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» EDITORIÁL

Vážená pani riaditeľka, drahí učitelia, milí spolužiaci,
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Vaša i naša práca je teraz
odmenená prijatím na stredné

dnešným dňom uzatvárame prvú veľkú etapu

školy

a úspešne

zvládnutým

našich školských krokov, a preto sa vám všetkým

Testovaním 9. Ťažko sa nám

chceme zo srdca poďakovať.

opúšťa „hniezdo“, do ktorého

Pred deviatimi rokmi sme prvýkrát vkročili do

sme len prednedávnom vkročili,

brán tejto školy ohúrení jej veľkosťou a plní

ale už nám pomaly dorástli

očakávaní. Týmto vstupom sa nám otvorila akási

krídla a je čas posunúť sa ďalej.

„veľká škatuľa“, do ktorej naši učitelia všetko

Vyrástli sme vám pred očami

starostlivo ukladali. Vtedy sa nám zdalo nemožné

a to, čo tu dnes stojí na prahu

naučiť sa tak veľa, no dnes z tejto školy odchádzame

brán tejto školy, už nie je kopa

ako rozumní mladí ľudia plní vedomostí. Od

vyľakaných detských tváričiek,

prváckych krivoľakých čiar nás pani učiteľky

ale mládež plná odhodlania,

priviedli až k ťažkým vzorcom z matematiky či

ideálov a plánov do budúcnosti,

fyziky.

čakajúca

Prežili

sme

tu

mnoho

radostných

na

ďalší

let

do

nezabudnuteľných chvíľ plných smiechu, no aj

neznáma.

Našu

momenty - najmä pred alebo po písomke - kedy nám

škatuľu“,

pripravenú

náš úsmev troška zamrzol. Vyviedli sme mnoho

odovzdanie, nám už učitelia

šibalstiev. Z našich domácich úloh sa častokrát stávali

previazali

„prestávkové“ a za to sme si potom museli niesť

naplnená vzácnymi darmi –

zodpovednosť. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí nás

vzdelania,

usmerňovali

spomienok, ktoré nám nikto

aj

v takýchto

situáciách,

za

ich

nekonečnú trpezlivosť. Ďakujeme za to, že sme v nich

„veľkú

mašľou...,

lásky

na

už

je

a krásnych

nikdy nevezme. ĎAKUJEME!

mohli nájsť kamarátov, ktorí nás sprevádzali v ťažkej
chvíli a posúvali stále vpred. Sme vďační za každé

za deviatakov Miška z 9.C

milé slovo, ale aj karhanie, ktorým ste z nás
vyformovali dobrých ľudí.
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NAŠE ÚSPECHY »
Názov súťaže

Kolo

Miesto

Meno a trieda

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Hviezdoslavov
Kubín

Obvodné

(Poézia)

Hviezdoslavov
Kubín

Obvodné

(Próza)

Olympiáda zo
slovenského
jazyka a
literatúry

Okresné

Obvodné

Šaliansky Maťko
Krajské

Hronského Jasov

Krajské

1.

Ester Rimarčíková, 4.A

Čestné uznanie

Tamara Ondrejková, 7.C

1.

Lara Alatawneh, 4.A

2.

Maxim Marko, 5.B

3.

Lukáš Majoroš, 7.C

3.

Zdislava Lukášová, 9.C

1.

Christian Brossmann, 2.A

3.

Maxim Marko, 5.B

1.

Kristína Bagošová, 7.C

2.

Christian Brossmann, 2.A

2.

Kristína Bagošová, 7.C

Cena generál.
riaditeľa firmy
Lynx Košice

Michal Grešš, 7.B

MATEMATIKA
Pytagoriáda

Matematická
olympiáda

Obvodné

Okresné

1.

Veronika Klemová, 7.C

1.

Tadeáš Kaduk, 4.B

3.

Zuzana Sklenková, 3.A

2.

Tomáš Krupa, 9.B

1.

Mária Lukčová, 7.B

3.

Peter Skladaný, 7.A

1.

Oliver Frič, 6.B

1.

Adriana Bujňáková, 5.C

BIOLÓGIA
Biologická
olympiáda
(Kategória D)

Okresné

3.

Dominik Olejník, 7.B

6.

Igor Kopsa, 7.B

8.

Emma Kristína Gajdošová, 6.C

« NAŠE ÚSPECHY
Názov súťaže

Miesto

Meno a trieda

2.

Ema Urigová, 9.C

(Kategória C)

5.

Tereza Kertésová, 9.B

Biologická
olympiáda

1.

Natália Kováčová, 7.A

3.

Terézia Panocová, 6.C

Biologická
olympiáda

Kolo
Okresné

Okresné

(Kategória B)

CHÉMIA
Chemická
olympiáda

Obvodné

5.

Andrej Belej, 8.B

8.

Zuzana Kaňuchová, 9.B

FYZIKA
Fyzikálna
olympiáda

Okresné

1.

Tomáš Krupa, 9.B

(Kategória E)

DEJEPIS
Dejepisná
olympiáda

Krajské

1.

Daniel Tadeáš Dobrík, 7.C

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
5.

Nela Harčaríková, 5.A

Čestné uznanie

Sára Beľanová, 5.C

2.

Karolína Kaduková, 5.A

Čestné uznanie

Michaela Majerníková, 5.A

Obvodné

1.

kolektív 6.C

Obvodné

1.

skupina žiakov 6. ročníka

1.

Marek Maďar, 5.A

Čestné uznanie

Alžbeta Rajňáková, 5.A

Čestné uznanie

Peter Krupa, 5.B

Čestné uznanie

Tamara Ihnátová, 5.B

„Deti
a architektúra“

Celoslovenské

„Najkrajší sen“

Okresné

„Európa v škole“
„Európa v škole“
(Multimediálne
práce)

„Moje mesto“

Okresné

HUDOBNÁ VÝCHOVA
Slávik Slovenska

Okresné

2.

Marek Maďar, 5.A

Čestné uznanie

Anna Maďarová, 9.B

5
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NAŠE ÚSPECHY »
Názov súťaže

Kolo

Miesto

Meno a trieda

TELESNÁ VÝCHOVA
Cezpoľný beh

Obvodné

Dávid Kardoš, 8.B
Viliam Turcsányi, 8.A
Jakub Žofčin, 8.B

3.

NÁBOŽENSTVO
Biblická
olympiáda

Okresné

Zdislava Lukášová, 9.C
Sebastián Kaduk, 8.A
Jozef Gočík, 7.C

1.

INÉ SÚŤAŽE
Podtatranský
školák

Krajské

3.

redakcia školského časopisu
Ratolesť

„O skleneného
Centruška“ 2015

Obvodné

2.

redakcia školského časopisu
Ratolesť

Mladý filmový
tvorca

Celoslovenské

2.

Daniel Dobrík, 7.C

3.

Katarína Drangová, 4.A
Annamária Sudzinová, 3.C
Dominika Hakulinová, 3.C
Katarína Marcziová, 3.C
Adam Farkašovský, 3.C

1.

Katarína Drangová, 4.A
Annamária Sudzinová, 3.C
Dominika Hakulinová, 3.C
Katarína Marcziová, 3.C
Adam Farkašovský, 3.C
Matej Ivančo, 3.C

Obvodné
II. kolo

Ukáž, čo vieš
Obvodné
III. kolo

Výsledky Testovania 9–- 2016
V národnom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli deviataci našej školy 71,1%
úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 18,3% vyššiu úspešnosť, ako je priemerná v SR
(52,8%). Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 62,6% a výsledok našej
školy bol 71,3%, t.j. o 8,7% vyšší.
Zdroj: http://www.zscamke.sk/sk/o-skole/uspechy-skoly

« SVÄTÉ PÍSMO A JA
Milí čitatelia,

zamyslite sa spolu s našimi prvákmi nad slovami žalmistu o Pánovej dobrote.

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.“
(Ž 34, 9-10)

Milý Ježiš!

Milý Ježiš !

Ďakujem za zdravie. Ďakujem

Ďakujem za život. Ďakujem za

za dobrých kamošov. Ďakujem za

darčeky.

sestru. Prosím, aby bolo bábätko v

Ďakujem, že viem čítať. Ďakujem, že

mamkinom brušku zdravé. Prosím si

viem písať. Ďakujem za rodičov.

robota z lega. Ďakujem za svoj život.

Ďakujem, že viem počítať. Ďakujem,

Tvoj Jakub

Ďakujem

za

lásku.

že ťa mám rád.
Tvoj Matúš

Milý Ježiš!
Ďakujem,

že

mám

dnes

narodeniny. Veľmi sa teším na
oslavu.

za rodičov. Chcem, aby Kiko na

súrodencov.

narodeniny dostal veľa darčekov.

Ďakujem, že mám rodičov. Ďakujem,

Ďakujem za výlet na konci školského

že pôjdeme na výlet. Veľmi sa teším

roka. Veľmi sa mi tam páčilo! Mali

na leto. Budeme sa kúpať v bazéne.

sme tam zábavné stanovištia. Mali

Mám ťa veľmi rada.

sme tam pekných maskotov.

že

mám

za

Vďaka za kamarátov. Ďakujem

darčeky.

Ďakujem,

Ďakujem

Milý Ježiš!

Tvoja Eliška

Damiánko

7

8

SVÄTÉ PÍSMO A JA »

Milý Ježiš!

Milý Ježiš!

Ďakujem za život. Ďakujem za

Ďakujem za rodičov. Ďakujem

rodičov. Ďakujem za vodu. Ďakujem

za to, že som sa naučila čítať a aj

za

písať. Ďakujem za život. Želám si,

brata.

Ďakujem

za

chlieb.

Ďakujem za kyslík. Ďakujem, že si

aby

ma

Ďakujem za kamarátov. Ďakujem za

stvoril.

Ďakujem

za

babku

a dedka.

som

mala

samé

jednotky.

jedlo. Ďakujem za ochranu.
Tvoja Julka

Tvoja Bianka

Milý Ježiš!
Ďakujem Ježiško za rodinu a ešte za darčeky. Ahoj, Ježiško, veľmi ti ďakujem za
lásku. Veľmi ti ďakujem. A ešte, Ježiško, mám ťa naj naj naj najradšej a ľúbim ťa
Tvoja Dorotka

Dievčatá z 5.A triedy sa na
hodinách náboženstva zamýšľali
nad pôsobením reklamy. V rámci
pozitívnej reklamy si vyrobili
tričká s nápisom: RUN, JUMP,
SHOUT BUT DO NOT SIN!
(Bež, skáč, krič, ale nehreš!)
Sú to slová don Bosca. A prečo
práve

v angličtine?

Lebo

v

obchodoch bežne nájdeme tričká s anglickými slovíčkami, vetami a nápismi. Nie je jedno,
čo na sebe nosíme a s čím sa stotožňujeme. Veď šaty robia človeka. Nech slová don Bosca
nenosíme len na tričku, ale hlavne vo svojom srdci, to všetkým čitateľom prajú dievčatá z
5.A triedy.

Požehnané, radostné a veselé prázdniny
praje PK Človek a hodnoty

« KALENDÁR AKTUALÍT

Matematici na okresnom kole
V marci si mohli naši šikovní a rýchli
matematici zmerať svoje sily s rovesníkmi z iných
škôl z nášho okresu. Mali sme reprezentantov vo
všetkých kategóriách Pytag. Medzi úspešných sa
zaradili šikovní počtári z I. riádyaj II. stupňa.
Kategória P3: 3. miesto: Zuzka Sklenková, 3.A
Kategória P4: 1. miesto: Tadeáš Kaduk, 4.B
9. – 10. miesto: Matej Benko, 4.A
Kategória P5: 5. – 6. miesto: Matúš Ďurian, 5.B
1. miesto – Lara Alatawneh

Kategória P6: 4. miesto: Lukáš Bender, 6.B

(4.A) – próza

Kategória P7: 1. miesto: Veronika Klemová, 7.C
-ab-

II. kategória
2. miesto – Maxim Marko
(5.B) – próza

Fyzikálna olympiáda

III. kategória
V okresnom kole fyzikálnej olympiády nás

3. miesto – Lukáš Majoroš

veľmi pekne reprezentoval a na 1. mieste sa umiestnil

(7.C) – próza

Tomáš Krupa z 9.B triedy. K úspechu mu

Čestné uznanie – Tamara

blahoželáme.

Ondrejková (7.C) – poézia
-am-

-zk-

Majstri slova na Hviezdoslavovom Kubíne

Dejepisná olympiáda

Okresné kolo recitačnej súťaže v prednese
poézie a prózy privítalo v posledný marcový deň
víťazov školských kôl. V CVČ Domino odzneli
krásne

literárne

vystriedalo

texty

napätie

pri

a

trému

veľmi

vyhlasovaní

rýchlo

úspešných

recitátorov, medzi ktorými boli aj naši umelci slova a
literatúry.
I. kategória
1. miesto – Ester Rimarčíková (4.A) – poézia

Medzi žiakmi

v škole

nájdete aj nadšencov histórie a
stálych návštevníkov múzeí, kde
ich sprevádza p. uč. Zachariáš.
K

nim

patrí

aj

úspešný

reprezentant, víťaz okresného
kola a aktuálny marcový víťaz
krajského

kola

Dejepisnej

olympiády – Daniel Dobrík zo

9

KALENDÁR AKTUALÍT »

10

7.C

triedy.

ďakujeme

Blahoželáme

za

úsilie

a

a

čas

venovaný odbornej príprave.

ešte Peter Skladaný zo 7.A triedy.
Ďalší
Simona

-as-

naši

žiaci:

Hudáková,

Marianna

Dávid

Zimovčáková,

Szcurek,

Veronika

Klemová a Klára Ivančová riešili 3 príklady svojej
kategórie úspešne, čo sa podarilo 55 % zúčastneným

Zápis do 1. ročníka

žiakom.

Zápis žiakov do 1. ročníka
sa uskutočnil v dňoch 1. – 2.

Ďakujeme

za

vynikajúcu

reprezentáciu školy a veríme, že im matematika bude
prinášať aj naďalej veľa potešenia.
p. uč. Paraličová

apríla. Ďakujeme za prejavenú
dôveru a tešíme sa na spoločné

Hodina angličtiny v divadle?

stretnutie v septembri!
-mj-

všetkým

Ak tomu ešte neveríte, opýtajte sa niektorých
žiakov II. stupňa, ktorí takú hodinu naživo zažili vo

Matematická olympiáda

Veľkej sále Historickej radnice v Košiciach jeden

Dňa 5. apríla naplnilo
CVČ

Domino

77

matematických „hlavičiek“ z
nášho obvodu (31 šiestakov, 28
siedmakov a 18 ôsmakov), aby
zabojovali

o

víťazstvo

v

kráľovnej matematických súťaží
–

Matematickej

olympiáde.

Medzi nimi bolo aj 10 našich
žiakov. Ich výsledky nadchli
nejedného fanúšika.
Prvé miesto v kategórii
Z6 obsadil Oliver Frič zo 6.B
triedy.

Zlatú

medailu

si

vybojovala v kategórii Z7 aj
Mária Lukčová zo 7.B triedy
a na stupienok víťazov v podobe
bronzovej

medaily

vystúpil

pekný aprílový piatok. Divadelné centrum Martin,
profesionálne neštátne divadlo, ponúklo piatakom
činoherné predstavenie MR. WOLF and THREE
LITTLE PIGS a starším žiakom predstavenie
AMERICAN DREAM. Žiakom i triednym p.
učiteľkám

sa

anglicko-slovenské

netradičné

spracovania príbehov páčili a možno sa už čoskoro na
ďalšie zaujímavé hodiny v teréne vyberú opäť.
-fs-

« KALENDÁR AKTUALÍT
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Biológovia na okresnom kole
Jubilejný 50. ročník Biologickej olympiády

ZOOLÓGIA

privítal mladých odborníkov 12. apríla na

1. miesto: Natália Kováčová (7.A)

okresnom kole. V časti zoológia a botanika sme

4. miesto: Terézia Dolníková (7.A)

zástupkyne zo školy mali aj my a darilo sa im

BOTANIKA

veľmi dobre. Žiačky na súťaž pripravovali s.

3. miesto: Tereza Panocová (6.C)

Zuzana a p. uč. Bačinská. Blahoželáme a

4. miesto: Lívia Vargová (6.C)

ďakujeme za odborné i praktické vedenie.

-nh-

Slávik Slovenska 2016
Slávik Slovenska má krásnu a bohatú históriu. Je obľúbenou speváckou súťažou aj v
našej škole. Slávici, veľkí aj malí, si zaspievali krásne slovenské ľudové piesne 13. apríla.
V jednotlivých kategóriách súťažilo štyridsaťšesť spevákov.

I. kategória:
1. miesto: Viliam Ferko, 3.C
Laura Lacková, 1.C
2. miesto: Tatiana Bencová, 1.B
Ivana Dvorčáková, 1.B
3. miesto: Karol Zentko, 3.C
Čestné uznanie: Zuzana Sklenková, 3.A
Tamara Maurerová, 3.A
II. kategória:
1. miesto: Marek Maďar, 5.A
2. miesto: Miriam Labaničová, 5.A
3. miesto: Lara Alatawnech, 4.A
Čestné uznanie: Ela Štecová, 4.C
Martin Zajak, 5.C

III. kategória:
1. miesto: Alena Maďarová, 9.B
Monika Smoleňová, 8.B
2. miesto: Annamária Hyková, 7.C
3. miesto: Daniela Karafová, 8.B
-zl-
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Pravda, ako každý rok, i teraz družstvo z

Máj s Pannou Máriou
Stretnutia

s

Nebeskou

Matkou v modlitbe a speve
Loretánskych litánií boli každú
májovú

stredu

v

školskej

kaplnke. V modlitbovej reťazi
prichádzali mnohé deti a prosili
za seba a za svojich blízkych.
Kráľovná pokoja, oroduj za
nás...

piateho, šiesteho a siedmeho ročníka trému už
nemuselo mať, lebo v užšom finále o najlepších
pátračov súťažili iba ôsmaci.
Chlapci Gabriel Čonka (8.A), Andrej Belej (8.B)
a Dávid Stankovič (8.A) vzorne bojovali. Od úplnej
výhry ich delilo trošku šťastia v kole zručnosti, na
druhé miesto ich posunuli dievčatá z Jenisejskej.
Cesta späť do školy bola v znamení úsmevov
a sladkých zmrzlín.
p. uč. Zachariáš

-sm-

Úspešný projekt na Biologickej olympiáde

Košice 2016
Celomestská

dejepisná

súťaž „Košice“ sa opäť po roku
dostala do záverečnej etapy.
Naši

pátrači

po

histórii

a

pamiatkach mesta prišli 4. mája
do CVČ Domino, aby zúročili
celoročnú prácu. Pre školu i pre
seba získali diplomy, na ktorých

Okresné kolo olympiády – kategórie D sa
konalo 10. mája v CVČ Domino. Projektom
zameraným na výskum výživy a stravovania žiakov 7.
ročníka školu reprezentoval a úspešné 3. miesto získal
Dominik Olejník zo 7.B. K úspešným riešiteľom
patria aj Emma Kristína Gajdošová zo 6.C a Igor
Kopsa zo 7.B. Súťažiacich pripravovala p. uč.
Zachariášová. Všetkým blahoželáme!
-tf-

sa hrdo týčilo umiestnenie: 1.
miesto.

Pozvánka do kina - Zázraky z neba
Presne takú nám ponúkli ôsmaci a deviataci,
ktorí 13. mája, v sprievode vyučujúcich, navštívili
Ster Century Cinemas v OC Galéria v Košiciach.
Skutočný príbeh, ktorý sa stal inšpiráciou pre knihu
i film... malé dievčatko a úžasný príbeh jeho
uzdravenia... to je film Zázraky z neba.
-ms-
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Slávik Slovenska 2016
má víťazov v obvodnom kole
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Siedmaci na duchovnej
obnove v Prešove

Spevácka súťaž Slávik Slovenska 2016 pre

V

dvoch

májových

Košice II, kde patrí aj naša škola, bola 13. mája v

turnusoch

CVČ Domino. Predpoludnie bolo naplnené spevom

spolu s p. kaplánom Paľkom a

krásnych

Víťazi

tr. pani učiteľkami do Prešova.

školských kôl ukázali svoj talent pred odbornou

Kostol sv. Jozefa, známy ako

slovenských

ľudových

piesní.

porotou.

Marek

putovali

siedmaci

františkánsky, im ponúkol čas

Maďar z 5.A získal

na

2. miesto a Anička

rehoľníkmi a uctenie si relikvií

Maďarová z 9.B

svätých a blahoslavených, ktorí

čestné

uznanie.

predstavujú jedinečné duchovné

Pekným

spevom

bohatstvo

porotu

zaujal

sv.

omšu,

na

stretnutie

tomto

s

mieste.

aj

Prešli aj centrom mesta a v

Vilko Ferko z 3.C

tomto Roku milosrdenstva aj

triedy.

Bránou

Našich

umelcov na súťaž

milosrdenstva

Konkatedrále

sv.

Mikuláša.

pripravovali a viedli p. uč. Ferková a p. uč.

Osviežili

Smutelovičová. Srdečne gratulujeme!

zmrzlinou a veselá cesta domov
-lv-

sa

v

chutnou

im ubehla rýchlo.
V utorok

Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi

aj

–

17.

mája

putovali na duchovnú obnovu

Štátna filharmónia v Košiciach pripravila 19.

žiaci

zo

7.C

s p.

uč.

mája Verejnú generálku so šéfdirigentom pre žiakov

Jurašekovou. O týždeň neskôr

základných a stredných škôl, ale aj pre tých, ktorí

triedy

majú radi práve takýto druh umenia. Naši šiestaci, v

Zachariášovou a 7.B s p. uč.

sprievode pani učiteliek triednych, strávili zaujímavú

Bačinskou.

hudobnú hodinku v Dome umenia. Naživo videli
mladých talentovaných hudobníkov, ktorí si zahrali s
filharmonikmi

pod

vedením

dirigenta

Zbyňka

Müllera.
-jl-

7.A

s p.

uč.

-kb-
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čakalo

Pieseň pre Svätého Otca
„Kto spieva, dvakrát sa
modlí.“ Naši speváci spievali

zaujímavé

dopoludnie

s triednymi

pani

učiteľkami pri hrách, aktivitách i prechádzkach. Pre
všetkých to bol príjemný sviatočný deň!

25. mája na súťaži Pieseň pre
Svätého

Otca

v

Stropkove.

Sólistka Kika Remáčová z 8.B
získala

Zlaté

pásmo,

Sárka

Beľanová z 5.C a Tánička
Bencová

z

1.B

Strieborné

pásmo. Duo Sára Magdová a
Františka Sorgerová z 9.C si

-aj-

vyspievali Strieborné pásmo.
Speváčky

na

klavíri

Deň detí v Slovenskom rozhlase

doprevádzala Maruška Jurová z

Presne 1. júna sa 7.A triede podarilo osláviť

9.C. Na súťaž ich pripravovala

MDD na Dni otvorených dverí v Slovenskom

p. uč. Bodyová a do Stropkova

rozhlase. V sprievode triednej p. uč. Zachariášovej a

sprevádzala

zástupkyňa

p. uč. Zachariáša videli nahrávacie štúdia i priestory

Zentková a p. uč. Kaduková.

rozhlasu. Priamo od redaktora a moderátora Petra

Srdečne im blahoželáme!

Béreša sa dozvedeli informácie o spravodajstve.

p.

-sj-

Odvážni žiaci sa v priamom prenose rozprávali s p.
redaktorkou Martinou Bačovou o prázdninách i konci

Sviatočný deň spojený
s púťou k Božiemu
milosrdenstvu

šk. roka. Ostatní si vyskúšali nahrávanie v štúdiu na
tému príroda. Pre všetkých to bol pekný zážitok!
-kk-

Slávnosť
Kristovho

Najsvätejšieho

Tela

a

Krvi

spoločenstvo II. stupňa slávilo
púťou

do

Farského

kostola

Celé Slovensko číta deťom
Druhý týždeň čítania deťom v Slovenskej
republike, vyhlásený v dňoch 30. mája – 5. júna,

na

zaujal aj čitateľov a p. učiteľky SJL. S niektorými

Sídlisku KVP v Košiciach. Žiaci

triedami z II. stupňa navštívili školskú knižnicu a

I. stupňa slávili sv. omšu v

zaujímavými aktivitami sa v spolupráci s p.

školskej kaplnke a potom ich

knihovníčkou zapojili do tohto projektu. Podporme

Božieho

milosrdenstva

« KALENDÁR AKTUALÍT
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spoločne myšlienku projektu – Čítajme deťom 20
minút každý deň! Viac na www.kosicekmk.sk
-il-

Oslávili sme 25. výročie založenia školy
Program osláv sa začal sv. omšou 2. júna, ktorú
viedol Mons. Pavol Dráb, generálny vikár a školský p.
kaplán Paľko. Ďalšia časť pod názvom Milosrdní
ako... bola prehliadkou nadania a záľub žiakov II.
stupňa s podtitulom Trieda má talent. Popoludní
oslavy pokračovali „KÁNOU“, ktorú pre rodičov a
hostí pripravili pani učiteľky, pani vychovávateľky a
žiaci 1. stupňa. Aj keď sa nám v tento deň slniečko
ukrylo a prichýlila nás telocvičňa a priestory školy,
dobrá nálada, radosť, nadšenie spojilo všetkých
oslavujúcich. „Pane, ďakujeme za sprevádzanie počas
25 rokov a prosíme o pomoc, silu a ochranu do

nácviky, menili scenáre a potom
sa to všetko spustilo. Školský
rozhlas oznámil dátum kastingu
– 23. máj, porota zasadla, malá
telocvičňa

zmenila

na

televíznu sálu a talenty z tried
vyšli do sveta. Rozhodnutie
poroty posunulo talenty priamo
do finále – 2. júna. Tu sa
ukázali

celej

škole

pri

príležitosti osláv školy i Dňa
detí

ďalších rokov...“

sa

vo

veľkej

telocvični.

-en-

Trieda má talent
Z jednej malej myšlienky o hľadaní talentu sa rýchlo
stala zaujímavá a pre deti II. stupňa lákavá aktivita.
Od apríla sa v triedach rodili nápady, robili prvé

Ukázali talenty, ale aj pevnú
vôľu pri nácvikoch a vzájomnej
spolupráci. Bola to show ako sa
patrí!
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Talenty, ktoré najviac hýbu

bolo vonku daždivo, v škole to žilo vravou, pohybom,

deťmi: tanečné čísla skupín,

súťažami, pohostením, tancom. Tak to bolo aj v

sólo tance, duo tance, triedne

časoch Pána Ježiša, ktorého dobu a život sme si týmto

tance spoločné, sólo spevy, hra

programom chceli priblížiť a aj z neho niečo zažiť.

na

hudobných

nástrojoch,

ľudové spevy, ľudový tanec,
cup songs, módna prehiadka –
School fashion, pantomíma.
Členovia poroty: p. riaditeľka,
pani zástupkyňa II. stupňa, p.
uč. Bednárová, p. Tina Marko
(zastupovala rodičov), deviataci
Adam

a

Alica

(zastupovali

žiakov). Čestným hosťom v
porote bol p. kaplán František.
Organizačný

tím:

p.

uč.

Bednárová, p. uč. Ferková, p.
uč. Pustaiová, technici: Juraj a
Tomáš, technickí asistenti –
Matúš,

Alex,

Marek

aKristián, asistentky: Františka,
Terka, Miška, Laura, Emka,

Dokopy mohli deti navštíviť až 17 stánkov, občerstviť
sa vonku cukrovou vatou a langošmi, vidieť a kúpiť si
darček z remeselného trhoviska a najmä zažiť super
atmosféru, byť spolu v družstvách, hrať sa, naučiť sa
niečo nové a na konci si zatancovať ako na svadbe v
Káne.
Hlavnou organizátorkou bola pani uč. Jágerová
s asistenciou p. učiteliek a p. vychovávateliek z I.
stupňa. Bolo to krásne popoludnie!

Katka, Maruška, Soňa, Jožka,
Anička,

Zdislava,

Sára,

Karolína a ďalší – ďakujeme za
pomoc, ochotu a spoluprácu.
-am-

Kána Galilejská
Popoludnie 2. júna patrilo
v škole krásnemu programu pre
deti I. a II. stupňa, pedagógov aj
rodičov – Kána Galilejská. Hoci

-tf-
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Otázky

Školské majstrovstvá Slovenska
v orientačnom behu

zvedavých
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žiakov

nemali konca. Ďakujeme za

Orientačný beh má svojich priaznivcov aj medzi
žiakmi našej školy. Tí sa 5. a 6. júna zúčastnili
Školských majstrovstiev Slovenska. Bežalo sa v okolí

stretnutie a všetkým deťom
odkazujeme, aby boli opatrní a
pozorní. Chráňme si zdravie,
vzácny poklad!
-pl-

Vyhodnotenie súťaží a
olympiád
za šk. rok 2015/2016
Vyhodnotenie
súťaží,

všetkých

ktoré

vyhlasuje

MŠVVaŠ SR, bolo 8. júna v
CVČ Domino. Naša škola patrí
do okresu Košice II a medzi
ocenenými, ktorí sa umiestnili
na prvých troch miestach, sme
ZŠ Laca Novomeského. Prvý deň sa v teréne
orientovali jednotlivci a druhý deň to bola štafeta.
Časy jednotlivcov sa spočítali do družstiev. Kvarteto
našich dievčat – Monika, Táňa a Soňa Jenčušové
spolu s Karolínou Bányászovou získali 2. a 3. miesto.
Srdečne

blahoželáme

a

želáme

veľa

ďalších

úspechov.

mali 24 žiakov. Boli to víťazi
okresných

kôl

olympiád,

recitačných súťaží a speváckej
súťaže.

Celý

deň

sprevádzala

pani

Zentková.

Ďakujeme

ich

zástupkyňa
za

reprezentáciu školy a želáme
-dr-

Pán záchranár na poznaj a ži

veľa úspechov aj v budúcom
školskom roku!
-av-

Triedy 5.A a 5.B sa 6. júna spojili a dobre
pripravili na zaujímavé stretnutie s p. Imrichom
Bakšim, záchranárom, ktorý im pripomenul dôležité
zásady

prvej

pomoci,

kontaktovania

sa

Horný Zemplín hostil
ôsmakov

so

záchranármi aj iné informácie o náročnej práci
všetkých zložiek pomoci ľuďom v ťažkých situáciách.

Spoznávať
regióny

Slovenska

jednotlivé
mohli

18
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Odniesli si odtiaľ pekné zážitky a fotografie na
pamiatku.
-bk-

Pomáhame druhým
Zaujímavý projekt sa zrodil počas hodín náboženstva
ôsmaci počas celého školského
roka na hodinách poznaj a ži –
regionálne

zvláštnosti

s

dôrazom na geografiu. Všetko
vyvrcholilo

Geografickou

exkurziou po Hornom Zemplíne
od 13. do 15. júna. Vybrali sa
tam spolu s pani učiteľkou
Bačinskou, ktorá bola hlavnou
sprievodkyňou.
sprievodcami

v 6.B triede. Žiaci veľmi ochotne dva mesiace nosili
do školy suché potraviny, aby ich nakoniec 17. júna
odniesli tam, kde to potrebujú. Ich kroky, v sprievode
pani učiteľky triednej, smerovali na sídlisko KVP ku
karmelitánkam. Pridali sa k nim aj pani riaditeľka a
pán kaplán Bober. Žiaci z 5.B triedy tiež poslali
voľačo sladké pod zub. Návšteva sa skončila
spoločnoumodlitbou v Kaplnke Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie. Ďakujeme!
-jb-

Pomocnými
boli

Zabávali sme sa

pani

Vo štvrtkový večer – 16. júna, sme sa my,
ôsmaci, lúčili s našimi spolužiakmi, ktorí odchádzajú
na bilingválne gymnáziá. Usporiadali sme rozlúčkovú
párty, na ktorej sa všetci zabavili. Samozrejme,
nechýbala ani dobrá hudba a osvetlenie, ktoré nám
zabezpečili
riaditeľka, pán kaplán František
a pani učiteľka Snopková. Dnes
už Sninské rybníky, Morské
oko, Sninský kameň, Tri tably,
Čičvu,
Hámre,

Starinu,

Zemplínske

Kolonicu,

Topoľu,

Ruský Potok či Uličské Krivé
nepoznajú len z rozprávania.

naši

dvaja

šikovní
deviataci. Užili
sme
chutné

si

aj
jedlo

a veľa
zábavných hier. Ďakujeme pani riaditeľke, že nám
umožnila usporiadať si túto párty a zabaviť sa.
-ms-
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PIKOMAT
Pre všetkých, ktorých zaujíma matematika, radi

žiakov.

Prebieha
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v desiatich

kolách počas celého školského

riešia netradičné problémy, chcú si zmerať sily s

roka.

rovesníkmi alebo sa chcú niečo nové naučiť je určená

riešenia cez internet, kde do

súťaž PIKOMAT. A presne takýchto osem žiakov 5.

niekoľkých

– 7. ročníka sa miestami poriadne zapotilo pri riešení

priebežné umiestnenie.

20 úloh rozdelených do 4 sérií tejto korešpondenčnej
súťaže počas celého roka. Bola to však veľká zábava.

Žiaci

zadávajú

dní

svoje

nájdu

aj

Tohto roku sa do súťaže
zapojilo 8 žiakov. Najväčší

Najväčší úspech sa podaril Matúšovi Gbúrikovi

úspech sa podaril Matúšovi

zo 6.C (14. miesto z 58 zapojených šiestakov)

Ďurianovi z 5.B, z ktorého sa

a Adriane Bujňákovej z 5.C (19. miesto zo 63

vďaka 11. miestu v kraji a 101.

zapojených piatakov). Oboch ich organizátori z P-

miestu

MAT n. o. pozvali aj na sústredenie.

MAKSiHviezda matematického

v SR

stala

Veľmi usilovne riešili, niekedy naozaj nie ľahké

neba . Ani ostatní zapojení

úlohy, siedmačky Klára Ivančová a Michaela Jurková

žiaci – Maxim Marko, Katarína

a nezaostali za nimi ani ich spolužiaci Lukáš Kubík

Jiříčková a Tamara Ihnátová

a Michal Grešš. Svoje prvé skúsenosti s riešením

z 5.B, Michal Grešš a Matej

korešpondenčnej súťaže získali i ďalší siedmaci –

Petrík zo 7.B, Lukáš Kubík zo

Boris Hatala a Vojtech Kiš.

7.C a Jakub Nižník z 8.A – sa
však nemajú prečo hanbiť za

MAKS
Celoslovenská matematická súťaž MAKS je

svoje výsledky.
Všetkým

zúčastneným

určená žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl a

gratulujem

k

úspechom

prímy – kvarty osemročných gymnázií. Hlavným

a pozývam aj ostatných žiakov

cieľom súťaže je rozvíjať myslenie a kreativitu

objavovať

zaujímavosti

matematiky v budúcom ročníku
súťaže PIKOMAT a MAKS.
Viac

info

www.pikomat.sk

na
a

www.maks.sk
p. uč. Jurašeková

20

TÝŽDEŇ PLNÝ VÝLETOV »
1.A a 1.B – Granárium

Jablonov

nad

Turňou

Jablonov

nad

Turňou

(9.6.2016)
1.C a 1.D – Granárium
(8.6.2016)
2.A, 2.B a 2.C – Škola v prírode
3.A, 3.B, 3.C – Putovná škola v prírode
 Bardejovské kúpele (13.6.2016)
Školské dni v polovici
júna patrili školským výletom,
exkurziám,
spoznávaniu

vychádzkam,
krás

prírody,

historických miest i pamiatok.

 Šarišský hrad (14.6.2016)
 Návšteva Kalvárie v Košiciach (15.6.2016)
 Granárium Jablonov nad Turňou (16.6.2016)
 Prespávačka v škole (zo 16.6. na 17.6. 2016)
 Hry v škole a chutná zmrzlina (17.6.2016)
4.A, 4.B, 4.C – Putovná škola v prírode

Deviataci v rámci 9P navštívili

 kino – film Zootropolis (14.6.2016)

zaujímavé miesta doma aj v

 Východoslovenské múzeum – Košický zlatý

zahraničí. Geografická exkurzia
na

Horný

Zemplín

čakala

poklad, Cesta do praveku (15.6.2016)
 Botanická záhrada (16.6.2016)

ôsmakov. Ďalšie ročníky na

 Prespávačka 4.C v škole

výletoch

 Hry v škole a chutná zmrzlina (17.6.2016)

spoznávali

krásy

5.A a 5.C – Archeologický komplex Nižná Myšľa

východného Slovenska.
Krásne
v pohybe

júnové

dni

naplánovali

a do

bodky organizovali aj triedne p.
učiteľky pre všetkých mladších
žiakov. Stačilo sa už len dobre
pripraviť,

zabaliť

všetko

(15.6.2016)
5.B – Dolný Zemplín – Vlastivedné múzeum Trebišov
(14.6.2016)
6.A – Kopytovská dolina (15.6. – 16.6.2016)
6.B – Mníchovský Potok, Bardejov, Bardejovské
kúpele (15.6. – 16.6.2016)
6. C – Stará Voda (15.6. – 16.6.2016)

potrebné a s dobrou náladou ísť

7. A – Horný Bankov – pobyt v prírode (16.6.2016)

na výlet. Kde všade boli, čo

7. B – Vysoké Tatry (16.6. – 17.6.2016)

všetko videli? Pýtali sme sa za

7. C – Steel Park – výstava, aktivity (16.6.2016)

všetkých zvedavcov a možno

Boli to super dni a ešte krajšie zážitky pre

vám ich trasy poslúžia ako

všetkých! Pane, ďakujeme za ochranu a sprevádzanie

plány na prázdninové dni:

na cestách...

« PROJEKT 9P
Po období testovania a prijímacích skúšok sa v polovici mája odštartoval už známy
deviatacký projekt 9P, v ktorom najstarší žiaci, v sprievode pani učiteliek triednych,
posilňujú postoje, názory, zažijú veľa zaujímavých stretnutí s odborníkmi z rôznych oblastí
života, upevnia triedne i medzitriedne vzťahy, navštívia vzácne miesta doma i v zahraničí...
„Veríme, že sa nám podarí nazbierať čo najviac nezabudnuteľných momentov do života, na
ktoré budeme o pár rokov s úsmevom spomínať...“ (deviatačka Miška)
Aktivity Projektu 9P v šk. roku 2015/2016:
20. máj 2016 – Štvorylka –

Ježiš na púšti – duchovná obnova s o.

Hlavná ul. v Košiciach
27.

máj

2016

Miestneho

–

návšteva

úradu

8.6.2016 – Správne sa rozhodovať a byť silným ako

MČ

Košice – Západ

Daliborom Ondrejom
9.6.2016 – Ako vytvoriť teplo domova – tvorivá dielňa
pre dievčatá s Matúšom

1.6.2016 – návšteva Prešova –

10.6.2016 – Byť pripravenými zachrániť život iných a

výrobňa

hostií

a

chrániť si svoj vlastný – prednáška na tému

prehliadka

relikvií

v

HIV/AIDS, prvá pomoc v praxi s odborníkmi

Kostole sv. Jozefa

13.6.2016 – Púť do Krakova spojená s návštevou
Oswienčimu
15.6.2016 – prehliadky – Technické múzeum – Sieň
výbojov, Botanická záhrada – výstava motýľov
16.6.2016 – prehliadky – Dominikánsky kostol,
Slovenské technické múzeum – planetárium

2.6.2016 – Oslavy 25. výročia
školy a Dňa detí – Trieda
má talent, Kána Galilejská
(organizačný tím)
6.6.2016 – Zvládnuť konfliktné
situácie – mediácia s p.
Dolanskou
7.6.2016 – Byť darom pre iných
– aktivity s prvákmi

17.6.216 – prehliadka – Dóm sv. Alžbety

21

22

PROJEKT 9P »

« TURISTICKÝ KRÚŽOK
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Potulky po Košiciach
„Tento výlet s Turistickým krúžkom sa mi
veľmi páčil. Boli sme vo Východoslovenskom múzeu.
Videli sme tam Košický zlatý poklad a minerály.
Najviac sa mi páčil jeden kameň. Mal dva kryštáliky
vedľa seba a vzadu trocha dúhy. Tak nasledovali
„potulky“ po Hlavnej a Hrnčiarskej ulici. Hrnčiarska
je známa ako Ulička remesiel. Výlet sme zakončili
v cukrárni. Už sa teším na ďalší.“
Natálka Pončáková, 3.A

Výlet na Bankov

Turistický krúžok
vo Vysokých Tatrách

Výlet s Turistickým krúžkom bol 16. apríla

Posledný výlet školských

krásny. Jeho členovia sa spolu s vedúcimi krúžku – p.

turistov v tomto šk. roku smer

uč. Roháčovou a Fabianovou – vybrali na Bankov.

Košice – Hrebienok sa konal 4.

Išli cez lúku aj les, cestou sa im páčili kone a priamo

júna. V cieli cesty ich čakala

na Bankove všetko. Zahrali si aj minigolf, občerstvili

výstava

desiatou a autobusom zišli naspäť do mesta. Všetci

Lišiaka videli na Rainerovej

„krúžkari“ sa už tešia na ďalší výlet. Športu a turistike

chate

zdar!

vodopády sa pri zostupe ukázali

sôch

a

medveďov.

Studenovodské

v plnej kráse. Z neďalekej
Bilíkovej chaty už všetkým
voňala chutná polievka. Ešte
stihli kúpiť suveníry, darčeky a
zmrzlinu na stanici v Starom
Smokovci a potom už cesta
domov. Na tomto krúžku bolo
SUPER
všetkých

a

členov

TURISTIKE
ZDAR!

ešte

A

niečo

od

krúžku

–

TATRÁM
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Sviatok cirkevných škôl
a pedagógov
Krásny

májový

Nanebovstúpenia

Cena starostu MČ Košice-Západ
Počas

sviatok

Pána

bol

slávnostného

zasadania

Miestneho

zastupiteľstva MČ Košice-Západ bolo 24. mája
odovzdaných viacero pamätných cien osobnostiam a

korunovaný Dňom katolíckych

organizáciám,

učiteľov a oslavou 25. výročia

zviditeľnenie a rozvoj mestskej časti a celého regiónu.

vzniku

škôl

Cenu starostu MČ Košice – Západ za rok 2015

arcidiecézy.

získala aj naša škola. Ďakujeme za ocenenie a

katolíckych

Košickej

Slávnostnú sv. omšu viedol

ktoré

sa

významne

pričinili

o

prejavenú dôveru!

Bernard Bober, arcibiskup –
metropolita,
Gorazda

v

a

Kostole

sv.

spoločníkov

v

Košiciach.
Po sv. omši pokračovalo
morálne

oceňovanie

pedagógov

a

40

zamestnancov

katolíckych škôl a zariadení.
Otec

arcibiskup

pi

tejto

príležitosti udelil ocenenie –
Medailu

sv.

Ondreja

aj

„Cena starostu MČ Košice-Západ bola ZŠ sv.
Cyrila a Metoda udelená za výsledky v pedagogickej
oblasti a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti 25.
výročia vzniku a otvorenia školy.“ (Ing. Ján Jakubov,
starosta)

zamestnancom našej školy –

p. uč. Pustaiová

Mgr. Kamile Boritášovej, in
memoriam a Márii Fedorovej.
Sviatočný deň pokračoval
programom

v

Jana z Arku zaujala
Záver divadelnej sezóny sa blíži, a tak sa naši

Spoločenskom

učitelia, so svojimi blízkymi, vybrali 7. júna do

pavilóne. Pane, ďakujeme za

Divadla Jonáša Záborského v Prešove, aby si pozreli

tento deň a sprevádzanie na

pôvodný slovenský muzikál na motívy legendami

ceste katolíckeho školstva...

opradeného života zbožnej pastierky Jany z Arku.

p. uč. Pustaiová

Domov si hádam každý odniesol posolstvo hlavnej
hrdinky: „Aby sme životné rozhodnutia robili bez
strachu a s vierou.“
p. uč. Ferková

« PROJEKTY

Kurzy v rámci projektu Erasmus+
Minulý rok v júni som sa v rámci projektu
Erasmus+ zúčastnila dvojtýždňového kurzu
v anglickom mestečku Exeter. Tento metodický
kurz bol zameraný na rozvíjanie komunikačných
zručností učiteľov. Kurz nebol len vzdelávací,
ale taktiež poznávací. Počas môjho pobytu v
Anglicku som navštívila mnoho zaujímavých
miest ako Národný park Dartmoor, mnoho
prekrásnych historických mestečiek – Topsham,
Plymouth,
Blackpool

Dartmouth
Sands.

a nádhernú

Taktiež

som

pláž

vyskúšala

výborné špeciality, ktoré sú typické práve pre
túto časť Anglicka – pre Devon. Veľmi chutné
bolo „Cornish Pasty“ ako aj „Cream Tea“ . Bola
p. uč. Selecká

to veľmi zaujímavá pracovná cesta, na ktorú
určite nikdy nezabudnem.

V auguste minulého roku som sa vďaka
projektu Erasmus + mohla zúčastniť na kurze
o využívaní prvkov drámy na hodinách
angličtiny. V anglickom mestečku Exeter som
teda strávila dva týždne. Naša lektorka bola
veľmi tvorivá a zábavná a naučila nás, ako
žiakom spestriť vyučovanie cudzieho jazyka.
Okrem toho sme po škole navštívili veľa
krásnych miest a vymenili sme si svoje
skúsenosti s angličtinármi z iných európskych
krajín.
p. uč. Sorgerová
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Tretiaci po prvýkrát prijali do srdiečka Pána Ježiša
Nezabudnuteľné chvíle prežili v mesiacoch apríl – jún naši tretiaci. Od septembra sa
pripravovali na stretnutie so vzácnym hosťom. Katechézy mali vo svojich farnostiach, ale aj
počas hodín náboženstva so školským kaplánom Paľkom.
Nech ich tá radosť sprevádza na ďalších cestách.
triedne pani učiteľky 3. ročníka

Nezabudnuteľný druhácky týždeň
Kto by nechcel stráviť týždeň v prírode? Druháci si to vyskúšali od 9. do 13. mája
v Juskovej Voli. Spolu s pani učiteľkami triednymi, pani vychovávateľkami Veronikou
a Monikou, samozrejme, nechýbal školský pán kaplán Paľko. Všetky boľačky vyriešila pani
doktorka Alenka. A že sa mali naozaj výborne, sami nám to potvrdili žiaci z 2.B.


Páčila sa mi nočná hra, naša izba č. 212,
diskotéka, aj keď som netancoval a vyrábanie
kameňov. (Ivan)



V ŠvP sme mali dobrú súťaž a aj nočnú hru.
Najlepšia súťaž bola v lese, keď sme hľadali
písmenká. (Šimon K.)


Šimon Majerníček, 2.B

Páčila sa mi pokladovka a že som mohla
štrikovať. (Anetka)



Najviac sa mi páčilo, že sme hrali futbal
a stále bolo slnečno. Aj ubytovanie bolo
dobré. (Simon)



Dobré bolo, že sme chodili na túry do lesa.
(Viki Vargová)

Dominika Kocelková, 2.B



Mali sme lov zvierat, vyrábali sme zvieratká.
(Peter)



Pani kuchárky nám tam výborne varili. (Viki
Vicenová)


Berbora Biľová, 2.B

Páčilo sa mi, že sme pozerali hokej a páčila sa
mi šatka, čo sme robili. (Richard)
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Celá škola v prírode sa mi páčila. Ďakujem



Páčila sa mi pokladovka,

rodičom, pani doktorke, kuchárkam a všetkým,

že sme mohli

čo tam boli. (Ema)

rôzne veci. (Júlia)


vyrábať



Mali sme tam preteky. (Tomáš)



Páčilo sa mi, že sme chodili na výlety. (Domi)

riadne



Najviac sa mi páčila diskotéka. (Kajka)

Najzaujímavejšie



Páčil sa mi večer Škola v prírode má talent.

vyrábanie

Najlepší bol Timotej s kockou aj boxeristi a pár

(Šimon M. )


iných. Bolo to úžasné! (Viki Š. )



Na

diskotéke

som

sa

vybláznil.

V škole

bolo

zvieratiek.

v prírode

bolo

V škole v prírode sa mi najviac páčila nočná hra

dobre. Dobre tam aj varili.

a diskotéka. (Karolína)

Dievčatá

Bol to super týždeň a veľmi rýchlo ubehol. Pani

švihadle, robili sme rôzne

učiteľky boli veľmi milé. (Amália)

aktivity. (Barborka)

skákali

na

Putovná škola v prírode
Perfektný plán na Putovnú školu v prírode pre tretiakov vymysleli pani učiteľky
triedne. Ešte aj počasie bolo v týždni od 13. do 17. júna ako na objednávku. A kde všade
boli, čo videli a zažili?

PONDELOK – BARDEJOVSKÉ KÚPELE


Tento deň sa mi páčil najviac. Majú tam



výlete

bolo

veľmi

výborné kúpeľné oblátky, ale aj dva minerálne

pekne. Dozvedeli sme sa,

pramene – LEKÁRSKY PRAMEŇ a HLAVNÝ

ako žili ľudia veľmi dávno.

PRAMEŇ. V skanzene majú prekrásne drevené

(Natálka, 3.A)

kostolíky, zvonicu a aj obytné domy. Kúpeľné



domy majú dievčenské mená, ale dva z nich
majú chlapčenské mená. (Aninka, 3.C)


Na

Bolo tam veľmi pekne.
(Miriam, 3.B)



Boli

sme

v MÚZEU

Z toho dňa sa mi najviac páčilo, keď sme boli na

ĽUDOVEJ

LÁVKE PRIATEĽSTVA, ktorá patrí medzi

ARCHITEKTÚRY.

najdlhšie drevené lávky na Slovensku. Mohli sme

sa mi tam páčilo, že všetko

si kúpiť aj kúpeľné oblátky. (Vilko, 3. C)

bolo z dreva. (Katka, 3.C)

Veľmi
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Dali sa tam kúpiť suveníry. Liečivá voda mi
nechutila. (Peťo, 3.C)



Bol to pre mňa zážitok. Bystrík, (3.B)

Anna Mária Sudzinová, 3.C



Najviac sa mi páčilo, že
sme

si

mohli

kupovať

suveníry. (Zuzka, 3.B)


Bola tam liečivá voda, ale
nechutila mi. (Dominika
S., 3.C)



Veľmi sa mi tam páčilo.
Hlavne

staré

domy.

(Katka, 3.A)


Bolo veľmi dobre. Boli
sme

v skanzene

hlavnom

a pri

prameni.

(Tadeáš, 3.C)


Najviac sa mi páčilo, keď
sme ochutnávali pramene.
Martin, (3.B)
Filip Obuch, 3.B

UTOROK – ŠARIŠSKÝ HRAD




Na hrade bolo krásne.



Hrad je veľmi pekný a zaujímavý. Vypína sa na

(Samuel, 3.B)

vysokom kopci. Keď bojovníci útočili na hrad,

Je to síce zrúcanina, ale

museli zdolať kopec a ešte do nich strieľali zo 14

páčilo sa mi tam. (Katka,

bášt. Zaujímavé, že ešte vládali bojovať. Ja by

3.C)

som to nedokázala. (Zuzka, 3.A)


Bol to pre mňa ťažký deň. (Ema, 3.B)

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO


Veľmi sa mi tam páčilo.
Vyzeralo to skoro ako
mesto Minas Tirith z filmu
Pán prsteňov. Bolo tam
veľa veží. Jedna z nich
bola v tvare päťuholníka
a druhá ako štvorec. Tá
hora bola pôvodne sopka.
Dokonca tam chovali aj
pávy. (Daniel, 3.C)



Bol to zaujímavý hrad.
Väčšinou sa tam písalo
o baštách. (Gregor, 3.B)



Cesta

bola

náročná.

Pani

trochu
učiteľka

Smoleňová nám prečítala
Bruno Horňák, 3.A

o hrade. (Karol, 3.B)

STREDA - KOŠICKÁ KALVÁRIA


Mali sme tam sv. omšu.
(Vilko, 3.C)



Je tam veľmi pekný kostol.
(Natálka, 3.A)



Bol

to

najlepší

výlet

z celého týždňa. Na omši
bolo tiež dobre. (Adam,
3.C)


Bolo
a videl

tam

16

som

kaplniek
aj

Sväté

schody. (Martin F., 3.C)


Išli sme aj do veže, odkiaľ bol pekný výhľad.
(Katka, 3.C)



Najviac sa mi páčila sv.
omša. ( Martin, 3.B)
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ŠTVRTOK – GRANÁRIUM V JABLONOVE NAD TURŇOU


Vyrábali
piekli.

sme

Boli

náramky,
tam

dvaja

ujovia v kostýmoch. Jeden
bol

zajačik



a tancovanie. (Dávid, 3.A)


a druhý

trpaslík. (Raška, 3.C)

Bolo tam sedem stanovíšť a nakoniec oslava

Veľmi sa mi tam páčilo. Dostali sme aj diplom.
(Mirka, 3.C)



Mali sme tam rôzne aktivity. A keď sme ich
všetky urobili, tak chlapcov pasovali za rytierov
a dievčatá za víly. (Vilko, 3.C)



Bolo tam výborne. Mali sme všelijaké disciplíny.
Na jednej sme piekli koláče, ktoré sme aj
ochutnali. Boli vynikajúce. Bol tam aj slimáčik
Krasko. (Laura, 3.C)

Kristínka Tóthová, 3.A



Je tam veľmi pekne, Dali
nám chutný obed. (Samko,
3.B)



Mne sa tu páčilo najviac. Pripravovali sme
cesto, nakupovali sme kompóty. (Emka, 3.C)



Bolo tam super a išla by som tam ešte raz. Mali
sme tam súťaže a vyrábali sme si rôzne veci.
(Kika, 3.C)



Piekli sme škvarkové pagáče a škoricovníky.
Mali

sme

chutný

obed.

Vyrábali

bambusových anjelikov. (Karol, 3.C)

Júlia, 3. ročník

Bolo mi tam veľmi dobre. (Bystrík, 3.B)

sme
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Najviac sa mi páčilo, keď sme tancovali so
slimákom aj s trpaslíkom.



Veľmi som sa

Privítala nás víla Silvia.
Dala

zabávala. (Saška, 3.B)

nám

zaujímavý

program. (Martin K., 3.C)



Boli tam rôzne súťaže. (Miriam, 3.C)



Bolo to celé super! Vyrábali sme žabky, triafali

dobre. Bola tam pekná

do kruhu, maľovali cestoviny. (Matej, 3.C)

lúka a páčilo sa mi aj

Veľmi milé tety tam boli. (Viki, 3.B)

ihrisko. (Terezka S., 3.A)





Cítila som sa tam veľmi

ŠTVRTOK – NOC V ŠKOLE


Do školy som sa na noc
veľmi tešila. Keď som
prišla,

boli

tam

už

spolužiačky. Mohli sme si
vybrať,

čo

budeme

pozerať. Ráno nám dala
pani učiteľka raňajky aj
desiatu. (Mária, 3.C)


Keď nám pani učiteľka
pustila rozprávku, bolo to



Do školy sme prišli o 19.30, v triede sme sa

SUPER! Niektorí počas

rozložili. Pozerali sme rozprávku Zootopia.

nej aj zaspali. Ja nie 

(Boris, 3.C)

(Ninka, 3.C)


V noci som sa zobudil
o 2:00, ale potom som
opäť zaspal. (Tomáš, 3.A)



Rozložiť spacák bol pre
mňa ťažký oriešok, ale
nejak

som

sa

s tým

popasoval. Bola to krásna
noc. (Matej, 3.A)

Mária Fabíková, 3.C

Najlepší zážitok! (Timka,
3.B)
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Najviac sa mi páčilo, keď



V noci bolo SUPER! (Zuzka, 3.B)

sme pozerali Zootropolis.



Super noc v škole. (Terezka, 3.B)

(Raška, 3.B)

PIATOK –HRY V ŠKOLE


Hrali sme sa vonku a išli sme aj na zmrzlinu. (Dominik, 3.A)



Boli sme na zmrzline a v triede sme hrali spoločenské hry. (Mária, 3.C)

Emíliu z 3.A škola v prírode inšpirovala aj k napísaniu básničky.

Ako bolo
Putovná škola v prírode bola dobrá,
v lese na nás, našťastie, nečíhala kobra.
Navštívili sme Bardejovské kúpele a Šarišský hrad,
na Kalváriii bolo tiež dobre. Fakt.
V Jablonove nad Turňou za víly a rytierov pasovali nás,
bolo tam plno krás.
Noc v škole bola super,
Eli bola môj súper.
Ráno sme sa zobudili a bol pekný deň,
nezastrel ho ani jeden tieň.
Večer sme Zootropilis pozerali
a večer pekne zaspinkali.
Odkaz pre všetkých druhákov:

„Druháci, tešte sa, lebo
PUTOVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE je SUPER!!!“
(Dávid Guľáš, 3.A)

« PRVÝ STUPEŇ NA SLOVÍČKO
Takto sa lúčili v 1.A so šlabikárom:
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Žiaci 2.C triedy kreslili, ako budú tráviť letné prázdniny.

Sárka Selecká, 2.C

Martinka Dziaková, 2.C

Matúš Polák, 2.C
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Deň Zeme
22. apríl patrí MEDZINÁRODNÉMU DŇU
ZEME. Popoludní sme sa všetky oddelenia ŠKD
stretli v malej telocvični, kde na nás čakalo milé
prekvapenie. Deti z 1.C (III. oddelenia) si pre nás
pripravili krásnu scénku o ježkovi Separkovi, ktorá
bola sprevádzaná aj peknými pesničkami. Táto scénka
nám priblížila dôležitosť chrániť les a prírodu okolo
nás. Aj to, aké je dôležité triediť odpad. Deti zo
všetkých oddelení si mali možnosť trošku zasúťažiť.

Návšteva Klubu
kresťanských seniorov
Dňa

9.

sme

mája

Každé oddelenie malo za úlohu kôpku odpadu

s niekoľkými

správne separovať do jednotlivých vriec označených

navštívili Klub kresťanských

zelenou, žltou a modrou farbou. Deťom sa popoludnie

seniorov pri príležitosti Dňa

veľmi páčilo.

matiek. Deti svojím pestrým

deťmi

z ŠKD

programom, ktorý tvorili rôzne
kresťanské piesne sprevádzané
gitarou, ľudová pieseň, básne od
Milana Rúfusa, flauty a scénka
s tancom

O

márnotratnom

synovi, potešili srdcia našich
seniorov. Na záver ich deti ešte
obdarovali

vyrobenými

srdiečkami a úsmevom .
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Deň matiek
Vlastná

tvorba

z

II.

oddelenia

Báseň pre mamičku
Kytičku mám kytičku,
pre moju mamičku.

Kvietok, kvietok voňavý,
mohol by byť aj fialový?

Deň detskej radosti

Moja milá mamička,
vonia viac ako kytička.

V mesiaci
nachystali

Keď sa mamka usmeje,
úsmevom ma zahreje.

jún

naše

spoločné

pani

netradičné

vychovávateľky
športové

hry

z príležitosti Dňa detí. Deti si mohli vyskúšať rôzne
disciplíny od skákania vo vreci, streľbe na bránku,
lezení v tuneli..., a tak mohli rozvíjať šikovnosť,

Dobrá naša mamička,
pobozkám ju na líčka.

presnosť, postreh, rýchlosť, pohyb, ale najdôležitejšie
bolo vytvoriť atmosféru radosti a priateľstva, čo sa
podarilo. Na záver, po splnení všetkých disciplín, deti
dostali aj sladkú odmenu.
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« ŠKD V SKRATKE

Futbalový turnaj
Na začiatku júna sa na
školskom ihrisku, ako každý
rok,

konal

futbalový

turnaj

medzi jednotlivými triedami.
I tento

rok

boli

futbalisti

a futbalistky

veľmi

disciplinovaní a bojovali až do
konca. Publikum spolužiakov
hlasito

povzbudzovalo

a roztlieskavalo . Ako to už
býva, víťaz môže byť len jeden.
Víťaz bol ten, kto dal vyššie
skóre,

čiže

viac

gólov

na

súperovu bránku. Na treťom
mieste sa umiestnil tímy z 3.A,
3.B, 3.C, 4.B,

na druhom

mieste prekvapujúco tím z 1.C
a absolútnym víťazom bol tím
pozostávajúci z futbalistov zo
4.A, ktorí si odniesli aj krásny
putovný pohár víťaza.
Ostatných povzbudzujeme,
aby neboli smutní, ale ďalej
trénovali

a o rok

môže

byť

pohár práve váš! 
spracovala p. vych. Gitka
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ENGLISH CORN(ER) »

» DEUTCHER SPIEGEL
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ИГРАЕМ – УЧИМСЯ »

« NA HODINÁCH FYZIKY

Festival Fyzikálnych Filmov = F3
Dňa 27. mája sa zúčastnili žiaci 7.C triedy Festivalu
fyzikálnych filmov, ktorý sa konal v Bratislave v kine KLAP –
prvom a jedinom študentskom kine na Slovensku. (Kino KLAP je
organizované študentmi a pre študentov, ako priestor na
prezentovanie vlastnej tvorby a nájdete ho v budove VŠMU – Filmovej a televíznej
fakulty.)

Program začal o 9,15 hod. otvorením, v ktorom sa nám prihovoril organizátor festivalu
Ondrej Bogár. Nasledovalo premietanie prvej vybranej desiatky filmov, do ktorej bol
zaradený film „Dá sa zväčšiť objem klinca teplom?“ od autorov: Marek Majerník, Lukáš
Kubík, Samuel Magda a Lukáš Majoroš.

Po prestávke, v ktorej nám priblížili prácu

scenáristov a režisérov pozvaní hostia z VŠMU, sa začali premietať snímky druhého bloku.
Do neho bol zaradený film „Klince pri zahrievaní tlstnú“ od autorského kolektívu: Daniel
Tadeáš Dobrík, Kristína Bagošová, Filip Gašparovič a Jozef Gočík. Druhú prestávku sme
vyplnili exkurziou po priestoroch Filmovej a televíznej fakulty, v ktorých prítomní študenti
predstavili niektoré technológie pri tvorbe animovaného filmu. Aj tretí blok filmov
obsahoval dielo našich žiakov „Dá sa drôt tiež natiahnuť?“, ktorý natočili Michal
Jiříček, Michaela Jurková, Tatiana Jenčušová a Klára Ivančová. Sedenie v pohodlných
kreslách vystriedala prechádzka po strižni, zvukovom a kamerovom štúdiu. Na obed sme
boli v jedálni Tomi, ktorá patrí študentskému domovu Svoradov. Ktovie, či tam raz nebudú
(o 6 – 7 rokov) naši žiaci ubytovaní, no už ako študenti STU.
Popoludňajšia časť festivalu ponúkla prednášku „Fyzikálne mýty“ a ešte jednu
desiatku filmov. Všetci sme však netrpezlivo čakali na posledný bod programu –
vyhodnotenie. Vyhodnocovali sa 3 kategórie – Krátky film, ZŠ a SŠ. Medzi tri najlepšie
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NA HODINÁCH FYZIKY »
filmy bol nominovaný v kategórii ZŠ aj jeden z našich filmov - „Klince pri zahrievaní
tlstnú“,

ktorý precízne vypracovali Daniel Tadeáš Dobrík, Kristína Bagošová, Filip

Gašparovič a Jozef Gočík. Na výhru to však, žiaľ, nestačilo. Nevadí, naša škola a naši
filmári určite ešte nepovedali posledné slovo ...
A ako sa páčil výlet do Bratislavy našim siedmakom?
 Najkrajšie bolo to, že sme vôbec v Bratislave boli...
 Cesty vlakom – boli zábavné, perfektné; cesta vlakom v kupé
 Eurovea – nákupné centrum, promenáda a park na nábreží Dunaja
 Futbal a florbal v telocvični; futbal, keď sme hrali s dievčatami; večerný
futbal
 Spanie v telocvični
 Presúvanie sa mestom, krátke prechádzky v meste, prezeranie pamiatok,
„kecanie“ v meste, keď sme mali voľno
 Prehliadka školy, kde sa festival konal; premietanie filmov
 Raňajky, obed, večera; večera v Mc Donalde
 Fotenie selfíčiek
 Niektoré hlášky z fyzikálnych filmov
 Spoločné chvíle
 Ďakujeme za sprievod našej triednej - pani učiteľke Jurašekovej, pani
zástupkyni Hrebeňárovej a pani učiteľke Paraličovej
 Film z našej triedy nevyhral
 Nabíjanie mobilov v jednej zásuvke
 Museli sme ísť skoro spať, spanie v spacáku – bolo horúco, spanie na tvrdom
 Ťažké ruksaky, veľa chodenia pešo
 Že sme neostali dlhšie

P.S.:
 O festivale sa viac dozviete na: http://www.fyzikalnefilmy.sk/
 Nominované filmy si môžete pozrieť na: http://www.fyzikalnefilmy.sk/nominacie-vitazi/
 Všetky filmy sa budú dať pozrieť na: http://www.fyzikalnefilmy.sk/rocnik-2016/
p. uč. Paraličová

« VETRÁK
Milí spolužiaci,
už dávno sme nikoho ,,neprevetrali“ .Dnes
sa nám podarilo položiť tucet zvedavých otázok
Kristiánovi Sabovi z 9.C.
1. Kiko, často ťa vidíme miništrovať. Ako
dlho už miništruješ?
Miništrujem približne 12 rokov.
2. Kto ťa zavolal, aby si skúsil miništrovanie?
Bývalý kaplán Marcel Puškáš.
3. Kde zvyčajne miništruješ?
Väčšinou miništrujem tu v kaplnke, u saleziánov alebo v Kostole sv. Gorazda a spol. na
Terase.
4. Povedz aspoň jeden dôvod, prečo sa ti páči miništrovanie?
Nesedíš len tak počas sv. omše.
5. Kedy najneskôr musíš byť v škole, keď miništruješ?
Tak okolo 7:00 ráno.
6. Čo ti dáva miništrovanie?
Duchovne ma to napĺňa.
7. Kedy sa ti najlepšie miništruje?
Najlepšie sa mi miništruje, keď slúži sv. omšu pán kaplán Kožuško.
8. Dostávaš za miništrovanie nejaké odmeny?
Nie, ale niekedy som vypýtaný na nejakých prvých hodinách  .
9. Aké je to byť hlavným miništrantom?
Je to aj ťažké, ale veci si robíš podľa seba a to je dobré.
10. Odporučil by si niekoho ako nástupcu?
Fera Vaľka alebo Tomáša Fečka.
11. Akú radu by si dal miništrantom?
Nech sa nerozprávajú počas sv. omše.
12. Čo by si odkázal chlapcom, ktorí sa boja prísť miništrovať?
Nech prídu, je to super!
Za rozhovor ďakujú Kristína Bagošová a Tamara Ondrejková zo 7.C
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STALO SA V JANUÁRI AŽ JÚNI
pred 1000 rokmi:
23. apríla 1016 zomrel Ethelred II. Nerozhodný - anglický kráľ v rokoch 978 až 1013 a
1014 až 1016. Prevažná časť jeho vládnutia bola poznamenaná odrážaním útokov Vikingov.

pred 700:
14. mája 1316 sa narodil Karol IV. Luxemburský - od roku 1346 rímsko-nemecký a český
kráľ, od roku 1355 rímsko-nemecký cisár. Je považovaný za najväčšieho Čecha a českého
„Otca vlasti“. Založil napríklad Karlovu univerzitu v Prahe.

pred 500 rokmi:
20. januára 1516 zomrel Juan Díaz de Solís – portugalský moreplavec, kartograf
a objaviteľ v španielskych službách. Objavil ústie Río de la Plata (medzi dnešnými štátmi
Argentína a Uruguay).

pred 400 rokmi:
22. apríla 1616 zomrel Miguel de Cervantes Saavedra - španielsky spisovateľ a dramatik z
obdobia takzvaného zlatého veku španielskej literatúry. Jeho najznámejším dielom je román
Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha.
23. apríla 1616 zomrel William Shakespeare - významný anglický spisovateľ, dramatik a
herec. Legendárne sú jeho divadelné hry Rómeo a Júlia či Hamlet.

pred 300 rokmi:
12. apríla 1716 sa narodil Felice de Giardini - taliansky huslista a hudobný skladateľ,
predstaviteľ neapolskej opernej školy. V päťdesiatych rokoch 18. storočia očaroval
publikum v hlavných európskych mestách ako sólový huslista. Jeho slávu prekonal až o
päťdesiat rokov neskôr Nicolò Paganini.

pred 200 rokmi:
21. apríla 1816 sa narodila Charlotte Brontëová – britská spisovateľka, sestra spisovateliek
Anny Brontëovej a Emily Brontëovej a básnika a maliara Patricka Branwella Brontë.
Napísala veľmi známy román Jana Eyrová.

« STALO SA...
pred 100 rokmi:
29. januára – Paríž prvý raz bombardovala nemecká vzducholoď Zeppelin; 13. februára – v
Paríži vznikla Československá národná rada ako orgán zahraničného odboja; 21. februára –
15. decembra – bitka o Verdun, najdlhšia bitka prvej svetovej vojny medzi Francúzskom a
Nemeckom.

pred 50 rokmi:
10. marec – do Prahy priletel na desaťdennú návštevu významný americký džezový spevák
a trubkár Louis Armstrong (*1901–1971) so svojím súborom;
18. marec – počas misie rakety Voschod 2 vystúpil do voľného kozmu prvý človek, Alexej
Archipovič Leonov (*1934).

pred 25 rokmi sa narodili títo športovci:
24. januára – Andrej Šťastný, slovenský hokejista;
31. januára – Jakub Považanec, slovenský futbalista;
7. februára – Richard Pánik, slovenský hokejista;
15. februára – Oliver Práznovský, slovenský futbalista;
22. februára – Lenka Kršáková, slovenská atlétka;
26. februára – Barbara Míková, slovenská lyžiarka na tráve;
8. marca – Róbert Mak, slovenský futbalista.

pred 10 rokmi:
19. január – pri maďarskej obci Hejce blízko slovensko-maďarských hraníc sa cestou z
Kosova zrútilo lietadlo An-24 patriace slovenskej armáde. Pri havárii zahynulo 42 ľudí: 27
vojakov, 7 členov sprievodu a 8 členov posádky. Jeden vojak (Martin Farkaš) sa zachránil.
10. február až 26. február – Zimné olympijské hry 2006 v Turíne v Taliansku.
Snoubordista Radoslav Židek získal v Turíne v disciplíne cross striebro.

pred 5 rokmi:
29. apríl až 15. máj – Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na Slovensku v Bratislave a v
Košiciach. Majstrom sveta sa stalo Fínsko, Slovensko skončilo na konečnom 10. mieste.
p. uč. Zachariáš
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SPRÁVY ZO ŠKOLSKEJ KUCHYNKY »

Z letnej kuchyne
Milí kuchári, pekári, cukrári... letná sezóna je už v plnom prúde a my vám
ponúkame sladkú pochúťku na stôl plný chuťoviek a letných dobrôt.
Je to niečo sladké, voňavé, zdravé aj nie, podobá sa to na známe mliečne rezy,
ale tá naša dobrota je chutnejšia ako všetko z reklamy. Navyše, viečka z potrebných
surovín využijete v zbere Sabi viečok a môžete vyhrať nejakú super cenu. To ste
určite nečakali! Príjemnú nepečenú prácu prajeme a potom poriadne schladiť všetko
a pochutnať si na zákusku aj letných prázdninách!

Zákusok z BeBe keksov
4 balíky tmavých keksov BeBe
2 smotany na šľahanie
4 kyslé smotany (lahôdkové)
4 vanilky (vanilkový cukor)
2 stužovače do smotany
2 polievkové lyžice práškového cukru
ozdoba (čerstvé maliny, mätové lístky, sirup)
Postup:
 V jednej nádobe zmiešame kyslé smotany s vanilkovým cukrom.
 V druhej nádobe vyšľaháme šľahačky so stužovačom a práškovým cukrom.
 Potom obe masy zmiešame.
 Na plech ukladáme keksy, na ne rozotrieme plnku. Poukladáme ďalšie
poschodie keksov a plnky. Ukončíme plnkou a posypeme kakaom.
 Necháme v chladničke aspoň 2-3 hodiny. Pri servírovaní ozdobíme lístkom
mäty a podávame na dezertnom tanieriku.

Dobrú chuť a chutné leto!

« VLASTNÁ TVROBA
Len tak pre radosť si píše Barborka Biľová z 2.B.

O ceruzke, ktorá dostala nádchu
,,Bŕŕŕ! Hotová zima!“ hovorí si ceruzka. ,,Je otvorený peračník a dokonca aj okno
a my tu mrzneme. Ako budeme pomáhať Miškovi?“ ,,On si za to môže sám,“ ozvala sa
ružová farbička.
Na druhý deň bolo počuť:,,Hapčí! Hapčí! Ach, aká som chorá! Určite sa na mňa
Miško bude hnevať.“
V škole písali diktát. Šikovný Miško dostal dvojku. Ceruzka bola nachladená, a preto
boli v diktáte chyby.
Mamička mu povedala: ,,Ja poznám liek na nachladenú ceruzku.“ Odvtedy Miško
píše diktáty na samé jednotky.

Opäť tu máme galériu prác našich výtvarníkov. Teraz sa ich práce venovali
ekologickej téme – ochrane stromov a lesov na našej planéte.

Ema Gajdošová, 6.C – Buďme priatelia

Alžbeta Rajňáková, 5.A – Šťastný strom

47

48

VLASTNÁ TVROBA »

Adriana Bujňáková, 5.C – Kto zvíťazí...?!

Natália Marettová, 6.C – Opustená vtáčia
búdka

Miriam Labaničová, 5.A – Dobrostrom

Martin Zajak, 5.C – O čo prichádzate, vyberte
si, ľudia

Nela Harčaríková-Ľudmila Regendová,5.A –
Pošta pre ľudí

« VLASTNÁ TVROBA

Nicol Hendrichovská, 5.C – Zachráňme ju

Emma Baranová, 5.A – Strom žije spevom

Veronika Fuleová, 5.A – Príbeh jedného stromu

Laura Olexová, 5.A – Neničte nám domov

Sarah Beľanová, 5.C – Starajme sa o nich,
zomierajú
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ZBIERAM, ZBIERAŠ, ZBIERAME »

Vyhodnotenie súťaže RECYKLUJ A VYHRAJ - zber SABI viečok
Do 13. ročníka obľúbenej súťaže v zbere
hliníkových SABI viečok, ktorú organizuje slovenská
firma Milk-Agro, sa aj v tomto šk. roku zapojili naši
žiaci, učitelia i celé rodiny. Zber prebiehal od 1.
decembra

2015

do

15.

apríla

2016.

Školskou

koordinátorkou je p. Lydka Tothová. Do zberu viečok
sa spolu zapojilo 175 žiakov I. a II. stupňa. Celkovo
bolo vyzbieraných 114 306 viečok, čo predstavuje
hmotnosť 50,3 kg.
Žiaci, ktorí sa zapojili do zberu, získali
zaujímavé ceny - školské pomôcky, kalkulačky, fixky a
nálepky. Najlepší zberač, v tomto školskom roku to
bola „zberačka“, si odniesol tablet. Gratulujeme a ďakujeme za podporu dobrej veci!

Poradie najlepších jednotlivcov
Počet

Trieda

1.

Magdová Sára

9320

9.C

1.

Cehlárová Tamara

9000

9.B

2.

Petrík Matej

3885

7.B

3.

Rozkošová Denisa

3300

9.B

4.

Chovancová Katarína

2655

1.D

5.

Vargová Janka

2150

1.C

6.

Lukáčová Dominika

2040

7.A

7.

Krupa Martin

2035

3.C

8.

Sorgerová Emma

1840

4.C

9.

Ištoňová Dominika

1730

4.C

10.

Tóth Nikolas Emanuel

1722

2.A
p. asistentka Tothová

ZBIERAM, ZBIERAŠ, ZBIERAME »

Vyhodnotenie ZBERU PAPIERA
Za rok 2015/2016 sa na 1. stupni vyzbieralo 10 211,5 kg papiera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Triedy
3.C
2.A
2.B
4.A
3.A
2.C
4.C
1.B
4.B
1.A
3.B
1.C
1.D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1900
1765,5
1171
920
707
668
641,5
624
510,5
510
420
329
45

Jednotlivci
Jenčušová A., 2.A
Ferko V., 3.C
Chovancová J., 2.B
Hakulinová D., 3.C
Jiříček P., 1.B
Polák, 2.C
Maticová N., 4.B
Sokolová, 1.C
Brilla, 2.C
Kovalčík D., 4.A

1499
1259
592
384
351
343
320
315
212
206

Za rok 2015/2016 sa na 2. stupni vyzbieralo 3 904 kg papiera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Triedy
5.B
5.C
9.C
8.A
7.C
8.B
5.A
6.C
9.B
6.A
7.A
7.B
6.B

1508
1392
550
414
362
207
197
164
161
157
109
59
17

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jednotlivci
Brada M., 5.C
Ihnátová T., 5.B
Štefanovič A., 5.B
Šeligová N., 5.B
Radačiová K., 8.B
Kaduk S., 8.A
Triedna p. uč. 9.C
Hlaučo D., 9.C
Nigutová M., 6.C
Fabík M., 5.B
Morgen K., 5.C
Fečko T., 5.A
Schmögner K., 8.A
Maurer F., 7.A
Dobrík D., 7.C
Vaľková A,, 5.C

785
461
400
300
207
186
176
155
154
135
132
120
117
109
107
102

p. uč. Roháčová a p. uč. Brezová
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