 
školy, ale aj pre 
ostatných čitateľov. 
Vyučujúce mali 
možnosť povedať o 
spolupráci s 
knižnicou na svojich 
školách, ale aj na 
pobočkách, ktoré so 
žiakmi pravidelne 
navštevujú. 

-kš- 
 

Duchovná obnova 
 

Sobotňajšie predpoludnie – 21. apríla bolo 
venované duchovnej obnove. Pozvanie prijali rodičia, 
učitelia aj nepedagogickí zamestnanci školy. 
Prednášky na tému Umenie výchovy – výchova je 
umením viedol ThLic. Marek Forgáč, PhD. – správca 
UPC sv. košických mučeníkov v Košiciach. 

Prvá časť 
mala názov 
Citová väzba v 
rodine. Otec 
Marek rozprával 
o vzťahoch 
matka – dieťa, 
rodičia – dieťa. 
V druhej časti – 
Rodina, trieda a 
výchova odzneli 
praktické rady k 
výchove detí, 
čoho je potrebné 
vyvarovať sa pri 
dobrej výchove. 
Na otázku, čo robiť, aby bolo všetko tak, ako má byť, 
bola jasná odpoveď: „Buďte dobrí!“ A odkaz, ktorý 
odznel na záver, bol zhrnutím celého stretnutia: „Sila 
spoločenstva je v najslabšom členovi.“ 

Počas prednášok bola možnosť svätej spovede. 
Predpoludnie vyvrcholilo svätou omšou, ktorú 
celebroval školský kaplán, Marcel Puškáš. 

-p. uč. B. Ferková- 
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Zločin a trest 
 

Nová dramatizácia ruskej klasiky od F. M. 
Dostojevského prilákala 3. mája do divadla aj našich 
učiteľov. Ponúkla súčasný pohľad na veľkú tému a jej 
filozoficko-morálne presahy do našej doby. Kto je 
dnešný Raskoľnikov? Kto vyšetrovateľ? Prečo koná 
Soňa tak, ako koná? Pozorný divák si určite 
odpovedal na tieto otázky sám. 

-p. uč. B. Ferková- 

 

 
IX. celoslovenská púť kresťanských 

pedagógov 
 

Farnosť sv. Gorazda a spoločníkov v mestskej 
časti Košice – Terasa privítala v utorok – 8. mája 
pedagógov, zamestnancov škôl i sympatizantov z 
celého Slovenska. V poradí už IX. ročník sa niesol 
v duchu myšlienky sv. Otca – „Kristus je nádejou a 
útechou pre súčasné kresťanské spoločenstvá.“ 

 

Organizáciu nad podujatím 
prevzala naša škola. V škole je 
úžasná klíma – tak sa volala 
úvodná prezentácia  zo života 
cirkevných škôl, ktorú viedla 
PaedDr. Mária Čačková. Učiteľ, 
rozdúchajme to! – tak sme 
nazvali prednášku  ThLic. 
Martina Harčára – Syndróm 
vyhorenia z biblického pohľadu, 
ktorá vyvrcholila úvahovou 
meditáciou. U prítomných 
vyvolala živý záujem i spätný 
pohľad do vlastného prežívania 
náročného povolania učiteľa 
a vychovávateľa. 

 

Vyvrcholením celého 
stretnutia bola slávnostná sv. 
omša za prítomnosti otca 
arcibiskupa Bernarda Bobera. 
Ďakujeme za slová povzbudenia 
i vďaky... 

 
Ďakujeme, Pane, za 

výnimočný deň a prosíme 
o dary pokoja, sily, múdrosti, 
trpezlivosti, zodpovednosti... v 
životnom poslaní pedagóga 
a vychovávateľa. 

p. uč. H. Pustaiová 
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Ako strávia dovolenku? 
 

Pýtali sme sa učiteľov, ako budú tráviť svoju letnú dovolenku. Tu sú ich odpovede: 
 
 
P. uč. Zachariášová: Pôjdem 
na záhradu, kde máme dom. 
Chystám sa na jednodňové 
výlety do Hačavy, Prahy 
a Krakowa. 
 

 
P. uč. Kiššová: Chcela by som 
ísť niekde na týždeň. Možno do 
Álp. Tiež budem chodiť na 
chatu. 

 
P. uč. Snopková: Budem 
oddychovať, pozerať sa na 
zelené stromy, počúvať vtáky, 
obdivovať farbu mora 
a rozprávať sa s ľuďmi. 

 

P. uč. Brezová: Ako 
obyčajne, budem 
doma. Chcela by som 
viac času tráviť 
s rodinou a priateľmi. 
Chcem si oddýchnuť, 
poupratovať, zavárať, 
chodiť na návštevy. 
Určite nebudú chýbať 
aj jednodňové výlety. 
 

P. uč. Bačinská: 
Hlavne dospím. 
Chystám sa do hôr 
(Tatry). Ďalší osud 
mojej letnej dovolenky 
je v rukách Božích. 

 
 
 
P. uč. Pustaiová: Pôjdem do 
Medžugorja. Nejaký čas 
budem tráviť na dedine 
a záhrade. Samozrejme, 
budem čítať, zavárať a chodiť 
sa kúpať. 

 
 
P. uč. Ferková: Moja 
tohtoročná dovolenka sa 
bude podobať na tú 
minuloročnú . Chcem 
si oddýchnuť s knihou 
v ruke, so svojimi 
blízkymi. Chystám sa do 
Medžugorja, možno 2–3 
dni strávim niekde 
v Maďarsku. Bola by 
som rada, ak by sa 
podarila nejaká turistika. 
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Veľmi sa teším na chvíle s mojím synovcom. 
 
P. uč. Kičura: Budem sa venovať trénovaniu 
(hokejistov). Mám v pláne ísť do hôr (Západné 
Tatry). Ak budem mať chuť, pôjdem do zahraničia. 
 

 
 

P. uč. Hadbavníková: Budem s rodinou. Aj doma, aj 
v zahraničí. Budem sa tešiť z mojich kvietkov na 
chate. 
 

 
 

P. uč. Jágerová: Budem oddychovať. Tráviť čas 
s rodinou a deťmi. Budem si vychutnávať letný čas 
a príležitosti, ktoré ponúkajú teplé slnečné dni.  

 
-za- 

Futbalový McDonald Cup 
 
Družstvo mladších žiakov 

3. – 4. ročníka reprezentovalo 
školu na futbalovom cupe 
v piatok – 20. apríla. 
Hostiteľská ZŠ Považská 
privítala dokopy osem družstiev 
rozdelených do dvoch skupín. 
Vyraďovacie súboje posúvali 
našich ďalej a ďalej a 3. miesto 
si už nenechali ujsť. 
Gratulujeme! 

 

 
 
Zostava škôl skupiny A: 

ZŠ – Starozagorská 
ZŠ – Považská 
ZŠ – Čordákova 
ZŠ – Bernolákova 18 
 

Zostava škôl skupiny B: 
ZŠ – Slobody 
ZŠ – Trebišovská 
ZŠ – Šaca 
ZŠ – Starozagorská 
 
Do finálovej skupiny si 

naši preniesli 3 body za 
víťazstvo spolu s postupujúcou 
ZŠ Považská. Tam však svoje 
sily ukázali družstvá zo ZŠ 
Trebišovská a ZŠ Šaca. 
 
Konečné poradie: 
1. miesto – ZŠ Šaca 
2. miesto – ZŠ Trebišovská  
3. miesto – ZŠ Bernolákova 18 
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Ďakujeme za reprezentáciu 
a pekné 3. miesto a trénerovi – 
p. uč. Kičurovi za dobrú 
športovú prípravu a super 
atmosféru počas tréningov a 
súťaže! 

-malí futbalisti- 
 

Školská futbalová liga 
a jej finále 

 
Hracie dni a zápasy 

obľúbenej školskej futbalovej 
ligy chlapcov 6. – 8. ročníka 
ubehli ako voda a v piatok – 8. 
júna sa na ihrisku 
v saleziánskom stredisku Tri 
hôrky konalo veľkolepé finále. 
Kto proti komu? Víťazné 
družstvá 7.B – 8.A, ktoré obstáli 
v neľahkých súbojoch 
s ostatnými triednymi 
družstvami. 

Atmosféra na ihrisku 
i medzi divákmi bola napätá, ale 
dobrá nálada a smiech nechýbali 
nikomu.

 
V 1. polčase padol prvý 

ôsmacky gól a nálada na ich 
strane sa zlepšila. Sily a nádej 
však nestrácali ani siedmaci, 
ktorí aj s minimálnym počtom 

potrebných hráčov dokázali, že sa súpera neboja 
a bojovali aj v 2. Polčase. 

Ďalšie dva góly patrili opäť ôsmakom a tí 
už v druhom polčase vyhrávali 3:0. Takýto výsledok 
zostal až do konca a zlatý pohár skončil v rukách 
družstva 8.A triedy. Víťazné finálové góly – Marek 
Smoleň – 2 góly, Jakub Ungváry – 1 gól. 

 
Všetky zúčastnené futbalové družstvá ukázali 

zmysel pre fair play, čestnosť a zdravú súťaživosť 
v medzitriednych zápasoch. Ani slabšie tímy sa 
nevzdali, dali sily dokopy a zahrali si dobrý futbal. 

Vďaka p. zástupkyni Hrebeňárovej,  p. uč. 
Kičurovi, chlapcom zo 6.B triedy za prípravu 
a organizáciu podujatia, vyučujúcim za dozor 
a asistenciu pri fanúšikoch a p. kaplánom za pískanie 
a rozhodovanie v neľahkých športových zápasoch. 
Školská futbalová liga – umiestnenie družstiev: 
1. miesto: 8.A trieda – kapitán Jakub Ungváry 
2. miesto: 7.B trieda – kapitán Braňo Šimek 

Blahoželáme! 
-ml- 
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Školská športová liga 2012 vo volejbale 
 
Dievčatá zo siedmeho a deviateho ročníka mali 

možnosť aj v tomto školskom roku obhájiť tretie 
miesto z vlaňajška vo volejbale. A naozaj ho obhájili. 

13. júna hrali posledné zápasy a do školy si 
opäť doniesli bronzové medaily za 3. miesto 
v školskej športovej lige 2012 vo volejbale. Odmenou 
bolo slávnostné odovzdanie diplomu a pohár od 
primátora mesta Košice v Steel 
Arene 22. júna. Dievčatám 
ďakujeme za 
reprezentáciu 
školy a želáme 
veľa športových 
úspechov aj 
v budúcnosti. 

-kč- 
 

 
 

S buzolou najviac zápolili  
bratia Dečovci 

 
Z našich žiakov sa v 2. štvrťroku 2012 do 

verejných pretekov oblastného i celoslovenského 
významu v orientačnom behu zapojili najmä bratia 
Jakub a Daniel Dečovci. Školských postupových 
súťaží v orientačnom behu sa zúčastnilo až pätnásť 
našich žiakov, z toho štyri žiačky. Uvádzame 
chronologicky stručné správy z pretekov s účasťou 
našich žiakov. 
 

Daniel Dečo zápolil na Záhorí 
 
V dňoch 31. marca – 1. apríla sa v Borskom 

Mikuláši uskutočnili medzinárodné trojetapové 
preteky v orientačnom behu s názvom CESOM 
(Central European spring Orienteering Meeting), na 
ktorých štartoval 11-ročný Daniel Dečo. V prvej etape 
na 3,3 km strednej trati obsadil 7. miesto. V 2. etape 
v orientačnom šprinte na 1,5 km trati mu nepomohol 
výborný čas, pretože omylom označil jednu 
nesprávnu kontrolu z desiatich. Dečo sa večer 
zúčastnil so svojimi rovesníkmi a vedúcim klubu 
Antonom Onderom na svätej omši v bazilike 

Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne. Druhý deň v tretej 
etape na 3,2 km dlhej trati s 8 
kontrolami Daniel skončil 
štrnásty. 

-ao- 

 
 

Pri Ťahanovciach súťažili 
v maďarskej konkurencii 

 
V 3. kole pretekov 

Oblastného rebríčka Východ 
v orientačnom behu 22. apríla 
pri košickom sídlisku 
Ťahanovce Jakub Dečo skončil 
u žiakov do 14 rokov štvrtý, 
keď prvé i tretie miesto obsadili 
maďarskí pretekári. Menej sa 
darilo Danielovi medzi žiakmi 
do 12 rokov, keď skončil 
siedmy. V kategórii žiakov do 
10 rokov s doprovodom duo 
Takáč – Šeleng skončilo druhé 
a duo Čonka – Kakalejčík 
obsadilo tretie miesto. 

-ao- 
 

Dečovci úspešní na 
moravsko-poľsko-

slovenskom trojmedzí 
 
Bratia Dečovci štartovali 

v dňoch 5. – 6. mája na 
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medzinárodných pretekoch 
v orientačnom behu 
v moravskej obci Hrčava na 
moravsko–poľsko–slovenskom 
trojmedzí. Najmä prvý deň si 
Dečovci počínali výborne, keď 
Jakub skončil druhý v kategórii 
žiakov do 14 rokov a Daniel 
obsadil tretie miesto u žiakov do 
12 rokov. Prenocovať prišli aj 
s vedúcim klubu na Slovensko 
do známej turistickej obce  
Oščadnica. Večer  si 
s rovesníkmi ešte zahrali futbal 
a mali i opekačku. Druhý deň 
Daniel skončil piaty a Jakub 
kvôli zraneniu neštartoval. 

-ao- 

 

 
Naši žiaci tvorili na 

Aničke polovicu 
štartujúcich 

 
V areáli rekreačného 

strediska Anička sa uskutočnilo 
regionálne kolo žiakov 
základných škôl za účasti 22 
žiakov a telocvikára p. uč. 
Kičuru. Presnú polovicu 
štartujúcich tvorili žiaci našej 
školy, ktorí boli rozdelení do 
troch družstiev A, B a C. 
V súťaži jednotlivcov na 2 km 
trati s 12 kontrolami boli 
z našich najúspešnejší 4. Jakub 
Dečo, 5. Matej Mikloš, 7. Peter 
Kertés. Ďalší naši žiaci dosiahli 

tieto umiestenia: 9. Adam Matej, 10. Daniel Dečo, 11. 
Michal Makara, 14. Michal Lenko, 18. Ján Tóth, 19. 
Eduard Pohl, 20. Tomáš Takáč, 21. Gabriel Čonka. 
Celkové 1. miesto časom 46:36 min. obsadilo 
družstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice – B 
v zložení: J. Dečo, P. Kertés a D. Dečo. 2. miesto 
obsadilo družstvo Evanjelického gymnázia J. A. 
Komenského za 47:28 min. a tretie skončilo družstvo 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice – A (M. Mikloš, A. 
Matej, M. Lenko). Obe naše družstvá postúpili do 
krajského kola. Naši najmladší žiaci v družstve C 
zverenci Mgr. Roháčovej obsadili šieste miesto. 

 

V kategórii žiačok z deviatich štartujúcich boli 
na štarte 1,9 km trate s 12 kontrolami štyri žiačky 
našej školy. Veľmi dobre si počínala Antónia 
Šofranková, ktorá skončila druhá. Ďalšie naše žiačky 
dosiahli tieto umiestenia: 5. Monika Karpatová, 6. 
Ivana Gajdošová, 8. Zuzana Smolková. Žiačky našej 
školy tesne vyhrali súťaž družstiev za 39:34 min. pred 
družstvom Evanjelického gymnázia J. A. 
Komenského, ktoré zaostalo len 21 sekúnd. 

-ao- 
 

Dečovci si vybehali ocenenia na Geravách 
 
Počas víkendu 12. a 13. mája sa v Slovenskom 

raji uskutočnili dve kolá pretekov Oblastného rebríčka 
Východ v orientačnom behu, na ktorých štartovali aj 
bratia Jakub a Daniel Dečovci. Prvým pretekom 
predchádzala túra s vedúcim klubu Antonom 
Onderom z obce Biele vody Zejmarskou roklinou na 
štart pretekov na Geravách. V samotnej súťaži si 
lepšie počínal Daniel, ktorý skončil druhý v kategórii 
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žiakov do 12 rokov a Jakub obsadil tretie miesto 
u žiakov do 14 rokov. Po nocľahu na chate 
Palcmanská Maša absolvovali túru tentoraz 
z Dediniek popod nefungujúcu sedačkovú lanovku na 
planinu Geravy, kde bol opäť štart pretekov. 
V náročnom horskom teréne obsadili obaja druhé 
miesta a to Jakub v kategórii M-14C a Daniel 
v kategórii M-12C. 

-ao- 
 

 

 
Na slovenský šampionát žiakov ZŠ 

postúpili Antónia Šofranková  
a Michal Lenko 

 
Dňa 16. mája sa v Kysaku a blízkom lese 

uskutočnilo krajské kolo žiakov a žiačok základných 
škôl v orientačnom behu podľa mapy Jaskyňa. 
V súťaži žiakov zápolili dve družstvá ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda Košice. Príjemným prekvapením bolo 
výborné 5. miesto Michala Lenka z družstva B, ktorý 
sa kvalifikoval v súťaži jednotlivcov na školské 
majstrovstvá SR žiakov ZŠ. Uvádzame umiestenia 
ďalších našich žiakov v konkurencii 36 štartujúcich 
žiakov z Košického kraja: 9. Jakub Dečo, 12. Matej 
Mikloš, 13. Peter Kertés, 20. Daniel Dečo, 30.Michal 
Makara. V súťaži školských trojčlenných družstiev 
obsadilo družstvo ZŠ sv. C a M Košice –„A“ 3. 
miesto a družstvo ZŠ sv. C a M Košice –„B“ 6. 
miesto z deviatich súťažiacich školských družstiev. 

V kategórii žiačok si z našich najlepšie počínala 
Antónia Šofranková, ktorá sa 5. miestom

kvalifikovala v súťaži 
jednotlivkýň na slovenský 
šampionát žiačok ZŠ. Ďalšie 
naše žiačky dosiahli 
v konkurencii 30 štartujúcich 
žiačok tieto umiestenia: 6. 
Zuzana Smolková, 7. Ivana 
Gajdošová, Monika Karpatová. 
Zo šiestich súťažiacich 
školských družstiev obsadili 
naše žiačky 2. miesto, keď za 
víťazným domácim družstvom 
ZŠ Kysak zaostali len 2:17 min. 
Škoda, že postupujúci 
jednotlivci A. Šofranková a M. 
Lenko napokon na 
majstrovstvách SR žiakov ZŠ, 
ktoré sa uskutočnili na Skalke 
pri Kremnici, neštartovali. 

-ao- 
 

 
Mladí žiaci zbierali 

skúsenosti pri 
Ťahanovciach 

 
V lese pri košickom 

sídlisku Ťahanovce sa 
uskutočnilo 6. kolo pretekov 
Oblastného rebríčka Východ 
v orientačnom behu za účasti 
rakúskych, francúzskych 
i ukrajinských juniorských 
reprezentantov. V kategórii 
žiakov do 10 rokov boli naši 
mladí žiaci z orientačného 
krúžku Mgr. Roháčovej zbierať 
pretekárske skúsenosti na 
verejných pretekoch. Gabriel 
Čonka skončil 6. A Eduard Pohl 
bol 7. Na 1,1 km trati so štyrmi 
kontrolami. V kategórii žiakov 
do 12 rokov Daniel Dečo si na 
štarte zobral mapu inej 
kategórie, preto nebol 
klasifikovaný. 

-ao- 
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Keď sa stretnú vybrané 
slová... 

 
Ako každý školský rok, 

tak aj tento, sme sa my, tretiaci, 
zoznámili na hodinách SJ s nie 
veľmi obľúbenými vybranými 
slovami. Veľmi sme sa snažili 
zapamätať si ich, precvičovať 
v diktátoch. Na hodinách 
slovenského jazyka nás nimi 
morila pani učiteľka, ale  aj tak 
nás ešte vedia potrápiť. 

Aby sme si ich zapamätali 
čo najviac, pani učiteľka 
vymyslela, že si vytvoríme 
knihu príbehov s vybranými 
slovami. Každý z nás si mohol 
vybrať obojakú spoluhlásku 
a pomocou vybraných slov 
vymyslel a napísal zaujímavý 
príbeh. Všetky príbehy sme si 
postupne brali domov a čítali. 
Na hodinách informatiky sme 
k nim nakreslili ilustrácie 
a knihu zviazali. V budúcom 
školskom roku si ju budete 
môcť prezrieť v našej školskej 
knižnici. Každý mohol hlasovať 
za ten príbeh, ktorý sa mu 
najviac páčil. 

-žiaci 3.C triedy- 
 

 

(Víťazný príbeh si môžete prečítať práve tu a teraz 
 

Môj sen 

Sníval sa mi sen a v tom sne som rozumel reči 

zvierat. Zrazu som počul, ako si rys rozpráva: som 

hladný, dám si rybu, alebo korytnačku? Korytnačku 

radšej nie, má tvrdý pancier, poškriabal by som si 

jazyk. Tak sa ryšavý rys rýchlo rozhodol, že si 

z koryta rieky uloví rybu a dá si ju na obed s ryžou 

a bryndzou. A tak rys pozval svojho strýka a strynú do 

Torysy. A keďže Torysa bola zamrznutá a boli na nej 

kryhy a v nich veľké ryhy, tak nemohli jesť rybu, ale 

museli hrýzť rýdziky. A to je úryvok z môjho sna. 
Miško Kaňuch 

 
Projektový deň na tému KNIHA 

 
V rámci témy Kniha – môj priateľ si žiaci 1.B 

triedy naplánovali koncom marca projektový deň 
s názvom Moja kniha o mačke. Celé vyučovanie sa 
nieslo v duchu prípravy podkladov na výrobu knihy. 
Žiaci využívali svoje doterajšie skúsenosti 
a vedomosti o knihách a mačkách, ale naučili sa aj 
veľa nového. 

 
Skúsili si prácu spisovateľa, ilustrátora ba aj 

kníhviazača. Ukázali sa ako veľmi šikovní pri 
kreslení, počítaní, spolu riešili problémové úlohy. Ale 
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ani práca s počítačom a interaktívnou tabuľou im nie 
je cudzia. Výsledkom bola kniha, ktorú si každý 
vytvoril podľa vlastných predstáv, ale dôležitá bola aj 
skúsenosť so spoluprácou v skupinách. Všetky knihy 
o mačkách boli úžasné. 

-p. uč. K. Fabianová- 
 

Prváci v školskej kuchynke 
 
Naši prváci už vedia písať, čítať, počítať aj 

piecť. Neveríte? Koncom apríla sa všetky prvácke 
triedy postupne vystriedali v kuchynke a pripravili si 
chutné zapekané chlebíčky. 

Nechýbala na nich ani zdravá  zeleninka či 
chutná šunka. A najlepšie bolo to, že si ich deti urobili 
samé pod dohľadom triednych pani učiteliek. A kde 
sa dá nájsť ten výborný recept? No predsa v úžasnom 
prváckom Šlabikári! Mňam! 

-spokojní a najedení prváci- 

 
 

Prvé sväté prijímanie a naši tretiaci 
 
Konečne je tu! Aj toto si povedali tretiaci, ktorí 

sa v nedeľu 20. mája dočkali veľkého dňa a silného 
duchovného okamihu – prvého prijatia Pána Ježiša do 
svojich sŕdc. Slávnosť sa konala v Kostole sv. 
Gorazda a spoločníkov na Terase za prítomnosti p. 
kaplána Marcela, ktorý deti duchovne sprevádzal 
a viedol po ceste viery počas celého školského roka. 

„Najviac sa mi páčila prvá spoveď. Ako keby 
Boh vdýchol nový život, keď ma kňaz vyspovedal. Cítil 
som sa taký čistý a bol som veselý.“ 

(Michal) 

 

„Po prijímaní, keď si 
všetci posadali, bolo vidno, že 
sa nesú na obláčikoch. Aj mne 
bolo výborne.“ 

(Vojtik) 

 

„Cítil som, že Pán Ježiš 
vošiel do môjho srdca.“ 

(Ferko) 
 
„Z oltára vytekala voda 

a pri nej stál strom, na ktorý 
sme potom vešali ovocie 
s dobrými skutkami.“ 

(Kristínka) 

 

„Cítil som, že som sa stal 
jeho najlepším kamarátom.“ 

(Samuel) 
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„Myslím, že sa tam 
každému páčilo. Každý 
odchádzal s úsmevom.“ 

(Tamarka) 

 
„Na spoveď som sa trochu 

bála ísť. Ale zvládla som to 
a veľmi sa mi po nej uľavilo.“ 

(Ali) 

 
„Cítila som, že je to veľký 

dar. Jeho najväčší dar pre deti. 
Moje srdce poskakovalo 
radosťou.“ 

(Terezka) 

 
Poďakovanie patrí aj pani 

katechétkam a pani učiteľkám 
triednym. 

-vďační tretiaci- 
 

 
Škola v prírode a druháci 

v nej 
 

Aj v tomto školskom roku 
sa druháci vybrali do školy 
v prírode. Privítala ich krásna 
príroda, čerstvý vzduch a všetko 
zdravé a pekné priamo 
v Slovenskom raji – na 
Čingove. Celý týždeň od 21. do 
25. mája ich milo zdravilo aj 
usmievavé slniečko. 

 

 

 

 
Druhákov sprevádzali a mamičkovsky sa 

o všetkých starali triedne pani učiteľky, pani 
zástupkyňa Zentková a chýbať nemohol ani pán 
kaplán Marcel. Milé tety kuchárky ich nasýtili 
dobrými domácimi jedlami. 

 
A čo bolo naj?  
(Tu sú niektoré odpovede detí): 

 názov polievky „zjedz ma“, 
 ako sme vybabrali s pani učiteľkami a pánom 

kaplánom, 
 hľadanie pokladu, 
 nočná hra, 
 diskotéka, 
 súťaže a rozcvička, 
 modlitba sv. ruženca a sv. omša, 
 hymna a príbeh o Malom princovi, 



 

 

» PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO » 37 

 denníček, 
 tričká, 
 túra prírodou a suveníry a nanuky, 
 telka v autobuse. 

vďační druháci 
 

A takto vidia školu v prírode druháci 
svojim výtvarným okom: 

 

 
Karolínka Bencová, 2.B 

 

 
-druhák/druháčka- 

 

 
Miško Barna, 2.C 

 
Patrícia Lisyová, 2.B 

 
 
 
 

 
Dáška Dragúnová, 2.C 

 
 
 
 

 
Klára Neufeldová, 2.B 
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Prvácky výlet v Bokšove 
 

Dňa 6. júna sa všetky 
prvácke triedy vybrali na výlet. 
Dva plné autobusy detí zastali 
vo Veľkej Lodine a deti so 
svojimi pani učiteľkami a tetou 
Lydkou vykročili za zážitkami. 

 
Cesta do Bokšova viedla 

popri rieke Hornád a popod 
krásne Bokšovské skaly. 
V rekreačnom zariadení Bokšov 
ich privítala teta Štefanovičová 
a ukázala im celý areál. Po 
krátkom občerstvení sa deti 
rozpŕchli na všetky strany 
a využili každé miestečko. 
Prežili krásne a slnečné 
predpoludnie plné športu 
a zábavy. Unavení a šťastní sa 
vrátili do Košíc. 

Ešte raz veľká vďaka rod. 
Štefanovičovej. 

vaši prváci 
 

 

Deň Zeme v ŠKD 
 
V piatok popoludní 27. apríla sa v malej 

telocvični stretli všetky deti z ŠKD, aby oslávili Deň 
Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22.4. 
rôznymi aktivitami. Tohto roku si deti zo štvrtého 
oddelenia pripravili scénku s pesničkami o Ježkovi 
Separkovi a zvieratkách, ktoré naučili neposlušné deti 
ako sa triedi odpad. Aj touto formou sme chceli 
prispieť k ochrane životného prostredia okolo nás. 

 
 

Večeradlo v ŠKD 
 
13. mája si deti ŠKD v kaplnke našej školy 

pripomenuli formou detského večeradla 95. výročie 
zjavenia Panny Márie vo Fatime. Deti sa modlili 
modlitbu svätého ruženca po jednotlivých 
oddeleniach a po každom desiatku si spestrili 
večeradlo pesničkou. Nakoniec sa zasvätili 
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Večeradlo bolo 
spestrené prezentáciou, ktorú pripravila Danka 
Kolodziejová. 
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Popoludnie s knižnicou 
 
30. mája o 13.30 hod., sa deti ŠKD na pozvanie 

tetou Slávkou z našej knižnice, stretli v malej 
telocvični. Nik netušil, čo ich tam bude čakať. 
Pošuškávalo sa, že príde ujo spisovateľ alebo teta 
spisovateľka. Keď deti vošli do telocvične už im bolo 
jasné, že sa tam stretnú z nejakou rozprávkou, pretože 
im to prezrádzali kulisy.  

A naozaj boli tam dvaja trpaslíci, ktorí im rozprávali 
rozprávky o drakoch a jedného draka aj vyčarovali. 
Deti museli plniť rôzne úlohy a súťažiť medzi sebou. 
Samozrejme, že súťažiť nemohli všetci, pretože ich 
tam bolo strašne veľa, ale nakoniec odmenený bol 
každý. A ešte jedno prekvapenie tam naozaj bolo a to 
bola pani Oľga Feldeková, od ktorej si deti vypýtali 
podpisy na pamiatku. 

 

Deň detskej radosti 
 
V pondelok, 4. júna, bolo 

v Školskom klube detí veľmi 
veselo. Len čo sa deti 
naobedovali, už sa ponáhľali na 
školský dvor, kde sa tak ako 
každoročne pripravoval Deň 
detskej radosti.  

Pani vychovávateľky 
pripravili šesť stanovíšť: 

1. Hokejový slalom 

2. Prechod cez tunel 

3. Hod loptičkou do 
pyramídy z plechovíc 

4. Skok vo vreci 

5. Hádzanie krúžkov na cieľ 

6. Tanec s balónom 
 

 
 

Deti mali zhotovené 
preukazy, do ktorých im pri 
každom stanovišti pani 
vychovávateľky zapisovali 
získané body. Nakoniec nastalo 
vyhodnotenie a všetci získali 
sladkú odmenu. 

-p. vych. Ľ. Šolcová- 
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Leto 2012 – móda, móda... 
 
Milé slečny, pani učiteľky, mamičky, babičky, nasledujúce riadky sú venované iba 

vám. Môžete sa nimi inšpirovať a spestriť si leto aj príjemným letným outfitom. 

Hitom tejto letnej sezóny sú 

kvetinové vzory. Trend kvetinových 

vzorov je aktuálny celý rok, ale práve 

v lete je jeho sila neprehliadnuteľná. 

Zahaľte sa do kvetín aj vy, uvidíte, ako 

všetko okolo vás rozkvitne. 

Ku kvetinkovým šatám sa hodia skôr 

malé a jednoduché kabelky. 

 

 

Pozor, nosia sa aj vzorované legíny! 

Rozmýšľate, čím si spestríte aktuálne leto? 

Pokojne aj vzorovanými legínami , ktoré majú toto leto 

zelenú. V čom sú skvelé? Okamžite porazia nudu a 

outfit už nebude len obyčajnou klasikou. 

 

Trend pre blondínky aj brunetky – 
ružová farba 

Hovoríte si, že je len pre malé 

dievčatká a slečny na I. stupni? Ale 

kdeže! Táto farba pristane každej z nás, 

len ju treba vedieť nosiť. 

Hitom letnej kombinácie farieb je 

mix ružovej a bielej farby a všetky ich 

možné i nemožné kombinácie. Ozaj, 

vedeli ste, že biela farba je druhou najuniverzálnejšou farbou? 

A čo na záver? Pekné leto v príjemných letných modeloch! 

Dominika a Julka, 8.A (možno budúce stylistky) 
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SUMMER HOLIDAY 
 
What to do during summer holiday?  

Are you looking forward to summer 

holiday? Who wouldn`t? After a whole school 

year of hard work, you may be wondering what 

you can do during the summer holiday. Here are 

some suggestions.  

 

1. Rest 

Take some time to rest. You deserve it after a 

year of hardwork. 

 

2. Beach or swimming pool  

When you're feeling a bit bored, a dip in the water will 

revitalize your mood. Of course, make sure to protect 

your skin with a hat and sunscreen.  

 

3. Learn a skill 

You might be intereseted in learning new skills such as 

cooking, playing soccer, playing a musical instrument. The 

summer is a great time for that. 

 

 

4. Read 

You've got plenty of time to read. Although 

technology has taken a major part of our 

lives, there is nothing more entertaining 

and informative than reading a book. 

Choose a topic you are interested in and 

read about it during the summer holiday. 
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5. Writing  

Keep a diary of what you are doing during the holiday. 

Writing a diary helps you a have a clear view of the events 

of the day. You might even try to write poems, short 

essays...  

 

 

6. Travel 

Visit places 

you have never been to. You don't need to 

make a long journey to find such places. They 

may be just near where you are.  

 

7. Sport 

If you are not already practicing a sport, 

think of taking up jogging, walking, tennis, 

soccer, or whatever... Make a decision about 

it and start exercising in order to be 

healthier, reduce stress and get ready for a 

new year of hardwork. 

8. Crossword puzzles 

In case your days are still boring and you  have nothing to do, you can try to spend some 

time with our crossword puzzles and activities. We wish you a beautiful summer time  

 

Write the verbs to these nouns: 

0. _____browse____ the internet 1. _____________ TV/a DVD 

2. _________________ to the radio/to music 3. _____________computer games 

4. _______________books or magazines 5. _________________to the cinema 

6. _______________nothing 7. _________________sports or games 

8. _______________in the garden 9. ________________ in the countryside 

10. ______________ out with friends  
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Find 21 European countries in the following word search. 

 
B U L G A R I A H U N G A R Y 
I T N S W E D E N U M I N L T 
Q S F I N L A N D W A L S E U 
A U Q R T A K B W O L S Y S V 
I R P E A E V S R K T L Q T R 
K P O L A N D E N M A R K O O 
A Y R A B Q C K Z T L Q M N M 
V C T N Q E W E I L A T V I A 
O Q U D Q Q L S V N E R M A N 
L Q G M S I P G P Q G Q R Q I 
S P A I N K S V I K L D M G A 
L K L U X E M B O U R G O P Q 
I Q G E R M A N Y Q M D V M I 

 
 

 
 

SOMMERFERIEN 
 

Freust du dich auf die Sommerferien? Sicher ja Alle Studenten aber auch Lehrer und 

Lehrerinen freuen sich auf diese schöne warme 

Zeit.  

Der Sommer ist vor allem mit dem Urlaub 

und mit der Ferien verbunden. Die Ferien 

bedeutet für die meisten Leute die schönste Zeit 

des Jahres. Man hat genug Zeit für alle Hobbys. 

Jeder von uns verbringt die Ferien anders.  

Manche Leute fahren ans Meer, oder in die 

Berge, andere bleiben zu Hause. Die Leute 

fahren auch ins Ausland, weil sie andere 

Länder, neue Menschen, fremde Kultur kennenlernen wollen. Die meisten Leute fahren 

nach andere Länder, weil sie etwas schönes erleben wollen. 
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Dort bleiben sie im Hotel, oder zelten auf dem Campingplatz. Sie besuchen oft 

verschiedene Städte, Burgen oder Schlösser. 

                       
Hoffenlich verbringst auch du schöne Sommerferien. Hier ist ein Kreuzwortrӓtsel über 

die Sommerferien. Viel Spaβ beim Lösen. 

Finde die folgende Wörter im Kreuzwortrӓtsel und du bekommst ein Geheimes Wort 

aus 15 Buchstaben. 

klettern, schreiben, trӓumen, tauchen, singen, Einkӓufe, basteln, lesen, tanzen, 

malen, reisen, zeichnen, kochen, Sommer, Spiele, spӓt, Glas, Schwan, gut, Ruhe, Aar, 

Tag 

K O C H E N S Z E I C H N E N 
N L E S E N O N L E T S A B W 
E R E I S E N E B I E R H C S 
G G U T A U C H E N B R A A O 
N O Ӓ A T R Ӓ U M E N E L A M 
I P R D N E Z N A T A G F A M 
S P I E L E R E F U Ӓ K N I E 
S C H W A N H N R E N E H U R 

 
In den Sommerferien kannst du viele Aktivitӓten machen, aber du kannst nicht... 

               

  

Schloss besuchen zelten 

In die Berge fahren Ans Meer fahren 
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Umeleckým perom ...o láske 
 

Ľúbostný motív v literatúre... nás ôsmakov sprevádzal na hodinách literatúry celý 
školský rok. Zo začiatku sme sa trošku aj červenali, ale postupne sa nám literárne ukážky 
zapáčili. Naučiť sa naspamäť Marínu (Andrej Sládkovič – báseň Marína) bolo pre nás 
hračkou. Možno ju raz budeme recitovať svojim deťom, ktoré sa budú usmievať nad 
ľúbostnými veršami vo svojich čítankách.  

My sme však neostali len pri čítaní a na hodinách literatúry sme sa zasnívali a rozpísali 
aj my. Tu je niekoľko ukážok vlastnej literárnej tvorby „zaľúbených ôsmakov“... (pozor, 
písali nielen dievčatá, ale aj chlapci!). Pekný umelecký zážitok! 

 
Láska je sladká ako med, 
a krehká ako porcelán. 

Láska všetko sľúbi, 
a ten kto ľúbi, 

znesie aj modré z neba. 
Tak ako koláč bez múky nevie byť, 

tak človek bez lásky nevie žiť. 
Adela, Janka, Ivana a Maruška, 8.A 

 
Už predkovia v minulosti lásku poznali, 

ako krásny a večný cit ju ospievali. 
Láska k nám tradovala dlhé storočia, 
pred rokmi ju spoznali aj naši rodičia. 

Každý, kto sa s láskou stretol, 
zaviala ho ako vietor. 

Láska je silný cit, 
silný ako hora, 

dojemný ako srdce tvora. 
Kamila a Samo Š., 8.A 

Láska je zmysel života, 
vždy sa v nej niekto zamotá. 

Bez lásky je život ťažký, 
s ňou však ešte ťažší. 

Každého koho zasiahne, 
hneď jej podľahne . 

Silný cit to je, 
v hĺbke duše všetko prežije. 

 
Láska je ako slnko, 

ktoré svieti dňa i noci. 
Láska je ako kvet, čo kvitne, 

a už nikdy nezanikne. 
O láske už každý vraví, 
deti, mladí, aj tí starí. 

Vlado H. a Samo S., 8.A  
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Rozlúčková 

 
Trinásť žiakov, ôsmakov, 

vyberá sa do sveta. 
Osem rokov sme tu boli, 

veľa sme sa naučili. 
Dobrý kolektív vytvorili, 

aj samých seba spoznávali. 
Cudzie jazyky študovať chceme, 

preto odtiaľ odchádzame. 
Teraz sa už vyššie posúvame, 

na stredné školy chystáme. 
Preto sa s Vami lúčime 
a za všetko ďakujeme. 

Veľa šťastia Vám prajeme 
a  veríme, že raz sa ešte zídeme. 

ôsmaci – Š.M., I.G., M.L., J.F., S.S., M.S., A.S., M.Š., K.V., D.K., K.H., J.F., J.D. 
 
 

Prišiel mi mail z inej planéty 
 

Prišiel mi mail z inej planéty, 
že im došli zrazu všetky rakety. 

Posielajú všade tieto maily, 
táto strata neteší ich veľmi. 

 
Kozmické či tenisové 

už sú všetky preč,  
ostal tam len tento starý meč. 

A na meči žiadny odkaz nebol, 
vesmírny had asi ho už zjedol. 

Vesmírom už pešky chodia, 
dúfajú, že vesmír zbrodia. 

 
Mimozemšťan k počítačom sadá 

a na ňom nové maily hľadá. 
,,Zobrali sme všetky vaše rakety!“ 

Došiel mu mail z inej planéty. 
Anna Fabianová, 8.B 

 
(Báseň, bola ocenená ČESTNÝM UZNANÍM v súťaži Literárne Košice Jána Štiavnického.) 
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Letná príhoda 
 

Leto ku nám prichádza, 
slnko zimu nahrádza. 

Lúče na plecia mi pália, 
futbalku pri sebe mám ja. 

Asi siedmi sme sa zišli, 
a futbal hrať všetci prišli. 

Ale došiel Juraj – kazisvet, 
futbalovú loptu zničil hneď. 

Každý sa ho tuná bál, 
preto mu nik neodporoval. 

Potom sme sa do kruhu dali, 
112-tku sme zavolali. 

Ozval sa nám známy hlas, 
prítomný som v každý čas. 

Policajt ho zastavil, 
a hneď mu aj pohrozil. 

Juro, Juro, čo tu robíš, 
prečo stále deti zlostíš? 

Juro sa hneď začervenal, 
okamžite protestoval. 

To nie ja, to všetko oni! 
Ale Juro, veď ten chlapec slzy roní. 

Juraj, ty si nezbedník, 
nepomôže ti už nik. 

No a loptu kúpiš inú, 
tak odčiníš svoju vinu. 

Aby sa hrať mohli spolu, 
inak volám mame, a máš smolu. 

Tomáš L. a Radko H., 6.B 

 

 
 

 
 

 

 

Leto s názvom prázdniny 
 

Škola sa už končí, 
leto zas začína, 

zjeme dobré liči, 
zájdeme do kina. 

Pôjdeme na plaváreň, 
mamka nám kúpi super dreň. 

Ona vraví „veľa hodín“, 
skočím si do teplých perín.
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Ráno konečne vysmiaty vstávam, 
bezstarostne si rád zamávam. 

Dneska idem ku babičke, 
pôjdem tam na električke. 

Koniec prázdnin sa už blíži, 
tak ako na vodnej lyži. 

Škola nás už volá, 
ideme spolu do kostola. 

Už nám zvoní školský zvonec, 
aj básničky je už koniec. 

Jana S. a Saša Ch., 6.B 
 
 
 
 

Leto 
 

Leto už začína, 
v hlavách nám to vypína. 

Deti sa radujú,  
tancujú a spievajú. 

More, slnko, zábava,  
bude príma oslava.  

Dedko na mňa kričí,  
poď sem, poď sem Richy (Riči).  

Pôjdeme do raja,  
dám si koktail. „A čo ja?“  

Banány a jahôdky,  
to sú ale lahôdky. 

Vanilkový i čokoládový shake si dám,  
bude zo mňa veľký pán.  

Počas cesty domov,  
sprevádzal nás vánok stromov. 

Prázdniny sa končia,  
povinnosti na nás skočia.  
Už sa zasa v škole trápim,  
o učebnicu hlavou mlátim. 
Zbohom leto, vitaj škola,  

asi pôjdem do kostola. 
Lenka T. a Vika S., 6.B 
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31. mája sme mali   __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __. 

             Dopravný prostriedok 
             V lete si dám ... 
             Na nohaviciach mám ... 
             Mamka mi kúpila ... 
             V ... sa už tešíme na leto. 
             Dám si sladký ... 
             Na vysvedčení mám samé ... 
             Cukrík je ... 
              
             Známky mám ... 
             29. júna dostanem ... 
             Jazdíme na ... 

Simona Čižmárová, 6.B 
 
Učitelia majú so žiakmi veľkú   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

     1.            

     2.            

       3.          

4.                 

     5.            

   6.              

   7.              

    8.             

      9.           

       10.          

       11.          
 
1. Mesto, v ktorom sa narodil Ježiš 
2. Otec Izáka 
3. Prvý pápež 
4. Patrón novinárov (krstné meno) 
5. Dobyl Jericho 
6. Oblasť, kde žil Ježiš 

7. Našli ho v košíku 
8. Čo je Biblia? 
9. Postavil koráb 

10. Bol milosrdný 
11. Zviera s dvoma hrbmi 

Barbora Olejníková a Lucia Pavúková, 4.A 
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V júni bol   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __    __ __ __ __. 
 

     1.       

    2.        

   3.         

4.            

     5.       

6.            

     7.       

   8.         

     9.       

   10.         

    11.        
            
     12.       

    13.        

     14.       
            
     15.       

    16.        

  17.          

    18.        

 
 
1. Člen rodiny 

2. Na konci roka píšeme výstupný ... 

3. Nos máme ... očami 

4. V lete si dám jahodovú ... 

5. Za vysvedčenie dostanem ... hračky 

6. V škole mám dobrého ... 

7. Mama, otec, brat a ja tvoríme ... 

8. Cesta ... sveta 

9. Bývam v ... 

10. Mrazená dobrota na drievku 

11. Boli sme na školskom ... 

12. Budem mať ... vysvedčenie 

13. Máme ... prázdniny 

14. Psíky ním zachytávajú pachy 

15. Úlohy, ktoré píšem doma 

16. Pristávajú na ňom lietadlá 

17. Okolo záhradky máme ... 

18. Dám si sladkú ... 

Simona Čižmárová, 6.B 
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Všetky deti sa tešia na   __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

             Druhé ročné obdobie 
             Pôjdem na ... do Tatier 
             V lete je veľmi ... 
             Osvieženie na drievku 
             Na kúpalisku je ... 
              
             17. mája sme išli na ... 
             Všetci majú ..., že sú prázdniny 
             V lete si dáme chladený ... 
             V meste si dáme výbornú ... 
             V lete ideme s rodinou na ... 
             Už je ... učenia 
             21. júna je koniec ... 
             Popoludní ma  premohla ... 
             29. júna dostanem ... 

Simona Čižmárová a Andrea Pročková, 6.B 
 
 
Jednou z obľúbených prázdninových destinácií je   __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

1.               
      2.         
     3.          
 4.              
      5.         
      6.         
      7.         
      8.         
   9.            

 
1. Pýtame sa na ne KTO? ČO? 
2. Chemická značka zlata 
3. Uľahčuje zdvíhanie predmetov 
4. Geografia inak 
5. Chemická značka striebra 

6. Nie, po nemecky 
7. Meriame ním silu 
8. Označuje sa malým „k“ a podobá sa kruhu 
9. Má značku „o“ 

Peťo, Vlado a Dominik, 8.A 



 

 

» ODDYCHOVÉ  VŠELIČO » KRÍŽOVKY » 52 

Konečne je tu   __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __. 

               Naše mesto 
               Pevnina uprostred mora 
               Deň kedy sme sa narodili 
               Iným spôsobom 
               Energetický nápoj inak 
               Antické ... 
                
               Druh čiapky 
               Miesto s bazénom 

               Orgány zraku 
               Rasa psa 
               Viac škôl 

Miroslav Kunc, 6.B 
 
 
 
 
V júli a auguste sú   __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

              Červený hmyz s bodkami 
              Ročné obdobie po lete 
              Zelený porast na ihrisku 
              Čas oddychu 
              Na záhrade si postavíme 
               
              Aktivita v bazéne 
              Oranžové ovocie 
              Deti tam trávia prázdniny 
              Počítač nám kazí 
              Osviežujúci citrónový nápoj 
              Poskytuje tieň na pláži 
              Mrazená dobrôtka 
              Mrazená pochúťka na paličke 
              Vodný živočích 

Timea Čitbajová a Jana Potočňáková, 6.B 
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Náročnosť: veľmi ľahká 

       

Náročnosť: ľahká 

       

Náročnosť: stredne ťažká 
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  7       
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Nech prázdniny nie sú 

prázdne dni, ale dni naplnené 

oddychom a pokojom. 

Zo srdca praje 

redakčná rada 


